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Parametry charakteryzujące zagrożenia związane  
ze stosowaniem technologii gaszenia gazem

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano parametry opisujące zagrożenia dla zdrowia 
i życia ludzi oraz środowiska naturalnego, wynikające ze stosowania gazowych 
środków gaśniczych. Ponadto omówiono metody zmierzające do ograniczenia oraz 
likwidacji możliwych zagrożeń.

Słowa kluczowe: stałe urządzenia gaśnicze gazowe, gazy obojętne, dwutlenek węgla, 
chlorowcopochodne węglowodorów, potencjał niszczenia warstwy ozonowej, poten-
cjał tworzenia efektu cieplarnianego, czas życia gazu w atmosferze

Parameters Characterizing the Hazards Associated 
with the Use of Gas Extinguishing Technology 

Abstract

The article discusses the parameters describing the threats to the human health 
and life and to the natural environment, resulting from the use of gaseous ex-
tinguishing agents. The methods for the elimination or reduction of the threats, 
mentioned above, were described.

Keywords: fixed gaseous extinguishing system, inert gases, carbon dioxide, ha-
logenated hydrocarbon, Ozone Depletion Potential, Global Warming Potential, 
Atmospheric Life Time
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1. Zagrożenia związane z gaszeniem gazem

Gazy gaśnicze wykorzystywane w stałych urządzeniach gaśniczych gazowych 
(SUG-gazowych) mogą być skutecznie i bezpiecznie stosowane pod warun-
kiem, że zostaną zidentyfikowane wszystkie możliwe zagrożenia związane 
z ich użytkowaniem i podjęte odpowiednie środki zapobiegawcze. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie analizy i oceny para-
metrów kształtujących zagrożenia związane z wykorzystaniem technologii 
gaszenia gazem oraz omówienie zaleceń techniczno-organizacyjnych pod-
noszących poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniach chronionych.

Główne zagrożenia wynikające ze stosowania gazowych środków gaśni-
czych to szkodliwe działanie na organizm człowieka przy długiej ekspozycji 
na gaz, głównie w wyniku inhalacji oraz rozpadu gazów gaśniczych, a także 
ich niszczący wpływ na środowisko naturalne.

1.1. Parametry toksykologiczne

W ochronie przeciwpożarowej pomieszczeń gazowymi środkami gaśniczymi 
nie stosuje się obecnie gazów gaśniczych wykazujących szkodliwy wpływ na 
zdrowie i życie ludzi przy stężeniach niższych niż stężenie gaszące. Odstęp-
stwo stanowi dwutlenek węgla, który − ze względu na dobre właściwości 
gaśnicze i niski koszt wytwarzania − jest często stosowany w stałych urządze-
niach gaśniczych. W stężeniu gaszącym ma on toksyczny, wręcz śmiertelny 
wpływ na organizm człowieka. W związku z tym stosowanie dwutlenku 
węgla do zabezpieczania pomieszczeń, w których przebywają ludzie, jest 
niedozwolone [1]. 

W warunkach naturalnych stężenie dwutlenku węgla w atmosferze wynosi 
ok. 0,2–0,5% i nie stanowi zagrożenia dla otoczenia. Dwutlenek węgla ma klu-
czowe znaczenie dla funkcjonowania organizmu człowieka, ponieważ wpływa 
m.in. na uwalnianie tlenu do tkanek i narządów, równowagę kwasowo-zasado-
wą krwi oraz szybkość pracy serca. Zawartość dwutlenku węgla w organizmie 
na poziomie 2%, stymuluje ośrodek oddechowy do przyspieszonych oddechów. 
Dalszy wzrost stężenia (6% − 10%) wywołuje duszność, bóle głowy, niepokój, 
znużenie, zmniejszenie spostrzegawczości, pobudzenie ruchowe i drażliwość. 
Stężenie dwutlenku węgla w zakresie od 10–20% powoduje zamroczenie, 
drgawki i zaburzenia rytmu oddechowego, prowadząc w ostateczności do 
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zgonu na skutek porażenia układu oddechowego. Gwałtowny wzrost stężenia 
dwutlenku węgla w powietrzu do ponad 30% powoduje śmierć w wyniku 
porażenia naczyń krwionośnych mózgu i jego obrzęku [2, 3]. 

Stężenia dwutlenku węgla warunkujące skuteczne ugaszenie pożaru istot-
nie przekraczają 30%. Czas wyzwolenia wymaganej ilości gazu wynosi około 
jednej minuty, dlatego dwutlenek węgla jest tak niebezpieczny dla ludzi 
przebywających w gaszonym pomieszczeniu.

Tabela 1. Wpływ dwutlenku węgla na organizm ludzki według EPA 

Stężenie Czas narażenia Reakcja

2%
3%

4−6%

kilka godzin
godzina

kilka minut

ból głowy, zmęczenie po małym wysiłku,  
nadmierne pocenie, wzrost ciśnienia krwi,  

zawroty głowy, dreszcze 

7–10% kilka minut przyspieszone tętno, krótki oddech, senność, 
możliwość utraty przytomności

11–16%
17–30%

kilka minut
minuta

utrata przytomności, śpiączka, konwulsje, 
śmierć

Źródło: [4]

Zważywszy na mechanizm gaśniczy gazów obojętnych, polegający na 
redukcji stężenia tlenu w strefie spalania, odczuwalne mogą być objawy 
niedotlenienia organizmu przez osoby przebywające lub będące w trakcie 
ewakuacji z pomieszczenia, w którym doszło do uwolnienia gazu gaśniczego. 

Przy stężeniu tlenu powyżej 16% nie obserwuje się negatywnych skutków 
dla zdrowia i życia człowieka. W zakresie stężeń od 12–16% zauważalne są 
trudności z zachowaniem prawidłowej aktywności fizycznej i psychicznej. 
Dalsze obniżenie stężenia tlenu do poziomu 10% − 12% stwarza zagroże-
nie utraty przytomności. Poniżej stężenia 10% następuje śmierć organizmu 
w ciągu kilku minut [5].

W przypadku stosowania zamienników halonów, należy mieć świado-
mość możliwych, negatywnych skutków zdrowotnych, objawiających się 
zakłóceniami pracy serca. Podwyższone stężenie gazów chemicznych podnosi 
poziom adrenaliny we krwi, co może prowadzić do nagłej arytmii serca [6].  
Stosując chlorowcopochodne węglowodorów, należy pamiętać, że podczas 
kontaktu z płomieniami i gorącymi powierzchniami ulegają one rozkładowi 
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termicznemu. Powstający wówczas fluorowodór (HF) jest silnie toksyczny dla 
ludzi, jak również przyczynia się do korozji urządzeń elektrycznych. Konieczne 
jest minimalizowanie szkodliwego wpływu gazów chemicznych poprzez krótki 
czas wyzwolenia do pomieszczenia chronionego.

Określając wpływ gazów gaśniczych na zdrowie i życie ludzi, należy po-
służyć się następującymi parametrami:

• NOAEL (ang. No Observed Adverse Effect Level) − najwyższe stężenie 
środka gaśniczego, dla którego nie zaobserwowano żadnego działania 
niepożądanego na organizm ludzki;

• LOAEL (ang. Lowest Observed Adverse Effect Level) – najniższe stężenie 
środka gaśniczego, przy którym zaobserwowano jakikolwiek niekorzystny 
wpływ na organizm ludzki. 

Tabela 2. Zestawienie stężenia projektowego oraz wartości NOAEL, LOAEL 

wybranych gazów gaśniczych. 

Nazwa Skład
Stężenie  

projektowe  
[% v/v]

NOAEL  
[% v/v]

LOAEL  
[% v/v]

HFC-227 ea C3HF7 8,5 9 10,5

FK-5-1-12 C6F9O 5,6 10 >10

IG-100 N2 45,7 43 52

IG-01 Ar 45,4 43 52

IG-55 Ar 50% v/v, N2 50% v/v 45,2 43 52

IG-541 Ar 40% v/v, N2 52% v/v, CO2 
8% v/v 45,3 43 52

CO2 CO2 35−60 1 5

Źródło: [7, 8]



Parametry charakteryzujące zagrożenia związane ze stosowaniem… 11

Rys. 1. Zestawienie wskaźników toksyczności dla poszczególnych gazów gaśniczych

Źródło: opracowanie własne

Wyładowaniu gazu gaśniczego towarzyszy okresowe obniżenie tempera-
tury w pomieszczeniu chronionym. W sposób szczególny zjawisko to dotyczy 
dwutlenku węgla. Jeżeli skroplony dwutlenek węgla zostanie nagle rozprężony 
do ciśnienia atmosferycznego, powstają wówczas zestalone śnieżnobiałe 
grudki CO2 o temperaturze -79°C, które zmieniają się w gaz z pominięciem 
fazy ciekłej. W wyniku gwałtownego obniżenia temperatury może dojść do 
odmrożenia części ciała osób znajdujących się w pobliżu dysz wylotowych lub 
szoku termicznego sprzętu elektronicznego. Obniżenie temperatury powodu-
je wytrącenie się pary wodnej z powietrza i zamglenie przestrzeni chronionej. 
Lepszym podejściem wydaje się zastosowanie stałego urządzenia gaśniczego 
bazującego na gazach obojętnych. Zaletą takiego rozwiązania jest brak utraty 
przejrzystości powietrza w trakcie wyzwolenia środka gaśniczego, przez co 
osoby znajdujące się wewnątrz mają szansę na bezpieczną ewakuację.

Wyzwolenie gazu generuje hałas o natężeniu rzędu 100 dB, niepowodu-
jącym jednak poważnego zagrożenia uszkodzenia słuchu. 

1.2. Parametry ekologiczne

Gazy gaśnicze stosowane współcześnie w urządzeniach gaśniczych podle-
gają szczegółowej weryfikacji pod względem długoterminowego wpływu na 
środowisko naturalne. Podstawowymi kryteriami oceny w tym zakresie są:

CO 2IG-541
IG-55

IG-01
HFC-227 ea

FK-5-1-12
IG-100
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• Potencjał niszczenia warstwy ozonowej, ODP (ang. Ozone Depletion 
Potential) − wskaźnik utworzony w celu ilościowej oceny wpływu poszcze-
gólnych substancji na warstwę ozonową. Został odniesiony do freonu 11 
(CF2Cl2) uznanego za wartość jednostkową (ODP = 1).

• Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego, GWP (ang. Global Warming 
Potential) − wskaźnik niszczenia ozonu stratosferycznego. Porównuje 
ilość ciepła zatrzymanego przez określoną masę gazu do ilości ciepła za-
trzymanego przez podobną masę dwutlenku węgla. GWP jest przeliczany 
dla określonego przedziału czasu, zwykle 100 lat. Wskaźnik wyznaczany 
względem dwutlenku węgla (dla CO2 GWP jest równy 1).

• Czas życia w atmosferze, ALT (ang. Atmospheric Lifetime) – czas prze-
bywania gazu bez rozkładu w atmosferze wyrażony w latach.

Tabela 3. Wskaźniki ODP, GWP, ATL dla wybranych gazów gaśniczych 

Nazwa Skład ODP GWP ALT [lat]

HFC-227 ea C3HF7 0 3 800 36,5

FK-5-1-12 C6F9O 0 1 0,014

IG-100 N2 0 nie dotyczy nie dotyczy

IG-01 Ar 0 nie dotyczy nie dotyczy

IG-541 Ar 40% v/v, 
N2 52% v/v, 
CO2 8% v/v

0 nie dotyczy nie dotyczy

IG-55 Ar 50% v/v, 
N2 50% v/v 0 nie dotyczy nie dotyczy

CO2 CO2 0 1 5–200

Źródło: [7, 8, 9]

Aby można było uznać gaz gaśniczy za nieszkodliwy dla środowiska 
naturalnego, powinien on wykazywać zerowy potencjał niszczenia warstwy 
ozonowej (ODP = 0), nie wpływać na powiększenie efektu cieplarnianego 
oraz charakteryzować się krótkim czasem życia w atmosferze. Z zestawienia 
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gazów gaśniczych (tabela 3) wynika, że trudno spełnić jednocześnie wszystkie 
te warunki. Brak negatywnego wpływu na środowisko cechuje wyłącznie gazy 
obojętne, występujące w naturalnych warunkach w atmosferze ziemskiej. 
Obecnie stosowane zamienniki halonów, chociaż nie wywierają niszczącego 
wpływu na warstwę ozonową, są gazami cieplarnianymi (odznaczają się wy-
sokim współczynnikiem GWP) oraz wykazują długi czas życia w atmosferze. 
Wyjątek stanowi gaz FK-5-1-12, który przez wprowadzenie do cząsteczki 
dodatkowej grupy funkcyjnej zwiększa podatność substancji na degradację 
w atmosferze [10].

Dwutlenek węgla jest składnikiem atmosfery ziemskiej mającym istotny 
wpływ na magazynowanie ciepła w troposferze. Jego udział w efekcie cieplar-
nianym wynosi 50%. Wzrost ilości dwutlenku węgla w atmosferze potęgują 
procesy oddychania oraz spalania paliw kopalnych.

Koncentracja gazów cieplarnianych w powietrzu w wyniku różnorodnej 
działalności człowieka – ciągle wzrasta. Konsekwencje podwyższenia stężenia 
gazów cieplarnianych mogą prowadzić do poważnych zmian klimatycznych, 
środowiskowych i cywilizacyjnych. Aby utrzymać pod kontrolą proces global-
nego ocieplenia, należy podejmować działania zmierzające do ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych do atmosfery ziemskiej.

Rys. 2. Zestawienie wskaźników ODP, GWP i ALT dla poszczególnych gazów 

gaśniczych 

Źródło: opracowanie własne

CO 2
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2. Warunki bezpieczeństwa w pomieszczeniach chronionych  
      stałymi urządzeniami gaśniczymi gazowymi

Zgodnie z rozporządzeniem [11] w strefach pożarowych i pomieszczeniach 
wyposażonych w stałe urządzenia gaśnicze gazowe powinny być zapewnio-
ne odpowiednie warunki bezpieczeństwa, adekwatnie do wymagań norm 
dotyczących tych urządzeń.

Norma europejska PN EN 15004-1:2008 [9] nakłada obowiązek zapewnie-
nia następujących środków bezpieczeństwa w pomieszczeniach chronionych 
systemami SUG-gazowych, przeznaczonych na pobyt ludzi: 

• samozamykające się drzwi wahadłowe, otwierające się na zewnątrz, które 
mogą być otwierane od wewnątrz, nawet jeśli są zamknięte z zewnątrz;

• alarmy optyczne i akustyczne nadawane w sposób ciągły, zlokalizowane 
przy wejściach i wyznaczonych wyjściach wewnątrz chronionych ob-
szarów oraz ciągłe alarmy optyczne na zewnątrz chronionego pomiesz-
czenia, działające do momentu osiągnięcia w pomieszczeniu warunków 
bezpiecznych;

• odpowiednie znaki ostrzegawcze i instruujące. 
Zalecenia zwiększające bezpieczeństwo personelu dotyczą: 

• zapewnienia i utrzymywania warunków bezpiecznych na drogach, przej-
ściach i dojściach ewakuacyjnych;

• zapewnienia odpowiedniego oświetlenia bezpieczeństwa oraz znaków 
kierunkowych poprawiających sprawność i bezpieczeństwo ewakuacji; 

• zorganizowania systemu poszukiwania i ratowania osób, które mogły 
stracić przytomność w chronionej przestrzeni; w związku z tym należy 
zapewnić personel odpowiednio przeszkolony w udzielaniu pierwszej 
pomocy, wyposażony w sprzęt ochrony dróg oddechowych; 

• stosowania drzwi otwierających się na zewnątrz w wyjściach z przestrzeni 
zagrożonych, z samozamykaczami, a tam, gdzie drzwi wyposażone są 
w zamki zatrzaskowe, instalowania zamków przeciwpanicznych;

• zapewnienia wentylacji chronionych przestrzeni, służącej odprowadzeniu 
gazów po ugaszeniu pożaru i upływie czasu retencji.
Ponadto należy wziąć pod uwagę wszelkie inne przedsięwzięcia i środki 

zabezpieczające, które mogą poprawić bezpieczeństwo osób narażonych na 
działanie gazu gaśniczego, takie jak: szkolenie personelu, plany ewakuacyjne 
i praktyczne ćwiczenia przeciwpożarowe.
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Tworząc system bezpieczeństwa pomieszczeń zabezpieczanych SUG- 
-gazowymi, kluczowe jest, aby stosować podejście kompleksowe i efektywne, 
które pozwoli wykazać rzeczywiste zagrożenia oraz zastosować odpowiednie 
rodzaje zabezpieczeń z uwzględnieniem ich wzajemnej interakcji.

3. Podsumowanie
Dobór optymalnego sposobu gaszenia polega na selekcji gazu, który najlepiej 
spełni swoją rolę podczas gaszenia pożaru w danym pomieszczeniu. Wybór 
odpowiedniego gazu gaśniczego uwarunkowany jest wieloma czynnikami, 
cechującymi zarówno obszar chroniony, jak i sam gaz gaśniczy. Wszystkie 
współcześnie proponowane gazowe środki gaśnicze posiadają pewne ograni-
czenia. Wynikają one z niekorzystnego wpływu na środowisko oraz zdrowie 
i życie ludzi przebywających w pomieszczeniach chronionych. 

W artykule omówiono źródła zagrożeń generowane przez poszczególne 
rodzaje gazów gaśniczych. Część z nich można ograniczyć, podejmując od-
powiednie działania organizacyjno-techniczne, skutkujące podniesieniem 
poziomu bezpieczeństwa w pomieszczeniach chronionych. Analizując aspekt 
bezpieczeństwa środowiska, można spodziewać się w najbliższej przyszło-
ści zmniejszenia atrakcyjności gazów chemicznymi oraz dwutlenku węgla 
stosowanych w ochronie przeciwpożarowej z racji negatywnego wpływu na 
efekt cieplarniany.
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Analiza właściwości palnych i termicznych 
wytypowanych wykładzin podłogowych

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki prac nad właściwościami palnymi wytypo-
wanych wykładzin wełnianych, polimerowych oraz mieszanek wełny z polimera-
mi termoplastycznymi (PA, PP). Przeprowadzono analizę termograwimetryczną  
wg normy PN-EN ISO 11358:2014 oraz określono szybkość wydzielenia ciepła 
i dymu za pomocą kalorymetru stożkowego wg normy ISO 5660:2015. Dodatkowo 
wyznaczono wartości ciepła spalania z użyciem bomby kalorymetrycznej wg normy 
PN-EN ISO 1716:2010.

Słowa kluczowe: wykładziny podłogowe, bezpieczeństwo pożarowe, wełna, poli-
mery termoplastyczne, termograwimetria, kalorymetria stożkowa

Analysis of the Flammable and Thermal Properties  
of the Selected Floor Coverings

Abstract

The article identifies the flammable properties of the selected wool and polymer 
linings as well as the mixtures of the wool and thermoplastic polymers. The ther-
mogravimetric analysis was carried out according to the PN-EN ISO 11358:2014 
standard, the heat release rate and the smoke release rate were determined using 
a cone calorimeter according to the ISO 5660:2015 standard. In addition, the com-
bustion heat values were determined using a calorimetric bomb according to the 
PN-EN ISO 1716: 2010 standard.

Keywords: floor coverings, fire safety, wool, thermoplastic polymers, thermograv-
imetry, conical calorimetry
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1. Wprowadzenie

Zagrożenia pożarowe i związane z nimi bezpieczeństwo pożarowe mate-
riałów włókienniczych stanowią istotne zagadnienia, gdyż, jak wynika ze 
statystyki opublikowanej w Biuletynie Informacyjnym Komendy Głównej 
PSP za 2017 r., prawie 26% wszystkich pożarów (dokładnie 32 388 pożarów) 
dotyczyło obiektów mieszkalnych [1]. Materiały włókiennicze i tapicerowane, 
wykorzystywane do wykończenia i wyposażenia wnętrz, zajmują zazwyczaj 
dużą powierzchnię w budynkach, stąd też powinny posiadać odpowiedni 
stopień palności, uzależniony od funkcji użytkowych, jakie spełniają. Do 
określenia zagrożenia pożarowego materiałów włókienniczych, w tym wy-
kładzin podłogowych, wyznacza się takie cechy pożarowe, jak: szybkość 
spalania, szybkość rozprzestrzeniania się płomienia, wartości ciepła spalania, 
charakterystyka składu jakościowo-ilościowego produktów rozkładu i spa-
lania oraz emisji dymu [2].

2. Przegląd literatury

W ostatnich kilkudziesięciu latach, w celu ograniczenia łatwopalności mate-
riałów włókienniczych, opracowano wiele środków opóźniających palność 
(antypirenów) stosowanych w  tekstylnych wykładzinach podłogowych. 
W przeszłości rolę antypirenów pełniły związki halogenowe, lecz obecnie − 
ze względu na uwalniane toksyczne produkty rozkładu termicznego i żrący 
dym podczas spalania − są one stopniowo ograniczane [3–7], a ich miejsce 
zastępują niehalogenowe związki opóźniające palność − nowy trend w chemii 
polimerów − zawierające m.in. azot i fosfor [8]. W ostatnim czasie środkom 
opóźniającym palność, zawierającym azot i fosfor, poświęcono wiele uwagi 
ze względu na ich szeroki zakres aplikacyjny i stabilność chemiczną [9–12]. 
Środki opóźniające palność z atomami fosforu lub jednocześnie azotu i fo-
sforu, ze względu na właściwości termiczne, są skuteczne zarówno w fazie 
gazowej, jak i stałej (skondensowanej) [13]. Podczas spalania część środka 
zawierająca fosfor zachowuje się jako źródło reszty kwasowej, która sprzyja 
tworzeniu się zwęglenia w fazie skondensowanej w wyniku promowania 
odwodnienia substratu [14] oraz przekształcana jest w kwas fosforowy pod-
czas podstawowej reakcji degradacji termicznej. Dalszy rozkład termiczny 
powoduje powstanie nielotnego kwasu polifosforowego, który − w wyniku 
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reakcji estryfikacji i dehydratacji − mógłby zareagować z rozkładającym się 
polimerem w celu ułatwienia tworzenia się zwęglonej pozostałości po spa-
laniu [15]. Związki zawierające fosfor uwalniają podczas spalania rodniki, 
działając inhibicyjnie w fazie gazowej, a one mogą oddziaływać z rodnikiem 
wodoru i rodnikiem hydroksylowym w celu spowolnienia procesu reakcji 
łańcuchowej [13]. Jednakże środki opóźniające palność, zawierające tylko 
fosfor, mogą zmniejszać termostabilność na pewnym etapie rozkładu ter-
micznego polimeru. Do rozwiązania tego problemu i dalszego opóźniania 
rozwoju pożaru, związki zawierające fosfor są stosowane z niektórymi środ-
kami zmniejszającymi palność zawierającymi azot i krzem − ze względu na 
ich synergiczne działanie. W tym przypadku efekt synergiczny polega na 
tym, że fosfor odpowiada za tworzenie warstwy zwęglonej (azotu), a związki 
krzemu poprawiają stabilność termiczną pozostałości zwęglonej powstałej 
podczas spalania [16–17]. Związki zawierające azot są zazwyczaj stosowane 
jako źródło inhibitorów w fazie gazowej i wytwarzają trudnozapalne i nie-
palne w wysokiej temperaturze gazowe produkty, które zmniejszają stężenie 
tlenu w otoczeniu płomienia i tworzą zwęgloną warstwę ochronną podczas 
ogrzewania materiału [18–19]. Antypireny zawierające krzem są uważane za 
jedne z bardziej przyjaznych środowisku środków zmniejszających palność. 
Fragmenty związków zawierające krzem są przekształcane w warstwę zwę-
gloną wraz z atomem krzemu o wysokiej stabilności termicznej w warunkach 
pożaru [20]. Warstwa zwęglona może tworzyć warstwę krzemionki i chronić 
pozostałe atomy węgla pierwiastkowego w dalszym procesie utleniania i roz-
kładzie termicznym [4, 21]. 

W obszarze włókien naturalnych wełna charakteryzuje się ograniczo-
ną palnością, a materiały wełniane, zazwyczaj, stosunkowo dużą wartością 
wskaźnika tlenowego (około 25% obj.) oraz niską temperaturą płomienia 
około 680°C [22]. Naturalna zdolność do ognioodporności włókna wełny 
jest związana z jej składem chemicznym oraz z tworzeniem warstwy zwę-
glonej na powierzchni materiałów, która stanowi barierę dla ciepła i tlenu, 
a w konsekwencji opóźnia spalanie.

Do środków zmniejszających palność i jednocześnie ułatwiających zwę-
glanie wełny należą związki kwasu borowego (mieszanin boraksu, soli kwasu 
sulfonowego i soli amonowych), takich jak: fosforany i siarczany amonu. 
Najpopularniejszym i trwałym procesem modyfikacji wełny i wyrobów weł-
nianych jest proces Zirpro [23]. Zaletą tego procesu jest brak jakiegokolwiek 



odbarwienia lub innego wpływu na estetykę wełny. Proces Zirpro opiera się 
na wykorzystaniu ujemnie naładowanych kompleksów cyrkonu lub tytanu 
na dodatnio naładowanych włóknach wełnianych w środowisku kwasowym 
w 60°C. Skuteczność procesu Zirpro nie jest w pełni zrozumiała z punktu 
widzenia mechanizmu, ale efekt opóźniającego działania płomienia przypi-
suje się ulepszonemu formowaniu się pęczniejących powłok lub co najmniej 
zdolności do tworzenia skutecznej bariery ogniowej i cieplnej. 

Jako alternatywę dla procesu Zirpro, Horrocks i współpracownicy za-
proponowali mieszaniny na bazie fosforanu melaminy stosowane do wełny 
ogniochronnej [24]. Na podstawie charakterystyk TGA i SEM zaproponowali 
oni mechanizm ochrony w procesie pęcznienia, który został opisany na rys. 1.

Rys. 1. Schemat mechanizmu tworzenia się ogniochronnej warstwy zwęglonej 

wełny wg Horrocka i jego zespołu

Źródło: opracowanie własne na podstawie [24]

Do produkcji podłogowych wykładzin tekstylnych wykorzystuje się również 
syntetyczne włókna wykonane z półkrystalicznych poliamidów (PA). Znajdują 
one szerokie zastosowanie w tekstyliach, prawie tak jak poliestry, pomimo 
trudności związanych z modyfikacjami tych związków pod kątem zapewnienia 
trwałego opóźniania palenia poprzez wprowadzenie dodatków [25]. Trud-
ność ta wynika z ich reaktywności w stanie stopionym, a ostatnie odkrycia 
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dotyczące ogniochronności tych związków dotyczą głównie wprowadzania 
nanocząstek do bazy polimerowej [26]. Innymi włóknami stosowanymi do 
wykładzin podłogowych są włókna polipropylenowe (PP), które posiadają 
wysoką wytrzymałość na rozciąganie i są stosunkowo tanie. Włókna PP są 
szeroko stosowane również do produkcji odzieży, tapicerek, w przemyśle 
motoryzacyjnym, tekstyliach samochodowych, w różnych tekstyliach domo-
wych, pokryciach ściennych itp. Z powodu całkowicie alifatycznej budowy 
strukturalnej tego węglowodoru, polipropylen spala się w płomieniu bardzo 
szybko, nie tworząc dymu i pozostałości zwęglonej. 

Zespół Zhanga i Horrocksa [27] opisuje różne podejścia do wytwarza-
nia ogniochronnych włókien z PP. Idealnym podejściem do modyfikacji 
włókien polipropylenowych jest wprowadzenie do wnętrza włókna środka 
zmniejszającego palność. Dopuszczalny środek zmniejszający palność dla 
polipropylenu, a zwłaszcza włókien polipropylenowych, powinien posiadać 
następujące właściwości:

• stabilność termiczną na poziomie normalnej temperatury przetwarzania 
PP (<260°C);

• zgodność z PP i brak migracji dodatków ogniochronnych;
• skuteczność opóźniania palenia podczas jego wprowadzenia do włókna;
• wysoką skuteczność z użyciem stosunkowo niewielkich ilości dodatku 

(zazwyczaj mniej niż 10% wag.), aby zminimalizować jego wpływ na 
właściwości włókien, wyrobów włókienniczych, jak również zredukować 
koszty.
Przy takim podejściu Zhang i Horrock wyodrębnili pięć głównych ro-

dzajów ogólnych mechanizmów ogniochronnych do włączenia w włókna 
polipropylenowe, tzn. zawierające fosfor, halogen, krzem, hydrat metalu 
i tlenek oraz nowsze opracowane nanokompozytowe związki opóźniające pa-
lenie. Stwierdzili oni, że oprócz halogenku antymonu lub w niektórych przy-
padkach halogenku cyny, obecnie tylko jeden dodatek opóźniający palenie,  
tj. fosforan tris tribromoneopentylu, jest skuteczny w przypadku polipropy-
lenu. Aktualnie unika się stosowania niehalogenowych środków zmniejsza-
jących palność na bazie fosforu w włóknach PP, ze względu na duże ilości 
jego użycia wynoszące co najmniej 15÷20% wag. Ponadto antypireny zawie-
rające atomy fosforu powodują powstanie warstwy zwęglonej na powierzchni 
materiału, a związki ogniochronne zawierające halogen wprowadzone do 
polipropylenu z reguły jej nie tworzą. 
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Stopień palności wykładzin podłogowych jest ważnym czynnikiem 
wpływającym na szybkość rozprzestrzeniania pożaru w całym pomiesz-
czeniu. Ponadto, ze względu na ich łatwopalność, wykończenie wnętrz 
w postaci zasłon czy dywanu może stanowić zagrożenie dla całego budynku 
podczas jego pożaru. Z tego powodu wykładziny podłogowe badane są pod 
kątem wielu czynników, m.in. rozprzestrzeniania się płomienia, dymotwór-
czości, tworzenia się gazów toksycznych i procesu spalania, co wpływa na 
ich bezpieczeństwo pożarowe. Jedną z organizacji zajmującą się analizą 
pożarową wykładzin jest Organizacja Badająca Wełnę z Nowej Zelandii 
(ang. Wool Research Organisation of New Zealand, WRONZ). Organizacja 
ta przeprowadziła badania dywanów wełnianych, nylonowych oraz po-
lipropylenowych przy użyciu testu panelu radiatora [28], przedstawiając 
następujące wyniki: 

• dywany wełniane posiadały najniższą skłonność do rozprzestrzeniania 
się płomienia;

• dywany wełniane produkowały znacznie mniejszą ilość dymu w porów-
naniu do innych badanych dywanów.
Na podstawie eksperymentów i otrzymanych wyników można stwierdzić, 

że dywany wełniane były w sposób naturalny bardziej odporne na płomień niż 
powszechnie spotykane włókna tekstylne, a opóźnienie rozprzestrzeniania się 
płomieni dywanów z wełny wynika z jej unikalnej struktury i mechanizmu 
rozkładu chemicznego. Wełna zazwyczaj zawiera stosunkowo wysoką zawar-
tość azotu (ok. 14%) i wody, co powoduje, iż posiada bardzo wysoką tempe-
raturę zapłonu w zakresie 570−600°C; wysoki wskaźnik tlenowy (20−25%); 
charakteryzuje się niską emisją ciepła; wełna podczas spalania nie topi się ani 
nie przykleja do podłoża; posiada tendencję do tworzenia izolującej warstwy 
zwęglonej. Wykładziny z wełny podczas spalania wydzielają mniejszą ilość 
dymu i toksycznych gazów niż podczas spalania np. dywanów z niektórych 
syntetycznych polimerów. Takie analizy są istotne i zawierają bardzo ważne 
informacje z punktu widzenia palności dywanów. Obecnie można wyróżnić 
liczne metody badań, a do kluczowych należą metodyki badawcze wyzna-
czające: skłonność do zapłonu i samozapłonu, ilość wydzielonego dymu, 
toksyczność produktów rozkładu termicznego i spalania, czy też szybkość 
rozprzestrzeniania się płomienia.

W tabeli 1 przedstawiono porównanie palności tkaniny wełnianej z in-
nymi materiałami tekstylnymi.

22 Sebastian Wiktor Staszko



Tabela 1. Wybrane parametry palne tkanin tekstylnych

Tkanina Wskaźnik 
tlenowy [%]

Ciepło 
spalania [kJ/g]

Temperatura 
zapalenia [°C]

Temperatura 
topnienia [°C]

Wełna 25,2 20,51 570–600 Nie topi się

Bawełna 18,4 16,33 255 Nie topi się

Nylon 20,1 33,08 485–575 160–260

Poliester 20,6 23,86 485–560 252–292

Wiskoza 19,7 16,33 420 Nie topi się

Źródło: opracowanie własne na podstawie [29]

W tabeli 2 przedstawiono wyniki testów metodą kalorymetru stożkowego 
wybranych materiałów stosowanych w pociągach pasażerskich [30]. Testy 
prowadzone były wg normy ASTM E1354 przy ekspozycji cieplnej 50 kW/m2. 

Tabela 2. Wyniki testów metodą kalorymetrii stożkowej wybranych materiałów 

stosowanych w pociągach pasażerskich

Materiał Czas do 
zapłonu [s]

Maksymalna szybkość 
uwalniania ciepła  

[kW/m2]

Emisja 
dymu 

[m2/kg]
Poduszka (do siedzenia)

a) pianka 14 80 30
b) flizelina 5 30 300
c) osłona z tkaniny 11 420 225
d) osłona z PCV 7 360 770

Pokrycie ścian
a) dywan wełniany 30 655 510
b) tkanina wełniana 21 745 260

Tkaniny
a) wełniana zasłona /  
nylonowa serweta 13 310 380

b) poliestrowa serweta 20 175 810
c) koc wełniany 11 170 560
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cd. Tabeli 2. 

Materiał Czas do 
zapłonu [s]

Maksymalna szybkość 
uwalniania ciepła  

[kW/m2]

Emisja 
dymu 

[m2/kg]

Tkaniny

e) bawełniana poszewka  
na poduszkę 24 340 570

Wykładzina podłogowa

a) dywan nylonowy 10 245 350

Źródło: opracowanie własne na podstawie [30]

Na rys. 2 pokazano wartości wskaźników tlenowych dywanów z wełny 
i syntetycznych.

