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A Model of Fire Growth Intended for Commanders  
of Rescue and Firefighting Operations

Abstract

The article presented is the first of a series of publications showing the results 
of studies on the design of model description of development and extinguishing 
of internal fire. An analytical model of fire growth for a single room with vents is 
presented. Using the model it is possible to calculate such variable parameters of fire 
environment as the height of the flame, the temperature of the gas in the hot room, 
the position of the upper layer above the floor level, visibility range in the smoke 
and others. In addition, the model allows to determine the appearance times of 
symptoms of non-linear fire effects (e.g. flashover), with the onset of these effects, as 
well as the duration of the various fire phases. The developed model of fire growth, 
can be ultimately implemented in the form of a computer program working in real 
time, which is currently under preparation. The proposed fire development model 
can be used either to  train the  rescue and fire commanders on the simulator or to 
apply on portable computers during real firefighting operation, after developing 
appropriate computer program.

Keywords: fire model, internal fire, firefighting operation, zone fire model

Model rozwoju pożaru przeznaczony dla dowódców 
akcji ratowniczo-gaśniczych

Abstrakt

Artykuł jest pierwszym z cyklu publikacji przedstawiających wyniki badań, 
dotyczących konstrukcji modeli opisu rozwoju i gaszenia pożaru wewnętrznego. 
W pracy zaprezentowano analityczny model rozwoju pożaru dla pojedynczego 
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8 Marek Konecki, Jerzy Gałaj

pomieszczenia z otworami wentylacyjnymi. Za pomocą modelu możliwe jest ob-
liczanie zmiennych w czasie parametrów stanu pożaru, takich jak m.in. wysokość 
płomienia, temperatura gazu w warstwie gorącej w pomieszczeniu, położenie gór-
nej warstwy nad poziomem podłogi, zasięg widzialności w dymie. Ponadto model 
umożliwia określenie czasów pojawienia się symptomów nieliniowych efektów 
pożaru (np. rozgorzenia), wraz z początkiem tych efektów, a także czasu trwania 
poszczególnych faz pożaru. Opracowany model rozwoju pożaru może być docelo-
wo zaimplementowany w postaci programu komputerowego pracującego w czasie 
rzeczywistym, który obecnie jest w przygotowaniu.

Proponowany model rozwoju pożaru przeznaczony jest do szkolenia dowódców 
akcji ratowniczo-gaśniczych na symulatorze, jak i do zastosowania bezpośrednio 
podczas działań w warunkach rzeczywistych, po opracowaniu odpowiedniego 
programu komputerowego.

Słowa kluczowe: model pożaru, pożar wewnętrzny, działania ratowniczo-gaśnicze, 
strefowy model pożaru

1. Introduction

The description of internal fire development using the laws of physics and 
mathematical modelling methods has been known for a long time [1, 2]. Par-
ticular interest in the fire modelling has been observed in the last 20 years, 
when about half of the scientific publications in the field of fire safety engi-
neering are devoted to fire simulations [3, 4]. The main interest of researchers 
is related to supporting the design of fire-safe buildings, evacuation, research 
into the causes of fires or new extinguishing technologies [5, 6]. In recent 
years, some of the fire models have been used in simulators, but their use 
is very limited [7, 8]. There are no models directly supporting commanders 
during the rescue and firefighting operations. Such models, in the form of 
computer programs, with different levels of complexity, would be useful for 
risk assessment, e.g. nonlinear effects of fire, such as flashover and backdraft, 
as well as enable the study of the impact of extinguishing activities on the 
nfire growth and firefighting efficiency. This publication includes a zone fire 
model for a single room. In subsequent publications, it is planned to extend 
it to include multi-room models and to extinguish a fire.
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2. Main assumptions of internal fire model in the compartment

In internal compartments, regardless of the type of building, a zone fire model 
was adopted consisting of modules previously validated by various researchers 
with the following assumptions:
a) flame combustion takes place anywhere in the room, and the parameter 

describing the flame is its height and the area of the fire (projection of com-
bustion zone on the horizontal surface),

b) heat release rate (fire power) is a square function of its development time,
c) axisymmetric fire convection column including in the patterns describing 

its size related to the change of its position,
d) circular model of fire propagation with constant average speed was as-

sumed,
e) the minimum rate of heat release needed for the flashover phenomenon, 

depends on the ventilation conditions prevailing in the given room and 
the surface of the internal walls,

f) the minimum temperature for the start of flashover is defined as TFO,
g) the fire curve T = T(t) is consistent with the classic fire phase representation,
h) the average temperature of the upper layer Tg is calculated from the ther-

mal balance of this layer, ignoring the heat losses caused by radiation to 
the walls and floor,

i) determination of the position of the upper layer of smoke above the level of 
the floor in a room with a large ventilation opening (door, large window) 
is possible until the upper edge of the hole is reached by it,

j) the range of visibility ZW is directly related to the concentration of soot.

3. Modules intended for calculating fire parameters

3.1. Fire parameters

The area covered by the fire (fire environment) is quantified by the following 
parameters:
a) heat release rate  ∙Q (fire power) [kW]
b) flame height Hf [m]
c) area of combustion zone Ac [m2]
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d) heat release rates in individual fire phases and their duration (including 
time for flashover)

e) average temperature of the upper layer Tg [°C]
f) position of the upper layer above the floor level Z [m]
g) mean concentration of the i-th combustion product in the room (single-zone 

model) xi [kg/kg]
h) average oxygen concentration in the room (backdraft condition) xO2 [kg/kg]
i) visibility range in smoke ZW [m].

3.2. Heat release ratio (power of fire)

The heat release rate can be described as a quadratic function of its duration 
with the dependence:

 ∙Q = α ∙ (t – ti)
2                                                (1)

where:
α – fire growth coefficient [kW/s2],
ti – incubation time (time from the moment of ignition to the appearance of 
flame combustion with sufficiently high emission of energy) [s],
t – duration of fire [s].

In fact, the values of α for most materials/products and material systems 
are in the range from 0.001 to 0.2 kW/s2. Table 1 shows four values of the 
coefficient assigned to fires of different development speed. The average fire 
risk in a hotel room is 0.012 kW/s2. Using small flame sources of fire (matches, 
lighter) experimental studies indicate incubation times for:
a) wooden cabinets: 30 s – 50 s,
b) mattresses: 60 s – 120 s,
c) upholstered chairs: 60 s – 100 s,
d) carpets: 90 s – 100 s [13].

In the following subchapters, calculation formulas of the model are 
given, allowing to determine the values of selected fire parameters during 
the action. Some of the dependencies also include characteristic parameter 
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values enabling calculation for a wide range of materials and combustion 
conditions.

Table 1. The rate of fire development described by the fire development  
coefficient α consistent with the classification according to NFPA 204M [9]

The rate of 
fire development Example of combustible material Value of coefficient 

α kW/s2

Slow Well-packed paper materials 0,003

Medium Traditional furniture 0,012

Fast Mattresses made of polyurethane 0,047

Very Fast High storage warehouse 0,19

3.3. Flame height

To determine the average flame height, the Cox experimental pattern for the 
luminous flame was used [10]:

Hf = 0,2 ∙ (k ∙  ∙Q)0,4                                                (2)

The coefficient k is specified for the combustion zone located far from the 
walls of the room (k = 1), next to the wall (k = 2) and in the corner (k = 4). 
 ∙Q should be inserted in kW. The radius describing the bending of the flame 
under the ceiling rf (Figure 1) can be approximated by the following formula 
proposed for the first time by Heskestad and Hamada [11]:

rf = 0,95 ∙ (Hf – H)                                               (3)

where: 
H – room height [m].
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Fig. 1. Spread of flames under the ceiling [11] 

3.4. Surface of combustion zone

Assuming the development of a fire surface with circular geometry, the surface 
of the combustion zone Ac can be determined from the following relationship:

    (4)

where: 
vp – average speed of flame spread [m/s]

The ranges of average flame spread speed are given in Table 2.

Table 2. Average ranges of flame spread [12]

Type of building,  
combustible material Average range of flame spread speed cm/s*

Residential buildings, hotels 0,8–1,3

Hospitals 1,0–5,0

Polyurethane foam 1,2–1,5

* flame spread speed in the first phase of the fire is assumed to be equal  
to the value taken from table 2, reduced by half, i�e� 0,5 vp� 

Ac = π ∙ vp
2 ∙ (t – ti)

2
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3.5. Heat release rates in individual fire phases and their duration

Fig. 2 shows a schematic diagram of the heat release rates in individual fire 
phases and their duration. 

1. Heat release rate for flashover
To calculate the heat release rate for flashover  ∙QFO, the well-known cor-

relation expression from the Thomas’ experimental studies was used [13]:

      [kW]                        (5)

where:
AT – total internal surface of the room, minus the area of the ventilation 
opening [m2], 
A0 – area of the ventilation opening [m2],
H0 – height of the ventilation opening [m].

Fig. 2. Heat release ratio during fire in the compartment and duration of fire 

phases [14]

 ∙QFO = 7,8 ∙ AT + 378 ∙ A0 ∙ H0
1/2
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2. Time to flashover 
Time to flashover tFO can be directly calculated from the following for-

mula (1):

 [s]                                        (6)

3. Maximum power released inside the room
The maximum power released inside a fire room can be determined from 

the following correlation relationship proposed by Huggett [15]:

[kW]   (7)

where:
m∙ max – maximum air mass flow into the room [kg/s]

4. Duration of the developed phase of the fire
The duration of the developed fire phase tb can be estimated approximately 

by the following relationship [14]:

[s]                                   (8)

hence:

[s]                                       (9)

where:
Lt – mass of materials in the room being incinerated in the phase of devel-
oped fire 

– ½ of the mass of materials stored in the room [kg],
ΔHc – combustion heat [kJ/kg].

Considering the average density of the fire load Qd  (e.g. according to 
the standard PD7974-6:2004 for hotels equal to 310 MJ/m2) the total mass 
of combustible materials (without knowing it directly) can be determined 
from the following relationship [14]:

      (10)

tFO = ti + α
 ∙QFO

∙Qmax = m∙ max ∙ 3000 kJ/kg = 0,5 ∙ A0 ∙ ∙ 3000 kJ/kg = 1500 ∙ A0 ∙H0 H0

tb = td – tFO =  ∙Qmax

Lt ∙ ΔHc

td = tFO +  ∙Qmax

Lt ∙ ΔHc

M = 2Lt = ΔHc

Qd ∙ Sp
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where: 
Sp – total surface of the room [m2]

5. Total duration of fire 
The total time tc is obtained as the sum of the time for flashover, the du-

ration of the expanded phase and the fire reduction time, calculated from 
the relationship describing the linearly decreasing heat release rate for the 
condition  ∙Q = 0 (Fig. 2), i.e.:

tc = td + t                                                   (11)

where: t = 1,57td – 0,57tFO   or   t = 1,57tb + tFO                                               (12)

3.6. The average temperature of the upper layer

The presented module is the original, obtained for variable heat release rate 
depending on the time squared, the proportionality resulting from McCaf-
frey’s and other Tg ~ Q2/3 [16]. The following exponential relationship was 
obtained for the temperature of the upper layer:
a) for t ≤ ti and Tg = 20ºC
b) for t > ti and the mean temperature of the upper layer – Tg is determined 

by the scaling procedure with the following relationship:

Tg = ξ ∙ α2/3 ∙ (t – ti) + 20                                   (13)
where: 
ξ – a constant calibrated for the flashover conditions in the convection column, 
which can be determined from the following relationship (usually in practice 
it is assumed that TFO = 600°C):

   (14)

3.7. Height of the upper layer above the floor level

Fig. 3 shows the position of the upper smoke layer and other characteristic 
parameters associated with the fire.

ξ =
TFO – 20
α2/3 ∙ tFO

4/3



The value of the parameter Z is determined using the following relation-
ship resulting from the Yamana-Tanaka model [17]:

   (15)

where:
S – area of the room filled with smoke [m2],
ρg – average air density in the upper smoky layer [kg/m3],
ρ∞ – average air density in the lower cool layer [kg/m3],
T∞ – average air temperature in the lower cool layer [kg/m3].

Fig. 3. Location of the  smoke layer above the floor level Z,  

specified for Ho ≥Z [17] 

3.8. Average concentration of the i-th combustion product and oxygen in the room

The concentration of any combustion product in a closed room, assuming good 
mixing of gases, can be determined directly from the mass storage equation 
for a given product in the form [12]:

    (17)

Z =
ρ∞

cp ∙ T∞

2 –3/2

ρg

0,20
S

α1/3

H 2/3
1

5
2(t – ti)

5/3

∙ ∙ +∙∙ g

xi = Vp ∙ ρg ∙ ΔHc

β ∙ α ∙ Yi
3
1 (t – ti)

3∙ ∙
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where:
β – combustion efficiency factor [–],
Yi – emission of the i-th combustion product [kg/kg], 
Vp – room volume [m3].

The concentration of the i-th product in the upper layer in the room with 
the vent

In  case of a room with opening through which smoke flows, being in a two-
zone system inside the room, the concentration of the combustion product in 
the upper layer can be described by the following dependence [12]:

                                         (18)

where:
m∙ s – mass burning rate of the material [kg/s], 
m∙ 1 – mass stream of gases (smoke) flowing through the vent from the room [kg/s].

Average concentration of oxygen in the room 
The concentration of oxygen in a closed room or with leaks, assuming 

good mixing of gases, can be obtained directly from the mass preservation 
equation for this atmosphere component, which takes a direct part in com-
bustion reactions [12]:

   (19)

where: 
YO2 – oxygen consumption factor [kg/kg]

In case of a decrease in the concentration of oxygen flowing into the 
combustion zone, the heat release rate  ∙Q decreases, according to the follow-
ing relationship [18]:

   (20)

The above formula determines the dependence of the rate of heat release 
from the oxygen flowing into the combustion zone, in case of a significant 

Z = 1 – e
m∙ 1

β ∙ m∙ s ∙ Yi ∙ – ∙ (t – ti)Vp ∙ ρg

m∙ 1

xO2 = 0,23 – Vp ∙ ρg

β ∙ YO2
3
1 (t – ti)

3∙ ∙ΔHc

α

 ∙Q(xO2) =  ∙Q ∙ 2
tanh[800 ∙ (xO2 – xLOL) – 400] + 1

A Model of Fire Growth Intended for Commanders of Rescue… 17
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decrease in the oxygen concentration (below the value of the so-called lower 
oxygen concentration xLOL usually taken as 0.12). The value taken as a constant 
means the rate of heat release above the lower oxygen concentration. Iden-
tification of the achievement of the state of the system characterized by the 
lower oxygen concentration, signals the potential for the generation of large 
amounts of flammable thermal decomposition products and combustion in 
the room. Thus, it signals the emergence of the explosion hazard of the fire 
gases or the backdraft effect.

3.9. Visibility range in smoke

The range of visibility in smoke is calculated from the equation for smoke 
generated during the flame combustion of solid polymers [19, 20]:

(21)

where:
xs – smoke particle concentration (mass fraction) [–]

The reduction of the visibility range in the corridor adjacent to the room 
with the fire source can be calculated from the following relationship: 

   (22)

where: 
Vk – volume of corridor [m3], 
m∙ d – a stream of smoke particles entering through the room door to the 
corridor [kg/s].

4. Examples of model calculations for one room with a corridor

4.1. Free fire scenario

For example, calculations were made for one room serving as a hotel room 
connected to the corridor (Figure 4).

ZW = xs

0,000375

ZWk = m∙ d ∙ t
0,000375 ∙ Vk ∙ ρg
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Fig. 4. Diagram of the rooms layout in which the fire develops

The source of fire is in the middle of the hotel room with closed doors to the 
bathroom and corridor and a closed window. The corridor is also closed. The 
combustion zone increases, the thickness of the upper smoke layer increases 
and its temperature increases. When the temperature reaches 300°C, the glass 
breaks and smoke flows out off the window. After a certain time, when the 
temperature reaches about 350°C, the wooden door begins to burn. They 
are unsealed and in the temperature range 500–550°C they are completely 
burned down. During the destruction of the door, gradually more and more 
smoke flows out of the door opening into the corridor. The corridor gradually 
becomes smoky. After reaching the temperature of around 600°C, flashover 
in the room is observed (combustion covers the entire volume of the room). 
The flame bursts out through the window and the door of the room. 

4.2. Dimensions of rooms and vents as well as other input data

For the purpose of calculation, the following dimensions of rooms and ven-
tilation openings have been adopted:
a) H = 3 m - room height,
b) Ao = 3.06 m2 - the total surface area of the window,
c) AT = 89.32 m2 - inside room area (without bathroom) after deducting the 
area of open windows,
d) S = 18 m2 - room size without a closed bathroom,
e) Ho = 1.7 m - window height,
f) Vp = 54 m3 - the volume of the room,
g) Hgo = 2.5 m - location of the top edge of the window relative to the floor
h) Wd = 0.9 m - width of the room door,
i) Hd = 2 m - door height,
j) Ad = 1.8 m2 - door surface area.



Based on Table 1, the value of the fire growth coefficient α = 0.015 kW/s2 cor-
responding to the approximate average fire development characteristic for hotels 
was assumed. An incubation time of 60 s corresponding to the time of initiation 
of this type of fires was assumed. The mass of burnt materials in the developed 
phase Lt = 176 kg and the average heat of combustion of wood and wood-
based materials ΔHc = 20,000 kJ/kg were also adopted. Taking into account the 
location of the fire source, it was assumed that in formula (2) the coefficient  
k = 1. According to Table 2, the flame propagation velocity vp = 0.5 cm/s was 
assumed in the first phase of the fire until flashover, while in the subsequent               
vp = 1 cm/s. It was assumed that the flashover temperature was TFO = 600°C. The 
following parameters were adopted for the lower (cool) layer of air: temperature 
T∞ = 20°C, density ρ∞ = 1.2 kg/m3 and isobaric specific heat cp = 2020 J/(kgK). 
The air density in the upper layer was determined from the ideal gas equation 
assuming constant pressure. The efficiency of the combustion reaction β = 1 
(total combustion), the oxygen consumption factor YO2 = 1.2 kg/kg [12] and 
the emission factor of the smoke particles Ys = 0.06 kg/kg [21] corresponding 
to wood materials and wood-based were taken for calculation. A safe range of 
visibility was assumed in an unknown building of 15 m.

4.3. Calculations of fire parameters

To estimate the duration of the fire and its individual phases, heat release 
rate for flashover, the maximum power released after flashover, the time to 
flashover and the duration of the phase of the developed fire were calculated 
first. For this purpose, formulas (5)–(9) and input data given in chapter 4.2 
were used.

1. Heat release rate to flashover

2. Time to flashover

 ∙QFO = 7,8 ∙ AT + 378 ∙ A0 ∙ H0
1/2 = 7,8 ∙ 89,32 + 378 ∙ 3,06 ∙ = 2182 kWH0

tFO = ti + = 60 + = 441 s α
 ∙QFO 2181

0,015
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3. Maximum heat power released after flashover

4. Duration of developed phase of the fire

Other fire parameter values calculated on the basis of the relationships given 
in Chapter 3 are given below. The results are summarized in tables for selected 
times differing by 60 s to exceed time tFO and 120 s after exceeding this time, 
based on previous calculations as 960 s. The exception here is the heat release 
rate, the value of which increases only in the first phase of the fire, and after 
flashover it is approximately constant and equal to the maximum fire power 
after flashover. In this case, the computation time was 600 s.

5. Heat release rate

Table 3. Selected values of heat release rate 

No. Time [s] Heat release rate* [kW]
1 60 0
2 120 54
3 180 216
4 240 486
5 300** 864
6 360 1350
7 420 1944
8 480 2646
9 600 5985

* the table presents theoretical values of  the heat release rate calculated on the 

basis of the formula (1)

** after about 300 seconds, a drop in the oxygen concentration in the rooms will 

cause a significant reduction in the heat release rate, however, due to the falling 

windows in the rooms  more or less at the same time, the oxygen concentration 

increases to ensure further combustion

 ∙Qmax = 1500 ∙ A0 ∙ = 1500 ∙ 3,06 ∙ = 5985 kWH0 H0

tb = = = 588 s ∙Qmax

Lt ∙ ΔHc 176 ∙ 20000 
5985
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6. The average height of the flame and the radius of the bend under the ceiling
In order to calculate the average flame, height and its possible bending 

under the ceiling, where Hf> H the formulas (2) and (3) were used accordingly. 
The listed values at selected time points are given in Table 4.

Table 4. Selected values of average flame heights and the radius of the bend 

under the ceiling 

No. Time [s] Average flame height [m] Radius of the flame bend 
under the ceiling [m]

 1 60 0 –

 2 120 1.0 –

 3 180 1.7 –

 4 240 2.4 –

 5 300* 3.0 0

 6 360 3.6 0.5

 7 420 4.1 1.1

 8 480 4.7 1.6

 9 600 5.7 2.6

10 720 6.7 3.5

11 840 7.7 4.4

12 960 8.6 5.3

* after about 300 s, the flame begins to touch the ceiling of the room, assuming that 

the rate of the heat release will remain at the same level

7. Diameter of combustion zone and surface of the fire (projection  
    of the combustion zone on the horizontal surface)

To calculate the surface of the fire, the formula (4) was used. The diameter 
of the combustion zone was determined based on the previously calculated 
circular area of the fire. The listed values at selected time points are given 
in Table. 5.
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Table 5. Selected values of diameter of combustion zone and fire area 

No. Time [s] Diameter of combustion zone [m] Fire area [m2]

1 60 0 0

2 120 0.60 0.283

3 180 1.20 1.130

3 240 1.80 2.543

4 300 2.40 4.522

5 360 3.00 7.065

6 420 3.60 10.174

7 480 3.89 11.873

8 600* 4.79 18.000

* after about 558 s, the fire area covers the whole area of the room

8. Average temperature of the upper layer
To calculate the average temperature of the upper layer, the formulas (13) 

and (14) were used. Its values in selected time moments along with a brief 
description of its accompanying phenomena are provided in Table 6.

 
9. Position of the upper layer in the room

In order to calculate the position of the upper layer (smoke) relative to 
the floor, the formula (15) was used. Its values in selected time moments 
along with a brief description of its accompanying phenomena are provided 
in Table 7.

Table 6. Selected values of the average temperature of the upper layer and 

accompanying phenomena

No. Time [s] Temperature of the 
upper layer [°C] Phenomena description

1 60 20 Without changes in temperature
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continued tab. 6

No. Time [s] Temperature of the 
upper layer [°C] Phenomena description

2 120 122 Temperature below critical value

3 180 196 Temperature closed to the critical 
value

4 240 278 Window panes start to break 
if they are closed 

5 300 367
Windows without panes and flame 

reaches the ceiling. Wooden door to 
the corridor begins to burn

6 360 462
The flame bends under the ceiling, 
creeping flames in the upper layer. 

The door is partially destroyed

7 420 563

Intensive flames in the upper 
layer, the moment of flashover 

is approaching. The door to the 
corridor is completely burned out

8 441 600 Flashover and flames burst through 
the window and door

9 480 800 Flames in a whole room

Table 7. Selected values of the position of the upper value and brief  

description of the accompanying phenomena

No. Time [s]
Location of the 

upper smoke 
layer* [m]

Phenomena description

1 60 3.00 Without visible smoke

2 80 2.90 Smoke layer about 10 cm thick. The 
conditions for safe evacuation are met 
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continued tab. 7

No. Time [s]
Location of the 

upper smoke 
layer* [m]

Phenomena description

3 100 2.67

The layer of smoke has reached 
a thickness of more than 30 cm and is still 
at a safe distance from the head, although 

the thermal radiation from the upper 
layer can already be clearly felt. 

4 140 2.06

The layer of smoke has reached the 
thickness of almost 100 cm and is located 
at a distance of several dozen centimeters 
from the human head. It is still possible 

to evacuate safely (the temperature of the 
upper layer has not yet reached the critical 

value) and the extinguishing action 
carried out in a standing position

5 180 1.45

The smoke layer is below the level of the 
head and, moreover, its temperature is 
approaching the critical value. In this 

situation, the evacuation is very difficult, 
the firefighting action is possible only in 
the heavily inclined position, most often 

in the kneeling position 

6 240** 0.78

The smoke layer is less than 80 cm above 
the floor. At about the time windowpane 

start to crack and smoke flows out 
through the window opening. Evacuation 

and practically firefighting is no longer 
possible

7 300 0.42

The windows are without glass and smoke 
flows out through the window opening, 

which causes a partial reduction of smoke 
and a slight increase in the location of the 

upper layer in the room
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continued tab. 7

No. Time [s]
Location of the 

upper smoke 
layer* [m]

Phenomena description

8 360 0.23

As a result of partial destruction of the 
door, the smoke, in addition to flowing 
out through the window opening to the 
outside, also gets through the destroyed 

door to the corridor 

9 420 0.13

According to the model used, the position 
of the upper layer is just above the floor, 
however, due to the free flow of smoke 

through the window and door openings, 
practically its level is well above the 
calculation level. It depends mainly 

on the amount of smoke produced as 
a result of combustion and mass streams 
of smoke flowing out of the window and 

door openings 

* the table presents the theoretical values of the position of the upper smoke layer 

calculated on the basis of formula (15)

** after approx� 240 s, the computational value of the upper layer position will  

differ from the actual position of the upper layer due to the outflow of smoke  

first through the window opening and later the door�

10. Average concentration of the oxygen in the room
During combustion, the oxygen concentration is reduced. This reduction 

will take place until the window is destroyed (cracking and falling out of 
windows) or the door is unsealed (burning out). If the oxygen concentration 
inside the room reaches the value close to 0.1 mass fraction, there may be 
a threat of backdraft. In order to calculate the average oxygen concentration, 
the formula (19) was used. Its values in selected time moments along with 
a brief description of its accompanying phenomena are provided in Table 8.

 
11. Visibility range in the room

In order to calculate the visibility range in the room, the formulas (21) 
and (17) were used. Its values in selected time moments along with a brief 
description of the phenomena are provided in Table 9.
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Tabela 8. Selected values of average oxygen concentration and brief  

description of accompanying phenomena

No. Time [s]
Average oxygen 
concentration 

[kg/kg]
Phenomena description

1 120 0,229 oxygen concentration close to the initial

2 180 0,217

oxygen concentration begins to decrease 
slowly, but it is not yet a threat to humans 

and has no significant impact  
on combustion 

3 240 0,179

there is a visible drop in oxygen 
concentration, which may pose a threat 

to human health in the long term, a small 
impact on the combustion process  

is almost unnoticeable 

4 280 0,127

the concentration of oxygen approaches 
the limit value at which the onset of 

a rapid reduction in the power of fire and 
the generation of flammable gases occurs, 

being in this atmosphere is a serious 
threat to health and even life

5 300* 0,090

oxygen concentration falls below the 
limit at which backdraft may occur, the 
fire power practically decreases to zero, 
oxygen concentration mortal to man 

* after about 300 seconds, the increase of temperature in the room causes the win-

dows to break, which in turn causes a rapid increase in the oxygen concentration to 

a level allowing further free combustion�

Table 9. Selected values of visibility range in the room and brief description  

of accompanying phenomena

No. Time [s] Visibility range [m] Phenomena description

1 100 >15 ensured safe evacuation

2 104 14.8

the range of visibility is smaller than 
the assumed minimum, although it 
allows for safe evacuation from the 

building 

A Model of Fire Growth Intended for Commanders of Rescue… 27



continued tab. 9

No. Time [s] Visibility range [m] Phenomena description

3 110 9.9
the visibility decrease is less than 

10 m, but it still provides sufficient 
visibility in a small hotel room 

4 120 5.6

the range of visibility is greater 
than 5 m (greater than the distance 
between opposite walls), and thus 
allows for a safe evacuation from 

the hotel room, especially since the 
smoke zone is above the human head

6 140 2.2

the range of visibility has already 
decreased to just over 2 m, but due  
to the location of the upper zone 

(above 2 m) there is still the possibility 
of evacuation from the room

7 180 0.6

the range of visibility has fallen  
below 60 cm, and the upper layer is 
already low enough that evacuation 
from the room is very difficult and 

only possible in a very inclined 
position 

8 200 0.3

the minimum range of visibility, 
exceeded the temperature of 

the upper layer and its position 
practically prevents evacuation from 

the room

9 300 0.05 safe evacuation from the room is 
impossible due to its complete smoke

4.4. Analysis of calculation results

A fire was set up in the hotel room, with an adjacent corridor. Changes in the 
number of fire parameters in the room have been determined. Assuming the 
rate of the fire growth determined by the coefficient α = 0.015 kW/s2, there is 
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a continuous increase in gas temperature in the room until the flashover for 
441 s and a sudden transition to the fire phase developed with temperature 
maximum approx. 800°C. During this time, the height of the flame increases, 
the flame begins to bend under the ceiling and the surface of the fire also 
grows, reaching after 360 s approx. 7 m2. Observing the increasing height of 
the flame during the action, you can estimate the power of the fire and the 
approaching flashover. Creeping flames in the upper layer (after 420 s) are 
a direct symptom of flashover. The outflow of smoke from the room after 
80 seconds from the flame ignition, signals a fire. After about 300 seconds, 
the oxygen concentration is reduced to the level at which the combustion 
reaction speed decreases, the fire power decreases and the large amounts of 
flammable incomplete and incomplete combustion products are released. 
Under these conditions, when there is a sudden supply of oxygen from the 
outside (breaking the window, opening the door), ignition of fire gases or 
a backdraft effect may occur. The calculations show that after the same time 
the temperature of the gases in the room increases to 300°C, which may 
cause window panes to crack and destroy. As a result, good ventilation can 
be created, which prevents backdraft. 

5. Summary

Presented selected, validated models of internal fire structure elements, along 
with an accounting example, are used to recognize the impact of various 
factors on the calculated fire parameters such as temperature, visibility range, 
oxygen concentration and others, and can be a preliminary assessment of 
the speed of achieving critical environmental conditions. It is possible, at 
the beginning of the fire, to calculate the duration of the fire growth phase, 
where it is still possible, to carry out the rescue operation directly in the room 
with the fire source. We use higher-order computational tools to assess and 
design the fire safety of buildings. Computer programs based on the complex 
zone and field models are so complex and time-consuming that they cannot 
be used in practice during the rescue and firefighting operations. However, 
the proposed simple computational structure, in the form of an application 
for a laptop, tablet or smartphone, could serve as an aid to the commanding 
rescue and fire-fighting during the real fire.
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Substancje niebezpieczne jako zagrożenia 
identyfikowane dzięki spektroskopii ramanowskiej 
i w podczerwieni

Abstrakt

Duże postępy w dziedzinie spektroskopii laserowej pozwalają na szybkie zidenty-
fikowanie substancji niebezpiecznej. W podjętych badaniach porównano skuteczność 
działania dwóch spektrometrów − StreetLab Mobile i Mobile-IR. W celu porów-
nania pracy obu urządzeń zestawiono jakość trafień wykonanych przy ich użyciu, 
wykorzystując do tego 12 substancji. Otrzymano 83% prawidłowych identyfikacji. 
Jest to wysoki odsetek, dzięki któremu czas podjęcia decyzji dotyczących dalszych 
działań ratowniczych oraz wprowadzenia odpowiednich procedur ulega skróceniu.

Słowa kluczowe: spektroskopia ramanowska i w podczerwieni, identyfikacja sub-
stancji, spektroskopy mobilne 

Hazardous Substances as Hazards Identified  
by the Raman and Infrared Spectrometry

Abstract

The great advances in the field of the laser spectroscopy allow the quick iden-
tification of a dangerous substance. In the undertaken studies, the effectiveness   
effects of two  StreetLab Mobile and the  Mobile-IR spectrometers were compared. 
In order to compare the work of both devices, the quality of hits made with their 
use was compared, using at the same time 12 substances. This gives 83% correct 
answers to the question  concerning the  substance we are dealing with. This is 
a high percentage, which shortens the decision-making time for the further rescue 
operations and  at the same time   the introduction of appropriate procedures.

Keywords: the Raman and infrared spectrometry, substance identification, mobile 
spectroscopes 
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Wstęp

Spektroskopia laserowa należy do bardzo szybko rozwijających się dziedzin 
nauki. Wykorzystanie jej wraz z rozbudowanymi bazami danych, a także 
użycie metod szybkiego przetwarzania, powoduje pozyskanie nowych, szyb-
kich i skuteczniejszych metod identyfikacyjnych substancji niebezpiecznych. 
Wcześniejszy pobór próbek takich substancji przez specjalistyczny personel, 
ich zabezpieczenie i transport oraz identyfikacja pochłaniały wiele czasu. 
Wpływało to na wydłużenie podejmowania decyzji dotyczących neutra-
lizacji badanej substancji niebezpiecznej, wydłużenie akcji i zwiększenie 
jej kosztów. Rozwój technologii, w tym miniaturyzacja, spowodowały, że 
urządzenia mobilne dostępne obecnie są wystarczająco niewielkie, dzięki 
czemu mogą być transportowane na znaczne odległości i wykorzystywane 
do identyfikacji pobranej substancji. Problemem wydaje się koszt zaku-
pu wystarczająco rozbudowanych baz danych substancji niebezpiecznych 
oraz koszt szkolenia odpowiednio dużej liczby funkcjonariuszy jednostek 
ratowniczych [2, 11].

W artykule porównano wyniki pracy mobilnych spektrometrów: rama-
nowskiego i w podczerwieni, stosowanych obecnie w jednostkach ratowni-
czych do identyfikacji substancji niebezpiecznych.

Spektroskopia ramanowska i w podczerwieni

Spektroskopia odnosi się do dużej ilości różnych technik wykorzystywanych 
do badania struktury materii przy użyciu promieniowania elektromagne-
tycznego przez obserwację i analizę rozkładu energii powstałej na skutek 
emisji, absorbcji lub rozproszenia przez dany obiekt fizyczny [1, 3]. Na rys. 1 
przedstawiono uproszczony schemat oddziaływania promieniowania elek-
tromagnetycznego z próbką.

Dla zobrazowania efektu Ramana bierze się pod uwagę oddziaływanie 
światła z materią, korzystając z klasycznej teorii ruchu falowego. Amplitudę 
pola elektrycznego, indukowanego przez padającą falę światła o częstotliwości 
ν0, można zapisać jako:

E(t) = E0cos2πνot                                              (1) 
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gdzie:
E(t) – amplituda pola elektrycznego, 
E0 − indukcja pola elektrycznego [      ],
vo − częstotliwość lasera,
t – czas.

Pole to wytwarza w ośrodku polarnym moment dipolowy, gdzie α nazy-
wany jest współczynnikiem polaryzowalności.

P = αE                                                       (2)
P = α(E0cos2πνot)                                               (3)

gdzie:        
α – współczynnik polaryzowalności,
E – pole elektryczne,
P − polaryzacja [      ],
E0 −indukcja pola elektrycznego [      ],
vo − częstotliwość lasera,
t – czas.

Rys. 1. Uproszczony schemat oddziaływania promieniowania elektromagne-

tycznego z próbką 

Źródło: [3]
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V
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V
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Każda materia mająca temperaturę wyższą od zera bezwzględnego po-
siada określone drgania własne. Dla jednego modelu relacje czasu od drgań 
o częstotliwości vm można zapisać jako:

    q = q0cos(2πνmt)                                               (4)
gdzie:
q0 − amplituda drgań,
vm – częstotliwość drgań,
t – czas.

Dla małych amplitud drgań (q0) współczynnik polaryzowalności (α) 
można zapisać w postaci równania (5):

      (5)

gdzie:
α0 – człon zerowego rzędu w regule Taylor’a, 
q – stan normalny wibracji (oscylacji),
α – współczynnik polaryzowalności.

Na rys. 2 przedstawiono schemat rozproszenia światła.

Rys. 2. Rozproszenie światła w różnych kierunkach w indukowanej chmurze 

elektronowej

Źródło: [9]

α = α0 + q + …∂α
∂q
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Podstawiając równanie drgań własnych (q) z równania (4) do równania (5), 
a następnie polaryzowalność (α) z równania (5) do równania (3) otrzymujemy:

 (6)

Stosując równanie tożsamości trygonometrycznej cos(a)cos(b)=1/2[cos(a+b)
cos(a-b)], finalnie otrzymujemy równanie (7):

(7)

Przy założeniu, że spolaryzowane elektrony będą emitować światło o czę-
stotliwości ich drgań, światło rozproszone będzie w trzech częstotliwościach:
1) vo − pasmo Rayleigha, pierwszy człon równania (7) reprezentuje to pasmo, 

rozproszenie znajduje się na tej samej częstotliwości co laser i ma wielkość 
proporcjonalną do polaryzowalności (α) cząsteczki,

2)  νo + νm − pasmo antystokesowe Ramana, drugi człon równania (7), pojawia 
się, gdy energia fotonu wiązki laserowej powiększona jest o energię fononu,

3)  νo – νm − pasmo stokesowe Ramana, trzeci człon równania (7), pojawia się, 
gdy energia fotonu wiązki laserowej pomniejszona jest o energię  fononu.

Pasmo antystokesowskie pojawia się w widmie Ramana po przeciwległej 
stronie do pasma stokesowskiego w stosunku do pasma Rayleigha. Pasmo 
to ma zwykle niższą intensywność niż pasma stokesowskie (rys. 3). 

Rys. 3. Poziomy energetyczne procesów rozproszenia światła wg Ramana

Źródło: [10]

P = αE = αE0cos2πνot +  q0E0cos(2πνot)cos(2πνmt)∂α
∂q

1
2

P = αE = αE0cos2πνot +  q0E0[cos0{2π(νo + νm)t} + cos{2π(νo – νm)t}]∂α
∂q

1
2
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Zarejestrowane widmo światła rozproszonego w spektroskopii rama-
nowskiej obrazuje się w funkcji Raman shift (jest to przesunięcie Ramana). 
Przedstawia ona różnicę światła rozproszonego i światła pobudzającego, 
wyrażoną jako różnicę liczb falowych wzorem (8):

 (8)

gdzie:
λ0 – zmierzona długość fali promieniowania padającego, 
λR – zmierzona długość fali promieniowania rozproszonego.

Spektroskopia w podczerwieni obejmuje zakres widma promieniowania 
elektromagnetycznego w przedziale liczb falowych 12500–10 cm–1. Umownie 
podany przedział podzielony został na trzy zakresy:
1) NIR (ang. near infrared) – podczerwień bliską,
2) MIR (ang. mid infrared) – podczerwień środkową,
3) FIR (ang. far infrared) – podczerwień daleką.

W środkowej części podczerwieni zauważono największy efekt wzbudza-
nia się drgań cząsteczek. Dlatego badanie MIR jest najczęściej wykorzysty-
wane w analizie jakościowej (rys. 4). 

Rys. 4. Widmo promieniowania podczerwonego 

Źródło: [3]

Ramanshift (cm–1) = Σ     –1
λ0

1
λR
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Obecnie do pomiaru widm w podczerwieni stosuje się spektrometry 
z transformacją Fouriera, czyli tak zwane FT-IR, szczególnie do analiz w środ-
kowej części podczerwieni. Promieniowanie elektromagnetyczne oddziałuje 
z materią przez wymianę energii. Całkowita energia cząsteczki jest rozbi-
jana na różne jej rodzaje, które są powiązane z formami ruchu cząsteczek: 
translacyjną, rotacyjną, oscylacyjną i elektronową. Promieniowanie zakre-
su podczerwonego wzbudza oscylacyjny ruch atomów. Ponadto absorbcja 
promieniowania podczerwonego powoduje przejście na wyższe poziomy 
oscylacyjne. Nie wszystkie przejścia są jednak aktywne i mierzalne. Przejścia 
aktywne nazywane są przejściami dozwolonymi, muszą jednak spełnić regułę 
wyboru. W zakresie podczerwonym aktywne są tylko wzbudzenia cząsteczek 
polarnych, czyli wzbudzane są tylko te drgania, które zmieniają moment 
dipolowy cząsteczki. Liczba drgań w cząsteczce wynosi:
nieliniowej :3N – 6, liniowej :3N – 5, gdzie N oznacza liczbę atomów w czą-
steczce [4, 5, 6].

Na rys. 5 przedstawiono zakresy charakterystycznych częstotliwości 
w widmie IR.

Rys. 5. Zakresy charakterystycznych częstotliwości w widmie IR 

Źródło: [5]
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Charakterystyczne poziomy w widmie IR można podzielić na cztery 
grupy (tabela 1).

Tabela 1. Podział obszarów widma IR

obszar 1 
ok. 4000−2500 cm–1

obszar 2
ok. 2500−2000 cm–1

obszar 3
ok. 2000−1500 cm–1

obszar 4 
poniżej 1500 cm–1

N–H
O–H
C–H

C≡C
C≡N

C=O
C=N
C=C

zakres
daktyloskopowy

Źródło: [3]

Obszar 4 nazywany jest zakresem daktyloskopowym lub fingerprint region. 
W zakresie tym można znaleźć wiele pojedynczych drgań z każdej grupy. 
Widmo IR tego zakresu wykorzystywane jest do porównania ze związkiem 
wzorcowym. Fingerprint region stanowi potwierdzenie identyczności badanej 
próbki ze wzorcem [8, 12].

Spektrofotometr ramanowski StreetLab Mobile jest lekki i mobilny. Obu-
dowa została wykonana z trwałego, odpornego na gorąco i substancje tok-
syczne materiału, zabezpieczona antypoślizgową i zarazem amortyzującą 
w razie uderzenia grubą warstwą gumową. [7]

Na rysunkach 6 a, b, c, d przedstawiono to urządzenie wraz z obudową.

                        a                                                                   b
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                   c                                                                 d
Rys. 6 a, b, c, d − StreetLab Mobile 

Źródło: [13]

Rys. 7. Fiolki do pobierania próbek

Źródło: [13]
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Do wykonania badania należy pobrać próbkę, np. do szklanej 4 ml 
fiolki załączonej do zestawu (rys. 7). Wystarczy w 1/8 wypełnić tę fiolkę 
dla próbek stałych, natomiast dla ciekłych – w 1/4 objętości. W przypadku 
próbek sypkich używamy woreczków zamykanych strunowo dołączonych 
do zestawu − do badania wystarczy 100 mg substancji. Spektrometr po-
zwala na wykonanie badania bezpośrednio na substancję lub przez jasny, 
bezbarwny pojemnik. Urządzenie analizuje próbkę i porównuje jej widmo 
z dostępnymi w bibliotece − wg znalezionych dopasowań. Jeśli są dostępne, 
można wybrać również podstawowe dane dotyczące wskazanej substancji. 
Zestaw StreetLab Mobile wyposażony jest w modem, który pozwala na 
zdalne dokonanie analizy. Pozwala to zminimalizować czas przebywania 
ratownika w strefie niebezpiecznej oraz zmniejsza ryzyko narażenia na 
utratę zdrowia na wypadek wybuchu. Funkcja Wireless (bezprzewodowy) 
dostępna jest po zainstalowaniu na komputerze oprogramowania z płyty 
CD (rys. 8). 

Rys. 8. Spektrometr StreetLab Mobile w konfiguracji do badania zdalnego 

przez oprogramowanie w komputerze

Źródło: [13]

Przenośny spektrometr podczerwieni Mobile-IR jest spektrometrem 
FT-IR przeznaczonym do kontroli jakości i analizy materiałów w dowolnym 
miejscu. Zasilany jest wbudowaną, niezależną od zasilania zewnętrznego 
baterię. 

Na rys. 9 i 10 przedstawiono ten spektrofotometr wraz z obudową. 
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Rys. 9. Spektrometr Mobile-IR w konfiguracji transportowej 

Źródło: [13]

Rys. 10. Spektrometr Mobile-IR widok na panel przedni

Źródło: [13]

Spektrometr wbudowany jest w solidną i trwałą walizkę, zaopatrzoną 
w dwa zamki oraz solidną, bezpieczną rączkę transportową. Obudowę spek-
trometru zrobiono z polipropylenu. Całość wykonana jest w zabezpieczeniu 
przeciwwstrząsowym i zapobiegającym wilgoci. Spektrometr podczerwieni 
Mobile-IR posiada w swojej budowie interferometr ROCKSOLID, który 
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zwiększa jakość dopasowań widm. Wyposażenie urządzenia w interferometr 
nazywane jest transformą furierowską. W urządzeniu tym zastosowano laser 
oraz detektor DTGS. Schemat budowy przedstawiono na rys. 11.

Rys. 11. Schemat budowy spektrometru z modyfikacją Furiera

Źródło: [6]

Obsługa urządzenia w trybie użytkownika jest intuicyjna i bardzo prosta. 
W celu zbadania próbki należy wykonać pomiar tła, a następnie umieścić 
badaną substancję na krysztale ATR i docisnąć ramię. Na rys. 12 przedsta-
wiono pulpit operatora. 

Rys. 12. Pulpit operatora

Źródło: [13]

Urządzenie analizuje próbkę, a następnie porównuje jej widmo z bibliote-
ką. Określa również prawdopodobną jakość trafień w promilach. Do badania 
wystarcza ok. 1 ml badanego płynu lub 150 mg, jeśli próbka jest w stanie 
stałym. Na rys. 13 pokazano ekran z widmem analizowanej próbki.
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Rys. 13. Oprogramowanie Opus-Expert spektrometru Mobile-IR 

Źródło: [13]

Operator, po wybraniu jednego z otrzymanych wyników, może wyświetlić 
widmo, porównać z widmem z biblioteki oraz wykonać kilka operacji zwią-
zanych z przetwarzaniem, skalowaniem i nakładaniem widm.

Porównanie funkcji użytkowych spektrometru Ramana  
oraz spektrometru IR 

Obydwa spektrometry są stosunkowo niewielkich rozmiarów w porówna-
niu do ich laboratoryjnych odpowiedników. Są mobilne, łatwe w transporcie, 
wykonane w zabezpieczeniu przeciwwstrząsowym. Spektrometr StreetLab 
Mobile jest o 12 kg lżejszy. Spektrometr podczerwieni posiada wbudowaną 
baterię, natomiast spektrometr Ramana − wymienne baterie dołączone do 
zestawu, dzięki którym urządzenie może pracować niemal cztery razy dłu-
żej. Zestaw StreetLab Mobile zawiera ładowarkę sieciową i samochodową. 
Modem pozwala na zdalne sterowanie, bez konieczności dłuższej ekspozycji 
ratownika w strefie niebezpiecznej. Dołączone fiolki ułatwiają pobieranie i za-
bezpieczenie próbek. Spektrometr Mobile-IR wyposażony został w większy 
8,4” ekran LCD o rozdzielczości 800 × 600 pikseli z funkcją dotykową, dzięki 
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czemu wyświetlane komunikaty są dobrze widoczne i przejrzyste. Obydwa 
urządzenia zabezpieczone są przed wilgocią i można je dekontaminować. 
Oprogramowanie dołączone do spektrometru podczerwieni pozwala na 
rozróżnianie substancji w mieszaninie przez odejmowanie widm z biblio-
teki. Program przygotowuje automatycznie raport na temat zmierzonego 
widma z podstawowymi informacjami, które można wysłać do specjalistów. 
Spektrometr StreetLab Mobile daje jedynie możliwość wysłania zmierzonego 
widma. Baza danych spektrometru Ramana posiada 10 600 widm, natomiast 
biblioteka spektrometru podczerwieni to blisko 30 000 widm substancji. 
W bibliotekach obu spektrometrów są: substancje toksyczne, materiały wy-
buchowe, leki, pestycydy, rozpuszczalniki, węglowodory [6, 7].

Metodyka i wyniki badań
Badania miały na celu uzyskanie odpowiedzi, w jakim stopniu spektrosko-

pia Ramana oraz spektroskopia w podczerwieni mogą być przydatne w iden-
tyfikacji substancji niebezpiecznych. Porównano jakość trafień zbadanych 
substancji z danymi dostępnymi w bazach. W celu porównania pracy obu 
urządzeń zestawiono jakość trafień wykonanych z ich użyciem, wykorzystując 
przy tym 12 substancji: kwas askorbinowy, aceton, mocznik, glukozę, kwas 
octowy 80%, etanol ok. 40%, izopropanol, węglan potasu, sodę kaustyczną, 
benzynę, amoniak, chlorek amonu. Próbki zostały przygotowane do badań 
w sposób zgodny z instrukcjami poszczególnych spektrometrów. W StreetLab 
Mobile próbki zostały umieszczone w fiolkach SLM, natomiast w Mobile-IR 
próbki po kolei trafiały na kryształ ATR, który po każdym badaniu był do-
kładnie czyszczony ściereczkami nawilżanymi alkoholem. Za każdym razem 
wykonywano też nowy pomiar tła. 

W tabeli 3 zestawiono wyniki badań.
Otrzymane wyniki badań pokazują jak pomocne w podejmowaniu decyzji 

w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych są przedstawione w artykule spektro-
metry. W 10 na 12 przypadków, jedno z urządzeń wskazało właściwie badaną 
substancję, co daje 83% prawidłowych trafień. Pozwala to na skrócenie czasu 
podjęcia decyzji co do dalszych działań ratowniczych. Rozpatrując osobno 
spektrometry, to Mobile-IR w czterech przypadkach znalazł dopasowania. 
Jest to jedynie 33% z badanych substancji. Jednak w każdym z przypadków, 
gdy urządzenie wyświetliło nazwę substancji, okazała się ona prawidłowa. 
StreetLab Mobile w 11 przypadkach znalazł dopasowania, co stanowi ponad 
91% wszystkich badanych substancji. 

46 A� Dmochowska, M� Majder-Łopatka, Z� Salamonowicz, R� Matuszkiewicz



Lp
.

N
az

w
a 

ba
da

ne
j 

su
bs

ta
nc

ji
St

re
et

La
b 

M
ob

ile
M

ob
ile

-I
R

Zn
al

ez
io

ne
 

do
pa

so
w

an
ia

Ja
ko

ść
 tr

afi
eń

Pr
aw

id
ło

w
oś

ć 
ok

re
śl

en
ia

 
su

bs
ta

nc
ji

Zn
al

ez
io

ne
 

do
pa

so
w

an
ia

Ja
ko

ść
 tr

afi
eń

Pr
aw

id
ło

w
oś

ć 
ok

re
śl

en
ia

 su
bs

ta
nc

ji

  1
.

Kw
as

 
as

ko
rb

in
ow

y
L-

as
co

rb
ic

 a
ci

d 
95

/1
00

Pr
aw

id
ło

w
e

1.
 A

sc
or

bi
c a

ci
d

2.
 A

sc
or

bi
c a

ci
d 

in
 K

BR

1.
 9

60
/1

00
0

2.
 7

71
/1

00
0

Pr
aw

id
ło

w
e

  2
.

A
ce

to
n

1.
 B

ro
m

ia
n 

so
du

2.
 A

ce
to

n
1.

 9
8/

10
0

2.
 9

7/
10

0
1.

 N
ie

pr
aw

id
ło

w
e

2.
 P

ra
w

id
ło

w
e

Br
ak

 
Br

ak
 

Br
ak

 

  3
.

M
oc

zn
ik

M
oc

zn
ik

99
/1

00
Pr

aw
id

ło
w

e
U

re
a

99
6/

10
00

Pr
aw

id
ło

w
e

  4
.

G
lu

ko
za

1.
 S

pl
en

da
 (s

ło
dz

ik
)

2.
 B

ro
m

ot
ri-

ch
lo

ro
m

et
an

1.
 9

8/
10

0

2.
 5

6/
10

0

1.
 N

ie
pr

aw
id

ło
w

e

2.
 N

ie
pr

aw
id

ło
w

e

D
 –

 G
lu

co
se

98
9/

10
00

Pr
aw

id
ło

w
e

  5
.

Kw
as

 o
ct

ow
y 

80
%

Kw
as

 o
ct

ow
y

98
/1

00
Pr

aw
id

ło
w

e
Br

ak
Br

ak
Br

ak

  6
.

Et
an

ol
 4

0%
A

lk
oh

ol
 e

ty
lo

w
y

99
/1

00
Pr

aw
id

ło
w

e
Br

ak
Br

ak
Br

ak

  7
.

Iz
op

ro
pa

no
l 9

9%
Iz

op
ro

pa
no

l
99

/1
00

Pr
aw

id
ło

w
e

Is
op

ro
py

l a
lc

oh
ol

 
IP

A
99

6/
10

00
Pr

aw
id

ło
w

e

  8
.

W
ęg

la
n 

po
ta

su
W

ęg
la

n 
po

ta
su

99
/1

00
Pr

aw
id

ło
w

e
Br

ak
Br

ak
Br

ak

  9
.

So
da

 k
au

st
yc

zn
a

Br
ak

Br
ak

Br
ak

Br
ak

Br
ak

Br
ak

10
.

Be
nz

yn
a

Be
nz

yn
a 

RF
-A

96
/1

00
Pr

aw
id

ło
w

e
Br

ak
Br

ak
Br

ak

11
.

A
m

on
ia

k
1.

 n
-w

in
yl

o 
ka

rb
az

ol
2.

 B
ez

tłu
sz

cz
ow

e 
m

le
ko

 w
 p

ro
sz

ku

1.
 5

2/
10

0

2.
 5

0/
10

0

1.
 N

ie
pr

aw
id

ło
w

e

2.
 N

ie
pr

aw
id

ło
w

e

Br
ak

Br
ak

Br
ak

12
.

C
hl

or
ek

 a
m

on
u

1.
 C

hl
or

ek
 a

m
on

ow
y

2.
 B

ez
tłu

sz
cz

ow
e 

m
le

ko
 w

 p
ro

sz
ku

1.
 7

6/
10

0

2.
 5

1/
10

0

1.
 P

ra
w

id
ło

w
e

2.
 N

ie
pr

aw
id

ło
w

e

Br
ak

Br
ak

Br
ak

Ta
be

la
 2

. W
yn

ik
i b

ad
ań

 1
2 

pr
ób

ek
 o

by
dw

om
a 

sp
ek

tr
om

et
ra

m
i

Źr
ód

ło
: [

13
]



W 9 na 11 przypadków urządzenie wskazało właściwie nazwę badanej 
próbki, daje to ok. 81% skuteczności prawidłowego rozpoznawania widma 
substancji. Natomiast w blisko 20% przypadkach spektrometr ten wskazał 
błędnie badaną próbkę. W przypadku glukozy, wg StreetLab Mobile wska-
zania wykazały obecność splend (słodzik). Jest to substancja pokrewna, co 
można uznać za mały błąd. Jeżeli chodzi o amoniak, to urządzenie wskazało 
n-winylo-karbazol, co skutkowałoby podjęciem błędnych decyzji. Natomiast 
ze względu na niską jakość trafienia, należy zachować czujność, czy spektro-
metr wskazał poprawnie badaną próbkę. Obydwa urządzenia nie podały żad-
nych dopasowań w przypadku sody kaustycznej w stanie stałym. Cząsteczka 
tej substancji ma silne wiązania i należałoby zbadać jej roztwór wodny, aby 
uzyskać silniejsze widmo. 

Podsumowanie i wnioski

Badane spektrometry Ramana i podczerwieni są mobilnymi wersjami swoich 
laboratoryjnych odpowiedników. StreetLab Mobile jest mniejszy i lżejszy 
od Mobile-IR. Posiada w zestawie moduł WI-FI, który po podłączeniu do 
komputera daje możliwość pracy zdalnej. Baza danych spektrometru Ramana 
to 10 600 widm substancji. Mobile-IR jest spektrometrem i komputerem 
w jednym urządzeniu. Pozwala na manipulacje widmem, np. przesunięcie, 
odejmowanie oraz na tworzenie automatycznego raportu o badanej próbce. 
Odejmowanie widm jest przydatne w przypadku mieszanin. Baza danych 
spektrometru podczerwieni wynosi 30 000 widm. Badane urządzenia wyko-
nane są w technologii wstrząsoodpornej oraz charakteryzują się wodoszczel-
nością. Można je dekontaminować wodą. Oba spektrometry są intuicyjne 
w obsłudze z poziomu użytkownika. Wyszkolenie podstawowego operatora 
obu urządzeń trwa kilka godzin. Natomiast wyszkolenie administratora obu 
urządzeń jest procesem długotrwałym i wymaga od operatora dokształca-
nia i poświęcenia dużo czasu na doskonalenie technik poboru próbek oraz 
administrowanie bazą danych. Badania próbek wykonane spektrometrami 
Mobile-IR i StreetLab Mobile pokazały, że urządzenia, działając we współ-
pracy, dały 83% prawidłowych dopasowań. 
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Zagrożenia wynikające z emisji pyłu zawieszonego 
z liniowych źródeł komunikacyjnych

Abstrakt

Zanieczyszczenia powietrza oddziałują zarówno na człowieka, jak i całe środo-
wisko naturalne: gleby, wody, ziemię, zwierzęta i rośliny. Jednym z nich jest pył 
zawieszony. Badania stężeń frakcji tego pyłu PM10, PM2,5, PM1,0 z liniowych źródeł 
komunikacyjnych zaplanowano i wykonano na Woli, jednej z dzielnic Warszawy. 
Pomiary za pomocą pyłomierza DustTrak II odbywały się dwa razy w ciągu doby 
w różnym czasie, ale w tych samych punktach pomiarowych, znajdujących się przy 
wybranych arteriach komunikacyjnych. Wpływ liniowych źródeł emisji pyłu zależy 
bardzo często od stanu technicznego pojazdów, ale również bardzo duże znaczenie 
ma sposób organizacji i natężenie ruchu oraz przepustowość dróg. Zwrócono uwagę 
na to, że bardzo istotny wpływ na rozkład stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu 
atmosferycznym mają między innymi warunki meteorologiczne. Zjawisko inwersji 
termicznej w sposób istotny utrudnia ruchy zanieczyszczonych mas powietrza, 
w wyniku czego masy te kumulują się na danym terenie, powodując gromadzenie 
się mgły oraz wzmacnianie się smogu na obszarze, gdzie wystąpiła duża emisja 
zanieczyszczeń. 

Słowa kluczowe: zanieczyszczenia powietrza, pyły, emisja liniowa zanieczyszczeń
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Threats Resulting from the Emission of Suspended 
Dust from Linear Communication Sources 

Abstract

Air pollution affects both man and the whole natural environment-soil, water, ani-
mals and plants. One of the key pollutants of the atmospheric air is the suspended dust. 
Investigations of the concentrations of this PM10, PM2.5, PM1.0 fractions from linear 
communication sources were planned and carried out in Wola, one of the Warsaw 
districts . The measurements using the DustTrak II dust meter took place twice a day 
at different times, but at the same measuring points located at selected traffic arteries. 
The influence of linear dust emission sources depends very often on the technical 
condition of vehicles, but also the manner of organization and volume of traffic as 
well as road capacity are very important. It has been pointed out that the meteoro-
logical conditions have a very significant influence on the distribution of particulate 
matter suspended in the atmospheric air. The phenomenon of the thermal inversion 
significantly impedes the movements of the contaminated air masses, as a result of 
which these masses are cumulated in a given area, causing the accumulation of fog 
and strengthening the smog in the area where a large emission of pollutants occurred.

Keywords: air pollutants, dust, linear emission of pollutants 

Wstęp

Skład chemiczny pyłu zawieszonego nie jest stały i ulega ciągłej zmianie 
w zależności od pory roku, źródła pochodzenia, lokalnych źródeł emisji, 
kierunków mas powietrza, warunków meteorologicznych. Najważniejszymi 
składnikami pyłu w powietrzu atmosferycznym są: związki nieograniczo-
ne, głównie siarczany, azotany, sole amonowe, powstające jako pyły wtórne 
w procesach chemicznych, tworzące aerozole nieograniczone oraz sól mor-
ską. Są nimi również związki ograniczone, ciała węgliste, w tym materiały 
zawierające praktycznie sam węgiel powstający w wyniku niepełnego spalania 
biomasy oraz pył mineralny i pierwotny aerozol biologiczny. Bardzo ważnym 
elementem, mającym wpływ na poziom pyłów w dużych aglomeracjach, jest 
pył drogowy, który składa się ze zróżnicowanej ilości oraz rodzajów substancji 
pochodzących z użytkowanych pojazdów. Pyły te pochodzą przede wszystkim 
ze spalania paliw, ścieranej nawierzchni dróg, ogumienia, okładzin ściernych, 
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sprzęgieł i hamulców. Dodatkowym czynnikiem jest wzbijanie pyłu podczas 
ruchu pojazdów. Najpoważniejszymi zanieczyszczeniami przenoszonymi 
przez pyły są: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) nale-
żące do grupy najczęściej występujących i jednocześnie najbardziej trwałych 
zanieczyszczeń organicznych tworzących mieszaniny wieloskładnikowe. Za-
wierają dwa lub więcej pierścieni benzenu w cząsteczce. Zalicza się do nich: 
benzo(a)piren, dibenzo(a,h)antracen, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten 
oraz dibenzo(a,e)piren. Powstają jako produkty uboczne przy produkcji her-
bicydów oraz przy spalaniu odpadów miejskich. Emitowane są bezpośrednio 
do atmosfery, gleb i wód. Pyły przenoszą również metale ciężkie: miedź, rtęć, 
ołów, cynk, nikiel, arsen oraz kadm. Wszystkie te związki są bardzo toksyczne 
dla ludzi i zwierząt, nawet w minimalnych dawkach [1, 2, 4].

Frakcje pyłu

Pyły powstają w efekcie ścierania lub kruszenia różnego rodzaju materiałów. 
Są zarówno pochodzenia naturalnego – pył mineralny, sól morska, jak i an-
tropogenicznego, np. ścieranie się hamulców i opon. Pył całkowity zawieszony 
oznaczany jest jako TSP; pył drobny − PM10 – frakcja pyłu zawieszonego 
o średnicach cząstek poniżej 10 µm, pył bardzo drobny oznaczony symbolem 
PM2,5 – frakcja pyłu zawieszonego o średnicach cząstek poniżej 2,5 µm, pył 
submikronowy PM1 oraz pył ultra drobny PM0,1 – frakcje pyłu zawieszonego 
o średnicach cząstek odpowiednio poniżej 1,0 µm oraz poniżej 0,1 µm. W za-
leżności od rozpuszczalności pyłów w płynach ustrojowych i ich struktury 
krystalicznej, mogą mieć one działanie drażniące, zwłókniające, kancero-
genne, alergizujące. Istotny wpływ zanieczyszczeń na ludzki organizm ma 
sam rodzaj oraz ilość substancji, jej właściwości oraz czas działania. Bardzo 
ważnymi czynnikami są toksyczność i trwałość w środowisku, struktura 
chemiczna, rozpuszczalność w wodzie oraz tłuszczach, bioakumulowanie 
się w łańcuchu pokarmowym, jak również cechy osobnicze danego orga-
nizmu i warunki występujące w trakcie ekspozycji. Pyły przedostają się do 
organizmu przez układ pokarmowy, układ oddechowy i bezpośrednio przez 
skórę. Atakują układ krążenia i układ nerwowy. Pył PM10 odpowiedzialny 
jest za choroby układu oddechowego, ponieważ to jego cząstki przedostają  
się wraz z powietrzem do górnych dróg oddechowych. Bardziej niebezpiecz-
ne są tzw. pyły drobne o średnicy 2,5 µm, które bezpośrednio trafiają do  
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pęcherzyków płucnych. Wiele badań naukowych dowodzi, że pyły PM2,5 
powodują nasilenie astmy, ostre reakcje układu oddechowego: kaszel, trud-
ności z oddychaniem czy bronchit. Cząsteczki pyłów o średnicy 0,1 µm 
z pęcherzyków płucnych mogą trafić do naczyń krwionośnych i przedostać 
się do narządów i tkanek. Do najczęściej występujących chorób zawodowych 
należy pylica azbestowa, wapniowa oraz krzemica. Najbardziej narażony-
mi grupami społecznymi na oddziaływanie pyłów są osoby w podeszłym  
wieku, dzieci i osoby chore na astmę [2, 3, 6].

Charakterystyka punktów pomiarowych  
oraz sposób poboru próbek pyłu do badań

Punkty pomiarowe pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, PM1,0 zostały wybrane 
na warszawskiej Woli, w okolicach parku Edwarda Szymańskiego. Na rys. 1 
przedstawiono mapę z zaznaczonymi punktami pomiarowymi. Próbki pobie-
rano w godz. od 7:30−9:30 oraz godz. 11:00–13:00. 

Rys. 1. Mapa z punktami pomiarowymi w okolicy al. Prymasa Tysiąclecia,  

Górczewskiej, Wolskiej, Elekcyjnej, Parku Edwarda Szymańskiego w Warszawie 

Źródło: [5]
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Rys. 2. Punkt pomiarowy P1, K1                   Rys. 3. Punkt pomiarowy P7, K7 

Źródło: [5]                                                                 Źródło: [5]

Rys. 4. Punkt pomiarowy P8, K8                    Rys. 5. Punkt pomiarowy P12, K12

Źródło: [5]                                                                 Źródło: [5]

Pierwszym punktem pomiarowym P1 było skrzyżowanie al. Prymasa 
Tysiąclecia z ul. Wolską, gdzie w każdym kierunku są trzy pasy ruchu. Al. Pry-
masa Tysiąclecia to jedna z głównych artylerii komunikacyjnych łącząca część 
północną z południową w aglomeracji warszawskiej, dodatkowo pełniąca 
funkcję drogi krajowej numer 7. Pod wiaduktem, na alei Prymasa Tysiąclecia 
odbywa się ruch kołowy (rondo Zdzisława Lubomirskiego). W godzinach 
porannych i popołudniowych tworzą się w tym miejscu bardzo duże zatory 
komunikacyjne. Przebiegają tam linie tramwajowe o numerach 10, 11, 13, 
26, 27. Linie autobusowe o numerach N43, 186, 414, 523 biegną w kierunku 
północnym, w kierunku południowym natomiast 186, 414, 523, N43, zaś 
w kierunku zachodnim tylko N42 (ze względu na budowany drugi odcinek 
metra). Dodatkowo znajduje się tam ruchliwe przejście dla pieszych oraz 
krzyżujące się ścieżki rowerowe.

Na rys. 6–17 przedstawiono miejsca pomiarowe.
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Rys. 6. Punkt pomiarowy P1, K1 

Źródło: [5] 

Rys. 7. Punkt pomiarowy P2, K2

Źródło: [5]

Drugi punkt pomiarowy P2 to przejście dla pieszych na ul. Wolskiej 
między rondem Zdzisława Lubomirskiego a przystankiem autobusowym 
os. Wolska 02. W codziennym szczycie komunikacyjnym, spotęgowanym 
dodatkowo budową metra, porusza się tam bardzo duża liczba pojazdów. 
Trzeci punkt P3 to ul. Wolska przy skrzyżowaniu z al. Prymasa Tysiąclecia. 
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Niedaleko od tego punktu znajdują się dziesięciopiętrowe bloki przy ul. Wie-
luńskiej, charakteryzujące się zwartą zabudową.

 

Rys. 8. Punkt pomiarowy P3, K3 

Źródło: [5]

Rys. 9. Punkt pomiarowy P4, K4 

Źródło: [5]

Punkt pomiarowy P4 to ul. Wolska na wysokości ul. Elekcyjnej, zamknię-
tej ze względu na zmianę organizacji ruchu spowodowaną budową metra. 
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Rys. 10. Punkt pomiarowy P5, K5 

Źródło: [5]

Rys. 11. Punkt pomiarowy P6, K6

Źródło: [5] 

 
Punkt badawczy P5 był istotny ze względu na swoje położenie, ponieważ 

mieści się tam przedszkole nr 350 „Jaśminowy Gaj”. Kilkaset metrów w kie-
runku zachodnim przeprowadzono kolejne pomiary, oznaczone jako punkt 
pomiarowy P6. Badanie to przeprowadzono na terenie placu zabaw. Punkt 
pomiarowy P7 to środek parku Edwarda Szymańskiego. 
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Rys. 12. Punkt pomiarowy P7, K7

Źródło: [5]

Rys. 13. Punkt pomiarowy P8, K8

Źródło: [5] 

Punkt pomiarowy P8, znajdował się około 350 m od ronda Józefa Szcze-
pańskiego „Ziutka” − skrzyżowania al. Prymasa Tysiąclecia z ul. Wolską.
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Rys. 14. Punkt pomiarowy P9, K9

Źródło: [5]

Rys. 15. Punkt pomiarowy P10, K10

Źródło: [5]

P9 umiejscowiony był przy basenach wodnych Moczydło, które w okre-
sie letnim są szczególnie odwiedzane przez mieszkańców Warszawy. P10, 
zlokalizowany przy ul. Elekcyjnej na wysokości Domu Pomocy Społecznej 

„Budowlani”, to miejsce znaczące ze względu na przebywanie tam osób w po-
deszłym wieku. 
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Rys. 16. Punkt pomiarowy P11, K11

Źródło: [5]

Rys. 17. Punkt pomiarowy P12, K12

Źródło: [5]

P11 zlokalizowany był przy skrzyżowaniu ul. Górczewskiej z ul. Elekcyj-
ną, tuż obok Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy Attis  
Sp. z.o.o., zajmującego się hospitalizacją i rehabilitacją pacjentów. Mimo 
budowy drugiej linii metra, ul. Elekcyjną odbywa się transport zbiorowy 
liniami 109, 154, 171,184, 190, 197, zaś przy skrzyżowaniu ul. Górczewskiej 
z ul. Elekcyjną kursują autobusy linii 523 oraz N43. 
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P12 usytuowano przy skrzyżowaniu al. Prymasa Tysiąclecia z ul. Górczew-
ską. Tak jak w przypadku skrzyżowania ul. Wolskiej z al. Prymasa Tysiąclecia, 
również w tym punkcie ruch drogowy odbywa się dwutorowo przez rondo 
oraz wiadukt, który umożliwia przeprawę bez zatrzymywania się na sygna-
lizacji świetlnej na osi północ-południe. Przy skrzyżowaniu tym znajduje się 
stacja paliw, automatyczna myjnia samochodowa, dwa salony samochodowe 
oraz inne mniejsze firmy. Przy badanym skrzyżowaniu jest kilka przystanków 
autobusowych.

Analiza i omówienie wyników przeprowadzonych badań

Wyniki pomiaru stężenia miejskiego pyłu zawieszonego w punktach pomiaro-
wych P1-P12 oraz K1-K12 przedstawiono na rys. 18−41 w postaci wykresów.

Punkt pomiarowy P1, K1

Skrzyżowanie al. Prymasa Tysiąclecia z ul. Wolską. Pod wiaduktem znajduje 
się Rondo Zdzisława Lubomirskiego. W dniu badań, budowa metra spowo-
dowała kilku kilometrowy zator zarówno w stronę Centrum, jak i Dworca 
Zachodniego. Dodatkowo na ul. Wolskiej doszło do awarii tramwajów, które 
również stanęły w korku.  

Rys. 18. Punkt pomiarowy P1

Źródło: [5]
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Rys. 19. Punkt pomiarowy K1

Źródło: [5]

Przyczyną różnic w pomiarach w jednym punkcie, ale w różnych porach 
dnia, może być pas wolnej przestrzeni od strony zachodniej, dający napływ 
czystego powietrza. W przypadku pomiarów sporządzonych w godzinach 
rannych, kiedy był szczyt komunikacyjny połączony z awarią tramwajów, 
wyniki stężeń wszystkich trzech frakcji były wyjątkowo wysokie – wahały się 
od 90 µg/m3 aż do 199 µg/m3. Wyniki pomiarów z godz. 11:00 w tym samym 
miejscu pomiarowym przedstawiają wartości dużo niższe, jednak nadal  
na dość wysokim poziomie. Wynika to z faktu, że ul. Wolska odciąża inne 
ulice w związku z budową drugiej linii metra. Między porannym szczytem 
a drugą turą badań różnica najwyższych wyników stężeń frakcji wynosi aż 
96 µg/m3. W 29 s na wykresie widać wzrost stężenia pyłu aż o 35 µg/m3. Wy-
nika to z faktu, że doszło do zmiany świateł na skrzyżowaniu (auta i pojazdy 
ciężarowe, hamując, wznieciły zalegający na drodze pył). 

Punkt pomiarowy P2, K2

Punkt P2 – ul. Wolska między przystankiem autobusowym os. Wolska a przej-
ściem dla pieszych. Punkt ten codziennie jest uczęszczany przez bardzo dużą 
liczbę pieszych. Za przystankiem znajduje się ruchliwa ścieżka rowerowa. 
Z uzyskanych danych można wywnioskować, że oddalając się od zakorko-
wanego skrzyżowania, stężenia wszystkich trzech frakcji pyłów nieznacznie 
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zmalały. Wynik maksymalny w punkcie pomiarowym P1 wynosił 199 µg/m3, 
zaś w punkcie P2 – 180 µg/m3. 

Rys. 20. Punkt pomiarowy P2

Źródło: [5] 

Rys. 21. Punkt pomiarowy K2

Źródło: [5]
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Z kolei ten sam punkt K2 kilka godzin później, gdy ulice były już zupełnie 
drożne i usunięto awarię tramwajów, wskazuje znacznie mniejsze stężenia. Już 
od 1 s pomiaru wartości stężeń są niższe o 104 µg/m3 – w punkcie pomiaro-
wym P1 zaczęły się od 121 µg/m3, zaś w K2 osiągnęły wynik zaledwie 17 µg/m3.  
W 20 s pomiarów stężenia wszystkich trzech frakcji wzrosły do 33 µg/m3, 
a następnie zmalały w 22 s. Wynikało to z przejazdu wyeksploatowanego 
samochodu ciężarowego typu Jelcz. Wartości stężeń na wykresie, podobnie  
jak w punkcie P1, są nieregularne ze względu na ciągły ruch pojazdów oraz 
tramwajów. Porównując wykres P2 z K2, można wywnioskować, że w godzi-
nach szczytu w aglomeracji warszawskiej, w sposób znaczący wzrasta emisja 
zanieczyszczeń z liniowych źródeł komunikacji.   

Punkt pomiarowy P3, K3

Punkt P3 zlokalizowany pomiędzy blokami na ul. Wieluńskiej jest odizo-
lowany dziesięciopiętrowymi budynkami, zarówno od samego ronda, jak 
również od strony zachodniej i północnej. W obrębie tego obszaru bardzo 
często można spotkać osoby w podeszłym wieku, które w sposób szczególny 
są narażone na zagrożenia wynikające z emisji toksycznych substancji. Już 
od pierwszych sekund pomiaru widać, że pomimo panującego paraliżu w tej 
części dzielnicy, wyniki stężeń były znacząco niższe od punktu pomiarowego 
P1. Dla P1 stężenia wynosiły aż 99 µg/m3, zaś dla P3 odnotowano 21 µg/m3. 
Porównując najwyższe wartości, w przypadku punktu pomiarowego P1 było 
to 199 µg/m3, a dla P3 jedynie 29 µg/m3. Oba pomiary zostały wykonane 
w podobnym czasie, co pokazuje, że zwarta i wysoka zabudowa w sposób 
znaczący obniża poziom zanieczyszczenia. Wynik stężenia jednak w dalszym 
ciągu jest stosunkowo wysoki, co może mieć konsekwencje zdrowotne dla 
osób starszych oraz mających już problemy z układem oddechowym. Przy-
czyną tego stanu rzeczy są zalęgające masy powietrza, które skumulowały się 
w obrębie osiedla oraz brak cyrkulacji powietrza z zewnątrz.

Inne wartości, już w godzinach południowych, przedstawia punkt po-
miarowy K3, ponieważ wartości stężeń nie przekroczyły 20 µg/m3 (rys. 23). 
Oznacza to, że wartości stężeń z godzin porannych, mimo że były znacząco 
niższe niż w innych punktach pomiarowych, mogą zmaleć nawet o połowę, 
czyli do wartości 10 µg/m3. W tym przypadku rozkład stężeń pyłu był re-
gularny. Stężenia poszczególnych frakcji oscylowały między 10−20 µg/m3. 
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Rys. 22. Punkt pomiarowy P3

Źródło: [5]

Rys. 23. Punkt pomiarowy K3

Źródło: [5] 

Punkt pomiarowy P4, K4

Skrzyżowanie ul. Wolskiej z ul. Elekcyjną to P4. To jednocześnie ostatni 
punkt pomiarowy realizowany wzdłuż ul. Wolskiej. W dniu przeprowadzania 
badań ul. Elekcyjna była zamknięta. Skrzyżowanie to bezpośrednio graniczy 
z parkiem Edwarda Szymańskiego. Minimalny poziom stężenia pyłów za-
wieszonych wyniósł 80 µg/m3, zaś najwyższy 160 µg/m3 i dotyczył pyłu PM10 
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w 12 oraz 45 s pomiarowej. W dalszym ciągu są to stężenia wysokie, jednak 
są niższe niż w punktach P1 oraz P2. Nasuwa się wniosek, że wraz z oddala-
jącymi się punktami pomiarowymi od skrzyżowania alei Prymasa Tysiąclecia  
z ul. Wolską stopniowo maleją wartości stężeń wszystkich frakcji. Gwałtowny 
wzrost stężeń wszystkich trzech frakcji w pierwszym przypadku spowodo-
wany był sygnalizacją świetlną, która zmusiła kierowców do hamowania. 
W drugim przypadku był to przejazd autobusu oraz auta ciężarowego jadą-
cego na budowę, przy warunkowym skręcie w prawo. 

Rys. 24. Punkt pomiarowy P4 

Źródło: [5]

Rys. 25. Punkt pomiarowy K4

Źródło: [5]
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Badania w godzinach południowych w punkcie K4 wskazywały stężenia 
8 µg/m3 w przypadku frakcji PM1 w 2 s i 20 µg/m3 – frakcja PM10, co oznacza, 
że jakość powietrza w tym miejscu o tej porze jest bardzo dobra. Punkt ten 
jest oddalony od głównego skrzyżowania al. Prymasa Tysiąclecia z ul. Wolską 
o 0,5 km. Jednak decydującym czynnikiem niskich stężeń był płynny ruch 
samochodowy oraz zdecydowanie niższa niż w godzinach szczytu liczba 
pojazdów. 

Punkt pomiarowy P5, K5

P5 zlokalizowany w parku Edwarda Szymańskiego przy wejściu do przed-
szkola nr 350 „Jaśminowy Gaj”. Z racji tego, że przedszkole usytuowane jest 
w parku, jest w sposób znaczący odizolowane przez liczne drzewa, a tak-
że sąsiadujące bloki mieszkalne. Najniższą frakcją jest frakcja PM2,5, która  
w 4 s pomiarów wykazała 7 µg/m3, zaś najwyższy wynik odnotowano w 13 s 
i dotyczył on PM10 z wynikiem 25 µg/m3. Poniższe wyniki są prawie ośmio-
krotnie niższe niż te uzyskane w punkcie pomiarowym P1, mimo że badanie 
w punkcie pomiarowym P5 przeprowadzono w godzinach szczytu.

 

Rys. 26. Punkt pomiarowy P5

Źródło: [5]
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Rys. 27, sporządzony na podstawie danych z badań w godzinach połu-
dniowych, charakteryzuje się jeszcze niższymi wartościami niż w przypadku 
punktu pomiarowego P5 badanego w godzinach porannych. Najniższa frakcja 
pyłu dotyczy PM1 o wartości 5 µg/m3 w 3 s, zaś najwyższą odnotowano dla 
frakcji PM10 w wysokości 15 µg/m3 w kilku sekundach w ciągu całego bada-
nia. Otaczający park oraz ciąg bloków mieszkalnych od strony południowo-

-wschodniej odgradzających przedszkole zarówno od samej trasy szybkiego 
ruchu, alei Prymasa Tysiąclecia oraz zakorkowanego w godzinach szczytu 
skrzyżowania, stanowią skuteczną osłonę przed zanieczyszczeniami. 

Rys. 27. Punkt pomiarowy K5

Źródło: [5]

Punkt pomiarowy P6, K6

P6 umiejscowiony był w niedalekim sąsiedztwie punktu P5. Znajduje się tam  
plac zabaw, z którego korzystają dzieci, przebywając tam wraz ze swymi opieku-
nami. Wyniki z porannych badań na placu zabaw przestawiono na rys. 28–29,  
gdzie odnotowano nieznacznie wyższe stężenia wszystkich frakcji niż w poprzed-
nim punkcie. Przyczyną takiego zjawiska mogła być zdecydowanie mniejsza 
liczba drzew i krzewów niż wokół przedszkola. 
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Rys. 28. Punkt pomiarowy P6 

Źródło: [5]

Rys. 29. Punkt pomiarowy K6 

Źródło: [5]

Punkt pomiarowy P7, K7

Zlokalizowany w Parku Edwarda Szymańskiego P7 charakteryzuje się tym, 
że jest na otwartej przestrzeni, drzewa są oddalone od niego średnio o kil-

70 A� Dmochowska, K� Skuneczny, A� Polańczyk, W� Jarosz, M� Ciuka-Witrylak



kaset metrów z każdej strony. W parku codziennie odpoczywa oraz uprawia 
różnego rodzaju sporty bardzo wiele osób w różnym wieku. Wartości frakcji 
pyłu przedstawiają się w sposób regularny i są na niskim poziomie, podobnie 
jak w poprzednich dwóch lokalizacjach, a nawet jeszcze niższe.
 

4

Rys. 30. Punkt pomiarowy P7

Źródło: [5]

Rys. 31. Punkt pomiarowy K7

Źródło: [5]

Zagrożenia wynikające z emisji pyłu zawieszonego… 71



Punkt pomiarowy P8, K8

P8 zlokalizowany był na terenie parku Edwarda Szymańskiego od strony za-
chodniej, w sąsiedztwie trasy szybkiego ruchu, obok al. Prymasa Tysiąclecia. 
Znajduje się tam teren do jazdy na rolkach, ścieżki rowerowe, korty tenisowe 
oraz bungee. Punkt ten charakteryzuje się również tym, że od strony ulicy jest 
otwarta przestrzeń. Różnica między minimalnym a maksymalnym stężeniem 
którejkolwiek z frakcji wynosiła tylko 17 µg/m3 (rys. 32). 
 

Rys. 32. Punkt pomiarowy P8

Źródło: [5]

W przypadku badań wykonanych po południu (rys. 33), wartości stężeń 
wszystkich frakcji były nieznacznie wyższe od wartości otrzymanych w godzi-
nach porannych. Był to pierwszy tego typu przypadek podczas prowadzonych 
badań. Najniższy poziom stężenia pyłu zawieszonego PM1,0 odnotowano w 14 s 
na poziomie 23 µg/m3, zaś najwyższy wynosił 41 µg/m3 i wystąpił kilkukrotnie 
podczas tego badania. Przyczyną tego może być fakt, że punkt pomiarowy P8 
to teren otwarty od strony zachodniej i dochodzi tu do cyrkulacji mas powie-
trza. Warto zauważyć, iż mimo ruchliwej al. Prymasa Tysiąclecia, wartości 
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stężeń wszystkich frakcji, zarówno w godzinach porannych, kiedy był zator, jak 
i popołudniowych, były niskie. Świadczy to o dobrej przepustowości tej drogi, 
jak również sprawdzającej się szybkiej przeprawie wiaduktami. Kierowcy nie 
muszą korzystać z sygnalizacji świetlnej (hamowanie i ruszanie), tym samym 
ich samochody emitują mniej zanieczyszczeń. 

Rys. 33. Punkt pomiarowy K8

Źródło: [5]

Punkt pomiarowy P9, K9

P9, zlokalizowany w parku wodnym Moczydło, jest największym kompleksem 
basenów odkrytych w stolicy. Baseny graniczą bezpośrednio ze skrzyżowa-
niem ul. Górczewskiej oraz al. Prymasa Tysiąclecia, co stwarza bezpośrednie 
zagrożenie dla odpoczywających na tym terenie. Najniższa wartość stężenia 
w przypadku tego badania dotyczy frakcji PM2,5 i wynosi 13 µg/m3 w 4 s, 
zaś maksymalny wynik to frakcja PM10 stanowiący 43 µg/m3 w 29 s. Pod-
czas przeprowadzonych badań w 28 s na plac basenów wjechał samochód 
ciężarowy, dlatego też między 28 a 29 sekundą mamy wzrost stężenia pyłu 
zawieszonego (rys. 34).
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Rys. 34. Punkt pomiarowy P9

Źródło: [5]

Rys. 35. Punkt pomiarowy K9

Źródło: [5]

Wyniki badań jakości powierza na terenie basenów w godzinach popołu-
dniowych są nieznacznie lepsze od tych z godzin porannych (rys. 35). Najwyższą 
wartość frakcji PM10 otrzymano kilkukrotnie na poziomie 25 µg/m3, zaś najniż-
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szą odnotowano przy frakcji PM2,5, która wynosiła zaledwie 11 µg/m3 i również 
była osiągana kilkukrotnie. 

Punkt pomiarowy P10, K10

P10 znajduje się przy zamkniętej dla ruchu ul. Elekcyjnej. Punkt ten, ze 
względu na swoją lokalizację, jest istotny, ponieważ z jednej strony nie jest 
usytuowany przy samym skrzyżowaniu z ruchliwą ul. Górczewską, a badania 
przeprowadzono przed budynkiem Domu Pomocy Społecznej „Budowlani”, 
gdzie mieszkają osoby w podeszłym wieku. Odległość punktu pomiarowego 
od skrzyżowania z ul Górczewską to 300 m. Otrzymane wyniki prezentują się 
w sposób regularny między 30 a 50 µg/m3 dla każdej zbadanej frakcji. Między 
5 a 10 s frakcja PM10 jest wyższa od frakcji pyłu PM2,5 oraz PM1,0 (rys. 36). 
Wartości wszystkich trzech frakcji są wyższe niż w punktach pomiarowych 
P5, P6, P7, gdzie dużą rolę odgrywały drzewa i krzewy, czy w P3, gdzie była 
gęsta i zwarta zabudowa oraz nie było cyrkulacji powietrza. 
 

Rys. 36. Punkt pomiarowy P10

Źródło: [5]

Wyniki badań przeprowadzonych w tej lokalizacji w godzinach popołu-
dniowych K10 są mniejsze. Frakcja PM2,5 w 8 i 9 s miała wartość tylko 11 µg/m3,  
zaś najwyższa dotyczyła frakcji PM10 i wynosiła 25 µg/m3. 
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Rys. 37. Punkt pomiarowy K10

Źródło: [5]

Punkt pomiarowy P11, K11

P11 to skrzyżowanie ul. Elekcyjnej z ul. Górczewską, bezpośrednio przy  
Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy Attis specjali-
zującym się w hospitalizacji i rehabilitacji pacjentów. Na ul. Górczewskiej, 
podczas przeprowadzonych badań, było dużo ciężkiego sprzętu budowla-
nego, który dodatkowo wzniecał zalegający pył. Już od początku pomiarów 
widać, że w przypadku tego punktu pomiarowego wartości stężeń są wyższe 
od tych zebranych na terenie parku i przy ul. Elekcyjnej 6. Stężenia frakcji 
pyłu PM10 znajdują się w przedziale od 50 µg/m3 do 101 µg/m3, a frakcji pyłu 
PM2,5 w granicach 50 µg/m3 do 99 µg/m3, zaś PM1,0 od 50 µg/m3 do 91 µg/m3. 

Badania przeprowadzone na tym obszarze w godzinach popołudniowych 
pokazują zbliżone wyniki (rys. 39). Wahania stężeń pyłu podczas godzin 
popołudniowych są wyższe w wyniku ciągłego poruszania się aut ulicą Gór-
czewską oraz na placu budowy. Najniższą wartość osiąga frakcja PM1,0, dla 
której w 1 s otrzymano 33 µg/m3, zaś najwyższa dotyczy frakcji PM10 w 23 s, 
gdzie zarejestrowano 101 µg/m3.
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Rys. 38. Punkt pomiarowy P11

Źródło: [5]

Rys. 39. Punkt pomiarowy K11

Źródło: [5]
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Punkt pomiarowy P12, K12

P12 to skrzyżowanie al. Prymasa Tysiąclecia z ul. Górczewską. Lokalizacja ta 
odgrywa kluczową rolę w komunikacji miejskiej. W pobliżu niej jest stacja 
benzynowa, automatyczna myjnia samochodowa i dwa salony samochodowe. 
Przez skrzyżowanie przebiegają ścieżki rowerowe. Na rys. 40 przedstawiono 
wyniki pomiarów, które wskazują, że stężenie każdej z badanych frakcji nie 
było niższe niż 69 µg/m3. W 15 s odnotowano gwałtowny wzrost stężenia 
w każdej z badanych frakcji. Maksymalne stężenie wyniosło aż 222 µg/m3 
dla frakcji PM10, 185 µg/m3 dla PM2,5 oraz 180 µg/m3 dla PM1,0. Następnie 
stężenie spadło do najniższej wartości w przypadku PM10 do 80 µg/m3, dla 
PM2,5 do 67 µg/m3, zaś dla PM1,0 do wartości 60 µg/m3. W dalszej części bada-
nia stężenia utrzymywały się na poziomie od 70 µg/m3 do 92 µg/m3. Wyniki 
otrzymane w tym badaniu znacznie wykraczają ponad dopuszczalne normy 
stężeń. Gwałtowny wzrost pyłu w 15 s do 222 µg/m3 spowodowany był naj-
prawdopodobniej nagłym startem pojazdów spod świateł.

Rys. 40. Punkt pomiarowy P12 

Źródło: [5]

Badania wykonane w godzinach popołudniowych również wskazywały 
wyniki stężeń na wysokim poziomie, mimo że ruch w okolicy nie był tak 
duży. Wartości stężeń w tym przypadku oscylowały od 32 µg/m3 w przy-
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padku badanej frakcji PM1,0 oraz najwyższym pomiarem dla frakcji PM10 na 
poziomie 99 µg/m3 (rys. 41).

Rys. 41. Punkt pomiarowy K12

Źródło: [5]

Wnioski

1) Przekroczone wartości norm odnotowano przede wszystkim przy głównych 
skrzyżowaniach i trasach komunikacyjnych. Bardzo wysokie i jednocześnie 
stałe stężenia pyłu zawieszonego w miejskim powietrzu występują podczas 
zatorów (jak w P1, skrzyżowanie al. Prymasa Tysiąclecia z ul. Wolską), kiedy 
doszło do awarii tramwajów w godzinach szczytu.

2) Z przeprowadzonej analizy wyników badań wynika, że wraz z oddalaniem 
się od głównych skrzyżowań oraz tras szybkiego ruchu, wartości wszystkich 
trzech frakcji pyłu stopniowo maleją.

3) W przypadku gęstej zabudowy na małym obszarze odnotowano zdecydo-
wanie mniejsze wartości frakcji pyłu, podobnie było w przypadku parku, 
gdzie drzewa i krzewy w sposób znaczący obniżały poziom jego stężeń.

4) Z otrzymanych badań wynika, że stężenia osiągają zdecydowanie wyższe 
wartości, jeżeli pojazdy mechaniczne zatrzymują się przed sygnalizacją 
świetlną oraz gdy z niech ruszają. Z kolei, jeżeli mamy do czynienia 
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z ruchem płynnym, jednostajnym (tak jak w przypadku punktu pomia-
rowego P8 przy al. Prymasa Tysiąclecia), stężenia pyłu zawieszonego są 
dużo mniejsze od lokalizacji P1 oraz P12.

5) Bardzo istotny wpływ na rozkład stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu 
mają warunki meteorologiczne. Zjawisko inwersji termicznej w sposób 
istotny utrudnia ruchy zanieczyszczonych mas powietrza, w wyniku 
czego masy te kumulują się na danym terenie, powodując gromadzenie 
się mgły oraz wzmacnianie się smogu na terenie, gdzie wystąpiła duża 
emisja zanieczyszczeń.
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Kompetencje kierującego działaniem ratowniczym

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie ważnych aspektów związanych z uprawnienia-
mi, w które wyposażono osobę dowodzącą działaniem ratowniczym w systemie 
ochrony przeciwpożarowej. Tezą podjętych rozważań jest stwierdzenie, iż przyjęte 
rozwiązania w organizacji działań ratowniczych w ochronie przeciwpożarowej 
niekorzystnie różnicują uprawnienia kierującego działaniem ratowniczym, w za-
leżności od jego przynależności do danego rodzaju jednostki ochrony przeciwpoża-
rowej prowadzącej te działania. Artykuł jest przeglądem podstawowych pojęć i ich 
poprawności językowej w unormowaniach ochrony przeciwpożarowej dotyczących 
ratownictwa. Omówiono w nim współdziałanie jednostek ochrony przeciwpoża-
rowej w działaniach ratowniczych oraz ramowe zasady kierowania działaniami 
ratowniczymi. W materiale szczególny nacisk położono na obowiązki kierującego 
działaniem ratowniczym, a także jego uprawnienia i determinanty stosowalności 
przez niego prawa. Przedstawiono również opinię na temat form kierowania za 
pomocą rozkazów i poleceń.

Słowa kluczowe: działanie ratownicze, kierowanie działaniem ratowniczym, kie-
rujący działaniem ratowniczym, obowiązki kierującego działaniami ratowniczymi, 
uprawnienia kierującego działaniami ratowniczymi

The Competences of the Commander  
of the Rescue Operation 

Abstract

The purpose of the article is to indicate some important aspects related to the 
rights in which the person conducting the rescue operations in the fire protection 
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system is equipped. The thesis of the considerations is the statement that the adopted 
solutions in the organization of rescue operations in the fire protection adversely 
differentiate the powers of the commander of the rescue action, depending on his 
belonging to a given type of fire protection unit conducting rescue actions. The 
article is a review of the basic concepts and their linguistic correctness in the norms 
of rescue fire protection. The cooperation between the fire protection units in rescue 
actions and the framework rules for managing rescue actions are discussed. In the 
material, particular emphasis was placed on the responsibilities of the commander 
of the rescue action, powers and determinants of the applicability of the rights 
governing the rescue operation. An opinion was also presented on the forms of the 
rescue action management by means of orders and commands.

Keywords: rescue action, commanding rescue actions, commander of the rescue 
action, duties of the commander of the rescue action, powers of the commander 
of the rescue action 

Wstęp

Kierujący działaniem ratowniczym (KDR) ma wyjątkowy status. Staje się 
on organem kierowniczym na czas ich trwania, bez powoływania go jakim-
kolwiek aktem prawnym. Dodatkowo, nie jest to jedna z funkcji pełnionych 
w ramach struktur Państwowej Straży Pożarnej (PSP) czy innych jednostek 
ochrony przeciwpożarowej (JOP), ale samodzielny organ administracji pub-
licznej. Z tego względu wydanym przez niego decyzjom może być nadany 
rygor natychmiastowej wykonalności i podlegają one egzekucji, co powoduje, 
że KDR staje się jednocześnie jednoosobowym organem egzekucyjnym i eg-
zekutorem. W celu wyegzekwowania wydanych decyzji, prawo pozwala mu 
na korzystanie z całego wachlarza dostępnych pomocy i uprawnień. Jednak, 
aby mógł korzystać ze szczególnych uprawnień, muszą zaistnieć przesłanki 
wystąpienia stanu wyższej konieczności. Określa to jednoznacznie Rozpo-
rządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r., warunkując korzystanie 
z uprawnień przez KDR zaistnieniem stanu wyższej konieczności: „par. 3.1. 
Realizacja uprawnień (…) następuje wyłącznie w okolicznościach uzasadnio-
nych stanem wyższej konieczności” [9]. I tutaj pojawia się problem związany 
ze zdefiniowaniem tego pojęcia oraz określeniem jego granic. To zaś może 
powodować trudności ze zidentyfikowaniem stanu wyższej konieczności 
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w stanach zagrożeń przez kierującego działaniem ratowniczym i prowadzić 
do przekroczenia uprawnień. KDR może zaś działać na podstawie prawa 
i tylko w jego granicach, zaś ich przekroczenie może powodować pociągnięcie 
go do odpowiedzialności prawnej lub dyscyplinarnej. Dlatego też tak ważna 
jest znajomość prawa w tym zakresie, gdyż nieznajomość tych zagadnień nie 
zwalnia KDR z poniesienia konsekwencji za skutki swojego postępowania.

Ratownictwo w ochronie przeciwpożarowej jest, obok zapobiegania za-
grożeniom pożarowym, drugim podstawowym filarem systemu ochrony 
przeciwpożarowej. Aktualnie obowiązująca od 1991 r. ustawa o ochronie 
przeciwpożarowej [6] nałożyła na system obowiązek realizacji zadań na rzecz 
ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, m.in. przez prowadzenie 
działań ratowniczych (art. 1 ust. 3) [6], w sposób uniwersalny. Nakładając 
ten obowiązek na większość jednostek ochrony przeciwpożarowej, których 
ratowniczym personelem stali się strażacy JOP i ochotnicy, inaczej druho-
wie – członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP). Sposób aktywnego 
reagowania ratowniczego, we właściwych dla ratownictwa sytuacjach uaktyw-
nienia zagrożeń, ustawa określiła jako działania ratownicze (to każda czyn-
ność podjęta w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także 
likwidacja przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub 
innego miejscowego zagrożenia), a przewodzącego siłami wykorzystującymi 
odpowiednie środki nazwała kierującym działaniem ratowniczym. 