Rys. 2. Wskaźnik tlenowy (LOI) dla różnych tkanin tekstylnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie [29]

Palność dywanów z wełny można obniżyć, stosując wspomniany system 
modyfikacji ogniochronnej o nazwie handlowej Zirpro. Dzięki takiej mo-
dyfikacji, zgodnie z literaturą [29], można podwyższyć wartość wskaźnika 
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tlenowego dywanów do poziomu 27–33%. Jest to częsty zabieg przeprowa-
dzany na potrzeby stosowania trudnozapalnych wykładzin w samolotach. 

Rys. 3. Zestawienie całkowitej emisji dymu z dywanów różniących się składem

Źródło: opracowanie własne na podstawie [29]

3. Badania eksperymentalne

3.1. Opis próbek do badań

Badania eksperymentalne przeprowadzono dla czterech wykładzin różnią-
cych się składem chemicznym. Badania wykonano dla wykładzin o składzie: 
100% wełna, 80% wełna 20% PA, PA, PP.

3.2. Charakterystyka metod badawczych 

Dla badanych materiałów przeprowadzono analizę termograwimetryczną, 
określono szybkość wydzielania ciepła i dymu za pomocą kalorymetru stoż-
kowego oraz wyznaczono wartość ciepła spalania.

Pomiary termograwimetryczne wykładzin zostały wykonane techni-
ką dynamiczną wg normy PN-EN ISO 11358:2014, polegającą na zapisie 
zmiany masy badanej próbki w funkcji temperatury, która ulegała zmianie 
z zaprogramowaną szybkością. Analizy przeprowadzono dla czterech próbek 
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wykładzin, gdzie każdą ogrzewano z szybkością 10°C/min, zaczynając od 
temperatury 20°C, a kończąc na temperaturze maksymalnej 800°C. Analizę 
termograwimetryczną dla wszystkich próbek przeprowadzono w atmosfe-
rze utleniającej – powietrzu. Atmosferę taką uzyskano przez stały przepływ 
powietrza – 90 ml/min oraz azotu – 10 ml/min.

Próbki wykładzin składały się z podkładu i runa, a ich masa wynosiła od 
2,546 mg do 3,669 mg.

Do badań szybkości wydzielania ciepła i dymu, zgodnie z ISO 5660:2015 
metodą kalorymetrii stożkowej, wykorzystano po dwie próbki każdej z wykła-
dzin. Grubość wykładzin była zróżnicowana i wynosiła odpowiednio – 8 mm 
dla próbki PA oraz 10 mm dla próbek: 80% wełna 20% PA, 100% wełna, PP.

Ciepło spalania wykładzin wyznaczono za pomocą metody bomby ka-
lorymetrycznej wg normy PN-EN ISO 1716:2010. Do badań przygotowano 
1 g rozdrobnionej wykładziny umieszczonej w naczynku pomiarowym oraz 
uwzględniono masę drutu zapalającego dany materiał i spalono próbkę w atmo-
sferze czystego tlenu w kalorymetrze o znanej wartości równoważnika wodnego. 

4. Wyniki badań

Wyniki badań dla analizowanych wykładzin zestawiono w tabelach 3−5 oraz 
na rysunkach 4−8. 

Zestawienie wyników z analizy termograwimetrycznej przedstawiono 
w tabeli 3.

Tabela 3. Zestawienie wyników pomiarowych TG i DTG badanych próbek

Wykładzina

Temperatura 
początku 
rozkładu 

termicznego 
[°C]

Temperatura 
maksymalnej 

szybkości 
ubytku masy 
próbki [°C]

Maksymalna 
szybkość 

ubytku masy 
[%/min]

Temperatura 
50% ubytku 
masy próbki 

[°C]

Masa 
próbki po 
rozkładzie 

termicznym 
[mg]; [%]

100% wełna 252 532 4,76 399 0,05; 1,75

PA 233 300 5,92 319 0,36; 14,00

80% wełna 
20% PA 258 444 61,4 373 0,11; 3,46

PP 258 444 39,4 312 0,03; 0,95
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Rys. 4. Krzywe TG uzyskane podczas rozkładu termicznego czterech różnych  

wykładzin

Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Krzywe DTG uzyskane podczas rozkładu termicznego czterech różnych 

wykładzin

Źródło: opracowanie własne
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80% wełna  
20% PA      100% wełna

                               PA        PP

Rys. 6. Zestawienie spalonych próbek wykładzin po analizie w kalorymetrze 

stożkowym

Źródło: opracowanie własne
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Zestawienie wyników badań uzyskanych z kalorymetru stożkowego 
przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Zestawienie wyników badań uzyskanych z kalorymetru stożkowego

80% wełna  
20% PA 100% wełna PA PP

Nr próbki
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Czas do 
zapłonu [s] 243,00 6,27 328,00 17,55 44,00 5,01 62,00 0,00

Czas końca 
płomieniowego 

palenia się 
próbki [s]

421,00 38,85 527,00 16,29 417,00 81,47 570,00 152,90

Maksymalna 
intensywność 
wydzielonego 

ciepła HRR 
[kW/m2]

384,71 16,66 286,98 25,27 173,41 11,25 395,96 18,82

MARHE  
[kW/m2] 72,14 4,47 62,24 1,28 107,87 13,05 188,99 0,28

Ciepło 
wydzielone 

[MJ/m2]
37,70 1,63 33,85 0,19 30,90 0,13 48,75 1,57

Maksymalny 
ubytek masy [g] 21,52 0,60 21,87 5,04 9,13 0,01 17,31 1,67

Maksymalna 
szybkość emisji 

dymu SPR 
[m2/s]

0,09 0,01 0,08 0,02 0,04 0,00 0,07 0,01

Maksymalna 
ilość 

wydzielonego 
dymu 

z jednostki 
powierzchni 
TSR [m2/m2]

871,40 10,15 1124,55 128,90 787,05 61,85 877,80 571,76
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cd. Tabeli 4.

80% wełna  
20% PA 100% wełna PA PP
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Całkowita ilość 
wydzielonego 
dymu SC [m2]

7,70 0,13 9,90 1,13 6,95 0,56 7,75 5,08

Powierzchnia 
ekstynkcji 

właściwej dymu 
[m2/kg]

480,40 28,20 478,60 58,66 764,00 60,91 476,05 341,84

Emisja 
właściwa 

maksymalna 
CO2 [mg/g]

14,18 0,23 9,38 0,19 19,82 3,61 16,97 1,15

Emisja 
właściwa 

maksymalna 
CO [mg/g]

1,61 0,06 0,97 0,08 1,89 0,63 1,49 0,14

Maksymalny 
ubytek O2 [%] 1,32 0,05 0,97 0,09 0,54 0,04 1,36 0,08

AVHR [kW/m2] 4200,55 320,79 2876,45 612,42 8208,31 1299,84 11371,19 552,01

Źródło: opracowanie własne

Na rys. 7 zestawiono wykresy zależności HRR w funkcji czasu dla anali-
zowanych próbek wykładzin.

Zestawienie wartości ciepła spalania przedstawiono w tabeli 5.
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Rys. 7. Zależność HRR = f(t) dla analizowanych próbek wykładzin

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5. Wartość ciepła spalania dla analizowanych wykładzin

Analizowana wykładzina
Ciepło spalania [kJ/g]

Próbka 1 Próbka 2 Wartość średnia

Wełna 18,572 19,511 19,041

80% wełna 20% PA 19,432 20,314 19,873

PA 22,799 20,857 21,828

PP 35,430 35,034 35,232

Źródło: opracowanie własne

Przyrosty temperatur w naczyniu kalorymetrycznym dla poszczególnych 
materiałów pokazano na rys. 8.
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Rys. 8. Wykresy zależności zmian temperatury wewnętrznego płaszcza kalory-

metry od czasu dla próbek wykładzin

Źródło: opracowanie własne

5. Analiza wyników i wnioski

Wyniki analizy termograwimetrycznej wykładzin przedstawione w tabeli 3 i na 
rys. 4, 5 pokazują, że w najniższej temperaturze ulega rozkładowi termicznemu 
wykładzina PA, później wełna, wykładzina PP, a w najwyższej wykładzina 
o składzie mieszaniny 80% wełna 20% PA. Biorąc pod uwagę dynamikę ubytku 
masy składnika, można stwierdzić, że wykładzina wełniana ma najmniejszą 
maksymalną szybkość ubytku masy występującą pod koniec procesu rozkładu 
termicznego zanotowaną w temperaturze 532°C (tabela 3). Dodatek PA do 
wełny powoduje obniżenie temperatury, przy której zanotowano maksymal-
ny ubytek masy, tj. w temperaturze 300°C. Wykładziny syntetyczne PA i PP 
posiadają w przebiegach krzywych DTG jeden główny pik w temperaturze 
444°C (rys. 5).

Analizując przebieg krzywych TG dla wykładzin, można stwierdzić, że 
wykładzina PP ulega rozkładowi termicznemu w najniższej temperaturze 
(ok. 420°C), praktycznie nie pozostawiając resztek po spaleniu. Wykładziny 
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z wełny i PA w temperaturze powyżej 600°C tracą prawie całkowicie masę 
początkową próbki.

Początek wzrostu wartości HRR w przypadku próbek zależał od rodzaju 
materiału. Pierwsze maksimum wartości HRR spowodowane było procesem 
zapłonu gazowych produktów rozkładu termicznego i procesu spalania próbek 
wykładzin (tabela 4). Można zauważyć, że czas do zapłonu próbek wykładzin z PA 
oraz PP był o wiele krótszy niż próbek wełnianych z dodatkiem poliamidu. Dla 
wełny jednorodnej czas do zapłonu był najdłuższy i dłuższy od PA o 110 sekund. 

Przy ekspozycji cieplnej 30 kW/m2 zapłon fazy gazowej najwcześniej 
nastąpił w przypadku próbki poliamidu, a najdłuższy czas zaobserwowano 
dla próbki wełnianej. Czas do osiągnięcia HRRmax różnił się w zależności 
od wykładziny. Próbki polimerowe osiągały HRRmax w czasie ok. 90 sekund 
(próbka PA) oraz ok. 148 sekund (próbka PP). Próbki wełny z dodatkiem 
poliamidu osiągały tę wartość w późniejszym czasie, np.: próbka 80% wełny 
20% PA ok. 300 sekund. Średnia ilość wydzielonego CO2 wahała się średnio od 
9,38 do 19,82 mg/g próbki. Najmniej CO2 wydzieliła próbka wełny 9,38 mg/g, 
a najwięcej 19,82 mg/g próbka PA (tabela 4).

Dzięki uzyskanym wynikom, można zaobserwować, że najwyższą wartość 
ciepła spalania osiągnęła próbka PP (35,430 kJ/g), a najniższą − (18,572 kJ/g) − 
wełna. Wyniki te pokazują, że wykładzina z wełny w warunkach pożaru 
posiadała najmniejszą gęstość obciążenia ogniowego.

Na podstawie przeprowadzonych badań można wysunąć następujące 
wnioski:

• dywany wełniane mają wyjątkowo niski poziom palności w porównaniu 
z dywanami z tworzyw polimerowych; 

• wełna jest naturalnie ogniochronna, a jej wydajność przekracza wszystkie 
pozostałe powszechnie używane materiały tekstylne;

• wełna ma niską temperaturę spalania i szybkość uwalniania ciepła;
• duża ilość gazowych produktów rozkładu termicznego wpływa na obni-

żenie temperatury zapalenia, tzn. materiały wykładzinowe zapalają się 
w niższej temperaturze od tych z mniejszą ilością gazowych produktów 
rozkładu termicznego;

• próbki wełniane posiadają w swoim składzie najwięcej środków opóźnia-
jących palność, przez co mają najdłuższy czas do zapalenia, wynoszący 
ponad 300 sekund.
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Kontrola i nadzór w prawie administracyjnym – 
wybrane zagadnienia teoretycznoprawne 
i dogmatycznoprawne

Abstrakt

W artykule omówiono wybrane bieżące problemy w zakresie stosowania norm 
prawa administracyjnego, w szczególności dotyczących instytucji kontroli i nad-
zoru administracji publicznej. Wskazano na prawne uwarunkowania kształtujące 
specyfikę polskiego modelu sądowej kontroli administracji publicznej. Dokonano 
rekonstrukcji i odróżnienia pomiędzy pojęciami kontroli i nadzoru, a także innymi 
formami ingerencji w działalność administracyjną. Wskazano na uprawnienia kon-
trolne faktycznie sprawowane przez sądy, potwierdzające, iż organy te pełnią funkcję 
instytucji kontroli w systemie prawnym administracji publicznej. Badanie, mające 
za przedmiot przeobrażenia w systemie sądownictwa administracyjnego, przepro-
wadzono dualistycznie, tj. z teoretycznoprawnego i dogmatycznoprawnego punktu 
widzenia. W jego następstwie wskazano zalety i wady reformatoryjnego modelu 
sądownictwa. Ponadto przedstawiono szersze tło prawa administracyjnego w dzie-
dzinie zjawisk społecznych i politycznych oraz zmian w ich społecznej percepcji.

Słowa kluczowe: administracja publiczna, prawo administracyjne, kontrola admi-
nistracji publicznej, nadzór administracji publicznej, sądownictwo administracyjne, 
sądownictwo powszechne, reformatoryjny model sądownictwa

Control and Supervision in Administrative Law –  
Some Selected Issues from the Legal  
and Legal Dogmatic Point of View 

Abstract

The text discusses the selected current problems in the scope of application of the 
norms of the administrative law, in particular regarding the institutions of control 
and supervision of public administration. The article discusses the specificity of 
the Polish model of judicial control of public administration. It explains the notion 
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of control, the existing differences between the review and the supervision, and 
also with other forms of interference in the administrative activity. In particular, 
the controlling power exercised by the courts was presented, with the arguments 
supporting the thesis that these organs perform a controlling function. From the 
legal theory and the legal dogmatic point of views the issues related to the problems 
arising from changes in the system of administrative courts were presented. The ad-
vantages and disadvantages of the reformatory model of the judiciary are shown. 
Moreover a broader background of administrative law has been presented in the 
field form of social and political phenomena and changes in their social perception.

Key words: public administration, administrative law, control of administration, 
supervision, common courts, specialized courts, reformatory model of the judiciary

1. Wprowadzenie 

Od momentu pojawienia się wyodrębnionej, początkowo faktycznie, a wkrót-
ce także i prawnie, sfery realizacji władzy politycznej w postaci administracji 
publicznej, jej forma i ustrój zostały zaprojektowane w taki sposób, aby moż-
liwe było bieżące weryfikowanie jej funkcjonowania oraz ocena rezultatów 
jej działalności, a także możliwość kształtowania i zmian sposobu oraz tryb 
jej funkcjonowania. Nowożytna koncepcja administracji publicznej opiera 
się na przekonaniu, iż prawidłowe funkcjonowanie administracji publicznej 
wymaga istnienia odpowiedniego systemu kontroli jej działań, a także (a może 
przede wszystkim) procedur i narzędzi nadzorczych umożliwiających władczą 
ingerencję w sposób jej funkcjonowania, mającą na celu podporządkowa-
nie i swoiste przemodelowywanie bieżącego funkcjonowania administracji 
publicznej, zgodnie z aktualnymi wymogami polityki publicznej kreowanej 
przez rząd. Idea państwa prawa w połączeniu z koncepcją nowożytnej ad-
ministracji publicznej związanej prawem zrodziły potrzebę sądowej kontroli 
administracji publicznej, w ramach zaspokojenia której musiał pojawić się 
podmiot umocowany do kontroli przestrzegania prawa przez administrację 
publiczną, a którym w systemie trójpodziału władz stał się sąd, na początku 
powszechny, a później wyspecjalizowany − administracyjny1.

 1 Magdalena Sieniuć w oparciu o poglądy Emanuela Iserzona. Tejże, Wartości leżące 
u podstaw modelu sądowej kontroli administracji publicznej, [w:] J. Zimmermann 
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Ekspansja prawa pozytywnego we współczesnych państwach, a w szcze-
gólności prawa publicznego, opierającego się na asymetrycznych stosunkach 
prawnych, intensyfikuje się, prowadząc do kolonizacji prawnej rzeczywistości 
społecznej. Infantylna wiara decydentów politycznych w omnipotencję prawa 
i jego najwyższą efektywność, jako narzędzia zmiany społecznej, inżynierii 
społecznej oraz kontroli społecznej, powoduje wzrost liczby oraz intensywno-
ści polityczno-prawnych procesów rozszerzania kompetencji organów władzy 
publicznej i wnikania przez nie w coraz to nowe obszary aktywności społe-
czeństw, grup społecznych i jednostek (a nie tylko obywateli), które to sfery ży-
cia społecznego jeszcze ćwierć wieku temu były uznawane za sferę w zasadny 
sposób wolną od ingerencji prawodawczej, czyli objętą imposybilizmem 
prawnym2. Celem realizacji nałożonych na administrację publiczną zadań, 
w podporządkowanych jej władczo obszarach życia społecznego, została ona 
wyposażona w możliwość samodzielnego stanowienia przepisów prawnych, 
zarówno powszechnie obowiązujących, jak i wiążących jedynie adresatów 
podporządkowanych organizacyjnie podmiotowi, który wydał akt. Powo-
duje to znaczne skomplikowanie systemu źródeł prawa administracyjnego 
w porównaniu do źródeł prawa, o których stanowi Konstytucja RP 3. Jednakże 

(red.), Aksjologia prawa administracyjnego, Tom II, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 
45; por. E. Iserzon, Prawo administracyjne, Warszawa 1968, s. 195.

 2 Imposybilizm prawny „dla prawników nie ma pejoratywnego znaczenia. Wręcz prze-
ciwnie, jest czymś, co jest wpisane immanentnie w samą naturę prawa, a więc także 
w istotę działalności ustawodawcy. Prawo nie może wszystkiego, a ustawodawca 
nie jest omnipotentny”. Tak J. Zajadło, Pojęcie „imposybilizm prawny” a politycz-
ność prawa i prawoznawstwa, PiP 2017/3, http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/prof-

-zajadlo-nie-ulegajmy-propagandzie-imposybilizmu-prawnego [dostęp: 30.06.2018];  
zob. także przywoływany tam pogląd W. Sadurskiego nt. impsybilizmu prawnego 
w postaci trybu zmiany ustawy zasadniczej, jako bariery dla arbitralności wszystkich 
trzech władz.

 3 Jak zauważył F. Longchamps, tworzenie niektórych składników struktury źródeł tego 
prawa jest w rękach samej administracji w sensie przedmiotowym; F. Longchamps, 
Współczesne problemy podstawowych pojęć prawa administracyjnego, PiP 1966,  
z. 6, s. 891–892. W doktrynie dokonuje się w tym zakresie różnego rodzaju klasyfikacji, 
wyróżniając zasadniczo źródła prawa powszechnie obowiązujące, źródła wewnętrzne 
oraz tzw. źródła niezorganizowane; P. Uziębło, Specyficzne źródła prawa [w:] T. Bąkow-
ski (red.), Zarys legislacji administracyjnej. Uwarunkowania i zasady prawotwórczej  
działalności administracji publicznej, Wrocław 2010, s. 19–43; D. Dąbek, Prawo miejscowe, 



istotą prawa admnistarcyjnego − odróżniającą go od innych dogmatyk praw-
niczych − jest fakt, iż prawo to, oprócz rozległości, znacznego zróżnicowania 
i wynikającego z tego rozproszenia źródeł, charakteryzuje się także ciągle 
rozszerzającym się zakresem materii wymagającej unormowania4. W związku 
z tym można powiedzieć, że pojawia się w następstwie tych uwarunkowań 
negatywne zjawisko, które możemy określić mianem spirali prawotwórczej 
w prawie administracyjnym, która jest impregnowana i odporna na wszelkie 
próby racjonalizacji, a tym bardziej limitacji. Trudno doszukać się aktualnie 
przejawów racjonalnego tworzenia norm prawa administracyjnego przez kra-
jowe, a także unijne organy administracji publicznej, z uwagi na występujące 
negatywne skutki przedmiotowej prawotwórczej działalności tychże organów 
w postaci równoczesnego nadmiaru i inflacji5 aktów prawa administracyjnego. 
Racjonalizacja procesu tworzenia prawa6 (w szczególności w interesującym nas 
obszarze legislacji administracyjnej) polega na koniecznym i apriorycznym, 
w stosunku do podjęcia czynności prawotwórczych, rozstrzygnięciu, takich 
prawnie istotnych dla legislatora zagadnień, jak: 

• ustalenie stanu prawnego unormowania danej dziedziny;
• predykcja skutków społecznych wprowadzenia nowej regulacji;
• rozważenie regulacji alternatywnej;
• dokonanie oceny zysków i start wprowadzenia projektowanego rozwią-

zania legislacyjnego7. 

Warszawa 2017, s. 32–46. Por. A. Gołębiowska, P. B. Zientarski, Prawne uwarunkowania 
skuteczności działań administracji publicznej [w:] Koncepcje i instrumenty zarządza-
nia w administracji publicznej, A. Gołębiowska, P. B. Zientarski (red.), Wydawnictwo 
Kancelarii Senatu RP, Warszawa 2017, s. 55–73.

 4 Z. Kmieciak, Skuteczność regulacji administracyjnoprawnej, Łódź 1994, s. 38–42; M. Jędrzej-
czak, Elementy dyskrecjonalności organu administracyjnego na poszczególnych etapach 
stosowania prawa, Przegląd Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny 2/2013, s. 4. Por. A. Go-
łębiowska, A. Woźniak, Zasada praworządności i jawności działania organów i procedur 
administracyjnych [w:] Koncepcje i instrumenty zarządzania w administracji publicznej,  
A. Gołębiowska, P. B. Zientarski (red.) Wydawnictwo Kancelarii Senatu RP, Warszawa 
2017, s. 87–109.

 5 Inflacja rozumiana jako sytuacja szczególnego rodzaju nadmiaru prawa w postaci two-
rzenia norm i aktów prawnych, dla których nie istnieje legitymizacja.

 6 Por. J. Wróblewski, Teoria racjonalnego tworzenia prawa, Ossolineum 1985, s. 13–17.  
 7 Tak w odniesieniu do całokształtu polityki prawa i prawodawstwa wypowiadał się np. Z. Ziem-

biński, Problemy podstawowe prawoznawstwa, PWN, Warszawa 1980, s. 388–400.
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Notabene podstawową cechą charakterystyczną prawa administracyjne-
go pozostaje wielopłaszczyznowość jego źródeł. Ujawnia się ona nie tylko 
w rozległości dziedzin życia, w jakich prawo to odgrywa istotne znaczenie, 
ale także w wielowarstwowości pionowej wyznaczonej hierarchią składają-
cych się na to prawo przepisów8. Organy te najczęściej nie identyfikują także 
istnienia, np. pozaprawnej regulacji paralelnej, która dla swoich adresatów 
stanowi źródło dyrektyw skutecznego działania i tym samym powoduje, że 
ingerencja prawotwórcza w ten uregulowany już obszar będzie zarówno 
nielegitymizowana, jak też nieskuteczna i nieefektywna. 

Z punktu widzenia ochrony wolności i praw jednostki kwestią rudymentar-
ną jest zatem możliwość weryfikacji, czy faktyczne funkcjonowanie organów 
administracji publicznej realizują zasadę legalizmu. Z tego też powodu trze-
ba dostrzegać wzrost znaczenia kontroli aktów administracji publicznej, 
jako formalnoprawnej gwarancji, że organy władzy publicznej w relacjach 
z podmiotami administrowanymi działają na podstawie oraz w granicach 
obowiązującego prawa. Ich wiarę w omnipotencję prawa uznać należy za in-
fantylną, bo to właśnie zakwestionowanie idei omnipotencji prawodawcy było 
głównym źródłem narodzin idei sądowej kontroli konstytucyjności prawa9.

2. Kontrola a nadzór w nauce prawa administracyjnego –  
     uwarunkowania teoretyczno i dogmatycznoprawne

Kontrola administracji publicznej jest fragmentem szerszego zjawiska kontroli, 
które występuje w każdej większej zbiorowości ludzkiej, takiej jak społeczeń-
stwo lub w politycznie zorganizowanych zbiorowościach10 w postaci państw, 

  8 Z. Duniewska, Prawo administracyjne – wprowadzenie [w:] R. Hauser, Z. Niewia-
domski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, T.1, Instytucje prawa 
administracyjnego, CH Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2010, s. 110; tak 
samo P. Ostojski, W. Piątek, Kontrola sądowoadministracyjna aktów normatywnych 
stanowionych przez administrację publiczną w Niemczach i w Polsce [w:] M. Stahl, 
Z. Duniewska (red.), Legislacja administracyjna. Teoria, orzecznictwo, praktyka, Lex 
a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 607. Por. A. Gołębiowska, Zagadnienia 
procesowe w orzecznictwie NSA [w:] Prawo Europejskie w praktyce, Wydawnictwo 
Naukowe, Nr 2 (80), luty 2011, s. 26–30.

  9 J. Zajadło, Pojęcie „imposibilizm prawny”..., s. 3. 
10 Tak np. A. Sylwestrzak, Kontrola administracji publicznej w III Rzeczypospolitej, Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 7.
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czy organizacji międzynarodowych. W związku z tym zarówno pojęcie kon-
troli, jak i pojęcie nadzoru występujące w nauce prawa administracyjnego 
są kategorią intelektualną i tym samym stanowią szczególny rodzaj kontroli 
w ramach sfery imperium przynależnej władzy politycznej realizowanej za 
pomocą norm prawnych. Podzielić należy stanowisko, iż objęte kontrolą 
lub nadzorem jest stosowanie norm prawa in specie, a nie stosowanie prawa 
in genere. Zgodnie bowiem z ustalonym w teorii prawa stanowiskiem, to 
drugie czyli „stosowanie prawa” stanowi skrót myślowy, który zarówno na 
gruncie filozofii języka, jak też teorii prawa jest nieuzasadniony i niepoprawny. 
W poszczególnych stanach faktycznych nie stosuje się prawa ,,w ogóle”, lecz 
stosuje się określone normy prawne11. 

Teoretyczne koncepcje związane z ideą państwa prawnego i powstaniem 
w jej ramach tzw. państwowej teorii samorządu terytorialnego wpłynęły na 
ukształtowanie się instytucji nadzoru w jej klasycznym kształcie12. W przy-
padku instytucji nadzoru zgodzić należy się z autorami, którzy twierdzą, że 
potrzebę jego powstania stworzyła konieczność kontroli i egzekucji wyda-
wanych przez ośrodek władzy państwowej poleceń, a wraz z tym jak życie 
państwa podlegało coraz bardziej wszechobecnej i wszechogarniającej re-
glamentacji prawnej, nadzór stawał się instytucją państwową13. Według po-
glądu sformułowanego przez J. Bocia nie ma jednego uniwersalnego pojęcia 
nadzoru, jego zakres powinien być każdorazowo rekonstruowany w oparciu 
o teść regulującą aktów prawa mających za przedmiot nadzór w administra-
cji publicznej14. W nauce prawa administracyjnego termin nadzór używa-
ny jest więc najczęściej do określenia sytuacji, w której organ nadzorujący 
jest wyposażony w środki oddziaływania na postępowanie organów czy też 
jednostek nadzorowanych. Oczywiście to władcze oddziaływanie odbywa 
się bez możliwości wykonywania za te organy obowiązków nałożonych na 
nie, czyli bez możliwości przejmowania ich kompetencji przez podmiot 
nadzorujący. Podmiot nadzorujący, na podstawie przyznanych mu w opar-

11 Tak twierdzą np. przedstwiciele poznańskiej szkoły teorii prawa S. Wronkowska,  
Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Ars boni et aequi, Poznań 1997, s. 213.

12 A. Filipowicz, Uwagi o treści nadzoru w prawie administracyjnym, Państwo i Prawo 
1981, nr 1, s. 53. 

13 K. Sikora, Rola nadzoru w funkcjonowaniu administracji publicznej, Studia Iuridica 
Lublinensia 3 (2004), s. 189.

14 J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2005, s. 242.
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ciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, środków nadzoru (czyli 
uprawnień do władczego oddziaływania na organ lub jednostkę organizacyjną 
nadzorowaną) ma prawo do przeprowadzenia kontroli oraz w następstwie jej 
przeprowadzenia, wydania rozstrzygnięcia nadzorczego, które będzie wiążą-
ce dla podmiotu objętego nadzorem i będzie wpływało (modyfikująco) na 
sposób jego funkcjonowania. W skład uprawnień nadzorczych wchodzą więc 
środki nadzoru, które w nauce prawa administracyjnego dzielimy na środki 
oddziaływania merytorycznego oraz środki oddziaływania personalnego15. 

Pojęcie kontroli może oznaczać funkcję albo system organizacyjny. Po-
jęcie kontroli na gruncie doktryny prawa administracyjnego materialnego 
jest w pierwszym z przywołanych znaczeń używane do określenia „funkcji 
organu polegającej na sprawdzaniu działalności innych jednostek bez stałych 
możliwości wpływania na działalność jednostek kontrolowanych poprzez 
wydawanie im nakazów oraz poleceń. Organ wyposażony w prawo kon-
troli ma zazwyczaj prawo wydawania zaleceń jednostkom kontrolowanym, 
a w przypadkach wyjątkowych, w celu uniknięcia strat – prawo wydawania 
poleceń (zwanych często zarządzeniami doraźnymi) natychmiastowego usu-
nięcia nieprawidłowości”16. Kontrola w znaczeniu organizacyjnym stanowić 
będzie zaś całokształt instytucji kontrolnych – realizujących funkcję kontroli17. 

Zasadne, z punktu widzenia problematyki sądowej kontroli administra-
cji publicznej, wydaje się wskazanie różnicy pomiędzy kontrolą zgodności 
z prawem a kontrolą legalności18. Pierwsza z nich to kontrola zgodności 

15 Pod pojęciem środków oddziaływania merytorycznego rozumiemy uprawnienia 
podmiotu nadzorującego do zwieszenia lub uchylenia rozstrzygnięć wydanych przez 
podmioty nadzorowane. Z kolei do środków oddziaływania personalnego zaliczamy 
uprawnienia do powoływania i odwoływania, a także do nawiązywania i rozwiązywania 
stosunków pracy członków kierownictwa jednostek nadzorowanych, jak też prawa do 
zawieszania ich pełnieniu obowiązków.

16 Por. M. Antoniak, Kontrola rządowa w administracji publicznej, CH Beck 2012, s. 17; 
M. Wierzbowski, Z. Cieślak, J. Jagielski, J. Lang, M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, 
Prawo administracyjne, Lexis Nexis, Warszawa 2008.

17 J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 
1999, s. 7.

18 A. Gołębiowska, Rozstrzygnięcia nadzorcze i kontrolne wojewody oraz orzecznictwo 
sądów administracyjnych a stosowanie prawa przez jednostki samorządu terytorialnego 
[w:] Instytucje kontroli i nadzoru w działaniach organów władzy publicznej w Polsce, 
A. Gołębiowska, M. Woch, P.B. Zientarski (red.), Wydawnictwo Kancelarii Senatu RP, 
Warszawa 2016, s. 83–93.
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z prawem, której przedmiotem jest działalność administracji publicznej, 
a podmiot kontrolujący dąży do ustalenia, czy i ewentualnie w jakim zakresie 
badana działalność jest zgodna z normami obowiązującego prawa, a zatem, 
czy badana działalność jest uzasadniona w obliczu norm upoważniających 
z formalnoprawnego punktu widzenia kompetencje i działania administracji 
publicznej, ale także o stwierdzenie, czy w zakresie objętym kontrolą nie 
zostały naruszone normy wartościujące, a wśród nich normy zadaniowe19. 
W odróżnieniu od kontroli zgodności z prawem, która jest kontrolą zmie-
rzającą do ustalenia, czy i ewentualnie w jakim zakresie nastąpiło naruszenie 
prawa ustanowionego na dowolnym szczeblu w hierarchii źródeł prawa, 
kontrola legalności jest ograniczona do badania, czy i ewentualnie, w jakim 
zakresie nastąpiło naruszenie prawa rangi ustawowej. 

W nauce prawa administracyjnego przyjmuje się, że nadzór jest pojęciem 
szerszym od pojęcia kontroli, ponieważ obejmuje nie tylko kontrolę, ale i pra-
wo wydawania zarządzeń i poleceń mających na celu usunięcie stwierdzonych 
braków i uchybień20. Jednakże należy zwrócić uwagę, że twierdzenie to jest 
prawdziwe tylko w sytuacji, w której uprzednio została przeprowadzona 
kontrola. Albowiem tylko po przeprowadzeniu kontroli, pojęcie nadzoru jest 
szersze od pojęcia kontroli, bo obok czynności ściśle nadzorczych obejmuje 
także czynności kontrolne. Gdy jednak przyjmie się punkt widzenia, że w po-
jęciu kontroli mieści się szeroka gama działań, które tylko w ograniczonym 
zakresie są regulowane przez prawo przedmiotowe i że kontrola administracji 
publicznej może być wykonywana także przez podmioty, które do administra-
cji publicznej nie należą, w tym przez jednostkę, parlament i sądy – pojęcie 
kontroli jest szersze od pojęcia nadzoru21. Wartym odnotowania jest fakt, 
że w doktrynie prezentowany jest także pogląd, iż pojęcie nadzoru ma rację 
bytu jedynie tam, gdzie między jednostkami nie występują powiązania or-
ganizacyjne, a jeżeli one są, należy zrezygnować z pojęcia nadzoru na rzecz 
kierownictwa22.

19 Szerzej na temat norm zadaniowych J. Filipiek, Prawo administracyjne, Część I, Kraków 
1995, s. 40–56.

20 Por. J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Kantor Wydawniczy Zaka-
mycze 2001, s. 217; M. Jaroszyński, Prawo administracyjne, Warszawa 1952, s. 165.