Przy kształtowaniu reguł organizacji i funkcjonowania ratowników po-
wołanych ustawą o PSP, ustawodawca zaakcentował odrębność tej formacji, 
nazywając ratowników1 − spośród funkcjonariuszy pożarnictwa – strażakami 
(strażacy PSP), powołując kierującego akcją ratowniczą (KAR) jako osobę 
przewodzącą realizacji zadań ratowania i przeciwdziałania zagrożeniom 
podczas tzw. akcji ratowniczych (AR). 

1. Podstawowe pojęcia i poprawność językowa

Przedstawienie i omówienie postawionego zagadnienia wymaga na wstępie 
wyjaśnienia użytych podstawowych pojęć. Prowadzenie działań specjalistycz-
nych przez JOP w szerokim zakresie wymaga od ratowników znajomości wielu 

 1 Ratownicy w znaczeniu ogólnym, a więc nie tylko ci, których określa ustawa o PRM. Są 
nimi także ratownicy górniczy, morscy, MSPiR, junacy OSP, strażacy JOP lub strażacy PSP.
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terminów branżowych, pozwalających na określenie nazw wykorzystywanego 
sprzętu, technik i technologii oraz zjawisk. Stosowanie w tym zakresie pojęć 
umownych lub lokalnego żargonu może utrudniać porozumiewanie się nawet 
w gronie tej samej grupy zawodowej. Stąd w dalszej części artykułu przedsta-
wiono podstawowe pojęcia związane z prowadzeniem działań ratowniczych.

Z powodu dbałości o wizerunek środowiska zawodowe kształtują włas-
ny język, jakim komunikują się z otoczeniem. Będące w obiegu określenia 
i pojęcia często używane są z ograniczoną konsekwencją, a dominującą jest 
maniera swobodnego i chaotycznego wyboru określeń. Na istniejący stan 
składają się dwa powody. 

Pierwszym z nich jest nie zawsze dostrzegana zmiana w uporządkowaniu 
pojęć, dokonana za sprawą regulacji prawnych, normujących funkcjonowa-
nie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, które zaczęły obowiązywać po 
1989 r., w nowym ładzie społeczno-gospodarczym kraju. Przyjęto rozwiązania 
prawne i organizacyjne nieco podobne, ale pod wieloma względami jednak 
odmienne od obowiązujących dotychczas. 

Drugim powodem braku poprawności językowej w branży jest silne 
przyzwyczajenie do tradycyjnych pojęć, nieuwzględnianie wymowy nowych 
aktów prawnych, inercja w przyjęciu nowych umów pojęciowych, ale również 
oddziaływanie starej literatury z tradycyjnym nazewnictwem oraz używanie 
pojęć tradycyjnych w nowych publikacjach, w których autorzy nie przywią-
zywali wagi do poprawności językowej. 

Chodzi w gruncie rzeczy o niewielki zasób pojęć, wobec których zmiany 
nazewnicze nastąpiły. Lecz to nie tylko nazwy, ale inny model znaczeniowy 
i inne ramy prawne kompetencji kierującego działaniem ratowniczym. Na-
jogólniej można o tym pierwotnym zasobie powiedzieć, że cechuje go histo-
rycznie ukształtowany proces przejmowania terminologii wojskowej. Formy 
działalności straży pożarnej wzorowane były w przeszłości na rozwiązaniach 
właściwych wojsku2. Częściowo jest tak również obecnie. W przeszłości taka 
skłonność do form paramilitarnych istniała w odniesieniu do funkcjonowania 
wielu organizacji, podmiotów gospodarczych (np. poczta, kolej) i urzędów 

 2 Ustawa z dnia 13 marca 1934 r. o ochronie przed pożarami i innymi klęskami, art. 1 ust. 1: 
„Dyscyplinę i rozkazodawstwo straży pożarnych (pogotowi) według zasad, przyjętych 
w wojsku, organizację i sposób pełnienia służby oraz zasady i programy wyszkolenia 
członków straży pożarnych, a w szczególności osób (…)”. 
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państwowych. Z tego powodu, do języka branży przedostały się takie określe-
nia, jak: komendant, dowódca, dowodzenie, szef (kompanii, sztabu, zmiany 
służbowej), jednostka, oddział, pododdział, sekcja, pluton, ugrupowanie, 
siły i środki, sztab, natarcie, obrona, taktyka, strategia, działania i gotowość 
bojowa, operacje, kwatermistrzostwo, rejon koncentracji i wyczekiwania, 
stanowisko dowodzenia, działko (np. pianowe), rubież obronna, alarm, ko-
szary i wiele innych.

Akcja ratownicza czy ratunkowa?
Zgodnie z zasadami języka polskiego terminologia powinna brzmieć: 

„akcja ratunkowa” i „działanie ratownicze”. Określenie „akcja ratunkowa” 
jest stosowana w ratownictwie medycznym, morskim, wodnym, górskim, 
górniczym oraz w polskiej straży pożarnej do II wojny światowej3, co określa 
ustawa z 1934 r. [1]. Dopiero pierwsza znacząca ustawowa regulacja ochrony 
przeciwpożarowej z 1950 r. [2], wprowadziła pojęcie „akcja ratownicza”4. 
Pojęcie to stosowane jest w następnych ustawach dotyczących ochrony prze-
ciwpożarowej5. Trudno dociec, czy był to zabieg celowy, czy też wdał się błąd 
przeniesiony z żargonu. W aktualnej ustawie o Państwowej Straży Pożarnej 

 3 Tamże, art. 21: „(1) Straże pożarne (pogotowia), jadące w celu prowadzenia akcji ra-
tunkowej oraz podczas tej akcji, mają prawo korzystać ze wszystkich dróg i gruntów 
prywatnych dla przejazdu, postoju i prowadzenia akcji ratunkowej”.

 4 Tamże, art. 8.1: „Do wypełniania zadań ochrony przeciwpożarowej i do akcji ratow-
niczej powołane są straże pożarne”.

 5 Ustawa z dnia 13 kwietnia 1960 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 1960 r. Nr 20  
poz. 119 i 120), np. art. 27: „Kto z czasie akcji ratowniczej bezpodstawnie odmawia 
wykonania zarządzeń wydawanych przez kierującego akcją ratowniczą, podlega karze 
aresztu do lat 2”.

Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 1975 r.  
Nr 20 poz. 106), np. art. 23.1: „Kierujący akcją ratowniczą lub dowódca straży pożarnej 
może zarządzić: (…) 3) udostępnienie straży pożarnej − (…) przedmiotów przydatnych 
do akcji ratowniczej…”.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 
poz. 351 ze zm.), np. art. 1: „(…) prowadzenie działań ratowniczych (…)”, art. 2: „Ilekroć 
w ustawie jest mowa o: (…) 2) działaniach ratowniczych – rozumie się przez to każdą 
czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia i mienia, a także likwidację źródła 
powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, (…)”, art. 4: 

„(…) 4) przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej (…)”.
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akcję ratowniczą określa się jako działania organizowane i kierowane przez 
PSP (art. 20.1.) [5].

„Poprzez działania ratownicze rozumie się każdą czynność podjętą w celu 
ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację przyczyn 
powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego 
zagrożenia” (art. 2.2) [6]. Działanie, aby było skuteczne, wymaga na miejscu 
obecności osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, która 
obejmie funkcję przewodzącego (kierującego). „Kierującym jest pierwszy 
przybyły na miejsce zdarzenia dowódca z jednostki, do czasu przybycia osoby 
posiadającej uprawnienia do przejęcia kierowania” [12]. To od jego decyzji, 
wiedzy i doświadczenia zależeć będzie powodzenie akcji ratowniczej. 

Kierowanie działaniem ratowniczym to „planowanie, organizowanie, 
nadzorowanie i koordynowanie działań ratowniczych” (par. 2.5) [13]. Treść 
przytoczonego rozporządzenia może powodować poczucie uzasadnionego 
niedosytu. Użyte określenie – „koordynowanie” – na ogół w występujących 
strukturach etapów cyklu zorganizowanego działania, uzupełniane jest po-
jęciem „przewodzenie”. Proces „decydowania” zdaje się być najważniejszy 
w cyklu. Koordynowanie to tylko harmonizowanie, korelowanie, układanie 
współdziałania, a przecież najważniejszym oczekiwaniem od kierującego jest 
efektywne, a więc sprawne i skuteczne, podejmowanie decyzji o sposobie 
działania, zabezpieczeniu ciągłości działania oraz bezpieczeństwie ratowanych 
i ratujących [16, s. 69–70].

W trakcie działań może także wystąpić sytuacja, w której nastąpi przejęcie 
kierowania działaniem ratowniczym przez dowódcę z JOP, posiadającego 
kwalifikacje do kierowania takimi działaniami, co traktuje się jako „wstąpienie 
w prawa i obowiązki kierującego działaniem ratowniczym” [13]. Sytuacja 
taka może występować wielokrotnie, szczególnie w przypadku zdarzeń cha-
rakteryzujących się dużą dynamiką lub wysokim stopniem skomplikowania 
oraz w których uczestniczą znaczne siły i środki. Mówiąc o działaniach ra-
towniczych, nie można nie wspomnieć o JOP: „Tworzy się je jako jednostki 
umundurowane i wyposażone w specjalistyczny sprzęt, przeznaczone do 
walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagro-
żeniami” [6]. 

Do JOP, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej [6], zaliczają się:
• jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,
• jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,
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• zakładowe straże pożarne,
• zakładowe służby ratownicze,
• gminne zawodowe straże pożarne,
• powiatowe (miejskie) zawodowe straże pożarne,
• terenowe służby ratownicze,
• ochotnicze straże pożarne,
• Związek Ochotniczych Straży Pożarnych,
• inne jednostki ratownicze.

Wymienione jednostki wchodzą w skład krajowego systemu ratowniczo-
-gaśniczego (KSRG). System ten definiuje się jako „integralną część organi-
zacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą, w celu ratowania 
życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwal-
czanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń” [6]. 

Oprócz JOP system ten skupia „inne służby, inspekcje, straże, instytucje 
oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły 
się współdziałać w akcjach ratowniczych” [6]. Koordynowanie i współdzia-
łanie JOP będzie przedmiotem dalszych rozważań.

2. Współdziałanie jednostek ochrony przeciwpożarowej  
      w działaniach ratowniczych 

Różnorodność zdarzeń oraz ich specyficzny charakter powodują, że w trakcie 
prowadzenia działań ratowniczych, których zakres niejednokrotnie jest bardzo 
szeroki – od niesienia pomocy ofiarom, ratowania mienia do likwidowania 
skutków czy zabezpieczania miejsca akcji – zaangażowane muszą być różne 
służby i podmioty ratownicze. To od ich wspólnego zaangażowania, sprawnego 
współdziałania oraz dokładnego wykonywania poleceń, składających się na 
osiągnięcie założonego i zaplanowanego zamiaru taktycznego6, uzależnio-
ne jest powodzenie działań. Bardzo zbliżonym do omawianego jest termin 

„współpraca”, którego znaczenie należy zarezerwować dla określania więzi pod-
miotów czy systemów układających zasady wspólnego działania jeszcze przed 
ich podjęciem. Dotyczą np. planowania, szkolenia, ustalania procedur alar-
mowania, angażowania, działania, kierowania itp. Współdziałanie polega na 

„systematycznym lub doraźnym uzgadnianiu wysiłków jednostek taktycznych 

 6 Koncepcja i plan działania ratowniczego.
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sąsiadujących ze sobą i wykonujących zadania bojowe, zmierzające do osiąg-
nięcia wspólnego celu działania ratowniczego” [18]. Zasady współdziałania 
jednostek biorących udział w działaniu ratowniczym określa rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad 
kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących 
udział w działaniu ratowniczym [12]. Zgodnie z par. 5 tego rozporządzenia 
współdziałanie sił uczestniczących w działaniu ratowniczym polega na:

• wzajemnej pomocy w celu zachowania ciągłości i skuteczności procedur 
ratowniczych,

• powiadamianiu o występujących zagrożeniach oraz zastosowanych i wy-
maganych środkach ochrony osobistej ratowników i zabezpieczeniu te-
renu działań ratowniczych,

• informowaniu o stosowanych technikach ratowania życia, zdrowia, środo-
wiska i mienia oraz sposobach ewakuacji poszkodowanych i zagrożonych 
ludzi oraz zwierząt ze strefy zagrożenia,

• wzajemnym wsparciu logistycznym prowadzonych działań ratowniczych,
• zapewnieniu łączności i ciągłości wymiany informacji z powiatowym 

(miejskim) stanowiskiem kierowania.
Należy podkreślić, że takie współdziałanie organizuje kierujący dzia-

łaniem ratowniczym i dlatego tak ważne jest przestrzeganie określonych 
zasad objęcia, przejęcia i przekazania funkcji KDR, które gwarantują ciągłość 
kierowania. Dowódca7 przejmujący kierowanie staje się kierującym działa-
niem ratowniczym. W tym samym momencie ustaje jego funkcja dowódcy 
(zastępu, zmiany, jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP itp.) – „obowiązany 
jest zapoznać się z sytuacją, rozlokowaniem jednostek i wydanymi wcześniej 
rozkazami” [15]. Dodatkowo, przejmujący kierowanie przekazuje informację 
o tym fakcie do stanowiska kierowania komendanta powiatowego (miejskie-
go), by możliwe było określenie czasu przejęcia kierowania i zarejestrowania 
tego zdarzenia w dokumentacji operacyjnej.

Przekazanie kierowania działaniem ratowniczym powinno przebiegać 
wg następujących zasad:

• Uprawniony do przejęcia kierowania, po przybyciu na teren działań, 
powinien odszukać dotychczasowego kierującego, zaś osoba dotychczas 

 7 Gdyż od dowódcy zastępu (z wyjątkami) zaczyna się lista uprawnionych do objęcia 
i przejęcia kierowania działaniem ratowniczym.
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kierująca działaniami po zauważeniu uprawnionego do przejęcia kiero-
wania, powinna mu się zameldować i złożyć raport.

• Raport powinien zawierać:
a) krótką ocenę sytuacji w chwili przybycia lub przejęcia kierowania,
b) zamiar taktyczny i podjęte decyzje,
c) liczbę, rodzaj i kierunki działania jednostek ratowniczych,
d) rozmieszczenie stanowisk oraz zastosowane środki i techniki gaśnicze 

i ratownicze,
e) krótką ocenę sytuacji w danej chwili.

• Po przyjęciu meldunku przejmujący kierowanie wraz ze zdającym je 
dokonują przeglądu terenu akcji/działań ratowniczych.

• Po zapoznaniu z sytuacją, osoba uprawniona do kierowania – przejmująca 
je – powinna oświadczyć, że przejmuje kierowanie działaniem ratowni-
czym i informację tę przekazuje do stanowiska kierowania. 

• Celowe byłoby też przekazanie tej informacji uczestnikom działań ra-
towniczych.
Od tej chwili cała odpowiedzialność za dalszy przebieg działań spada na 

nowego KDR.
Listę uprawnionych do objęcia (przejęcia) funkcji kierowania działaniem 

ratowniczym w ochronie przeciwpożarowej, otwierają osoby określone na sto-
sownej liście w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współ-
działania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu 
ratowniczym [12]:

• członek ochotniczej straży pożarnej,
• komendant gminny ochrony przeciwpożarowej (jeśli jest członkiem 

ochotniczej straży pożarnej),
• strażak jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Są to osoby z JOP posiadające kwalifikacje do kierowania działaniem 
ratowniczym z tym, że KDR jest „pierwszy przybyły dowódca z jednostki, 
do czasu przybycia osoby posiadającej uprawnienia do przejęcia kierowania” 
(par. 2.2) [12]. Nie określono, czy pierwszy przybyły dowódca musi mieć 
uprawnienia do kierowania działaniem ratowniczym. Rozstrzyga to problem 

„wakatu” KDR dla sytuacji przy zdarzeniu, przy którym ratownicy podjęli 
realne działania ratujące, ale nie ma osoby z wymaganymi kwalifikacjami 
dla objęcia funkcji KDR.
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Priorytetami w przejęciu kierowania są osoby: 
• z jednostek zawodowych (nad ochotniczymi), 
• dowódcy, dla których miejsce zdarzenia stanowi teren własnego działania, 
• dowódcy przybyłych jednostek z KSRG, 
• ponadto zakładowy plan ratowniczy uzgodniony z komendantem powia-

towym/miejskim może ustalać inaczej.
Obecność na miejscu zdarzenia jednostki z KSRG wymusza stosowanie 

zasad przewidzianych dla tego systemu, z poziomami kierowania włącznie. 
Kierowanie interwencyjne „przejmują ratownicy z jednostek ochrony 

przeciwpożarowej, posiadający kwalifikacje do kierowania działaniem ratow-
niczym, właściwi ze względu na obszar chroniony, w kolejności:
1) członek ochotniczej straży pożarnej,
2) komendant gminny ochrony przeciwpożarowej, jeśli jest członkiem 

ochotniczej straży pożarnej,
3) strażak jednostki ochrony przeciwpożarowej,
4) dowódca zastępu Państwowej Straży Pożarnej,
5) dowódca sekcji Państwowej Straży Pożarnej,
6) zastępca dowódcy zmiany Państwowej Straży Pożarnej,
7) dowódca zmiany Państwowej Straży Pożarnej,
8) zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży 

Pożarnej,
9) dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej” [13].

Ponadto kierowanie interwencyjne może przejąć kierujący:
• oficer wyznaczony przez komendanta powiatowego (miejskiego) Pań-

stwowej Straży Pożarnej do kierowania w jego imieniu i na jego polecenie,
• komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej,
• oficer wyznaczony przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej do kierowania w jego imieniu i na jego polecenie.
Kierowanie taktyczne przejmują w następującej kolejności: 

1) zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży 
Pożarnej, właściwej dla miejsca powstania zdarzenia,

2) dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, 
właściwej dla miejsca powstania zdarzenia,

3) oficer wyznaczony przez komendanta powiatowego (miejskiego) Pań-
stwowej Straży Pożarnej do kierowania w jego imieniu i na jego polecenie,

4) komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej [13].
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Kierowanie strategiczne przejmują w następującej kolejności: 
1) oficer wyznaczony przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej do kierowania w jego imieniu i na jego polecenie,
2) komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
3) oficer wyznaczony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży 

Pożarnej do kierowania w jego imieniu i na jego polecenie,
4) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej [13].

W omawianej i cytowanej regulacji zapomniano o możliwości zapewnie-
nia przejęcia kierowania na poziomie taktycznym, przez uprawnionych do 
kierowania na poziomie strategicznym.

Do działań należy dysponować siły i środki, które zapewniają, poprzez 
swoje możliwości organizacyjne i techniczne, właściwą realizację określonych 
zadań ratowniczych. Oprócz JOP w działaniach mogą być zaangażowane:

• siły i środki Policji,
• siły i środki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
• siły i środki służb, straży i inspekcji (np. wojsko, Straż Miejska, Państwowa 

Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwo-
wa Inspekcja Weterynaryjna),

• siły i środki administracji samorządowej,
• siły i środki uwzględnione w planach ratowniczych (np. Lasy Państwowe, 

Pogotowie Energetyczne, Pogotowie Gazowe, Pogotowie Wodno-Kanali-
zacyjne, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, jednostki gospodar-
cze, instytucje państwowe, organizacje społeczne i inne podmioty, które 
dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać 
w akcjach ratowniczych).
Stąd też kierujący działaniem ratowniczym musi zapanować nad siłami 

nie tylko JOP, ale także w celu zintegrowania działań oraz określenia wa-
riantów współdziałania. Niezbędne jest koordynowanie działań wszystkich 
sił i wykorzystujących przez nie środków w akcji/działaniu ratowniczym. 

„Koordynować to harmonizować działania prowadzone wspólnie przez wiele 
osób w celu uzyskania efektu tych działań w jak najkrótszym czasie, przy jak 
najmniejszym nakładzie i przy optymalnym wykorzystaniu możliwości” [21]. 
Właściwa koordynacja przesądza o efektywności współdziałania ludzi i rzeczy, 
zaś jej brak „prowadzi do braku zgodności celów, niewłaściwego rozkładania 
czynności w czasie, nieodpowiedniego działania oraz nadmiernych kosztów” 
[17]. Dlatego też tak ważne jest, by w ćwiczeniach różnego typu uczestniczyły 
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wszystkie podmioty współdziałające, ujęte w planie ratowniczym (zakłado-
wym, powiatowym, wojewódzkim). Pozwoli to na wypracowanie pewnych 
modelowych rozwiązań i wariantów współdziałania, co w warunkach realne-
go zagrożenia spowodowanego określonym zdarzeniem, będzie procentować 
zwiększoną skutecznością działań współdziałających sił.

3. Ramowe zasady kierowania działaniami ratowniczymi

W organizacji działań ratowniczych szczególną rolę odgrywa kierowanie 
działaniem ratowniczym, które jest procesem trudnym, wymagającym odpo-
wiedniego przygotowania, wyszkolenia i doświadczenia zawodowego. Kierując 
działaniami podczas akcji różnego typu, można dostrzec, że posiadają one 
wiele cech wspólnych. Występują prawidłowości, które mogą być i są podstawą 
merytorycznego kierowania. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji z 2001 r. [12], kierowanie działaniem ratowniczym rozpoczyna się z chwilą 
pojawienia się na miejscu zdarzenia pierwszych sił ratowniczych, a kierującym 
jest pierwszy przybyły na miejsce dowódca. 

Tę samą kwestię inaczej definiuje rozporządzenie o KSRG: „Kierowanie 
działaniem ratowniczym rozpoczyna się z chwilą przybycia na miejsce zdarze-
nia pierwszych sił i środków podmiotów KSRG oraz stwierdzenia, w wyniku 
przeprowadzonego na miejscu zdarzenia rozpoznania sytuacji, zasadności 
podjęcia działań ratowniczych” [12]. Rozpoczęcie działań warunkowane 
jest oceną sytuacji i nie ogranicza się do samego faktu przybycia na miejsce 
zdarzenia, co choć słuszne, komplikuje reguły postępowania ratowniczego 
w ochronie przeciwpożarowej. 

To dowódca zastępu podczas dojazdu na miejsce zdarzenia musi zebrać 
jak najwięcej informacji o sytuacji. Nie zawsze jest to możliwe ze względu 
na to, iż stanowiska kierowania wykonują wtedy wiele zadań z zakresu dys-
ponowania sił do akcji i koordynacji działań. Często same mają zbyt mało 
informacji o sytuacji na miejscu zdarzenia, chociaż podczas przyjmowania 
zgłoszenia starają się lub powinny, zebrać w miarę możliwości jak najwięcej 
informacji i przekazać je wszystkie udającemu się na miejsce zdarzenia kieru-
jącemu. Podczas dojazdu do zdarzenia powinien starać się poszerzyć zakres 
swoich informacji poprzez stałe współdziałanie ze stanowiskiem kierowania. 
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Podczas przewidywanych zdarzeń o dużej skali, należy jak najszybciej zwięk-
szyć skład osobowy stanowiska kierowania.

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia należy przeprowadzić rozpoznanie 
i ocenić sytuację – to bardzo istotny element, od którego może zależeć jakość 
działań ratowniczych. Podczas rozpoznania nie można i nie wolno bagatelizo-
wać pozornie nieistotnych zjawisk, które zlekceważone, w dalszej fazie działań, 
mogą przynieść tragicznie skutki. Rozpoznanie powinno mieć charakter 
ciągły, bo tylko takie umożliwia kierującemu pełną ocenę sytuacji. Każde 
rozpoznanie prowadzone jest równolegle z realizacją działań ratowniczych. 

„Ocena sytuacji nie powinna się skupiać na bieżącym rozwoju zdarzenia, 
lecz na przyjmowaniu najbardziej niekorzystnych zjawisk, które w czasie 
działań ratowniczo-gaśniczych mogą wystąpić gwałtownie i nieoczekiwanie. 
[…] Ocenę sytuacji prowadzi dowódca każdego szczebla w ramach odcinka 
bojowego i przekazanego mu do wykonania zadania” [18].

Po przeprowadzeniu rozpoznania należy określić cel, zadania oraz wydać 
polecenia i rozkazy. Muszą być one jasne, zwięzłe i dokładne, by zrozumieli 
je wszyscy podwładni. Dodatkowo, należy przekazać w miarę możliwości 
wstępny meldunek do stanowiska kierowania. Stanowisko kierowania i do-
wódcy wyższego szczebla mogą wtedy planować użycie dodatkowych sił 
ratowniczych oraz skierowanie na miejsce działań innych służb, inspekcji, 
czy grup specjalistycznych. „Zapewnienie ciągłości przepływu informacji 
zapewnia płynność dalszych działań” [19]. Po rozpoznaniu i wstępnym zor-
ganizowaniu działań ratowniczych, należy jak najszybciej zabezpieczyć strefę 
działań ratowniczych oraz wyznaczyć i oznakować strefy zagrożenia. 

Dodatkowo, w zależności od sytuacji, należy wezwać kolejne siły i środ-
ki. Ponadto KDR musi pamiętać o zorganizowaniu zaopatrzenia wodne-
go. Ważnym elementem działań ratowniczych jest podział terenu akcji na  
tzw. odcinki bojowe, a także zorganizowanie systemu łączności. Konieczne 
jest zapewnienie łączności radiowej lub telefonicznej między wszystkimi 
siłami biorącymi udział w działaniach, gdyż jest ona podstawą skutecznych 
działań ratowniczych.

Podział terenu działań ratowniczych na odcinki bojowe do niedawna był 
zasadą uniwersalną i stanowił element usprawnienia zarządzania i realizacji 
działań. Korzystanie z tego rozwiązania było fakultatywne i leżało w zakresie 
decyzji przewodzącego. Od wejścia w życie rozporządzenia dotyczącego KSRG, 
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począwszy od 1999 r., podział na odcinki bojowe dotyczy tylko poziomów 
taktycznego i strategicznego. Na poziomie interwencyjnym nie przewiduje się 
takiego podziału. Zaważyły względy formalne, gdyż tzw. dowódcy odcinków 
bojowych, nie będąc kierującymi działaniem ratowniczym, nie mają stosow-
nych uprawnień do podejmowania decyzji. Oczywiście tworzenie odcinków 
bojowych jest w praktyce zwyczajowo ustanawiane podczas działań ratowni-
czych. Ich dowódcami mogą być, jak wspomniano, dowódcy bez uprawnień 
KDR lub też dowódcy doraźnie ustanawianych na miejscu działań przez 
KDR pododdziałów, realizujących odcinkowy zakres zadań w przedsięwzięciu 
określonym zamiarem taktycznym.

Do priorytetowych działań ratowniczych należy „wykonanie czynności 
umożliwiających:

• dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub poszkodowanych osób, 
wraz z udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej pomocy i ewakuację 
poza strefę zagrożenia,

• przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób 
oraz ratowników,

• zapewnienie bezpieczeństwa zagrożonym lub poszkodowanym osobom 
oraz ratownikom” [13].
Przejęcie kierowania przez przybyłego dowódcę8 wyższego szczebla musi 

się odbywać sprawnie, w sposób jasny, zrozumiały i konkretny, a fakt ten 
należy odnotować w dokumentacji operacyjnej i przekazać do właściwego 
miejscowo stanowiska kierowania.

Należy także, podczas długotrwałych i trudnych taktycznie akcji o więk-
szym zasięgu, powołać sztab oraz określić jego miejsce funkcjonowania i za-
dania. Do jego zadań będzie należało opracowywanie koncepcji organizacji 
akcji. Pracę sztabu organizuje jego szef, który podlega kierującemu. Do sztabu 
powinni wejść, oprócz strażaków, przedstawiciele Policji, służb medycznych, 
zarządzania kryzysowego, inspekcji, eksperci z zakresu różnych dziedzin, 
w zależności od specyfiki działań.

Ważną rzeczą w działaniach na większą skalę jest zorganizowanie punktu 
przyjęcia sił i środków (PPSiŚ) oraz powołanie odwodu operacyjnego. Miejsce 
takie winno być właściwie wybrane i oznakowane. Niedopuszczalne jest, aby 

 8 Osobę uprawnioną do przejęcia kierowania.
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bez zgody KDR, dowódca odwodu taktycznego wprowadził do działań siły 
nadzorowanego odwodu.

Po przeprowadzeniu ewakuacji ludzi z zagrożonej strefy, należy jak naj-
szybciej zapewnić im nie tylko warunki logistyczne, ale także opiekę medycz-
ną i – o ile jest to możliwe – także psychologiczną.

Jednym z podstawowych obowiązków kierującego jest dbałość o bez-
pieczeństwo podwładnych oraz zapewnienie nadzoru i monitoringu działań 
ratowniczych (kontrolowanie czasu przebywania w strefie zagrożenia, nadzo-
rowanie czasu przebywania pod wodą w czasie nurkowania). Są akcje ratow-
nicze, w których ze względu na zagrożenie życia i zdrowia, należy natychmiast 
wycofać ratowników z terenu działań i wtedy ważne jest, aby wcześniej ustalić 
lub określić sposób przekazania informacji, który da kierującemu możliwość 
dotarcia z takim rozkazem do wszystkich zagrożonych strażaków.

Istotnym zagadnieniem podczas prowadzenia działań jest także koniecz-
ność zorganizowania przez kierującego systemu współpracy z mediami. Naj-
prostszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest zadysponowanie oficera/rzecznika 
prasowego na miejsce działań lub powołanie zespołu prasowego. Pozwoli to 
na odciążenie kierującego od obowiązku współpracy ze środkami masowego 
przekazu i umożliwi skoncentrowanie się na prowadzeniu działań. Media 
mogą w trakcie akcji przekazywać informacje nie tylko o przebiegu działań, 
ale także o zasadach zachowania się w obliczu określonego zagrożenia. Mogą 
także przekazywać ważne komunikaty.

Należy pamiętać, że każda „akcja ratownicza to wyjątkowe warunki – 
walczymy wówczas i z czasem, i ze sobą. W wielu przypadkach to niezwykła 
walka” [20], jednak znajomość pewnych ramowych zasad i podstawowych 
zadań, które ma do zrealizowania KDR, usprawni jego pracę i przyczyni się 
do skuteczności i sprawności kierowania nimi. Działania ratownicze są pro-
cesem skomplikowanym, składającym się z wielu prowadzonych równolegle 
i wykonywanych na różnych płaszczyznach czynności, które wymagają od 
kierującego szerokiego zakresu wiedzy i umiejętności oraz doświadczenia 
z wielu różnych dziedzin ratownictwa. Ramowe zasady prowadzenia działań 
są pomocne w działaniach ratowniczych, jednak nie zwalniają KDR z kry-
tycznego myślenia, przewidywania i ostrożności, które to aktywne cechy 
ograniczają ryzyko działania według ściśle określonych schematów i w opar-
ciu o często zawodną rutynę.
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Podsumowanie
Jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz inne służby ratownicze współdzia-

łające w ramach systemu, realizując nałożone na nie zadania, wykonują szeroki 
zakres czynności ratowniczych, których jakość i skuteczność w dużej mierze 
zależy od KDR, właściwego współdziałania oraz koordynacji wszystkich sił. 
Ogromnie ważną zasadą kierowania działaniem ratowniczym jest jednoosobowe 
przywództwo, które pozwala na skupienie władzy kierowniczej w ręku jednej oso-
by. Determinującym elementem każdej akcji ratowniczej jest czas, który ogranicza 
szczegółowe omawianie i wyjaśnianie procedur oraz zasad związanych z czyn-
nościami ratowniczymi każdemu uczestnikowi tych działań. Dlatego bardzo 
ważnym elementem, który pozwoli na uniknięcie nieporozumień i niejasności, 
jakie mogą mieć miejsce podczas działań ratowniczych, jest przede wszystkim 
znajomość ramowych zasad i procedur kierowania działaniem ratowniczym 
przez funkcyjnych na różnych szczeblach kierowania. Trzeba jednak pamiętać, 
że każda akcja charakteryzuje się własną specyfiką i jest niepowtarzalna, dlatego 
kierujący nie może sobie pozwolić, by postępować rutynowo i schematycznie.

4. Obowiązki kierującego działaniem ratowniczym

Złożoność zdarzeń i ich specyficzny charakter oraz różnorodność problemów, 
z którymi w trakcie prowadzenia działań ratowniczych spotyka się kierujący, 
są tylko częścią całego spektrum akcji. Każdy KDR, od momentu przybycia na 
miejsce zdarzenia, musi być w pełni świadomy ciążących na nim obowiązków. 
To on odpowiada za ratowników, którymi dowodzi, to na nim ciąży odpowie-
dzialność za stosowanie odpowiednich procedur i to on jest odpowiedzialny 
za efektywność i skuteczność działań.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2001 r. 
określa zakres obowiązków KDR [12]. Akt ten odsyła jednocześnie do rozpo-
rządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącego KSRG 
[13], które dokładnie określa zasady przejmowania kierowania na różnych jego 
poziomach (interwencyjnym, taktycznym i strategicznym) oraz określa szczegó-
łowe zakresy zadań na poszczególnych poziomach kierowania. Na tej podstawie 
można określić obowiązki kierującego, które w szczególności polegają na:

• ustaleniu rodzaju zagrożeń, a następnie ocenie tych zagrożeń poprzez 
ustalenie ich charakteru, prognozowanie ich rozwoju oraz wyznaczeniu 
strefy zagrożenia,
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• przydzielaniu zadań dla rot czy pododdziałów lub w przypadku zdarzeń 
o większym zasięgu – podziale strefy działań ratowniczych na odcinki 
bojowe i wyznaczeniu zadań dla kierujących tymi odcinkami, 

• ustaleniu sposobów i metod poszukiwania zagrożonych i poszkodowa-
nych osób lub zwierząt oraz zorganizowanie ewakuacji dla nich poza 
strefę zagrożenia,

• udzielaniu kwalifikowanej pomocy i współdziałaniu z koordynatorem 
medycznych działań ratowniczych,

• ocenie sytuacji i prognozie jej rozwoju w zakresie wielkości zapotrzebowa-
nia na siły i środki podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

• wyznaczeniu miejsca kierowania działaniami ratowniczymi i jego ozna-
kowaniu,

• zorganizowaniu dekontaminacji wstępnej – w zależności od potrzeb,
• analizowaniu oraz likwidowaniu, ograniczaniu lub zwiększaniu strefy 

zagrożenia,
• analizowaniu czasu pracy poszczególnych zespołów w strefie działań 

ratowniczych, w szczególności czasu pracy w ubraniach ochronnych 
i sprzęcie izolującym drogi oddechowe ratowników, a także koordynowa-
nie zmian sił ratowniczych, w tym ich wprowadzaniu i wyprowadzaniu 
ze strefy działań ratowniczych,

• nadzorowaniu skuteczności działań ratowniczych oraz zachowaniu bez-
piecznych warunków ich prowadzenia,

• organizowaniu łączności dla potrzeb akcji ratowniczej,
• zabezpieczeniu ciągłości działań ratowniczych poprzez analizowanie 

zużycia sprzętu i środków gaśniczych i neutralizujących,
• zgłaszaniu zapotrzebowania na niezbędne siły i środki,
• zorganizowaniu wsparcia logistycznego,
• organizowaniu punktów przyjęcia sił i środków podmiotów krajowego 

systemu ratowniczo-gaśniczego oraz innych podmiotów biorących udział 
w działaniu ratowniczym,

• przekazywaniu informacji o prowadzonych działaniach ratowniczych do 
właściwego miejscowo stanowiska kierowania,

• współdziałaniu ze środkami masowego przekazu lub wyznaczeniu rzecz-
nika prasowego,

• minimalizowaniu wśród ratowników skutków stresu pourazowego, po-
wstałego podczas działań ratowniczych,
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• dokumentowaniu prowadzonych działań ratowniczych na miejscu zda-
rzenia.
Obowiązkiem kierującego działaniem ratowniczym jest także nadzorowa-

nie realizacji zasad i procedur ratowniczych, ujętych w planach ratowniczych 
oraz ostrzeganie o rodzajach i zasięgu zagrożenia oraz ewentualnym stopniu 
ryzyka planowanego działania ratowniczego.

BHP
Kierowanie działaniami ratowniczymi to także przestrzeganie warunków 

związanych z bezpieczeństwem i higieną w ratownictwie. To bardzo ważny 
i podstawowy zakres obowiązków dla KDR, na który składają się:

• zapewnienie warunków dla spełnienia minimum wymogów bezpieczeń-
stwa na akceptowanym poziomie ryzyka,

• wdrażanie w postępowaniu operacyjnym rozwiązań bezpiecznych przez 
podejmowanie właściwych decyzji,

• nadzór nad bezpieczeństwem [10]. 
Kwestia zasad bezpieczeństwa dla ratowników unormowana jest w sposób 

zróżnicowany i odmienny dla głównych środowisk ratowniczych w JOP:
• zasady bezpieczeństwa dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej określa 

wprost rozporządzenie z 2008 r. [10],
• w czasie działań ratowniczych prowadzonych samodzielnie przez straża-

ków JOP, ochotników OSP i inne osoby z KSRG, ale bez udziału strażaków 
Państwowej Straży Pożarnej, obowiązują odpowiednio przepisy działu 
dziesiątego („Bezpieczeństwo i higiena pracy”) ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. − Kodeks pracy [14],

• dla pozostałych strażaków JOP i ochotników OSP obowiązują odpo-
wiednio przepisy działu dziesiątego („Bezpieczeństwo i higiena pracy”) 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. − Kodeks pracy [14], co dotyczy czasu 
samodzielnego prowadzenia przez nich działań bez udziału strażaków 
Państwowej Straży Pożarnej (zobowiązanych do przejęcia, organizowania 
i kierowania tymi działaniami),

• w czasie działań ratowniczych (akcje ratownicze), ćwiczeń i szkoleń pod 
kuratelą Państwowej Straży Pożarnej, inne osoby uczestniczące objęte są 
wymogami rozporządzenia z 2008 r., tak jak strażacy Państwowej Straży 
Pożarnej (art. 29 lit. a. 4) [5].
Rozporządzenie z 2008 r. [10] odnosi się w swej treści tylko do strażaków 

Państwowej Straży Pożarnej, w odróżnieniu od poprzednio obowiązującego 
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rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 li-
stopada 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny 
służby strażaków oraz zakresu ich obowiązywania w stosunku do innych osób 
biorących udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu [11]. 
Zakres obowiązywania rozporządzenia z 2008 r. [10] rozszerza się na innych 
ratowników na mocy ustawy o Państwowej Straży Pożarnej [5] zgodnie z za-
pisem art. 29 lit. a. 4: „Wymagania, o których mowa w rozporządzeniu (…) 
mają odpowiednie zastosowanie do innych osób biorących udział w akcjach 
ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu” [10]. Oznacza to, jak stwierdzono 
powyżej, że działania ratownicze prowadzone przez strażaków JOP i druhów 
OSP bez udziału strażaków Państwowej Straży Pożarnej, nie wymagają speł-
nienia zasad bezpieczeństwa obowiązujących przy akcji ratowniczej.

Z treści tych unormowań wynika zdecydowana korzyść działania ratow-
niczego wspólnie z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej .

Do obowiązków podstawowych KAR, zgodnie z  rozporządzeniem 
z 2008 r. [10], należy:

• zapewnienie stosowania środków ochrony indywidualnej przez ratow-
ników,

• uwzględnienie zabezpieczenia strażaków przed czynnikami niebezpiecz-
nymi, szkodliwymi i uciążliwymi,

• egzekwowanie przestrzegania przez strażaków przepisów i zasad bezpie-
czeństwa i higieny służby,

• ocenianie ryzyka wystąpienia obrażeń wymagających podjęcia medycz-
nych czynności ratunkowych i zabezpieczenia akcji ratowniczej przez 
zespół ratownictwa medycznego,

• rozpoznawanie zagrożeń, informowanie o ich występowaniu oraz wyda-
wanie poleceń mających na celu właściwe zabezpieczenie strażaka przed 
ich następstwami,

• kierowanie do wszystkich działań ratowniczo-gaśniczych, co najmniej 
dwóch strażaków, wyznaczając spośród nich dowódcę,

• ustalenie sygnałów i środków alarmowych oraz odwodu niezbędnego do 
udzielenia natychmiastowej pomocy poszkodowanym lub zagrożonym,

• rozpoznanie i ustalenie najbezpieczniejszych dróg odwrotu lub ewakuacji,
• nadzorowanie pracy strażaków oraz stanu ich zabezpieczenia na stano-

wiskach szczególnie niebezpiecznych,
Ponadto, w zależności od rodzaju wykonywanych czynności ratowniczych 

oraz występujących warunków atmosferycznych, KAR powinien: 
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• dokonywać odpowiednio częstej wymiany strażaków,
• zapewnić możliwość ogrzania się strażaków i wymiany przez nich środ-

ków ochrony indywidualnej,
• zapewnić napoje i posiłki,
• w przypadku zagrożenia wybuchem zapewnić wszelkie możliwe środki 

zmniejszające ryzyko wybuchu oraz ograniczać do niezbędnego mini-
mum liczbę strażaków znajdujących się w strefie zagrożenia.
KAR podczas gaszenia pożaru powinien:

• utrzymywać łączność i kontrolę czasu przebywania strażaka w strefie 
zagrożenia, zapewniając bezpieczny odwrót lub ewakuację,

• zapewnić asekurowanie strażaka za pomocą linki ratowniczej podczas 
akcji na terenach podmokłych i torfowiskach,

• sprawdzić przed przystąpieniem do akcji ratowniczej w pomieszczeniu 
zadymionym wyposażenie strażaka w środki ochrony indywidualnej, 
sygnalizator bezruchu, sprzęt oświetleniowy i w sprzęt łączności bez-
przewodowej.
Po lekturze zapisów tego rozporządzenia, szczególnie dotyczących kwestii 

odpowiedzialności i obowiązków kierującego akcją, łatwo o stwierdzenie, że 
przy znacznej wielkości i rozmiarach zdarzenia nie jest on w stanie w pełni 
panować nad wszystkimi zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
służby. Szczególnie dotyczy to prowadzenia pełnego nadzoru nad pracami 
strażaków i stanu ich zabezpieczenia podczas akcji z udziałem kilkudziesięciu 
strażaków, czy mniejszej ich liczby, ale rozproszonych na dużym obszarze. 
Nie jest też w stanie sprawdzić wyposażenia wszystkich strażaków, którzy 
mają rozpocząć działania w strefie zadymionej. Można też stwierdzić pewną 
niekonsekwencję, gdyż dopuszcza się, aby dowódca nadzorujący strefę za-
grożenia lub jej wydzieloną część podczas prowadzenia akcji ratowniczych, 
mógł kontrolować stan liczebny strażaków przebywających w strefie zagroże-
nia, organizować pomiar czasu przebywania strażaków w strefie zagrożenia, 
czy podejmować decyzje o natychmiastowym poszukiwaniu zaginionych 
w strefie strażaków. Na nim spoczywa także odpowiedzialność za łączność 
ze strażakiem pracującym w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i jemu 
strażak wychodzący ze strefy zagrożenia melduje o wykonanych zadaniach 
i swoim stanie psychofizycznym. Jednak już w innym rozdziale poświęconym 
wymaganiom bezpieczeństwa i higieny służby, podczas prowadzenia akcji 
ratowniczych w czasie gaszenia pożarów, to kierujący akcją ratowniczą musi 
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utrzymywać łączność i kontrolować czas przebywania ratowników w strefie 
zagrożenia.

Tak duże obciążenie KDR nie sprzyja efektywności decyzyjnej. Analizując 
wszystkie wymienione wcześniej obowiązki, można stwierdzić jednoznacznie, 
że KDR nie jest w stanie jednoosobowo nadzorować wszystkich tych działań, 
a jego percepcja, zamiast skupiać się na głównym celu, ulega znacznemu roz-
proszeniu, a zadania z zakresu nadzoru i kontroli wobec ratowników stają się 
pobieżne i wyrywkowe. Dlatego za bardziej słuszne uznać należy, aby sposób 
kierowania w takich warunkach zorientowany był na sterowaniu działaniami 
przez cele. Wtedy KDR może pozwolić sobie na to, by przedstawić swój zamiar 
taktyczny oraz określić cele, bez doprecyzowania sposobów ich osiągnięcia, 
zaś podwładni powinni zyskać swobodę w prowadzeniu działań. Wtedy KDR 
odciąża siebie i może skupić się na głównych działaniach i najważniejszych 
problemach. Jednocześnie dzięki temu niższy szczebel dowódczy motywowa-
ny jest do zwiększonego wysiłku i lepszego działania, a dodatkowo wpływa 
to na zwiększenie stopnia poczucia odpowiedzialności oraz daje pozytywny 
sygnał o zaufaniu KDR wobec podwładnych.

5. Uprawnienia kierującego działaniami ratowniczymi

Skuteczność akcji, czy działań ratowniczych, w dużej mierze zależy od kom-
petencji, predyspozycji do kierowania zespołem i przygotowania kierującego. 
Oprócz określonych obowiązków, które przedstawiono powyżej, ma on też 
określone prawa, wpływające na usprawnienie prowadzonych działań, a przez 
to oddziałujące na ich skuteczność i powodzenie. Kierujący musi zatem 
posiadać wiedzę, która obejmuje także informacje o jego prawach w czasie 
kierowania akcją czy działaniem ratowniczym. Prowadząc rozmowy, szcze-
gólnie z kierującymi niższego szczebla, można dojść do wniosku, że wiedza 
na temat ich uprawnień podczas prowadzenia działań jest niepełna i często 
opiera się na rutynie własnych działań, co wyraża obiegowy pogląd: „tak 
robimy od dawna i do tego mamy prawo”. Zjawisko takie usypia wrażliwość, 
motywację do weryfikacji utartych poglądów, wiedzy i umiejętności oraz 
prowadzi do bezkrytycznego przeświadczenia o wszechwładności usprawied-
liwienia działań i zacierania błędów instytucją stanu wyższej konieczności.

Podstawowe uprawnienia strażaków PSP, którzy biorą udział w zdarzeniu 
zawarto w następujących aktach prawnych:
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• ustawie o ochronie przeciwpożarowej [6],
• ustawie o Państwowej Straży Pożarnej [5],
• rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zakresu i trybu korzystania 

z praw przez kierującego działaniem ratowniczym [9],
• rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony 
przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym [12],

• rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
szczegółowej organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego [13].
Analizując przepisy, uwagę zwraca fakt, że następuje w tym zakresie wy-

różnienie dwóch rodzajów czynności podczas zdarzeń i związanych z nimi 
uprawnień kierującego, mianowicie działania ratownicze i akcja ratownicza.

Pierwsze z pojęć − działania ratownicze − zostały zdefiniowane w usta-
wie o ochronie przeciwpożarowej (art. 2.2) [6] i prowadzone są przez jednostki 
ochrony przeciwpożarowej, do których należą:

• jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,
• jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,
• zakładowe straże pożarne,
• zakładowe służby ratownicze,
• gminne zawodowe straże pożarne,
• powiatowe (miejskie) zawodowe straże pożarne,
• terenowe służby ratownicze,
• ochotnicze straże pożarne,
• inne jednostki ratownicze.

Definicję kierowania działaniem ratowniczym doprecyzowano w rozpo-
rządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegó-
łowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (par. 2.5) [13]. 

Prawa kierującego działaniem ratowniczym określono w ustawie o ochro-
nie przeciwpożarowej [6], zgodnie z którą KDR może:

• zarządzić ewakuację ludzi i mienia,
• wstrzymać ruch drogowy oraz wprowadzić zakaz przebywania osób trze-

cich w rejonie działania ratowniczego,
• przejąć w użytkowanie na czas niezbędny dla działania ratowniczego 

nieruchomości i ruchomości, środki transportu, sprzęt, ujęcia wody, inne 
środki gaśnicze, a także przedmioty i urządzenia przydatne w działaniu 
ratowniczym,
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• żądać niezbędnej pomocy od instytucji, organizacji, przedsiębiorców 
i osób fizycznych,

• odstąpić w trakcie działania ratowniczego od zasad działania uznanych 
powszechnie za bezpieczne.
Drugie z tych pojęć opisano w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej. 

Przez akcję ratowniczą rozumie się w niej „działania ratownicze organi-
zowane i kierowane przez Państwową Straż Pożarną” (art. 7.1) [5], „akcję 
ratowniczą organizuje i kieruje nią Państwowa Straż Pożarna” (art. 20.1) [5], 
organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk 
żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń (art. 1.1.2) [5], a jeśli 
jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej wykonują pomocni-
cze specjalistyczne czynności ratownicze w czasie klęsk żywiołowych lub 
likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze, wówczas 
obowiązane są przestrzegać wskazań lub instrukcji osób kierujących tymi 
służbami (art. 1.1.3) [5].