21 J. Filipek, Pojęcie „imposybilizm prawny”…, s. 217.
22 J. Boć, T. Kuta, Prawo administracyjne, zagadnienia podstawowe. Warszawa 1984,  

s. 12. 
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Dla organów kontroli i nadzoru najbardziej pożądaną byłaby sytuacja, 
w której stosowanie norm prawa przez organy administracji publicznej mia-
łoby charakter zautomatyzowany oraz w pełni i wyłącznie opierający się na 
przepisach prawa pozytywnego, zgodnie z zasadą związania administracji 
publicznej prawem23. Zarówno w teorii, jak też w dogmatyce prawa przyjmuje 
się, iż „stosowanie prawa nie jest procesem automatycznym, zarówno na eta-
pie orzekania przez organy administracji publicznej, jak i na etapie orzekania 
przez sądy administracyjne. Prawo administracyjne obejmuje bowiem swoim 
zakresem najszerszy dział prawa, wymagając ponadto jego rozumienia24. 
(…) Stosowanie norm prawa administracyjnego ustrojowego, materialnego 
i procesowego wymaga umiejętnej jego wykładni z uwzględnieniem założeń 
polityki państwa i norm całego systemu prawnego”25. Przyjmujemy, iż w od-
niesieniu do norm i aktów prawa administracyjnego należy posługiwać się 
derywacyjną26 koncepcją wykładni prawa (omnia sunt interpretanda).

Sfera faktycznego funkcjonowania administracji publicznej stanowi dobitny 
dowód tego, iż proces stosowania norm prawnych, jest procesem, w którym 
żadna decyzja organu nie jest jednoznacznie i wyłącznie zdeterminowana przez 
przepisy prawne. Ten model stosowania norm prawnych – według ugrunto-
wanej opinii przedstawicieli teorii prawa, jak też dogmatyków prawa – jest 
w znacząco wyższym stopniu idiosynkretyczny względem modelu dyskursyw-
nego (argumentacyjnego) niż modelu subsumpcyjnego (sylogistycznego)27. 
Zresztą już Jerzy Wróblewski w latach 80. XX wieku wyraził pogląd, iż sto-
sowanie prawa coraz rzadziej sprowadza się do prostych operacji logicznych 

23 Por. Z. Duniewska, R. Hauser, M. Jaśkowska, M. Matczak, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, 
System prawa administracyjnego, T. 1, Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 
2010, s. 221.

24 Por. Z. Szonert, Sędzia administracyjny w procesie przekształceń ustrojowych [w:]  
J. Góral, R. Hauser, J. Trzciński (red.), Sądownictwo administracyjne gwarantem wol-
ności i praw obywatelskich 1980–2005, Warszawa 2005, s. 430; Tak samo w oparciu 
o poglądy przywołanego autora, A. Kisielewicz, J. P. Tarno, Sądowa kontrola admini-
stracji w sprawach gospodarczych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 210.

25 Por. Z. Szonert, Sędzia administracyjny…, s. 430–431; A. Kisielewicz, J. P. Tarno, Sądowa 
kontrola…, s. 210.

26 Szerzej zob. M. Zieliński, Derywacyjna koncepcja wykładni jako koncepcja zintegro-
wana, RPEiS Rok LXVIII-zeszyt 3–2006, ss. 93–101. 

27 L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierow-
nictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2012, s. 134.

Kontrola i nadzór w prawie administracyjnym – wybrane zagadnienia… 47



jak sylogizm, a coraz częściej przybiera bardzo skomplikowaną strukturę 
argumentacji28. Przyjąć należy, iż w odniesieniu do wykładni norm prawa 
publicznego, a w szczególności norm prawnych stosowanych w procesie sądo-
woadministracyjnej kontroli, a także wykładni norm stanowiących przedmiot 
wspomnianej kontroli, pojęcie wykładni prawa należy traktować sensu largis-
simo, objemując nim zarówno wykładnię prawa w ujęciu pragmatycznym, jak 
też wykładnię prawa w ujęciu apragmatycznym29. 

3. Krajowy model sądowoadministracyjnej kontroli prawotwórczej  
     działalności organów administracji publicznej 

Konstytucja RP z 1997 r. stanowi, że kontrola administracji publicznej spra-
wowana jest przez Naczelny Sąd Administracyjny oraz sądy administracyjne 
w zakresie określonym w ustawie. Obejmuje ona również kontrolę aktów prawa 
miejscowego30 w oparciu o kryterium zgodności z prawem, w rezultacie czego 
następuje zawężenie zakresu znaczeniowego pojęcia sądowa kontrola aktów 
prawa miejscowego, co uwarunkowane jest kasacyjnym charakterem kompe-
tencji sądów administracyjnych. Jednak w polskim modelu sądowa kontrola 
aktów normatywnych31 stanowionych przez organy administracji nie ogranicza 
się jedynie do działalności wyspecjalizowanych sądów administracyjnych, lecz 
stanowi także przedmiot działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego 

28 J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, PWN, Warszawa 1988, s. 125.
29 Wykładania w ujęciu pragmatycznym rozumiana jest jako zespół czynności zmierza-

jący do ustalenia znaczenia przepisu prawa (wykładnia prawa sensu stricto) i ustalenia 
treści zawartych w tekście aktu prawnego norm prawnych (wykładnia sensu largo). 
Z kolei wykładania w ujęciu apragmatycznym oznacza rezultat wykładni prawa w ujęciu 
pragmatycznym, tj. ustalone w jej toku znaczenie przepisu lub treść normy prawnej. 
Zob. szerzej M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, LexisNexis, 
Warszawa 2012, s. 43 i n.

30 Por. art. 184 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, 
poz. 483 z późn. zm.).

31 Desygnatem pojęcia akt normatywny będzie każdy jednostronny akt normatywny 
(organu administracji publicznej), o charakterze generalno-abstrakcyjnym, z którego 
w drodze czynności interpretacyjnych prawa dekodowane są normy prawne. Przyjmu-
jemy tę definicję za J. Starościak, Prawne formy i metody działania administracji [w:]  
J. Starościak (red.), System prawa administracyjnego, T. III, Wydawnictwo Ossolineum 
1978, s. 55.
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oraz Sądu Najwyższego32. Z kontrolą aktów prawa miejscowego przez Trybunał 
Konstytucyjny mamy bowiem do czynienia jedynie w trybie kontroli konkret-
nej, gdy bada on dany akt stosowania prawa miejscowego, zgodnie z instytucją 
skargi konstytucyjnej albo instytucją pytania prawnego33. Z kolei kontrola aktów 
prawa miejscowego jest dokonywana przez sądy powszechne tylko pośrednio, 
przez niezastosowanie danego aktu prawa miejscowego w konkretnej sprawie34. 

W wyniku wyodrębnienia niezależnej gałęzi sądownictwa administra-
cyjnego, którego najwyższym organem jest Naczelny Sąd Administracyjny, 
charakteryzujący się ustrojem sądu kasacyjnego, ustrojodawca zniósł nadzór 
judykacyjny Sądu Najwyższego35, doprowadzając w następstwie tego do for-
malnego zrównania pozycji ustrojowej Sądu Administracyjnego z pozycją 
Sądu Najwyższego, która w doktrynie uważana jest także za równorzędność 
faktyczną i niebudzącą wątpliwości36. Konstytucyjne rozgraniczenie właściwości 
sądów powszechnych od sądów administracyjnych opiera się na domniemaniu 
właściwości sądu powszechnego, tzn. ustawowa właściwość sądu administra-
cyjnego wyłącza właściwość sądu powszechnego (art. 177 w zw. z art. 184 
Konstytucji RP)37. Zdaniem R. Hausera opisany stan prawny nie wyklucza 

32 Por. A. Gołębiowska, Wypowiedzi orzecznicze NSA – część 1 [w:] Prawo Europejskie 
w praktyce, Wydawnictwo Naukowe, Nr 03 (81), marzec 2011; T. Bąkowski, Sądowa 
kontrola legislacji administracyjnej [w:] T. Bąkowski (red.), Zarys legislacji administra-
cyjnej. Uwarunkowania i zasady prawotwórczej działalności administracji publicznej, 
Wrocław 2010, s. 150–151. 

33 D. Dąbek, Prawo miejscowe, Wolters Kluwer 2007, s. 301.
34 Ibidem, s. 311. 
35 Por. R. Mikosz, M. Zirk-Sadowski, Granice prawa do sądu administracyjnego w Rze-

czypospolitej Polskiej, ZNSA 2007/3, s. 39 i n. Podaję za M. Zirk-Sadowski, Relacje 
pomiędzy sądami administracyjnymi…., s. 42.

36 W. Swaczyn fomułuje pogląd, iż „Nie powinno budzić wątpliwości, że są to w pełni rów-
norzędne sądy”; W. Swaczyn, Konstytucyjne podstawy sądownictwa administracyjnego, 
[w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego,  
T. 10 Sądowa kontrola administracji publicznej, Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut 
Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2016, s. 83 i n. Pogląd ten podziela także M. Zirk-

-Sadowski, Relacje pomiędzy sądami administracyjnymi a sądami powszechnymi 
i Sądem Najwyższym [w:] J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, 
Tom II, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 38.

37 B. Adamiak, Rozgraniczenia właściwości sądów w polskim systemie prawnym [w:] J. Góral, 
R. Hauser, J. Trzciński (red.), Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw 
obywatelskich 1980–2005, Wyd. Naczelny Sąd Administracyjny, Warszawa 2005, s. 9.

Kontrola i nadzór w prawie administracyjnym – wybrane zagadnienia… 49



objęcia niektórych spraw dotyczących działalności administracji publicznej 
właściwością sądów powszechnych, tym niemniej przekazanie takiej sprawy 
sądowi powszechnemu polega na przekazaniu sprawy, jako takiej, do koń-
cowego jej załatwienia, a nie powierzeniu sprawowania kontroli działalności 
organu administracji publicznej38.

Sądowa kontrola administracji koncentruje się na weryfikacji działań 
administracji publicznej i polega na eliminowaniu działań wadliwych i po-
twierdzaniu prawidłowych39. Zasadniczo kontroli sądów administracyjnych 
poddane są te formy działalności administracji publicznej, które ingerują 
w prawa i obowiązki obywateli lub innych podmiotów będących stronami 
postępowań administracyjnych40. Zakres przedmiotowy tej kontroli został 
wyznaczony w przepisie art. 3 § 2 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi”41. Zatem zakres przedmiotowy omawianej kontroli jest 
bardzo szeroki, a także niejednorodny. Sąd kontroluje akt administracyjny 
z punktu widzenia jego zgodności z prawem i orzeka o jego ważności. Kon-
trola polega w tym przypadku na możności skasowania aktu, a nie zastąpienia 
aktu wadliwego nowym aktem. 

Przedmiotowa kontrola obejmowała będzie także kontrolę wykładni prawa, 
która jest jej immanentnym elementem. Przyjmujemy, że wykładnia norma 
prawa publicznego in genere a noram prawa administracyjnego in specie po-
winna być zgodna z założenia derywacyjnej koncepcji wykładni jako koncepcji 
zintegrowanej. Stanowisko to wydaje się być zasadne na etapie kontroli sądowej, 
w ramach której sąd będzie musiał zrekonstruować rozumienie przepisów 
i zdeokodowane z nich w drodze wykładni dokonanej przez organ administra-
cji publicznej normy prawne, a zatem nie będzie mógł przyjąć, że jakakolwiek 
norma prawna lub przepis aktu prawnego są clara. Odrzucamy tym samym 

38 R. Hauser, Konstytucyjny model polskiego sądownictwa administracyjnego [w:] J. Stel-
masiak, J. Niczyporuk, D. Fundowicz, Polski model sądownictwa administracyjnego, 
Lublin 2003, s. 146. 

39 J. Boć (red.), Administracja publiczna, Kolonia Limited, Wrocław 2004, s. 400.
40 A. Gołębiowska, P. B. Zientarski, Rozstrzygnięcia sporów kompetencyjnych przez Naczel-

ny Sąd Administracyjny [w:] Efektywność działania administracji publicznej w Polsce, 
A. Gołębiowska, P. B. Zientarski (red,), Wydawnictwo kancelarii Senatu RP, Warszawa 
2016, s. 31–49. 

41 Ustawa − Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2018, poz. 1302, 
Tekst jednolity). 
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pogląd, zgodnie z którym „przeprowadzenie wykładni aktu prawnego – [a co 
za tym idzie stwierdzenie, iż reguła dotycząca niedopuszczalności interpretacji 
przepisu prawnego o jasnej treści (clara non sunt interpretanda) nie znajduje 
zastosowania] – możliwe jest wtedy, gdy sens obowiązującego prawa budzi 
wątpliwości, gdyż nie można bezspornie określić, do jakich stanów faktycznych, 
zdarzeń lub obiektów przepis lub jego fragment się odnosi, a przy tym nie moż-
na powiedzieć, by związana z tym zarzutem wątpliwość została jednoznacznie 
wyjaśniona w orzecznictwie lub doktrynie”42. Pomimo tego podzielamy po-
gląd, że pojęcie wątpliwości interpretacyjnej nie jest pojęciem zrelatywizowa-
nym wyłącznie do subiektywnych mniemań lub odczuć, lecz do dającego się 
mniej lub bardziej obiektywnie stwierdzić konsensu w kwestii, jak rozumieć 
określone wyrażenia43, co znajduje wyraz w uzasadnieniach rozstrzygnięć,  
m.in. sądów administracyjnych, co nie uniemożliwia przyjęcia, jako zasad-
niczej dla sądowo-admnistracyjnej kontroli derywacyjnej wykładni prawa. 

W krajowym modelu sądowej kontroli nad działalnością organów admini-
stracji publicznej ustrojodawca przyznał sądom administracyjnym uprawnienia 
do orzekania merytorycznego w przypadku kontroli mających za przedmiot 
decyzje związane i postanowienia administracyjne. Uzasadnieniem przyjęcia 
tego rozwiązania było stwierdzenie, iż formalnoprawna ochrona udzielana 
podmiotom administrowanym w relacjach z organami administrującymi 
jest w sferze faktycznej realizacja niedostatecznie efektywna44. Wskazywa-
ne dysfunkcjonalności pojawiające się w ramach funkcjonowania modelu 
kasatoryjnego stały się podstawą zmiany koncepcji ustrojowej sądowej kontroli 
administracji publicznej, która polega na rozszerzeniu uprawnień w zakre-
sie orzekania reformatoryjnego. Celem tej zmiany ma być zagwarantowanie  

42 Por. J. Olszanowski, Sądowa kontrola uchwał w sprawie absolutorium udzielnego organowi 
wykonawczemu gminy [w:] B. Dolnicki, J. P. Tarno (red.), Samorząd terytorialny w Polsce 
a sądowa kontrola administracji, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 299; Szerzej na temat 
wykładni L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2006, s. 50.

43 Tak J. Olszanowski, Sądowa kontrola…, s.299 i cytowane tam orzecznictwo.
44 Uzasadnienie stanowił fakt występowania takich dysfunkcjonalności, jak: problemy 

związane z wykonywaniem prawomocnych orzeczeń sądowych przez organy admini-
stracyjne, brak efektywnych środków, które można zastosować w sytuacji ignorowania 
przez organ oceny prawnej sądu i sformułowanych zaleceń dalszego postępowania, 
a także bezczynność organu lub też wydawanie decyzji tożsamej w swej treści z decyzją 
uchyloną przez sąd.
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skarżącemu uzyskania merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy, a także z per-
spektywy orgańow kontroli i nadzoru rozwiązanie to ma tym zwiększyć 
skuteczność i efektywność kontroli administracji. 

Prawodawca, w drodze nowelizacji ustawy prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi45, dokonał więc znaczących zmian w zakresie funk-
cjonowania praktyki orzeczniczej sądów administracyjnych, obejmujące m.in. 
tak istotne kwestie, jak wyposażenie wojewódzkiego sądu administracyjnego 
w uprawnienia merytorycznego orzekania, w przypadku kontroli decyzji 
i postanowień administracyjnych, czy też zwiększenie zakresu orzekania re-
formatoryjnego przez Naczelny Sąd Administracyjny46. Rozwiązanie to na-
leży jednak rozpatrywać nie tylko przez pryzmat wspomnianych wcześniej 
zalet, ale także z punktu widzenia niezamierzonych, a potencjalnie mogących 
wystąpić negatywnych następstw czy dysfunkcji. Realność ryzyka ich wystą-
pienia prognozują przedstawiciele doktryny, formułując predykcję, że „w tym 
trybie (reformatoryjnej sądowej kontroli administracji publicznej – przyp.) 
postępowania, niektóre sprawy administracyjne (tzw. hard cases,) mogą być 
«wypychane» przez organy administracji publicznej do sądu, co sprawi, że 
nie tylko będzie on zastępował organ administracji publicznej, ale również 
może być wikłany w rozwiązywanie spraw administracyjnych wywołujących 
istotne konflikty polityczne, co może negatywnie rzutować na społeczną per-
cepcję sądów administracyjnych”47. Pomimo przyznanych kompetencji, do 
merytorycznego orzekania w trybie sądowej kontroli administracji publicznej, 
przedstawiciele judykatury i nauki podkreślają, iż specyfika sądownictwa admi-
nistracyjnego wyróżnia się zasadniczo kasacyjną formułą ich orzeczeń, tj. tym, 
że sądy te sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i nie mogą 
zastępować organu administracji ani wydawać końcowego rozstrzygnięcia 
w sprawie. Natomiast wyjątki od kasacyjnego charakteru rozstrzygnięć po-
winny być ograniczone i mieścić się w ogólnej formule sprawowania kontroli48. 

45 Ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz.U. poz. 658).

46 W. Piątek, Nowe kompetencje do merytorycznego orzekania przez sądy administracyjne, 
PiP 2017, nr 1 passim.

47 Tak, J. Zaleśny, Sądowa kontrola administracji publicznej w Europie. Recenzja, Przegląd 
Sejmowy 2018, nr 1 (144), s. 234.

48 R. Hauser, Konstytucyjny model polskiego sądownictwa administracyjnego [w:] J. Stel-
masiak, J. Niczyporuk, D. Fundowicz, Polski model sądownictwa administracyjnego, 
Lublin 2003, s. 145-147. Tak samo M. Zirk-Sadowski, Relacje pomiędzy sądami…, s. 41.

52 Anna Gołębiowska, Anna Kociołek-Pęksa



Aktualne doświadczenia z obszaru polityki prawa i legislacji administra-
cyjnej dają podstawę do skonstatowania, iż rzeczywistość politycznoprawna 
kreuje niestety coraz większą liczbę tzw. trudnych przypadków. Jednak oma-
wiane zmiany ustrojowe sądownictwa administracyjnego „postrzegane są nie 
tylko przez prawodawcę, ale i przez przedstawicieli nauki prawa administra-
cyjnego, jako zgodne z ustrojowym modelem sądownictwa administracyjnego, 
a ponadto jako wpisujące się w ogólną tendencję występującą w europejskich 
systemach prawnych przejmowania przez sądy administracyjne merytorycz-
nego orzekania w sprawie”49. 

W omawianym systemie sądowej kontroli administracji publicznej jeden 
z konstytucyjnych organów ochrony prawnej stwierdził istnienie luki praw-
nej. Otóż Rzecznik Prawa Obywatelskich RP zdiagnozował problem braku 
sądowej kontroli bezczynności organów administracji publicznej w sprawach 
załatwiania skarg, o których mowa w Dziale VIII Kodeksu postępowania 
administracyjnego50. Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie51 skierowanym 
do Ministra Sprawiedliwości wskazał, iż w przypadku bezczynności lub 
przewlekłego prowadzenia spraw skarg składanych w trybie określonych 
w Dziale VIII k.p.a., inicjującemu to szczególne postępowanie administra-
cyjne nie służy skarga do sądu administracyjnego, a jedynie uprawnienie 
do wniesienia zażalenia do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego 
organu – uprawnienie do wezwania do usunięcia naruszenia prawa, wynika-
jące z art. 237 §4 k.p.a. w zw. z art. 37 § 1 k.p.a. Minister podzielił stanowisko 
Rzecznika Praw Obywatelskich w tym zakresie, że obowiązujące regulacje 
k.p.a. oraz przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administra-
cyjnymi, a także orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego52, nie dają 

49 Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego M. Zirk-Sadowski, Relacje pomiędzy sąda-
mi administracyjnymi a sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, [w:] J. Zimmer-
mann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, Tom II, Wolters Kluwer, Warszawa 
2017, s. 42.

50 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 22).

51 Pismo Wiceministra Sprawiedliwości dr Marcina Warchoła do prof. Michała Seweryń-
skiego przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu 
RP z dnia 17 lutego 2017 r. (DL-VI-052-7/17 (dot. BPS/KPCPP-0330-119/17). 

52 Por. A. Gołębiowska, Orzecznictwo NSA – wyroki i środki odwoławcze [w:] Prawo 
Europejski w praktyce, Wydawnictwo Naukowe, Nr 04 (82), kwiecień 2011, s. 32–37.
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jednoznacznych53 podstaw do wywodzenia skarg do sądów administracyjnych 
na niezałatwienie w terminie skarg, o których mowa w Dziale VIII k.p.a.54. 
Minister odwołał się jednak aprobująco do stanowiska Prezesa Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, przyjmującego, iż zasadniczo przedmiot kontroli 
sądów administracyjnych stanowią te formy działalności administracji pub-
licznej, które ingerują w prawa i obowiązki obywateli lub innych podmiotów 
będących stronami postępowań administracyjnych. Jednakże postępowanie 
skargowe (zaliczane do kategorii postępowań szczególnych), charakteryzuje 
to, że jego rezultatem nie jest akt determinujący bezpośrednio prawa lub 
obowiązki danego podmiotu prawa, ale akt oparty na ocenie i wnioskowaniu 
z sygnalizacji dotyczącej w szczególności kwestii nieprawidłowości działania 
organu. W ocenie Ministra postulat ingerencji prawodawczej sformułowany 
przez Rzecznika Praw Obywatelskich ma zasadniczo na celu zapewnianie 
jedynie kontroli sądowej bezczynności organów administracji publicznej 
w zakresie dotyczącym skarg składanych w trybie określonym w Dziale VIII 
k.p.a. Natomiast zasadniczym argumentem przytoczonym przez Ministra jest 
fakt, iż „w odniesieniu do skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie 
postępowania przez organy w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1–4 
p.p.s.a albo na przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach określonych 
w art. 3 § 2 pkt 4a p.p.s.a, w myśl art. 149 p.p.s.a, sąd może zobowiązać organ 
do wydania w określonym terminie aktu, interpretacji albo do dokonania 
czynności, zobowiązać organ do stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub 
obowiązku wynikających z przepisów prawa, stwierdzić, że organ dopuścił 
się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania (…), zaś czyn-
ności organu administracji wykonane w wyniku orzeczenia sądu podlegać 
będą następnie kontroli sądowoadministracyjnej. Tymczasem w przypadku 
rozpatrzenia sprawy dotyczącej bezczynności w przedmiocie rozpatrzenia 
skargi, sposób jej załatwienia nie będzie podlegał ocenie sądowej”55. Minister 
Sprawiedliwości uznał, iż mamy do czynienia jedynie z luką pozorną, po-
nieważ rozwiązaniem sygnalizowanego problemu winno być usprawnienie 

53 Minister Sprawiedliwości przywołał także odmienne stanowisko formułowane w doktry-
nie przez K. Jaśkowską i A. Wróbla, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 
komentarz do art. 237, LEX 2013) oceniając je jako odosobnione. 

54 Pismo dot. BPS/KPCPP-0330-119/17, ibidem, s. 3.
55 Ibidem, s. 4.
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funkcjonowania mechanizmów obecnych regulacji postępowania administra-
cyjnego oraz ewentualne rozważenie ich modyfikacji w kierunku wzmocnie-
nia skuteczności oddziaływania nadzorczego nad organami administracji56. 

Zaprezentowane stanowisko prima facie można uznać za przejaw auto-
limitacji prawotwórczej i racjonalną analizę istniejących już regulacji, czyli 
pożądane i optymalne zachowanie organu administracji publicznej – reali-
zujące postulaty, o których była mowa w pierwszej części artykułu. Jednak 
abstrahuje ono od sfery faktycznego stosowania norm prawa w praktyce funk-
cjonowania administracji publicznej ubezskuteczniającego realizację prawa 
podmiotowego adresata do skutecznego zażalenia na bezczynność organu 
administracji publicznej w przywołanej kategorii spraw. Przyjąć należałoby 
raczej holistyczne rozumienie pojęcia „akt determinujący bezpośrednio 
prawa lub obowiązki danego podmiotu prawa”, ponieważ nieuzasadnione 
i przewlekłe postępowanie organu, a tym bardziej jego bezczynność mogą 
faktycznie determinować obowiązki i prawa strony postępowania, chociaż-
by w następstwie mogącego się zmienić stanu prawnego, jak też pośrednio 
poprzez to, że brak ich realizacji może utrudniać lub udaremniać realizację 
innych praw podmiotowych. 

4. Wnioski

Na podstawie zaprezentowanych teoretycznoprawnych i dogmatycznopraw-
nych zagadnień funkcjonowania sądowoadministracyjnej kontroli działalno-
ści administracji publicznej, przychylamy się do stanowiska, że sądownictwo 
administracyjne pełni funkcję najważniejszego gwaranta praworządności 
w państwie, a sprawowana przez sądy administracyjne kontrola pozostaje 
najskuteczniejszym środkiem kontroli zapewniającym poszanowanie praw 
podmiotowych jednostki w jej relacjach z organami administracji57, a także 
ochrony obiektywnego porządku prawnego.

Powstaje wątpliwość, a mianowicie: w jaki sposób dokonywać kontroli pro-
cesu i rezultatów wykładni prawa administracyjnego w procesie stosowania  

56 Ibidem, s. 6–7. 
57 M. Sieniuć, Wartości leżące u podstaw modelu sądowej kontroli administracji publicz-

nej [w:] J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, Tom II, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2017, s. 45 (i cytowana tam w przypisie nr 4 literatura).
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jego norm, jeżeli podstawą rozstrzygnięcia poza normami prawnymi zawarty-
mi w obowiązujących źródłach prawa przepisami prawnymi są jednocześnie 
normy wywiedzione z tzw. niezorganizowanych źródeł prawa administracyj-
nego58. Obserwujemy obecnie, iż są one w coraz wyższym stopniu wykorzy-
stywane w praktyce stosowania norm prawa administracyjnego59. Tendencja 
do rozszerzania ich katalogu może być postrzegana z jednej strony jak przejaw 
swoistego imperializmu prawnego organów administracji publicznej, a z dru-
giej strony za element uelastyczniający (dostosowujący do zmieniającej się 
rzeczywistości polityczno-prawno-społeczno-gospodarczej) stosowanie norm 
tego prawa, zwiększając tym samym zakres responsywności60 w funkcjono-
waniu administracji publicznej. Niestety w ramach biurokratycznie zorga-
nizowanego (model weberowski) i opartego na założeniach pozytywizmu 
prawnego ustroju systemu administracji publicznej, komplikowało to będzie 
przeprowadzanie sformalizowanych procedur kontroli i nadzoru, dla których 
każda odmienność od schematu zawartego w dyspozycjach norm prawa po-
zytywnego zawartego w zorganizowanych źródłach prawa jest niepożądana, 
jako element asystemowy w związku z tym niepoddający się standardowym 
kryterium weryfikacji i oceny. 

W związku z tym znalezienie odpowiedzi na to pytanie należy przede 
wszystkim do przedstawicieli nauki prawa, którzy mają możliwość wyko-
rzystania do tego celu zarówno metod prawniczych stosowanych w prawo-
znawstwie in genere, jak też empirycznych metod badania prawa stosowa-
nych w socjologii prawa in specie. W odniesieniu zaś do wykładni pojęcia 

„kontrola administracji publicznej” zgadzamy się z poglądem wyrażonym 

58 Aktualnie w przepisach polskiego prawa administracyjnego możemy spotkać wiele po-
staci urzędowych wyjaśnień przepisów prawa, tj. wytycznych, obwieszczeń, wyjaśnień, 
stanowisk, opinii, aktów monitorowania, interpretacji, rekomendacji, ostrzeżeń, zaleceń, 
czy też instrukcji. O zjawisku tym pisał już np. F. Longchamps, O źródłach prawa ad-
ministracyjnego (problemy poznawcze) [w:] Studia z zakresu prawa administracyjnego 
ku czci prof. dra Mariana Zimmermanna, Warszawa – Poznań 1973, s. 98 i nast. 

59 E. Bojanowski, K. Kaszubowski, Urzędowe akty wykładni w sferze prawa powszechnego 
a formy działania administracji publicznej (wybrane problemy) [w:] J. Boć, A Chaj-
bowicz (red.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Kolonia 
Limited, Wrocław 2009, s. 156 i nast. 

60 Szerzej na temat zobacz M. Stępień, Responsywna administracja publiczna, Wydaw-
nictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
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przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, iż określenie charakteru 
(zakresu pojęcia) „kontroli administracji publicznej” w warunkach „płynnej 
nowoczesności”61 stanowi zadanie orzecznictwa i nauki prawa, zwłaszcza 
konstytucyjnego i administracyjnego62.
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Polityczno-prawne aspekty uwarunkowań 
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Abstrakt

W artykule podjęto próbę określenia politycznych i prawnych uwarunkowań 
bezpieczeństwa powszechnego w zakresie ochrony ludności.

Ochrona ludności jest jednym z elementów bezpieczeństwa powszechnego jako 
podsystemu bezpieczeństwa państwa, mającym na celu realizację zadań w zakre-
sie ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska przed różnego rodzaju 
zagrożeniami, zarówno pochodzenia naturalnego, jak i cywilizacyjnego. Jako 
jeden z elementów bezpieczeństwa powszechnego, będącego podsystemem bezpie-
czeństwa państwa, ochrona ludności w dużej mierze zależy także od środowiska 
politycznego.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo wewnętrzne, ochro-
na ludności, system prawny ochrony ludności, uwarunkowania prawne ochrony 
ludności

Political and Legal Aspects of Public Safety  
in the Field of Civil Protection 

Abstract 
The article tries to determine the political and legal issues concerning the public 

safety namely the civil protection. Civil safety is one of the elements of public safety 

 1 Artykuł opracowano z wykorzystaniem materiałów projektu „System Bezpieczeństwa 
Narodowego RP”, nr DOBR/076/R/ID1/2012/03.
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and as a state security subsystem it protects health, life ,property and environment 
against all kinds of natural and man – made threats. Civil Protection, as one of 
the elements of public safety and being the subsystem of the state security, is also 
heavily dependent on political environment.

Keywords: public safety, internal security, civil protection, legal system of civil 
safety, legal determinants of civil protection

Wstęp

Ochrona ludności jest jednym z elementów bezpieczeństwa powszechnego 
jako podsystemu bezpieczeństwa państwa, mającym na celu realizację zadań 
w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska przed 
różnego rodzaju zagrożeniami pochodzenia naturalnego i cywilizacyjnego. 
Jako jeden z elementów bezpieczeństwa powszechnego, będącego podsy-
stemem bezpieczeństwa państwa, ochrona ludności w dużej mierze zależy 
także od środowiska politycznego. I to zarówno od środowiska politycznego, 
rozumianego w ujęciu zewnętrznym jako otoczenie międzynarodowe i treść 
relacji państwa z jego otoczeniem zewnętrznym, tj. innymi państwami w wy-
miarze indywidualnym oraz w wymiarze sojuszniczym czy też organizacji 
międzynarodowych. Zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, w skład 
którego wchodzi ochrona ludności, powszechnie uznawane jest przez opinię 
publiczną, media, politologów oraz strategiczne dokumenty Rzeczypospolitej 
Polskiej za podstawowy cel działalności państwa. 

Ochrona ludności to działanie o charakterze niemilitarnym realizowane 
na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ludności cywilnej w każdych warun-
kach i to zarówno podczas działań zbrojnych, jako działania obrony cywilnej, 
jak i w warunkach pokojowych – w postaci zwalczania skutków katastrof na-
turalnych i cywilizacyjnych (w tym terrorystycznych), jako działanie ochrony 
ludności.2

 2 Tak stanowi art. 2 punkt 1 projektu z 22 grudnia 2016 r. ustawy o ochronie ludności 
i obronie cywilnej.
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1. Uwarunkowania zewnętrzne (polityczne) ochrony ludności  
     w wymiarze Unii Europejskiej

Postanowienia Traktatu Lizbońskiego wprowadziły zasadę pierwszeństwa 
państw członkowskich w zakresie odpowiedzialności za podejmowanie dzia-
łań służących ochronie ludności. To na państwach członkowskich spoczywa 
główna odpowiedzialność za podejmowanie wszelkich działań zmierzających 
do ochrony ludności, mienia oraz środowiska naturalnego w sytuacji zagroże-
nia, w tym działań ratowniczych [1]. Podstawowym dokumentem formalnym 
(prawnym), podjętym po raz pierwszy, jest decyzja Rady Europejskiej z 8 li-
stopada 2007 r. ustanawiająca Wspólnotowy Mechanizm Ochrony Ludności 
(2007/779/WE, Euroatom (Dz.U. UE L319, str. 9 i następne). Według tego 
dokumentu „do podstawowych zadań poszczególnych państw członkowskich 
należą działania związane z zapewnieniem ochrony ludności”. Celem Mechani-
zmu Ochrony Ludności jest wspieranie, koordynowanie i uzupełnianie państw 
członkowskich3. Rozwinięcie zasad funkcjonowania europejskiej ochrony lud-
ności zawierają następujące akty prawne i inne dokumenty odnoszące się do 
Wspólnotowego Mechanizmu Ochrony Ludności:  
1) decyzja Rady z 5 marca 2007 r. ustanawiająca Instrument Finansowy 

Ochrony Ludności (2007/162/WE, Euroatom);
2) decyzja Komisji z 29 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/277/

WE, Euroatom w odniesieniu do zasad wykonania decyzji Rady 2007/779/
WE, Euroatom ustanawiająca Wspólnotowy Mechanizm Ochrony Lud-
ności (2010/779/UE, Euroatom);

3) decyzja Komisji z 8 sierpnia 2007 r. ustanawiająca mechanizm wdrożenia 
przepisów dotyczących transportu z decyzji Rady 2007/162/WE, Euro-
atom, ustanawiającej instrument finansowy ochrony ludności (2007/606/
WE, Euroatom);

4) komunikat Komisji z 26 października 2010 r. do Parlamentu Europej-
skiego i Rady dotyczący wzmacniania europejskiej zdolności reagowania 
w przypadku klęsk i katastrof: rola ochrony ludności i pomocy humani-
tarnej (KOM/2010/600);

 3 Funkcjonowanie Wspólnotowego Mechanizmu Ochrony Ludności mogliśmy obser-
wować na przykładzie zwalczania pożaru lasów w Szwecji.



5) wniosek − decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady ws. unijnego Me-
chanizmu Ochrony Ludności (KOM/2011/934); 

6) wniosek Komitetu Regionów dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego 
i Rady ws. Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (COM/2011/934 
Dz.U. UE nr C 277/165 z 13.09.2012).

2. Wewnętrzne uwarunkowania ochrony ludności

2.1. Uwarunkowania ogólne

Polityczne środowisko bezpieczeństwa państwa w ujęciu wewnętrznym może 
być utożsamiane z jego systemem politycznym. Literatura przedmiotu wska-
zuje, że „w wymiarze bezpieczeństwa politycznego podstawowym aktorem 
[podmiotem bezpieczeństwa – przyp. aut.] jest samo państwo i jego instytucje, 
w tym struktury terytorialne”[2]. Można zatem przyjąć, że głównym ele-
mentem wewnętrznego systemu politycznego kraju są konstytucyjne organy 
władzy publicznej, organy administracji publicznej i samorządowej, służby 
mundurowe i inne podmioty odpowiedzialne za zarządzanie poszczególnymi 
obszarami życia społeczno-ekonomicznego w kraju, zgodnie z przepisami 
prawa, a także system prawny, zwłaszcza te regulacje, które gwarantują prze-
strzeganie praw człowieka i podstawowych wolności obywatelskich. Z kolei 
treścią bezpieczeństwa politycznego, w ujęciu wewnętrznym, jest zachowa-
nie możliwości realizacji swoich funkcji przez wszystkich poszczególnych 
uczestników życia politycznego w państwie4. W tym kontekście, jako główne 
zagrożenia, literatura przedmiotu wymienia np.: niezrównoważenie intere-
sów państwa, społeczeństwa, różnych grup społecznych i jednostki, słabość 
modelu państwa, biurokratyzację życia społecznego, korupcję, nepotyzm, 
dewaluację nastrojów społecznych, ekstremizmy polityczne (nacjonalizm, 
fundamentalizm, szowinizm), akty terroru politycznego, upolitycznienie 
służb specjalnych [2, s. 136].

System polityczny RP cechuje się względnie dużą stabilnością i utrzymywa-
niem podstawowych elementów demokratycznego państwa. Przede wszystkim 
przestrzegana jest kadencyjność organów konstytucyjnych (Sejm, Senat, 

 4 Por. W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe. Podstawowe kategorie, dylematy pojęciowe 
i próba systematyzacji, Zeszyt Problemowy TWO 2010; nr 1(61), s. 16.
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Prezydent, organy samorządu terytorialnego), a wybory do nich odbywają 
się regularnie i są ocenianie przez międzynarodowe organizacje zajmu-
jące się monitorowaniem procesów demokratycznych i praw człowieka, 
jako spełniające kryteria demokratyczne, wskazane również w Konstytu-
cji RP (tzn. wybory powszechne, równe, bezpośrednie, tajne). Co istotne, 
procesom wyborczym nie towarzyszą naruszenia biernego prawa wybor-
czego lub podstawowych wolności politycznych, tzn. zrzeszania się i wy-
rażania poglądów (pluralizmu), czego dowodzi zwłaszcza utrzymujące 
się przez większą część ostatnich 20 lat rozdrobnienie sceny politycznej. 
Również w zakresie separacji władz, a zwłaszcza zachowania trójpodziału, 
nie obserwuje się w Polsce tendencji do zacierania granic kompetencyjnych 
i koncentracji władzy wykonawczej, sądowniczej i legislacyjnej w jednym 
ośrodku. Ponadto mechanizmy kontroli konstytucyjności stanowionego 
prawa, zarówno aktów wykonawczych, jak i administracyjnych, są efek-
tywne. Pomimo często długich okresów oczekiwania na decyzję stosow-
nych organów sądowniczych, wielokrotnie zdarza się, że akty prawne są 
uchylane częściowo lub w całości jako niezgodne z Konstytucją. Również 
w relacjach administracja centralna – samorządy funkcjonują określone 
przepisami prawa zależności i podział kompetencji, oparty o podstawowe 
zasady decentralizacji i pomocniczości. Co równie istotne, mechanizmy 
odpowiedzialności karnej i konstytucyjnej, odnoszące się do osób piastują-
cych najwyższe funkcje w państwie, są stosowane. Niezależnie od kontekstu 
bieżącej gry politycznej, w ciągu ostatnich 20 lat odnotowano liczne przy-
padki pozbawiania funkcji publicznych i stawiania w stan oskarżenia in-
dywidualnych osób, pełniących istotne funkcje publiczne i oskarżanych 
o łamanie prawa. Część procesów zakończyła się prawomocnymi wyrokami 
skazującymi. Dowodzi to relatywnej sprawności prawnych mechanizmów 
kontroli władzy. W wymiarze odpowiedzialności politycznej mechanizmy 
te funkcjonują zdecydowanie mniej skutecznie – społeczna kontrola nad 
władzą jest w Polsce na znacznie niższym poziomie niż w wielu innych 
krajach demokratycznych. Zaniedbania lub błędne decyzje polityczne nie 
przynoszą – przynajmniej do czasu wyborów – bezpośrednich skutków dla 
odpowiedzialnych za nie osób lub partii.

Powszechne przestrzeganie podstawowych praw człowieka i swobód oby-
watelskich jest również elementem stabilizującym system polityczny w Pol-
sce. W takim ujęciu, w jakim prawa te zostały skodyfikowane w umowach 
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międzynarodowych (Deklaracja Praw Człowieka, Międzynarodowe Pakty 
Praw Człowieka, Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Pod-
stawowych Wolności), zostały one w dużym stopniu zaimplementowane do 
polskiego porządku konstytucyjnego (w dużej części do samej Konstytucji 
RP), chroniąc obywatela przed różnymi formami prześladowania oraz możli-
wymi nadużyciami ze strony władzy publicznej, a także przyznając określone 
uprawnienia ekonomiczne i socjalne. Generalnie w Polsce notuje się jedy-
nie incydentalne przypadki łamania praw podstawowych, z reguły związane 
z przebiegiem zatrzymań dokonywanych przez organy ścigania (tego rodzaju 
skargi trafiały w przeszłości do sądów). Znacznie częściej skargi kierowane do 
międzynarodowych organów sądowych, zwłaszcza Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka dotyczyły przewlekłości postępowania sądowego. Kwestie 
te nie stanowią jednak problemu w ogólnej skali funkcjonowania systemu 
politycznego w Polsce.

Do stabilności systemu politycznego w Polsce przyczynia się też brak 
ugrupowań politycznych, które kwestionowałyby istniejący porządek konsty-
tucyjny i wzywały do jego siłowego obalenia. Działające w Polsce skrajne orga-
nizacje prawicowe i lewackie to wciąż margines sceny politycznej, traktowany 
raczej w kategoriach zagrożenia kryminalnego niż politycznego, zwłaszcza, 
mając na uwadze głoszone przez nie hasła i metody działania. Nie uciekały 
się one do tej pory do planowania i przygotowywania aktów terrorystycznych, 
poza marginalnymi przypadkami indywidualnie motywowanej przemocy 
politycznej (sprawa Brunona K. oraz morderstwa łódzkiego działacza partii 
Prawo i Sprawiedliwość.) W naszym kraju nie występują również ruchy sece-
sjonistyczne, których celem byłoby oderwanie od Polski jej części terytorium.

Innym, bardzo istotnym elementem stabilności polskiego systemu poli-
tycznego jest przynależność do NATO oraz Unii Europejskiej. Obie organi-
zacje zrzeszają kraje demokratyczne, w których poszanowanie podstawowych 
zasad ustrojowych demokracji, praw człowieka i swobód obywatelskich jest 
normą. Członkostwo w nich oznacza zatem, że wszelka negatywna ewolucja 
polskiego systemu politycznego byłaby przedmiotem międzynarodowego 
zainteresowania, a ewentualne próby ograniczania swobód demokratycz-
nych – obiektem presji międzynarodowej. Obie organizacje wypracowały 
bowiem polityczne kryteria członkostwa, które musiały być spełnione przez 
Polskę, aby zakończyła proces akcesyjny. Obejmują one właśnie demokra-
tyczny system polityczny.
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W przypadku UE dochodzi do tego prawo wspólnotowe, które zostało 
implementowane do polskiego porządku prawnego, a w określonych przy-
padkach jest stosowane bezpośrednio. Prawo Unii Europejskiej, choć nie 
odnosi się bezpośrednio do konstytucyjnych elementów systemu politycz-
nego państwa, jest tworzone zgodnie z zasadami demokratycznego państwa 
prawa, dodatkowo przyczyniając się do stabilizacji systemu politycznego 
w Polsce.

W tym świetle podstawowe wyzwanie dla polskiego systemu politycz-
nego stanowi niska kultura polityczna. Przejawia się ona przede wszystkim 
w agresywnej retoryce dyskursu politycznego, przedstawiającej oponentów 
często w kategoriach nie tyle nawet adwersarza światopoglądowego, co 
wroga publicznego. Prowadzi to do eskalowania napięcia, uniemożliwia 
merytoryczny dialog oraz ogranicza zdolności koalicyjne poszczególnych 
partii, a także konstruktywne działania na rzecz ponadpartyjnej zgody 
w zakresie kluczowych dla kraju regulacji. Dyskurs nie koncentruje się 
na podstawowych problemach społeczno-ekonomicznych Polski, lecz na 
kwestiach personalnych (obsadzie stanowisk, konfliktach osobowych), par-
tyjnych i światopoglądowych. Rzeczową debatę polityczną zastępuje gra na 
emocjach elektoratu, mająca na celu przede wszystkim budowę poparcia 
w czasie kolejnych wyborów. Tym samym możliwości regulowania istotnych 
dla kraju kwestii są ograniczone dynamiką bieżącej dyskusji politycznej.

Innym przejawem słabości kultury politycznej w Polsce jest upartyjnienie 
sceny politycznej. Jej głównym przejawem jest praktyczny brak możliwości 
wejścia do kręgu elit politycznych osób niezwiązanych z którąś z liczących się 
partii politycznych i niedziałających wcześniej w strukturach regionalnych 
partii. Scena polityczna jest niemal zablokowana dla nowych sił politycznych, 
które mogłyby wyrosnąć z oddolnych procesów społecznych – pomimo 
pojawiania się nowych partii, są one zasilane osobami częstokroć od wielu 
lat należącymi do elit politycznych, zmieniającymi jedynie ugrupowania. 
Przyczynia się również do tego aktualny system finansowania partii z budżetu 
państwa, który premiuje status quo poprzez zapewnienie dopływu środków 
istniejącym partiom, cieszącym się stabilnym (a przynajmniej niemalejącym) 
poparciem społecznym. Rezultatem tej sytuacji jest z kolei zamknięcie kata-
logu kwestii, którymi zajmuje się klasa polityczna – do programów politycz-
nych poszczególnych partii trudno jest wprowadzić problemy pojawiające 
się wraz z postępem społeczno-ekonomicznym. Dopiero sytuacje kryzysowe, 
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uwidaczniające określony problem, stają się impulsem do podjęcia działań 
regulacyjnych bądź wykonawczych w celu jego rozwiązania. 

Osobnym problemem polskiego systemu politycznego jest korupcja. Pomi-
mo dużych postępów w zwalczaniu tego zjawiska, jest ono nadal postrzegane 
jako jedna z polskich bolączek. Jak pokazują raporty Transparency Interna-
tional (głównej międzynarodowej organizacji analizującej zjawisko korupcji 
na świecie) od 2005 r. Polska awansowała w rankingu krajów o najmniejszym 
stopniu skorumpowania życia publicznego z 70. pozycji w 2005 r. na 41. po-
zycję w 2012 r. [3]. Przyczyniły się do tego reformy prawa oraz usprawnienia 
w funkcjonowaniu Policji, prokuratury i sądów powszechnych, które znacząco 
zwiększyły stopień wykrywalności przestępstw korupcyjnych. Niemniej jed-
nak w odczuciu społeczeństwa Polska nadal jest krajem, w którym korupcja 
to istotny hamulec rozwoju ekonomicznego i społecznego – w badaniach 
sondażowych przeprowadzonych w 2013 r. 83% respondentów uznało, że 
korupcja jest dużym problemem w Polsce. Ankietowani uznali, że najbardziej 
narażone na korupcję są środowiska działaczy partyjnych (62% respondentów) 
oraz służba zdrowia (52%), jednocześnie 57% respondentów uznało, że władze 
publiczne nie przejawiają determinacji w zwalczaniu korupcji [4].

W takich uwarunkowaniach kształtowanie systemu bezpieczeństwa pań-
stwa musi napotykać na pewne utrudnienia. Podstawowym wyzwaniem jest 
zachowanie ciągłości celów polityki bezpieczeństwa państwa5 (zwłaszcza 
deklarowanych w dokumentach o randze strategicznej, tj. Strategii Bezpie-
czeństwa Narodowego RP [5], Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego 
RP) oraz uwarunkowań prawnych dla funkcjonowania podsystemów bezpie-
czeństwa narodowego, niezależnie od ewentualnych zmian rządów i zaostrza-
nia się rywalizacji politycznej wewnątrz kraju. Przez większą cześć ostatnich  
20 lat polityka bezpieczeństwa państwa, której głównymi celami były z jednej 
strony integracja euroatlantycka (z NATO) i europejska (z UE), a z drugiej 
modernizacja podsystemu bezpieczeństwa wewnętrznego (reforma Policji, 
straży pożarnej, obrony cywilnej itp.), cieszyła się ponadpartyjnym popar-
ciem. Kwestie związane z bezpieczeństwem narodowym RP nie stanowiły 
przedmiotu sporu politycznego. Od kilku lat obserwuje się jednak wkraczanie 

 5 Jak zapowiedział w jednym z wywiadów radiowych 08 stycznia 2018 r. Paweł Soloch, 
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, przygotowywane są rekomendacje do opra-
cowania nowej Strategii; www.polskieradio.pl/5/3artykuł 1983662.
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tematyki związanej z bezpieczeństwem do codziennego dyskursu politycz-
nego, co sugeruje, że istniejący do tej pory konsens został złamany. Sugeruje 
to możliwość wprowadzenia elementu niepewności i nieprzewidywalności 
polityki państwa w obszarze bezpieczeństwa. Takie uzależnienie należy oce-
niać jako potencjalnie istotne zagrożenie dla efektywności funkcjonowania 
systemu bezpieczeństwa państwa.

Problem korupcji w odniesieniu do systemu bezpieczeństwa państwa 
może z kolei generować zagrożenia związane z niewystarczającą jakością 
sprzętu pozyskiwanego na rzecz podmiotów realizujących zadania w ramach 
któregoś z podsystemów bezpieczeństwa, spowodowane zaburzeniami pro-
cesów przetargowych poprzez czynniki korupcyjne, a także zakłóceniami 
w procesie kształcenia kadr zarządzających tymi podsystemami w wyniku 
nepotyzmu lub płatnej protekcji. Zagrożenia te są jednak trudno kwalifiko-
wane i rozpoznawalne.

Osobną kwestią jest efektywność służb mundurowych oraz agend i in-
stytucji, rozumiana jako zdolność do implementacji celów strategicznych 
i operacyjnych, formułowanych przez organy konstytucyjne oraz centralne 
ciała administracji, a także ich możliwość adaptacji do zmieniających się 
warunków zewnętrznych. Administrację centralną i samorządy ocenia się 
w Polsce raczej nisko. Głównym wskazywanym problemem jest zbyt duże 
zbiurokratyzowanie wielu postępowań administracyjnych, które spowalnia 
wiele dziedzin życia gospodarczego i indywidualnego. Jak pokazują sondaże, 
ponad 30% Polaków niezmiennie źle ocenia działalność władz samorządowych. 
Ponad połowa respondentów źle ocenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
czyli system ubezpieczeń społecznych w Polsce, aż 80% źle ocenia Narodowy 
Fundusz Zdrowia, a więc system powszechnej ochrony zdrowia. Na tym tle 
zdecydowanie wyróżniają się służby mundurowe, jedynie kilka procent Pola-
ków ocenia źle wojsko lub służbę celną, mniej niż 20% źle ocenia Policję [6]. 
Tradycyjnie dużym, ponad 90% zaufaniem, cieszy się w Polsce straż pożarna.

Oceny te nie zaskakują, ponieważ najgorzej oceniane instytucje mają 
jednocześnie największe problemy z realizacją stawianych przed nimi za-
dań. System opieki społecznej i ochrony zdrowia, który należy postrzegać 
jako jeden z podsystemów bezpieczeństwa narodowego RP, jest niewydolny 
z wielu powodów, z których biurokratyzacja jest tylko jednym. Z drugiej 
strony samorządy źle oceniane są właśnie ze względu na zbiurokratyzowanie, 
a często także niegospodarność.
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Szczególnie istotny, w tym kontekście, jest wymiar sprawiedliwości, któ-
rego główną bolączką jest długotrwałość procedur. Jak pokazują sondaże, 
61% Polaków ocenia funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości źle (dobrze 
jedynie 28%). Jednocześnie 84% respondentów wskazuje, że podstawowym 
problemem jest przewlekłość postępowań, 71% wskazuje na skomplikowane 
procedury sądowe [7]. Nastroje te znajdują odzwierciedlenie np. w liczbie 
i charakterze skarg na polski wymiar sprawiedliwości kierowanych do Eu-
ropejskiego Trybunału Praw Człowieka. Największą liczbę skarg przeciw-
ko Polsce stanowią skargi na przewlekłość postępowań sądowych i sądowo- 

-administracyjnych – do końca 2012 r. Trybunał wydał w tej sprawie 375 wyro-
ków. Kolejną grupę stanowią skargi na przewlekłość aresztu tymczasowego –  
180 wyroków [8]. Wskazuje to, że wymiar sprawiedliwości jest do pewnego 
stopnia niewydolny i nie zaspokaja potrzeby szybkiego i pewnego ukarania 
winnych łamania prawa. Sytuacja taka negatywnie odbija się na stabilności 
systemu politycznego państwa, ponieważ godzi w jedną z jego podstawo-
wych funkcji, tj. zapewnienie stosowania prawa pod groźbą pewnej sankcji. 
Z drugiej strony skargi kierowane do Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka dowodzą, że obywatele mają trudności w efektywnym dochodzeniu 
swych praw, naruszonych decyzjami administracyjnymi lub wyrokami sądów 
krajowych. To z kolei może przekładać się na spadek zaufania obywateli do 
Polski jako państwa prawa.

3. System prawny (ustrojowy) funkcjonowanie ochrony ludności w Polsce

Wychodząc z jednego z głównych zadań państwa w zakresie bezpieczeństwa, 
jakim jest zapewnienie społeczeństwu jak najwyższego poziomu poczucia 
bezpieczeństwa i stabilności funkcjonowania, poprzez utrzymanie porządku 
publicznego przed zagrożeniami wywoływanymi katastrofami naturalnymi, 
zmianami cywilizacyjnymi i działalnością ludzką, system ochrony ludności 
powinien być określony odpowiednimi ramami prawnymi, tworzącymi swo-
istego rodzaju program działania państwa w tym obszarze. Różnego rodzaju 
kompetencje, obszary działania, zasady postępowania w obliczu zagrożeń, 
są rozproszone pomiędzy wiele organów zarówno władzy publicznej, jak 
i organizacji pozarządowych. 
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3.1. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy 

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) funkcjonuje od 1995 r. [9] 
i wypełnia zasadnicze funkcje państwa w obszarze ochrony ludności6. Zorga-
nizowany został na bazie Państwowej Straży Pożarnej (PSP), której podstawo-
wym zadaniem, określonym w art. 14 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej, jest „ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska” [10]. 
KSRG współpracuje z jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Me-
dyczne7 oraz z systemem powiadamiania ratunkowego. Zasady organizacji 
KSRG określone zostały w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
z 18 lutego 2011 r., a zasady kierowania i współdziałania jednostek biorących 
udział w działaniu ratowniczym określa rozporządzenie Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z 31 lipca 2001 r. Jednostki tworzące KSRG, na 
wezwanie Państwowej Straży Pożarnej, mają obowiązek uczestniczyć w dzia-
łaniach ratowniczych poza terenem własnego działania. Zasady działania tych 
jednostek, a także szczegółowe warunki oraz zakres i tryb zwrotu kosztów po-
niesionych przez te jednostki działających poza terem własnym określa rozpo-
rządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17 lipca 1998 r. [11].  
Kwalifikacje członków jednostek funkcjonujących w KSRG oraz zasady ich 
nadawania określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji z 25 października 2005 r. [12]. Ogólny nadzór nad funkcjonowa-
niem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego sprawuje minister właściwy  
ds. wewnętrznych.

3.2. System powiadamiania ratunkowego w ochronie ludności

Działanie systemu powiadamiania ratunkowego określa ustawa z 22 listopa-
da 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego [13]. Określono w niej  
zadania i zasady działania w ramach systemu powiadamiania ratunkowego 
oraz zasady finansowania systemu przez organy właściwe w sprawach powia-
damiania ratunkowego.

 6 Aktualnie obowiązujące rozporządzenie, regulujące działalność KSRG, to rozporzą-
dzenie MSWiA z 3 lipca 2017 r. (Dz.U. z 4 lipca 2017 poz. 1319).

 7 Art. 32 ust. 1 ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
(Dz.U. 2017 r. poz. 2195 oraz 2018 r. poz. 650 z późn. zm.).
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Organami właściwymi w sprawach powiadamiania ratunkowego są pod-
mioty systemu powiadamiania ratunkowego, Policja, Państwowa Straż Po-
żarna, dysponenci zespołów ratownictwa medycznego oraz inne podmioty, 
których numery alarmowe obsługiwane są w ramach systemu. System powia-
damiania ratunkowego jest systemem zawierającym centra powiadamiania 
ratunkowego do obsługi zgłoszeń alarmowych kierowanych na numery: 
112, 997, 998 i 999, umożliwiający przekazanie odpowiedniego zgłoszenia 
alarmowego w celu zaangażowania odpowiednich zasobów ratowniczych.

System powiadamiania ratunkowego funkcjonuje w oparciu o: 
1) wojewódzkie centra powiadamiania ratunkowego, w których jest wspólne 

stanowisko kierowania składające się ze stanowiska kierowania komen-
danta wojewódzkiego PSP i stanowiska lekarza koordynatora ratownictwa 
medycznego [14] ustanowionego na podstawie art. 29 ustawy z 8 września 
2000 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

2) centra powiadamiania ratunkowego na szczeblu powiatu, tworzone ze 
stanowiska kierowania komendanta powiatowego (miejskiego) PSP oraz 
dyspozytorów medycznych zatrudnionych przez dysponentów jednostek 
określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym funk-
cjonujące na terenie działania danego powiatu (miasta);

3) pozostałe stanowiska kierowania PSP;
4) stanowiska kierowania Policji w zakresie obsługi telefonów alarmowych 

na podstawie ustawy z 6 kwietnia 1970 r. o Policji [15].
W obszarze powiadamiania ratunkowego, na podstawie ustawy z 16 lipca 

2004 r. Prawo telekomunikacyjne [16], funkcjonują także dostawcy pub-
licznie dostępnych usług telefonicznych. Nad funkcjonowaniem systemu 
powiadamiania ratunkowego nadzór sprawuje minister właściwy do spraw 
administracji publicznej, który na obszarze kraju:

• planuje i organizuje system;
• zapewnia upowszechnianie wiedzy o numerach alarmowych;

a na poziomie województw, wojewodowie poprzez komendantów wojewódz-
kich i powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej8.

 8 W przygotowywanym projekcie ustawy o ochronie ludności system powiadamiania 
ratunkowego ma być zorganizowany nieco inaczej. W projekcie tym składnikiem 
systemu mają być tylko centra powiadamiania ratunkowego. Takie służby, jak Poli-
cja, PSP oraz zespoły ratownictwa medycznego mają być podmiotami zewnętrznymi 
współdziałającymi z systemem powiadamiania ratunkowego.
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3.3. System Państwowe Ratownictwo Medyczne w ochronie ludności

System Państwowe Ratownictwo Medyczne został utworzony na mocy usta-
wy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zgodnie  
z art. 1 ustawy, system Państwowe Ratownictwo Medyczne ma za zadanie 
zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagro-
żenia życia. Jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne są 
szpitalne oddziały ratunkowe oraz zespoły ratownictwa medycznego, w tym 
lotnicze zespoły ratownictwa medycznego. Ponadto, na zasadzie współdzia-
łania, z systemem współpracują centra urazowe i jednostki organizacyjne 
szpitali specjalizujące się w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych dla 
ratownictwa medycznego9.

Z systemem współpracują ponadto uczelnie medyczne, placówki kształ-
cenia ustawicznego, stowarzyszenia lekarskie o zasięgu krajowym (w zakresie 
edukacji, opracowywania zaleceń proceduralnych, badań naukowych z za-
kresu medycyny ratunkowej) itp. Ponadto z służbami tworzącymi system na 
zasadzie ustawowego obowiązku świadczenia pomocy ludności współpracują:

• jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej; 
• jednostki ochotniczych straży pożarnych włączone do KSRG;
• podmioty ratownicze uprawnione z mocy ustawy z 18 sierpnia 2011 r. 

o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach 
narciarskich [17];

• podmioty ratownicze uprawnione z mocy ustawy z 18 sierpnia 2011 r. 
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [18].
Także społeczne organizacje ratownicze mogą współpracować z systemem, 

jeżeli w ramach swoich zadań statutowych albo wyznaczonych w ustawach 
są obowiązane do niesienia pomocy ludziom w stanach nagłego zagrożenia 
zdrowotnego.

Nadzór nad systemem sprawuje minister właściwy ds. zdrowia na obsza-
rze kraju, a na obszarze województwa wojewoda. 

 9 Współdziałanie centrów urazowych i szpitalnych specjalistycznych jednostek z syste-
mem ratownictwo medyczne reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 
2010 r. ws. wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medycz-
ne oraz kalkulacji kosztów działania zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U 2010  
nr 252 poz. 1692).
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3.4. System ratownictwa górskiego w ochronie ludności

System ratownictwa górskiego utworzony został i funkcjonuje w oparciu 
o przepisy ustawy z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie 
w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. Zadaniem systemu 
jest udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są zagro-
żone utratą życia albo zdrowia w górach oraz transportowanie zwłok 
osób, które zginęły w górach. Ustawa w sposób jednoznaczny wskazuje 
uprawnione podmioty do wykonywania ratownictwa w górach i na zor-
ganizowanych terenach narciarskich, wskazując jednocześnie na zakres 
ich obowiązków i zasady finansowania tego ratownictwa. Ponadto ustawa 
określa obowiązki osób przebywających w górach i uprawiających sport, 
turystykę i rekreację, a także podmioty odpowiedzialne za zapewnienie 
bezpieczeństwa w górach.

Za funkcjonowanie systemu ratownictwa w górach odpowiedzialnych 
jest minister właściwy ds. wewnętrznych.

3.5. System ratownictwa wodnego

Organizację i funkcjonowanie ratownictwa wodnego w ogólnym systemie 
ochrony ludności ustanawia ustawa z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie 
osób przebywających na obszarach wodnych. 

Ustawa określa warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących 
się lub uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych, określa 
podmioty uprawnione do realizacji ratownictwa wodnego, zakres ich obo-
wiązków i uprawnień, a także zasady finansowania ich działalności. Ustawa 
określa podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo osób korzystających 
z obszarów wodnych. 

Nadzór nad ratownictwem wodnym oraz kontrolę jego funkcjonowania 
sprawuje minister właściwy ds. wewnętrznych.

3.6. Ratownictwo górnicze w ochronie ludności

Funkcjonowanie i organizację ratownictwa górniczego ustala ustawa z 9 czerw-
ca 2011 r. − Prawo geologiczne i górnicze. Zgodnie z postanowieniami ustawy, 
ratownictwo górnicze organizują:
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• przedsiębiorcy tworzący służby ratownictwa górniczego;
• podmioty zawodowo działające w sferze ratownictwa górniczego [19].

3.7. Ratownictwo morskie

Ratownictwo morskie, na podstawie przepisów ustawy z 18 sierpnia 2011 r. 
o bezpieczeństwie morskim, prowadzi Morska Służba Poszukiwania i Ratow-
nictwa, która jest jednostką państwową, powołaną do wykonywania zadań 
poszukiwania zaginionych i ratowania życia na morzu. Oprócz tego służba ta 
wykonuje zdania związane z bezpieczeństwem morskim w zakresie zwalczania 
zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego [20]. Zadania te służba reali-
zuje na podstawie postanowień Międzynarodowej Konwencji o poszukiwaniu 
i ratownictwie morskim sporządzonej 27 kwietnia 1979 r. w Hamburgu. 

Funkcjonowanie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa nadzoruje 
minister właściwy ds. gospodarki morskiej. 

3.8. Ratownictwo lotnicze

Na podstawie ustawy z 3 lipca 2002 r. − Prawo lotnicze, w Polsce funkcjonuje 
system poszukiwania i lotnictwa ratowniczego tworzony ze statków powietrz-
nych wraz z personelem udostępnionych przez Ministra Obrony Narodowej, 
jako tzw. lotnicze zespoły poszukiwawczo-ratownicze. Za funkcjonowanie 
systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego odpowiedzialny jest minister 
właściwy ds. transportu [21].

3.9. System Obrony Cywilnej

System Obrony Cywilnej funkcjonuje w oparciu o ustawę z 21 listopada  
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Sy-
stem ten ma na celu m.in. realizację następujących zadań z obszaru ochrony 
ludności:

• ochronę ludności, zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej, 
dóbr kultury itp.;

• ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny;
• współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska 

oraz usuwanie ich skutków.

Polityczno-prawne aspekty uwarunkowań bezpieczeństwa powszechnego… 77



Ustawa określa także organy administracji odpowiedzialne za obronę cy-
wilną, skład i sposób tworzenia formacji obrony cywilnej, a także obowiązki 
obywateli w zakresie funkcjonowania systemu obrony cywilnej [22].

Szczegółowy katalog zadań przewidywanych do realizacji w systemie 
obrony cywilnej zawiera Pierwszy Dodatkowy Protokół do Konwencji Ge-
newskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych 
konfliktów zbrojnych, sporządzony w Genewie 8 czerwca 1977 r., który Polska 
przyjęła 19 września 1991 r. 

3.10. System pomocy humanitarnej

Na podstawie ustawy z 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej, pomoc 
humanitarna polega na zapewnieniu pomocy, opieki i ochrony ludności po-
szkodowanej w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych 
kryzysów humanitarnych spowodowanych przez człowieka albo zdarzenia 
naturalne.

Polska uczestniczy w pomocy humanitarnej udzielanej przez Unię Euro-
pejską na podstawie rozporządzenia Rady WE nr 1257/96 z 1996 r. o pomocy 
humanitarnej. Międzynarodowa Pomoc Humanitarna koordynowana jest 
przez ministra właściwego ds. zagranicznych. 

Podsumowanie

Do uwarunkowań środowiska politycznego w zakresie bezpieczeństwa po-
wszechnego, w tym przede wszystkim ochrony ludności, należy zaliczyć także 
kwestie dotyczące tzw. edukacji dla bezpieczeństwa, a także badania naukowe 
i wdrożeniowe w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. 

Jeżeli chodzi o badania naukowe z obszaru ratownictwa i ochrony lud-
ności, to są to przede wszystkim projekty badawcze organizowane przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w obszarze bezpieczeństwa. Analizując 
warunki polityczne w ujęciu wewnętrznym funkcjonowania systemu ochrony 
ludności na podstawie rozwiązań formalno-prawnych, można stwierdzić, 
że charakteryzują się one zabezpieczeniem prawnym, kadrowym, a także 
techniczno-organizacyjnym realizacji zadań państwa, w tym systemie, na 
takim poziomie, na jakim zostały zdefiniowane w obowiązującym ustawo-
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dawstwie10, co znalazło swoje odzwierciedlenie w procedowanej obecnie 
ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Załącznik nr 1, znajdujący się na końcu artykułu zawiera wykaz podsta-
wowych aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania ochrony 
ludności. Wobec coraz większych wyzwań w zakresie ochrony ludności i ra-
townictwa wydaje się być koniecznym objęcie legislacją następujących kwestii:

• zwiększenie sprawności i niezawodności działań służb ratowniczych 
oraz ich technicznego wyposażenia, adekwatnych do złożonych sytuacji 
o charakterze masowym i katastroficznym;

• zintegrowanie działalności wszystkich podmiotów ratowniczych w sytua-
cjach wystąpienia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi z wykorzystaniem 
nowoczesnych systemów informacyjno-komunikacyjnych. Wymagać 
to będzie wprowadzenia zintegrowanego ratownictwa mającego cechy 
powszechności, dokonania odpowiednich opracowań legislacyjnych w za-
kresie mechanizmów integrowania dziedzin ratownictwa, mechanizmów 
stabilizujących i wzmacniających społecznych podmiotów ratowniczych 
oraz ich współpracy ze służbami państwowymi.
W zakresie dobrze zorganizowanego systemu ochrony ludności z punktu 

widzenia środowiska politycznego, należy podjąć wysiłek kompleksowej 
regulacji obszaru ratownictwa do uwarunkowań społeczno-ekonomicznych 
i praktyki funkcjonowania służb oraz instytucji państwowych.

Nie bez znaczenia jest także udział środowiska politycznego w działa-
niach na forum Komisji Europejskiej w obszarze stworzenia skutecznych 
ram Wspólnotowego Mechanizmu Ochrony Ludności, który umożliwiłby 
skuteczną realizację działań w zakresie zapobiegania, przygotowania i rea-
gowania na katastrofy naturalne oraz wywołane przez człowieka, zarówno 
w kontekście krajowym, jak i międzynarodowym, poprzez możliwość przyj-
mowania niezbędnej pomocy, a także stworzenie warunków do udzielania 
przez Polskę pomocy innym krajom.