Uprawnienia strażaków Państwowej Straży Pożarnej biorących udział 
w akcji ratowniczej określono w 21. artykule ustawy o Państwowej Straży Po-
żarnej [5]. W zakresie niezbędnym do prowadzenia akcji ratowniczej strażacy 
biorący w niej udział mają prawo korzystania z:

• dróg, gruntów i zbiorników wodnych: państwowych, komunalnych i pry-
watnych,

• komunalnych i prywatnych ujęć wodnych i środków gaśniczych.
Należy tutaj zwrócić uwagę, że uprawnienia te przysługują przede wszyst-

kim KAR, ale dotyczą wszystkich strażaków uczestniczących w akcji ratowniczej.
Natomiast w sytuacji, kiedy wystąpią okoliczności uzasadnione stanem 

wyższej konieczności (zagadnienie to jest obszerne), strażak kierujący akcją 
ratowniczą ma prawo zarządzenia:

• ewakuacji ludzi i mienia z terenu objętego akcją ratowniczą,
• koniecznych prac wyburzeniowych i rozbiórkowych,
• wstrzymania komunikacji w ruchu lądowym,
• udostępnienia pojazdów, środków i przedmiotów niezbędnych do akcji 

ratowniczej,
• zakazu przebywania osobom postronnym w rejonie akcji ratowniczej,
• żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, jednostek go-

spodarczych, organizacji społecznych i obywateli,
• odstąpienia od zasad działania uznanych powszechnie za bezpieczne.

Kompetencje kierującego działaniem ratowniczym 103



Zgodnie z delegacjami obu wymienionych ustaw, uszczegółowienie rea-
lizacji powyższych uprawnień kierującego działaniem ratowniczym zawiera 
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw 
przez kierującego działaniem ratowniczym [9]. Zgodnie z nim, „kierujący 
akcją ratowniczą lub innym działaniem ratowniczym prowadzonym przez 
jednostki ochrony przeciwpożarowej jest uprawniony do zarządzenia”:

• ewakuacji ludzi z rejonu objętego działaniem ratowniczym w przypadku 
zagrożenia życia i zdrowia, w szczególności, gdy (par. 1.1.1) [9]:
a) istnieje możliwość powstania paniki,
b) przewidywany rozwój zdarzeń może spowodować odcięcie drogi ewa-

kuacyjnej,
• zakazu przebywania w rejonie objętym działaniem ratowniczym osób 

postronnych oraz utrudniających prowadzenie działania ratowniczego 
(par. 1.1.2) [9],

• ewakuacji mienia, w szczególności, gdy (par. 1.1.3) [9]:
a) istnieje możliwość rozprzestrzenienia się pożaru lub innego zagrożenia,
b) usytuowanie mienia utrudnia prowadzenie działania ratowniczego,

• prac wyburzeniowych oraz rozbiórkowych, w szczególności w sytuacjach 
(par. 1.1.4) [9]:
a) zagrożenia ludzi, zwierząt lub mienia,
b) potrzeby dotarcia do źródeł zagrożenia w celu jego rozpoznania oraz 

ograniczenia wzrostu,
c) potrzeby użycia środków gaśniczych i neutralizatorów oraz odprowa-

dzenia substancji toksycznych,
d) potrzeby zapewnienia dróg dojścia i ewakuacji,

• wstrzymania komunikacji w ruchu lądowym, w szczególności w celu 
(par. 1.1.5) [9]:
a) zapewnienia właściwego ustawienia i eksploatacji sprzętu ratowniczego,
b) zapewnienia dróg komunikacyjnych na potrzeby działania ratowniczego,
c) eliminacji zagrożeń powodowanych przez środki komunikacji,
d) realizacji zadań określony wyżej,

• przyjęcia w użytkowanie, na czas niezbędny do działania ratowniczego, 
pojazdów, środków technicznych i innych przedmiotów, a także ujęć 
wody, środków gaśniczych oraz nieruchomości przydatnych w działa-
niu ratowniczym, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 24 usta-
wy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej [6], to jest 
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przypadku powstania pożaru w pomieszczeniach misji dyplomatycznej, 
urzędu konsularnego lub instytucji międzynarodowej, korzystających 
z immunitetu dyplomatycznego lub konsularnego, gdyż prowadzenie 
działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej jest 
dopuszczalne po uprzednim uzyskaniu zgody szefa misji, kierownika 
urzędu konsularnego lub kierownika instytucji międzynarodowej (zgoda 
ta może być jednak domniemana w przypadku powstania pożaru lub 
innego miejscowego zagrożenia wymagającego niezwłocznego działania 
ratowniczego) (par. 1.1.6) [9],

• odstąpienia od zasad działania uznanych powszechnie za bezpieczne, 
z zachowaniem wszelkich dostępnych w danych warunkach zabezpieczeń, 
jeżeli w ocenie kierującego działaniem ratowniczym, dokonanej w miejscu 
i czasie zdarzenia, istnieje prawdopodobieństwo uratowania życia ludz-
kiego, w szczególności w przypadkach, gdy (par. 3.1.1) [9]:
a) z powodu braku specjalistycznego sprzętu zachodzi konieczność za-

stosowania sprzętu zastępczego,
b) fizyczne możliwości ratownika mogą zastąpić brak możliwości użycia 

właściwego sprzętu,
c) jest możliwe wykonanie określonej czynności przez osobę zgłaszającą 

się dobrowolnie,
• kierujący działaniem ratowniczym jest uprawniony do żądania niezbędnej 

pomocy od instytucji państwowych, jednostek gospodarczych i organi-
zacji społecznych oraz od obywateli; udzielenie pomocy może polegać 
na współdziałaniu w realizacji zadań, udostępnieniu nieruchomości, 
środków i przedmiotów albo na bezpośrednim wykonaniu wskazanych 
czynności (par. 2.1) [9].
Realizacja powyższych uprawnień następuje wyłącznie w okolicznościach 

uzasadnionych stanem wyższej konieczności, przy czym (par. 3.1) [9]:
• skorzystanie z uprawnień określonych w pkt. 1−5 wymaga tylko wydania 

ustnego polecenia, które należy potwierdzić na piśmie na żądanie zain-
teresowanego (par. 3.1.1) [9],

• przyjęcie w użytkowanie, na czas niezbędny do działania ratowniczego, 
nieruchomości, środków i przedmiotów, o których mowa w pkt. 6, wymaga 
wydania pokwitowania określającego istotne cechy przyjętego mienia; 
pokwitowanie podlega zwrotowi przy zwrocie mienia, a w razie potrzeby 
sporządza się protokół zniszczenia lub uszkodzenia mienia; w przypadkach 
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szczególnie uzasadnionych koniecznością natychmiastowego podjęcia 
czynności, kierujący działaniem ratowniczym może odstąpić od wydania 
pokwitowania, poprzestając na ustnym poinformowaniu posiadacza mie-
nia o następujących danych: imię, nazwisko i stopień służbowy kierującego 
działaniem ratowniczym, a także określenie jego jednostki organizacyjnej, 
a także opis stanu przejmowanego mienia (par. 3.1.2) [9].
O każdym wypadku skorzystania z uprawnień określonych w rozporzą-

dzeniu, kierujący działaniem ratowniczym informuje w raporcie swojego 
przełożonego.

Uprawnieniem szczególnym kierującego akcją ratowniczą lub kierują-
cego działaniem ratowniczym, jest fakt korzystania z ochrony przewidzianej 
dla funkcjonariuszy publicznych. Status ten dotyczy strażaków, zgodnie 
z artykułem 57 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej [5] oraz jako funkcjo-
nariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego, zgodnie 
z art. 115 par. 13 Kodeksu karnego [7]. Wszyscy strażacy Państwowej Straży 
Pożarnej w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, a także 
i inni ratownicy JOP, korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy 
publicznych.

Następnym uprawnieniem szczególnym jest też zdolność do korzystania 
ze stanu wyższej konieczności, a także zarządzania tym przywilejem wzglę-
dem podległych uczestników działań ratowniczych. Wspomniany kontratyp 
jest prawem powszechnym dla wszystkich osób fizycznych, jednakże w wa-
runkach działań ratowniczych w oparciu o przesłankę wyłączenia, KDR może 
jego stosowalność przez podległych ratowników ograniczać.

Uprawnieniem szczególnym jest również nadawanie wydawanym przez 
kierującego działaniem ratowniczym zarządzeniom rangi decyzji admini-
stracyjnych i gwarantowania ich nadaniem rygoru natychmiastowej wyko-
nalności, w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, co 
dotyczy siedmiu prerogatyw władczych określonych par. 1.1. rozporządzenia 
Rady Ministrów z 1992 r. [8].

Podsumowanie
W artykule omówiono obowiązki i uprawnienia, które przysługują 

kierującemu działaniem ratowniczym, by ułatwić mu zrealizowanie nało-
żonych na niego obowiązków oraz usprawnić organizację działań ratow-
niczych. Zwrócono także uwagę na fakt bycia strażaków, którzy wykonują 
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swoje obowiązki, funkcjonariuszami publicznymi i wynikającą z tego tytułu 
ochronę prawną.

6. Formy kierowania – rozkaz a polecenie

W przepisach ochrony przeciwpożarowej traktujących o ratownictwie nie 
zdefiniowano znaczenia pojęć „rozkaz” i „polecenie”, tym samym nie wy-
jaśniono różnicy ich znaczenia. W ustawach o ochronie przeciwpożarowej 
i o Państwowej Straży Pożarnej termin „polecenie” pojawia się, nie występuje 
natomiast pojęcie „rozkaz”. 

W środowisku pożarniczym tytuł władczy w formie rozkazu jest osadzony 
tradycyjnie i ma swój grunt zasadniczo w manierze odnoszącej się do czasów 
funkcjonowania Zawodowej Straży Pożarnej z okresu sprzed 1991 r. Stąd 
pojawianie się tego określenia w literaturze przedmiotu, rzadziej natomiast 
w aktach niższego rzędu. Szczególnym tego przykładem i kłopotliwym dla 
wyjaśnienia tej kwestii nazewniczej jest zapis w rozporządzeniu o KSRG [13], 
gdzie w par. 22.2.2. napisano: „Kierujący działaniem ratowniczym (…) kieruje 
działaniami sił i środków podmiotów ksrg i innych podmiotów uczestniczą-
cych w działaniu ratowniczym w szczególności przez: 1) wydawanie rozkazów 
lub poleceń oraz kontrolę ich wykonania (…)”.

Zajęciem stanowiska w tej kwestii jest artykuł z 2018 r. prawników Ko-
mendy Głównej PSP [20] w „Przeglądzie Pożarniczym”. Rozważania tam 
zawarte odnoszą się jedynie do obszaru stosunków w Państwowej Straży 
Pożarnej, a więc do określonych tam „funkcjonariuszy pożarnictwa”, czyli 
strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Wyrażone opinie i ustalenia zdecy-
dowanie nie mają zastosowania do innych strażaków JOP oraz członków OSP, 
gdyż nie ma podstawy prawnej dla rozstrzygnięcia tej kwestii.

Autorzy uznają, że poruszane terminy są tożsame, a ich zróżnicowanie 
wynika zdecydowanie z treści oświadczenia woli osoby władczej. Zabiegiem 
uzasadniającym postawienie znaku równości pomiędzy rozkazem a polece-
niem, jest powoływanie się na zapisy Kodeksu karnego. Powodem takiego 
podejścia jest fakt powołania się w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej  
w art. 116 [5] [„Przypadki odpowiedzialności”] na przepisy art. 115 par. 18 oraz 
art. 318 i 344 Kodeksu karnego [7], i ustanowienie w tejże ustawie, że mają one 
odpowiednie zastosowanie do strażaków. Autorzy uznali, że skoro (art. 115 
par. 18 kk): „Rozkazem jest polecenie określonego działania lub zaniechania 
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wydane służbowo żołnierzowi przez przełożonego lub uprawnionego żołnierza 
starszego stopniem”, to stosowane w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej 
określenie „polecenie”, jest tożsame z pojęciem „rozkaz” [7]. 

Polemizując, przyjąć można stanowisko odmienne, że „odpowiednie za-
stosowanie do strażaków” odnosi się do istoty wskazanych przepisów Kodeksu 
karnego, tj. nakładania kar za nieposłuszeństwo zarówno na żołnierzy, jak 
i strażaków, nie zaś do traktowania „rozkazu” i „polecenia” jako terminów 
tożsamych. Sformułowanie „…rozkazem jest polecenie…” (kk), ma wymowę, 
iż „rozkaz” jest jedną z form „polecenia” i wcale nie przesądza o zrównaniu 
znaczenia tych pojęć. Wadliwym wydaje się być stosowanie zapisów z Ko-
deksu karnego w pełnym zakresie ich brzmienia, bezpośrednio i dosłownie, 
gdyż wskazanie w Kodeksie karnym osoby władczej „(…) uprawnionego 
żołnierza starszego stopniem” jest w sprzeczności z pragmatyką służbową 
w Państwowej Straży Pożarnej, gdyż starszeństwo stopniem służbowym nie 
uprawnia do wydawania poleceń osobom o niższym stopniu. Ustawodawca 
aktu regulującego funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej świadomie 
i celowo nie używa określenia „rozkaz”, ale posługuje się określeniem „pole-
cenie”, co harmonizuje z porządkiem terminologicznym Ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej. Wspomniany zapis w rozporządzeniu o KSRG („…roz-
kazy lub polecenia”) przeczy tezie o znaku równości pomiędzy znaczeniem 
poruszanych terminów, bo prawodawca jednoznacznie je rozdziela. 

W środowisku ochrony przeciwpożarowej podejmowane były próby róż-
nych, często sprzecznych interpretacji znaczenia omawianych pojęć. W tym 
zakresie wymienić można kilka interpretacyjnych wariantów, w znacznej 
mierze odnoszących się do uprawnienia władczego kierującego działaniem 
ratowniczym:
1) rozkaz oznacza to samo co polecenie − stanowisko omawiane powyżej, 

dotyczy nakazu realizacji zadań/czynności służbowych w zakresie zgod-
nym z pragmatyką służbową, w tym rotą ślubowania, nakładanych jako 
polecenie służbowe nałożone przez przełożonego podległym strażakom 
Państwowej Straży Pożarnej, nie tylko w czasie działania ratowniczego [21]. 

2) rozkaz – pojęcie w Państwowej Straży Pożarnej zarezerwowane wyłącznie 
dla potrzeb zarządzania podczas działań ratowniczych, będące żądaniem 
bezwarunkowego wykonania nakazywanych zadań/czynności; polece-
nie – w Państwowej Straży Pożarnej forma żądania realizacji zadań in-
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nych, niż podczas działań ratowniczych, zlecanych podwładnemu przez 
przełożonego strażaka.

3) w czasie działań ratowniczych, na gruncie rozporządzenia o KSRG [13]: 
rozkaz – nakaz wykonania zadań/czynności właściwy dla relacji wzajem-
nych strażaków Państwowej Straży Pożarnej; polecenie – forma wyrażania 
woli realizacji zadań/czynności przez KDR w stosunku do innych, niż 
strażacy Państwowej Straży Pożarnej uczestników działania ratowniczego;

4) w czasie działania ratowniczego, na gruncie rozporządzenia o KSRG: 
rozkaz – tytuł władczy w relacjach wzajemnych strażaków Państwowej 
Straży Pożarnej; polecenie – atrybut władczy KDR jako jednoosobowego 
organu administracji publicznej w odniesieniu do uczestników działań 
ratowniczych, osób prawnych, osób fizycznych przebywających w strefie 
działań ratowniczych. 

Wnioski

1) W legislacji doskonalenia aktów normujących ratownictwo w ochronie 
przeciwpożarowej należy zdefiniować pojęcia: „ratownik” i „odcinek 
bojowy” oraz ustalić status jego dowódcy. 

2) W rozporządzeniu o KSRG należy uzupełnić brak zapisu uprawniającego 
osoby uprawnione do kierowania na poziomie strategicznym, do przej-
mowania kierowania na poziomie taktycznym.

3) Na poziomie ustawowym należy rozstrzygnąć w sposób jednoznaczny 
kwestię znaczeniową obecnie wyrażanych w rozporządzeniu o KSRG form 
władczych kierującego działaniem ratowniczym – rozkaz i polecenie. Na 
ile zamienność tych terminów w środowisku służbowym Państwowej 
Straży Pożarnej wyjaśnia we właściwym zakresie Kodeks karny w części 
wojskowej, to stosowanie tych określeń w stosunku do innych osób niż 
strażacy Państwowej Straży Pożarnej mogących być kierującymi działa-
niem ratowniczym jest źródłem dowolnych i nietrafnych interpretacji.

4) Jeżeli przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Pań-
stwowej Straży Pożarnej traktować jako standard warunków zachowania 
dopuszczalnego ryzyka ponoszonego podczas działań ratowniczych, to 
powinny być one ujednolicone dla wszystkich w ochronie przeciwpoża-
rowej uczestników zobowiązanych do podjęcia takich działań.
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5) Wielość zadań i obowiązków nałożonych na kierującego działaniami jest 
tak wielka, że nie jest on w stanie sam nadzorować wszystkich działań, czy 
każdej czynności. Stąd słuszny wydaje się być styl kierowania działaniami 
przez cele. Wtedy dowodzący przedstawia swój zamiar taktyczny i okre-
śla cele, ale nie podaje sposobów, poprzez które należy je osiągnąć. Sam 
zaś może skoncentrować się na głównych działaniach i najważniejszych 
problemach, dając podwładnym swobodę w realizacjach prowadzących 
do celu. Odciążając samego siebie, daje w ten sposób bodziec, który 
staje się elementem motywującym szczebel niższy do jeszcze lepszego 
działania. Taka swoboda działania dodatkowo wpływa na zwiększenie 
stopnia poczucia u kadry odpowiedzialności. Wymagane jest tu jednak 
duże zaufanie obu stron.

6) Ogromny zakres obowiązków, który został nałożony na dowódcę, ma 
swoje odzwierciedlenie w przyznaniu mu także bardzo szerokiego zakresu 
uprawnień, których realizacja może nastąpić wyłącznie w okolicznościach 
uzasadnionych stanem wyższej konieczności. Problemem jest jednak 
brak definicji stanu wyższej konieczności, co w znacznej mierze wpływa 
na trudności interpretacyjne podczas działań – w kierującym rodzą się 
wątpliwości, czy zaistniał taki stan i czy sytuacja uprawnia go do podjęcia 
określonych działań. Te szczególne uprawnienia nie są ujęte we wszystkich 
rozpatrywanych przepisach i dlatego, aby je zastosować podczas działań, 
wymagana jest analiza prawna, na którą podczas akcji nie ma czasu.

7) Wielu dowódców nie zdaje sobie również sprawy z tego, że przejmując 
dowodzenie, stają się organem administracji publicznej, który wydaje 
decyzje administracyjne i staje się jednocześnie organem egzekucyjnym 
i egzekutorem. 
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Struktury kierowania na potrzeby działań ratowniczych

Abstrakt

Artykuł jest analizą problematyki związanej z wykorzystywaniem struktur 
kierowania na potrzeby działań ratowniczych prowadzonych w ramach krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego, dokonanej pod kątem obowiązujących przepisów 
prawnych. W materiale szczególny nacisk położono na identyfikację roli kierują-
cego działaniem ratowniczym w trakcie zdarzeń, w których uczestniczą jednostki 
ochrony przeciwpożarowej. Szeroko omówiono zagadnienia związane z podziałem 
na poziomy kierowania działaniami ratowniczymi. Przedstawiono zaczerpniętą 
z doświadczeń autorską opinię na temat budowy struktury kierowania na potrzeby 
działań ratowniczych. 

Słowa kluczowe: działanie ratownicze, kierowanie działaniem ratowniczym, kie-
rujący działaniem ratowniczym, poziomy kierowania działaniem ratowniczym, 
struktury kierowania na potrzeby działań ratowniczych

The Management Structures for the Needs  
of Rescue Actions 

Abstract

The article is an analysis of the issue of using management structures for the needs 
of the rescue actions conducted as a part of the national rescue and fire-fighting sys-
tem, performed in terms of applicable legal regulations. In the paper, the particular 
emphasis was placed on identifying the role of the commander of the rescue action 
during the incidents in which the fire protection units participate. Issues related 
to the division into levels of managing rescue actions have been widely discussed. 
The author’s opinion on the construction of a management structure for the needs 
of the rescue actions was presented.

Keywords: rescue action, commanding rescue actions, commander of the rescue ac-
tion, levels of command of rescue action, the management structures for rescue actions 
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Wstęp

Szeroki wachlarz współczesnych zagrożeń wymusza konieczność kształtowa-
nia rozwiązań systematyzujących funkcjonowanie ratownictwa. W naszym 
kraju na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci ma miejsce ewolucja w podejściu 
do organizowania ratownictwa. Naturalną potrzebą stało się integrowanie 
podmiotów ratowniczych różnych specjalności dla możliwości ich efektyw-
nego, wspólnego działania. Do prowadzenia działań z zakresu reagowania 
ratowniczego przygotowane są służby, organizacje i podmioty (siły) ratow-
nicze różniące się charakterem i skalą przygotowania. Podporządkowane są 
wielu ministrom, organom rządowym i samorządowym, stowarzyszeniom 
i instytucjom. 

Bardzo ważnym systemem wpływającym na bezpieczeństwo powszechne 
jest krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG). Został on zorganizowany 
w 1995 r. przez Państwową Straż Pożarną (PSP). Główną przesłanką jego 
powstania było zintegrowanie potencjału różnych służb i instytucji w celu 
wsparcia funkcjonującej PSP. W ramach ustawy o ochronie przeciwpożarowej 
[1] oraz ustawy o Państwowej Straży Pożarnej [2] stworzono trzon krajo-
wego systemu ratowniczo-gaśniczego, w którym główną rolę miała pełnić 
Państwowa Straż Pożarna, zaś rolę wspomagającą zapewniać miały jednostki 
operacyjno-techniczne (JOT) ochotniczych straży pożarnych (OSP) – ich 
wydzielona część.

Głównym celem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest zapew-
nienie ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, w ramach działań 
podejmowanych przez PSP i inne podmioty ratownicze (ze szczególnym 
uwzględnieniem OSP), przez [1, s. 28]:

• walkę z pożarami,
• walkę z klęskami żywiołowymi,
• likwidację miejscowych zagrożeń.

Zastępy ratownicze w trakcie działań ratowniczych są kierowane przez 
uprawnioną osobę – kierującego działaniem ratowniczym (KDR). W ramach 
pełnionej funkcji KDR powinien wypełniać swoje obowiązki, zasadniczo, 
przez podejmowanie właściwych decyzji dotyczących metod i sposobów 
działania taktycznego, przez wydawanie odpowiednich „rozkazów i pole-
ceń” [3, s. 11]. Wprowadzanie do działań ratowniczych coraz większej liczby 
jednostek operacyjnych KSRG wymusza stosowanie pewnych elementów 
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zarządzania tymi jednostkami oraz angażowanie wykwalifikowanych osób 
do kierowania nimi. Stosowanie odpowiednich rozwiązań ma za zadanie 
zapewnić kierowaniu i dowodzeniu właściwą efektywność, gdzie – w przy-
padku bardziej skomplikowanych działań ratowniczych, z użyciem większej 
liczby sił i środków – zakres obowiązków KDR poszerza się, zwiększając 
bezpośrednio trudność w prawidłowym realizowaniu zadań.

Zagadnienia poziomów kierowania działaniami ratowniczymi wiążą się 
z koniecznością kształtowania realizacji zadań, których swoboda przepro-
wadzania determinowana jest ograniczeniami wymogów przepisów prawa. 
Stan literatury na ten temat nie daje możliwości uzyskania odpowiedzi na 
wiele pojawiających się pytań dotyczących sposobu przeprowadzania zadań 
ratowniczych i kierowania nimi. Każdorazowo pojawia się niepewność, jeśli 
chodzi o poziom akceptowalności podejmowanych ryzyk, odnoszących się 
do skuteczności działań, ekonomiczności i bezpieczeństwa realizujących za-
dania ratowników. Nieodzownym jest poszukiwanie rozwiązań na gruncie 
interpretacji obowiązujących przepisów prawnych. Stąd, celem artykułu jest 
przedstawienie opinii autorskiej na temat rozwiązań struktur kierowania na 
potrzeby działań ratowniczych. Rozważania autorskie powstały na podsta-
wie doświadczeń wyniesionych z uczestnictwa w działaniach ratowniczych, 
ćwiczeniach i szkoleniach doskonalących. Przedstawiona interpretacja może 
przybliżyć problematykę stosowania odpowiednich struktur kierowania wzglę-
dem poziomów kierowania działaniami ratowniczymi. 

1. Istota kierowania działaniami ratowniczymi

W organizacji działań ratowniczych szczególną rolę odgrywa kierowanie nimi. 
W celu utrzymania prawidłowego przebiegu działań ratowniczych, na miejscu 
powinna być osoba, która jest odpowiednio wykwalifikowana i uprawniona 
do kierowania. Osobą taką jest „pierwszy przybyły na miejsce zdarzenia 
dowódca z jednostki ochrony przeciwpożarowej, do czasu przybycia osoby 
posiadającej uprawnienia do przejęcia kierowania” [4]. Od podjętych decyzji 
tej osoby będzie zależeć przebieg i powodzenie przeprowadzonych działań. 

Kierowanie działaniem ratowniczym jest sformułowane w rozporządzeniu 
jako: „planowanie, organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie działań 
ratowniczych” [3]. Niestety przytoczona definicja ma charakter nieprecyzyjny. 

„Określenia w niej wykorzystane nie pokazują istoty kierowania działaniem 

Struktury kierowania na potrzeby działań ratowniczych 115



ratowniczym, którą jest «decydowanie». Najważniejszym wymaganiem wobec 
kierującego jest sprawne i skuteczne podejmowanie decyzji, które bezpośred-
nio wpływają na efektywny przebieg działań. Powodzenie działań zależeć bę-
dzie od decyzji i poleceń KDR, wdrażających założony i zaplanowany zamiar 
taktyczny” [7].

W innym miejscu rozporządzenia o KSRG [3] możemy odnaleźć zapis 
odnoszący się do kierującego działaniem ratowniczym, który niejako stano-
wi dopełnienie dla przytoczonej definicji: „Kierujący działaniem ratowni-
czym, zwany dalej kierującym, kieruje działaniami sił i środków podmiotów 
KSRG i innych podmiotów uczestniczących w działaniu ratowniczym (…)”  
[3, par. 22.2]. Dowodzi to postawionej tezie, że definicja kierowania przyjęta 
w rozporządzeniu o KSRG nie jest pełna. Dodatkowo, przy analizie powyższego 
cytatu, pojawiają się wątpliwość co do poprawności zapisu. Kierować można 
działaniami ludzi, tj. działaniami „sił”, a nie działaniami „środków”, a zatem 
rzeczy martwych. Następstwem kierowania ludźmi jest uruchamianie i wyko-
rzystanie przez nich środków.

Do 1991 r. funkcję KDR określano mianem „dowodzący akcją ratowniczą” 
(DAR), po czym wprowadzono zmianę znaczenia pojęć. Stąd podkreślić 
należy widoczną różnicę w terminologii względem pojęcia „dowodzenia”, 
stosowanego np. w szeregach wojskowych. W myśl literatury o teorii zarządza-
nia [11], dowodzenie jest klasyfikowane jako rodzaj kierowania organizacją, 
przyjmując nadaną władzę formalną jako kryterium dominujące, przez co 
pojęcie kierowania traktowane jest jako szersze znaczeniowo. Takie rozumo-
wanie wykorzystywane jest w podejściu wojskowym, gdzie „dowodzenie jest 
podstawową formą kierowania wojskami, opartą na uprawnieniu do komplek-
sowego kształtowania wszystkich elementów gotowości i zdolności bojowej 
w odniesieniu do bezpośrednio i pośrednio podległych żołnierzy, a zatem 
wszechstronnego przygotowania ich w czasie pokoju do wszelkiego rodzaju 
działań i do kierowania nimi podczas ich realizacji w okresie pokoju, kryzysu 
i wojny” [13]. W myśl przytoczonej definicji, dowodzenie wojskowe opiera 
się na nadanych uprawnieniach dla dowódcy, które wykorzystuje względem 
służbowo podwładnych żołnierzy. Oznacza to, iż dowódca wojskowy ma 
prawo wpływać (przez wydawanie rozkazów) na podwładnych w ramach 
swojej zawodowej formacji, czyli na innych żołnierzy (siły wojskowe). 

Odmienna sytuacja występuje w ramach krajowego systemu ratowniczo-
-gaśniczego. W ramach działań ratowniczych PSP współpracuje również 
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z innymi strażami i instytucjami, które działają na odmiennych prawach 
i nie wchodzą w skład hierarchii PSP. W celu uregulowania zależności służb 
i instytucji uczestniczących w działaniach ratowniczych, przepisy prawa 
wskazują, iż „Kierujący działaniem ratowniczym, zwany dalej «kierującym», 
kieruje działaniami sił i środków podmiotów KSRG i innych podmiotów 
uczestniczących w działaniu ratowniczym w szczególności przez: wydawanie 
rozkazów i poleceń oraz kontrolę ich wykonania” [3]. W przytoczonych prze-
pisach nadano kierującemu działaniem ratowniczym kompetencje formalne 
władztwa nie tylko nad własną formacją zawodową (PSP), ale również nad 
innymi podmiotami uczestniczącymi, m.in. OSP. Stąd rodzi się wniosek, iż 
w ramach kierowania działaniem ratowniczym, kierującemu podlegają też 
inne podmioty, które mogą należeć do KSRG i którym, w ramach działań 
ratowniczych, może on wydawać tylko polecenia. Natomiast w ramach swojej 
formacji KDR może wydawać polecenia w formie rozkazów. Dlatego, w myśl 
aktualnych przepisów, w nomenklaturze pojęć ochrony przeciwpożarowej 

„dowodzenie” jest formą sprawowania zwierzchnictwa, właściwą dla rela-
cji przełożony–podwładny w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz 
oddziałach i pododdziałach ratowniczych KSRG, funkcjonujących etatowo 
i doraźnie na potrzeby działań ratowniczych. Natomiast pojęcie „kierowania” 
przypisane jest bezpośrednio funkcji KDR, który zarządza i współpracuje 
w trakcie działań ratowniczych również z innymi strażami, służbami i in-
stytucjami.

KDR swoją funkcję pełni w ramach wyznaczonych granic czasowych. 
W rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad organizacji KSRG naj-
precyzyjniej określono początek kierowania działaniem ratowniczym jako 

„(…) rozpoczyna się z chwilą przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych sił 
i środków podmiotów z KSRG oraz stwierdzenia, w wyniku przeprowadzo-
nego na miejscu zdarzenia rozpoznania sytuacji, zasadności podjęcia działań” 
[3]. Natomiast ustanie kierowania jest jednoczesnym zakończeniem działań 
ratowniczych, warto więc odnotować, w jaki sposób zakończenie kierowania 
jest definiowane: „Kierowanie działaniem ratowniczych kończy się z chwilą 
wykonania działań ratowniczych, w tym:

• udzielenia medycznych działań ratowniczych osobom poszkodowanym 
na miejscu zdarzenia oraz przekazania ich jednostkom systemu Państwo-
we Ratownictwo Medyczne albo osobie wykonującej zawód medyczny 
w podmiocie leczniczym;
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• przekazania terenu, obiektu lub mienia objętego działaniem ratowniczym 
właścicielowi, zarządcy, użytkownikowi lub przedstawicielowi organu ad-
ministracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo Policji lub straży 
gminnej (miejskiej), a w przypadku braku możliwości ich ustalenia lub 
nieobecności na miejscu zdarzenia – zgłoszenia tego faktu do właściwego 
terytorialnie stanowiska kierowania” [3].
Dodatkowo, w myśl literatury przedmiotu, „kierujący działaniem ra-

towniczym to osoba sprawująca funkcję przewodzącego realizacją zadań 
ratowniczych w czasie trwania akcji ratowniczej lub innego działania ra-
towniczego, prowadzona przez jednostki ochrony przeciwpożarowej” [8]. 
Należy również zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż KDR zadedykowane są 
prawa szczególne, wypowiedziane w ustawie o ochronie przeciwpożarowej 
[1] i ustawie o PSP [2], a sprecyzowane w rozporządzeniu z 1992 r. [5]. Stąd 
warto podkreślić, iż kierowanie działaniem ratowniczym ma szerszy zakres 
znaczeniowy w zarządzaniu ochroną przeciwpożarową niż dowodzenie, które 
jest sprawowaniem zwierzchnictwa nad specjalistyczną grupą ratowniczą, 
pododdziałem, oddziałem, odwodem operacyjnym lub jednostką ratowniczo-

-gaśniczą PSP. Oznacza to, iż w trakcie działań ratowniczych najważniejszą 
osobą, która zarządza, decyduje i ponosi odpowiedzialność jest KDR, zaś 
inni dowódcy – nie będący KDR – są mu podlegli.

KDR w trakcie działań ratowniczych posiada wyjątkowy status. Jako 
jednoosobowy decydent jest organem kierowniczym na czas trwania działań 
ratowniczych. Dodatkowo, na podstawie przepisów [5], jest samodzielnym 
organem administracji publicznej. Stąd wydanym przez niego decyzjom może 
być nadany rygor natychmiastowej wykonalności i podlegają one egzekucji. 
W celu wyegzekwowania wydanych decyzji, prawo [5] pozwala mu na ko-
rzystanie z całego wachlarza dostępnych pomocy i uprawnień. 

Bardzo ważną zasadą kierowania działaniem ratowniczym jest jedno-
osobowe przywództwo, które pozwala na skupieniu władzy kierowniczej 
w ręku jednej osoby. Kierujący powinien działać na podstawie prawa i tylko 
w jego granicach, zaś ich przekroczenie może powodować pociągnięcie go 
do odpowiedzialności prawnej lub dyscyplinarnej. Dlatego też tak ważna 
jest znajomość prawa w tym zakresie, gdyż nieznajomość tych zagadnień nie 
zwalnia KDR z poniesienia konsekwencji za skutki swojego postępowania.
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2. Poziomy kierowania działaniami ratowniczymi

Poziomy kierowania pojawiły się w przepisach ochrony przeciwpożarowej, 
aby zapewnić wydolną strukturę zarządzania działaniami ratowniczymi w sy-
tuacjach wymagających zaangażowania znacznych zasobów ratowniczych. 
Takie rozwiązanie według autorów umożliwia, w trakcie kierowania i wyni-
kających zeń procesów dowodzenia, właściwą efektywność, przez stosowanie 
odpowiednich rozwiązań zarządzania jednostkami uczestniczącymi w dzia-
łaniach ratowniczych oraz wybór odpowiednio wykwalifikowanych osób do 
kierowania nimi. Poziomy kierowania są ściśle ze sobą powiązane i zależne 
od wielkości zdarzenia, występujących zagrożeń, długotrwałości działań, 
trudności w prowadzeniu działań, co przekłada się na wielkość angażowanych 
sił i środków poziomu podstawowego, specjalistycznych grup ratowniczych 
i odwodów operacyjnych.

Na potrzeby działań ratowniczych wprowadzono trzy poziomy kiero-
wania [3]:

• interwencyjny,
• taktyczny,
• strategiczny. 

Do pełniejszego scharakteryzowania poziomów kierowania należy wcześ-
niej wskazać struktury (pododdziały i oddziały), które mogą być tworzone 
z podmiotów KSRG, z jednostek ochrony przeciwpożarowej na potrzeby 
działania ratowniczego [3]:

• rota – dwuosobowy zespół ratowników wchodzący w skład zastępu lub 
specjalistycznej grupy ratowniczej;

• zastęp – pododdział liczący od trzech do sześciu ratowników, w tym 
dowódca, wyposażony w pojazd przystosowany do realizacji zadania 
ratowniczego;

• sekcja – pododdział w składzie dwóch zastępów, w tym dowódca,
• pluton – pododdział w składzie od trzech do czterech zastępów, w tym 

dowódca;
• kompania – pododdział w składzie od ośmiu do 16 zastępów oraz do-

wódca;
• batalion – oddział w skaldzie od trzech do pięciu kompanii oraz dowódca 

i sztab;
• brygada – związek pododdziałów i oddziałów oraz dowódca i sztab;
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• specjalistyczna grupa ratownicza (SGR) – pododdział przeznaczony do 
realizacji specjalistycznych czynności ratowniczych. 
Należy również dodać, iż w ramach plutonów mogą być wydzielone sekcje, 

a w ramach kompanii – sekcje lub plutony.
Trzy poziomy kierowania są ściśle ze sobą powiązane i zależne od liczby 

sił na miejscu zdarzenia. W początkowej fazie działań, w momencie przyjazdu 
do zdarzenia pierwszych sił i środków, pierwszy dowódca uprawniony jest 
pierwszym KDR i kieruje działaniami do momentu przybycia uprawionego 
dowódcy wyższego szczebla. Im zdarzenie będzie większe, a co za tym idzie 
bardziej skomplikowane organizacyjnie, tym będzie zachodzić konieczność 
dysponowania coraz to większej liczby sił i środków ratowniczych na miejsce 
zdarzenia wraz z dowódcami uprawionymi do przejmowania kierowania na 
wyższych poziomach” [7].

Najniższy poziom kierowania, który występuje podczas każdych działań 
ratowniczych, to poziom interwencyjny – „(…) realizowany jest w strefie 
zagrożenia lub strefie działań ratowniczych w celu realizowania czynności 
ratowniczych oraz zapewnienia bezpieczeństwa ratownikom; kierowaniu in-
terwencyjnemu podlegają siły nieprzekraczające wielkością jednej kompanii” 
[3]. Przedstawiona definicja uzależnia występowanie pierwszego poziomu 
kierowania od liczby sił (jedna kompania). Na tym poziomie kierowanie 
działaniem ratowniczym przejmują ratownicy z jednostek ochrony przeciw-
pożarowej, posiadający kwalifikacje do kierowania działaniem ratowniczym 
(w tym ratownicy OSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej).

W tabeli nr 1 przedstawiono wszystkie wymienione przez przepisy prawa 
[3], a także funkcyjnych do kierowania działaniami ratowniczymi na poszcze-
gólnych poziomach. Należy zwrócić uwagę, iż w początkowej fazie działań 
na poziomie interwencyjnym hierarchia osób mogących pełnić funkcję KDR 
w trakcie działań rozpoczyna się od druhów z OSP oraz innych strażaków 
z jednostek ochrony przeciwpożarowej, którzy posiadają kwalifikacje – mini-
mum tzw. „kurs dowódczy”. Natomiast na poziomach wyższych (taktycznym 
i strategicznym) kierowanie działaniami ratowniczymi powierzono wyłącznie 
strażakom PSP.

Wraz ze wzrostem skali zdarzenia, może nastąpić zmiana poziomów 
kierowania, a co za tym idzie, zmiana kierującego działaniem ratowniczym. 

„Przejęcie kierowania działaniami powinno odbywać się sprawnie, w sposób 
jasny, zrozumiały i konkretny, być poprzedzone oceną sytuacji, zapoznaniu się 
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z realizowanym zamiarem taktycznym oraz wielkością zasobów ratowniczych 
dostępnych na terenie akcji. Dowódcy przejmujący kierowanie interwencyjne, 
taktyczne lub strategiczne muszą zgłosić fakt przejęcia do właściwego tery-
torialnie stanowiska kierowania PSP” [7].

Tabela 1. Osoby uprawnione do kierowania działaniami ratowniczymi

Poziomy kierowania działaniami ratowniczymi

interwencyjny taktyczny strategiczny

•	 członek OSP, 
•	 komendant gminny 

OSP, 
•	 strażak jednostki 

ochrony 
przeciwpożarowej 

•	 dowódca zastępu PSP, 
•	 dowódca sekcji PSP,
•	 zastępca dowódcy 

zmiany PSP, 
•	 dowódca zmiany PSP,
•	 zastępca dowódcy 

jednostki ratowniczo-
gaśniczej PSP, 

•	 dowódca jednostki 
ratowniczo-gaśniczej 
PSP.

•	 zastępca dowódcy 
jednostki ratowniczo-
gaśniczej PSP 
właściwej dla miejsca 
powstania zdarzenia,

•	 dowódca jednostki 
ratowniczo-gaśniczej 
PSP właściwej dla 
miejsca powstania 
zdarzenia,

•	 oficer lub aspirant 
wyznaczony przez 
komendanta 
powiatowego 
(miejskiego) PSP do 
kierowania w jego 
imieniu i na jego 
polecenie, 

•	 komendant powiatowy 
(miejski) PSP.

•	oficer wyznaczony 
przez komendanta 
wojewódzkiego PSP 
do kierowania w jego 
imieniu i na jego 
polecenie, 

•	komendant 
wojewódzki PSP,

•	oficer wyznaczony 
przez Komendanta 
Głównego PSP do 
kierowania w jego 
imieniu i na jego 
polecenie,

•	Komendant Główny 
PSP.

Źródło: opracowanie własne�

Drugi poziom kierowania to taktyczny − „(…) realizowany na granicy 
strefy zagrożenia lub poza nią w celu wykonania przyjętych taktyk lub okre-
ślonej strategii oraz nadzoru nad kierowaniem interwencyjnym; kierowaniu 
taktycznemu podlegają siły nieprzekraczające wielkością jednego batalionu 
lub siły, w których składzie znajdują się specjalistyczne grupy ratownicze” 
[2]. W przytoczonym zapisie (w odróżnieniu do definicji poziomu inter-
wencyjnego) już nie tak bezpośrednio zdefiniowano występowanie drugiego 
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poziomu kierowania działaniami ratowniczymi. Odniesiono się do liczby sił 
(powyżej jednej kompanii i do jednego batalionu), ale również obecności 
specjalistycznej grupy ratowniczej (SGR). 

Dodatkowo wśród funkcyjnych przewidzianych do kierowania na poziomie 
taktycznym, ostatnią osobą uprawnioną do kierowania na tym poziomie jest 
komendant powiatowy (miejski) PSP. Można zatem podjąć próbę interpretacji, 
w której przy założeniu, iż w przypadku, gdy do zagrożenia, które wystąpiło 
w danym powiecie siły z tego powiatu są wystarczające (kompania), to działa-
nia ratownicze powinny być prowadzone na poziomie taktycznym. Natomiast 
gdy zagrożenie wychodzi poza obszar danego powiatu lub do jego zwalczenia 
należy się wesprzeć siłami spoza powiatu, powinno się przejść na najwyższy 
poziom kierowania działaniami ratowniczymi. 

Najwyższy poziom kierowania to poziom strategiczny − „(…) realizowany 
w celu określenia i przyjęcia niezbędnej strategii w likwidowaniu zagrożenia 
oraz nadzoru nad kierowaniem taktycznym; kierowaniu strategicznemu pod-
legają siły odwodów operacyjnych na obszarze województwa, siły centralnego 
odwodu operacyjnego lub siły przekraczające wielkością jeden batalion” [3].  
W przedstawionej definicji ponownie nie określono wprost funkcjonowania 
najwyższego poziomu kierowania. Występowanie strategicznego poziomu 
uzależniono od liczby sił (powyżej jednego batalionu), ale również zsyn-
chronizowano z odwodem operacyjnym na obszarze województwa (WOO) 
i centralnym odwodem operacyjnym (COO). 

Dygresja
W zapisach rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji KSRG [3] daje się 

zauważyć pewną sprzeczność� W zdefiniowaniu poziomu taktycznego określono, 
iż realizowany on jest z kierowaniem, któremu „podlegają siły nieprzekraczające 
wielkością jednego batalionu lub siły, w których składzie znajdują się specjalistyczne 
grupy ratownicze (SGR)”� Należy przez to rozumieć, że pojawienie się SGR w składzie 
uczestniczących w działaniu pododdziałów na poziomie interwencyjnym sprawia, że 
staje się on poziomem taktycznym� Natomiast w definicji poziomu interwencyjnego 
o obecności SGR nic nie jest wspomniane� Kontrowersję wzbudza więc zapis ww� 
rozporządzenia par� 24 ust� 3: „Kierowanie interwencyjne podczas działań ratowni-
czych z udziałem specjalistycznej grupy ratowniczej, w realizowanej przez nią części 
zadań, jest organizowane przez jej dowódcę”, w którym dopuszcza się obecność 
SGR na poziomie interwencyjnym, co powinno wywołać przeniesienie działań na 
poziom taktyczny�
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3. Struktury kierowania na potrzeby działań ratowniczych

W celu efektywnego kierowania siłami krajowego systemu ratowniczo-gaś-
niczego podczas działań ratowniczych tworzone są odpowiednie struktury, 
których powstanie wynika bezpośrednio z przepisów prawa [3]. Wielkość struk-
tury kierowania uzależniona jest bezpośrednio od charakteru oraz liczby sił 
uczestniczących w działaniach. Równocześnie wraz ze wzrostem liczby sił, 
w miejscu działań wzrasta stopień skomplikowania i w efekcie następuje zmia-
na poziomów kierowania działaniami ratowniczymi. Należy więc stwierdzić, iż 
struktury kierowania wynikają bezpośrednio z poziomów, na których wystę-
puje aktualnie kierowanie działaniami ratowniczymi, czyli struktura wynika 
z liczby kierujących, którzy tworzą siatkę zależności i powiązań między sobą.

3.1. Struktury kierowania na potrzeby działań ratowniczych 
        poziomu interwencyjnego

Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu lub pierwszych zastę-
pów z siłami KSRG, występuje pierwsza faza działań ratowniczych, w której 
w krótkim czasie KDR zmaga się z wielością wyzwań i problemów. Dowódca 
wchodzący w funkcję kierującego działaniem ratowniczym staje przed wyzwa-
niem przetworzenia ogromnej ilości informacji. Zdarza się też, że nie wszystkie 
informacje są prawdziwe, ponieważ niektóre mogą powstać z naturalnego 
chaosu informacyjnego. Na podstawie przeprowadzonej analizy (oceny sytu-
acji i oceny możliwości), kierujący podejmuje decyzje, w których skupia się na 
założonych priorytetach działań.

W trakcie rozwijającego się zdarzenia, podczas którego przybywają ko-
lejne siły, następuje przejęcie kierowania działaniem ratowniczym przez 
dowódcę z jednostki ochrony przeciwpożarowej, posiadającego kwalifikacje 
do kierowania tymi działaniami. Przejęcie kierowania działaniami dowódcy 
wyższego szczebla od dowódcy niższego szczebla następuje zgodnie z za-
sadami określonymi w rozporządzeniu [3]. Zmiana kierującego powoduje 

„wstąpienie w prawa i obowiązki kierującego działaniem ratowniczym” [3]. 
W zależności od liczby przybywających sił oraz wielkości zdarzenia, sytuacja 
przejęcia kierowania może występować wielokrotnie. 

W początkowej fazie rozwijających się działań, siły przybyłe na miejsce 
zdarzenia podlegają bezpośrednio jednemu KDR poziomu interwencyjnego. 
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Kierowanie na najniższym poziomie polega m.in. na przydziale zadań dla 
rot i pododdziałów podlegających kierującemu, dlatego dowódca pełniący 
funkcję kierującego bezpośrednio zarządza (wydaje rozkazy i polecenia), 
nadzoruje i odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich uczestników działań. 
Na rys. 1 przedstawiono obraz prostej struktury kierowania na poziomie in-
terwencyjnym, w której wszyscy uczestnicy działań bezpośrednio podlegają 
bezpośrednio jednemu KDR. Oznacza to również, że najwyższy w hierarchii 
dowódca przybyły na miejsce zdarzenia pełni funkcję kierującego, może 
zatem korzystać z przysługujących mu w przepisach praw i obowiązków [5]. 
Natomiast wszyscy inni dowódcy przybyli na miejsce zdarzenia podlegają 
pod jednoosobowego KDR.

Rys. 1. Schemat struktury kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie 

interwencyjnym

Źródło: opracowanie własne

Na poziomie interwencyjnym wszyscy uczestnicy działają przede wszyst-
kim w jednym zespole zadaniowym, w którym mają postawione wspólne 
cele działań. Dopuszczalne jest więc założenie, iż działają jako jeden odcinek 
bojowy (OB). W myśl literatury przedmiotu, „odcinkiem bojowym nazywa 
się ściśle określoną część terenu pożaru (terenu działań ratowniczych – przyp. 
autora), na którym prowadzi działania bojowe jednostka (prowadzi działania 
ratownicze zastęp – przyp. autora) lub kilka jednostek (kilka zastępów – 
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przyp. autora) ochrony przeciwpożarowej połączonych wspólnym zadaniem 
taktycznym i wspólnym dowództwem (kierownictwem – przyp. autora)” [6]. 