10 Zob. Projekt programu ratownictwa i ochrony ludności na lata 2014–2017 (materiał 
opracowany w MSW).
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Załącznik nr 1

Zestawienie aktów prawnych określających funkcjonowanie systemu ochrony 
ludności w Polsce realizowanego poprzez różne podmioty ratownicze

1. Konwencje Genewskie o ochronie ofiar wojny z 1949 r. (Dz.U. z 1954 nr 38 
poz. 171 – załącznik)

2. Pierwszy Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 
1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, 
sporządzony w Genewie 8 czerwca 1977 r. (Dz. U z 1992 r. nr 41 poz. 175)
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3. Międzynarodowa Konwencja o poszukiwaniu i ratownictwie morskim, 
sporządzona w Hamburgu 27 kwietnia 1979 r. (Dz.U. z 1988 r. nr 27 
poz.184 i 185)

4. Ustawa z 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz.U. nr 41 
poz. 276)

5. Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz.461)
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poz. 855 z późn. zm.)

7. Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. nr 43 poz. 277 
z późn. zm)

8. Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. 
nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)

9. Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2009 
nr 12 poz. 68 z późn. zm)

10. Ustawa z 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego 
(Dz.U. 2013 poz.1635)

11. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 
poz. 2572 z późn. zm.)

12. Ustawa z 21 marca 1991 r. o obszarach morskich i administracji morskiej 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2003 r. nr 153 poz. 152 ze zm.)

13. Ustawa z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. 
z 2007 r. nr 65 z późn. zm.)

14. Ustawa z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. z 2012 r. poz. 33 z późn. zm.)
15. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo-

lontariacie (Dz.U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)
16. Ustawa z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171 poz. 1800 

z późn. zm.)
17. Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz.U. z 2012 r. 

poz. 572 z późn. zm.)
18. Ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

(Dz.U. nr 191 poz. 1410, z późń. zm.)
19. Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. 

nr 89 poz. 590)
20. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. nr 157 poz. 1240 

z późn. zm.)
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21. Ustawa z  15 grudnia 2011 r. zmieniającej ustawę o  zmianie ustawy 
o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 288  
poz. 1688)

22. Ustawa z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach 
i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. nr 208 poz. 1688)

23. Ustawa z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych (Dz.U. nr 208 poz. 1240)

24. Ustawa z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. nr 228 
poz. 1368)

25. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2013 r. 
poz. 217)

26. Ustawa z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. nr 163 
poz. 981 z późn. zm.)

27. Ustawania z 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz.U. z 2011 r. 
nr 234 poz. 1386)

28. Uchwała nr 17 Rady Ministrów z 12 lutego 2013 r. ws. przyjęcia strategii 
„Sprawne Państwo 2020” (Monitor Polski z 7 marca 2013 pozycja 136)

29. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/96 z 20 czerwca 1996 r. dotyczące 
pomocy humanitarnej (Dz.U. L163 z 2.7.1996, strona 1.)

30. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17 lipca 
1998 r. ws. terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okolicz-
ności warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza 
terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu 
zwrotu poniesionych przez nie kosztów (Dz.U. 94 poz. 598 z późń. zm.)

31. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14 wrześ-
nia 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączenia 
jednostek ochrony przeciwpożarowej do Krajowego Systemu Ratowniczo-

-Gaśniczego (Dz.U. z 1998 r. nr 121 poz. 798)
32. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 czerw-

ca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych 
przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. nr 53 
poz. 564 ze zm.)

33. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 
2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jedno-
stek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym 
(Dz.U. nr 82 poz. 895 z późn. zm.)

Polityczno-prawne aspekty uwarunkowań bezpieczeństwa powszechnego… 83



34. Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 czerwca 2002 r. w sprawie szcze-
gółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony 
cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. nr 96 poz. 850)

35.  Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 czerwca 2004 r. w sprawie warun-
ków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach 
przygotowań obrony państwa przez organy administracji rządowej i or-
gany samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 152 poz. 1599 z późn. zm.)

36. Zarządzenie 51 Prezesa Rady Ministrów z 20 maja 2004 r. w sprawie 
powołania zespołu do spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego 
(Monitor Polski z 2004 r., nr 23 poz. 402 z późn. zm.)

37. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 25 paź-
dziernika 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla 
strażaków ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2005, nr 215 poz. 1823)

38. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17 listo-
pada 2006 r. w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej 
Straży Pożarnej (Dz.U. nr 221 poz. 1626 z późn. zm.)

39. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 marca 2007 r. w sprawie kursu 
kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. nr 60 poz. 408)

40. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 maja 2007 r. w sprawie ramowych 
procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dys-
ponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz.U. nr 90 poz. 605)

41. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Mini-
stra Obrony Narodowej z 12 grudnia 2008 r. w sprawie szkoleń w zakresie 
kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. nr 229 poz. 1537 z późn. zm.)

42. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z14 czerwca 2007 r. w sprawie dosko-
nalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. nr 112 poz. 775)

43. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 lutego 2009 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa 
medycznego (Dz.U. nr 39 poz. 322)

44. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie woje-
wódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 
oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa 
medycznego (Dz.U. z 2011, nr 3 poz. 6) 

45. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 lutego 
2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. nr 46 poz. 239)
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46. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 mar-
ca 2011 r. w sprawie centralnego punktu systemów centrów powiadamia-
nia ratunkowego oraz punktów centralnych służb (Dz.U. nr 75 poz. 404)

47. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 22 grudnia 2011 r. 
w sprawie określenia stopni zagrożenia lawinowego oraz odpowiadają-
cych im zaleceń dla ruchu osób (Dz.U. nr 299 poz. 1777)

48. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 23 grudnia 2011 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń 
dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących 
czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 29)

49. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 29 grudnia 2011 r. 
w sprawie określenia wzorów znaków nakazu, zakazu, informacyjnych 
i ostrzegawczych stosowanych do oznakowania w górach i na zorgani-
zowanych terenach narciarskich (Dz.U. nr 295 poz. 1752)

50. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 29 grudnia 2011 r. 
w sprawie stopni trudności tras zjazdowych, biegowych i nartostrad oraz 
sposób ich oznakowania (Dz.U. nr 295 poz. 1752)

51. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 19 stycznia 2012 r. 
w sprawie dopuszczalnego obciążenia narciarskich tras zjazdowych, spo-
sobu jego obliczania oraz szczegółowych warunków oświetlenia zorgani-
zowanych terenów narciarskich (Dz.U. z 2012 r. poz. 102)

52. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 23 stycznia 2012 r. 
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wod-
nych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego 
(Dz.U. 2012 r. poz. 108)

53. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 27 lutego 2012 r. w spra-
wie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych 
w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze 
oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz.U. z 2012 r. poz. 261) 

54. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 6 marca 2012 r. w spra-
wie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz 
wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. 
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55. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 21 czerwca 2012 r. 
w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz.U. z 2012 r. poz. 747)
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System ochrony ludności i ratownictwa1

Abstrakt 

Jednym z najważniejszych zadań państwa jest zapewnienie swoim obywatelom 
bezpieczeństwa na jak najwyższym, zarówno względem efektywności, jak i skutecz-
ności, poziomie. Dzieje się to przez utrzymanie należytej ochrony życia i zdrowia 
ludzi oraz mienia przed zagrożeniami wywoływanymi katastrofami naturalnymi 
i katastrofami technicznymi, które są generowane zmianami cywilizacyjnymi. 
W artykule przedstawiono system ochrony ludności i ratownictwa w Polsce na 
podstawie funkcjonujących rozwiązań formalno-prawnych oraz zwrócono uwagę 
na niektóre kwestie dotyczące kierunku reformy tego systemu z uwzględnieniem 
Obrony Cywilnej jako systemu ochrony ludności i ratownictwa w czasie stanu 
wojennego i w czasie wojny.

Słowa kluczowe: ochrona ludności, ratownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, za-
grożenia bezpieczeństwa wewnętrznego

System of Rescue and Civil Protection 

Abstract

One of the crucial tasks of the state is to ensure its citizens the most effective, 
efficient and the highest level of safety of life, health and property connected with the 
hazards caused by the natural and technical disasters generated by the civilization 
changes. The article describes the systems of civil protection and rescue, operating 

 1 Do opracowania artykułu wykorzystano materiał analityczny przygotowany w trak-
cie realizacji projektu „System Bezpieczeństwa Narodowego RP”, nr DOBR/076/R/
ID1/2012/03.
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in Poland on the basis of the legal solutions. The paper also pays attention to some 
issues connected with the reform of the system considering the Civil Defense as 
the civil protection and the rescue system operating both during the Marshal law 
and the war.

Keywords: civil protection, rescue, internal security, internal security hazards

Wstęp

Jednym z najważniejszych zadań państwa jest zapewnienie swoim obywate-
lom jak najwyższego, pod względem efektywności i skuteczności, poziomu 
bezpieczeństwa, między innymi przez należytą ochronę życia i zdrowia ludzi 
oraz mienia przed zagrożeniami wywoływanymi zarówno katastrofami na-
turalnymi, jak i katastrofami technicznymi generowanymi zmianami cywi-
lizacyjnymi. W artykule podjęto próbę scharakteryzowania funkcjonowania 
w Polsce systemu ochrony ludności i ratownictwa w oparciu o obowiązujące 
regulacje formalno-prawne.

System ochrony ludności i ratownictwa jest elementem ogólnego bezpie-
czeństwa państwa. Bezpieczeństwo ogólne państwa wyodrębnia ze swojego 
pojęcia takie obszary, jak bezpieczeństwo narodowe czy też bezpieczeństwo 
międzynarodowe. Bezpieczeństwo narodowe jest utożsamiane z bezpieczeń-
stwem państwa [1]. Bezpieczeństwo międzynarodowe odnosi się natomiast 
do procesu zaspokajania potrzeb i interesów uczestników życia międzyna-
rodowego. Proces ten realizuje się w środowisku międzynarodowym jako 
całym systemie [2]. Taki podział bezpieczeństwa jest podziałem, którego 
kryterium są względy podmiotowe.

Innym, częstym stosowanym podziałem bezpieczeństwa jest jego podział 
według kryterium przedmiotowego uwzględniającego warunki zewnętrzne 
i wewnętrzne, polityczne i militarne, ekonomiczne i społeczne, ale również 
bezpieczeństwo przed skutkami katastrof i klęsk żywiołowych itp. (katalog 
wydaje się być niewyczerpany).

Dla przedmiotowego opracowania wydaje się być zasadnym odniesienie 
się do bezpieczeństwa wewnętrznego. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa 
ukształtowało się w miarę rozwoju cywilizacyjnego i organizacji funkcjonowa-
nia państwa [3]. Spełnia ono funkcję, jaką jest zapewnienie porządku i bezpie-
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czeństwa wewnętrznego kraju.2 Funkcję tę realizują organy administracyjne 
państwa. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa to stan osiągany w wyniku 
realizacji funkcji w ramach polityki bezpieczeństwa narodowego w zakresie 
ochrony bezpieczeństwa publicznego [4] jako ochrona porządku prawnego, 
życia i zdrowia obywateli oraz majątku narodowego przed bezprawnymi 
działaniami [5] oraz bezpieczeństwa powszechnego zapewniającego ochronę 
życia i zdrowia obywateli oraz mienia przed skutkami klęsk żywiołowych i ka-
tastrof. I właśnie w tak rozumianym systemie bezpieczeństwa powszechnego 
funkcjonuje ochrona ludności i ratownictwo.

W artykule przedstawiono system ochrony ludności i ratownictwa w Pol-
sce na podstawie funkcjonujących rozwiązań formalno-prawnych oraz zwró-
cono uwagę na niektóre kwestie kierunku reformy tego systemu z uwzględ-
nieniem Obrony Cywilnej [6] jako systemu ochrony ludności i ratownictwa 
w czasie stanu wojennego i w czasie wojny.

1. Założenia ogólne systemu ochrony ludności i ratownictwa

Wychodząc z definicji, że bezpieczeństwo powszechne to działalność organów 
i instytucji państwa, a także poszczególnych obywateli w zakresie zapewnienia 
ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed skutkami klęsk żywiołowych 
i katastrof, dla potrzeb opracowania koncepcji systemu ochrony ludności 
i ratownictwa, należy skatalogować te zdarzenia, które realnie mogą godzić 
w chronione dobro − życie, zdrowie i mienie. 

Katalog tych zdarzeń należy oprzeć na formalno-prawnych definicjach sy-
tuacji, które mogą być przyczyną zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia.

Wydaje się zasadnym, aby definiowanie tych zdarzeń rozpocząć od ustawy 
o stanie klęski żywiołowej. I tak w ustawie tej stwierdza się, że „stan klęski 
żywiołowej może być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof 
naturalnych lub awarii technicznych” [7]. Zatem zagrożenie dla życia i zdro-
wia ludzi oraz mienia może wywołać katastrofa naturalna albo awaria tech-
niczna. Według cytowanej ustawy, katastrofą naturalną może być zdarzenie 
związane z działaniem siły natury, a w szczególności wyładowania atmosfe-
ryczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne,  

 2 Szerzej o funkcjach państwa pisze K. Wojtaszczyk, Kompendium wiedzy o państwie 
współczesnym, Liber, Warszawa 2000, s. 22–24.
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długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, po-
żary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach 
i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin 
i zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo działanie innego żywiołu. Na-
tomiast awarią techniczną jest gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie 
lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu 
urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich 
właściwości. 

Awarie techniczne odnoszą się zarówno do zniszczenia obiektu budow-
lanego, jak i urządzeń technologicznych. Można zatem uznać za awarię tech-
niczną powodującą zniszczenie lub uszkodzenie obiektu budowlanego kata-
strofę budowlaną [8]. Awarią techniczną natomiast może być również awaria 
przemysłowa [9] oraz emisja jako wprowadzenie − bezpośrednio lub pośred-
nio, w wyniku działalności człowieka − do powietrza, wody, gleby lub ziemi 
chemicznych substancji niebezpiecznych, a ponadto energii w postaci ciepła, 
hałasu, wibracji lub pola elektromagnetycznego [10]. Dla skatalogowania 
zdarzeń, przed skutkami których należy zorganizować sprawny i efektywny 
system bezpieczeństwa powszechnego w zakresie ochrony ludności i ratow-
nictwa, należy uwzględnić ponadto ustawę o ochronie przeciwpożarowej [11], 
w której funkcjonuje określenie „inne miejscowe zagrożenia” jako zdarzenie 
wynikające z praw przyrody niebędące pożarem ani klęską żywiołową, ale 
stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia i środowiska. 

Analizując definicje określające podstawowe zagrożenia dla życia i zdro-
wia oraz mienia i środowiska, można przedstawić ich katalog tak, aby lepiej 
zobrazować skalę zdarzeń, jakie stają przed systemem ochrony ludności 
i ratownictwa (rys. 1). 

Jak widać z zestawienia przedstawionego na rys. 1, katastrofy naturalne 
i awarie techniczne mogą być spowodowane działaniem terrorystycznym, co 
wynika z ustawy o stanie klęski żywiołowej. W związku tym system ochrony 
ludności i ratownictwa powinien być adekwatny do rodzaju zagrożeń i skali, 
a także możliwości ich wystąpienia oraz ich skutków

Aby było możliwe podjęcie próby określenia takiego systemu, należy 
poddać szczegółowej analizie istniejące systemy jednostkowe, co pozwoli na 
identyfikację potrzeb, określenie kierunków rozwiązań formalno-prawnych, 
opracowanie rekomendacji i − w konsekwencji − zbudowanie systemu w za-
kresie ochrony ludności i ratownictwa. 
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Rys. 1. Zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska  

w systemie bezpieczeństwa powszechnego

Źródło: opracowanie własne 

Wydaje się, że najistotniejszym wyzwaniem dla realizacji zadań w zakresie 
ochrony ludności i ratownictwa jest ustanowienie odpowiednich regulacji 
prawnych.

Wynika to chociażby z faktu, że funkcjonujące zarówno w wielu regula-
cjach prawnych, jak i obiegu językowym pojęcie „ochrona ludności” nie jest 
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jednoznacznie definiowane, a przez to również interpretowane, rozumiane 
i stosowane. To z kolei powoduje, że zadania w obszarze ochrony ludności 
i ratownictwa wykonywane są przez różnie podmioty, zarówno państwo-
we, jak i niepaństwowe, a także gospodarcze, na podstawie różnych aktów 
prawnych, przepisów miejscowych, branżowych itp. Dlatego też tak bardzo 
istotnym zadaniem jest określenie systemu ochrony ludności i ratownictwa 
w sposób kompleksowy, jednolity i zorganizowany funkcjonalnie.

Takie rozwiązanie pozwoli określić właściwe podmioty państwowe, spo-
łeczne i gospodarcze do podejmowania działań w zakresie ochrony ludności 
i ratownictwa. Należy przypisać im odpowiednie zadania i określić funkcje, 
a także, co bardzo istotne, określić zasady kierowania, finansowania i realizacji 
zadań w tym systemie.

Zasadnym wydaje się, by system ochrony ludności i ratownictwa oparty 
był o Państwową Straż Pożarną (PSP) [12]. To ta formacja, zgodnie z ustawą 
o ochronie przeciwpożarowej [11], jest podstawą funkcjonowania Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

Analizując katalog zagrożeń (rys. 1) oraz podstawowe zadania Państwowej 
Straży Pożarnej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wydaje się 
właściwa teza, że system ochrony ludności i ratownictwa jest domeną służb 
ratowniczych funkcjonujących w KSGR. 

Aby system taki był bardziej efektywny, z uwagi na fakt, że jego podmio-
tem jest społeczeństwo, integralną częścią powinna być współpraca z orga-
nizacjami pozarządowymi, a w szczególności ze społecznymi organizacjami 
ratowniczymi, takimi jak: ochotnicze straże pożarne (OSP), ochotnicze po-
gotowia ratunkowe, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunko-
we, Polski Czerwony Krzyż. Współpraca ta powinna być oparta na ściślej-
szej niż obecnie integracji z państwowymi służbami ratowniczymi, a przede 
wszystkim z PSP, Państwowym Ratownictwem Medycznym (PRM), a także 
z systemem powiadamiania ratunkowego. 

2. Misja, cele i zadania systemu ochrony ludności i ratownictwa

System ochrony ludności i ratownictwa powinien gwarantować szybkie 
i sprawne działanie w obliczu konieczności reakcji na wszelkiego typu za-
grożenia bezpieczeństwa ludzi, ich mienia i środowiska, zarówno ze strony 
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katastrof naturalnych, jak i cywilizacyjnych. Określając misję, cele i zadania 
systemu ochrony ludności i ratownictwa, należy oprzeć się na artykule 5 Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej [13] określającym podstawowe interesy naro-
dowe Rzeczpospolitej Polskiej. I właśnie w tych głównych obszarach interesów 
narodowych, a mianowicie: bezpieczeństwa obywateli, wzrostu społecznego 
i gospodarczego rozwoju państwa, a także ochrony środowiska naturalnego 
mieści się system ochrony ludności i ratownictwa.

Biorąc pod uwagę zakres przedmiotowy i podmiotowy ochrony ludności 
i ratownictwa, można stwierdzić, że „ochroną ludności i ratownictwem jest 
zintegrowana działalność organów administracji publicznej i podmiotów 
realizujących zadania ochrony ludności mającą na celu zapewnienie bez-
pieczeństwa obywateli, porządku publicznego, ochrony życia i zdrowia osób 
przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz ochronę mienia, 
środowiska i dziedzictwa kulturowego na wypadek wystąpienia zagrożenia 
ze strony katastrof naturalnych i cywilizacyjnych”.3 

Głównymi celami tak zdefiniowanego systemu ochrony ludności i ratow-
nictwa wydają się być przede wszystkim:

• zapewnienie warunków niezbędnych dla ochrony życia i zdrowia ludzi oraz 
zapewnienie podstawowych warunków przetrwania w sytuacjach zagrożenia;

• merytoryczne, organizacyjne, rzeczowe i finansowe wsparcie organizacji 
pozarządowych w zakresie wykonywania zadań z zakresu ochrony ludności, 
a w szczególności społecznych organizacji ratowniczych, humanitarnych 
i wolontariatu;

• zapewnienie współpracy wszystkich systemów ratowniczych, monitoro-
wanie, ostrzeganie i alarmowanie, powiadamianie o zagrożeniach, a także 
organów, służb i innych podmiotów realizujących zadania z zakresu 
ochrony ludności;

• organizowanie i koordynowanie pomocy humanitarnej;
• zapewnienie zasobów, które mogą być wykorzystywane w celu realizacji 

zadań ochrony ludności;
• edukację społeczeństwa w zakresie kształtowania świadomości o zagro-

żeniach i zasadach postępowania w sytuacji ich wystąpienia. 

 3 Patrz m.in.: projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej z 22 grudnia 2016 r., 
który rozszerza ochronę ludności również na czas stanu wojennego i czas wojny jako 
obronę cywilną.
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Mając na uwadze ogólną definicję systemu bezpieczeństwa narodowego 
RP [14], można określić kilka podstawowych funkcji, jakie powinny charak-
teryzować system ochrony ludności i ratownictwa. Są nimi przede wszystkim:

• edukacja na rzecz bezpieczeństwa;
• zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
• ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona dóbr i środowiska przed 

skutkami katastrof naturalnych i cywilizacyjnych;
• zapewnienie materialnych i duchowych podstaw przetrwania ludności 

w warunkach zagrożeń bezpieczeństwa w stanach kryzysowych; 
• ochrona interesów infrastruktury krytycznej państwa, zarówno społecz-

nej, jak i gospodarczej.
Charakter realizowanych funkcji w systemie ochrony ludności i ratowni-

ctwa sprawia, że powinien to być jednolity i uporządkowany system, zdolny 
do skoordynowanego działania we wszystkich warunkach i sytuacjach funk-
cjonowania państwa i społeczności lokalnych. 

Zadania systemu ochrony ludności i ratownictwa wynikają z jego celów 
głównych, odnoszących się do zapewnienia społeczeństwu niezbędnych po-
trzeb umożliwiających przetrwanie w sytuacjach kryzysowych wywołanych 
skutkami katastrof naturalnych i cywilizacyjnych. Analizując obowiązujące 
akty prawne odnoszące się do przedmiotowego tematu, można wskazać 
główne zadania wykonywane przez podmioty działające w systemie ochrony 
ludności i ratownictwa. Zadania te można podzielić na dwa obszary:
1) zadania realizowane w związku z możliwością wystąpienia zagrożenia;
2) zadania realizowane po wystąpieniem zagrożenia i jego skutków dla życia 

i zdrowia ludzi ich mienia i środowiska.
Zadania w zakresie ochrony ludności i ratownictwa wykonują podmioty 

właściwe dla rodzaju zaistniałej sytuacji, na zasadach określonych w odpo-
wiednich normach.

Podmioty te są zobowiązane do współpracy z właściwymi terytorialnie or-
ganami państwowymi i samorządowymi, a także gospodarczymi. Osiągnięcie 
celu głównego, jakim jest „uzyskanie odpowiednio do obecnych, jak i prze-
widywanych w przyszłości uwarunkowań efektywności i spójności systemu 
ochrony ludności i ratownictwa” będzie zależało od sprawności zasadniczych 
jego elementów (podmiotów) oraz od integracji ich współdziałania.
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3. Struktura systemu ochrony ludności i ratownictwa

Struktura systemu ochrony ludności i ratownictwa opiera się na formalno-
-prawnych regulacjach określających zadania i funkcjonowanie organów 
administracji publicznej, podmiotów gospodarczych oraz instytucji i or-
ganizacji pozarządowych mających w swoich zadaniach statutowych dzia-
łalność na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym odnoszących się do 
ładu i porządku publicznego, ochrony przed skutkami katastrof naturalnych 
i cywilizacyjnych.

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym odnoszącym się do ochrony 
ludności i ratownictwa jest ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie prze-
ciwpożarowej [15]. Na mocy art. 14 ustawy, minister spraw wewnętrznych 
określa szczegółowe zasady funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-

-Gaśniczego, który ma na celu:
• walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi;
• ratownictwo techniczne;
• ratownictwo chemiczne;
• ratownictwo ekologiczne;
• ratownictwo medyczne;
• współpracę z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Drugim po ustawie o ochronie przeciwpożarowej aktem prawnym odno-
szącym się do ochrony życia i zdrowia ludzi, jest ustawa z 8 września 2006 r. 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym [16], w której określono zadania 
państwa polegające na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się 
w stanie nagłego zagrożenia życia. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Me-
dycznym reguluje kwestie dotyczące udzielania pomocy medycznej osobom 
będącym w stanie nagłego zagrożenia życia, spowodowanego działaniem 
czynnika zewnętrznego. Takim czynnikiem zewnętrznym mogą być skutki 
katastrof naturalnych albo cywilizacyjnych, przed którymi ma chronić oby-
wateli system ochrony ludności i ratownictwa. 

Biorąc powyższe pod uwagę, zagrożeniami w rozumieniu systemu ochro-
ny ludności i ratownictwa mogą być wszystkie zdarzenia ujęte na rys. 1. 

Uwzględniając regulację zawarte w ustawach o ochronie przeciwpożaro-
wej i Państwowym Ratownictwie Medycznym, można uznać, że system ochro-
ny ludności i ratownictwa stanowią podmioty określone w tych ustawach jako 
podmioty podstawowe systemu oraz inne podmioty, których działania w tym 
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obszarze określają inne przepisy. I tak, podmiotami ratowniczymi funkcjo-
nującymi w KSRG, będącym elementem systemu ochrony ludności i ratow-
nictwa, są: jednostki Państwowej Straży Pożarnej, inne jednostki ochrony 
przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt. 1a-8 ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej [15], a także inne służby, inspekcje, straże i podmioty, które 
dobrowolnie − w drodze umowy cywilnoprawnej − zgodziły się współdziałać 
w akcjach ratowniczych. Natomiast podmiotami ratowniczymi w systemie 
Państwowe Ratownictwo Medyczne, zgodnie z ustawą, są:

• szpitalne oddziały ratunkowe (SOR);
• zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa 

medycznego.
Z systemem ratownictwa medycznego współpracują centra urazowe oraz 

jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego. Z syste-
mem ratownictwa medycznego współdziałają także uczelnie medyczne, pla-
cówki kształcenia ustawicznego dorosłych, stowarzyszenia lekarskie o zasięgu 
ogólnokrajowym, prowadzące działalność w zakresie medycyny ratunkowej, 
a w szczególności w obszarze edukacji i przygotowania kadr, opracowywania 
zaleceń proceduralnych funkcjonowania systemu, inicjowania i realizacji 
prac naukowo-badawczych z medycyny ratunkowej, oceny jakości systemu, 
a także wytyczania kierunków jego rozwoju. 

Szpitalny oddział ratunkowy, to komórka organizacyjna szpitala stano-
wiąca jednostkę systemu ratownictwa medycznego, udzielająca świadczeń 
opieki zdrowotnej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

Natomiast zespołem ratownictwa medycznego jest jednostka systemu, 
podejmująca medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych. 
Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na dwa rodzaje:

• zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby 
uprawnione do medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz syste-
mu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;

• zespoły podstawowe, w skład w których wchodzą co najmniej dwie osoby 
uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym 
pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.
Zespoły te wyposażone są w specjalistyczny środek transportu sanitarnego. 
W systemie ratownictwa medycznego funkcjonują także zespoły lotni-

czego ratownictwa medycznego, w skład których wchodzą co najmniej trzy 
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osoby, w tym jeden pilot zawodowy, lekarz systemu oraz ratownik medyczny 
lub pielęgniarka systemu.

Aby system ochrony ludności i ratownictwa był efektywny i funkcjonalny 
pod względem realizacji zadań, powinien być zapewniony efektywny i funk-
cjonalny system powiadamiania ratunkowego. W aktualnym stanie formalno-

-prawnym powiadamianiem ratunkowym zajmuje się system powiadamiania 
ratunkowego funkcjonujący w oparciu o ustawę z 22 listopada 2013 r. [17], 
integrujący funkcjonowanie KSRG i systemu PRM przez realizację takich 
zadań, jak przede wszystkim:

• bieżąca analiza zasobów ratowniczych;
• przyjmowanie zgłoszeń alarmowych oraz obsługi telefonu alarmowego 112;
• kwalifikacja zgłoszeń.

Z systemem powiadamiania ratunkowego współdziałają ponadto inne 
służby, inspekcje, straże itp., które są ustawowo powołane do ochrony życia 
i zdrowia ludzi, ich bezpieczeństwa, a także mienia i środowiska. Z systemem 
powiadamiania ratunkowego mogą współpracować również społeczne organi-
zacje ratownicze. W strukturze systemu funkcjonują ponadto podmioty ratow-
nicze powołane do działań w obliczu poszczególnych rodzajów zagrożeń, jako 
samodzielne jednostki zorganizowane według odrębnych aktów prawnych, 
niewchodzące funkcjonalnie i organizacyjnie do zorganizowanych systemów.

I tak wymienić tu należy takie podmioty ratownicze, jak:
1. Górskie pogotowia ratownicze, które są powołane do organizowania 

i udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone 
na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia w górach oraz transporto-
wanie zwłok z gór. Działalność ratownictwa górskiego reguluje ustawa 
z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na 
zorganizowanych terenach narciarskich [18]. Ratownictwo górskie od-
powiedzialne jest między innymi za wykonywanie ratownictwa górskiego 
i ratownictwa na zorganizowanych terenach narciarskich, za utrzymanie 
bezpieczeństwa osób przebywających w górach oraz na zorganizowanych 
terenach narciarskich itp. Podmiotami realizującymi ratownictwo górskie 
są: Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wraz ze swoimi grupami 
oraz Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe − jako samodzielny 
podmiot ratowniczy niebędący strukturą GOPR.

2. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR), którego zadaniem 
jest prowadzenie działań ratowniczych przez organizację i udzielanie  
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pomocy osobom, które uległy lub są narażone na niebezpieczeństwo utra-
ty zdrowia lub życia na obszarach wodnych. WOPR działające w oparciu 
o ustawę z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych [19], odpowiedzialne jest za zapewnienie warunków 
bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport 
lub rekreację na obszarach wodnych.

3. Specjalistyczny podmiot ratowniczy, jakim jest Morska Służba Poszuki-
wania i Ratownictwa (SAR), funkcjonujący na mocy ustawy z 18 sierpnia 
2011 r. o bezpieczeństwie morskim [20] i międzynarodowej konwencji 
o ratownictwie morskim [21]. Służba ratownicza SAR, jako jednostka 
państwowa, wykonuje zadania w zakresie poszukiwania i ratownictwa 
życia na morzu. Ponadto służba ta wykonuje inne zadania z zakresu 
bezpieczeństwa na morzu, w tym związane ze zwalczaniem zagrożeń 
i zanieczyszczeń wód morskich.

4. Służba Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ASAR) [22], która rea-
lizuje zadania z zakresu poszukiwania i ratowania statków powietrznych 
znajdujących się w niebezpieczeństwie, udzielania pomocy załogom 
i pasażerom statków powietrznych oraz innym osobom poszkodowa-
nym w wyniku zdarzeń lotniczych, bez względu na przynależność pań-
stwową tych statków i osób. Działania ASAR prowadzą lotnicze zespoły 
poszukiwawczo-ratownicze.

5. Odrębnym samodzielnym rodzajem ratownictwa jest ratownictwo górni-
cze funkcjonujące w oparciu o przepisy ustawy z 9 czerwca 2011 r. − Pra-
wo geologiczne i górnicze [23]. W ratownictwie górniczym funkcjonują 
zawodowe podmioty ratownictwa górniczego oraz zakładowe (przedsię-
biorstwa) służby ratownictwa górniczego.

6. Bardzo istotnym elementem ochrony ludności i ratownictwa jest pomoc 
humanitarna. Podmioty ją niosące, realizują swoją misję w oparciu o prze-
pisy ustawy z 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej [24]. W świetle 
przepisów tej ustawy pomoc humanitarna polega na zapewnieniu pomocy, 
opieki i ochrony ludności poszkodowanej w wyniku konfliktów zbrojnych, 
klęsk żywiołowych lub innych kryzysów humanitarnych spowodowanych 
przez zdarzenia naturalne (katastrofy naturalne), jak i w wyniku działal-
ności ludzkiej (katastrofy cywilizacyjne).

7. Istotnym elementem systemu bezpieczeństwa powszechnego w zakresie 
ochrony ludności i ratownictwa jest uczestnictwo polskich systemów we 
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Wspólnotowym Mechanizmie Ochrony Ludności (CMCP) [25], który jest 
podstawowym instrumentem Unii Europejskiej i może być aktywowany 
w sytuacjach zagrożeń spowodowanych katastrofami naturalnymi bądź 
katastrofami cywilizacyjnymi. Aktywacja tego mechanizmu następuje 
na prośbę państwa poszkodowanego skutkami zagrożeń.

8. Obrona cywilna, która funkcjonuje w  Polsce na podstawie ustawy  
z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej [26] ma przydzielone odpowiednie zadania nie tylko 
na czas wojny, ale także w czasie pokoju. Na czas wojny podstawowym 
zadaniem jest ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w wy-
niku działań zbrojnych, natomiast w czasie pokoju − współdziałanie 
w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwanie 
ich skutków, a ponadto w zakresie ochrony ludności, zakładów pracy 
i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury we wszystkich stanach 
funkcjonowania państwa.
Reasumując, można przyjąć, że ogólna struktura systemu ochrony ludno-

ści i ratownictwa przed skutkami klęsk żywiołowych wywołanych katastro-
fami naturalnymi i cywilizacyjnymi składa się ze zorganizowanych, trzech 
podstawowych podsystemów, a mianowicie:

• podsystemu powiadamiania ratunkowego, w skład którego wchodzą 
centra powiadamiania ratunkowego;

• podsystemu, jakim jest Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy;
• podsystemu, jakim jest Państwowe Ratownictwo Medyczne,

a także samodzielnych podmiotów ratowniczych będących podmiotami 
państwowymi, ochotniczymi, wolontariatem oraz podmiotami tworzonymi 
przez przedsiębiorców w zakładach przemysłowych.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w obszarze ochrony ludności i ratow-
nictwa funkcjonuje wiele podmiotów realizujących różnorakie funkcje. Dlatego 
tak ważnym problemem jest kierowanie tymi podmiotami zarówno w okresie 
organizacji funkcjonowania, jak i w fazie realizacji zadań ratowniczych.