Należy również podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, czy dopuszczalne 
jest na poziomie interwencyjnym podzielenie sił uczestniczących w działa-
niach na odcinki bojowe. W przepisach prawnych nie odnajdziemy wzmianki 
zabraniającej stosowania takiego rozwiązania. Dodatkowo praktyka pożar-
nicza autorów wskazuje na potrzebę dopuszczania stosowania na poziomie 
interwencyjnym podziału uczestniczących w działaniach sił na grupy zada-
niowe − odcinki bojowe (OB) lub pododdziały (np. sekcje, plutony). Taki 
podział umożliwia łatwiejsze i efektywniejsze prowadzenie działań ratow-
niczych przez KDR. 

 

Rys. 2. Schemat przykładowej struktury kierowania działaniami ratowniczymi 

na poziomie interwencyjnym z wyznaczonymi odcinkami bojowymi

Źródło: opracowanie własne

Na poziomie interwencyjnym kieruje działaniami (zarządza i ponosi od-
powiedzialność) jeden KDR. Dlatego w przypadku stosowania wtedy podziału 
uczestniczących w działaniach sił na odcinki bojowe, należałoby wyznaczyć 
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dowódców (rys. 2), którzy staliby na czele poszczególnych OB (wybrani do-
wódcy, staliby się dowódcami odcinków bojowych − DOB). Z racji tego, iż 
na poziomie interwencyjnym pełne obowiązki oraz uprawnienia spoczywają 
na jednoosobowym KDR, dowódcy odcinków bojowych (DOB) wszelkie 
czynności powinni podejmować na wniosek kierującego oraz pod ścisłym 
jego nadzorem. Liczba wyznaczonych odcinków bojowych jest uzależniona od 
decyzji kierującego działaniem ratowniczym, na którą bezpośrednio wpływa 
liczba sił i środków na miejscu zdarzenia, charakter, stopień skomplikowania 
i obszar działań.

3.2. Struktury kierowania na potrzeby działań ratowniczych poziomu taktycznego

Kierowanie interwencyjne występuje do momentu przekroczenia sił i środ-
ków wielkości jednej kompanii lub przybycia specjalistycznej grupy ratowni-
czej (SGR). Po tym następuje zmiana poziomu kierowania na drugi poziom 
kierowania − taktyczny. Należy podkreślić, iż w przypadku przybycia na 
miejsce SGR, następuje automatyczne przejście na poziom taktyczny kiero-
wania, bez brania pod uwagę wymogu liczby sił – jednej kompanii.

W obowiązujących przepisach odnajdziemy stwierdzenie, iż „Urucho-
mienie kierowania taktycznego lub strategicznego nie powoduje ogranicze-
nia obowiązków, jakie spoczywają na osobach prowadzących odpowiednio 
kierowanie interwencyjne lub taktyczne” [3]. Stąd uruchomienie kierowania 
taktycznego nie powoduje ograniczenia obowiązków, jakie spoczywają na 
osobach prowadzących odpowiednio kierowanie interwencyjne. 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że kierowanie działaniami na poziomie 
taktycznym polega m.in. „na podziale strefy działań ratowniczych na odcinki 
bojowe i wyznaczeniu zadań dla kierujących tymi odcinkami (…), organizo-
waniu punktów przyjęcia sił i środków podmiotów KSRG i innych podmio-
tów uczestniczących w działaniu ratowniczym ” [3]. W myśl przytoczonych 
przepisów, z racji wielości sił uczestniczących w działaniach na poziomie 
taktycznym, kierujący powinien podzielić je na OB oraz wyznaczyć punkt 
przyjęcia sił i środków (PPSiŚ), do którego kieruje się zadysponowane siły. 

Kierującemu działaniem ratowniczym poziomu taktycznego podlegają 
kierujący odcinków bojowych (KOB) interwencyjnych, którzy są jednocześ-
nie KDR poziomu interwencyjnego (patrz rys. 3). 
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Rys. 3. Przykład występowania KDR taktycznego i interwencyjnego  

w trakcie prowadzonych działań na poziomie taktycznym

Źródło: opracowanie własne

Na poziomie taktycznym działaniami kieruje (zarządza) jeden główny 
KDR taktyczny, który wyznacza, według własnej decyzji, kierujących na 
poszczególnych odcinkach bojowych. Wskazanym dowódcom kierującym 
na poszczególnych odcinkach bojowych podlegają przydzielone SiŚ. Stąd 
w strukturze kierowania na poziomie taktycznym wyszczególniamy jednooso-
bowego KDR taktycznego oraz kierujących odcinkami bojowymi, na których 
przechodzą obowiązki i uprawnienia KDR interwencyjnego. KDR taktyczny 
wyznacza cele poszczególnym odcinkom bojowym, natomiast KDR interwen-
cyjni, stojący na czele odcinków bojowych, wyznaczają zadania i czynności, 
umożliwiające osiągnąć wyznaczony cel. 

W przedstawionym przypadku (rys. 4) poszczególni KDR interwencyjni 
są odpowiedzialni jednoosobowo za swój odcinek bojowy. Natomiast KDR 
jest odpowiedzialny za prawidłowe stawianie celów wszystkim uczestnikom 
działań. Tego typu rozwiązanie umożliwia płynne podejmowanie decyzji 
i czynności ratowniczych podczas zdarzeń na dużych obszarach (np. w trakcie 
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pożarów lasów), gdzie nie ma bezpośredniego kontaktu wzrokowego pomię-
dzy KDR taktycznym a podległymi mu bezpośrednio innymi kierującymi. 
W takim przypadku poszczególny KOB, pełniąc funkcję KDR interwencyj-
nego, ma prawo skorzystać z całego wachlarza dostępnych uprawnień, bez 
konieczności przybycia w jego rejon działań KDR taktycznego. 

Rys. 4. Schemat przykładowej struktury kierowania działaniami ratowniczymi 

na poziomie taktycznym z wyznaczonymi odcinkami bojowymi

Źródło: opracowanie własne

W przypadku przybycia na miejsce zdarzenia SGR, tworzy się z jej sił od-
dzielny odcinek bojowy. Dowódca SGR zostaje wtedy wyznaczony na kierują-
cego odcinkiem bojowym, na którym działa SGR, czyli pełni rolę kierującego 
działaniem ratowniczym poziomu interwencyjnego (rys. 5). 
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Rys. 5. Schemat przykładowej struktury kierowania działaniami ratowniczymi 

na poziomie taktycznym z wyznaczonymi odcinkami bojowymi i SGR

Źródło: opracowanie własne

Modelując strukturę kierowania na potrzeby działań ratowniczych po-
ziomu taktycznego, należy brać pod uwagę również wymóg przesłanki wy-
rażonej w wytycznych Komendy Głównej PSP: „Struktura dowodzenia uza-
leżniona jest od wielkości sił zadysponowanych do zdarzenia. Ze względów 
praktycznych kierującemu działaniami ratowniczymi nie powinno podlegać 
bezpośrednio więcej niż ośmiu dowódców niższego poziomu.” [14]. W myśl 
powyższych wytycznych, w tracie działań ratowniczych jednemu dowódcy, 
pełniącemu funkcję KDR taktycznego lub interwencyjnego, nie powinno 
podlegać bezpośrednio więcej niż ośmiu dowódców. Również zgodnie z tym 
zapisem na odcinku bojowym interwencyjnym, na czele którego stoi KDR 
interwencyjny, nie powinno być więcej dowódców (wraz ze swoimi zastępa-
mi) niż ośmiu. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania zostaje zachowany 
poziom efektywności kierowania w tracie działań ratowniczych.
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Kierowanie taktyczne polega również na organizowaniu punktów przyję-
cia sił i środków podmiotów KSRG oraz innych podmiotów uczestniczących 
w działaniu ratowniczym. PPSiŚ to miejsce w obrębie terenu działań ratow-
niczych, poza strefą niebezpieczną, do którego przybywają zadysponowane 
siły z powiatu i spoza powiatu. Przy działaniach na większą skalę kierujący 
powinien również utworzyć (w oznakowanym miejscu) odwód taktyczny, 
najlepiej w punkcie przyjęcia sił i środków. „Odwodem taktycznym w ramach 
funkcjonowania KSRG nazywamy pozostawione w rezerwie, w bliskiej od-
ległości od miejsca zdarzenia, siły i środki będące w dyspozycji kierującego 
działaniem ratowniczym, w ilości umożliwiającej podmianę ratowników 
i sprzętu już uczestniczącego w działaniach” [6]. Odwodem taktycznym po-
winien zarządzać wyznaczony dowódca podległy bezpośrednio kierującemu, 
który tylko na jego polecenie wprowadza do działań siły odwodu.

 
3.3. Struktury kierowania na potrzeby działań ratowniczych poziomu strategicznego

W sytuacji, gdy na miejscu zdarzenia wielkość sił przekracza jeden batalion 
lub przybyły zadysponowane siły odwodów operacyjnych z obszaru woje-
wództwa lub siły centralnego odwodu operacyjnego, następuje zmiana po-
ziomu kierowania działaniami ratowniczymi z taktycznego na strategiczny. 
Jest to najwyższy poziom kierowania działaniami ratowniczymi. 

Kierowanie strategiczne polega również. na „(…) podziale strefy działań 
ratowniczych na odcinki bojowe i wyznaczeniu zadań dla kierujących tymi 
odcinkami” [3]. W myśl powyższego, uruchomienie kierowania strategicz-
nego nie powoduje ograniczenia obowiązków, jakie spoczywają na osobach 
prowadzących odpowiednio kierowanie interwencyjne czy taktyczne. Do-
datkowo, w przypadku przybycia na miejsce zdarzenia sił powyżej jednego 
batalionu, kierującemu działaniem ratowniczym poziomu strategicznego 
podlegają kierujący poziomu taktycznego, którzy są jednocześnie kierują-
cymi podległych im odcinków bojowych poziomu taktycznego. Kierującym 
działaniem ratowniczym poziomu taktycznego podlegają natomiast kierujący 
poziomu interwencyjnego, którzy są jednocześnie kierującymi podległych im 
odcinków bojowych poziomu interwencyjnego. W ten sposób, w przypadku 
wystąpienia najwyższego poziomu działań, struktura kierowania działaniem 
ratowniczym jest kilkupoziomowa (rys. 6). Osobą najważniejszą jest jedno-
osobowy kierujący działaniem ratowniczym strategiczny, któremu podlegają 
wszyscy członkowie działań. Bezpośrednio KDR podlegają wyznaczeni przez 
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niego kierujący odcinków bojowych taktycznych. Odcinki bojowe taktyczne 
są większe od kompanii lub mniejsze − pod warunkiem, że w ich składzie jest 
specjalistyczna grupa ratownicza (SGR). Taka budowa struktury usprawnia 
kierowanie działaniem ratowniczym oraz umożliwia kierującym działaniami 
ratowniczymi na różnych poziomach do korzystania z uprawnień KDR. 

Rys. 6. Schemat przykładowej struktury kierowania działaniami ratowniczymi 

na poziomie strategicznym z wyznaczonymi odcinkami bojowymi interwen-

cyjnymi i taktycznymi

Źródło: opracowanie własne

Przedstawiona na rys. 6 struktura kierowania może wystąpić w przypadku 
bardzo rozległych zdarzeń, np. podczas pożaru lasu obejmującego swoją znacz-
ny obszar dwóch sąsiednich powiatów. Natomiast w praktycznym wymiarze 
występują struktury kierowania poziomu strategicznego w mniej rozbudo-
wanych wariantach (rys. 7 i 8). W takich przypadkach struktura kierowania 
zostaje spłaszczona – KDR bezpośrednio podlegają wyznaczeni przez niego 
kierujący odcinków bojowych taktycznych lub równoważne odcinki bojowe 
taktyczne i interwencyjne.
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Rys. 7. Schemat przykładowej struktury kierowania działaniami ratowniczymi 

na poziomie strategicznym z wyznaczonymi odcinkami bojowymi taktycznymi

Źródło: opracowanie własne

W przypadku organizacji działań ratowniczych poziomu strategicznego, 
przepisy [3] również zobowiązują KDR strategicznego do powołania sztabu. 
W środowisku pożarniczym sztab jest organem doradczym oraz wspierającym 
kierującego działaniami ratowniczymi. Wspiera go w realizacji niektórych 
obowiązków, m.in.: w szacowaniu sił i środków niezbędnych do ograniczenia 
lub likwidacji zagrożenia, wypracowywaniu propozycji zamiarów taktycznych, 
analizie zabezpieczenia sanitarnego, zużyciu środków gaśniczych, dokumen-
tacji przebiegu działań ratowniczych.

Kierowanie strategiczne polega również na wyznaczeniu miejsca kierowa-
nia działaniami ratowniczymi. Miejsce takie powinno mu zapewnić ogólny 
przegląd sytuacji i być odpowiednio oznakowane. 
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Rys. 8. Schemat przykładowej struktury kierowania działaniami ratowniczymi 

na poziomie strategicznym z wyznaczonymi równoważne odcinkami bojowy-

mi interwencyjnymi i taktycznymi

Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie i wnioski

1) W celu wypełnienia wszystkich obowiązków kierującego działaniem ratow-
niczym podczas działań ratowniczych o większym stopniu skomplikowania, 
powinna zostać stworzona właściwa struktura organów kierowania i dowo-
dzenia, a więc odpowiednie rozwiązania, które pozwoliłyby odpowiednio 
wspierać dowódcę w kierowaniu działaniem ratowniczym i dowodzeniu 
na miejscu zdarzenia. 

2) W obowiązujących aktach normatywnych, literaturze przedmiotu, zasadach 
organizacji i wytycznych wewnętrznych PSP nie odnajdziemy wyczerpu-
jących informacji na temat możliwych struktur kierowania na potrzeby 
działań ratowniczych do poziomu taktycznego i strategicznego, tworzonych 
i wykorzystywanych w trakcie prowadzonych działań ratowniczych. 
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3) Analiza przeglądowa stanu regulacji normujących tryb, organizację działań 
ratowniczych wskazuje na istnienie rozwiązań struktur kierowania wspo-
magających pracę KDR w skali adekwatnej do wzrostu zasięgu zarządzania 
na coraz wyższych poziomach kierowania.

4) Przeprowadzona przez autorów analiza aktów normatywnych oraz ich 
empiryczna wiedza w tym zakresie (wynikająca praktyki operacyjnej) 
umożliwiła wskazanie przykładów struktur kierowania działaniami ra-
towniczymi na poziomach interwencyjnym, taktycznym i strategicznym.

5) Na podstawie doświadczenia autorów oraz analizy literatury przedmiotu 
zasadne jest, w pewnych zdarzeniach, stosowanie podziału sił na odcinki 
bojowe na interwencyjnym poziomie kierowania.

6) Stosowanie odpowiednich struktur kierowania umożliwia odciążenie 
kierującego poziomu taktycznego i strategicznego z wielu obowiązków − 
przez przekazanie ich na niższy poziom – odpowiednio na KDR inter-
wencyjnych oraz taktycznych i interwencyjnych. W ten sposób motywuje 
się funkcyjnych niższego poziomu kierowania do zwiększonego wysiłku 
i lepszego działania, a dodatkowo wpływa to na zwiększenie ich stopnia 
poczucia odpowiedzialności oraz daje sygnał o zaufaniu dowódców wo-
bec podwładnych.
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Analysis of Influence of the Spray Angle on 
Sprinkling Intensity Distribution in the Spray  
Stream Produced by the Selected Turbo  
Type Fire-Hose Nozzle
 
Abstract 

In the following article there has been assessed the influence of the spray angle 
on sprinkling intensity distribution in the spray water stream generated by the se-
lected fire-hose nozzle PWT 52/1-2-3-4 type TURBOMASTER produced by AWG 
company. The research was performed in the open air in August and September 
2017. The field of measurements was located in front of the gate of The Firefighting 
and rescue equipment laboratory. A slightly modified test stand, which is normally 
used for researching fire-hose nozzles, was used to carry out the experiments. The 
measurements of the sprinkling intensity were performed on the basis of the authorial 
improved test methodology patterned upon the guidelines included in the old Polish 
PN-89/M-51028 standard. The parameter of sprinkling intensity has been assessed in 
weight and volumetric way using the measuring containers. The digital angle meas-
uring device was used to measure the spray angle. The following article presents only 
the results of research, which was carried out for two water flow rates 200 dm3/min 
and 400 dm3/min and three spray angles: 30°, 60° and 90°, but all experiments were 
performed for two different water flow rates (200 dm3/min and 400 dm3/min) and 
six spray angles (15°, 30°, 45°, 60°, 75° and 90°). Based on the results of the conducted 
research it has been clearly demonstrated that the spray angle is a very important 
parameter which has an influence on sprinkling intensity distribution in the spray 
water streams produced by the selected fire-hose nozzles. It was observed that along 
with the changes of the spray angle the values of many parameters, which describe 
sprinkling intensity distribution, have been changed. The following parameters have 
been adopted for this research: the value of the sprinkling area and its dimensions 
(shape), the maximum throw (range) of the produced spray streams and the maximum 
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value of the sprinkling intensity. In the last part of this article a summary and some 
conclusions have been made, of both, academic significance and practical character. 
In addition, the necessity and validity of the subsequent research has been indicated, 
in particular, using modern fire-hose nozzles. 

Keywords: sprinkling intensity distribution, spray angle, fire-hose nozzle, spray 
streams, extinguishing efficiency

Analiza wpływu kąta rozpylenia na rozkład 
intensywności zraszania w strumieniu rozpylonym 
wytwarzanym przez wybraną prądownicę wodną 
typu Turbo

Abstrakt

W artykule dokonano oceny wpływu kąta rozpylenia na rozkład intensywno-
ści zraszania w strumieniu rozpylonym, wytwarzanym przez wybraną prądow-
nicę wodną PWT 52/1-2-3-4 typ TURBOMASTER, produkowaną przez firmę 
AWG. Badania wykonano na otwartej przestrzeni w okresie sierpnia i września 2017 r. 
Stanowisko badawcze zlokalizowano na placu przed bramą Pracowni Sprzętu 
Ratowniczo-Gaśniczego. Do przeprowadzenia doświadczeń wykorzystano częś-
ciowo zmodyfikowane stanowisko laboratoryjne, służące nominalnie do badania 
prądownic wodnych. Pomiarów intensywności zraszania dokonano wykorzystując 
autorsko udoskonaloną metodę badawczą pochodzącą ze starej polskiej normy  
PN-89/M-51028. Parametr ten określano w sposób wagowo-objętościowy z użyciem 
pojemników pomiarowych. Do pomiaru kąta rozpylenia wykorzystano kątomierz 
elektroniczny. W niniejszym artykule przedstawiono jedynie wyniki badań wyko-
nanych dla wydajności 200 dm3/min i 400 dm3/min oraz trzech kątów rozpylenia: 
30°, 60° i 90°, choć całość pomiarów została przeprowadzona dla sześciu różnych 
kątów rozpylenia (15°, 30°, 45°, 60°, 75° i 90°). Otrzymane rezultaty wskazują jed-
noznacznie, że kąt rozpylenia jest bardzo ważnym parametrem mającym wpływ 
na rozkład intensywności zraszania w strumieniach rozpylonych wytwarzanych 
przez prądownice wodne typu Turbo. Zaobserwowano bowiem, że wraz ze zmianą 
kąta rozpylenia, zmianie ulegają wartości wielu parametrów, opisujących rozkład 
intensywności zraszania. Do przeprowadzenia analizy przyjęto następujące wskaź-
niki: powierzchnię zraszania i jej wymiary (kształt), maksymalną długość rzutu 
prądu rozproszonego oraz maksymalną intensywności zraszania. Na koniec sfor-
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mułowano wnioski istotne zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. 
Ponadto wskazano konieczność i zasadność prowadzenia dalszych prac badawczych, 
zwłaszcza z użyciem nowoczesnych prądownic wodnych. 

Słowa kluczowe: rozkład intensywności zraszania, kąt rozpylenia, prądownica 
wodna, strumienie rozpylone, skuteczność gaśnicza

Introduction 

The basic task carried out by the firefighters all over the world is to fight 
fires. The most common and the most effective extinguishing agent is still 
‘ordinary’ water. Despite many advantages, water has some drawbacks and 
limitations. In certain situations extinguishing by water is even strongly 
prohibited. Therefore, it is a very important issue to apply water jets into 
fire and flames in a proper way. Water streams used during the firefighting 
and rescue actions should be correctly formed and applied to maximize ex-
tinguishing efficiency [1]. In the 1950s it was observed that the spray water 
streams have better extinguishing properties than the straight water jets [2]. 
It has been proved that the level of usage of water in spray streams is very 
high and its influence on the flames seems to be getting more effective. Thus 
extinguishing efficiency is significantly better [3]. Nowadays the researchers 
from all over the world are trying to solve the problem of optimization of 
extinguishing process, using water. This clearly means that firefighting and 
rescue actions must be carried out to extinguish the fire as fast as possible 
using minimal required water together with causing as small as possible 
water damages [1, 4–5]. 

The process of liquids atomization is defined as disintegration of water 
stream into droplets caused by the impact of various forces, especially sur-
face, gravitational and aerodynamics [6]. One of the necessary conditions 
to initiate this process is to supply the kinetic energy in a proper way [7]. 
In many situations, it is the energy of the flowing liquid [8]. Nowadays, the 
Turbo type fire-hose nozzles are the most frequently used devices to apply 
the spray water stream to fight the fires during the firefighting and rescue 
actions. Wide range of usage possibilities is the biggest advantage. Thanks 
to the Turbo type fire-hose nozzles the water jets with different shapes and 
parameters can be obtained. According to the construction and structure of 
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this type of the nozzles, they should be classified as the stream-whirl atomiz-
ers. Currently, the fog nozzles are available, which are used, for example, to 
form and apply mist streams. For instance, this type of devices are produced 
by the Mis-Tech LLC company from Kielce. 

In spite of significant diversification of water streams, the parameters, 
which are used to describe and compare the jets, are set apart and classified. 
They are divided into external and internal parameters. The first one is con-
nected with the macrostructure of the spray, but the second one with their 
microstructure. There are the following external parameters: the mass or the 
volume flow, the spray angle, the throw length and the liquid distribution in 
the stream of droplets. The mean diameters of droplets and the atomization 
spectrum are two internal parameters [6]. In fire safety engineering the 
liquid distribution in the stream of droplets is characterized by the factor 
called sprinkling intensity Iz. This parameter is defined as the volume of 
water fallen on the surface unit in a certain period. It is determined in an 
experimental way. The sprinkling intensity is one of the key factors used to 
assess the extinguishing efficiency of the water jet. It is proved, based on the 
experiments conducted during many ages, that there is a strong correlation 
between the level of atomization of the spray stream and the obtained ex-
tinguishing efficiency [1, 3–5, 7]. Therefore, the research on construction 
of the Turbo type fire-hose nozzles and parameters of streams produced 
by them are constantly carried out. In Poland the leading research centre 
is The Main School of Fire Service. Another research and development 
centre in Poland is The Scientific and Research Centre for Fire Protection – 
National Research Institute (CNBOP-PIB) in Józefów. Researchers are still 
looking for technical solutions, which will be able to provide water streams 
application with as good as possible extinguishing efficiency in various con-
ditions. Unfortunately, the majority of articles and other references present 
the results of experiments conducted in closed space with the usage of such 
extinguishing devices as sprinklers, fog heads, etc., which are used mainly 
in the technical building protection systems [3, 7, 9–12]. It is clear that there 
is a lack of literature about the research carried out in the open air in real 
weather conditions with the usage of the Turbo type fire-hose nozzles [13, 15].

The aim of the following article is to evaluate the influence of the spray 
angle on sprinkling intensity distribution in the spray water stream gener-
ated by the fire-hose nozzle PWT 52/1-2-3-4 type TURBOMASTER at two 
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flow rates: 200 dm3/min and 400 dm3/min and three spray angles: 30°, 60° 
and 90°. There has been also made an attempt to compare the properties of 
obtained streams at two different flow rates. 

1. Methodology and research procedure

1.1. The aim of the research and its subject

The main aim of the research was to analyse the influence of the spray angle 
on the sprinkling intensity distribution in the spray stream atomized in the 
open air by the selected Turbo type fire-hose nozzle.

The subject of research was the fire-hose nozzle PWT 52/1-2-3-4 type 
TURBOMASTER produced by AWG company. The view of it is shown in 
Fig. 1. 

Fig. 1. The view of the fire-hose nozzle PWT 52/1-2-3-4 type TURBOMASTER

Source: [16]

The selected fire-hose nozzle is widely used in firefighting and rescue 
units in Poland. Thanks to the flow rate swivel ring it is possible to select the 
water flow rate in the range of 100/200/300/400 dm3/min (these values are 
obtained during the work under operating pressure 6 bar). The spray form 
(pattern) can be adjusted by rotating the fire-hose nozzle head. It is possible 
to produce streams from straight jets to spray streams with a spray angle 
up to 160°, which are often used for personnel protection [17]. The finest 
atomization is provided by the rotating plastic toothed ring. The selected 
fire-hose nozzle has an actual certificate of admittance No. 2403/2015 issued 
by CNBOP-PIB [18]. 
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1.2. Test stand

The measurements were performed on the site located in front of the gate 
of The Firefighting and Rescue equipment laboratory of The Main School 
of Fire Service. All experiments were carried out in the open air in August 
and September 2017.

The scheme of the test stand is presented in Fig. 2.

Fig. 2. The scheme of the test stand

1 – electronic control cubicle; 2 – monitor, 3 – PC; 4 – precision laboratory scale; 

5 – temperature converter; 6 – atmospheric pressure transmitter; 7 – two 

water tanks with total net capacity > 1,5 m3; 8 – Pt 100Ω/0°C temperature 

sensor; 9 – three vertical, non-self-priming, multistage, in-line, centrifugal 

pump connected in series; 10 – shut-off valve; 11 – short length fire hose type 

W-52; 12 – electromagnetic flowmeter; 13 – short length fire hose type W-52; 

14 – pressure transmitter; 15 – tested fire-hose nozzle; 16 – metal stand with 

function of adjustment of inclination angle, 17 – measuring containers with 

cross-section of inlet surface of 325 mm × 225 mm; 18 – electronic anemome-

ter and wind direction meter

Source: own analysis

1.3. Course of research

The measurements of the sprinkling intensity were performed on the basis of 
authorial improved test methodology patterned upon the guidelines for con-
trol research of average and maximum throw and width of the generated spray 
stream included in the old Polish PN-89/M-51028 standard [19]. According 
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to the requirements of [19], it was possible to carry out the experiments in 
the open air in the appropriate weather conditions – the days without rainfall 
and with the maximum wind speed < 1 m/s. 

During each single research the following parameters were measured:
1. tp –  duration of each single measurement, min;
2. to –  ambient temperature (mean value), °C;
3. patm – atmospheric (ambient) pressure (mean value), hPa;
4. ppr – pressure at the intake of tested fire-hose nozzle (mean value), bar;
5. Q –  water flow rate (mean value), dm3/min;
6. tw –  water temperature during each single measurement (mean value), °C;
7. vw – wind speed (mean value), m/s.

The measurement parameters, which are listed above, were continuously 
monitored and recorded during each single research using devices and check 
meters. All devices and check meters were connected to the electronic control 
cubicle. Digital signals from the electronic control cubicle were sent to the 
PC. Thanks to specially designed the InTouch WindowViewer 2014 R2 SP1 
computer software, it was possible to monitor the measurement parameters 
on the monitor screen continuously (Fig. 3). Special computer application 
allows also to save data and send them to the file of MS Excel format. During 
each single experiment the wind direction was also measured. The value of 
this parameter was assessed in the numeric format. According to the knowl-
edge of the authors, the numeric value of wind direction would not reflect 
the real impact of this factor on the obtained results. Therefore, the influence 
of air movement on the results was characterized in a descriptive manner.

The tested fire-hose nozzle was firmly fixed in a metal stand at 15° angle 
to the ground. The distance between the fire-hose nozzle head and the level 
of the ground was 1,4 m. The tested fire-hose nozzle was supplied by three 
vertical, non-self-priming, multistage, in-line, centrifugal pump connected 
in series. The droplets from the produced spray stream were falling down 
into the measuring containers, which were arranged in a special order creat-
ing a regular grid. The scheme of the special regular grid is shown in Fig. 4. 
All 210 used measuring containers had the same dimensions (cross-section 
of inlet surface of 325 mm × 225 mm) and approximately the same weight 
(~0.571 kg). The spray angle was measured in each single experiment using 
the digital angle measuring device the GAM 270 MFL Professional produced 
by Bosch, which is shown in Fig. 5.
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Fig. 3. The view of the window with the InTouch WindowViewer 2014 R2 SP1 

computer software during the test

Source: [20]

Fig. 4. Schematic diagram of special regular grid of measuring containers

Source: [20]
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Fig. 5. The measurement of the spray angle during one of the research

Source: [20]

Minimal duration of each single measurement was 2 minutes, but in fact, 
all experiments were carried out as long as it was possible (paying attention to 
avoiding spilling of the water from the measuring containers). The amount of 
water was assessed in a weight and volumetric way. The mass of water which 
fell down in each single measuring container was weighed by a precision scale 
WLC 60/C2/K produced by RADWAG after each single test. The temperature 
of water measured in each single experiment allowed to assess the density of 
water using the physical and chemical tables. With that, the mass of water was 
converted into the volume of water. With all the necessary values of variables 
it was possible to assess the sprinkling intensity Iz. It was calculated by using 
the formula (1) below:

(1)

where:
Vw – volume of water in each single measurement container, mm3;
Ap – cross-sectional area of inlet surface of measuring container (Ap = 73125 mm2);
tp – duration of each single measurement, min;
mw – mass of water in each single measurement container, g;
ρw – density of water in each single measurement container, g/mm3.

Iz = = mm
minAp ∙ tp ρw ∙ Ap ∙ tp

Vw mw
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The view of the test stand and the real special regular grid of measuring 
containers before one of the experiments is shown in Fig. 6. 

Fig. 6. The view of the test stand and the real special regular grid of measuring 

containers before one of the experiments

Source: [20]

2. Results of the research

Values of parameters, which were monitored during each single test of the fire-
hose nozzle PWT 52/1-2-3-4 type TURBOMASTER, are shown in Tab. 1–6. 
For mean values the values x of its standard deviations σ were calculated and 
included in the same tables.

Tab. 1. The values of parameters and their standard deviations obtained for 

the fire-hose nozzle PWT 52/1-2-3-4 type TURBOMASTER at the water flow 

rate of 200 dm3/min and the spray angle of 30°

Parameters tp

[min]
to

[°C]
patm

[hPa]
ppr

[bar]
Q

[dm3/min]
tw

[°C]
vw

[m/s]
x 8.50 21.7 993 6.42 200.5 19.0 1.31
σ – 0.0 0 0.04 0.6 0.0 0.78

Source: [20]
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Tab. 2. The values of parameters and their standard deviations obtained for 

the fire-hose nozzle PWT 52/1-2-3-4 type TURBOMASTER at the water flow 

rate of 200 dm3/min and the spray angle of 60°

Parameters tp

[min]
to

[°C]
patm

[hPa]
ppr

[bar]
Q

[dm3/min]
tw

[°C]
vw

[m/s]
x 7.00 21.7 993 6.77 200.6 18.6 0.92
σ – 0.0 0 0.04 0.7 0.0 0.48

Source: [20]

Tab. 3. The values of parameters and their standard deviations obtained for 

the fire-hose nozzle PWT 52/1-2-3-4 type TURBOMASTER at the water flow 

rate of 200 dm3/min and the spray angle of 90°

Parameters tp

[min]
to

[°C]
patm

[hPa]
ppr

[bar]
Q

[dm3/min]
tw

[°C]
vw

[m/s]
x 7.00 20.5 1008 6.60 200.0 19.3 1.03
σ – 0.1 0 0.06 1.1 0.1 0.33

Source: [20]

Tab. 4. The values of parameters and their standard deviations obtained for 

the nozzle fire-hose PWT 52/1-2-3-4 type TURBOMASTER at the water flow 

rate of 400 dm3/min and the spray angle of 30°

Parameters tp

[min]
to

[°C]
patm

[hPa]
ppr

[bar]
Q

[dm3/min]
tw

[°C]
vw

[m/s]
x 5.67 20.8 1008 5.55 398.7 17.8 0.44
σ – 0.0 0 0.04 1.4 0.0 0.25

Source: [20]

Tab. 5. The values of parameters and their standard deviations obtained for 

the fire-hose nozzle PWT 52/1-2-3-4 type TURBOMASTER at the water flow 

rate of 400 dm3/min and the spray angle of 60°

Parameters tp

[min]
to

[°C]
patm

[hPa]
ppr

[bar]
Q

[dm3/min]
tw

[°C]
vw

[m/s]
x 4.00 20.8 1008 5.23 398.5 17.9 0.66
σ – 0.1 0 0.05 1.6 0.1 0.28

Source: [20]
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Tab. 6. The values of parameters and their standard deviations obtained for 

the fire-hose nozzle PWT 52/1-2-3-4 type TURBOMASTER at the water flow 

rate of 400 dm3/min and the spray angle of 90°

Parameters tp

[min]
to

[°C]
patm

[hPa]
ppr

[bar]
Q

[dm3/min]
tw

[°C]
vw

[m/s]

x 3.75 20.2 1008 4.22 398,4 18,2 0,63

σ – 0.0 0 0.13 5.7 0.0 0.47

Source: [20]

Graphic visualisation of the basic measured parameter – the sprinkling 
intensity Iz was done using the computer program SURFER 15 produced by 
Golden Software Inc. The charts in Fig. 7–8 depict the sprinkling intensity 
distribution in three-dimensional arrangement. Classic coordinate system 
X, Y, Z in the charts was replaced by the S, L, Iz coordinate system, where:
S – distances between measuring containers in direction perpendicular to 
axis of the nozzle, m;
L – distances between measuring containers in direction parallel to axis of 
the nozzle, m; 
Iz – sprinkling intensity in each single measuring container, mm/min.

Fig. 7. The sprinkling intensity distribution in three-dimensional arrangement 

obtained for the fire-hose nozzle PWT 52/1-2-3-4 type TURBOMASTER at the 

water flow rate of 200 dm3/min and the spray angle of 30° (on the left side) 

and 60° (in the middle) and 90° (on the right side)

Source: own analysis based on [20]
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Fig. 8. The sprinkling intensity distribution in three-dimensional arrangement 

obtained for the fire-hose nozzle PWT 52/1-2-3-4 type TURBOMASTER at the 

water flow rate of 400 dm3/min and the spray angle of 30° (on the left side) 

and 60° (in the middle) and 90° (on the right side)

Source: own analysis based on [20]

Thanks to the program SURFER 15 it was possible to create two other 
types of charts based on the obtained results. The charts illustrate sprinkling 
intensity distribution in two-dimensional arrangement and show its distri-
bution along the central (longitudinal) axis. Some examples of these types 
of charts are shown in Fig. 9–10.

Fig. 9. The sprinkling intensity distribution in two-dimensional arrangement 

obtained for the fire-hose nozzle PWT 52/1-2-3-4 type TURBOMASTER at the 

water flow rate of 200 dm3/min and the spray angle of 60° (on the left side) 

and at the water flow rate of 400 dm3/min and the spray angle of 90° (on the 

right side) 

Source: own analysis based on [20]
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Fig. 10. The sprinkling intensity distribution along the central (longitudinal) 

axis obtained for the fire-hose nozzle PWT 52/1-2-3-4 type TURBOMASTER at 

the water flow rate of 200 dm3/min and the spray angle of 60° (on the left side) 

and at the water flow rate of 400 dm3/min and the spray angle of 90° (on the 

right side)

Source: own analysis based on [20]

3. Analysis of the obtained results

The analysis of the obtained results of the research can be conducted in many 
various ways. In this article the authors have limited the analysis to a few im-
portant parameters. The following key factors were taken into consideration 
in the presentation of the obtained results:
1. the sprinkling area Az defined as the area in which value of Iz ≥ 2 mm/min,
2. the maximum value of the sprinkling intensity Iz max defined as the maxi-

mum value (global extremum) of sprinkling intensity Iz inside the borders 
of the sprinkling area Az,
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3. the maximum throw (range) of the generated spray stream Lmax defined 
as the distance measured lengthwise from the fire-hose nozzle head to 
the furthest point in which value of Iz ≥ 2 mm/min,

4. the number of local extrema Lel defined as the number of points in which 
the sprinkling intensity Iz gets the highest value locally. 
The values of all above listed parameters obtained for the spray streams 

produced by the fire-hose nozzle PWT 52/1-2-3-4 type TURBOMASTER 
for two different water flow rates 200 dm3/min and 400 dm3/min and three 
spray angles: 30°, 60° and 90°, were presented in Tab. 7. 

Tab. 7. The values of the parameters adopted for the analysis obtained for the 

spray streams produced by the fire-hose nozzle PWT 52/1-2-3-4 type TURBO-

MASTER at two different water flow rates 200 dm3/min and 400 dm3/min and 

three spray angles: 30°, 60° and 90°

Q
[dm3/min]

φ
[°]

ppr

[bar]
Az

[m2]
Iz max

[mm/min]
Lmax

[m]
Lel

[–]

200

30 6.42 28.06 12.24 15.14 1

60 6.77 27.05 16.90 13.02 1

90 6.60 25.01 18.42 10.20 2

400

30 5.55 44.65 18.85 20.56 2

60 5.23 38.45 31.36 15.15 1

90 4.22 36.10 34.29 11.80 2

Source: own analysis based on [20]

Apart from the tabulated form the values of the parameters adopted for 
the analysis are also presented in a graphic form. The charts in Fig. 11–13 
depict the values of three selected parameters Az, Iz max and Lmax as a function 
of the spray angle φ. The characteristic dependences observed in the charts 
were approximated linearly (by straight-line function) and by polynomial 
functions. They were marked in the charts with the trend lines.
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Fig. 11. The values of the sprinkling area Az obtained for the fire-hose nozzle 

PWT 52/1-2-3-4 type TURBOMASTER at three spray angles (30°, 60° and 90°) 

and two water flow rates (200 dm3/min and 400 dm3/min) 

Source: own analysis

Fig. 12. The values of the maximum value of the sprinkling intensity Iz max obtained 

for the fire-hose nozzle PWT 52/1-2-3-4 type TURBOMASTER at three spray angles 

(30°, 60° and 90°) and two water flow rates (200 dm3/min and 400 dm3/min) 

Source: own analysis
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Fig. 13. The values of the maximum throw (range) of the generated spray stre-

am Lmax obtained for the fire-hose nozzle PWT 52/1-2-3-4 type TURBOMASTER 

at three spray angles (30°, 60° and 90°) and two water flow rates (200 dm3/min 

and 400 dm3/min) 

Source: own analysis

Summary and conclusions 

The results of the experiments enabling to analyse the impact of the spray 
angle on sprinkling intensity distribution in the spray water stream generated 
by the fire-hose nozzle PWT 52/1-2-3-4 type TURBOMASTER for following 
two different flow rates 200 dm3/min and 400 dm3/min and three different 
spray angles 30°, 60° and 90°, have been presented and discussed in details. 
Basing on the results obtained during the tests, the following general and 
specific conclusions can be formulated:
1. The highest values of the sprinkling area Az (for both flow rates) are obtained 

for the minimum values of the spray angles φ. The main reason of this, is 
the fact, that these surfaces have significantly longer central (longitudinal) 
axis than other sprinkling areas obtained during the research. With the 
increase of the spray angle φ the sprinkling area Az decreases – for the wa-
ter flow rate of 200 dm3/min linearly according to the following equation 
Az(φ) = –0,0508φ + 29,757 and for the water flow rate of 400 dm3/min in 
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exponential function. The greatest change of the sprinkling area Az was 
obtained for the water flow rate of 400 dm3/min at the change of the spray 
angle from 30° to 60° (decrease of 6.20 m). The decrease of the values of 
the sprinkling area Az at the change of the spray angle from 60° to 90° was 
over 2.6 times lower. Interestingly, for the water flow rate of 200 dm3/min 
a greater decrease of the sprinkling area Az was caused by the change of the 
spray angle from 60° to 90° than by the change from 30° to 60°. 

2. With the increase of the spray angle φ (for both flow rates) the values of the 
maximum value of the sprinkling intensity Iz max increases in exponential 
function. For both flow rates, it was also observed, that the changes are 
bigger for the change of spray angle from 30° to 60° than by the change 
from 60° to 90°. Similarly to the case of the parameter of Az, the most signif-
icant change of the parameter Iz max was observed for the water flow rate of  
400 dm3/min at the change of the spray angle from 30° to 60° (in this case it 
was the increase of 12.51 m2). The highest values of the maximum value of 
the sprinkling intensity Iz max were obtained for both flow rates at the spray 
angle of 90°. However, for the water flow rate of 200 dm3/min the obtained 
value is significantly lower than the value obtained for the water flow rate 
of 400 dm3/min (accurately over 1.8-fold lower).

3. Similarly to the parameter Az, the highest values of the maximum throw 
(range) of the generated spray stream Lmax are obtained at the lowest spray 
angles φ. The main reason of this, is the greatest kinetic energy of these 
water streams. The differences between the values of parameter of Lmax 
obtained for both flow rates at the spray angles of 60° and 90° are minor 
(they do not exceed 2.2 m). The greater differences were only observed 
for the spray angle of 30° – the obtained value of the parameter of Lmax 

for the water flow rate of 400 dm3/min is almost of 5.5 m greater than the 
same value obtained for the water flow rate of 200 dm3/min. For the water 
flow rate of 200 dm3/min the values of the maximum throw (range) of the 
generated spray stream Lmax decrease linearly according to the following 
function Lmax(φ) = –0,0823φ + 17,727.

4. The change of the spray angle φ causes the change of the shape of the 
sprinkling area Az from the elliptical with significantly longer central 
(longitudinal) axis for the spray angle of 30°, through elliptical with slightly 
less lengthened central (longitudinal) axis (similar to oval) for spray angle 
of 60°, up to similar to isosceles triangle for the spray angle of 90°.
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5. Generally, it can be assumed that for the spray angles of 30° and 60° in 
the sprinkling area there is one local extremum, which is also the global 
extremum. For the spray angle of 90° two local extrema were noticed. 
These extrema are equidistant from the real central (longitudinal) axis of 
the sprinkling area nearby the head of the tested fire-hose nozzle. After 
careful analysis, it was found that the occurrence of two extrema for the 
research, which was carried out for the water flow rate of 400 dm3/min 
at the spray angle of 30°, was the result of the disturbances caused by the 
wind. With great simplicity, it can be assumed that at the spray angle of 30° 
the local extremum (at the same time the global one) is located on the real 
central (longitudinal) axis of the sprinkling area near the farthest end of 
this area. For the spray angle of 60° the situation looks similar, however, 
the local extremum (at the same time the global one) is located closer to 
the head of the tested fire-hose nozzle, thus closer to the beginning of the 
sprinkling area. For the spray angle of 90°, the local extrema are located 
near two tops (located closer to the head of the tested fire-hose nozzle) 
of isosceles triangle formed by the sprinkling area.

6. The influence of the air movement on the obtained results of the research 
can be mainly seen thanks to the analysis of the charts in a three-dimen-
sional arrangement. In the charts, all deformations of the sprinkling 
area e.g. displacement of the central (longitudinal) axis of the obtained 
sprinkling area in relation to the longitudinal axis of the tested fire-hose 
nozzle (the point 0 on the S axis), were clearly visible.
Taking into consideration the fact that there is an obvious lack of these 

types of publications in scientific and professional literature (especially 
connected with the measurements performed in the open air) the authors 
recognise the necessity and validity of further research and experiments in 
this field of firefighting. Research studies should depict an atomization of 
spray streams generated by the fire-hose nozzles of various constructions 
for different spray angles and water flow rates. The researchers all over the 
world should pay attention especially to modern fire-hose nozzles and spe-
cialized fire-hose nozzles, such as fog nozzles or combined nozzles [21, 22]. 
An assessment of influence of the mentioned factors on sprinkling area and 
thus extinguishing efficiency should be made in further studies.
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Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań pozwalające określić istotę bezpieczeń-
stwa powszechnego w Polsce. Autor dokonał przeglądu literatury przedmiotu. Na 
podstawie jej wyników wyszczególnił różne ujęcia badanego zagadnienia. Nawiązał 
do jego znaczeniowych relacji z innymi dziedzinami bezpieczeństwa w świetle nauk 
społecznych. W konsekwencji zaprojektowanych dociekań teoretycznych sfor-
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the subject. Based on the relevant output, the different approaches to  the analyzed 
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the  author’s  approach for the present  common security perception was presented.
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Wprowadzenie

Bezpieczeństwo powszechne dotyczy szerokiego spektrum przejawów życia 
codziennego człowieka. Zagrożenia właściwych wartości chronionych mogą 
dotykać w jednakowym stopniu osoby o różnym statusie społecznym, pocho-
dzeniu, kolorze skóry, płci, wyznaniu itp. Pod tym względem pożary, powodzie, 
huragany, silne opady atmosferyczne, awarie techniczne oraz inne negatywnie 
postrzegane zjawiska i/lub zdarzenia są utożsamiane z czynnikami względnie 
niezależnymi od uwarunkowań ekonomicznych, społecznych, politycznych 
czy też kulturowych. Są na tyle istotne dla prawidłowych egzystencji i rozwoju 
społeczności lokalnych, a nawet całych narodów, że doczekały się zaintereso-
wania i regulacji normatywnych o zasięgu międzynarodowym [26].

Pomimo istotności analizowanej problematyki, z perspektywy nauk spo-
łecznych nie porusza się jej tak często, jak chociażby kwestii związanych 
z bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem wewnętrznym, bezpie-
czeństwem publicznym czy też bezpieczeństwem społecznym1. Z kolei na-
wiązując do teorii i praktyki nauk technicznych, powiązanie wymienionych 
zagrożeń z powszechnością oddziaływań na człowieka, jego mienie i środowi-
sko, w którym funkcjonuje, jest tak oczywiste, że przedstawiciele właściwego 
środowiska naukowego przeważnie nie definiują społecznej istoty zagadnienia, 
w obrębie którego prowadzą badania naukowe2.

Co więcej, rozwój badań naukowych realizowanych w obrębie dyscypliny 
nauk o bezpieczeństwie dostarczył nowej wiedzy o aspektach działalności 
ludzkiej, które są mniej bądź bardziej powiązane z bezpieczeństwem po-
wszechnym, wpływając na sposób jego współczesnego rozumienia. Mowa 
tu m.in. o zarządzaniu kryzysowym, zarządzaniu ryzykiem, ochronie infra-
struktury krytycznej i zarządzaniu ciągłością działania.

W oparciu o sformułowane konkluzje uwidacznia się potrzeba ukaza-
nia istoty bezpieczeństwa powszechnego w Polsce. To swoiste połączenie 
dotychczas zgromadzonego fragmentu wiedzy ze wskazaniami o naturze 
praktycznej wymaga rozwiązania następujących problemów szczegółowych:

 1 Nie oznacza to, że takie publikacje nie powstały. Na uwagę zasługują chociażby dzieła 
W. Kitlera, Z. Ścibiorka, B. Wiśniewskiego, R. B. Kuca i A. Dawidczyka.

 2 Nie jest to w żadnym stopniu zaniedbaniem. Wynika bowiem ze specyfiki nauk technicznych.
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1. W jaki sposób można zdefiniować bezpieczeństwo powszechne w Polsce 
w świetle dotychczasowych wyników badań naukowych?

2. Z jakimi dziedzinami bezpieczeństwa dostrzega się aktualnie powiązanie 
znaczeniowe bezpieczeństwa powszechnego w Polsce?

3. W jaki sposób można zdefiniować bezpieczeństwo powszechne w Polsce, 
uwzględniając dotychczasowe wyniki badań naukowych oraz dziedziny 
bezpieczeństwa, z którymi jest ono aktualnie powiązane znaczeniowo?
Prezentowane rezultaty dociekań teoretycznych uzmysłowiły, że odpowie-

dzi na fundamentalne pytania dotyczące przedmiotu badań nie są oczywiste 
w świetle różnych sposobów definiowania bezpieczeństwa oraz aktualnie 
eksponowanych zagadnień z nim powiązanych.

1. Próby definiowania bezpieczeństwa powszechnego

Bezpieczeństwo powszechne nie doczekało się jednej, ogólnie przyjętej defi-
nicji. Co więcej, czerpanie z literatury zagranicznej wprowadza w tym przy-
padku dodatkowe niejednoznaczności [12].

Zgodnie ze stanowiskiem Z. Ścibiorka, B. Wiśniewskiego, R.B. Kuca  
i A. Dawidczyka przedmiot niniejszych badań można utożsamiać z bez-
pieczeństwem obywatelskim, rozumianym jako stan determinowany przez 
otoczenie cywilizacyjne i środowisko naturalne, w którym istnienie oraz 
podstawowe interesy życiowe nie są naruszane, a przynajmniej obywatele 
i ich wspólnoty nie odczuwają tego. Osiągnięciu tego stanu służy proces 
zapewniania przez organy administracji publicznej, służby, inspekcje, straże, 
organizacje pozarządowe i in. ochrony takich wartości, jak ludzkie zdrowie 
i życie, dobra warte powszechnej ochrony i środowisko naturalne [31].

W. Kitler również rozpatruje analizowany termin w optyce stanu i procesu. 
W pierwszym przypadku wskazuje na stan uzyskany w rezultacie zorganizo-
wania ochrony życia i zdrowia ludzi, jak również dóbr materialnych i kultu-
ralnych oraz środowiska naturalnego w zakresie niezbędnym do przetrwania 
ludzi przed negatywną działalnością (i jej skutkami) człowieka przeciwko 
człowiekowi lub siłom natury. W procesowym ujęciu wskazuje na wiele 
działań w dziedzinach zdrowotności, ekologii, edukacji, spraw społecznych, 
gospodarki, stanowienia i egzekwowania prawa, psychologii, weterynarii 
i in., które służą ochronie ludności cywilnej (w rozumieniu nie-militarnej). 



Warto dodać, że działalność ta jest prowadzona bez względu na stan funk-
cjonowania państwa [15].

Warto w tym miejscu wspomnieć, że samo bezpieczeństwo bywa różnie 
interpretowane. W tabeli 1 zestawiono pojawiające się w literaturze przedmiotu 
sposoby jego traktowania, uzupełnione o przykłady zastosowania w definio-
waniu bezpieczeństwa powszechnego.

Tabela 1. Różne sposoby interpretowania bezpieczeństwa oraz powiązane 

z nimi przykłady definiowania bezpieczeństwa powszechnego 

Lp.
Sposób 

interpretacji 
bezpieczeństwa

Przykład definiowania bezpieczeństwa 
powszechnego

1. Potrzeba

Naczelna potrzeba jednostki ludzkiej, grupy 
społecznej, narodu i państwa ukierunkowana na 
zapewnianie wolności od zagrożeń w postaci klęsk 
żywiołowych i katastrof technicznych 

2. Cel

Cel podmiotów bezpieczeństwa powszechnego 
i podmiotów, na rzecz których one funkcjonują, 
wyrażany przez wolność i poczucie wolności od 
zagrożeń ludzkiego życia i zdrowia, a także mienia 
i środowiska w zakresie niezbędnym do przeżycia 
ludności

3. Wartość
System wartości utylitarnych, których ochrona jest 
pożądana w obliczu klęsk żywiołowych i katastrof 
technicznych

4. Warunek 
przetrwania

Warunek przetrwania ludności cywilnej  
w wymiarach biologicznym i bytowo-kulturowym 
w obliczu lub w związku z występowaniem klęsk 
żywiołowych i katastrof technicznych

5. Stan 
świadomości

Stan świadomości związany z występowaniem 
pożarów, powodzi, osuwisk ziemnych, 
intensywnych opadów atmosferycznych i in. 

6. Prawo człowieka
Prawo człowieka do ochrony przed czynnikami 
rzutującymi negatywnie na jakość jego egzystencji 
w wymiarach biologicznym i bytowo-kulturowym
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cd. Tabeli 1.

 7. Sytuacje Ogół sytuacji związanych z występowaniem klęsk 
żywiołowych i katastrof technicznych

 8. Zdarzenia Ogół zdarzeń dotyczących występowania zagrożeń 
bezpieczeństwa powszechnego

 9. Stan rzeczy

Stan rzeczy determinowany przez sytuacje, 
zdarzenia, okoliczności i procesy dotyczące 
doświadczania, postrzegania i reagowania  
(o naturze kierowniczej, wykonawczej  
i spontanicznej odpowiedzi behawioralnej) 
na zjawiska niekorzystne z perspektywy 
niezakłóconych egzystencji i rozwoju  
w wymiarach biologicznym i bytowo-kulturowym

10. Fakt
Fakt osiągnięcia określonego w danych warunkach 
stanu wolności od klęsk żywiołowych i katastrof 
technicznych

11. Proces

Proces, na który składają się działania różnych 
podmiotów bezpieczeństwa funkcjonujących 
na rzecz ochrony ludności przed zagrożeniami 
bezpieczeństwa powszechnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie [30], [19], [11]. Por. [14], [32], [6]

Nawiązując do powyższego, a także sprowadzając rozważania na grunt 
tematyki zagrożeń, na najwyższym poziomie ogólności bezpieczeństwo po-
wszechne kojarzy się z klęskami żywiołowymi i katastrofami technicznymi 
[2]. Egzemplifikując, mowa m.in. o [18]:
1) w nawiązaniu do klęsk żywiołowych:
• wielkoobszarowych pożarach (lasu, zabudowań itp.),
• powodziach,
• silnych wiatrach i huraganach,
• długotrwałych suszach,
• osuwiskach ziemnych,
• zapadliskach ziemnych,
• lawinach błotnych,
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• zamieciach i zawiejach śnieżnych (w tym długotrwałych opadach śniegu), 
• zatorach lodowych,
• ekstremalnych (niskich bądź wysokich) temperaturach atmosferycznych, 
• niedotlenieniu zbiorników wodnych i cieków,
• masowym występowaniu szkodników,
• epidemiach,
• epizootiach,
• epifitozach,
• podnoszeniu poziomu wód gruntowych,
• uderzeniach przez obiekty z kosmosu,
• trzęsieniach ziemi; 

2) w nawiązaniu do katastrof technicznych:
• katastrofach budowlanych,
• skażeniach radiacyjnych,
• skażeniach chemicznych,
• zakłóceniach w dostawach energii elektrycznej,
• zakłóceniach w dostawach paliw płynnych,
• zakłóceniach w dostawach gazu.

Osobną kwestią pozostają zagrożenia terrorystyczne, które bardzo trudno 
przyporządkować tylko do jednego rodzaju bezpieczeństwa. Zwłaszcza, że 
ich skutki mogą cechować się zróżnicowanym oddziaływaniem, rzutując 
jednocześnie na poziom bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pub-
licznego, bezpieczeństwa politycznego czy też bezpieczeństwa społecznego.

Bezpieczeństwo powszechne może być zatem rozmaicie interpretowane. 
Co istotne, w świetle określenia jego istoty, jest powiązane z bardzo charak-
terystycznymi rodzajami zagrożeń. Odnosi się do działalności we wszystkich 
stanach funkcjonowania państwa. Dotyczy zaś szeroko rozumianej wolno-
ści od tego wszystkiego, co negatywnie wpływa na jakość funkcjonowania 
jednostki ludzkiej i grupy społecznej (nawet całego narodu) w wymiarach 
biologicznym i bytowo-kulturowym.

2. Bezpieczeństwo powszechne i zagadnienia powiązane

Bezpieczeństwo powszechne nie jest zawieszone w próżni pojęć definiujących 
inne rodzaje bezpieczeństwa oraz właściwe im aspekty. Chcąc doprecyzować 
jego istotę, warto wyjaśnić powiązania znaczeniowe z takimi terminami, jak 
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bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo 
zewnętrzne, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie ryzykiem i zarządzanie 
ciągłością działania, ochrona ludności, obrona cywilna, ratownictwo, ochrona 
przeciwpożarowa i ochrona infrastruktury krytycznej.

W. Kitler wskazuje wprost na powiązanie bezpieczeństwa powszechnego 
z bezpieczeństwem narodowym. Pierwsze jest rodzajem drugiego [14]. Za 
wyznacznik zrelatywizowania potraktowano tu okoliczności związane z na-
ruszaniem wartości chronionych i działaniami ochronnymi. Warto dodać, 
że bezpieczeństwo narodowe bywa utożsamiane z bezpieczeństwem pań-
stwa. Jest to uzasadnione, o ile mowa o państwie demokratycznym, gdzie 
jego interesy jako instytucji pokrywają się z interesami narodu, któremu ta 
instytucja służy. Podobnych zależności należy spodziewać się w przypadku 
bezpieczeństwa powszechnego. W konsekwencji może być ono rozpatrywane 
z punktów widzenia różnego rodzaju podmiotów – państwa (jako instytucji), 
instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, a także 
innych podmiotów niezinstytucjonalizowanych (np. społeczności lokalnych, 
nieformalnych grup społecznych).

Bezpieczeństwo powszechne zdaje się przenikać wewnętrzną i zewnętrzną 
płaszczyznę oddziaływań na bezpieczeństwo państwa i osób przebywających 
na jego terytorium [13]. Przedstawione założenie znajduje swoje potwier-
dzenie w słowach R. Zięby: „(…) zasadne jest wyodrębnienie dwóch aspek-
tów bezpieczeństwa: wewnętrznego i zewnętrznego” [40]. W pierwszym 
przypadku bierze się pod uwagę zjawiska i zdarzenia występujące w obrębie 
danego kraju. O takiej relacji świadczy stanowisko M. Brzezińskiego, zgod-
nie z którym na bezpieczeństwo wewnętrzne składają się bezpieczeństwo 
i porządek publiczny (nazywane ogólniej jako bezpieczeństwo publiczne), 
bezpieczeństwo powszechne i bezpieczeństwo ustrojowe [3].

W drugim przypadku oczywistym jest, że klęski żywiołowe i katastrofy 
naturalne mogą dotykać skutkami terytorium państwa, na którym się zmate-
rializowały, jak też wykraczać poza jego granice (np. w przypadku zakłócenia 
funkcjonowania europejskiej infrastruktury krytycznej). Stąd w toku badań 
bezpieczeństwa powszechnego należy mieć na względzie wystąpienie ko-
nieczności uwzględniania działalności międzynarodowej względem skutków 
zagrożeń o takim właśnie zasięgu.

Zgodnie z treściami normatywnymi „Zarządzanie kryzysowe to dzia-
łalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania 

Istota bezpieczeństwa powszechnego w Polsce 167



bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom 
kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze 
zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infra-
struktury krytycznej” [34]. Teoretycznie rzecz ujmując, powinno dotyczyć 
wszelkiego rodzaju zjawisk i zdarzeń spełniającym rygory definicyjne sy-
tuacji kryzysowej i kryzysu. Z treści cytowanej ustawy wynika jednak 
ograniczenie jej przedmiotu do zagrożeń (w głównej mierze) bezpieczeń-
stwa powszechnego, bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożeń o źródłach 
w cyberprzestrzeni. Pomijając fakt, iż tytuł aktu prawnego nie koresponduje 
w pełni z jego treścią, utożsamianie zarządzania kryzysowego z działal-
nością kierowniczą w obliczu powodzi, awarii przemysłowych, huraganów 
itp. jest niepodważalne w wymiarach legislacyjnym i praktycznym. Ścisła 
relacja między rozpatrywanymi zagadnieniami wynika również z projektu 
ustawy o bezpieczeństwie obywateli i zarządzaniu kryzysowym, gdzie są 
one połączone ze sobą wprost3.

Podejmowanie decyzji dotyczących bezpieczeństwa, będące sposobem 
postępowania w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowych i kryzysów, 
jest nierozerwalnie związane z kwestiami ryzyka. Z założenia wspomniane 
decyzje powinny służyć ograniczaniu prawdopodobieństwa występowania 
zdarzeń i zjawisk postrzeganych niekorzystne i/lub poziomu (siły, zasięgu, 
czasu trwania itp.) ich skutków. Przez odniesienie zarządzania kryzysowego 
do bezpieczeństwa powszechnego obserwuje się także zależność występującą 
między tym drugim a zarządzaniem ryzykiem [34]. Nawiązując do stano-
wiska J. Wolanina, ryzyko można traktować jako miarę bezpieczeństwa 
[35]. Analogizując, ryzyko powszechne (dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa 
powszechnego) może służyć pomiarowi poziomu właściwego bezpieczeń-
stwa [21]. Nie jest odważnym stwierdzenie, że instrumentarium zarządzania 
ryzykiem powszechnym jest bardzo rozbudowane na tle innych rodzajów 
bezpieczeństwa, co świadczy o znacznym dorobku naukowym i praktycz-
nych w niniejszym zakresie [20, 37].

Proaktywne podejście do zarządzania ryzykiem wymusza nie tylko usta-
lenie składowych go determinujących (np. częstości, prawdopodobieństwa, 
ekspozycji, podatności) i oszacowanie na tej podstawie przedmiotowego po-

 3 Z 2006 r., por. projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej z 2016 r.

168 Paweł Gromek



ziomu. Prowadzi także do sformułowania sposobów właściwego postępowa-
nia. Jednym z nich jest plan awaryjny. Na przestrzeni ostatnich lat rozwinęła 
się wokół tego zagadnienia problematyka zapewniania ciągłości działania, 
w związku z którą polskie instytucje są nierzadko zobowiązane wprowadzać 
zapisy międzynarodowych dokumentów normatywnych [8]. Na bazie jednej 
z definicji wyraża zdolność organizacji (nie tylko instytucji) do planowania 
i reagowania na wszelkiego rodzaju zakłócenia, mając na celu zapewnienie cią-
głości operacyjnej (kontynuacji funkcjonowania) na uprzednio zdefiniowa-
nym i zaakceptowanym (przeważnie przez organy kierownicze) poziomie [1]. 
Zapewnianie ciągłości działania skupia się na odpowiedzi względem zagrożeń 
cechujących się relatywnie niskim prawdopodobieństwem wystąpienia, acz-
kolwiek bardzo wysokim poziomem skutków [38]. Z praktyki przedmiotu 
poznania, plany awaryjne, będące załącznikami do planu ciągłości działania, 
dotyczą w dominującej części zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego (obok 
zagrożeń o źródłach w cyberprzestrzeni), przygotowując organizację na 
wystąpienie klęsk żywiołowych i katastrof technicznych. Ciągłość działania 
można więc utożsamiać z istotnym walorem praktycznym sprawnego dzia-
łania w dziedzinie bezpieczeństwa powszechnego [4].

Jak wspomniano, zapewnianie bezpieczeństwa powszechnego służy 
ochronie ludności. Stąd bezpośrednie powiązanie tych dwóch pojęć. Sło-
wem uzupełnienia, „ochrona ludności stanowi kluczową sferę realizacyjną 
w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, w tym bezpieczeństwa powszech-
nego” [16]. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku obrony cywilnej, 
rozumianej w świetle m.in. misji tożsamej ochronie ludności, aczkolwiek 
realizowanej w warunkach wojny i okupacji [39].

Za jedną z dziedzin bezpieczeństwa powszechnego uważa się ratownictwo 
[29]. Oznacza „działalność operacyjną na wszystkich poziomach zarządza-
nia bezpieczeństwem państwa, we wszystkich stanach jego funkcjonowania, 
ukierunkowaną na ochronę ludzi, a także mienia i środowiska w zakresie nie-
zbędnym do ich przeżycia w wymiarach biologicznym i bytowo-kulturowym, 
w okolicznościach lub w związku z okolicznościami reagowania na zagro-
żenia w trybie niezwłocznym (natychmiastowym, pilnym)” [9]. Przedmiot 
ochrony w odniesieniu do ratownictwa jest zbieżny z wartościami cennymi 
z perspektywy bezpieczeństwa powszechnego. Co wyróżnia ratownictwo, to 
tryb prowadzenia przedmiotowych działań. Można w tym miejscu sformuło-
wać tezę, że działalność na rzecz bezpieczeństwa powszechnego dzieli się na 
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realizowaną w trybie pilnym (czyli ratownictwo) oraz pozostałą działalność 
na rzecz omawianego rodzaju bezpieczeństwa.

Inny charakter relacji łączy analizowane zagadnienia z ochroną przeciw-
pożarową. Ponownie obserwuje się zbieżność zakresu wartości chronionych 
(ludzkie zdrowie i życie, mienie i środowisko w odpowiednim zakresie). 
Jednakże ich protekcja dokonuje się w toku realizacji zadań nie tylko ope-
racyjnych, lecz również prewencyjnych, logistycznych i restrykcyjnych [33]. 
Stąd ochrona przeciwpożarowa wpisuje się w szerokie spektrum działalności 
na rzecz bezpieczeństwa powszechnego, sprowadzając się do zapobiegania 
powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej i innego 
miejscowego zagrożenia, zapewniania zasobów ich zwalczania, a także pro-
wadzenia działań ratowniczych [33 art. 1].

W ostatnich latach wzrosła liczba publikacji na temat ochrony infrastruk-
tury krytycznej, obiektów i obszarów podlegających obowiązkowej ochronie, 
a także obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności pań-
stwa. Wspólnie bywają określane mianem obiektów kluczowych (w domyśle 
z perspektywy instytucji państwa i ludności przebywającej na jego terytorium) 
[10]. Prowadzone są badania naukowe mające na celu uzyskanie odpowiedzi 
na pytania o to, w jaki sposób przygotowywać analizowane obiekty, syste-
my i in. na negatywne oddziaływanie głównie klęsk żywiołowych, katastrof 
technicznych i zagrożeń w cyberprzestrzeni (w analogii do problematyki 
zarządzania ciągłością działania) [28, 36]. Również i w tym przypadku uwi-
dacznia się ścisła ich zależność z kwestiami bezpieczeństwa powszechnego 
przez wzgląd na rodzaje zagrożeń, przed którymi realizuje się ochronę.

3. Współczesne rozumienie bezpieczeństwa powszechnego w Polsce

Z  dotychczasowych rozważań wynikają konkluzje rzucające światło na 
współczesny sposób rozumienia bezpieczeństwa powszechnego w Polsce. 
Po pierwsze, mnogość sposobów postrzegania bezpieczeństwa (w ogóle) 
odzwierciedla się w liczbie perspektyw, z których można rozpatrywać kon-
kretnie bezpieczeństwo powszechne. Po drugie, jest ono kojarzone z bardzo 
specyficzną grupą zagrożeń, wśród których wymienia się te najbardziej spek-
takularne (powodzie, trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, wielkoobszarowe 
pożary, trąby powietrzne itp.). Po trzecie, rozpatrywane zagadnienie wpisuje 
się równocześnie w wiele aspektów bezpieczeństwa. Wynika to z licznych 
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dokumentów normatywnych (w tym aktów prawnych) oraz znajduje swoje 
odzwierciedlenie w działalności praktycznej (w zakresie m.in. ratownictwa 
i ochrony infrastruktury krytycznej).

W związku z powyższym, można sformułować trzy rodzaje definicji 
bezpieczeństwa powszechnego – definicję ogólną, a także definicje zopera-
cjonalizowane względem omówionych aspektów bezpieczeństwa (bezpie-
czeństwa narodowego, ochrony ludności itd.) częściowo i całkowicie, zgodnie 
z poniższym wykazem:
1) w ujęciu ogólnym:
• Bezpieczeństwo powszechne to potrzeba, cel, wartość, warunek przetrwa-

nia, stan świadomości, prawo człowieka, stan rzeczy, a także ogół sytuacji, 
zdarzeń, faktów i procesów związanych z ochroną ludności w wymiarach 
biologicznym i bytowo-kulturowym w związku z klęskami żywiołowymi 
i katastrofami technicznymi. 

2) w ujęciu szczegółowym (operacjonalizacja częściowa):
• Bezpieczeństwo powszechne to dziedzina bezpieczeństwa narodowego 

(w konsekwencji bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa ze-
wnętrznego) traktująca o organizacji ochrony życia i zdrowia ludzi, jak 
również dóbr materialnych i kulturalnych oraz środowiska naturalnego 
w zakresie niezbędnym do przetrwania ludzi, przed negatywną działal-
nością (i jej skutkami) człowieka przeciwko człowiekowi lub sił natury.

• Bezpieczeństwo powszechne jest materią, w obrębie której realizuje się 
procesy zarządzania kryzysowego, zarządzania ryzykiem i zarządzania 
ciągłością działania, przy czym ryzyko powszechne przyjmuje się za 
wskaźnik poziomu bezpieczeństwa powszechnego.

• Bezpieczeństwo powszechne to dziedzina, w obrębie której wyodrębnia 
się względnie zależne dziedziny szczegółowe, tj. ratownictwo, ochronę 
ludności, obronę cywilną, ochronę przeciwpożarową i ochronę infrastruk-
tury krytycznej. Wspomniane dziedziny szczegółowe oddają charakter 
współczesnego postrzegania bezpieczeństwa powszechnego w Polsce, 
wskazują również na kierunki rozwoju tejże problematyki.

3) w ujęciu szczegółowym (operacjonalizacja całkowita):
• Bezpieczeństwo powszechne, jako dziedzina bezpieczeństwa narodowego 

(w rezultacie bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa zewnętrz-
nego), jest materią, w obrębie której realizuje się procesy zarządzania 
kryzysowego, zarządzania ryzykiem i zarządzania ciągłością działania 
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w odniesieniu do organizacji ochrony życia i zdrowia ludzi, a także mienia 
i środowiska w zakresie niezbędnym do przeżycia ludności w wymiarach 
biologicznym i bytowo-kulturowym, w związku klęskami żywiołowymi 
i katastrofami technicznymi.
Sformułowane definicje przedstawiają trzy różne, aczkolwiek uzupełniają-

ce się punkty widzenia. Każda z nich jest cenna poznawczo, ponieważ odnosi 
się do nieco odmiennych kwestii teoretycznych i/lub praktycznych. Wspólnie 
kształtują współczesny sposób postrzegania bezpieczeństwa powszechnego 
w Polsce, zarysowując kierunki rozwoju niniejszej problematyki.

Podsumowanie

W korespondencji z przyjętymi założeniami badawczymi przyjmuje się, że 
bezpieczeństwo powszechne w swojej istocie może być wyrażane jako potrzeba, 
cel, wartość, warunek przetrwania, stan świadomości, prawo człowieka, stan 
rzeczy, a także ogół sytuacji, zdarzeń, faktów i procesów związanych z ochro-
ną ludności w wymiarach biologicznym i bytowo-kulturowym w związku 
z klęskami żywiołowymi i katastrofami technicznymi. Wynika to z rozwiązań 
poszczególnych problemów szczegółowych.

Po pierwsze, na bazie różnych definicji bezpieczeństwa uwidacznia się 
mnogość podejść do interpretowania bezpieczeństwa powszechnego oraz 
konieczność zarysowania współczesnego sposobu jego rozumienia. Wymie-
nia się już tu wspomniane potrzebę, cel, wartość, warunek przetrwania, stan 
świadomości, prawo człowieka, stan rzeczy, a także ogół sytuacji, zdarzeń, 
faktów i procesów. Każde z tych zagadnień można uznać za referencyjne 
w świetle formułowania definicji bezpieczeństwa powszechnego. Światło na 
współczesny sposób jego definiowania rzucają również charakterystyczne 
mu zagrożenia.

Po drugie, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, 
bezpieczeństwo zewnętrzne, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie ryzykiem 
i zarządzanie ciągłością działania, ochrona ludności, obrona cywilna, ra-
townictwo, ochrona przeciwpożarowa i ochrona infrastruktury krytycznej 
to dziedziny ściśle powiązane znaczeniowo z bezpieczeństwem powszech-
nym. Dotyczący ich rozwój w wymiarach teoretycznym (teorii naukowych, 
koncepcji itp.) i praktycznym (procedur działania, instrukcji, wytycznych 
itd.) może istotnie wpływać na analizowane zagadnienia w Polsce, mimo iż 
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bardzo trudno precyzyjnie przewidzieć, jakie dokładnie zmiany będą miały 
miejsce w najbliższej przyszłości.

Po trzecie, uwzględniając dotychczasowe wyniki badań naukowych oraz 
dziedziny bezpieczeństwa, z którymi jest ono aktualnie powiązane znacze-
niowo, bezpieczeństwo powszechne można zdefiniować na co najmniej trzy 
sposoby – w ujęciach ogólnym, szczegółowym w operacjonalizacji częściowej 
i szczegółowym w operacjonalizacji całkowitej. Każdy z nich uwypukla właś-
ciwe sobie kwestie, przedstawiając odmienny poziom ogólności. W ujęciu 
najbardziej szczegółowym, bezpieczeństwo powszechne można rozumieć 
jako dziedzinę bezpieczeństwa narodowego (w rezultacie bezpieczeństwa 
wewnętrznego i bezpieczeństwa zewnętrznego), materię, w obrębie której 
realizuje się procesy zarządzania kryzysowego, zarządzania ryzykiem i za-
rządzania ciągłością działania w odniesieniu do organizacji ochrony życia 
i zdrowia ludzi, a także mienia i środowiska w zakresie niezbędnym do prze-
życia ludności w wymiarach biologicznym i bytowo-kulturowym, w związku 
klęskami żywiołowymi i katastrofami technicznymi. W obrębie tej definicji 
zawierają się pozostałe sposoby interpretacji.
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bryg. Paweł Frysztak
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Proces zmian systemu powiadamiania ratunkowego 
w Polsce – założenia, etapy, efekty 

Abstrakt

W artykule przedstawiono zmiany przeprowadzone na przełomie ostatnich lat 
w sposobie przyjmowania przez służby ratownicze w Polsce zgłoszeń alarmowych 
o zaistniałych zdarzeniach, stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego 
oraz mienia. Wskazano podstawowe czynniki, jakie miały wpływ na konieczność 
przeprowadzenia tych zmian. Opisano poszczególne etapy wdrażania nowych roz-
wiązań organizacyjnych i teletechnicznych. Omówiono funkcjonujący w naszym 
kraju model systemu powiadamiania ratunkowego, oparty na bazie utworzonych 
centrów powiadamiania ratunkowego, obsługujących europejski numer alarmowy 
112, a docelowo mających obsługiwać także inne numery alarmowe, w tym w szcze-
gólności numery 997, 998, 999. Poddano analizie i porównano w sposób syntetyczny 
skuteczność dotychczasowego sposobu alarmowania służb ratowniczych z obec-
nie funkcjonującym systemem, w szczególności w zakresie zapewnienia osobom 
poszkodowanym i osobom postronnym (świadkom zdarzenia) możliwości jak 
najszybszego powiadomienia o zaistniałym zagrożeniu odpowiednich podmiotów 
(w tym w szczególności służb ratowniczych). Wskazane w opracowaniu wstępne 
wnioski po pierwszych lata funkcjonowania opisywanego systemu w aktualnym 
kształcie oparte zostały przede wszystkim na dostępnych danych statystycznych 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz opiniach i doświadczeniach 
(zdobytych w nowych uwarunkowaniach) głównych służb ratowniczych w Polsce, 
czyli Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz systemu Państwowe Ratownictwo 
Medyczne. Przy precyzowaniu wniosków, nie bez znaczenia były również zdobyte 
doświadczenia pracowników nowo powstałych centrów powiadamiania ratun-
kowego oraz powszechnie panujące w kraju oczekiwania i odczucia społeczne 
w przedmiotowym zakresie.

Słowa kluczowe: system powiadamia ratunkowego, centrum powiadamiania ra-
tunkowego, europejski numer alarmowy 112
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The Process of Change of The Emergency Warning 
System in Poland – assumptions, stages, effects

Abstract

The article presents the concept of the security and its threats, which can occur in 
local communities. The author has described the rules and stages of the preventive 
programmes formation as well as two chosen preventive programmes, designed to 
support security in local communities. The main aim of the essay was to elaborate 
chosen, programmes tackling social problems, which take part in the process of the 
security assurance at the local community level. The main matter is delivered an-
swering the following question: In what way the security at the local community level 
is shaped through the social programmes? The paper was written on the grounds 
of the literature analysis and examination of the chosen programmes. Based on 
the author’s considerations the positive and negative aspects of these preventative 
programmes are drawn. The findings presented, are based on the analysis of the 
outcomes of the selected, implemented programmes. The main conclusion of the 
author is the fact that in many cases preventative programmes are not established 
correctly, which creates some difficulties at accessing their outcome. While evalu-
ating the results of a chosen programme, it is important to confirm, if during the 
creation process, all necessary stages were completed, abiding all constituted rules.

Keywords: security, thread, local community, preventative program

Wprowadzenie

Poczucie bezpieczeństwa każdego człowieka buduje poczucie bezpieczeństwa 
całego narodu. Poczucie bezpieczeństwa w narodzie daje możliwość właści-
wego rozwoju całego kraju, a to z kolei umożliwia rozwój każdemu z osob-
na. Zapewnienie bezpieczeństwa jednostce i umożliwienie jej rozwoju daje 
poczucie komfortu jej życia własnego oraz najbliższych. Stworzenie takich 
warunków swoim obywatelom, tj. zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, 
jest jednym z podstawowych obowiązków każdego państwa. W Polsce, podob-
nie jak w innych krajach, jednym z najbardziej istotnych elementów składo-
wych systemu bezpieczeństwa wewnętrznego jest bezpieczeństwo publiczne 
(porządku publicznego) oraz bezpieczeństwo powszechne. Według strategii 
bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, nadrzędnym celem 
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działań państwa w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego jest utrzymanie 
zdolności do reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa 
publicznego (porządku publicznego) oraz bezpieczeństwa powszechnego, 
związanych z ochroną porządku prawnego, życia i zdrowia obywateli oraz 
majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami oraz skutkami klęsk 
żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych. To właśnie do 
bezpieczeństwa wewnętrznego należy zapewnienie poczucia bezpieczeństwa 
obywateli, które rozumiane jest jako ogół warunków i instytucji chroniących 
życie, zdrowie i mienie ludzkie, a tym samym majątek ogólnonarodowy, ustrój 
i suwerenność państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego. To 
poczucie bezpieczeństwa stało się jedną z najważniejszych potrzeb człowieka 
w XXI w. Pojęcie „bezpieczeństwo” zostało zdefiniowane jako stan gotowości 
organizacyjnej administracji publicznej do przeciwdziałania zagrożeniom 
oraz do bezzwłocznej i skutecznej reakcji na działania godzące w porządek 
publiczny, życie, zdrowie i mienie obywateli [12].

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom Polski zapisany 
został w najważniejszym akcie prawnym, czyli w art. 5 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej [1]: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości 
i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka 
i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego 
oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego roz-
woju”. Zapis ten jest punktem wyjścia do wielu innych unormowań prawnych, 
których przedmiotem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeń-
stwa wewnętrznego państwa polskiego. Do zapewnienia tego bezpieczeństwa 
powołane zostały odpowiednie podmioty (w tym służby, inspekcje, instytucje, 
organizacje itp.). Szczególną rolę w tym systemie odgrywają służby ratowni-
cze. Ich głównym zadaniem jest przeciwdziałanie, zapobieganie i likwidacja 
większości powszechnych niebezpieczeństw i zagrożeń (nie dotyczy chociażby 
bezpośrednich zagrożeń militarnych). Można zatem wskazać, że główną ich 
rolą jest zapewnienie spokoju, porządku oraz bezpieczeństwa, dzięki czemu 
powstają odpowiednie warunki do życia i rozwoju zarówno całego społeczeń-
stwa, jak i każdego z obywateli. Bezpieczeństwo zatem jest jednym z głównych 
korelatorów stosunków między ludźmi, jak również między małymi i dużymi 
grupami społecznymi. Jest jednocześnie stanem i procesem [10].

Jednym z bardzo istotnych elementów w zapewnieniu bezpieczeństwa oby-
watelom jest stworzenie im możliwości szybkiego i skutecznego powiadomienia 



odpowiednich podmiotów (w tym służb, instytucji itp.) o zaistniałym zdarzeniu 
(zagrożeniu, niebezpieczeństwie). W ostatnich latach wprowadzono wiele 
istotnych zmian w tym zakresie. Zbudowano między innymi system powiada-
miania ratunkowego (SPR) oparty na centrach powiadamiania ratunkowego 
(CPR), integrujący krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG) z systemem 
Państwowe Ratownictwo Medyczne (system PRM) [9]. Powstał odpowiednio 
skonfigurowany funkcjonalnie, organizacyjnie i teleinformatycznie układ, za-
pewniający możliwość szybkiego i skutecznego powiadomienia o zaistniałym 
zagrożeniu. Istniejący dotychczas sposób (system) został całkowicie zreformo-
wany. Te duże zmiany były wynikiem wielu składowych elementów, których 
najważniejszymi była konieczność zintegrowania systemów informatycznych 
służb ratowniczych oraz konieczność uruchomienia w Polsce europejskiego 
numeru alarmowego 1121.

W artykule omówiono przeprowadzony przez polski rząd proces zmian 
w opisywanym zakresie. W skrócie opisano dotychczasowe sposoby powia-
damiania odpowiednich służb o zaistniałym zagrożeniu dla życia i zdrowia 
ludzkiego oraz mienia, jak również założenia, które przyświecały tworzeniu 
nowego systemu. Omówiono poszczególne etapy przeprowadzonej zmiany. 
Analizie poddano aktualny stan tego systemu – korzyści i wady, jakie płyną 
z jego wdrożenia. Podjęto również próbę (na bazie doświadczeń z pierwszych 
lat funkcjonowania) przeprowadzenia analizy skuteczności działania systemu 
powiadamiania ratunkowego w obecnym kształcie. Wskazano założenia 
i oczekiwania w stosunku do opisywanego systemu na najbliższe lata.

1. Czynniki mające wpływ na konieczność przeprowadzenia zmian  
     w systemie obsługi zgłoszeń alarmowych

Rozwój cywilizacyjny i gospodarczy na całym świecie powoduje stałe nasilanie 
i zwiększanie istniejących zagrożeń, zarówno dla zdrowia i życia ludzkiego 
oraz mienia, jak i dla środowiska naturalnego. Powoduje pojawianie się 
nowych, do tej pory niespotykanych i niedefiniowanych, zagrożeń. W celu 
zapewnienia bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska, powołuje się na całym 
świecie, w tym również w Polsce, odpowiednie podmioty, których głównym 

  1 Rada Europy uchwałą z dnia 29 lipca 1991 r. powołała jednolity, ogólnoeuropejski 
numer służący do obsługi zgłoszeń alarmowych.
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zadaniem jest zapobieganie zagrożeniom, jak również likwidowanie lub 
ewentualnie ograniczanie ich skutków. Ciągły wzrost zagrożeń wymusza 
konieczność prowadzenia stałej analizy skuteczności działania tych podmio-
tów oraz wprowadzania różnorodnych zmian (organizacyjnych, kadrowych, 
teletechnicznych, proceduralnych itp.) dostosowujących struktury i zadania 
poszczególnych instytucji do nowych zagrożeń i wyzwań. Wprowadzanie tych 
zmian jest konieczne, a niekiedy nawet wymuszone potrzebą zapewnienia 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, przy stale zwiększających się oraz 
zmieniających zagrożeniach. 

W Polsce w ciągu roku ma miejsce kilka milionów zdarzeń obsługiwa-
nych przez zespoły systemu PRM, kilkaset tysięcy zdarzeń obsługiwanych 
przez jednostki ratownicze Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz ponad 
pół miliona zdarzeń obsługiwanych przez Policję. Corocznie liczba ta rośnie, 
jak również pojawiają się nowe – do tej pory niespotykane i niedefiniowa-
ne zagrożenia. Prowadzone analizy wykazują, że mimo wszelkich starań 
podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa, wszystkich 
niebezpiecznych zdarzeń (zagrożeń) nie da się odpowiednio wcześniej prze-
widzieć ani odpowiednio wcześniej ich uniknąć, np. tych spowodowanych 
anomaliami pogodowymi czy siłami natury (wyładowania atmosferyczne, 
silne wiatry, trąby powietrzne itp.). Jednakże większości tych zdarzeń można 
wcześniej w znacznym stopniu zapobiec − jeśli nawet nie do końca byłoby 
to możliwe, to przynajmniej można − przez szybkie i skuteczne działania 
ratownicze − w znaczny sposób ograniczyć ich rozmiar i skutki. 

Jednym z najistotniejszych elementów determinujących skuteczność 
prowadzonych działań w zakresie ratowania zdrowia i życia ludzkiego, jak 
również mającym wpływ na wielkość ewentualnych strat i szkód, powstałych 
podczas zdarzeń (zagrożeń), jest czas − czas podjęcia i przeprowadzenia 
działań ratowniczych. Osoby poszkodowane lub zagrożone oczekują szyb-
kiej i kompleksowej pomocy od służb ratowniczych. Pomocy ratującej im 
zdrowie, a w wielu przypadkach życie. Osoby poszkodowane w zdarzeniach, 
aby przeżyć, muszą otrzymać właściwą i skuteczną pomoc w jak najkrót-
szym czasie. W fachowej literaturze spotyka się wiele pojęć określających 
ten właśnie czas. Według L. Brongela jest to tzw. „złota godzina” [6]. Poję-
cie „złota godzina” to czas niewymierny. Taki, który upływa bezpowrotnie, 
odmierzany przez zegar wewnętrzny ofiary zdarzenia (zagrożenia). Jest to 
czas dany zarówno poszkodowanemu, jak i służbom ratowniczym. Czas, 
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o którym wiadomo jedynie, że zaraz może się skończyć, że zwykle jest go 
za mało, że służby ratownicze muszą go wykorzystać jak najlepiej, jeśli po-
szkodowany ma zyskać szansę na przeżycie, a ratownicy okazać się pomocni. 
Tylko wtedy godzina ta okaże się złotą. Zegar „złotej godziny” zaczyna tykać 
od chwili wystąpienia zagrożenia i wyróżnić w nim można kilka głównych 
faz. Pierwsze minuty, to czas kontaktu (połączenia) osoby zgłaszającej zda-
rzenie ze służbami ratowniczymi. Kolejne minuty, to czas dysponowania 
sił i środków poszczególnych służb ratowniczych. Następny okres, to czas 
dojazdu tych służb na miejsca zdarzenia. Po dojeździe następuje właściwa 
akcja ratownicza, a następnie ewentualny transport osoby poszkodowanej 
do szpitala. Według cytowanego już L. Brongela rozpoczęcie pracy przez 
chirurga lub zaopatrzenie osoby poszkodowanej na oddziale intensywnej 
terapii kończy „złotą godzinę” [6]. Im ten sumaryczny czas jest krótszy, tym 
większą szanse na przeżycie ma osoba poszkodowana. Każda faza „złotej 
godziny” jest ważna i żadnej z nich nie da się pominąć. Dlatego też na bieżąco 
prowadzone są analizy i wprowadzane są zmiany, po to, aby maksymalnie 
skrócić czasy poszczególnych faz (zgłoszenia zdarzenia, dysponowania sił 
i środków, przyjazdu służb ratowniczych do miejsc zdarzenia, akcji ratow-
niczej, transportu osób poszkodowanych do szpitala, podjęcia działań przez 
fachowy personel szpitalny) w złotej godzinie, w celu zwiększenia szans 
przeżycia. Przeprowadzone zmiany w sposobie przyjmowania zgłoszeń alar-
mowych, jak również zintegrowanie systemów informatycznych (SWD)2 

 poszczególnych służb ratowniczych, w założeniu miały na celu między inny-
mi skrócenie czasu fazy zgłoszenia i dysponowania sił i środków tych służb. 

W Polsce przez wiele lat praktycznie nie funkcjonował żaden jednolity 
i zintegrowany system informatyczny, który można było nazwać system 
powiadamiania ratunkowego. Oczywiście każda ze służb ratowniczych 
przyjmowała zgłoszenia alarmowe przez swoje „dyspozytornie”3, według 

 2 SWD – System Wspomagania Decyzji (Dowodzenia). Jest to dedykowany dla poszcze-
gólnych służb ratowniczych system informatyczny, zapewniający elektroniczną łączność 
między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi (poszczególnych poziomów) 
danej formacji, dostarczający informacje i wiedzę niezbędne do realizacji zadań usta-
wowo nałożonych na poszczególne służby.

 3 Pojęcie dyspozytornia i dyspozytor nie są do końca właściwe i odpowiednie przy opi-
sywaniu miejsc i osób przyjmujących zgłoszenia alarmowe przez poszczególne służby, 
podmioty i instytucje. W wielu przypadkach rzeczywiście były to (i są nadal) dyspo-
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wewnętrznych uregulowań prawnych oraz według opracowanych (indy-
widualnie dla każdej z formacji) odpowiednich zasad i procedur. Potrzeba 
budowy jednorodnego i zintegrowanego systemu powiadamiania ratunkowe-
go zrodziła się pod koniec XX w. [14]. Wynikało to z konieczności realnego 
powiązania ze sobą (w zakresie przyjmowania zgłoszeń, dysponowania sił 
i środków oraz koordynacji prowadzonych działań ratowniczych) funkcjonu-
jącego już w tym okresie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) 
z systemem ratownictwa medycznego. Nowy system miał między innymi 
integrować systemy informatyczne głównych służb ratowniczych w zakre-
sie przyjmowania zgłoszeń alarmowych oraz zapewnić lepszą współpracę 
organizacyjną i teletechniczną z innymi podmiotami (innymi służbami, 
instytucjami, organizacjami itp.), które niejednokrotnie pełnią funkcję po-
mocniczą lub współdziałającą podczas prowadzonych działań ratowniczych. 
Ponadto prowadzone w tamtych latach analizy wykazywały duże utrudnienia 
w jednoczesnym (przez te same osoby) przyjmowaniu zgłoszeń alarmowych, 
dysponowaniu sił i środków na miejsce zdarzenia oraz organizacji i koordy-
nacji działań ratowniczych [15].

Planowanie i przeprowadzenie jakiejkolwiek zmiany w życiu organizacji 
(służby ratowniczej), czy chociażby w kształcie (modelu) jakiegoś systemu, 
nieodzownie wiąże się z potrzebą zmiany istniejącego dotychczas stanu. 
Z ogólnej definicji zmiany wynika, iż jej projektowanie i wdrożenie ma na 
celu przyniesienie korzyści i zysków – najczęściej finansowych [13]. Jeśli cho-
dzi o zapewnienie bezpieczeństwa bardzo trudno jest bezpośrednio mówić 
o kosztach czy zyskach finansowych. Jest to wartość bardzo trudna, a wręcz 
niemożliwa do wyceny. Jednakże zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom 
daje poczucie komfortu życia i możliwość ich rozwoju, co z kolei powoduje 
rozwój gospodarczy, a zatem wartość, którą można oceniać np. kryteriami 
ekonomicznymi. Zmianę w sposobie przyjmowania zgłoszeń alarmowych 
należy analizować i oceniać nie w aspekcie potencjalnych zysków i strat  

zytornie, a osoby tam pracujące to dyspozytorzy. Jest tak chociażby w przypadku 
pogotowia energetycznego, pogotowia gazowego itp. Z dyspozytornią i dyspozytorami 
mamy również do czynienia w przypadku przyjmowania zgłoszeń przez system PRM. 
Natomiast w przypadku PSP i Policji miejsca, w których przyjmowane są zgłoszenia 
alarmowe i skąd dysponowane są odpowiednie siły i środki, nazwane są stanowiskami 
kierowania komendantów powiatowych (miejskich). Osoby tam zatrudnione to ofice-
rowie dyżurni i dyżurni operacyjni.
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finansowych lub zmian strukturalnych i organizacyjnych jakiegoś konkretne-
go przedsiębiorstwa, podmiotu czy bezpośrednio samych służb ratowniczych, 
ale w kontekście korzyści, jakie państwo polskie, w wyniku przeprowadzenia 
tych zmian, chce zapewnić swoim obywatelom i mieszkańcom, w zakresie 
poczucia bezpieczeństwa. Według przeprowadzonych badań, to właśnie 
poczucie bezpieczeństwa jest jedną z największych wartości i potrzeb XXI w. 
[8]. Z założenia, wprowadzone zmiany w sposobie przyjmowania zgłoszeń 
alarmowych miały korelować i były poniekąd odpowiedzią na oczekiwania 
i odczucia obywateli (mieszkańców) naszego państwa, w aspekcie zapew-
nienia możliwości szybkiego oraz skutecznego zaalarmowania przez nich 
służb ratowniczych. Bardzo ważnym było zbudowanie takich rozwiązań 
teleinformatycznych, aby powiadomienie wszystkich służb, i odpowiednich 
podmiotów było możliwe przez wykonanie przez zgłaszającego tylko jednego 
połączenia telefonicznego. Nie bez znaczenia był tu również fakt wstąpienia 
Polski do Unii Europejskiej i nałożony obowiązek uruchomienia europejskie-
go numeru alarmowego 112. W Dyrektywie Parlamentu Europejskiego z dnia 
7 marca 2002 r. nakazano, aby wszyscy użytkownicy byli w stanie wywołać 
jeden europejski numer alarmowy 112 oraz wszelkie inne krajowe alarmowe 
numery telefoniczne, bez korzystania z jakiejkolwiek formy płatności [4, 5].

2. Dotychczasowy operatorsko-dyspozytorski system obsługi  
      zgłoszeń alarmowych oparty na numerach „dziewiątkowych”

Zarówno w strukturze PSP, jak również w Policji i systemie PRM funkcjonował 
dotychczas i częściowo funkcjonuje obecnie operatorsko-dyspozytorski system 
przyjmowania zgłoszeń alarmowych i wysyłania na miejsce zdarzenia własnych 
sił i środków. Polega on na tym, że w każdej z opisywanych struktur istnieje 
komórka organizacyjna, do której spływają zgłoszenia alarmowe, skąd − po ich 
sprawdzeniu i zweryfikowaniu − dysponowane są zasoby poszczególnych służb. 
Cechą charakterystyczną tego modelu jest to, że przyjęcia zgłoszenia oraz dys-
ponowania sił i środków dokonuje ta sama osoba (zespół osób) danej formacji. 

Państwowa Straż Pożarna odpowiada od lat za obsługę numeru alarmowego 
998. To właśnie na ten numer przyjmowane są zgłoszenia od osób poszko-
dowanych lub świadków zdarzenia w przypadku konieczności interwencji 
strażaków (pożary i inne miejscowe zagrożenia). Numer ten obsługiwany 
jest obecnie przez dyżurnych w stanowiskach kierowania, umiejscowionych 
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w poszczególnych komendach powiatowych (miejskich) PSP na terenie całe-
go kraju. Natomiast numer alarmowy 997 obsługują funkcjonariusze Policji 
(oficer dyżurny, dyżurni), również w stanowiskach kierowania w komendach 
powiatowych (miejskich) Policji na terenie całego kraju, i również w sposób 
operatorsko-dyspozytorski, tak jak ma to miejsce w PSP. Podobnie sytuacja 
wygląda w przypadku numeru alarmowego 999 obsługiwanego przez dyspo-
zytorów systemu PRM. 

Główne zadania w poszczególnych komórkach opisanych służb są podobne 
(w zakresie obsługi zdarzeń) i zostały pokazane na rys. 1. 

Dyspozytorzy poszczególnych służb w opisywanych komórkach organiza-
cyjnych mają jeszcze więcej innych obowiązków wynikających z charakteru ich 
działania. Na rys. 1 przedstawiono jedynie te najważniejsze i wspólne (podobne) 
dla wszystkich opisywanych trzech służb, w przypadku wystąpienia zdarzenia 
(zagrożenia). 

System powiadamiania (alarmowania, zgłaszania) służb ratowniczych oparty 
jedynie na numerach „dziewiątkowych” funkcjonował w Polsce przez wiele lat. 
Funkcjonalnie umożliwiał on osobom zgłaszającym zdarzenie połączenie się 
telefoniczne z dedykowanymi numerami alarmowymi (997, 998, 999) − w za-
leżności od rodzaju oczekiwanej pomocy. Schemat blokowy istniejącego przez 
wiele lat dotychczas systemu, opartego o te numery, przedstawiono na rys. 2.

Rys. 1. Schemat blokowy obrazujący główne zadania dyspozytorów  

i dyżurnych służb ratowniczych

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 2. Schemat blokowy dotychczasowego operatorsko-dyspozytorskiego 

systemu opartego na tzw. „numerach dziewiątkowych”

Źródło: opracowanie własne

Rozwiązanie to w świadomości ludzi od lat gruntowało i identyfikowało 
„dziewiątkowe” numery alarmowe z opisywanymi wyżej trzema głównymi 
służbami ratowniczymi. To osoba zgłaszająca sama podejmowała decyzję, 
pomocy której ze służb oczekuje. Połączenie na numery alarmowe mogła 
wykonać zarówno z telefonu stacjonarnego, jak i komórkowego. Oczywiście 
mogła też sama osobiście powiadomić jeszcze inne służby (pomocnicze, 
współdziałające), takie jak pogotowie energetyczne czy gazowe (jeśli oczy-
wiście znała i pamiętała do nich numery telefonów). Jednakże wystąpienie 
sytuacji niebezpiecznych zdarzeń powodowały u zgłaszających dodatkowy 
stres, co w konsekwencji powodowało, że opisywane numery „dziewiątkowe” 
bardzo często były mylone, a zgłaszający wybierał numer innej służby niż 
chciał. Oczywiście w sytuacjach takich pomyłek podawany był przez danego 
dyspozytora właściwy numer do innej służby lub wręcz − w sytuacjach bardzo 
trudnych − zgłoszenie było przyjmowane i bezpośrednio przekazywane dalej, 
według kompetencji. Ponadto w rzeczywistych warunkach bardzo rzadko 
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zdarzało się, aby osoba zgłaszająca zdarzenie na tyle zachowała „zimną krew”, 
aby racjonalnie ocenić zagrożenie i po kolei alarmować wszystkie niezbęd-
ne służby ratownicze. Bardzo trudno było wymagać od osób zgłaszających 
zdarzenie, aby posiadały fachową wiedzę i wiedziały, jakie podmioty (służby, 
instytucje, organizacje itp.) i w jakim zakresie mogą być niezbędne i pomocne 
podczas danego zdarzenia. 