4. Podsystem kierowania (przygotowania) ochroną ludności i ratownictwem

Dla właściwego funkcjonowania systemu ochrony ludności i ratownictwa nie-
zbędny jest właściwy system kierowania. Biorąc pod uwagę zadania państwa 
wobec swoich obywateli wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
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to organy administracji publicznej są właściwymi organami w sprawach 
ochrony ludności. System kierowania ochroną ludności i ratownictwem 
funkcjonuje w ogólnej strukturze zarządzania państwem, co oznacza, że 
w systemie wyróżnia się poziom krajowy, wojewódzki i poziom podstawowej 
jednostki organizacyjnej, jakimi są powiat i gmina. 

4.1. Poziom krajowy

Na obszarze kraju w pełnym zakresie zadań ochrony ludności i ratownictwa 
przed skutkami zagrożeń wynikających z katastrof naturalnych i cywilizacyj-
nych organem właściwym jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
który działa w imieniu Prezesa Rady Ministrów [27]. Odpowiada on za reali-
zację polityki państwa w zakresie ochrony ludności. Kierując podsystemem 
ochrony ludności i ratownictwa w systemie bezpieczeństwa powszechnego 
państwa, w szczególności zobowiązany jest do realizacji takich zadań, jak:
1) analizowanie zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo i ochronę 

ludności w skali kraju;
2) przygotowywanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych na potrzeby 

ochrony ludności i ratownictwa;
3) koordynowanie funkcjonowania ochrony ludności na obszarze kraju;
4) organizowanie i koordynowanie współpracy międzynarodowej w za-

kresie ochrony ludności;
5) określanie zasad i procedur udzielania i przyjmowania oraz koordy-

nowanie pomocy humanitarnej;
6) opracowywanie założeń programowych oraz kierunków kształcenia 

i szkolenia w zakresie ochrony ludności;
7) inicjowanie działalności naukowo-badawczej w  obszarze problema-

tyki ochrony ludności i ratownictwa;
8) planowanie potrzeb w zakresie środków finansowych i materiałowych 

niezbędnych do realizacji zadań własnych w zakresie ochrony ludności;
9) składanie propozycji do budżetu państwa w  zakresie finansowania 

zadań ochrony ludności i ratownictwa;
10) prowadzenie ogólnokrajowych inwestycji na rzecz ochrony ludności 

i ratownictwa;
11) analizowanie corocznych wydatków podmiotów ochrony ludności na wy-

konywane przez nich zadania w obszarze ochrony ludności i ratownictwa;
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12) planowanie rezerw w ramach rezerw gospodarczych na rzecz ochrony 
ludności;

13) upowszechnienie popularyzacji wiedzy o bezpieczeństwie i ochronie 
ludności w ramach tzw. powszechnej edukacji społecznej.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych może upoważnić do realizacji 

części swoich ustawowych zadań Komendanta Głównego Państwowej Staży 
Pożarnej.

Na poziomie krajowym, kierowanie realizacją zadań z zakresu ochrony 
ludności i ratownictwa należy także do innych, poza ministrem właściwym 
do spraw wewnętrznych, ministrów i kierowników poziomu centralnego − 
w ramach swoich kompetencji, w odniesieniu do nadzorowanych służb, in-
spekcji, straży, organizacji itp. podmiotów zobowiązanych do świadczenia 
działań w obszarze ochrony ludności i ratownictwa. 

4.2. Poziom wojewódzki

Na poziomie wojewódzkim system ochrony ludności i ratownictwa kierowany 
jest przez wojewodę, który jest organem państwowym [28].W ramach swoich 
uprawnień zobowiązany jest on m.in. do:
1) koordynacji ochrony ludności na obszarze województwa, a także nadzoru 

nad podmiotami ochrony ludności w zakresie zadań zleconych przez or-
gany samorządowe (wójtów, starostów, prezydentów miast i burmistrzów);

2) realizacji własnych zadań w zakresie ochrony ludności;
3) materialnego i  finansowego wsparcia gmin i  powiatów w  ramach 

zadań zleconych przez administrację rządową;
4) koordynowania współpracy gmin i powiatów w zakresie pozyskiwa-

nia i wykorzystywania zasobów materiałowych niezbędnych do ochrony 
ludności;

5) zarządzania i organizowania, a także przeprowadzania szkoleń i ćwiczeń 
z zakresu ochrony ludności przez systemy, jak i poszczególne podmioty 
ratownicze;

6) tworzenia rezerw materiałowych i sprzętowych służących ochronie ludności;
7) przedkładania informacji i propozycji do wojewódzkiego planu ochrony 

ludności;
8) opracowywania analiz zawierających ocenę przygotowania ochrony lud-

ności na obszarze województwa.
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Wojewoda, w ramach zadań z zakresu kierowania systemem ochrony 
ludności i ratownictwa, powinien wspierać samorządy gminne i powiatowe 
w realizacji zadań, a w szczególności w utrzymaniu systemów ostrzegania 
i alarmowania, budowli ochronnych oraz innych będących w jego kompe-
tencji przekazując im środki rzeczowe i finansowe. 

Wojewoda uczestniczy w funkcjonowaniu systemu Państwowe Ratowni-
ctwo Medyczne. W zakresie funkcjonowania powiadamiania ratunkowego, 
wojewoda tworzy centrum powiadamiania ratunkowego do obsługi telefonów 
alarmowych. Kierując systemem ochrony ludności i ratownictwa na obszarze 
województwa, powinien ściśle współpracować z organem wojewódzkiego 
samorządu terytorialnego, tj. marszałkiem województwa i sejmikiem woje-
wództwa − w realizacji zadań i kierowania ochroną ludności. 

Samorząd województwa, w zakresie funkcjonowania systemu ochrony 
ludności i ratownictwa, powinien realizować na rzecz tego systemu takie za-
dania, jak [29]:
1) realizacja, w ramach kompetencji własnych, zadań z zakresu ochrony lud-

ności przewidzianych dla organu wojewódzkiego samorządu terytorialnego;
2) uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wojewódz-

twa potrzeb z zakresu ochrony ludności dotyczących infrastruktury i bu-
dowli mających wpływ na bezpieczeństwo ludzi i środowiska;

3) realizacja programu w edukacji społecznej z zakresu ochrony ludności;
4) opracowywanie i realizacja wojewódzkiego planu ochrony ludności.

Sejmik województwa w zakresie swoich zadań ustawowych powinien zatwier-
dzać (uchwalać) wojewódzkie programy ochrony ludności, a także rozpatrywać 
(przynajmniej raz w roku) informacje marszałka o stanie systemu ochrony lud-
ności i ratownictwa na obszarze województwa. Informacje takie powinny być 
podawane do publicznej wiadomości na zasadach i trybie przyjętym w danym 
województwie. Ponadto samorządy województwa powinny udzielać powiatom 
na terenie województwa pomocy w sytuacjach, gdy zasoby i możliwości działania 
powiatu są niewystarczające w obliczu realizowanych zadań. 

4.3. Rola, miejsce i zadania starosty w kierowaniu funkcjonowaniem  

        systemu ochrony ludności i ratownictwa

Starosta, jako organ samorządu terytorialnego, spełnia bardzo istotną funkcję 
w kierowaniu ochroną ludności i ratownictwem [30]. To właśnie on, z mocy 
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obowiązującego prawa, odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo powszechne 
na obszarze powiatu.

Do najistotniejszych zadań starosty w funkcjonowaniu systemu ochrony 
ludności i ratownictwa należy w szczególności:
1) realizacja zadań własnych wynikających z obowiązujących przepisów 

w zakresie ochrony ludności i ratownictwa;
2) inicjowanie i organizowanie współpracy w zakresie ochrony ludności 

pomiędzy poszczególnymi gminami a organizacjami i innymi podmio-
tami funkcjonującymi na terenie powiatu;

3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń z zakresu 
ochrony ludności;

4) udzielanie pomocy samorządom gminnym w realizacji przez nie zadań 
z zakresu ochrony ludności, a przede wszystkim:

• pozyskiwanie i wykorzystywanie niezbędnych zasobów,
• kierowanie do działań na teren gminy w obliczu zagrożeń posiadanych 

zasobów,
• wspólne wraz z samorządem powiatowym i gminnych realizowanie zadań,
• udzielanie pomocy organizacyjno-planistycznej służbom, inspekcjom, 

strażom i innym podmiotom realizującym zadania z zakresu ochrony 
ludności i ratownictwa.
Istotną rolę w funkcjonowaniu ochrony ludności i ratownictwie pełni 

rada powiatu, która realizuje takie zadania, jak:
• planowanie potrzeb w zakresie finansowych środków na rzecz systemu 

ochrony ludności w uchwalonym budżecie powiatu;
• uchwalanie powiatowego planu ochrony ludności i ratownictwa;
• rozpatrywanie informacji starosty o stanie systemu ochrony ludności 

i ratownictwa na obszarze powiatu;
• podawanie wszelkich informacji o stanie ochrony ludności do publicznej 

wiadomości.
Starosta wraz z radą powiatu i zarządem powiatu ściśle współpracują 

z państwowymi podmiotami ratowniczymi funkcjonującymi na obszarze 
powiatu oraz z organizacjami społecznymi, ochotniczymi i podmiotami 
gospodarczymi.

System ochrony ludności i ratownictwa 103



4.4. Rola, miejsce i zadania organu podstawowej jednostki  

        samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) [31]

W zakresie funkcjonowania ochrony ludności i ratownictwa organy podsta-
wowej jednostki samorządu terytorialnego wykonują miedzy innymi takie 
zadania, jak:
1) realizacja własnych zadań w zakresie ochrony ludności wynikających 

z przepisów prawa;
2) inicjowanie i organizowanie współpracy podmiotów wykonujących za-

dania z zakresu ochrony ludności na obszarze gminy;
3) planowanie, zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń 

z zakresu ochrony ludności na obszarze gminy;
4) organizowanie i utrzymywanie elementów systemu, monitorowanie za-

grożeń oraz alarmowanie i ostrzeganie ludności.
Rada gminy natomiast planuje potrzeby finansowe na potrzeby funkcjo-

nowania systemu ochrony ludności i ratownictwa na obszarze gminy, uchwala 
program ludności dla gminy, a ponadto przyjmuje informację wójta o stanie 
systemu i podaje ją do publicznej wiadomości.

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że podsystem kierowania (orga-
nizowania) ochroną ludności i ratownictwem w państwie jest wielowątkowy, 
wielokierunkowy i wielopodmiotowy. 

W związku z tym, że w systemie funkcjonuje wiele podmiotów ratow-
niczych, zarówno organy państwowe, jak i samorządowe muszą stworzyć 
warunki formalno-prawne umożliwiające możliwość zapewnienia pełnej 
koordynacji w zakresie działania, jak i współdziałania tych podmiotów. Szcze-
gólnie spełnienie tego warunku występuje w podsystemie wykonawczym, 
a więc w rzeczywistym czasie realizacji zadań ratowniczych.

4.5. Podsystem wykonawczy

Według istniejących koncepcji, zarówno wynikających z prawa już obowią-
zującego, jak i opracowywanych projektów, ochrona ludności traktowana jest 
jako zespół działań podejmowanych przez właściwe organy władzy publicznej, 
podmioty ratownicze, organizacje humanitarne, ale także poszczególnych 
obywateli, które mają zmierzać do zapewnienia bezpieczeństwa całemu społe-
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czeństwu w obliczu zdarzeń w postaci katastrof naturalnych i cywilizacyjnych 
oraz ich skutków zagrażających życiu, zdrowiu, mieniu i środowisku4.

Podsystem wykonawczy ochrony ludności i ratownictwa powinien być 
oparty na aktualnie funkcjonujących strukturach i organizacjach, które z ra-
cji swoich obowiązków statutowych działają w obszarze ochrony ludności 
i ratownictwa.

W aktualnie funkcjonujących strukturach i organizacjach działających 
w obszarze ochrony ludności i ratownictwa występują organy rządowe i sa-
morządowe, służby, inspekcje, straże oraz inne podmioty, które operują w ob-
szarze ochrony ludności i ratownictwa. W podsystemie wykonawczym można 
wyodrębnić podmioty odpowiedzialne za organizację systemu, zapewnienie 
warunków do jego funkcjonowania oraz podmioty, których zadaniem jest 
prowadzenie bezpośrednie działań ratowniczych.

Podmiotami wykonawczymi w zakresie planowania, organizowania i za-
bezpieczenia funkcjonalności systemu są podmioty będące organami admi-
nistracji publicznej i urzędy obsługujące te organy, służby, inspekcje, straże, 
organizacje społeczne i wolontariaty, a także inne mające w swoich zdaniach 
własnych realizację funkcji w ochronie ludności.

Natomiast w odniesieniu do prowadzenia działalności ratowniczej w pod-
systemie wykonawczym będą to podmioty:
1) systemu powiadamiania ratunkowego;
2) Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;
3) systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
4) samodzielne podmioty ratownicze (państwowe, ochotnicze, branżowe itp.)

System powiadamiania ratunkowego

System składa się z centrów powiadamiania ratunkowego, które tworzą jed-
nolity system obsługi zgłoszeń alarmowych kierowanych do numerów 112, 
997, 998, 999. 

W celu podjęcia odpowiednich działań ratowniczych, adekwatnych do tre-
ści zgłoszenia alarmowego, system współpracuje z Policją, Państwową Strażą 

 4 Patrz m.in. Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej; Projekt z dnia 22 grudnia 
2016 r.
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Pożarną oraz dysponentami zespołów ratownictwa medycznego. Centrum 
powiadamiania ratunkowego tworzy wojewoda, dlatego funkcjonuje ono 
w strukturze urzędu wojewódzkiego. Wojewoda może powierzyć utworze-
nie także centrum staroście lub prezydentowi miasta będącego na prawach 
powiatu na zasadzie funkcjonowania administracji zespolonej.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy funkcjonuje od 1995 r. i zorganizo-
wany jest na bazie Państwowej Straży Pożarnej [32]5.

Szczegółowe zasady funkcjonowania KSRG określa rozporządzenie Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 lutego 2011 r. Na podstawie 
ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, Krajowy System 
Ratowniczo-Gaśniczy skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej wymie-
nione w art. 15 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Jednostki ochrony przeciwpożarowej, poza Związkiem Ochotniczych 
Straży Pożarnych, na wezwanie Państwowej Straży Pożarnej mają obowiązek 
uczestniczyć w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania.

Zasady tego uczestnictwa wraz z określeniem szczegółowych warunków 
i trybu zwrotu poniesionych kosztów z tym związanych, określa rozporzą-
dzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17 lipca 1998 r. [33].

System Państwowe Ratownictwo Medyczne

System Państwowe Ratownictwo Medyczne funkcjonuje w oparciu o ustawę 
z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a jego zada-
niem jest zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego 
zagrożenia zdrowotnego.

W podsystemie wykonawczym ogólnego systemu bezpieczeństwa po-
wszechnego w zakresie ochrony ludności i ratownictwa funkcjonują zarówno 

 5 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo gaśniczego (uchylone). 
Obowiązuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lip-
ca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 
(Dz.U. 2017 poz. 1319).
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podmioty zobowiązane do jego zorganizowania i zapewnienia warunków 
jego działania, jak np. minister właściwy do spraw zdrowia oraz wojewoda, 
jak i podmioty będące jego elementami wykonawczymi, czyli prowadzącymi 
bezpośrednie działania, do których należą: zespoły ratownictwa medycznego, 
lotnicze zespoły ratownictwa medycznego i szpitalne oddziały ratunkowe. 

Z systemem w fazie wykonawczej współpracują centra urazowe oraz spe-
cjalistyczne jednostki organizacyjne szpitali, a ponadto uczelnie medyczne, 
placówki kształcenia ustawicznego w zakresie medycyny ratunkowej oraz 
stowarzyszenia.

Bardzo istotnym elementem w podsystemie wykonawczym ratownictwa 
medycznego jest lekarz koordynator ratownictwa medycznego usytuowany 
w wojewódzkim centrum powiadamiania ratunkowego. 

W fazie wykonawczej w ratownictwie medycznym mogą uczestniczyć 
ponadto społeczne organizacje ratownicze, jeżeli w swoich statutach mają 
określone zadania niesienia pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłe-
go zagrożenia zdrowotnego oraz zostały wpisane przez wojewodę do rejestru 
jednostek współpracujących z systemem ratownictwa medycznego. 

W podsystemie wykonawczym systemu bezpieczeństwa powszechnego, 
w zakresie ochrony ludności i ratownictwa, mogą występować jako samodziel-
ne jednostki ratownicze państwowe, jak i ochotnicze pogotowia ratunkowe.

Podsumowanie

Wobec coraz większych oczekiwań społecznych dotyczących bezpieczeństwa 
zdrowia i życia ludzi, mienia i środowiska przed skutkami katastrof natu-
ralnych i cywilizacyjnych system ochrony ludności i ratownictwa powinien 
dążyć m.in. do:

• zwiększenia sprawności i niezawodności działania, zwłaszcza w sytua-
cjach złożonych i ekstremalnych zagrożeń;

• zintegrowania działalności różnych podmiotów ratowniczych przez wyko-
rzystanie nowoczesnych systemów informatycznych i telekomunikacyjnych;

• konsolidacji systemu szkolenia wszystkich podmiotów realizujących za-
dania na rzecz ochrony ludności i ratownictwa zarówno w podsystemie 
kierowania, jak i podsystemie wykonawczym.
J. Falęcki [34] uważa, że skuteczność systemów ratowniczych (w tym 

i ochrony ludności jako działalności różnych podmiotów – przyp. autora) 
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w dużej mierze zależy od odpowiednich regulacji prawnych, mechanizmów 
koordynacji działań, zarządzania systemem itp.6

Tak zorganizowany system powinien być dostosowany do aktualnych uwa-
runkowań społeczno-ekonomicznych oraz do istniejących praktyk w funkcjo-
nowaniu instytucji państwa, jego organów oraz służb wykonujących działania 
na rzecz ochrony ludności i ratownictwa.

Literatura
  [1] Znamierowski Cz., Szkoła prawa. Rozważania o państwie, Instytut Wy-

dawniczy Pax, Warszawa 1998.
  [2] Kuźniar R., Porządek międzynarodowy u progu XXI w., Warszawa 2006.
  [3] Kitler W., Wiśniewski B., Prońko J., Problemy zarządzania kryzysowego 

w państwie, AON, Warszawa 2000.
  [4] Pikulski S., Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego [w:] 

Bezpieczeństwo to wspólna sprawa. Ochrona bezpieczeństwa publicznego − 
rozwiązania systemowe w skali kraju i regionu, WSPol, Szczytno 2002.

  [5] Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2010.
  [6] Projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (22 grudnia 2016 r.).
  [7] Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. 

z 2002 r. nr 62 poz. 558).
  [8] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409).
  [9] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 

z 2008 r. nr 25 poz. 150 ze zm.).
[10] Kontrola głównych zagrożeń przemysłowych. Poradnik; Międzynaro-

dowa Organizacja Pracy, Genewa, wyd. GIOŚ, Warszawa 1999.
[11] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 

z 2009 r. nr 178 poz. 1380 ze zm.).
[12] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 

2013 r. poz. 1340 ze zm.).

 6 Wydaje się, że procedowana ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej nie roz-
wiązuje wszystkich problemów dot. stworzenia jednolitego systemu ochrony ludności 
i ratownictwa. Nadal nie rozwiązaną kwestią pozostaje np. Obrona Cywilna, która 
w czasie stanu wojennego oraz wojny przyjmuje na siebie cały ciężar ochrony ludności 
przed skutkami wszystkich zagrożeń zarówno tych charakterystycznych dla czasu 

„normalnego”, jak i tych okresu wojny.

108 Tadeusz Terlikowski



[13] Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz. 483).
[14] Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe. Podstawowe kategorie, dylematy 

pojęciowe i próba systematyzacji, Zeszyt Problemowy TWO 2010, nr 1(16).
[15] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 

2018 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpoża-
rowej (Dz.U. 2018 r. poz. 620)

[16] Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycz-
nym (Dz. U. z 2006 r. nr 191 poz. 1410 ze zm.).

[17] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13 kwietnia 
2018 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie 
powiadamiania ratunkowego (Dz.U. 2018 poz. 867).

[18] Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie w górach i na zor-
ganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. 2011 r. nr 208 poz. 1241).

[19] Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób na obszarach 
wodnych (Dz.U. nr 208,poz.1240).

[20] Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. 
2011 r. nr 228 poz. 1368 ze zm.).

[21] Międzynarodowa konwencja o ratownictwie morskim, przyjęta przez 
Międzynarodową Organizację Morską w Londynie dnia 28 kwietnia 
1989 r. (Dz.U. 2006 r. 207 poz. 1523).

[22] Rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 27 sierpnia  
2015 r. w sprawie służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego (Dz.U. 
2015 r. poz. 1547).

[23] Ustawa z dnia 11 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 
nr 163 poz. 981).

[24] Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz.U. nr 234 
poz. 1386).

[25] Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1313/2013/EU z 17 grud-
nia 2013 w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, (Dz.Urz. 
UE L 347/924).

[26] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerw-
ca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2018 poz. 1459).

[27] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwiet-
nia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach 
administracji rządowej (Dz.U. 2018 poz. 762).

System ochrony ludności i ratownictwa 109



[28] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 listo-
pada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wojewo-
dzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. 2017 poz. 2234).

[29] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 kwiet-
nia 2018 r. jednolitego tekstu ustawy o  samorządzie województwa  
(Dz.U. 2018 poz. 913).

[30] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 maja 
2018 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiato-
wym (Dz.U. 2018 poz. 995).

[31] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 maja 
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie 
gminnym (Dz.U. 2018 poz. 994).

[32] Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 3 lipca 
2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-

-gaśniczego (Dz.U. 2017 poz. 1319).
[33] Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 17 lipca 

1998 r. w sprawie określenia terenu działania jednostek ochrony przeciwpo-
żarowej, okoliczności i udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych 
poza terenem własnego działania, oraz zakresu szczegółowych warunków 
i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów (Dz.U. 1998 nr 94 poz. 598).

[34] Falęcki j., Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce, WSH, Radom 2012.



mgr Katarzyna Kurowska
Wydział Polonistyki 
Uniwersytet Jagielloński

Edukacyjny wymiar gier planszowych  
na podstawie gry Ognisty podmuch

Abstrakt

W niniejszym artykule przedstawiono analizę strategicznej gry planszowej Ognisty 
podmuch. Opisano jej przydatność edukacyjną w kontekście przedstawienia charakte-
ru pracy zastępu strażackiego podczas działań ratowniczych prowadzonych w obiek-
cie mieszkalnym. Ponieważ w grze zastosowano mechanizm podstawowych zasad 
prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez strażaków, może ona służyć jako 
rozwojowy materiał dydaktyczny dla osób niezwiązanych zawodowo z pożarnictwem, 
a także stanowić impuls zachęcający do głębszego poznania specyfiki pracy strażaka, 
wstąpienia do służby lub też działań w strukturach ochotniczych strażach pożarnych.

Słowa kluczowe: edukacja w straży pożarnej, praca strażaka, gra planszowa, Og-
nisty podmuch

Educational Dimension of the Board Games on the 
Example the “Flash Point: Fire Rescue” Board Game 

Abstract

In the literature, it is in vain to look for the position about the educational poten-
tial of board games regarding the work of a firefighter. The paper presents an analysis 
of the strategic board game “Flash Point: Fire Rescue” in the criteria of educational 
suitability for presenting the fire unit work during the extinguishing operations 
in a residential building. It was shown that the game shows the mechanism of the 
basic principles of firefighting activities carried out by the rescuers and therefore it 
can be used as a evolutional didactic material for people who are not professionally 
involved in firefighting. Thanks to the interesting mechanics and cooperativeness, 
the game for young people can be an incentive to get acquainted with the specificity 
of rescuers ‘ work and their duties in Professional or Voluntary Fire Service.

Keywords: education in fire brigade, firemaǹ s work, board game, strategy game
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Wprowadzenie

Jednym z elementów budowy zintegrowanego systemu bezpieczeństwa pań-
stwa jest szeroko pojęta edukacja na rzecz bezpieczeństwa, służąca między 
innymi propagowaniu postaw społecznych podnoszących wiedzę na temat 
właściwego zachowania się w stanach zagrożeń czy też funkcjonowania służb 
ratowniczych [1]. Mimo, iż zawód strażaka cieszy się od wielu lat najwięk-
szym zaufaniem społecznym, a w kraju zarejestrowanych jest ponad 15 000 
jednostek ochotniczych straży pożarnych (OSP), ważne jest ciągłe tworzenie 
świadomości społecznej na temat pracy strażaka na wielu płaszczyznach 
przekazu [2–5]. Może się to odbywać zarówno na podstawie obserwacji 
własnych ich pracy, informacji przekazywanych za pomocą środków maso-
wego przekazu, książek, filmów, bajek, gier komputerowych, symulatorów, 
jak i gier planszowych. W czasach postępującej informatyzacji i posługiwa-
nia się w coraz większym stopniu cyfrowymi nośnikami informacji grom 
planszowym nie poświęca się, niestety, wiele uwagi. Nowoczesne systemy 
edukacji i propagowania wiedzy rozumie się przede wszystkim przez two-
rzenie symulatorów oraz gier komputerowych odzwierciedlających detale 
działań rzeczywistych [6–9]. 

W ciągu ostatnich dziesięciu lat daje się zauważyć, że gry planszowe 
przechodzą renesans. Nie tylko wypełniają półki w domach, ale też są coraz 
częściej obecne w przestrzeni publicznej, głównie w kawiarniach i pubach, 
gdzie stanowią propozycję ciekawie spędzonego wieczoru w gronie znajo-
mych. Popularność oraz idąca za nią zmiana postrzegania gier planszowych 
wynika z oferowanej przez projektantów różnorodności tematów i ich ujęcia 
w mechanice, tj. konstrukcji i regułach gry. Wyjście poza proste zasady gry, 
jakie obowiązują np. w popularnych grach Chińczyk czy Eurobiznes, pozwa-
lają projektantom tworzyć planszówki, które nie tylko poruszają rozmaite 
tematy, dzięki czemu mogą zaoferować dobrą rozrywkę dla każdego, ale też 
pełnić funkcje szkoleniowe i edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Edukacyjny wymiar gier planszowych dostrzegają przede wszystkim mate-
matycy (mechanika większości gier opiera się na regułach matematycznych), 
którzy zauważają, że dzięki grom dzieci lepiej przyswajają zasady liczenia [10].  
Ponadto walor gier dostrzegają także historycy, gdyż dzieje ludzkości są bar-
dzo wdzięcznym tematem, który pozwala graczom odbyć podróż w przeszłość, 
zmierzyć się z realiami historycznymi i ewentualnie podjąć próbę zmiany  
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biegu wydarzeń. Praktyka wielokrotnego grania pozwala utrwalić pewien za-
kres wiedzy w sprzyjający sposób. Gry planszowe są materiałem, który ułatwia 
pracownikom instytucji kulturalnych prowadzić lekcje muzealne o historii 
regionu [11], a osobom nauczającym przekazać wiedzę i wyjaśnić pewne 
zjawiska, które w grze pokazane są w angażujący uczniów sposób. Warto tu 
podkreślić, że choć spora część gier edukacyjnych – głównie nawiązująca do 
historii, ale też poruszająca zagadnienia z nauk przyrodniczych i matematycz-
nych oraz adaptująca lektury szkolne (np. W pustyni i w puszczy) – jest skie-
rowana do dzieci i młodzieży, istnieją również tytuły produkowane z myślą 
o szkoleniach pracowników, projektowane pod kątem potrzeb i problemów 
występujących w firmach. Uczą one np. dobrej organizacji pracy, współpracy 
w zespole, technik sprzedażowych i negocjacyjnych czy zarządzania projek-
tami lub salonem sprzedaży [12] i stanowią alternatywę dla wyjazdów szko-
leniowych [13]. Niemal każda gra odnosząca się do rzeczywistości (obecnej 
czy minionej) kryje w sobie potencjał edukacyjny, nawet jeśli nie jest w ten 
sposób oznaczona czy promowana. Etnografowie i badacze starożytności 
twierdzą, że funkcja edukacyjna była przyczyną powstania wielu gier – miały 
one odzwierciedlić sytuacje i problemy społeczne oraz wzorce właściwych 
zachowań [14]. Jedną z pierwszych takich gier było pochodzące z III w. p.n.e. 
japońskie Go [15], zaliczyć tu można również szachy, które dzięki temu, że 
uczą logicznego myślenia, stały się przedmiotem obowiązkowym w chińskich 
i hiszpańskich szkołach [14]. 

Gry planszowe mogą również edukować z zakresu bezpieczeństwa [16]. 
Na rynku można znaleźć wiele tytułów, które przypominają o zasadach obo-
wiązujących w przypadku zagrożeń pożarowych. Większość zabawek edu-
kacyjnych poświęcona zagadnieniu bezpieczeństwa przeznaczona jest dla 
najmłodszych odbiorców, wszak jest to temat, z którym należy się oswoić od 
najwcześniejszych lat. Na rodzimym rynku można spotkać takie planszówki, 
jak: Zostań strażakiem, Mały strażak (obie gry łączą wyścig na planszy z qui-
zem), Pali się, Strażak Sam, Na ratunek (opierające się o zasadę memory) 
[17, 18], Będę strażakiem, Strażacy czy Telefon 112, który uczy najmłodszych 
rozpoznawać, które sytuacje wymagają interwencji określonych służb ratow-
niczych [19]. Gry te są kierowane do odbiorców w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym, dlatego zasady w nich obowiązujące są uproszczone. 

Jak zostało już wcześniej wspomniane, nie tylko dzieci można szkolić przy 
pomocy gier planszowych i nie tylko stricte edukacyjne gry mogą posiadać 



walory kształcące. Przykładem niestandardowej gry podejmującej temat pożar-
nictwa jest zaprojektowany przez Kevina Lanzinga i wydany w 2011 r. (w Polsce 
w 2013 r.) Ognisty podmuch, który jest rozpatrywany bardziej w kategoriach 
komercyjnych, wydany w kilkunastu wersjach językowych, z potencjałem 
rozbudowy rozgrywki przez dodanie kolejnych rozszerzeń, których dotąd po-
wstało sześć, nie licząc dodatków w postaci pojedynczych żetonów, rekwizytów 
i kart postaci [20]. Jest to gra, w której gracze wcielają się w role strażaków i ich 
zadaniem jest uratowanie ofiar z palącego się domu. Ognisty podmuch na tle 
wymienionych gier edukacyjnych dla dzieci wyróżnia się tym, że zapewnia 
zaawansowaną rozgrywkę dla starszej młodzieży i dorosłych [21–23]1, której 
poziom trudności stoi na wysokim poziomie – spełnić warunki wygranej 
mimo kooperacyjnego charakteru gry nie jest łatwo.

1. Metodyka badań

Niniejszy artykuł jest analizą gry planszowej Ognisty podmuch, której celem 
jest sprawdzenie, czy i w jaki sposób reprezentuje ona zasady właściwe-
go zachowania służby ratowniczej w sytuacji zagrożenia. Odpowiedź na to 
pytanie pozwoli także ocenić, czy rzeczywiście ten tytuł, niewpisujący się 
w grupę gier stricte edukacyjnych, posiada walory kształcące oraz czy może 
stanowić materiał dydaktyczny nie tylko dla zwykłych obywateli, uświada-
mianych jak zachowywać się z niebezpiecznych sytuacjach, ale również jako 
wprowadzenie do zawodu dla strażaków i osób z nimi współpracujących. 
Pozytywna odpowiedź na te pytania pozwoli, co jest podstawowym celem 
niniejszego materiału, potraktować ten artykuł jako praktyczną odpowiedź na 
liczne ogólnoteoretyczne refleksje o rozmaitych formach edukacji w zakresie 
bezpieczeństwa, szczególnie tych, gdzie dostrzega się potencjał rozwojowy 
w ludycznych praktykach.

Zanim dokonana zostanie analiza gry Ognisty podmuch, należy pokrótce 
zarysować, w jaki sposób są skonstruowane gry w ogóle, a co za tym idzie, jak 

 1 Doświadczeni gracze dostrzegają oryginalność gry w tematyce, która, w przeciwieństwie 
do dominujących rozgrywek o podobnie złożonej mechanice, gdzie celem jest walka ze 
smokami tudzież innymi fantastycznymi potworami, rozwój cywilizacji, rozbudowa 
miasta czy zdobywanie prestiżu na renesansowym dworze, odwołuje się do bliskiej 
nam rzeczywistości i pozwala wczuć się w rolę bohaterów codziennego życia.
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należy je analizować. To, co wyróżnia gry planszowe od innych tekstów kultu-
ry, takich jak literatura, film, serial czy gra video, a co łączy z dziełem sztuki, 
to jej fizyczny wymiar: tekturowa plansza, karty, żetony, pionki, kostki itp. 
Aleksandra Mochocka uznaje go za zewnętrzną stronę gry i wyróżnia część 
trójwymiarową (obiekty fizyczne mające ciężar i wielkość) i dwuwymiarową 
(warstwa graficzna) [24]. Natomiast wewnętrzną częścią jest to, co z kolei 
odróżnia planszówki od sztuki, a bardziej łączy z większością tekstów kultury, 
czyli narracja, choć tu trzeba podkreślić, że jest ona specyficzna, ponieważ 
nie jest stała. Częściowo sugerowana przez instrukcję, determinowana przez 
mechanikę, tworzy się dopiero podczas gameplay, czyli rozgrywki, która za 
każdym razem, nawet w tym samym gronie graczy, ma inny przebieg. Espen 
Aerseth pisze o trzech wymiarach gier: rozgrywka (działania, strategie i mo-
tywacje graczy), struktura (zasady gry) oraz świat gry (fikcyjna lub materialna 
zawartość, topologia/projekt poziomów, tekstury itd. – w przypadku plan-
szówek jest to materialna przestrzeń) [25].