W opisywanym rozwiązaniu należy wskazać jeszcze jedną cechę charak-
terystyczną, tzn. dysponowanie sił i środków poszczególnych służb ratowni-
czych nie zawsze następowało jednocześnie w tym samym czasie. Dochodziło 
do sytuacji, że po dojeździe na miejsce zdarzenia jednej ze służb, dopiero na 
jej żądanie była powiadamiana i dysponowana inna niezbędna służba. Taki 
stan rzeczy zdecydowanie wydłużał czas prowadzonych działań ratowniczych 
oraz miał ogromny wpływ na skuteczność tych działań.

3. Przebieg przeprowadzonego procesu zmian  
     w systemie powiadamia służb ratowniczych

Proces prowadzonych zmian w zakresie zmiany systemu powiadamiania 
służb ratowniczych o zaistniałym zdarzeniu (zagrożeniu) był dotychczas 
i częściowo jest nadal bardzo złożony. Analizując tematykę od samego po-
czątku, czyli od momentu, kiedy po raz pierwszy w polskich przepisach ujęto 
zagadnienia związane z utworzeniem nowego systemu4, aż do chwili jego 
uruchomienia, należy wskazać, iż koncepcje ostatecznego modelu i kształtu 
systemu powiadamia ratunkowego ulegały ciągłej zmianie i ewolucji. Spo-
wodowało to między innymi, że cały proces − do czasu uzyskania obecnego 
stanu − rozciągnięty był w czasie i trwał wiele lat. W tym czasie również 
kilkukrotnie, wręcz radykalnie, proces ten zmieniał swoje kierunki. Z per-
spektywy czasu wykazać można kilka etapów przeprowadzonych zmian, 
z których wyróżnić można trzy główne fazy. Pierwsza faza zmian została 
przedstawiona na rys. 3. 

 4 Po raz pierwszy założenia do tworzenia nowego systemu umieszczono w grudniu 1999 r. 
w nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
szczegółowej organizacji KSRG. W dokumencie tym wskazano, że to stanowiska kie-
rowania w komendach PSP będą podstawowym elementem nowo tworzonego systemu. 
Ostatecznie założenie to nie zostało zrealizowane.
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Rys. 3. Schemat blokowy dotychczasowego operatorsko-dyspozytorskiego  

systemu opartego na numerach „dziewiątkowych” w kształcie po tymczaso-

wym uruchomieniu europejskiego numeru alarmowego 112 

Źródło: opracowanie własne

Elementem determinującym wprowadzenie fazy pierwszej opisywane-
go procesu zmian była konieczność uruchomienia w Polsce europejskiego 
numeru alarmowego 1125. Jak wcześniej wspomniano, wynikało to głównie 
z obowiązku nałożonego na kraje członkowskie Unii Europejskiej [4, 5]. 
Na tym etapie wprowadzania zmian nie było jeszcze możliwości prawnych, 
organizacyjnych i technicznych, aby numer alarmowy 112 mógł być obsłu-
giwany przez specjalnie stworzone, wydzielone i dedykowane do tego celu 
komórki organizacyjne. 

 5 Na kraje należące do Unii Europejskiej nałożono między innymi obowiązek urucho-
mienia jednolitego numeru ratunkowego 112 w terminie do 1 lipca 2003 r. W stosunku 
do krajów nowo przyjętych do UE, obowiązek ten nakazano zrealizować w terminie do  
1 maja 2004 r. Nasz kraj nie wypełnił nałożonego obowiązku  w wyznaczonym terminie.
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Dlatego też obowiązek ten, w stosunku do zaleceń Unii Europejskiej, Pol-
ska wypełniła (z opóźnieniem) przez działania organizacyjne i teletechniczne 
polegające w głównej mierze na:

• przekierowaniu połączeń wykonywanych na numer 112 z telefonów sta-
cjonarnych (z poszczególnych obszarów naszego kraju, czyli z 335 powia-
tów) w większości przypadków do stanowisk kierowania komendantów 
powiatowych (miejskich) PSP (w stosunkowo mniejszej liczbie do innych 
podmiotów, czyli Policji, systemu PRM),

• przekierowaniu połączeń wykonywanych na numer 112 z telefonów ko-
mórkowych (z poszczególnych obszarów naszego kraju, czyli z 335 powia-
tów) w większości przypadków do stanowisk kierowania komendantów 
powiatowych (miejskich) Policji (w stosunkowo mniejszej liczbie do in-
nych podmiotów, czyli PSP, systemu PRM).
Co bardzo istotne, zapisy dyrektywy [4, 5] nie precyzowały szczegółowo, 

w jaki sposób państwa członkowskie powinny wypełnić nałożony obowią-
zek. Rozwiązanie zastosowane w tamtym okresie w Polsce, spowodowa-
ło zrealizowanie nałożonego na nasz kraj zadania. Co równie ważne, nie 
wiązało się to z koniecznością uruchomienia na tym etapie dodatkowych, 
przeznaczonych jedynie do tego celu, dedykowanych linii światłowodowych, 
jak również stworzenia struktur teletechnicznych i organizacyjnych wraz 
z przeszkolonym personelem, do obsługi zgłoszeń na numer alarmowy 112. 
Zgłoszenia te były obsługiwane przez funkcjonariuszy i tak już obsługujących 
dotychczas „swoje zgłoszenia”, kierowane na właściwe sobie numery „dzie-
wiątkowe”. Oczywiście był to dość znaczny, dodatkowy obowiązek funkcjo-
nariuszy PSP, Policji oraz dyspozytorów systemu PRM, jednakże odbierany 
przez nich samych w sposób bardzo wyrozumiały. Spowodowane to było 
przeprowadzoną wcześniej akcją informacyjną, kierowaną właśnie do tych 
osób, podnoszącą ich świadomość w przedmiotowym zakresie, a w szczegól-
ności fakt, że jest to tylko okres przejściowy i docelowo obowiązki te zostaną 
z nich zdjęte. Dodatkowa świadomość, że również zgłoszenia kierowane na 
numery „dziewiątkowe” będą docelowo przekazane do obsługi tworzonych 
centrów powiadamiania ratunkowego, mobilizowała do przetrwania trud-
nego okresu przejściowego. 

Z punktu widzenia społecznego (osób zgłaszających), ogólna charaktery-
styka sposobu powiadamiania służb ratowniczych w pierwszej fazie przemian, 
przedstawiała się następująco:  
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• Cały czas istniała możliwość zgłaszania zdarzeń i powiadamiania głów-
nych służb ratowniczych, korzystając z systemu „dziewiątkowego”, kieru-
jącego połączenia bezpośrednio do danej służby. Utrzymanie tego stanu 
było bardzo ważne ze względu na przyzwyczajenia społeczeństwa.

• Istniała możliwość wykorzystania przez polskie społeczeństwo dodatkowe-
go numeru alarmowego 112 (zarówno przy połączeniach wykonywanych 
z telefonu stacjonarnego, jak i komórkowego).

• Zapewniona została, ewentualnym obcokrajowcom przebywającym na 
terenie naszego kraju, możliwość powiadomienia służb ratowniczych, 
wykorzystując ich przyzwyczajenia do numeru alarmowego 112.

• Co bardzo ważne, zapewniona była stabilność całego systemu, niepogar-
szająca stanu przed wprowadzeniem pierwszej fazy przemian. 
Reasumując, pierwsza faza zmian zapewniała dotychczasowe sposoby 

powiadamiania służb ratowniczych, a dodatkowo umożliwiała wykorzystanie 
do tego celu europejskiego numeru alarmowego 112. 

Kolejna, druga faza zmian rozpoczęła się wraz z uruchomieniem w Pol-
sce centrów powiadamiania ratunkowego6 (CPR), uregulowanych formalnie 
i prawnie w ostatecznym kształcie ustawą z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie 
powiadamiania ratunkowego [2] oraz rozporządzeniem Ministra Administra-
cji i Cyfryzacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowa-
nia centrów powiadamiania ratunkowego [3]. Rozmieszczenie poszczególnych 
CPR w Polsce zostało przedstawione na rys. 4.

W całym procesie zmian i tworzeniu obecnego kształtu systemu powia-
damiania ratunkowego, ten drugi etap był jednym z najbardziej istotnych 

 6 Jako pierwszy, w 2009 r. powstał CPR w Krakowie, ostatni CPR ruszył w 2013 r. w Warsza-
wie. Obecnie CPR w Radomiu jest największym w kraju, natomiast najmniejsze znajdują 
się w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Opolu. W poszczególnych centrach zatrudnieni 
są pracownicy tzw. ONA (Operatorzy Numerów Alarmowych) oraz informatycy do 
sprawowania nadzoru nad sprzętem – nazywani administratorami lokalnymi. Admi-
nistratorzy lokalni odpowiadają za utrzymanie systemu i sprzętu oraz doraźną pomoc 
w nagłych przypadkach. Zapleczem technicznym wspomagającym pracę wszystkich 
centrów powiadamiania ratunkowego w Polsce jest centrum techniczne, powołane  
i podległe bezpośrednio Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zadaniem 
centrum technicznego jest utrzymanie sieci teleinformatycznej w odpowiednim stanie 
technicznym oraz nadzór i wsparcie poszczególnych centrów powiadamiania ratun-
kowego.
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i najbardziej złożonych. To moment, w którym, po wcześniejszych innych 
koncepcjach, ostatecznie w system wprowadzony zostaje nowy element, 
który docelowo ma się stać głównym i integralnym elementem całości. To 
moment, gdy uruchomione zostają centra powiadamiania ratunkowego 
(CPR) o zasięgu wojewódzkim − jako podmioty odpowiedzialne za przyjęcie 
zgłoszenia alarmowego i powiadomienie służb ratowniczych. Ostatecznie, 
po wcześniejszych innych koncepcjach, utworzono 16 CPR − po jednym 
w każdym województwie, co powoduje, że swoim zasięgiem obejmują one 
obecnie cały kraj. Wyjątek stanowi województwo mazowieckie, w którym 
utworzono dwa CPR (jeden dodatkowy obsługujący zdarzenia wyłącznie 
z terenu miasta stołecznego Warszawy). Schemat blokowy systemu powiada-
miania ratunkowego po uruchomieniu centrów powiadamiania ratunkowego 
przedstawiono na rys. 5. 

Rys. 4. Rozlokowanie CPR na terenie Polski

Źródło: [17]
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Rys. 5. Schemat blokowy systemu powiadamiania ratunkowego po urucho-

mieniu centrów powiadamiania ratunkowego

Źródło: opracowanie własne

Etap tworzenia poszczególnych CPR poprzedzony był bardzo wieloma dzia-
łaniami. Przygotowano infrastrukturę (pomieszczenia, sprzęt oraz teletechnikę) 
do realizacji nowych zadań. Niezbędnym było również zatrudnienie znacznej 
liczby osób (operatorów numerów alarmowych) i ich przeszkolenie meryto-
ryczne oraz przygotowanie do realizacji nowych, do tej pory nie realizowanych 
w Polsce zadań, czyli do przyjmowania zgłoszeń na numer alarmowy 112 i prze-
kazywania ich do służb ratowniczych. Przygotowanie infrastruktury, zaplecza 
technicznego i obsady wiązało się z bardzo dużymi kosztami finansowymi.

Cały proces wprowadzania drugiego etapu zmian był bardzo powolny. 
Każde województwo realizowało to zadanie indywidualnie, pod bezpośred-
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nim nadzorem centrum technicznego nadzorującego pracę wszystkich CPR 
w Polsce. W każdym województwie poszczególne miasta i powiaty (zgłoszenia 
z poszczególnych miast i powiatów) podłączane były do centrów powiada-
miania ratunkowego pojedynczo, w odstępach od miesiąca do nawet kilku 
miesięcy. Zależało wszystkim na tym, aby zmiana ta była przeprowadzona 
stabilnie, bardzo spokojnie, bez zbędnego ryzyka. W procesie pojedynczego 
podłączania poszczególnych powiatów na bieżąco analizowano sytuację. To 
laminarne przyłączanie do CPR kolejnych powiatów dawało też możliwość 
spokojnego przyzwyczajania się pracowników poszczególnych centrów do 
coraz większej liczby przyjmowanych zgłoszeń i do coraz większego obszaru, 
z którego potencjalnie mogły spływać zgłoszenia alarmowe. 

Na tym etapie, co bardzo ważne, cały czas funkcjonował równolegle stary 
system „dziewiątkowy” przyjmowania zgłoszeń alarmowych. Utrzymywanie 
starego systemu było celowe. Dawało organizatorom zamiany poczucie bez-
pieczeństwa. Dawało możliwość powiadomienia służb ratowniczych również 
przy użyciu dotychczasowych numerów „dziewiątkowych”. Ponadto anali-
za zagadnienia wykazywała, że złym rozwiązaniem byłoby w jednej chwili  
(np. w jednym dniu) odłączenie „dziewiątkowych” numerów alarmowych 
i uruchomienie jedynie numeru 112. Ten wariant zmiany byłby niekorzystny 
zarówno od strony technicznej dla samego nowego systemu, jak i dla nowych 
pracowników centrum. Ponadto przeprowadzona analiza w przedmiotowym 
zakresie wykazała, że tak skonstruowana zmiana nie byłaby też korzystna 
z punktu widzenia społecznego. Nie dawała gwarancji, że nawet przy zakro-
jonej na dużą skalę kampanii edukacyjnej, prowadzonej z zaangażowaniem 
największych ogólnopolskich mediów, udałoby się dotrzeć do wszystkich 
obywateli i zmienić w bardzo krótkim czasie ich świadomość i dotychczasowe 
przyzwyczajenia w zakresie alarmowania służb ratowniczych. Jak wcześniej 
wskazano, opisany drugi etap zamiany był najtrudniejszy w całym procesie. 
Wprowadzenie nowego elementu (centrum powiadamiania ratunkowego) do 
systemu było działaniem rewolucyjnym. Wszyscy uczestniczący bezpośrednio 
lub pośrednio w zmianie (pracownicy poszczególnych służb ratowniczych) 
byli wcześniej przygotowywani do realizacji tego przedsięwzięcia. 

Patrząc z perspektywy czasu na realizację tego etapu zmian, należy wy-
raźnie wskazać, iż na całym obszarze Polski nie doszło do żadnego groźnego 
incydentu, jak również nie odnotowano żadnej sytuacji, w której, w wyniku 
przeprowadzanego procesu zmian, nie byłoby możliwości połączenia się 
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ze służbami ratowniczymi. To w pełni oddaje staranność, z jaką przeprowa-
dzono ten drugi etap zmian i to stanowi najlepszą ocenę tych działań. 

Opisywany (aktualny) stan systemu powiadamiania ratunkowego nie jest 
stanem docelowym zaplanowanym w całym procesie zmiany. Choć zrealizo-
wane zostały już najważniejsze i najtrudniejsze elementy zmiany, to pozostaje 
do wykonania ostatni etap. Tym etapem jest przełączenie alarmowych nu-
merów „dziewiątkowych” do poszczególnych CPR. Dopiero wtedy osiągnięty 
zostanie docelowy model funkcjonowania systemu. Pracownicy CPR (ONA) 
będą przyjmowali wtedy już wszystkie zgłoszenia alarmowe, a dyspozytorzy 
i dyżurni poszczególnych służb będą odpowiedzialni tylko za przyjęcie z CPR 
formatki i zadysponowanie na miejsce zdarzenia odpowiednich, własnych sił 
i środków oraz koordynację prowadzonych działań ratowniczych. Docelowy 
model systemu powiadamiania ratunkowego został przedstawiony na rys. 6.

Rys. 6. Schemat blokowy docelowego kształtu systemu powiadamiania  

ratunkowego 

Źródło: opracowanie własne.
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Z punktu widzenia zgłaszającego realizacja tego ostatniego etapu nie bę-
dzie miała większego znaczenia. Tak jak dotychczas będzie on mógł korzystać 
z „dziewiątkowych” numerów alarmowych. Różnica będzie jedynie polegała 
na tym, że przyjmującym to zgłoszenie nie będzie tak jak do tej pory dyspo-
zytor lub dyżurny danej służby − będzie nim operator numeru alarmowego, 
tzw. ONA w centrum powiadamiania ratunkowego. Niejednokrotnie dla 
zgłaszającego zdarzenie nie będzie miało to żadnego znaczenia. Najważniejszy 
pozostanie fakt, że uzyska szybko połączenie z kimś, kto udzieli mu pomocy, 
że nie jest odsyłany pod inny numer, że wystarczy jedno połączenie telefo-
niczne, w wyniku którego powiadomione zostaną wszystkie niezbędne służby 
ratownicze. Co bardzo istotne, obowiązujące przepisy w przedmiotowym 
zakresie dopuszczają również przyłączenie do CPR numerów alarmowych 
innych służb, podmiotów i instytucji, które niejednokrotnie pełnią rolę współ-
działająca lub pomocniczą na miejscu prowadzonych działań ratowniczych. 

W momencie przyłączenia alarmowych numerów „dziewiątkowych” do 
centrów powiadamiania ratunkowego dopełni się zaplanowany proces zmian 
systemu powiadamiania ratunkowego. Wtedy też wykorzystana zostanie 
pełna funkcjonalność systemu. Według założeń pozwoli to na szybsze przy-
jęcie zgłoszenia alarmowego i zadysponowanie służb ratowniczych, a także 
efektywniejsze prowadzenie działań ratowniczych oraz optymalniejsze wyko-
rzystanie tzw. czasu „złotej godziny”. System powiadamia ratunkowego nie był 
i nie jest jakimś określonym poziomem do osiągnięcia − to proces trwający 
ciągle, dostosowujący się do stale zmieniających się potrzeb. Zatem mówiąc 
o zmianach w systemie, nie można jednoznacznie określić końca tych zmian.

4. Ocena osiągniętych efektów przeprowadzonej zmiany

Proces zmiany w systemie powiadamiania ratunkowego jeszcze się całkowicie 
nie zakończył. W realizacji jest ostatni jego etap, czyli przejęcie przez centra 
powiadamiania ratunkowego „dziewiątkowych” numerów alarmowych. Jest 
to element procesu zmian, który nie będzie już miał większego znaczenia 
w odczuciu społecznym. Tak jak do tej pory, zgłaszający zdarzenie będzie 
mógł używać „dziewiątkowych” numerów alarmowych. Zmieni się tylko 
podmiot, który będzie przyjmował zgłoszenie . Dla zgłaszającej osoby nie 
będzie to miało większego znaczenia, a nawet może być całkowicie przez nią 
nieodczuwalne. Najistotniejsze elementy przeprowadzonej zmiany zostały 
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już zrealizowane (m.in. uruchomienie centrów powiadamiania ratunkowego 
czy uruchomienie europejskiego numeru alarmowego 112). Czy udało się 
zrealizować zamierzony efekt? Czy zwiększyło się poczucie bezpieczeństwa 
wśród obywateli Polski? Czy skrócił się czas oczekiwania na reakcję służb 
ratowniczych? Czy w sposób optymalny wykorzystano pierwsze minuty  
tzw. „złotej godziny”? Czy można jeszcze coś poprawić i skorygować w syste-
mie, aby stał się jeszcze bardziej skuteczny? Próba odpowiedzi na te pytania jest 
bardzo trudna, a sama odpowiedź może okazać się nie do końca jednoznaczna 
i wszystkich satysfakcjonująca. Budowa systemu powiadamiania ratunkowego 
w aktualnym kształcie, opartego na centrach powiadamiania ratunkowego 
o zasięgu wojewódzkim, ma zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników. 
Wielu uważa, że dodatkowe ogniwo, jakim jest CPR, tylko wydłuża i utrudnia 
prawidłowe przyjęcie zgłoszenia − takie stwierdzenia i opinie słychać przede 
wszystkim od przedstawicieli poszczególnych służb ratowniczych. Niektórzy 
uważają również, że obszary nadzorowane przez poszczególne CPR są zbyt 
duże – to powszechne opinie operatorów numerów alarmowych ONA za-
trudnionych w CPR. Jak dotąd (może jeszcze nie w pełni) system funkcjonuje, 
a według corocznych analiz i raportów, przynosi wskazane w dalszej części 
artykułu korzyści.

4.1. Wzajemna zastępowalność

Jednym z najistotniejszych efektów, które udało się osiągnąć w wyniku prze-
prowadzonej zmiany w systemie powiadamia ratunkowego, jest wzajemna 
zastępowalność centrów powiadamiania ratunkowego. Funkcjonalność ta 
daje możliwość wzajemnego zastępowania się w przyjmowaniu zgłoszeń przez 
poszczególne CPR w przypadku np. technicznej awarii jednego z nich lub 
gdy liczba zgłoszeń przekracza techniczną możliwość danego CPR szybkiej 
ich obsługi (bardzo często zauważalne np. przy gwałtownych anomaliach 
pogodowych i związanej z tym bardzo dużej liczby zgłoszeń spływających 
z danego terenu do jednego CPR). W przypadku powstania takiej sytuacji, 
system przekierowuje automatycznie zgłoszenia do CPR w innym wojewódz-
twie. Do tej pory nie było awarii CPR. Stosowany w systemie powiadamiania 
ratunkowego mechanizm zastępowalności poszczególnych centrów powiada-
miania ratunkowego (w przypadku całkowitego wyłączenia jednego z nich), 
został sprawdzony w czasie ćwiczenia przeprowadzonego w CPR w Opolu. 
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Na bazie wniosków z ćwiczenia, obejmujących m.in. konieczność zmian 
procedur działania operatorów numerów alarmowych w czasie ewakuacji, 
wdrożono odpowiednie działania usprawniające. 

Wniosek: Dotychczasowy sposób przyjmowania zgłoszeń alarmowych, oparty 
jedynie na numerach „dziewiątkowych” oraz „dyspozytorniach” w struktu-
rach poszczególnych służb ratowniczych, nie zapewniał możliwości wza-
jemnej zastępowalności. Model ten był obsługiwany na określonym terenie 
jedynie przez „dyspozytornie” danej służby. Nie istniał żaden system infor-
matyczny ani żadne rozwiązanie teleinformatyczne umożliwiające przejęcie 
zgłoszeń z danego obszaru w sytuacji np. awarii jednej z „dyspozytorni”. Ta 
cecha (funkcjonalność) nowego systemu jest szczególnie ważna w dzisiej-
szych czasach, gdy obok ryzyka awarii czy dużej liczby zgłoszeń należy się 
również liczyć z ryzykiem sabotażu i ataków terrorystycznych w miejscach 
szczególnych (miejscach infrastruktury krytycznej), w tym również w tam, 
gdzie przyjmowane są zgłoszenia alarmowe oraz skąd, dysponowane siły 
i środki służb ratowniczych, jak również koordynowane działania ratownicze.

4.2. Wstępna selekcja fałszywych zgłoszeń oraz weryfikacja zgłoszeń wielokrotnych

Kolejnym z bardzo istotnych elementów uzyskanych w wyniku przepro-
wadzonych zmian w systemie powiadamiania ratunkowego jest możliwość 
wstępnej selekcji fałszywych zgłoszeń oraz weryfikacji zgłoszeń wielokrot-
nych. Do tej pory, gdy zgłoszenia alarmowe wpływały jedynie na numery 
alarmowe („dziewiątkowe”), bezpośrednio do służb ratowniczych, „dyspozy-
torzy” tych służb musieli odbierać również fałszywe i niezasadne zgłoszenia, 
które po rozpoznaniu i weryfikacji ostatecznie były anulowane i do których 
w konsekwencji nie były dysponowane siły i środki ratownicze. Obecnie, to 
już na etapie przyjęcia zgłoszenia przez operatora ONA, w centrach powia-
damiania ratunkowego dochodzi do ich sprawdzenia, selekcji i weryfikacji. 
Do dyspozytorów służb ratowniczych trafia gotowa formatka zgłoszeniowa 
z CPR (kompletna informacja sporządzona na specjalnie przygotowanym 
formularzu, przekazywana w sposób elektroniczny) już po wstępnym selek-
cji i odrzuceniu fałszywych i niezasadnych zgłoszeń. Jak duża była wielkość 
i skala zgłoszeń fałszywych i anulowanych w stosunku do wszystkich zgłoszeń 
kierowanych do CPR w 2017 r. przedstawiono na rys 7.
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Rys. 7. Wykres obrazujący wielkość zgłoszeń uwzględnionych, fałszywych 

i anulowanych 

Źródło: opracowano na podstawie: [17]

Spośród wszystkich zgłoszeń przychodzących do centrów powiadamiania 
ratunkowego w 2017 r. aż w 6 621 393 przypadkach (blisko 35% wszystkich 
zgłoszeń) dzwoniący rozłączył się przed wpłynięciem zgłoszenia na stanowi-
sko operatorskie. Natomiast w 8 463 820 przypadkach (ponad 44%) przyjęte 
zgłoszenie zostało zakwalifikowane przez operatora jako fałszywe (informacje 
o tych zgłoszeniach nie zostały przekazane podmiotom ratowniczym). Jedynie 
3 912 361 zgłoszeń (21%) to zgłoszenia uwzględnione i zasadne [17].

Wniosek: Z analizy przedstawionych danych wynika jednoznacznie, że obecny 
kształt systemu powiadamia ratunkowego pozwala na wstępne sprawdzenie 
i selekcję fałszywych zdarzeń oraz weryfikację zgłoszeń wielokrotnych już na 
etapie przyjęcia zgłoszenia w CPR. Taki stan rzeczy nie obciąża niepotrzebnie 
służb ratowniczych, które mogą skupić się wyłącznie na zdarzeniach praw-
dziwych, wymagających interwencji. „Dyspozytorzy” służb ratowniczych nie 
muszą angażować swojego cennego czasu na obsługę zgłoszeń fałszywych 
i niezasadnych. Mogą skupić się wyłącznie na dysponowaniu podległych 
sił i środków do zdarzeń oraz koordynacji działań ratowniczych. Ma to 
z pewnością duży wpływ na jakość i skuteczność prowadzenia tych działań. 
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W aspekcie ogólnym, z punktu widzenia obywateli naszego kraju, zwiększa 
to poziom ich bezpieczeństwa oraz powoduje wzrost zaufania społeczne-
go do służb ratowniczych. Ponadto rozbudowana funkcjonalność systemu 
informatycznego centrów powiadamiania ratunkowego (SI CPR) pozwala 
na rejestrację i podgląd wielu danych statystycznych, co z kolei umożliwia 
bieżące prowadzenie wielu analiz, np. fałszywych zgłoszeń (rodzaju, liczby, 
rozkładu rocznego czy dobowego itp.). Posiadanie takich danych pozwala 
planować chociażby kierowane do społeczeństwa akcje edukacyjne w przed-
miotowym zakresie, co w konsekwencji doprowadzić może do zmniejszenia 
liczby zgłoszeń fałszywych i niezasadnych.

4.3. Skrócenie czasu oczekiwania na przyjęcie zgłoszenia

Czas oczekiwania na połączenie (przyjęcie zgłoszenia alarmowego) to jeden 
z bardzo istotnych elementów, mających wpływ na rozkład czasu i efektywne 
jego wykorzystanie w „złotej godzinie”. Ponadto, z punktu widzenia osoby 
zgłaszającej, czas oczekiwania na podjęcie rozmowy telefonicznej jest jednym 
z najbardziej „uciążliwych” parametrów [7]. Każda kolejna sekunda ocze-
kiwania na przyjęcie zgłoszenia wydaje się dla zgłaszającego kilkukrotnie 
dłuższa niż jest w rzeczywistości. Na podstawie posiadanych danych sta-
tystycznych można wskazać [17], że w 2017 r. średni czas oczekiwania na 
przyjęcie zgłoszenia wynosił 9,6 s. Należy jednak zaznaczyć, że pierwsze ok. 
5 s to czas automatycznej zapowiedzi. Zatem w rzeczywistości ONA odbiera 
połączenie alarmowe średnio w 3−4 s od momentu wpłynięcia tego połącze-
nia na jego stanowisko operatorskie. Tak krótki czas oczekiwania jest moż-
liwy do uzyskania dzięki odpowiedniej funkcji systemu polegającej na tym, 
że jeśli ONA nie odbierze zgłoszenia w ciągu 10 s, to połączenie to zostaje 
automatycznie przekierowane do innego (wolnego w danej chwili) opera-
tora. Ta funkcjonalność i zaleta nie była możliwa do osiągnięcia w systemie 

„dziewiątkowym”. Obecnie system SI CPR jest tak zaprogramowany, że jeśli 
w danym centrum brak wolnego ONA − „wszystkie linie zajęte” − system 
szuka w kraju najdłużej wolnego operatora w danym momencie i kieruje do 
niego zgłoszenie. Należy zaznaczyć, że krótszy czas oczekiwania na przyjęcie 
zgłoszenia wiąże się bezpośrednio z krótszym czasem zadysponowania służb 
ratowniczych, co w konsekwencji ma wpływ na szybsze udzielenie pomocy 
poszkodowanym. 
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Wniosek: Jak wcześniej wskazano, czas oczekiwania na połączenie to jeden 
z najbardziej istotnych elementów składowych „złotej godziny”. Od zawsze 
czyniono starania, aby czas ten był jak najkrótszy, a zaoszczędzone sekundy 
i minuty były przeznaczone na udzielenie bezpośredniej pomocy. Jak bardzo 
ważny jest to element świadczyć może fakt, iż niektórzy producenci samocho-
dów stosują w konstrukcjach swoich pojazdów system „eCall” umożliwiający 
natychmiastowe powiadomienie służb ratowniczych o zaistniałym zdarzeniu.

4.4. Czas dysponowania służb ratowniczych do zdarzeń

Kolejnym bardzo ważnym elementem, mającym wpływ na właściwe prowa-
dzenie działań ratowniczych i optymalne wykorzystanie „złotej godziny”, 
jest czas dysponowania służb ratowniczych do zdarzeń. W systemie „dzie-
wiątkowym” dyspozytorzy poszczególnych służb musieli być zaangażowani 
jednocześnie w przyjęcie zgłoszenia (a nawet kilku w tym samym czasie) 
i zadysponowanie własnych sił i środków na miejsce zdarzenia. Ponadto 
zgłaszający zdarzenie z reguły łączył się tylko z jedną służbą ratowniczą. 
Oczywiście w miarę potrzeby dyspozytor danej służby informował o zdarze-
niu inne służby. Powodowało to wydłużenie czasu dysponowania wszystkich 
niezbędnych służb ratowniczych. Zdarzały się sytuacje, w których osoba zgła-
szająca np. wypadek samochodowy, widząc osoby poszkodowane, intuicyjnie 
kontaktowała się z numerem alarmowym „pogotowia ratunkowego”, czyli 
systemu PRM. Zadysponowany zespół medyczny po dojeździe na miejsce 
zdarzenia stwierdzał, że nie jest w stanie udzielić skutecznej pomocy, gdyż 
osoby poszkodowane są uwięzione w rozbitych pojazdach i niezbędne jest 
zadysponowanie dodatkowo innych służb ratowniczych. Od dawna oczeki-
wania społeczne były takie, aby o powstałym zagrożeniu (zdarzeniu) można 
było poinformować niezbędne służby, podmioty i instytucje, wykonując 
tylko jedno połączenie telefoniczne. Obecny kształt systemu powiadamiania 
ratunkowego powoduje, że połączenie i wymiana danych między systemami 
SI CPR a SWD poszczególnych służb ratunkowych są realizowane przez de-
dykowany interfejs komunikacyjny, który zapewnia możliwość (za pomocą 
jednego kliknięcia myszką) wzajemnego przekazywania zgromadzonych 
danych dotyczących treści zgłoszenia alarmowego, w tym danych osoby 
zgłaszającej i innych osób, których dotyczy zgłoszenie. Dodatkowo istnieje 
możliwość przesłania nagrań rozmów telefonicznych jednocześnie do wszyst-
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kich służb ratowniczych. Interfejs pozwala też rozdysponowywać połączenia 
telefoniczne związane z obsługą zgłoszeń alarmowych, jak również przesy-
łać informacje o statusie zgłoszeń alarmowych i komunikaty o zakończeniu 
działań ratowniczych. Centrum powiadamiania ratunkowego ma możliwość 
potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia alarmowego przez systemy teleinfor-
matyczne Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz dysponentów zespołów 
systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Wniosek: Skrócenie czasu dysponowania służb ratowniczych do zdarzeń 
jest jednym z osiągniętych elementów przeprowadzonych zmian, który po-
zytywnie wpłynął na efektywniejsze wykorzystanie czasu w pierwszej fazie 

„złotej godziny”. Obecne rozwiązanie pozwala na jednoczesne powiadomienie 
wszystkich służb ratowniczych niezbędnych do danych działań ratowni-
czych. Operator numeru alarmowego (ONA) przyjmując zgłoszenie, wypełnia 
tzw. formatkę, a następnie wysyła tę informację jednocześnie do wszystkich 
(wybranych przez niego) służb ratowniczych. Powoduje to zdecydowane 
skrócenie czasu powiadamiania wszystkich służb ratowniczych i innych 
niezbędnych podmiotów (jako całości) w porównaniu do wcześniej funkcjo-
nujących rozwiązań w przedmiotowym zakresie. Ponadto zdjęcie obowiązku 
przyjmowania przez dyspozytorów zgłoszeń alarmowych pozwala na pełniej-
szą realizację ich zadań w zakresie dysponowania własnych sił i środków oraz 
koordynowania działań ratowniczych. 

4.5. Pozostałe charakterystyczne efekty przeprowadzonego procesu zmian 

Obok wymienionych wyżej głównych efektów osiągniętych w toku przepro-
wadzonego procesu zmian w systemie powiadamiania ratunkowego wprowa-
dzenie nowych rozwiązań przyniosło wiele innych drobniejszych i do tej pory 
niemożliwych do osiągnięcia korzyści. Jedną z nich jest możliwość przyjęcia 
i obsługi zgłoszenia w języku obcym. Zaleta ta być może nie dotyczyć bez-
pośrednio zgłoszeń alarmowych wykonywanych przez obywateli naszego 
kraju. Funkcjonalność w tym zakresie przeznaczona jest raczej, a może przede 
wszystkim, dla obywateli innych krajów przebywających na terenie Polski, 
a będących uczestnikami lub świadkami jakiegoś zdarzenia. Proces zatrud-
nienia operatorów numerów alarmowych (ONA) zakłada między innymi 
konieczność znajomości przynajmniej jednego języka obcego. Odpowiedni 
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dobór kadr, w szczególności zatrudnianie osób ze znajomością języków obcych, 
znacznie zwiększa funkcjonalność obecnego stanu w porównaniu z poprzed-
nim. Dotychczas w procesie zatrudniania funkcjonariuszy służb ratowniczych, 
którzy przyjmowali zgłoszenia alarmowe, nie było obligatoryjnie wymagane, 
aby znali jakikolwiek język obcy.

Kolejnym efektem (korzyścią) przeprowadzonej zmiany jest wprowa-
dzenie do użytkowania jednolitego, europejskiego numeru alarmowego 112. 
Trudno byłoby wymagać od obcokrajowców poruszających się po naszym 
kraju znajomości obowiązujących w Polsce jedynie „dziewiątkowych” nu-
merów alarmowych. Znajomość przez nich europejskiego numeru alarmo-
wego 112 daje możliwość zgłoszenia sytuacji zagrożenia. Ponadto efekt ten 
(korzyść) nadaje jeszcze jeden, dość istotny wymiar. Utrwalenie w świado-
mości polskich obywateli numeru alarmowego 112 daje nadzieję właściwego 
zachowania, czyli zaalarmowania służb ratowniczych przez naszych rodaków 
przebywających za granicą. 

Kolejnym dość istotnym elementem osiągniętym w wyniku przepro-
wadzonej zmiany jest funkcja nowego systemu powiadamia ratunkowego, 
umożliwiająca weryfikację (personalizację) i lokalizację dzwoniącego. Funkcja 
ta jest możliwa dzięki zmianom prawa telekomunikacyjnego, a szczegól-
nie dzięki konieczności rejestracji wszystkich numerów telefonów. Dziś już 
nie można w Polsce używać niezarejestrowanych na konkretną osobę kart 
telefonicznych. Oczywiście pamiętać należy, że nie zawsze osoba, na któ-
rą zarejestrowany jest dany numer, jest jednocześnie osobą użytkująca ten 
numer (przykładem może tu być chociażby sytuacja użytkowania telefonu 
komórkowego przez dziecko, którego numer zarejestrowany jest na jego 
rodzica). Posiadanie tej wiedzy przez ONA pozwala odpowiednio interpre-
tować dane systemu. Bardzo istotnym elementem wpływającym na poprawę 
przyjmowanych zgłoszeń jest możliwość lokalizacji zgłaszającego. Oczywiście 
również i w tym przypadku nie trudno sobie wyobrazić sytuację, chociażby 
zgłaszającego zdarzenie (wypadek samochodowy), który będąc w podróży 
i jadąc swoim samochodem, nie wie dokładnie, gdzie się znajduje. Funkcja 
lokalizacji osoby dzwoniącej pozwoli na przyjęcie zgłoszenia i zadyspono-
wanie służb ratowniczych we właściwe miejsce. 

Obok wielu (pozytywnych dla obywateli) efektów, osiągniętych w wyniku 
przeprowadzonej zmiany w systemie powiadamia ratunkowego, jest również 
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możliwość obsługi funkcji „eCall”, czyli systemu szybkiego powiadamiania 
o wypadkach drogowych mających miejsce na terenie Unii Europejskiej. 
W dużym uproszczeniu jest to system, który pozwala, aby z samochodu zo-
stało automatycznie nawiązane połączenie po pomoc, gdy nastąpi wypadek 
z jego udziałem. W 2017 r., w ramach wprowadzania ogólnoeuropejskiego 
systemu szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych, została rozsze-
rzona funkcjonalność SI CPR w zakresie Platformy Zintegrowanej Łączności 
o możliwość obsługi zgłoszeń „e-Call”. Inicjatywa związana była ze strategią 
Komisji Europejskiej „eSafety” realizowanej w ramach poprawy bezpieczeń-
stwa i efektywności transportu w krajach UE. Od kwietnia 2018 r. wszystkie 
nowe samochody, które są użytkowane na terenie Unii Europejskiej, muszą 
być wyposażone w ten system [9]. Jest to jedno z przełomowych rozwiązań 
podnoszących bezpieczeństwo użytkowników pojazdów samochodów. Pod-
czas wypadku pojazd wyposażony w ten system pozwala poszkodowanemu 
kierowcy (lub pasażerowi) na powiadomienie centrum powiadamia ratunko-
wego, przez wciśnięcie dedykowanego przycisku (oznakowanego SOS), bez 
konieczności wykonywania połączenia telefonicznego. Jeśli wszystkie osoby 
znajdujące się w pojeździe są nieprzytomne i nie mogą wcisnąć przycisku, 
system automatycznie przesyła zgłoszenie. Nawet w przypadku braku moż-
liwości nawiązania rozmowy ze zgłaszającym, system pobiera współrzędne 
związane z lokalizacją miejsca zdarzenia w postaci aktualnych i poprzednich 
zapisów lokalizacji, co pozwala na określenie kierunku ruchu pojazdu. System 
zawiera również dodatkowe dane dotyczące marki pojazdu, prawdopodobnej 
liczby osób poszkodowanych w pojeździe − zgodnie z odnotowanym ko-
munikatem z czujników, numeru VIN, paliwa napędowego oraz informacji 
o ręcznym (wykonanym przez uczestnika zdarzenia) lub automatycznym 
(za pomocą automatycznego załączenia się systemu na skutek uderzenia) 
trybie zgłoszenia. 

W 2017 r. zostały podjęte prace wdrożeniowe w funkcjonalności UMM 
(Uniwersalnego Modułu Mapowego), związane z obsługą zgłoszeń alarmo-
wych na przejazdach kolejowo-drogowych. Prace wdrożeniowe odbywały 
się w ramach projektu realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
zarządzanych przez PKP. Wprowadzana opcja umożliwiła lokalizację miejsca 
zdarzenia na podstawie przekazywanych informacji i wykazu przejazdów 
kolejowych.
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4.6. Monitoring przeprowadzonej zmiany oraz dalsza ewolucja i rozwój systemu

Analizując funkcjonalność obecnego systemu powiadamiania ratunkowego, 
należy jednoznacznie wskazać, iż nie jest on czymś stałym – jest procesem, 
który musi dalej rozwijać się. Pomimo że najważniejsze i strategiczne elementy 
procesu zmian zostały już przeprowadzone, system ten nadal wymaga dalszej 
ewolucji. Zrealizowany został krok milowy w zmianie sposobu przyjmowania 
zgłoszeń alarmowych. Jednak mając na uwadze ciągły rozwój zarówno zagrożeń, 
jak i techniki umożliwiającej wprowadzenie nowych funkcji, przedmiotowy sy-
stem musi być poddawany stałej analizie i ewentualnemu dalszemu rozwojowi. 
W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji na bieżąco analizowane 
są potrzeby w opisywanym zakresie. W najbliższym czasie planowane jest prze-
jęcie przez CPR obsługi numerów alarmowych 997, 998 i 999. Twają również 
prace nad stworzeniem szczegółowych koncepcji obsługi w CPR zgłoszeń 
dostarczanych do systemu za pośrednictwem krótkich wiadomości tekstowych 
(SMS 112) [14]. Zapewni to, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym, możliwość 
przekazywania informacji o wystąpieniu lub możliwości wystąpienia zagrożeń 
także w sytuacji, gdy nie będzie możliwe wykonanie klasycznego, głosowe-
go połączenia telefonicznego. Wdrożenie tej funkcjonalności, choć wymaga 
odpowiedniego przygotowania technicznego zarówno po stronie centrów 
powiadamiania ratunkowego, jak i dostawców publicznie dostępnych usług 
telefonicznych, wydaje się niezbędnym kolejnym krokiem w rozwoju systemu.

System informatyczny wykorzystywany w centrach powiadamia ratunko-
wego oraz SWD poszczególnych służb ratowniczych są ze sobą kompatybilne, 
a ich funkcjonalność, oprócz realizacji głównych zadań w zakresie przyjmo-
wania zgłoszeń alarmowych i dysponowania odpowiednich sił i środków do 
działań ratowniczych, pozwala na bieżącą analizę danych w rożnych zakre-
sach. W konsekwencji daje to możliwość prowadzenia stałego monitoringu 
funkcjonowania całego systemu. Jednocześnie pozwala na bieżące wyciąga-
nie wniosków, w tym również wychwytywanie słabych elementów systemu. 
W końcowym efekcie umożliwia to z jednej strony szybką reakcję i wcześ-
niejsze eliminowanie wynikających nieprawidłowości, z drugiej natomiast 
pozwala na planowanie dalszego rozwoju sytemu.

Reasumując, rola, jaką spełnia opisywany system powiadamia ratun-
kowego w naszym kraju (rolę globalną), jak również w codziennym życiu 
społecznym każdego z osobna obywatela (rolę lokalną) wymaga, aby system 
ten był stale monitorowany i stale się rozwijał. 
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Podsumowanie

Potrzeba zbudowania jednorodnego systemu powiadamiania ratunkowe-
go, integrującego między innymi systemy informatyczne (SWD) służb ra-
towniczych w Polsce, została zauważona już w latach 90. ubiegłego wieku. 
Od początku trwały poszukiwania odpowiedniego kształtu tego systemu. 
W Europie spotkać można różne modele rozwiązań. Z perspektywy czasu 
da się zauważyć, że koncepcje ostatecznego kształtu zmieniały się kilku-
krotnie. Ostatecznie przyjęty model obsługi zgłoszeń alarmowych, oparty 
na uruchomionych w Polsce centrach powiadamia ratunkowego, aktualnie 
funkcjonuje już na całym obszarze naszego kraju. Obecnie za organizację 
i nadzór nad systemem powiadamiania ratunkowego odpowiedzialny jest 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Natomiast za właściwe funk-
cjonowanie centrów powiadamiania ratunkowego odpowiadają poszczególni 
wojewodowie. Rozpatrując przeprowadzony proces zmian, należy wskazać, że 
najważniejsze i obarczone największym ryzykiem elementy tej zmiany zostały 
już przeprowadzone. Według głównych założeń planowanych zmian, do zre-
alizowania pozostał ostatni etap przekierowania „dziewiątkowych” numerów 
alarmowych do poszczególnych CPR. Prowadzone analizy osiągniętych do 
tej pory efektów wykazują, że osiągnięte zostały założone cele. Aktualny 
system powiadamiania ratunkowego w Polsce, choć z pewnością nieidealny 
i nierealizujący w pełni wszystkich zadań, spełnia oczekiwania stawiane tego 
typu rozwiązaniom na całym świecie. Poziom bezpieczeństwa społecznego 
w Polsce został zwiększony, a sam proces zmian – mimo że bardzo długi 
i kosztowny – tak przeprowadzony, że nie został zauważony przez większość 
naszych obywateli. Takie zresztą było jedno z głównych założeń. Proces zmian 
nie mógł budzić wśród obywateli niepewności i niepokoju, jak również nie 
mógł negatywnie wpłynąć oraz zakłócić możliwości wykonywania zgłoszeń 
alarmowych.

Dziś w Polsce, dzięki przeprowadzonej zmianie, istnieje system obsługi 
zgłoszeń alarmowych podobny do tych, które funkcjonują w pozostałych 
krajach Europy i spoza niej. Uruchomiony został jednolity europejski nu-
mer alarmowy 112, który obecnie swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. Co 
bardzo ważne, nie wycofano się z dotychczasowej możliwości korzystania 
z „dziewiątkowych” numerów alarmowych. To bardzo istotne ze względu 
na wieloletnie przyzwyczajenia naszego społeczeństwa. Ponadto połączenia 

„dziewiątkowe” stanowią dodatkowy bufor bezpieczeństwa możliwych 
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połączeń alarmowych. Funkcjonalność obecnego systemu, począwszy 
od zgłoszenia przez dysponowanie służb ratowniczych, na koordynacji 
i zakończeniu działań kończąc, jest nieporównywalna do dotychczas funk-
cjonującego rozwiązania. Pełna kompatybilność systemu informatycznego 
centrów powiadamiania ratunkowego z systemami informatycznymi SWD 
głównych służb ratowniczych zapewnia jeszcze lepszą ich współpracę już 
na etapie zgłoszenia zdarzenia. Przeprowadzona w niniejszym artykule 
analiza wykazała, że znacznie skrócony został średni czas oczekiwania 
na przyjęcie zgłoszenia. Ponadto usprawniono proces jednoczesnego dys-
ponowania służb ratowniczych do działań. Zapewnienie niezawodnego 
funkcjonowania oraz stałej gotowości odbioru zgłoszeń (przez osiągniętą 
funkcję zastępowalności) daje gwarancję szybkiego odbioru zgłoszenia 
alarmowego. Kwestia ta jest szczególnie istotna w sytuacjach mogących 
powodować zwiększenie ruchu alarmowego bądź wystąpienia awarii któ-
regokolwiek z CPR. Dzięki przyjętym w systemie mechanizmom lokali-
zacji dzwoniącego, rozwiązanie to pozwala na precyzyjniejsze określenie 
potencjalnego miejsca zdarzenia. Dodatkową zaletą jest fakt, iż wszystkie 
zgłoszenia alarmowe obsługiwane są według jednolitych standardów przez 
wyszkolonych operatorów pracujących w odpowiednio wyposażonych 
centrach powiadamiania ratunkowego. Zasięg numeru alarmowego 112 
obejmuje obecnie obszar całego kraju, a do podmiotów ratowniczych 
kierowane są wyłącznie zweryfikowane wcześniej informacje, dotyczące 
wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia realnych zagrożeń, bez zgłoszeń 
fałszywych, które zostają odrzucone już na poziomie centrów powiada-
miania ratunkowego. 
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Zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego Polski

Abstrakt

Artykuł stanowi rozważania na temat zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego 
Polski. Jego celem jest przegląd i hierarchizacja zagrożeń bezpieczeństwa ekono-
micznego pod względem ich istotności i wpływu na bezpieczeństwo państwa. Zakres 
artykułu obejmuje: przegląd funkcjonujących w literaturze definicji bezpieczeństwa 
ekonomicznego oraz wybór definicji odpowiadającej poruszanej w artykule tema-
tyce; identyfikację potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego Polski 
na podstawie literatury przedmiotu; hierarchizację zidentyfikowanych zagrożeń 
bezpieczeństwa ekonomicznego z wykorzystaniem metody porównań wzajemnych.
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Threats of Economic Security of Poland 

Abstract

The article presents some thoughts concerning the threats of the economic se-
curity of Poland. The aim of the article is to review and to set up the hierarchy of 
the risks of the economic security in relation to their significance on the overall 
security of the state. The subject of this article is based on three following steps: 
the first is the review of the existing, in the literature, definitions of the economic 
security, along with the choice of the definition corresponding to the subject of 
the article, the second is to identify the potential threats of economic security of 
Poland, which were pointed out by other authors (as a result of the 21 threats list) 
and the third is the use of the mutual comparison method to set up the hierarchy 
of the identified security threats.
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Wstęp

Bezpieczeństwo w ujęciu potocznym często rozumiane jest jako stan braku 
zagrożeń. Takie postrzeganie definicji bezpieczeństwa krytykowane jest przez 
środowisko naukowe ze względu na trudności w identyfikacji stanu, w którym 
występuje całkowity brak zagrożeń. Jak pisze B. Kaczmarczyk „(…) w tego 
rodzaju pojmowaniu istotne są występujące «przekłamania», czyli błędy bądź 
nieprawdziwe informacje, które mogą przedstawiać rzeczywistość w zupełnie 
innym świetle niż faktyczny. Taki stan daje wiarę i nadzieję człowiekowi, by 
mógł zachować pewność co do jego wyobrażenia o bezpieczeństwie w śro-
dowisku, w którym funkcjonuje, tym samym oddalając od siebie prawdę 
(…)” [1, s. 17]. Potoczne rozumowanie bezpieczeństwa prowadzi zatem do 
swoistego wypaczenia jego definicji. Środowisko naukowe skłania się ku 
definiowaniu bezpieczeństwa jako stanu bądź procesu, w którym umożliwio-
ny jest niezakłócony rozwój podmiotu, którego bezpieczeństwo to dotyczy. 
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego zawiera definicję 
bezpieczeństwa, określonego jako „stan, który daje poczucie pewności i gwa-
rancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie. Jedna z podstawowych 
potrzeb człowieka. Jest to sytuacja odznaczająca się brakiem ryzyka utraty 
czegoś, co człowiek szczególnie ceni, na przykład: zdrowia, pracy, szacunku, 
uczuć, dóbr materialnych” [2, s. 14].