W tym miejscu trzeba również zaznaczyć, że gry planszowe, choć istnieją 
od epoki starożytnej, nadal nie doczekały się immanentnych metod badaw-
czych, groznawcy zmuszeni są adaptować narzędzia wypracowane przez inne 
dyscypliny, tj. literaturoznawstwo czy filmoznawstwo. Paul Booth, autor jednej 
z nielicznych monografii całkowicie poświęconych grom planszowym, propo-
nuje ich badanie metodą analizy tekstowej, obejmującą materialną przestrzeń 
gry od instrukcji, którą można przeczytać, po elementy wizualne, mogące 
również stanowić formę tekstu retorycznego odczytywane przez kategorie 
estetyczne, w połączeniu z metodą autoetnograficzną polegającą na obserwacji 
i analizie doświadczeń różnych graczy podczas wielu sesji z grą [26].

Badanie Ognistego podmuchu zostanie ograniczone do metody analizy 
tekstowej, pozwalającej skonfrontować zamysł autorski gry z rzeczywistymi 
działaniami służb ratowniczych podczas pożarów mieszkań. Analiza obejmie 
także elementy metody autoetnograficznej, w której zostaną uwzględnione 
tylko doświadczenia autorki artykułu, co umożliwia kooperacyjny charakter 
gry (tu decyzje o ruchu gracza podejmowane są wspólnie). Ponadto wyniki 
zostaną zestawione z trzema rolami odgrywanymi przez gry, które, zdaniem 
Mikołaja Bołtucia i Piotra Bołtucia, ułatwiają proces kształcenia, mianowicie:
1) motywują użytkownika, stanowiąc atrakcyjne tło psychologiczne naucza-

nia. Jest to szczególnie pomocne młodym uczniom posiadających większy 
stopień emocjonalnej identyfikacji z grami niż z edukacją;
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2) symulują realne sytuacje. Mogą one imitować doświadczenie i dostarczać 
wielu spośród umiejętności dostępnych w kontekście praktycznym, nawet 
jeśli stworzenie takiego kontekstu w rzeczywistości byłoby niebezpieczne 
lub skomplikowane (np. w przypadku gier strategicznych i symulatorów 
lotu i straży pożarnej [KK]);

3) ułatwiają zoperacjonalizowanie pewnych struktur teoretycznych, przykła-
dowo matematycznych algorytmów, dzięki intuicyjnym środkom strategii 
pochodzącej z gier [27].
W celu dokonania analizy gry przeprowadzono wielokrotną rozgrywkę 

w konfiguracji od trzech do sześciu osób w wariancie rodzinnym oraz wa-
riancie zaawansowanym.

2. Wyniki analizy i dyskusja

Ognisty podmuchy jest grą zespołową przeciwko niej samej. Wszyscy uczest-
nicy biorący udział w rozgrywanym zdarzeniu tworzą odpowiednik zastępu 
strażackiego działającego wspólnie w jednym celu. Stąd też wskazane są wza-
jemne konsultacje graczy, sugestie, podział ról. Gra nie posiada wyróżnionych 
rot strażackich, jednakże niektóre rozwiązania sugerują taki podświadomy 
zamysł twórców gry (np. automatyczna ewakuacja poszkodowanego ratow-
nika po rozprzestrzenieniu się ognia, śmierć ofiary bez śmierci ratownika 
podczas ewakuacji). Takie rozwiązanie może rodzić pytania wśród grających, 
zmierzające do pogłębienia wiedzy. Każdy z graczy posiada jednego strażaka 
(chyba że ustalą inaczej – instrukcja pozwala jednemu graczowi kierować kil-
koma postaciami). Zadaniem graczy wcielających się w strażaków (poruszają 
się kolorowymi pionkami w kształcie strażaków) jest uratowanie siedmiu 
ofiar z płonącego domu i niedopuszczenie do utraty czterech (skutkiem 
utraty jest przegranie gry). Stąd też sam zamysł gry podpowiada graczowi, 
iż najważniejszym celem działań ratowniczych jest ratowanie życia i na tym 
ratownik powinien się skupić w pierwszej kolejności. Poszkodowanymi, są 
zarówno ludzie, jak i zwierzęta – gra nie różnicuje wartości poszczegól-
nych poszkodowanych (ofiar), co również jest istotną informacją kierowaną  
do gracza dotyczącą zasad ewakuacji prowadzonych w realiach rzeczywi-
stych zdarzeń. Miejscem działania jest dom mieszkalny. Dwustronna plansza  
(rys. 1 i 2) pozwala zmierzyć się z dwoma różnymi układami mieszkań. Plan-
sza B jest trudniejsza, ponieważ posiada mniej przejść i drzwi. W związku 
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z tym strażacy mają dłuższą drogę dojścia do potencjalnej ofiary lub też muszą 
poświęcić więcej czasu na wyburzanie ścian. Przejście na około, korzystając 
jedynie z drzwi, zwiększa prawdopodobieństwo konieczności walki z żywio-
łem ognia zamiast realizacji ewakuacji. Jest to czasochłonne i zmniejsza szanse 
na pozytywne zakończenie rozgrywki. Stąd też stanowi ważną wskazówkę 
dla gracza informującą, iż organizacja skutecznego i szybkiego dojścia do 
poszkodowanego jest ważnym elementem akcji ratowniczej. 

Wizualizację graficzną żetonów wraz z opisem przedstawiono w tabeli 1.

Rys. 1. Plansza A gry Ognisty podmuch

Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Plansza B gry Ognisty podmuch

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 1. Wizualizacja graficzna żetonów wraz z opisem

Wizualizacja graficzna żetonu Opis żetonu

Awers i rewers żetonu 
obrazującego odpowiednio 
pożar lub zadymienie

Awers żetonu POI

Rewers żetonu POI – fałszywy 
alarm

Rewers żetonu POI – ofiary
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cd. Tabeli 1.

Wizualizacja graficzna żetonu Opis żetonu

Żeton akcji uprawniający do 
dodatkowego ruchu (PA) 
w kolejnej turze

Rewers i awers żetonu drzwi: 
otwarte lub zamknięte

Żeton materiałów 
niebezpiecznych

Żeton punktu zapalnego

Żeton leczenia
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cd. Tabeli 1.

Wizualizacja graficzna żetonu Opis żetonu

Żeton pojazdu: ambulans

Żeton pojazdu: wóz strażacki

Źródło: opracowanie własne

2.1. Wariant podstawowy (rodzinny)

W początkowym momencie rozgrywki strażacy zastają dom w płomieniach, 
które są oznaczone żetonami zagrożenia na z góry określonych polach planszy. 
Są one dwustronne, oznaczone z jednej strony znacznikiem dymu, a z dru-
giej płomienia. W tej fazie gracze ustalają też swoją początkową pozycję na 
zewnątrz budynku. Na planie mieszkania znajdują się też trzy żetony POI 
z pytajnikami na awersie. Rozmieszczenie płomieni oraz żetonów POI plan-
szy A i B w początkowym etapie gry przedstawiono na rys. 3 i 4. Na rewersie 
może znajdować się poszkodowany lub też puste pole, które oznacza fałszywy 
alarm. Aby je odkryć, strażak musi dotrzeć na pole z żetonem, w przypadku 
poszkodowanego musi go wynieść na zewnątrz budynku, wówczas będzie on 
uznany za uratowanego. Gdy to się nie uda, bo na jego polu wybuchnie ogień – 
poszkodowany ginie. Innymi elementami wykorzystywanymi w podstawo-
wym wariancie gry są czarne sześciany, którymi oznacza się zniszczenia ścian.  
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Jest ich 24 i w momencie, kiedy wszystkie zostaną zużyte, następuje koniec gry 
na skutek zawalenia się budynku, które powoduje śmierć wszystkich znajdują-
cych się w środku. Przykładowy rozwój gry z jej niekorzystnym zakończeniem 
na skutek zawalenia się budynku przedstawiono na rys. 5. 

Rys. 3. Rozmieszczenie płomieni i żetonów POI na planszy A

Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Rozmieszczenie płomieni oraz żetonów POI planszy B

Źródło: opracowanie własne

Edukacyjny wymiar gier planszowych na podstawie gry Ognisty podmuch 121



Rys. 5. Przykładowy rozwój gry z jej niekorzystnym zakończeniem na skutek 

zawalenia się budynku przedstawiono na planszy B

Źródło: opracowanie własne

Podczas swojej tury (ruchu) strażak ma do dyspozycji cztery punkty akcji 
(PA), które może wykorzystać na: ruch na pole bez ognia (1 PA), ruch na 
pole z ogniem (2 PA), przeniesienie poszkodowanego na puste pole lub pole 
z dymem (2 PA), otwarcie drzwi (1 PA), gaszenie dymu (1 PA), gaszenie ognia 
do poziomu dymu (1 PA), gaszenie całkowite pola (2 PA), organizację dojścia 
do potencjalnego poszkodowanego poprzez wyrąbywanie ściany (2 PA) (po-
trzeba dwóch uderzeń, aby ścianę wyburzyć – w sumie 4 PA). W czasie jednej 
tury strażak nie musi wykorzystywać wszystkich PA. Za niewykorzystane 
w danej turze dostaje dodatkowy żeton akcji, który umożliwi mu dodatkowy 
ruch w następnej kolejce. Po wykonaniu wybranych akcji w limicie punktów 
następuje faza rozprzestrzeniania się ognia, w której gracz rzuca dwiema 
różnymi kostkami. Ich wynik wskazuje pole, na którym należy położyć żeton 
zagrożenia. Jeśli na tym polu nie znajduje się inny żeton, a na sąsiednich nie 
znajduje się żeton płomienia, wówczas kładzie się go stroną dymu. Jeśli na są-
siednich polach znajduje się żeton ognia, wówczas dochodzi do zapłonu, żeton 
zagrożenia jest od razu odwracany na stronę płomienia. Jest to podświadoma 
informacja dla gracza obrazująca, że dym też może być palny i może nastąpić 
jego zapłon przy kontakcie z płomieniem. Podobnie się dzieje, jeśli kostki 
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wyznaczą pole, na którym jest żeton dymu – wówczas jest on odwracany na 
stronę płomienia i wszystkie sąsiadujące z nim żetony dymu również. Innymi 
słowy, obok żetonu ognia nie może znajdować się żeton dymu. Sytuacja robi 
się bardziej niebezpieczna, jeżeli kostki wyznaczą pole, na którym znajduje się 
już ogień. Wówczas dochodzi do eksplozji (rozgorzenia), która rozprzestrzenia 
ogień na wszystkie sąsiednie pola, niszcząc przy tym ściany i drzwi. W wy-
niku eksplozji płomień natrafia na pole z ogniem, powstaje fala uderzeniowa 
przemieszczająca się w linii prostej od uderzenia i zatrzymuje się dopiero 
na pierwszym wolnym polu od ognia – ścianie lub zamkniętych drzwiach. 
W pierwszej sytuacji kładzie się żeton płomienia na polu, w drugiej zaznacza 
się zniszczenie ściany kostką, a w trzeciej usuwa się drzwi. Rozprzestrzenianie 
się ognia na skutek eksplozji oraz fali uderzeniowej przedstawiono na rys. 6.

Rys. 6. Wizualizacja graficzna procesu zniszczeń w grze Ognisty podmuch

1 – moment eksplozji

2 – rozprzestrzenianie się ognia

3, 4, 5 – rozprzestrzenianie się fali uderzeniowej wraz z przedstawionym efektem 

niszczenia ścian i drzwi

Źródło: instrukcja do gry
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Ostatnim etapem w turze jest uzupełnienie żetonów POI, jeśli podczas 
swojej tury strażak odebrał fałszywe alarmy, uratował bądź nie poszkodo-
wanego. Kolejny strażak postępuje według tego samego schematu. Istnieje 
jeszcze jedna możliwa sytuacja, w której strażak może zostać ogłuszonym 
przez dotarcie na jego pole ognia. Wówczas postać strażaka trafia na najbliższe 
pole parkingowe dla ambulansów. Jeśli przenosił właśnie poszkodowanego, 
to jest on już nie do uratowania. Ogłuszony strażak rozpoczyna swoją kolejną 
turę z pola parkingowego, z czego wynika, iż ratownicy są bardziej odporni 
na ogień niż poszkodowani. Ma to swoje wytłumaczenie odnoszące się do 
realizmu działań, iż strażacy, posiadając ubranie specjalne, są mniej narażeni 
na strumień ciepła pożaru, a ich ewakuacja będąca niejako pierwszeństwem, 
następuje przez towarzysza z roty. Gra natomiast nie rozpatruje operacji, 
w której ratownicy mogliby zginąć, nie licząc sytuacji, w której dochodzi 
do ostatecznego zawalenia się budynku. Wydaje się, że taki wariant mógłby 
być przez twórcę gry rozpatrywany w przypadku eksplozji, będących w grze 
bardziej odpowiednikami rozgorzenia. Wtedy gracz byłby zmuszony do 
zastanowienia się, czy nie byłoby warto obrać drogi bardziej bezpiecznej, 
zwłaszcza w przypadku ewakuacji poszkodowanego. Byłoby to rozwiązanie 
bardziej odpowiadające sytuacji, która może mieć miejsce w warunkach 
rzeczywistych działań ratowniczo-gaśniczych.

2.2. Wariant zaawansowany

Zaawansowany wariant wprowadza do gry materiały wybuchowe, punkty 
zapalne, pojazdy oraz karty postaci. Przykładowe rozmieszczenie żetonów 
planszy na początku rozgrywki przedstawiono na rys. 7. 

Cel rozgrywki pozostaje ten sam, jednak jego osiągnięcie staje się jeszcze 
trudniejsze. Po pierwsze, aby uratować poszkodowanego, nie wystarczy wy-
nieść go na zewnątrz i pozostawić losowi, lecz należy zanieść do ambulansu, 
dzięki czemu Ognisty podmuch zaczyna bardziej odwzorowywać realia. Po-
jazdy ambulansu i wozu strażackiego przemieszczają się dookoła budynku, 
zatrzymując się na określonych miejscach parkingowych. Co ważne, aby 
poruszyć wozem strażackim, w środku musi znajdować się strażak, który 
wraz z pojazdem będzie się przemieszczał na inne pole (za 2 PA). Nie ma 
takiej konieczności w przypadku ambulansu, ponieważ można go wezwać 
za pomocą komunikatów radiowych. Czego nie należy interpretować jako 
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tego, że karetka nie potrzebuje kierowcy. W ten sposób podkreślono w grze, 
że sytuacja została przedstawiona z perspektywy straży pożarnej, która nie 
musi zajmować się obsługą ambulansu – z pogotowiem ratunkowym tylko 
współpracuje. Ponadto wozem strażackim mogą poruszać się jako pasażero-
wie (za 0 PA) pozostali strażacy, – jest to przydatna funkcja, gdy nagle trzeba 
pojawić się w pobliżu oddalonej części budynku.

Rys. 7. Przykładowe rozmieszczenie żetonów planszy na początku rozgrywki 

w wariancie zaawansowanym (plansza A)

Źródło: opracowanie własne

Mając do dyspozycji wóz strażacki, można operować działkiem wodnym 
(za 4 PA). Za jego pomocą można ugasić duże skupiska ognia w obszarze 
jednej czwartej planszy, przy której się znajduje wóz, ale równocześnie w tej 
części budynku nie ma żadnych strażaków. Pole docelowe dla działka ustala 
się, wykonując rzut obiema kostkami, według zasad opisanych w instrukcji. 
Działko gasi ogień i dym na wycelowanym polu, rozpryskuje wodę2 na pola 
sąsiadujące i może wykraczać poza granice jednej czwartej planszy. Strumień 

 2 Instrukcja nie wspomina o innych środkach gaśniczych.
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wody blokują zamknięte drzwi i ściany. Można zdecydować się na grę według 
zaawansowanych zasad, z wariantem „Prawa Murphiego”, za którym kryje się 
zepsuty hydrant utrudniający walkę z ogniem, uniemożliwiający użycie dział-
ka wodnego, bez czego zapanować nad kolejnym eksplozjami i wybuchami 
jest prawie niemożliwe. To daje do zrozumienia graczowi, jak ważne podczas 
działań ratowniczych jest zapewnienie odpowiedniej realizacji zaopatrzenia 
wodnego. Wielokrotnie zresztą zdarza się w warunkach rzeczywistych sytu-
acja niesprawnych hydrantów lub też zbyt niskiego ciśnienia wody w nich.

Wprowadzenie do rozgrywki materiałów niebezpiecznych i punktów za-
palnych sprawia, że ogień rozprzestrzenia się jeszcze intensywniej, powodując 
serię eksplozji, a co za tym idzie, szybciej dochodzi do zawalenia budynku. 
Materiały łatwopalne są rozmieszczane na planszy podobnie jak żetony po-
szkodowanych i zadaniem strażaków jest wyniesienie ich na zewnątrz, aby nie 
doszło do ich zetknięcia się z ogniem, powodując tym poważne zniszczenia. 

Ostatnią kluczową zmianą, którą wprowadza zaawansowany wariant to 
karty postaci – specjaliści. Teraz każdy strażak ma swoją specjalność, którą 
na początku swojej tury może zmienić (za 2 PA), gdyby zaszła taka potrzeba. 
Specjalizacji jest osiem i przedstawiono je w tabeli 2.

Tabela 2. Wizualizacja graficzna postaci posiadających specjalności wraz  

z ich opisem 

Wizualizacja graficzna 
postaci wraz z jej 
funkcjonalnością

Opis postaci

Paramedyk (odpowiednik strażaka 
z wykształceniem ratownika medycznego) – 
może uleczyć poszkodowanego (1 PA) i za 
przeniesienie go do ambulansu nie poświęca 
się dodatkowych PA. Strażak w jednej 
chwili może przenosić ofiarę i wyleczonego 
poszkodowanego, nie może dwóch ofiar 
i dwóch wyleczonych poszkodowanych. 
Natomiast płaci podwójny koszt PA za 
gaszenie dymu lub ognia.
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cd. Tabeli 2.

Wizualizacja graficzna 
postaci wraz z jej 
funkcjonalnością

Opis postaci

Kapitan brygady (odpowiednik Kierującego 
Działaniem Ratowniczym) – do stałej puli PA 
dochodzą 2 PA, które może wykorzystać na 
dowodzenie innymi strażakami, rozkazując 
im ruch, otwarcie drzwi czy przeniesienie 
poszkodowanego (ofiary). Koszty PA ruchu 
innego strażaka ponosi sam kapitan.

Technik wizualizacji (odpowiednik 
osoby wyposażonej np. w kamerę 
termowizyjną) – może z dowolnego miejsca 
na planszy odwrócić żeton potencjalnego 
poszkodowanego (ofiary) (1 PA).

Operator CAFS (Nie należy tej funkcji w grze 
przypisać kierowcy operatorowi. Twórca 
w zamyśle ma operującego prądem piany 
członka roty gaśniczej) – dysponuje tylko  
3 PA + 3 PA na gaszenie.
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cd. Tabeli 2.

Wizualizacja graficzna 
postaci wraz z jej 
funkcjonalnością

Opis postaci

Specjalista ADR (odpowiednik ratownika 
specjalisty z zakresu ratownictwa 
chemicznego) – na miejscu usuwa materiały 
niebezpieczne (2 PA), nie ma potrzeby 
przenoszenia ich na zewnątrz.

Wszechstronny (odpowiednik ratownika bez 
specjalizacji) – dysponuje 5 PA.

Ratownik – do stałej puli PA dochodzą 3 PA 
na ruch, za rąbanie ściany poświęca tylko 
1 PA, natomiast za gaszenie dymu i ognia 
ponosi podwójny koszt.
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cd. Tabeli 2.

Wizualizacja graficzna 
postaci wraz z jej 
funkcjonalnością

Opis postaci

Kierowca/Operator – użycie działka 
wodnego kosztuje go tylko 2 PA, więc 
w jednej turze może użyć go dwukrotnie.

Źródło: opracowanie własne

Jeśli podstawowy wariant gry uczył uczestników umiejętności strate-
gicznego planowania działań zespołu, zaawansowane reguły rozszerzają je, 
dzięki specjalizacjom strażaków. Teoretycznie każda postać może wykonywać 
wszystkie zadania, ale akcja ratownicza będzie efektywniejsza, gdy każdy 
skupi się na wykonywaniu określonych działań, na których „zna się lepiej”. 
Specjalizacje zostały tak skonstruowane, że nie tylko zadania wchodzące 
w zakres umiejętności specjalisty wymagają mniej PA, pozwalając w ten spo-
sób wykonać więcej działań specjalnych, ale też inne ruchy, jak np. gaszenie 
dla medyka jest bardziej kosztowne niż u innych strażaków. Ten wariant 
ułatwia zadanie, wprowadzając możliwość zmiany specjalności (za 2 PA), 
jednak twórcy proponują także opcję rozgrywki „Samotna brygada strażacka”, 
w której gracze dobierają specjalności losowo i nie mają prawa ich zmienić. 
Gra na takich zasadach ma ilustrować warunki pracy zastępów ratowniczych. 

Wnioski

Ognisty podmuch w wersji planszowej stanowi niewątpliwie ciekawą grę 
strategiczną, pozwalającą zapoznać się niewtajemniczonym graczom z pod-
stawowymi zasadami prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Mimo, 
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iż gra posiada proweniencję amerykańską (w oryginale Flash Points: Fire 
Rescue) podstawowe zasady działań oczywiście nie odbiegają od warunków 
ich prowadzenia w Polsce.

Pierwszy istotny efekt edukacyjny wyłania się już z kooperacyjnego cha-
rakteru gry, który pokazuje, że nie liczą się osiągnięcia jednego ratownika, 
w sytuacji zagrożenia nie ma miejsca na rywalizację, kto więcej ofiar uratuje, 
a kto ugasi więcej ognia. Tutaj liczy się praca zespołowa i efekt wspólnych 
działań ratowniczych. Możliwość konsultowania się z  innymi graczami 
podczas swojej tury pozwala opracować najlepszą strategię działania, która 
będzie skuteczniejsza i ekonomiczna, podzielić się zadaniami, np.: jeden 
wynosi poszkodowanego, drugi gasi pożar, a trzeci sprawdza, czy pogłoski 
o poszkodowanym znajdującym się w łazience są prawdziwe, czy to fałszywy 
alarm. Myślenie indywidualne może sprawić, że gracz nie zauważy pewnych 
okoliczności i podejmie ruch, w następstwie którego ofiara będąca tuż przy 
wyjściu z budynku zostanie stracona, choć mógł swoje PA poświęcić na 
odebranie ofiary od innego strażaka i jej wyniesienie.

Drugą kwestią, którą cel gry realizuje, to pokazanie, że głównym zadaniem 
służb pożarniczych jest ewakuacja poszkodowanych z miejsca zagrożenia, 
w dalszej kolejności gaszenie pożaru i usuwanie jego dalszych skutków. To 
drugie jest też ważnym działaniem, ponieważ w ten sposób ułatwia się dostęp 
do potencjalnych poszkodowanych, chroni się budynek przed całkowitym 
zawaleniem, ale jeśli strażak ma do wyboru gasić ogień czy ratować żywą 
istotę (gdyż w grze poszkodowanymi są zarówno ludzie, jak i zwierzęta), gra 
wyraźnie sugeruje, iż powinien skupić się właśnie na tym elemencie.

Ograniczająca ruch strażaków w jednej turze liczba PA jest próbą pokaza-
nia, że działania całej ekipy ratowniczej rozgrywają się w tym samym czasie. 
Patrząc na to, jak niewiele gracz może zdziałać w jednej kolejce, można 
ocenić, że tura to kilkadziesiąt sekund czasu rzeczywistego akcji ratowniczej. 
Przełożenie niektórych zjawisk na planszę wymaga pewnych uproszczeń i mo-
dyfikacji, w związku z tym pozwolenie, by wszyscy gracze grali równocześnie, 
doprowadziłoby do chaosu. Na podobnej zasadzie zastosowania pewnych 
uproszczeń opiera się drugi etap działań gracza, czyli rozprzestrzenianie 
się ognia, co podczas rozgrywki budzi zdziwienie, dlaczego każdy strażak 
na zakończenie swojego ruchu ma rozpalić ogień (rzucając kostką) – czy to 
nie przeczy jego misji? Ten zamysł autora można uzasadnić potrzebą poka-
zania właściwości żywiołu ognia, który bardzo szybko się rozprzestrzenia, 
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jest często nieprzewidywalny (stąd podświadoma wymowa rzutów kostką) 
i wystarczą zaledwie sekundy, by zajął całe pomieszczenia, by doszło do 
eksplozji i poważnych zniszczeń budynku, co doskonale w warunkach rze-
czywistych odzwierciedla proces rozgorzenia czy też wsteczny ciąg płomieni 
(ang. backdraft). Nieprzewidywalność przebiegu akcji ratowniczej i rozwoju 
zagrożenia oraz poziomu trudności jego zwalczenia bardzo dobrze odwzo-
rowuje mechanika gry oparta na losowości. W dużej mierze, oprócz dobrze 
opracowanej strategii działania, gracze (jak i strażacy) muszą mieć trochę 
szczęścia, odpowiednią ilość sił i środków, aby z niebezpieczeństwem uporać 
się szybciej, tym samym możliwie najbardziej minimalizując straty (choćby 
w zniszczeniach płonącego budynku).

Nagradzanie dodatkowymi żetonami akcji za niewykorzystane PA nie 
ma zachęcić strażaków do bierności, lecz pokazać to, że w danym momencie 
nie warto wykonywać niepotrzebnych ruchów, które nie poprawią sytua-
cji na planszy. Lepiej energię zachować na kolejne działania, bo nierzadko 
zdarza się, że rezygnacja z ruchu na sąsiednie pole ułatwia w kolejnej turze 
uratowanie nowego poszkodowanego, bezpieczne przejście koło żywiołu 
czy też jego skuteczne ugaszenie bez ryzyka narażenia się na eksplozję. Choć 
do strategicznego myślenia zachęca już kooperacyjny charakter rozgrywki 
oraz ograniczenie PA, kolejnym elementem, skłaniającym do podejmowania 
rozważnych decyzji jest liczba sześcianów zaznaczających zniszczenia ściany. 
Co w przełożeniu na działania wygląda następująco: strażak musi podjąć 
decyzję, czy warto niszczyć (całkowicie) ścianę, by szybko dostać się do po-
szkodowanego lub źródła pożaru, czy lepiej obrać dłuższą drogę dotarcia do 
celu, zapewniając w ten sposób trwającą dłużej stabilizację budynku przed 
całkowitym zawaleniem się, bądź też zaoszczędzić PA, by dokonać bezpiecz-
niejszego przemieszczenia się w następnej kolejce.

Ostatnią obserwacją – dosyć oczywistą dla rzeczywistych sytuacji, ale 
niekoniecznie dla gier, których udany projekt przejawia się m.in. dobrą 
skalowalnością, tj. liczba graczy nie powinna wpływać znacząco na jakość 
rozgrywki – jest zauważenie, że im więcej strażaków bierze udział w akcji, 
tym większe szanse na uratowanie minimalnej liczby poszkodowanych i wy-
granie gry. Kilka rozgrywek w wariancie trzyosobowym pokazało, że w tak 
ograniczonym składzie wygranie z żywiołem ognia jest niemal niemożliwe. 
Inaczej sytuacja przedstawia się w składzie cztero-, pięcio- czy sześciooso-
bowym. Analiza statystki wygranych przeprowadzona podczas gry wyraźnie 
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wskazuje, iż prawdopodobieństwo wygrania wzrasta wraz z liczbą graczy. 
Jest to oczywiste odniesienie do rzeczywistości działań ratowniczych, gdzie 
ilość sił i środków ma decydujące znaczenie dla powodzenia akcji. Pomijając 
inne aspekty zdarzenia, czyż nie inaczej było np. w przypadku tragicznego 
w skutkach pożaru hotelu w Kamieniu Pomorskim 13 kwietnia 2009 r.? [28]

Odpowiadając na postawione we wstępie pytania o edukacyjne walory 
Ognistego podmuchu, stwierdza się, że jest to gra, która pokazuje mechanizm 
podstawowych zasad prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez 
strażaków, dlatego może służyć jako materiał dydaktyczny tylko dla osób 
niezwiązanych zawodowo z pożarnictwem. Gra z pewnością dla młodych 
osób może stanowić impuls zachęcający do głębszego zapoznania się ze 
specyfiką pracy strażaka, wstąpienia do służby lub też działań w ramach OSP. 

Ognisty podmuch posiada walory motywujące do ciekawej kooperacji 
między graczami. Jest to bardzo efektywna forma nauki. Jak stwierdzono 
w literaturze [3], skuteczność przyswajania nowych treści wygląda następu-
jąco: 10% poprzez czytanie, 20% poprzez słuchanie, 30% poprzez widzenie, 
40% poprzez widzenie i słyszenie, 70% poprzez mówienie, a 90% poprzez 
mówienie i działanie. Gra planszowa Ognisty podmuch, dzięki swojej cie-
kawej mechanice i interakcyjności, z pewnością mogłaby być zaliczana do 
najwyższej grupy skuteczności zapamiętywania niesionych treści. Ponadto 
Ognisty podmuch realizuje dwie z trzech funkcji gier edukacyjnych wymienio-
nych przez M. i P. Bołtuciów [27]: motywacja (atrakcyjne wydanie i ciekawa 
rozgrywka) oraz symulacja (rzeczywistych sytuacji pożarowych), co także 
podkreśla wartość dydaktyczną opisywanej gry. 
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Abstrakt

W artykule opisano zagadnienie wsparcia społecznego oraz pomocy psycho-
logicznej jako ważnego elementu procesu wzmacniania sfery psychosomatycznej 
organizmu po powrocie z misji wojskowych. Zwrócono w nim uwagę na specyfikę 
misji wojskowych oraz konsekwencje, jakie niosą za sobą w sferze psychofizycznej − 
ze szczególnym uwzględnieniem zespołu stresu pourazowego (PTSD). Niewątpliwie 
na odpowiednią kondycję zdrowia wpływ mają źródła formalne i nieformalne 
wsparcia. Współtowarzysze z misji i dowódcy to osoby tzw. pierwszego kontaktu, 
które mogą udzielić natychmiastowej pomocy, co potwierdzają badania przepro-
wadzone przez autorów. W pierwszej części opracowania znalazły się podstawowe 
informacje dotyczące Sił Zbrojnych RP oraz przegląd wybranych misji. Następnie 
przedstawiono główne zagadnienia związane ze stresem bojowym oraz zespołem 
stresu pourazowego jako reakcjami organizmu na przebywanie poza granicami kra-
ju i uczestnictwo w misjach wojskowych. Całość opracowania zamyka przedstawie-
nie formalnych i nieformalnych podmiotów zapewniających wsparcie żołnierzom 
korpusu misyjnego, m.in. przy wykorzystaniu materiału badawczego – wywiadów 
przeprowadzonych z uczestnikami misji. 

Słowa kluczowe: wsparcie społeczne, pomoc psychologiczna, Siły Zbrojne Rzeczy-
pospolitej Polskiej, stres bojowy, zespół stresu pourazowego, operacje wojskowe
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Social Support Given to the Soldiers  
of the Polish Armed Forces Returning  
from the Military Operations 

Abstract

The paper presents the idea of the social and psychological support as the very 
important element necessary for the strengthening of the psychosomatic part 
of the soldiers organism. The attention was paid on the specific kind of military 
operations and the consequences they bring, regarding the psychophysical sphere, 
especially considering the Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). Undoubtedly, the 
formal and informal sources of the support have the big influence on the soldiers 
health. The key role is paid by the co-combatants as well as the commanders, who 
are the first contact persons to provide the aid . It has been proved by the research 
which have been conducted by the authors. The first part of the paper describes 
the Polish Armed Forces and reviews the selected military operations. Then the 
authors present the main issues connected with the combat stress and the PTSD as 
the organism reactions on participation in the military operations and on staying 
abroad. At the end, the authors present formal and informal bodies supporting 
the soldiers coming from the operations, i.a. using the research material such as 
interviews with the soldiers.

Keywords: social support, psychological aid, Polish Armed Forces, combat stress, 
post-traumatic stress disorder, military operations

Wstęp

Nie ulega wątpliwości, że historia ludzkości to historia ekspansji i wojen. 
Rozwój cywilizacyjny i technologiczny współistnieje ze stałym wzrostem 
liczby i rodzajów zagrożeń zarówno naturalnych, jak i technicznych czy 
społecznych. Aby zapewnić trwanie społeczeństw wraz ze zrównoważonym 
rozwojem, niezbędne jest dbanie o bezpieczeństwo jednostek − obywateli, 
państw, infrastruktury i różnorodnych systemów będących elementami więk-
szej całości poprzez minimalizowanie bądź pełne wyeliminowanie zjawisk 
niepożądanych. Działania takie wymagają prowadzenia odpowiedniej polityki 
na wszystkich szczeblach i we wszystkich wymiarach. Niniejsze opraco-
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wanie poświęcono zagadnieniom zawierającym się w obszarze związanym 
z działaniami dla zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa militarnego. Autorki 
pragną podkreślić wagę wsparcia społecznego jako środka zapobiegającego 
problemom psychofizycznym, które mogą być doświadczane przez żołnierzy 
biorących udział w misjach międzynarodowych. W ostatnich latach znacz-
nie zwiększyło się zaangażowanie Wojska Polskiego w misje i operacje poza 
granicami kraju. Toczące się walki, nie tylko związane z eliminacją ognisk 
terroryzmu, są wyzwaniem dla rządów państw, aby w ten sposób wzmocnić 
siły militarne, by były w stanie zapewnić bezpieczeństwo na akceptowalnym 
dla społeczeństw poziomie. Między innymi z tego powodu poszczególne 
kraje dążą do posiadania silnej, wytrzymałej armii, nowoczesnego sprzętu 
oraz niezawodnych struktur dowodzenia. Dlatego też Polska nie tylko toczy 
pertraktacje dotyczące zakupu innowacyjnego sprzętu, ale także wysyła Polski 
Kontyngent Wojskowy (PKW) jako jednostkę do uczestnictwa w operacjach 
wojskowych poza granicami kraju. Misje międzynarodowe są z jednej strony 
płaszczyzną doskonalenia umiejętności, nabierania cennego doświadczenia, 
zaś z perspektywy jednostek, czasem rozłąki, wzmożonego wysiłku, a przede 
wszystkim narażenia na silny stres związany z działaniami wojskowymi. Ni-
niejsze opracowanie nie stanowi novum ujęcia problemu, ale podkreśla raz 
jeszcze znaczenie wsparcia społecznego udzielanego żołnierzom zarówno na 
misji, jak i po ich powrocie do kraju. Przekonanie to zostało wypracowane 
podczas analiz wywiadów pogłębionych przeprowadzonych wśród żołnierzy, 
którzy wrócili z misji.

1. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej i ich uczestnictwo w misjach

W czasach nieustających konfliktów zbrojnych i coraz częstszych ataków ter-
rorystycznych, niezmiennie bardzo ważnym elementem systemu obronnego 
są Siły Zbrojne. Odpowiednie wyszkolenie żołnierzy wchodzących w ich skład 
jest jednym z gwarantów zapewnienia bezpieczeństwa militarnego. Obecnie 
w skład Sił Zbrojnych wchodzą: 

• Wojska Lądowe (WL), 
• Siły Powietrzne (SP), 
• Marynarka Wojenna (MW), 
• Wojska Specjalne (WS),
• Wojska Obrony Terytorialnej (WOT). 



Każde z wyżej wymienionych wojsk posiada inny system działania, sta-
nowiąc komplementarną całość systemu obronnego Polski.

W operacjach wojskowych, poza granicami naszego kraju bierze udział 
wyodrębniona jednostka Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Polski 
Kontyngent Wojskowy (PKW). Na wniosek Rady Ministrów Prezydent wy-
daje decyzję o wysłaniu tego Kontyngentu na misję [8].  

Operacje te dzieli się na:
• misje wojskowe,
• misje pokojowe,
• misje stabilizacyjne.

Każda misja jest sprawdzianem umiejętności nie tylko żołnierza, dowódcy, 
ale również swego rodzaju oceną sprawności systemu szkolenia i adekwat-
ności obowiązujących procedur. W tabeli 1 przedstawiono charakterystykę 
najważniejszych misji PKW.

Tabela 1. Charakterystyka wybranych misji

Miejsce odbywania 
operacji Charakterystyka

Kosowo

W Kosowie miał miejsce konflikt albańsko-serbski. 
W 1998 r. doszło do zaostrzenia go, co doprowadziło do 
otwartych starć. W związku z tym w 1999 r., na mocy 
Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, wprowadzono 
do Kosowa 50-tysięczne siły międzynarodowe, tzw. 
NATO KFOR. Polski Kontyngent Wojskowy stacjonował 
w Kosowie w sektorze East. Inne sektory to: North-

-East, Cental i South-West. Na początku misji do 
zadań sił KFOR należało: rozbrojenie partyzantów 
z organizacji zbrojnej kosowskich Albańczyków (UCK), 
monitorowanie odwrotu sił federalnych Jugosławii 
i eliminowanie ataków na Serbów przez siły albańskie. 
PKW był odpowiedzialny za obszar o wymiarach 
42 km × 27 km. Polscy żołnierze obowiązani byli 
do: nadzorowania sytuacji we własnym rejonie; 
wprowadzania i utrzymywania bezpieczeństwa na 
głównych drogach dojazdowych; organizacji pomocy 
humanitarnej i posterunków kontroli, które miały 
za cel zlikwidowanie przestępczości zorganizowanej; 
zapewnienie bezpieczeństwa członkom różnych 
organizacji; aktywny udział w patrolach w celu 
pokazania pobytu wojsk KFOR na tym terenie. 
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cd. Tabeli 1.

Miejsce odbywania 
operacji Charakterystyka

Afganistan

W 2001 r. w Afganistanie Amerykanie wraz ze swoimi 
sojusznikami dokonali obalenia reżimu talibów. Misja 
ta została rozpoczęta przez Międzynarodowe Siły 
Wsparcia Bezpieczeństwa (ang. International Security 
Assistance Force, ISAF). Priorytetem było danie wsparcia 
władzom Afganistanu w zakresie utrzymania nadzoru 
nad prowincją Kabul i możliwości stworzenia sił 
bezpieczeństwa dla Afganistanu. PKW został skierowany 
do Afganistanu w rejony operacji Enduring Freedom. 
Zadania PKW były zmienne – w zależności od bieżącej 
sytuacji w Afganistanie. Na początku misji żołnierze 
rozminowywali zurbanizowany teren i oczyszczali go 
z niewypałów, zaznaczali przejścia pomiędzy polami 
minowymi, budowali fortyfikacje. Potem głównie 
podejmowali działania humanitarne i nieśli pomoc 
ludności cywilnej, prowadzili działalność edukacyjną 
i szkoleniową dla afgańskich sił bezpieczeństwa.

Irak

W 2003 r. żołnierze Stanów Zjednoczonych wraz 
z sojusznikami w ciągu niespełna miesiąca pokonali 
irackie wojska. Armia Rzeczypospolitej Polskiej od 
początku towarzyszyła USA. We wstępnej fazie misji 
żołnierze Stanów Zjednoczonych i Polski mieli za 
zadanie zapobiegać wysadzeniu terminali naftowych 
w irackim porcie. Dowódcy z Polski odpowiadali 
aż za pięć prowincji. Każda zmiana żołnierzy 
miała inne zadania. Do ich głównych obowiązków 
należało: zapewnienie bezpieczeństwa w danej 
strefie, ograniczenie dostępu grup terrorystycznych 
do broni, stworzenie możliwości współpracy na linii 
wojsko − cywil, wsparcie logistyczne i szkolenie irackich 
dowódców. 

Pakistan

Misja w tym kraju miała charakter tylko humanitarny. 
Trzęsienie ziemi o mocy 7,6 w skali Richtera 
spowodowało śmierć ok. 50 tys. osób. Żołnierzy z Polski 
(w liczbie 139) wysłano na misję o nazwie Swift Relief. 
Głównymi ich zadaniami była odbudowa ważnych 
budynków czy zbieranie gruzu. W trakcie tej misji Polska 
przekazywała również żywność i środki czystości. 
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cd. Tabeli 1.

Miejsce odbywania 
operacji Charakterystyka

Bośnia 
i Hercegowina

W 1992 r. wybuchł konflikt w tym rejonie z powodu 
bośniackich Chorwatów, którzy walczyli o włączenie 
swoich terenów do Chorwacji. Na prośbę Sekretarza 
Generalnego ONZ w 1992 r. Polski Kontyngent wziął 
udział w UNPROFOR (Siłach Ochronnych Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w Jugosławii). Miały one na 
celu stworzenie warunków do zainicjowania rozejmu 
i kontroli nad wycofywaniem się walczących stron poza 
wyznaczoną strefę rozdzielenia oraz nadzorowanie 
przestrzeni powietrznej. W 2004 r. zapadła decyzja 
o przejściu Sił Stabilizacyjnych do wojsk Unii 
Europejskiej (EUFOR). Polscy żołnierze mieli za zadanie 
patrolować wybrane strefy, kontrolować proces powrotu 
ludności cywilnej, dokonać rekonstrukcji obecnej 
infrastruktury drogowej. 

Kongo

W 2001 r. w Demokratycznej Republice Kongo 
zamordowano Laurenta Kabila. Na skutek tego 
władzę objął jego syn. Jednak to nie przyczyniło się 
do zawieszenia broni i w rezultacie nie panował nad 
większością terytorium Kongo. W związku z tym 
pokojowe siły ONZ podjęły interwencję. W misji 
o nazwie Benga wzięły udział wojska z 22 europejskich 
państw. W 2006 r. PKW dotarł do Kongo. Żołnierze 
z Kontyngentu podjęli współpracę z Siłami Powietrznymi 
w Kongo (FARDC) i z EUPOL-em − kontyngentem 
policyjnym.

Czad

W Czadzie nasilał się konflikt na tle etnicznym 
i politycznym, w wyniku czego życie straciło aż 400 tys. 
osób. Pod koniec 2007 r. Unia Europejska zarządziła 
misję EUFOR Chad/RCA w zakresie wprowadzenia 
pokoju w Darfur. Misja, w której brał udział również 
PKW, miała na celu zapewnienie bezpieczeństwa − 
zwłaszcza w rejonach rezydowania uchodźców, 
umożliwienie pomocy humanitarnej ze strony ONZ oraz 
funkcjonowania policji i struktur prawnych czy szeroko 
pojętą odbudowę kraju. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [17]
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Misje mają też inne ważne zadanie − stanowią promocję Wojska Polskiego 
na arenie międzynarodowej.

Udział w misjach to dla żołnierzy sytuacja trudna, traumatyczna, podczas 
której muszą zmierzyć się z zagrożeniami − m.in. z niebezpieczeństwem utraty 
życia, np. na skutek pozostawionych materiałów wybuchowych, jak również 
z postrzeganiem ich przez ludność cywilną jako agresorów. Dodatkowo nie-
stabilność sytuacji politycznej, wewnętrzne walki, trudności w dostosowaniu 
się do panującego klimatu w danym kraju determinują silnie stan psycho-
fizyczny żołnierzy. Wszystko to dzieje się poza miejscem zamieszkania, oazą 
bezpieczeństwa, z dala od rodziny i przyjaciół. Tak trudne warunki powodują, 
że żołnierze funkcjonują w stanie silnego stresu.

2. Konsekwencje pobytu na misjach − stres pourazowy

Działania wojenne mają ściśle określone cele i kojarzone są głównie z po-
konaniem przeciwnika dostępnymi silami i środkami. Udział w misjach 
pokojowych sfokusowany jest m.in. na wyciszanie niepokoju, wsparcie lud-
ności cywilnej oraz przywracanie ładu społeczno-politycznego na terenach 
objętych działaniami wojennymi. Żołnierze wyposażeni w sprzęt umożliwia-
jący jedynie samoobronę, pełnią służbę w klimacie niepewności możliwości 
i zamiarów wroga. Towarzyszy im ciągły niepokój i stres, który jest stanem 
zakłócającym równowagę w percepcji otoczenia oraz niszczącym wewnętrzną 
homeostazę. Stres inicjuje i podtrzymuje dyskomfort psychiczny, wywołuje 
zaburzenia zachowania i generuje trudności z przystosowaniem się spo-
łecznym człowieka [16]. Ów dyskomfort charakterystyczny jest dla stresu 
psychologicznego i cechuje się negatywnymi emocjami o dużym nasileniu, 
którego przyczynami są zaburzenia równowagi między stawianymi żądaniami, 
a predyspozycjami człowieka do ich spełnienia [4].

Trauma natomiast (niejednokrotnie nadużywany termin w kontekście 
posiadanych stanów wywoływanych przez stresory niemające znamion trau-
matycznych ) to taki stan psychiczny i fizyczny, w którym objawiają się zabu-
rzenia psychosomatyczne na skutek wystąpienia czynników zewnętrznych 
zagrażających życiu i zdrowiu człowieka. Zespół stresu pourazowego (ang. 
Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD) jest wynikiem nałożenia się wysokiego 
poziomu ryzyka dla zdrowia i życia jednostki oraz braku odpowiedniego 
wsparcia po takich doświadczeniach [19]. Zdaniem B. Dudka zaburzenie 
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to powodują zdarzenia i sytuacje, które stwarzają ryzyko śmierci, zagrażają 
faktycznie integralności psychofizycznej oraz społecznej. W ich wyniku ofiary 
i świadkowie traumatycznego zdarzenia odczuwają m.in. paniczny strach, 
niepokój, bezsilność [3].

Profesor B. Dudek zastosował trójfazowy podział, w którym wyróżnił okres 
przedtraumatyczny, okres traumy oraz potraumatyczny. Na pierwszy z nich 
wpływ mają cechy charakteru jednostki, które wykształciły się przed zdarze-
niem traumatycznym i które umożliwiają jej ocenę zdarzenia oraz odpowiednią 
reakcję. Nie bez znaczenia na tym etapie pozostaje stan fizyczny i psychiczny po-
przedzający zjawisko traumatyczne. Kolejny okres przypada na samo doznanie 
traumy. To czas ekspozycji na zdarzenie traumatyczne. O tym jak długo, w jaki 
sposób i z jaką siłą człowiek będzie przeżywał traumę świadczą głównie para-
metry zdarzenia, ale także charakter jednostki. Trzeci, ostatni okres, obejmuje 
czas po doznaniu traumy, który charakteryzuje się obecnością w świadomości 
i pamięci człowieka obrazów, emocji i doznań, zarezerwowanych dotychczas 
dla samego aktu doświadczenia zagrożenia życia. Nawracające myśli, miejsca, 
ludzie i dźwięki uniemożliwiają człowiekowi powrót do równowagi [3]. 

W literaturze przedmiotu możemy odnaleźć także przykłady stresorów, 
które prowadzą do zaburzeń psychicznych uniemożliwiających prawidłowe 
funkcjonowanie, a związanych z innymi bodźcami niż te, zarezerwowane 
dla definiowania traumy. Mówi się wówczas o stresie zawodowym. Do gru-
py czynników wywołujących ten rodzaj reakcji organizmu należą głównie 
sytuacje związane z pracą, m.in. nadmierne obciążenie odpowiedzialnością 
i obowiązkami lub przeciwnie, poniżanie, mobbing, brak awansów [14]. 
I tak zazwyczaj żołnierze stacjonujący w Polsce narażeni są na wystąpienie 
objawów stresu zawodowego. Natomiast ci, którzy biorą udział w misjach 
zagranicznych, narażeni są w znacznej mierze na stresory wywołujące stres 
bojowy oraz ryzyko wystąpienia zespołu stresu pourazowego. 

Swoistą kategorią stresu towarzyszącego żołnierzom jest stres bojowy, 
który jest typową reakcją na nienormalną sytuację jaką jest bombardowanie, 
strzelanie czy użycie broni przez żołnierza. Stresory wywołujące go są nieod-
łącznymi elementami rzeczywiści wojennej. To tego dochodzi konieczność 
poskromienia swoich emocji i unikanie utożsamiania się z przeciwnikami 
na polu walki, wyzbycie się odczuwania wyrzutów sumienia z powodu zada-
wania cierpienia i empatii wobec przeciwników. Tak wypracowana postawa 
po powrocie z misji jest niezmiernie trudna do wygaszenia [6].
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Stres bojowy jest więc reakcją organizmu na bodźce powiązane ze stałym 
narażeniem na zagrożenie życia i zdrowia, drastycznymi widokami i ludzki-
mi dramatami podyktowanymi wojną, tęsknotą za rodziną, przyjaciółmi czy 
miejscami. Do zbioru stresorów dochodzą niejednokrotnie ciężkie warunki 
klimatyczne i bytowe. Stres bojowy występuje podczas działań wojennych, 
będąc reakcją organizmu, mającą swoje odzwierciedlenie w zachowaniu, emo-
cjach i poznaniu [13].

W sytuacji następuje nagłe załamanie przez wyczerpanie zasobów, psycho-
logicznych i biologicznych mechanizmów obronnych człowieka − żołnierza, 
dochodzi do wystąpienia objawów zespołu stresu PTSD.  Zespół stresu po-
urazowego warunkują następujące czynniki:

• okoliczności związane z traumatycznym zdarzeniem;
• czynniki stanu danej osoby podczas wystąpienia konkretnego zdarzenia;
• czynniki warunkujące aktywność jednostki podczas zdarzenia;
• cechy osobowości człowieka.

O potędze traumy decydują również strategie zaradcze, tj. działania mające 
na celu zniwelowanie traumy i obniżenie poziomu negatywnych emocji oraz 
reakcja społeczeństwa, np. obwinianie jednostki [3]. Tak jak można przyjąć, 
że krótkotrwały stres pobudza organizm do działania i pozytywnie wpływa 
na człowieka, to z kolei długotrwały stres, zwłaszcza w warunkach wojennych, 
działa destrukcyjnie na organizm, a zwłaszcza psychikę. J. Heitzman wyróżnił 
następujące konsekwencje psychiczne traumy:

• ostrą reakcję na stres;
• długotrwałe zmiany w osobowości człowieka;
• Złożony Zespół Stresu Pourazowego (ang. Disorders of Extreme Stress 

Not Otherwise Specified, DESNOS);
• zaburzenie pourazowe stresowe, czyli zakłócenie w adaptacji w odpowie-

dzi na powstanie czynnika stresu;
• zespół stresu pourazowego − PTSD [5].

Objawy PTSD nie tylko obciążają osobę ją dotkniętą, ale również osoby 
trzecie, w tym rodzinę. Trzy grupy symptomów PTSD pokazano w tabeli 2.

Reakcja na traumę może aktywować niekorzystne mechanizmy obronne, 
które skutkują utraceniem kontroli nad swoim życiem. Mogą one spowodo-
wać m.in.:

• pracoholizm;
• uzależnienie od narkotyków;
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• uzależnienie od alkoholu;
• seksoholizm;
• market syndrom − kupowanie zbędnych produktów, w dużej ilości;
• uzależnienie od hazardu;
• lekomanię − nadużywanie leków nasennych, uspokajających [5].

Tabela 2. Trzy grupy symptomów PTSD

SYMPTOMY PTSD 

Symptomy odtwarzania 
traumy

Unikanie bodźców 
kojarzonych z traumą

Symptomy 
zwiększonego 
pobudzenia

występowanie stresu przy 
ekspozycji na bodźce 

przypominające traumę 

omijanie miejsc 
przypominających 

traumę 

występowanie 
wzmożonej czujności 

występowanie koszmarów 
nocnych 

unikanie osób 
kojarzonych z traumą brak koncentracji

powracające wyobrażenia 
oraz wspomnienia

wyobcowanie, 
obojętność wobec 

drugiego człowieka
zakłócenia snu

powracające myśli

brak możliwości 
powrócenia pamięcią do 
konkretnego zdarzenia/

aspektu traumy

występowanie 
silnych reakcji na 
nieprzewidziane 

bodźce

Źródło: opracowanie własne na podstawie [12]

Warto jeszcze wspomnieć o następstwach PTSD w organizmie człowieka 
(tabela 3). 

Tabela 3. Skutki PTSD w czterech sferach organizmu

Sfera organizmu Konsekwencje PTSD

Sfera fizjologiczna

• brak energii, wyczerpanie,
• reakcje psychosomatyczne,
• bóle głowy, mięśni, pleców,
• drżenie i uczucie gorąca,
• problemy ze snem,
• nadwrażliwość na bodźce.
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cd. Tabeli 3.

Sfera organizmu Konsekwencje PTSD

Sfera poznawcza

• obawa przed utratą kontroli,
• problemy z koncentracją uwagi,
• zaburzenia procesów myślenia,
• obsesyjne myślenie o zdarzeniu, dezorientacja,
• trudności w podejmowaniu decyzji.

Sfera behawioralna

• wycofanie z kontaktów społecznych,
• problemy rodzinne, zawodowe,
• uzależnienia,
• pobudzenie ruchowe lub osłupienie.

Sfera emocjonalna

• poczucie oszołomienia,
• poczucie winy,
• poczucie bezradności,
• lęk i apatia,
• agresja, gniew.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [7]

Zdaniem M. Horowitza zaburzenie po stresie pourazowym przebiega 
w pięciu następujących po sobie fazach:

• I faza – krzyku – występowanie złości, zdenerwowania, smutku, co sta-
nowi bezpośrednią odpowiedź na traumatyczne zdarzenie;

• II faza – zaprzeczania – marginalizowanie zagrożenia przy jednoczesnym 
występowaniu zaburzeń dysocjacyjnych, np. amnezji;

• III faza – intruzji/wdzierania się – okres nawrotu negatywnych emocji 
związanych z traumą;

• IV faza – przepracowania – sukcesywny powrót do równowagi psychicznej 
poprzez tworzenie nowych schematów czy modyfikacji już istniejących;

• V faza – zakończenia – koniec przetwarzania traumatycznego zdarzenia, 
następuje gotowość do podjęcia nowych działań [13].
Jak już zostało powiedziane, służba poza granicami kraju wiąże się 

z ogromnym stresem. Zazwyczaj konsekwencje tej nieswoistej reakcji organi-
zmu ujawniają się podczas przerw w misjach w zaciszu domowym. Objawiają 
się one m.in. zaburzeniami komunikacji w relacjach rodzinnych i małżeńskich 
(zdarza się ustanie pożycia małżeńskiego) [1], ucieczką w nałogi, izolacją. 
Dochodzi także to zachowań agresywnych, będących wynikiem frustracji 
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lub braku umiejętności powrotu psychicznego z misji. Równolegle może 
pojawić się zjawisko traumatyzacji wtórnej, które dotyka osoby pozostające 
w bliskich relacjach z żołnierzami. Osoby te odczuwają wszystkie negatywne 
skutki wydarzeń traumatycznych, pomimo braku bezpośredniego kontaktu 
z nimi. Pojawia się wówczas deficyt w rozwoju osobowości, agresywność, 
lęk, wysoki poziom poczucia winy etc. Zaobserwowano, że zachowania te 
dotykają zwłaszcza dzieci żołnierzy, którzy byli na misjach. W konsekwencji 
skutki tego stresu przenoszone są na kolejne pokolenie [13].

W związku z powyższym należy przeciwdziałać stresowi, korzystając ze 
wszelkich możliwych sposobów pomocy. Do powszechnie znanych metod 
zapobiegania stresowi w przypadku żołnierzy należą:

• odnoszenie się do własnych wspomnień i doświadczeń z poprzednich 
sytuacji stresowych;

• zaufanie do współtowarzyszy niedoli i dowódców – świadomość, że są 
blisko niego, a dowódca, wie, co robi;

• posiadanie głębokiej wiary;
• efektywne pozbywanie się negatywnych emocji związanych ze stresem;
• świadome przeniesieni uwagi z emocji na racjonalne przemyślenia;
• zachowanie spokoju podczas zaskoczenia;
• stosowanie przyjemnych wspomnień jako wsparcie;
• pozytywne myślenie o przyszłości;
• szukanie takiego zajęcia dla siebie, które nie powoduje dodatkowych ne-

gatywnych emocji i nie wyczerpuje;
• uprawianie sportu;
• stosowanie metody tzw. treningu umysłowego, np. liczenie w pamięci, 

nauka wierszy, piosenek;
• humorystyczne reagowanie na stres;
• stosowanie technik relaksacyjnych [9].

Podstawowymi technikami relaksacyjnymi są: krótkotrwałe wyłączanie 
się z rzeczywistości poprzez wizualizację przyjemnych zdarzeń, ćwiczenia 
z oddechem i rozluźnianie w sposób świadomy mięśni [9].

Zdarza się, że techniki relaksacyjne nie pomagają na koszmary senne, 
lęki, alienację. Wtedy konieczne jest wsparcie psychologiczne, społeczne 
i ewentualnie leczenie farmakologiczne. 
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3. Podmioty formalne i nieformalne zapewniające  
     wsparcie psychologiczne i społeczne żołnierzom SZRP

Wsparcie społeczne jest uznane za wielowymiarowe pojęcie. Rozpatrywane 
jest zazwyczaj w pozytywnych aspektach. Jest ogólnie pojętą pomocą, która 
udzielana jest jednostce tak, aby rozwiązać dany problem w trudnej sytuacji.

A. Lipczyński określa wsparcie społeczne jako swoistego rodzaju „(…) tar-
czę ochronną, której podstawową rolą jest dostarczenie i utrzymanie poczucia 
bezpieczeństwa, miłości, bliskości z innymi w sytuacji, kiedy świat może być 
spostrzegany jako okrutny, niebezpieczny i niesprawiedliwy” [9]. 

Wsparcie społeczne, mając korzystny wpływ na jednostkę, jej zdrowie 
i kondycję psychiczną, służy eliminacji form patologicznych ludzkiej psychiki, 
przyczyniając się między innymi do odpowiedniego funkcjonowania ukła-
du nerwowego człowieka. Innowacyjność badań pozwoliła na jednoznaczne 
wskazanie, iż wszelkiego rodzaju wsparcie uwidacznia swoją rolę profilaktyczną 
w chwili, kiedy poziom stresu jest znacząco większy. Pozwala to wówczas na 
redukcję efektów występowania sytuacji niekorzystnej. Dzieje się to w sposób 
ciągły dla organizmu tak, by służyć zdrowiu, lepszemu samopoczuciu i adap-
tacji danej jednostki [15].

Aby zweryfikować teoretyczne rozważania na temat ważności wsparcia spo-
łecznego, warto przytoczyć wyniki analiz wybranych studiów przypadków [7]. 
I tak otrzymano opinie uczestników misji stabilizacyjnych poza granicami 
kraju dotyczące ich reakcji na stres będący nieodzownym elementem operacji 
wojskowej. Zostały one zebrane w badaniu empirycznym, w postaci wywia-
dów indywidualnych, aby mieć pełniejszy obraz do późniejszych analiz. Ogra-
niczenia badania oscylowały głównie wokół wrażliwości poruszanej tematyki. 
Powszechnie wiadomo, że uczestnictwo w misjach wiąże się z trudnymi 
wspomnieniami, stąd rozmowa z weteranami wojskowymi wymaga nie tylko 
prawidłowego zadawania pytań, ale i właściwego korzystania z komunikacji 
niewerbalnej, obserwacji zachowań i umiejętności słuchania. W związku 
z tym przeprowadzenie badań wymagało bardzo dużego zaangażowania 
oraz cierpliwości. Zastosowano technikę wywiadu skategoryzowanego, który 
charakteryzuje się wcześniejszym przygotowaniem pytań, które zadawane 
są zgodnie z kolejnością, w niezmienionej formie, przy pomocy narzędzia 
badawczego, jakim jest kwestionariusz wywiadu [9] W tym przypadku kwe-
stionariusz zawierał m.in. takie pytania:

Znaczenie wsparcia społecznego udzielanego żołnierzom Sił Zbrojnych… 147



1. W jakiej misji poza granicami kraju brał Pan udział? 
2. Czy jakkolwiek został Pan przygotowany na sytuacje stresowe? 
3. Jaka była Pana reakcja na informację o wyjeździe? Ważne było dla Pana 

zdanie najbliższych?
4. Jakie były pierwsze reakcje po przyjeździe na misję?
5. Czy miał Pan poczucie zagrożenia podczas pobytu na misji?
6. Jakie były Pana relacje z przełożonymi i współtowarzyszami?
7. Czy miał Pan kontakt z rodziną? W jakiej formie? Jak często?
8. Jak radził Pan sobie ze stresem podczas misji? Na misji obecny był psy-

cholog?
9. Jak wyglądały pierwsze chwile po powrocie do domu? Jaki wpływ miała 

na Pana życie misja?
10. Czy po powrocie z misji korzystał Pan z profesjonalnej pomocy psycho-

logicznej? 
11. Czy ważne było dla Pana wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół po po-

wrocie? 
Na podstawie wywiadów z żołnierzami, można jednoznacznie powiedzieć, 

że najważniejszą formą wsparcia dla nich była rozmowa z rodziną i kolegami. 
Krótki telefon do domu, rozmowa z przyjacielem, pewność, że po powrocie 
czekają na niego najbliżsi, wszystko to umożliwia prawidłowy powrót do 
życia po misji. 

Żołnierze zwracali uwagę, że podczas misji nie byli tylko zatroskani 
swoim losem, ale również martwili się o rodzinę pozostawioną w ojczyźnie. 
Stąd wniosek, że państwo polskie powinno zadbać też o najbliższych pozo-
stawionych w kraju, organizując spotkania z psychologami oraz zapewnie-
nie wszelkiej koniecznej pomocy. Podkreślali, że istotne jest przygotowanie 
do rozstania. Należy też zapewnić odpowiednie warunki do utrzymywania 
kontaktu − w formie listownej, telefonicznej oraz internetowej. System spo-
łecznego wsparcia przed, podczas i po misjach wojskowych jest tworzony 
przez instytucjonalne i nieformalne źródła pomocy. Nieformalne źródła 
wsparcia to przede wszystkim rodzina, znajomi i przyjaciele żołnierza oraz 
współtowarzysze z misji. 

Koledzy z tej samej jednostki organizacyjnej to osoby pierwszego kon-
taktu. Z takimi osobami nie tylko spędza się większość czasu, ale, co najważ-
niejsze, wymienia się własne doświadczenia i uczy reagowania w różnych 
trudnych sytuacjach podczas misji. Jednostki organizacje tworzone są nie 
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tylko w oparciu o warunki formalne, ale także budowane na bazie relacji 
człowiek − człowiek, czyli tych czysto przyjacielskich. 

Bardzo ważną rolę pełni dowódca. To on spaja swój zespół. Taki człowiek 
powinien być nie tylko dowódcą, ale i przywódcą, kimś, kto umie pokierować 
ludźmi i sprawić, że będą oni ufać mu bardziej niż komukolwiek innemu. 

Dowódca jako przełożony powinien mieć kompetencje, które wzbudziłyby 
wśród jego żołnierzy odczucia pozytywne, zwłaszcza te budujące zaufanie. 
Dobry przywódca zarządza energicznie, umiejętnie, skutecznie oraz ekono-
micznie [1].

Dowódca ponosi pełną odpowiedzialność za podejmowane decyzji. To 
on decyduje, jak rozdysponuje zasoby wojenne. Najcenniejszym zasobem 
pola walki są ludzie, żołnierze i osoby cywilne, które wspierają walkę 
w inny sposób, np. logistycznie. Żołnierze, z racji wykonywanego zawo-
du, często są zmuszeni do przekraczania własnych słabości i przesuwania 
granic wytrzymałości. Tylko dowódca jest w stanie określić cele strate-
giczne zadania oraz wymogi operacyjne przy jednoczesnym kierowaniu 
się dobrem żołnierzy [5]. 

P. Sidney ujął w kilku pięknych słowach rolę dowódcy: „Dzielny dowódca 
jest jak korzeń, z którego jak gałęzie wyrasta odwaga jego żołnierzy”.

Pomoc skierowana jest nie tylko do pojedynczego żołnierza, ale także do 
grupy, np. plutonu. Wsparcie w wymienionej poniżej formie koncentruje się 
przede wszystkim na rozwiązaniu konkretnego problemu jednostki i przeży-
ciach, jakich doznał żołnierz. Pomoc ze strony podmiotów instytucjonalnych, 
która realizowana jest bezpośrednio w pododdziałach, to:

• odprawa z elementami wentylacji emocji – stworzona na bazie odprawy 
wojskowej, polega na „wyrzuceniu” z siebie negatywnych emocji i wszelkich 
obaw;

• zwolnienie żołnierza z wykonywania poleceń służbowych;
• defusing – metoda stosowana po wydarzeniach o wysokiej stresogenno-

ści, polegająca na rozmowie uczestników akcji i porównaniem własnych 
przeżyć [10].
Pomoc psychologiczna (forma profesjonalna) dla żołnierza prowadzona 

jest w czasie, gdy zawiodły inne metody pomocy lub działają one w sposób 
niewystarczający. Są to:

• debriefing – pomoc prowadzona przez profesjonalistów po akcjach, któ-
rych przebieg był dramatyczny, a żołnierze byli świadkami zdarzenia;
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• terapia stosowana w warunkach polowych – udzielana w surowych wa-
runkach, w pobliżu zdarzenia niekorzystnego, może być wspierana le-
czeniem farmakologicznym;

• terapia szpitalna – najczęściej realizowana po powrocie do kraju – po-
moc psychologiczna i lekarska stosowana w ostateczności w ciężkich 
przypadkach [10].
W zapewnieniu kontroli sytuacji stresowej, dla dowódców została opraco-

wana struktura pomocy psychologicznej, która w sposób przejrzysty przed-
stawia kolejność działania po zaistnieniu sytuacji stresowej (rys. 1).

Rys. 1. Struktura pomocy psychologicznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie [8, 9]

Wskazane jest, aby podczas sytuacji stresowej podjąć jakiekolwiek działa-
nia z tych wymienionych niż kierować się bezczynnością. Najczęściej pomoc 
i wsparcie są pomocne już od zastosowania najniższego szczebla pirami-
dy, czyli od zastosowania podstawowych metod radzenia sobie ze stresem,  
np. technik relaksacyjnych. 
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Podsumowanie

Wojsko jest jedną z najważniejszych służb w państwie. Oprócz sprzętu w jego 
skład wchodzi potencjał ludzki. Udział w misjach jest sprawdzianem fizycz-
nym i psychicznym oraz niebywałym wyzwaniem. Żołnierze Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej muszą mieć świadomość ryzyka, jakie niosą za sobą 
działania bojowe. Żołnierz wykonując rozkazy dowódcy, narażony jest często 
na wiele sytuacji niebezpiecznych. Niejednokrotnie ryzykuje przeżyciem stresu 
podczas akcji, który może wywołać lawinę kolejnych konsekwencji, dlatego też 
bardzo ważnym elementem jest dbałość o kondycję psychiczną uczestników 
misji. Z przeprowadzonych badań nasunęło się kilka spostrzeżeń, które tylko 
popierają publikowane dotychczas wyniki. Nie ulega wątpliwości, że wsparcie 
społeczne (wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół jest najważniejszą z pomocy 
po zaistnieniu sytuacji stresowej) oraz pomoc psychologiczna zapobiegają odle-
głym następstwom stresu pourazowego. Niejednokrotnie rozmówcy podkreślali 
znaczenie wsparcia w redukcji odczuwanego stresu. Zaufanie i postrzeganie do-
wódcy jako autorytetu powoduje zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród 
żołnierzy i wpływa na lepsze relacje międzyludzkie. Wiedza i zaznajomienie 
z potencjalnie możliwymi do pojawienia się stresorami podczas operacji woj-
skowej oraz przeszkolenie z metod radzenia sobie ze stresem zminimalizowa-
łoby, zdaniem badanych, późniejsze skutki związane ze stresem pourazowym. 

Reasumując, pomoc psychologiczna oraz wsparcie społeczne ze strony 
formalnych i nieformalnych źródeł pomocy jest niezbędnym elementem prze-
ciwdziałającym stresowi, a także odległym następstwom stresu pourazowego. 
Bardzo ważnym aspektem jest badanie żołnierzy po powrocie z misji, aby 
wykluczyć powstawanie PTSD u żołnierza. Jedni są bardziej narażeni na stres 
i jego następstwa, inni mniej. Wynika to przede wszystkim z predyspozycji 
osobowościowych. Wyznacznikiem jest także poziom temperamentu. Stres 
częściej dotyka osoby niepewne siebie. Takie o niskim poczuciu własnej war-
tości. O roli wsparcia społecznego człowiek przypomina sobie w trudnych 
sytuacjach, kiedy potrzebuje pomocy.
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