W odniesieniu do przytoczonych podejść czy też definicji bezpieczeństwa, 
szczególną uwagę należy zwrócić na typologie bezpieczeństwa. Wielu autorów 
wskazuje na rodzaje bezpieczeństwa w zależności od zastosowanego kryterium:

• w ujęciu obszaru, którego dotyczy: bezpieczeństwo globalne, bezpieczeń-
stwo międzynarodowe, bezpieczeństwo regionalne, bezpieczeństwo na-
rodowe,

• w ujęciu stosunku do państwa: bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, 
• w ujęciu obszaru tematycznego: bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpie-

czeństwo ekologiczne, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo cyber-
netyczne itp.

• inne. 
Mnogość rodzajów bezpieczeństwa wskazuje na szeroki zakres stosowania 

definicji bezpieczeństwa. Aspekt bezpieczeństwa występuje zarówno w sferze 
zabezpieczeń technicznych czy szeroko pojętej inżynierii bezpieczeństwa, jak 
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również w obszarze badań społecznych, w sferze psychologii (bezpieczeństwo 
jednostki i niwelowanie wszelkich lęków) czy kultury (w tym kultury bezpie-
czeństwa). Niniejszy artykuł odnosi się do jednego z rodzajów bezpieczeń-
stwa w ujęciu tematycznym, mianowicie do bezpieczeństwa ekonomicznego 
Polski i stanowi próbę identyfikacji i hierarchizacji potencjalnych zagrożeń 
dla sektora ekonomicznego państwa. 

1. Bezpieczeństwo ekonomiczne – przegląd definicji 

Kwestie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, w tym definicje bezpieczeń-
stwa ekonomicznego, były tematem licznych opracowań i analiz. Jak pisze 
Księżopolski, można je podzielić na cztery grupy: 
1) pierwsza to te, które opierają się na zagrożeniu,
2) druga grupa to te, które łączą zagrożenia i możliwości,
3) trzecia odwołuje się do zdolności państwa do funkcjonowania,
4) czwarta grupa to definicje jednostronne [3, s. 27].

Pierwsza grupa odnosi się do zagrożeń mających wpływ na gospodarkę 
narodową ogólnie. Grupa ta uwzględnia elementy synergii zagrożeń różnych 
typów i ich wpływu na bezpieczeństwo ekonomiczne (np. zagrożenia mili-
tarne czy społeczno-polityczne znajdują przełożenie na sferę ekonomiczną). 
W drugiej grupie do zagrożeń dodaje się element możliwości, rozumiany 
często jako możliwość współpracy na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom 
i budowy bezpieczeństwa ekonomicznego (np. sojusze wojskowe, współpraca 
międzynarodowa wynikająca z użytkowania infrastruktury krytycznej czy 
sojusze gospodarcze itp.). Grupa trzecia definiuje bezpieczeństwo ekono-
miczne w oparciu o przykłady konkretnych państw (np. wskazywanie na 
dominację Stanów Zjednoczonych) w kontekście ochrony własnych interesów 
ekonomicznych. Ostatnia grupa to definicje, które ukierunkowane są na 
realizację konkretnej polityki ekonomicznej państwa (np. polityka liberalna, 
socjalistyczna itp.). Różnorodność w podejściu do definicji bezpieczeństwa 
ekonomicznego wynika z potrzeb, do których definicja ma być wykorzystana 
oraz założeń analiz, które mają być przeprowadzone. Dla lepszego uświa-
domienia sobie funkcjonowania w piśmiennictwie wskazanego powyżej 
podziału, należy przytoczyć kilka przykładowych definicji bezpieczeństwa 
ekonomicznego: 



„Bezpieczeństwo ekonomiczne jest to taki stan rzeczywistości, w któ-
rym możliwy jest harmonijny rozwój gospodarki oraz zapewnienie 
odpowiedniego poziomu życia obywateli poprzez niezakłócony do-
stęp do surowców, rynków zbytu, kapitału, nowoczesnych technologii 
czy informacji”. [4, s. 91–93]

T. Szubrycht

„Bezpieczeństwo ekonomiczne kraju wyraża się w zdolności gospodar-
ki do suwerennego przezwyciężania skutków wynikających z ekspan-
sji napięć w międzynarodowych stosunkach ekonomicznych”. [5, s. 74]

R. Zieliński

„Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa – stan rozwoju gospodarki, 
który zapewnia jego wysoką sprawność oraz zdolność do skutecznego 
przeciwstawienia się zewnętrznym naciskom”. [6, s. 397]

Z. Stachowiak, S.T. Kurek

„Bezpieczeństwo ekonomiczne jest ważnym elementem bezpieczeń-
stwa narodowego, nawet jeśli granice między państwami są mniej 
ważne niż kiedykolwiek wcześniej. Bez względu na to, jak patrzymy 
na bezpieczeństwo narodowe, nie może być mowy o pominięciu eko-
nomicznej żywotności naszego narodu. Bez kapitału nie ma biznesu; 
bez biznesu nie ma zysku; bez zysku, nie ma pracy. Bez pracy nie ma 
podatków i nie ma zdolności wojskowych”. [7, s. VII]

S.R. Ronis

„Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa określa się jako stan, w którym 
zapewnione są warunki gospodarcze konieczne do przetrwania oraz 
do zapewnienia dobrobytu i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa 
żyjącego w granicach danego państwa, jak również do przetrwania 
i sprawnego funkcjonowania instytucji państwa”. [8]

A. Kalata, Z. Nowakowski, I. Protasowicki 

Wszystkie przytoczone definicje różnią się między sobą brzmieniem, 
jednak ogólna myśl przewodnia każdej z nich skupia się na zachowaniu 
możliwości rozwoju gospodarki danego kraju. Wynika z tego, że pojęcie 

212 Adrian Bralewski



bezpieczeństwa ekonomicznego jest ściśle powiązane z bezpieczeństwem 
gospodarczym, a co za tym idzie, zagrożenia bezpieczeństwa gospodarczego 
mogą być tożsame z zagrożeniami bezpieczeństwa ekonomicznego. Często 
pojęcia te stosowane są wymiennie. Na potrzeby artykułu oraz związanej 
z nim analizy zagrożeń bezpieczeństwa najbardziej prawidłowa wydaje 
się definicja przytoczona przez T. Szubrychta. Oprócz przytoczonej isto-
ty funkcjonowania bezpieczeństwa ekonomicznego („harmonijny rozwój 
gospodarki oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu życia obywateli”), 
wskazuje ona na elementy, które mogą wpływać na poziom bezpieczeństwa 
ekonomicznego („niezakłócony dostęp do surowców, rynków zbytu, kapi-
tału, nowoczesnych technologii czy informacji”). Stanowi to wstępną grupę 
elementów, których zakłócenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa 
ekonomicznego kraju. 

2. Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego Polski

Identyfikacja potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego pro-
wadzi do stworzenia szerokiej listy zagrożeń. Istotne z punktu widzenia 
niniejszego opracowania jest wskazanie tych, które mogą mieć faktyczne 
przełożenie na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski, co stanowiło pierw-
szy krok analizy. W drugim kroku dokonano hierarchizacji tych zagrożeń 
w oparciu o metodę porównań wzajemnych. 

Rozpoczynając identyfikację zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego, 
warto przyjrzeć się liście zagrożeń wymienionych przez M. Ciszka. Wskazuje 
on, że źródłem zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego mogą być: 

• niekorzystne proporcje w tworzeniu i podziale produktu krajowego brutto 
(PKB),

• błędne kierunki polityki finansowej i gospodarczej kraju,
• zasoby i struktura bogactw naturalnych kraju,
• infrastruktura produkcyjna,
• infrastruktura transportowa i łączność,
• zasoby ludzkie [9, s. 47−58].

PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych 
przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju 
w określonej jednostce czasu (najczęściej w ciągu roku) [10]. Niekorzystne pro-
porcje w podziale i tworzeniu PKB mogą przejawiać się w nieproporcjonalnym 
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finansowaniu określonych obszarów funkcjonowania państwa. Dla przykładu 
uzależnienie finansowania od określonych parametrów, które będą spełniać 
poszczególne obszary działalności, mogą zaburzać pracę innych obszarów 
wcześniej przygotowanych na wyższe świadczenia. Wówczas optymalizacja 
budżetu państwa może być trudna. 

Błędne kierunki polityki finansowej i gospodarczej kraju określają wybór 
obszarów, w których można znaleźć pewne oszczędności. Jak pisze G. Gołę-
biowski, w wąskim zakresie polityka finansowa powinna być rozumiana jako 
domena państwa, ze względu na fakt, że podmioty inne niż państwo nie mają 
pełnej suwerenności w odniesieniu do kwestii pieniądza (np. ustalanie stóp 
procentowych, stawek podatkowych czy tworzenie pieniądza) [11]. Takie 
podejście skłania do zwrócenia uwagi na kierunki geograficzne, w które kie-
rowane są krajowe inwestycje oraz kierunki, z których ściągani są inwestorzy, 
jako na determinanty polityki finansowej. 

Ciężko nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że zarówno polityka finansowa, 
jak również i wielkość PKB uzależnione są od zasobów naturalnych jakimi 
dysponuje dany kraj. Brak złóż naturalnych stwarza konieczność pozyskiwa-
nia ich od innych państw. W przypadku surowców Polska, w głównej mierze 
uzależniona jest od Federacji Rosyjskiej, z której biegną główne dostawy ropy 
(rurociąg „Przyjaźń”) oraz gazu (gazociąg jamalski). W przypadku Polski, 
surowce są ogniwem łączącym trzy kategorie bezpieczeństwa: bezpieczeństwo 
ekonomiczne, bezpieczeństwo polityczne i bezpieczeństwo energetyczne. 
Ta wielowymiarowość pozyskiwania surowców jest powodem ograniczonej 
dywersyfikacji kierunków, z których surowce są pozyskiwane. 

Nieodzownym czynnikiem zapewniającym możliwość rozwoju ekono-
micznego państwa jest m.in. dobrze rozwinięta infrastruktura produkcyjna, 
transportowa czy też łączność. Ich brak bądź zły stan w dużym stopniu może 
ograniczać możliwości tego rozwoju. Trudno wyobrazić sobie bogate państwo 
bez rozwiniętej sieci dróg i autostrad czy infrastruktury do wytwarzania 
różnego rodzaju produktów. W polskim porządku prawnym znaczenie bez-
pieczeństwo infrastruktury znalazło przełożenie w ochronie infrastruktury 
krytycznej [12]. 

Ostatnim wskazanym przez Ciszka zagrożeniem dla bezpieczeństwa eko-
nomicznego państwa są zasoby ludzkie. Mowa tu m.in. o niewystarczających 
zasobach ludzkich wynikających ze starzenia się społeczeństwa, braku do-
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świadczonych praktyków, czy brak pracowników w danym rejonie chcących 
podjąć pracę za zaoferowaną przez pracodawcę płacę. 

Przytoczone powyżej podejście do zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicz-
nego częściowo pokrywa się z zagrożeniami, które przywołuje K. Księżo-
polski. Wskazuje on, że całościowy zbiór zagrożeń bezpieczeństwa dzieli się 
na cztery podzbiory (rys. 1): zagrożenia finansowe, zagrożenia surowcowo-

-energetyczne, zagrożenia żywnościowe oraz zagrożenia wynikające z dostępu 
do czystej wody. Tak zaprezentowane elementy zagrożeń bezpieczeństwa 
ekonomicznego pozwalają na szerokie możliwości dopasowania zagrożeń 
będących wynikiem decyzji politycznych i funkcjonowania aktorów finan-
sowych, problemów wynikających z dostępności surowców energetycznych, 
zmiennego dobrobytu socjalnego (w tym żywieniowego) oraz dostępu środ-
ków niezbędnych do życia [13].

Rys. 1. Zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego państwa

Źródło: [13] 

Za zagrożenia sfery finansowej należy uznać wszelkie ruchy mogące 
zakłócić posiadanie przez państwo środków finansowych wystarczających 
do wypełniania podstawowych funkcji państwa. Do podzbioru tego należy 
zaliczyć takie elementy, jak: zachowanie poziomu zadłużenia zagranicznego 
umożliwiającego regulowanie zobowiązań, utrzymanie stabilności gospodarki 
w warunkach występowania kryzysów finansowych, zapewnienie uczciwego 
funkcjonowania gospodarki przez przeciwdziałanie „rajom podatkowym” 
i „praniu brudnych pieniędzy”. Z powyższego wynikają z kolei następujące 
zagrożenia: zwiększanie poziomu zadłużenia międzynarodowego, kryzys 
finansowy czy pranie pieniędzy. 

Zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego Polski 215



Kolejna grupa zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego odnosi się do 
sfery surowcowo-energetycznej. Jak już wspominano, rozpatrywać ją można 
przez pryzmat dostępności do danego surowca energetycznego. Do zagrożeń 
tej sfery można zaliczyć: zablokowanie importu surowca, który nie ma substy-
tutu w kraju, czy zwiększenie ceny surowca energetycznego. W realiach Polski 
przekłada się to na pozyskiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego z innych 
państw. Oba surowce importowane głównie z Rosji, często stanowią kartę 
przetargową w rozgrywkach politycznych Rosji. Z tego też powodu, jak pisze 
J. Mazurkiewicz, działania zmierzające do dywersyfikacji źródeł importu gazu 
zyskały w Polsce wymiar prawny w postaci Rozporządzenia Rady Ministrów 
[14]. Stanowi ono, że minimalny poziom dywersyfikacji dostaw gazu ziem-
nego importowanego przez przedsiębiorstwo energetyczne z jednego źródła 
w danym roku kalendarzowym nie może być wyższy niż 70% − w latach 
2017–2022 i 33% w latach 2023–026 [15]. 

Zagrożenia żywnościowe odnoszą się do dostępności żywności. Problem 
braku żywności dotyczy przede wszystkim państw Afryki. Niemniej jednak 
jest to także problem globalny, który stwarza dwa kolejne zagrożenia: pierwsze 
wynikające z fizycznego braku żywności (w tym, np. embarga na towary żyw-
nościowe – znany przykład polskich jabłek, na które zostało nałożone embargo 
w Rosji [16]), drugie zagrożenie wynika z niestabilnych, częstokroć rosnących 
cen żywności. Podobnie jak zagrożenia żywnościowe, tak i brak dostępu do 
czystej wody rozpatrywany powinien być jako zagrożenie dla bezpieczeństwa 
ekonomicznego państwa. Brak dostępu do czystej wody stanowi problem ze 
względu na brak tego substytutu zarówno w obszarze codziennego życia, jak 
i w procesach produkcyjnych. 

Inni autorzy wskazują na znacznie większą pulę zagrożeń bezpieczeństwa 
ekonomicznego, których dokładne omówienie stanowić może materiał do 
dalszych rozważań. W literaturze można odnaleźć dodatkowo takie zagro-
żenia, jak: niejasne przepisy gospodarcze, wysokie koszty pracy, rozbudo-
wany aparat urzędniczy czy niesprzyjający system podatkowy, globalizację, 
agresję ekonomiczną, wzrost niestabilności kursu walutowego, zamrażanie 
aktywów przez państwa, ograniczenia w transferze technologii, działalność 
korporacji transnarodowych, działalność zorganizowanych grup przestęp-
czych, ingerencja polityki w obszar działalności gospodarczej, migracje czy 
zmiany klimatu. Do dalszych rozważań zostaną wykorzystane zagrożenia 
wskazane w tabeli 1. 
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Przedstawione w tabeli 1 zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego 
pozostają spójne z podejściem prezentowanym przez K.M. Księżopolskiego 
i K. Pronińską, którzy w książce Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie 
politologicznej − wybrane problemy przedstawiają różne wymiary bezpieczeń-
stwa ekonomicznego. Są to: wymiar finansowy, surowcowo-energetyczny, 
żywnościowy, polityki państwa wobec bezpieczeństwa ekonomicznego [17]. 
Zidentyfikowane zagrożenia pozostają w spójności z badaniami innych au-
torów w kierunku analizy problemów rozwoju gospodarczego.

3. Hierarchizacja zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego Polski

Z punktu widzenia osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, istnienie za-
grożeń bezpieczeństwa powszechnego jest oczywiste. Równie oczywista jest 
konieczność podjęcia działań, które mają na celu przeciwdziałanie tym za-
grożeniom. Z racji ciągłego ograniczania środków oraz konieczności uza-
sadniania swoich decyzji warto zastanowić się nad tym, które z zagrożeń 
bezpieczeństwa ekonomicznego mogą być ważniejsze od pozostałych. Znaj-
duje to uzasadnienie w tworzeniu hierarchii tych zagrożeń oraz ustalaniu 
priorytetów działań zmierzających do ich niwelacji. W tym celu posłużono 
się metodą porównań wzajemnych, dzięki której porównano wszystkie ziden-
tyfikowane zagrożenia między sobą. Analizy dokonano przez zastosowanie 
matrycy zaprezentowanej na rysunku 2. Ocena polegała na wyborze w danej 
komórce matrycy zagrożenia, które zdaniem oceniającego jest bardziej do-
tkliwe dla bezpieczeństwa ekonomicznego Polski. Dla przykładu: w komórce 
o współrzędnych AB dokonywano oceny zagrożeń: „niekorzystne proporcje 
w tworzeniu i podziale PKB” z „błędnymi kierunkami polityki finansowej 
i gospodarczej kraju”. W matrycy wstawiona została wartość literowa zagro-
żenia, które zdaniem oceniającego ma większy wpływ na bezpieczeństwo 
ekonomiczne Polski. Jeśli dane zagrożenia zostało ocenione jako mające 
większy wpływ, wówczas otrzymywało ono w podsumowaniu wartość 1. 
Jeśli zagrożenie zostało ocenione jako mniej istotne dla bezpieczeństwa eko-
nomicznego państwa, wówczas otrzymywało ono wartość 0. W przypadku, 
gdy zagrożenia zostały ocenione jako równie ważne (np. A/B), wówczas oba 
zagrożenia otrzymywały w podsumowaniu wartość po 0,5.
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Przeprowadzona analiza pozwoliła na określenie hierarchii zagrożeń 
mających wpływ na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski. W tabeli 2 zostały 
zaprezentowane sumaryczne wyniki oceny dokonanej powyżej. Wśród zagro-
żeń o najwyższym wpływie na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski wskazana 
została ingerencja polityki w obszar działalności gospodarczej. Uzasadnia 
to promowane aktualnie na świecie podejście kapitalistyczne do sposobu 
zarządzania gospodarką oraz znaczny (często negatywny) wpływ polityki na 
gospodarkę. O nieodzownym wpływie polityki na sferę ekonomiczną, a tym 
samym na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa mówią T. Persson oraz  
G. Tabellini w książce Political Exonomics. Explaning Economic Policy. Wska-
zują oni, że dynamika przemian ekonomicznych warunkuje decyzje polityków 
i odwrotnie. Autorzy poddają rozważaniom, w jaki sposób podejmowane są 
decyzje polityczne, jakie bodźce je kształtują i jakie są ograniczenia decyden-
tów, jak rozwiązywane są konflikty gospodarcze związane z polityką. Szcze-
gólna uwaga zostaje jednak zwrócona na wyniki decyzji politycznych w sferze 
ekonomicznej. Autorzy zwracają uwagę na to, jak konsekwencje gospodarcze 
polityki przekładają się na preferencje prywatnych przedsiębiorstw oraz w jaki 
sposób preferencje oddziaływają z powrotem na decyzje polityczne [18, s. 27]. 
Idąc dalej, jednakowo ocenione zostały trzy zagrożenia: agresja ekonomiczna, 
błędne kierunki polityki finansowej i gospodarczej oraz zasoby i struktu-
ra bogactw naturalnych. Dwa pierwsze zagrożenia odnoszą się do pozycji 
kraju na arenie międzynarodowej. Trzeci z kolei, jest głównym czynnikiem, 
z którego wynika bogactwo państw. Na końcu listy uplasowały się zmiany 
klimatu, infrastruktura transportowa i łączność, migracje oraz globalizacja. 
Świadomość dotycząca zmian klimatu jest coraz większa. Świadczą o tym np. 
postanowienia Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, gdzie wskaza-
ne zostały kierunki działań w celu redukcji powstawania klęsk żywiołowych 
(w tym wynikających ze zmian klimatu). Niemniej jednak, wpływ warun-
ków klimatycznych na potencjał ekonomiczny Polski nie znajduje, zdaniem 
oceniającego, wystarczająco dużego przełożenia. Brak infrastruktury trans-
portowej i łączności z kolei jest wynikiem braku wystarczająco rozwiniętych 
ekonomicznie regionów. Za odpowiednim poziomem życia i działalności 
idzie odpowiednia jakość każdego rodzaju infrastruktury. W ostatnich latach 
nastąpiła w Polsce znaczna poprawa wszystkich rodzajów infrastruktury. Stąd 
pojawia się pytanie wynikające nie z braku infrastruktury, a z tego, jak dobrze 
będzie ona odpowiadała przyszłym potrzebom Polski. Idąc dalej – migracje 
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(szczególnie dotkliwe dla takich państw, jak Francja i Włochy w świetle 
toczącego się kryzysu migracyjnego) nie dotknęły w odczuwalny sposób 
Polski. Globalizacja zaś powinna stać się nie tyle zagrożeniem, co szansą na 
odpowiednio wysoki rozwój gospodarczy Polski. Globalizacja wiąże się ze 
swobodnym przepływem towarów, usług, pracy, kapitału i wiedzy pomiędzy 
krajami [19, s. 9]. Wśród krajów rozwiniętych (do których zaliczana jest Pol-
ska) są to warunki konieczne do dalszego rozwoju, stwarzające możliwości 
wykorzystania zdobyczy globalnych i dostosowanie ich do własnych potrzeb.

Tabela 2. Ocena końcowa zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego Polski.

Zagrożenie Ocena

Ingerencja polityki w obszar działalności gospodarczej 19
Agresja ekonomiczna 17

Błędne kierunki polityki finansowej i gospodarczej kraju 17
Zasoby i struktura bogactw naturalnych kraju 17

Zasoby ludzkie 12,5
Wzrost niestabilności kursu walutowego 11

Rozbudowany aparat urzędniczy 10
Niesprzyjający system podatkowy 9,5

Działalność zorganizowanych grup przestępczych 9
Niejasne przepisy gospodarcze 9

Niekorzystne proporcje w tworzeniu i podziale  
produktu krajowego brutto (PKB) 9

Ograniczenia w transferze technologii 9

Szpiegostwo technologiczne 9

Zamrażanie aktywów przez państwa 9

Wysokie koszty pracy 7,5

Działalność korporacji transnarodowych 7

 Infrastruktura produkcyjna 6

Globalizacja 3

Migracje 3

Infrastruktura transportowa i łączność 2,5

Zmiany klimatu 1
Źródło: opracowanie własne
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4. Wnioski

1. Wyodrębnienie bezpieczeństwa ekonomicznego wynika z podziału te-
matycznego rodzajów bezpieczeństwa. 

2. W kontekście prowadzonych rozważań zidentyfikowanych zostało 21 
zagrożeń, które mogą mieć potencjalne przełożenie na bezpieczeństwo eko-
nomiczne Polski. Zaliczamy do nich: niekorzystne proporcje w tworzeniu 
i podziale produktu krajowego brutto (PKB), zamrażanie aktywów przez 
państwa, błędne kierunki polityki finansowej i gospodarczej kraju, ogra-
niczenia w transferze technologii, zasoby i strukturę bogactw naturalnych 
kraju, szpiegostwo technologiczne, infrastrukturę produkcyjną, działalność 
korporacji transnarodowych, infrastrukturę transportową i łączność, dzia-
łalność zorganizowanych grup przestępczych, zasoby ludzkie, ingerencję 
polityki w obszar działalności gospodarczej, niejasne przepisy gospodar-
cze, migracje, wysokie koszty pracy, zmiany klimatu, rozbudowany aparat 
urzędniczy, agresję ekonomiczną, niesprzyjający system podatkowy, wzrost 
niestabilności kursu walutowego i globalizację. Liczba zagrożeń oraz ich 
zmienny charakter wymusza potrzebę ich hierarchizacji, prowadzącą do 
ustalenia priorytetów w przeciwdziałaniu zagrożeniom.

3. Analiza zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego Polski budzi wiele 
niejasności co do ich znaczenia. Sprawia to, że niejasne stają się kierunki, 
w których należałoby kreować bezpieczeństwo ekonomiczne. W celu 
porównania, które z zagrożeń ma największy wpływ na bezpieczeństwo 
ekonomiczne Polski zastosowano metodę porównań wzajemnych. Meto-
da opiera się na matrycy, w której dokonywane są porównania wszystkich 
czynników sposobem „każdy z każdym”.

4. Wyniki analizy obrazują, że zagrożeniem, które może w największym 
stopniu oddziaływać na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski, jest inge-
rencja polityki w obszar działalności gospodarczej. Tak wysoka ocena 
znajduje potwierdzenie w publikacjach innych autorów [17].

5. Zagrożeniem, które ma najmniejszy wpływ na zagrożenie ekonomiczne 
Polski mają zmiany klimatu.
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Stosowanie stopni alarmowych  
w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

Abstrakt

W artykule przedstawiono formułę wykorzystania stopni alarmowych i stopni 
alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej (stopni 
alarmowych CRP) w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, z jednej strony respektu-
jącej przepisy prawa obowiązującego jednostki nadzorowane przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, z drugiej zaś podlegającej przepisom i rozkazom 
stosowanym wobec jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. 

Artykuł jest prezentuje sposób wprowadzania, zmiany i odwołania stopni alar-
mowych i stopni alarmowych CRP w uczelni wyższej, a także dowodem na to, jak 
w uczelni szczególnego rodzaju, tj. uczelni służb państwowych, należy wdrażać 
rozwiązania praktyczne (wykonawcze) w warunkach uwzględniania przepisów 
prawa stanowionego przez więcej niż jeden podmiot nadrzędny. 

Słowa kluczowe: stopnie alarmowe, uczelnia wyższa, Szkoła Główna Służby Po-
żarniczej, przedsięwzięcia do wykonania, procedury

Use of the Alert Levels  
at the Main School of Fire Service

Abstract

The article presents the formula for the use of alert levels and alert levels for 
threats in the Republic of Poland cyberspace (CRP alert level) at the Main School 
of Fire Service, on one hand respecting the legal provisions of the unit supervised 
by the Minister of Internal Affairs and Administration, while on the other hand, 
being the subject to the rules and orders applied to organizational units of the 
State Fire Service. 
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The presented article is, on one hand, an example of the use of alert levels at a uni-
versity, and on the other, the evidence of how to implement the executive solutions 
(practical) at a university of a special type (uniformed university) – taking into 
account the legal regulations established by more than one superior subject.

Keywords: alert levels, a university, The Main School of Fire Service, tasks to do, 
procedures 

Wprowadzenie do problematyki stopni alarmowych

Stopnie alarmowe należą do tych zagadnień, które w ramach szeroko ro-
zumianego bezpieczeństwa powszechnego dyskutowane były od dawna, co 
najmniej od kilku lat, przy czym w pierwotnym podejściu wiązały się głównie 
z koncepcją Systemu Pogotowia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 
i były stosowane w odniesieniu do ochrony dowództw, agencji oraz insty-
tucji NATO [1]. Takie wykorzystanie stopni alarmowych powodowało, iż 
postrzegane one były z perspektywy stanu gotowości (pod względem czasu 
i wariantów) sił i środków w zakresie możliwości rozpoczęcia działań. Ustawa 
z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ustanawiała w przepisach 
wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej możliwość wykorzystywania stopni 
alarmowych. Stopnie alarmowe, ujęte w przepisach określających organy 
właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz zadania i zasady dzia-
łania w tej dziedzinie, stanowiły element Narodowego Systemu Pogotowia 
Kryzysowego (NSPK). Komponenty NSPK odpowiadały elementom Systemu 
Reagowania Kryzysowego NATO. Jednym z nich były stopnie alarmowe. 
W perspektywie ustanowionych wówczas przepisów [2], stopnie alarmowe 
mogły być wprowadzane przez Prezesa Rady Ministrów z własnej inicjatywy 
lub na wniosek właściwego ministra, kierownika urzędu centralnego lub 
wojewody, a zadania realizowane w poszczególnych stopniach alarmowych 
były ujęte w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, bę-
dącego dokumentem wykonawczym do Polityczno-Strategicznej Dyrektywy 
Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej [2].

Aktualnie, od 2016 r. formuła stosowania stopni alarmowych, poszerzona 
o środowisko cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, szczegółowo została 
dookreślona w ustawie z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycz-
nych [3]. 
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Stopnie alarmowe ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA mogą być wpro-
wadzane w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze 
terrorystycznym albo w przypadku jego wystąpienia, zaś stopnie alarmowe 
dla zagrożeń w cyberprzestrzeni (stopnie alarmowe CRP) − w przypadku 
zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym doty-
czącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej 
lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury 
krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia [3].

Stopnie alarmowe lub stopnie alarmowe CRP, co do zasady, w sytuacji 
wystąpienia przesłanek uzasadniających wprowadzenie stopnia alarmowego 
lub stopnia alarmowego CRP danego rodzaju, wprowadza: 

• Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
(art. 16 ust. 1 ustawy o działaniach antyterrorystycznych),

• Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do 
spraw zagranicznych oraz Szefa Agencji Wywiadu, jeżeli wprowadzenie 
stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP następuje w okolicznoś-
ciach art. 16 ust. 2 ustawy o działaniach antyterrorystycznych.
Stopnie alarmowe lub stopnie alarmowe CRP wprowadzane, zmieniane 

i odwoływane są w drodze zarządzenia, przy czym nie ma obowiązku jed-
noczesnego wprowadzania stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP. 

Wprowadzanie stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP spro-
wadza się do prowadzenia przedsięwzięć polegających na zapobieganiu zda-
rzeniom terrorystycznym, a także realizacji działań przygotowawczych do 
przejęcia nad nimi kontroli w sposób zaplanowany, działań interwencyjnych 
oraz minimalizacji skutków i odtwarzanie możliwości interwencyjnych [4].

Przedsięwzięcia przewidziane do wykonania w ramach poszczególnych 
stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP w zakresie zapobiegania za-
grożeniom o charakterze terrorystycznym, przygotowania do przejmowania 
nad nimi kontroli w sposób zaplanowany, reakcji w razie ich wystąpienia oraz 
przedsięwzięć polegających na usuwaniu skutków i przywracaniu zdolności 
zasobów do reagowania na te zagrożenia, wykonują organy administracji 
publicznej, kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeń-
stwa i zarządzania kryzysowego oraz kierownicy placówek zagranicznych [5]. 

Szczegółowy zakres przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stop-
niach alarmowych i stopniach alarmowych CRP przez organy administracji 



publicznej, kierowników służb i instytucji właściwych w sprawach bezpie-
czeństwa i zarządzania kryzysowego określa rozporządzenie z 25 lipca 2016 r. 
w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach 
alarmowych i stopniach alarmowych CRP [6]. Z kolei zakres przedsięwzięć wy-
konywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych 
CRP przez kierowników placówek zagranicznych precyzuje rozporządzenie 
Ministra Spraw Zagranicznych z 28 września 2016 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu przedsięwzięć wykonywanych przez kierowników placówek zagranicz-
nych Rzeczypospolitej Polskiej w poszczególnych stopniach alarmowych lub 
stopniach alarmowych CRP [7].

1. Stopnie alarmowe w przepisach Ministra Spraw Wewnętrznych  
     i Administracji

Przepisy rozporządzenia z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć 
wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmo-
wych CRP na organy administracji publicznej, kierowników służb i instytucji 
właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego nałożyły 
obowiązek określenia – w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przed-
miotowego rozporządzenia – procedur realizacji przedsięwzięć w ramach 
poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym modułów 
zadaniowych dla każdego stopnia alarmowego i stopnia alarmowego CRP, 
zawierających w szczególności wykaz zadań do zrealizowania [8]. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji należy do grupy orga-
nów, które zostały poddane temu obowiązkowi, dlatego 25 stycznia 2017 r. 
wydał zarządzenie w sprawie sposobu opiniowania, wprowadzania, zmiany 
lub odwoływania stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP przez 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz realizacji przedsięwzięć 
w ramach poszczególnych stopni alarmowych CRP [9]. Nadmienione zarzą-
dzenie precyzuje:

• sposób opiniowania, wprowadzania, zmiany i odwołania stopni alarmo-
wych lub stopni alarmowych CRP przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji,

• procedurę realizacji przedsięwzięć w związku z wprowadzaniem, zmianą 
i odwołaniem stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP w re-
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sorcie spraw wewnętrznych i administracji, w tym moduły zadaniowe 
dla poszczególnych stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP [9].
Wymiana informacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administra-

cji, odnosząca się do stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP, oparta 
została o centrum zarządzania kryzysowego obsługujące ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych oraz Departament Ochrony Ludności i Zarządzania 
Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (DOLiZK 
MSWiA)1, centra zarządzania kryzysowego służb podległych lub nadzorowa-
nych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także operatorów 
infrastruktury krytycznej [10] resortu spraw wewnętrznych i administracji. 

Należy nadmienić, iż Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w perspektywie wprowadzania, zmiany i odwoływania stopni alarmowych 
i stopni alarmowych CRP, nie tylko należy do grupy organów zobligowanych 
do opracowania procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych 
stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP. W tak zwanych sytuacjach „nie-
cierpiących zwłoki” to właśnie on, a nie Prezes Rady Ministrów ogłasza, zmie-
nia i odwołuje stopnie alarmowe i stopnie alarmowe CRP, po wcześniejszym 
zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Informację 
o wydaniu zarządzenia wprowadzającego, zmieniającego lub odwołującego 
stopneń alarmowy i stopień alarmowy CRP w sytuacjach „niecierpiących 
zwłoki”, niezwłocznie przekazuje Prezesowi Rady Ministrów. 

W wymienionych okolicznościach opinię Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji dotyczącą wprowadzania, zmiany lub odwołania stopni alar-
mowych lub stopni alarmowych CRP, w tym projekt zarządzenia wprowa-
dzającego, zmieniającego lub odwołującego stopnie alarmowe i stopnie alar-
mowe CRP w sytuacjach „niecierpiących zwłoki” opracowuje Departament 
Porządku Publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(DPP MSWiA)2. 

Podpisane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sy-
tuacjach „niecierpiących zwłoki”, zarządzenie o wprowadzeniu, zmianie  

 1 Komórka właściwa w sprawach zarządzania kryzysowego w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji. 

 2 Komórka organizacyjna właściwa w sprawach porządku publicznego w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
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i odwołaniu stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP przekazywane 
jest Dyrektorowi Generalnemu MSWiA, sekretarzowi stanu lub podsekre-
tarzom stanu w MSWiA, kierownikom jednostek podległych i nadzorowa-
nych3, a także operatorom infrastruktury krytycznej w ramach resortu spraw 
wewnętrznych i administracji. Wśród jednostek, którym przekazywana jest 
informacja o zarządzeniu, znajduje się Szkoła Główna Służby Pożarniczej. 

2. Stopnie alarmowe w przepisach Komendanta Głównego  
     Państwowej Straży Pożarnej

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podobnie jak Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, znalazł się w grupie organów i podmio-
tów zobligowanych przez ustawodawcę do opracowania procedur realizacji 
przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmo-
wych CRP, w tym modułów zadaniowych dla każdego stopnia alarmowego 
i stopnia alarmowego CRP [6].

Przedmiotową decyzję w tym zakresie Komendant Główny Państwowej 
Straży Pożarnej wydał 27 stycznia 2017 r., ustalając w niej zasady wprowadze-
nia, zmiany lub odwołania stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP oraz 
sposób realizacji zadań przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Po-
żarnej dla poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP [11].

Wydaną decyzją Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zobo-
wiązał kierowników jednostek organizacyjnych PSP (komendantów woje-
wódzkich PSP, komendantów powiatowych (miejskich) PSP, komendantów 

 3 Jednostki podległe MSWiA: Służba Ochrony Państwa; Państwowa Inspekcja Sanitarna 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; Zarząd Zasobów Mieszkaniowych 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; Narodowy Instytut Samorządu 
Terytorialnego.
Jednostki nadzorowane przez MSWiA: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie; Szkoła 
Główna Służby Pożarniczej; Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” w Łodzi; 
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – 
Państwowy Instytut Badawczy; Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji; Centralne Laboratorium Kryminalistyczne 
Policji; Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA; Zakłady Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
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szkół PSP i kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych PSP) do 
opracowania procedur realizacji zadań w przypadku wprowadzenia po-
szczególnych stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP, w terminie 
30 dni od jej wejścia w życie [12]. Przywołana decyzja nr 8 z 27 stycznia 
2017 r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących wprowadzenia, zmiany lub 
odwołania stopnia alarmowego i stopnia alarmowego CRP oraz sposobu 
realizacji zadań przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożar-
nej dla poszczególnych stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP 
wprowadza zasady obowiązujące w jednostkach organizacyjnych Państwo-
wej Straży Pożarnej w przypadku wydania zarządzenia o wprowadzeniu, 
zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP, 
z drugiej zaś określa zalecenia i rekomendacje dla kierowników jednostek 
organizacyjnych PSP.

Przywoływana decyzja precyzuje okoliczności działania Komendanta 
Głównego PSP oraz kierowników jednostek organizacyjnych PSP w sytuacji 
wprowadzania, zmiany i odwołania stopni alarmowych i stopni alarmowych 
CRP przez Prezesa Rady Ministrów, ale dodatkowo w sytuacjach „niecier-
piących zwłoki”, czyli wówczas, kiedy zarządzenie o wprowadzaniu, zmianie 
i odwołaniu stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP wydawane jest 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Decyzja dodatkowo 
określa sposób wymiany informacji, zasady alarmowania o wprowadzeniu, 
zmianie i odwołaniu stopnia alarmowego i stopnia alarmowego CRP oraz 
zasady raportowania o stanie realizacji zadań w czasie nie dłuższym niż 
10 godzin. 

Wspomniana decyzja określa również zasady finansowania wykonania 
zadań w ramach poszczególnych stopni alarmowych lub stopni alarmowych 
CRP przez jednostki organizacyjne PSP. Środki niezbędne na ten cel, w ra-
mach własnego budżetu, zobligowani są zapewnić kierownicy jednostek 
organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Jedynie w sytuacji wystąpienia 
znacznych kosztów, komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej lub 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej mogą – przez właściwych 
dysponentów części budżetowej – kierować wnioski o uruchomienie rezerwy 
budżetowej [8] według trybu i zasad ubiegania się o uruchomienie środków 
z budżetu państwa określonych w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych [13]. 
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3. Stopnie alarmowe w przepisach wewnętrznych  
     Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w obecnym kształcie funkcjonuje niespeł-
na 40 lat, tj. od 18 stycznia 1982 r., kiedy to została powołana rozporządzeniem 
Rady Ministrów w sprawie utworzenia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 
[14]. Kontynuuje ona tradycje powołanej rozporządzeniem Rady Ministrów 
z 30 czerwca 1971 r. [15] Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej (WOSP) 
w Warszawie, której celem było kształcenie i wychowywanie kadr – specja-
listów pożarnictwa przygotowanych do objęcia stanowisk wymagających 
wykształcenia pożarniczego. Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza realizowała 
kształcenie, zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym w spe-
cjalnościach: profilaktycznej, dowódczo-taktycznej oraz technicznej [16] aż do 
30 listopada 1981 r., kiedy to w ramach odwetu na studentach-podchorążych 
wyrażających sprzeciw wobec przepisów procedowanej wówczas ustawy 
o szkolnictwie wyższym, została rozwiązana przez Radę Ministrów [17].

Obecnie Szkoła Główna Służy Pożarniczej to publiczna uczelnia służb 
państwowych nadzorowana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji, a zarazem jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej. 
W ramach realizowanej misji łączy kształcenie przyszłych kadr oficerskich 
Państwowej Straży Pożarnej oraz cywilnych specjalistów w zakresie bezpie-
czeństwa pożarowego i cywilnego, inżynierii bezpieczeństwa pracy, inżynierii 
ciągłości działania oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. 

W optyce rozważań o stopniach alarmowych i stopniach alarmowych 
CRP, Szkoła Główna Służy Pożarniczej stanowi wyjątkowy przykład insty-
tucji, która, 

• z jednej strony jest zobowiązana do respektowania zapisów zarządzenia 
nr 2 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 25 stycznia 2017 r. 
w sprawie sposobu opiniowania, wprowadzania, zmiany lub odwoływania 
stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP przez ministra właści-
wego do spraw wewnętrznych oraz realizacji przedsięwzięć w ramach 
poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, 

• z drugiej strony musi w swoich rozwiązaniach przestrzegać postanowień de-
cyzji nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z 27 stycznia 
2017 r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących wprowadzenia, zmiany lub 
odwołania stopnia alarmowego i stopnia alarmowego CRP oraz sposobu 
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realizacji zadań przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej 
dla poszczególnych stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP [11].
Stosowanie wspomnianych przepisów w rzeczywistości sprowadza się 

do ich implementacji na grunt prawa wewnętrznego Szkoły Głównej Służ-
by Pożarniczej, ustanowionego zarządzeniem Rektora-Komendanta Szkoły 
Głównej Służby Pożarniczej. Należy pamiętać, iż zarówno w zarządzeniu 
nr 2 [9], kierownicy jednostek nadzorowanych przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, jak również w decyzji nr 8 [11] kierownicy 
jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej zostali zobowiązani, 
odpowiednio przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ko-
mendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, do wydania przepisów re-
gulujących zakres przedsięwzięć wymaganych do zrealizowania w przypadku 
wprowadzenia określonego stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP. 

Rektor-Komendant kierujący Szkołą Główną Służby Pożarniczej w przy-
woływanych powyżej przepisach wymieniany jest kilkukrotnie jako podmiot 
wymiany informacji, podmiot otrzymujący informację o wprowadzeniu 
stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP przez Prezesa Rady Mi-
nistrów lub działającego w jego zastępstwie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (sytuacja „niecierpiąca zwłoki”), podmiot zobligowany do 
potwierdzenia jej otrzymania, czy wreszcie podmiot sporządzający raport 
sytuacyjny, określający stan realizacji zadań przewidzianych do wykonania dla 
wprowadzonego stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP po czasie 
nie dłuższym niż 10 godzin4 od chwili otrzymania informacji o wprowadzeniu 
lub zmianie stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP. Ponadto, jako 
kierownik szkoły Państwowej Straży Pożarnej, w ramach poszczególnych 
stopni alarmowych jest zobligowany do:

• w przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego ALFA − zintensyfiko-
wania nadzoru nad gotowością operacyjną kompanii szkolnej w ramach 
centralnego odwodu operacyjnego;

• w przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego ALFA-CRP − zapew-
nienia dostępności w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego 

 4 Raport sytuacyjny przekazywany jest do Departamentu Ochrony Ludności i Zarządza-
nia Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz do Krajo-
wego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (stanowiska kierowania 
Komendanta Głównego PSP) w czasie nie dłuższym niż 10 godzin. 
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za bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych, prowadzenia bieżącego 
monitoringu stanu bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej oraz 
informowania na bieżąco stanowisko kierowania KG PSP o wszelkich 
incydentach związanych z bezpieczeństwem użytkowanej infrastruktury 
teleinformatycznej;

• w przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO − kontroli wy-
konania zadań przewidzianych dla stopnia ALFA, jeżeli wcześniej był on 
wprowadzony, lub ich wykonania oraz przygotowania się do uruchomienia 
sił i środków odwodów operacyjnych krajowego systemu ratowniczo-

-gaśniczego (KSRG), w szczególności w zakresie obsługi logistycznej;
• w przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP − kontroli 

wykonania zadań przewidzianych dla stopnia ALFA-CRP, jeżeli wcześ-
niej był on wprowadzony, lub ich wykonania oraz zapewnienia stałej 
dostępności administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania 
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i osób uprawnionych do podejmowa-
nia decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów; wprowadzenia 
wzmożonego monitorowania stanu bezpieczeństwa systemów teleinfor-
matycznych; monitorowania i weryfikacji, czy nie doszło do naruszenia 
bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej; dokonania, w razie potrzeby, 
stosownych zmian w dostępie do infrastruktury teleinformatycznej;

• w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych CHARLIE lub DELTA − 
kontroli wykonania zadań przewidzianych dla niższych stopni alarmo-
wych, jeżeli wcześniej były wprowadzane, lub ich wykonania, a także 
wprowadzenia skoszarowania i pełnej gotowości stanu osobowego słucha-
czy szkół Państwowej Straży Pożarnej i dowódców kompanii szkolnych, 
a nawet przygotowania kompanii szkolnych do dyslokacji;

• w przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE-CRP − kon-
troli wykonania zadań przewidzianych dla niższych stopni alarmowych, 
jeżeli wcześniej były wprowadzane, lub ich wykonania oraz dokonania 
przeglądu dostępnych zasobów zapasowych pod względem możliwości 
ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku; przygotowania się do 
uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania 
po wystąpieniu potencjalnego ataku; dokonania przeglądu i ewentualnego 
audytu planów awaryjnych oraz infrastruktury teleinformatycznej; roz-
poczęcia przygotowania do ograniczenia operacji na serwerach, w celu 
umożliwienia ich szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia;
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• w przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE-CRP − kon-
troli wykonania zadań przewidzianych dla niższych stopni alarmowych, 
jeżeli wcześniej były wprowadzane, lub ich wykonania oraz uruchomienia 
planów awaryjnych i planów dotyczących zachowania ciągłości działania 
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sytuacjach awaryjnych lub utraty 
ciągłości działania; realizowania stosownie do sytuacji procedur przy-
wracania ciągłości działania [11].
W  omawianych przypadkach warto zaznaczyć, iż kompania szkolna 

stanowiąca element centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego (COO KSRG) z jednej strony może zostać zadyspono-
wana do działań ochronnych lub związanych z usuwaniem skutków wydarzeń 
o charakterze terrorystycznym − w przypadku wprowadzenia stopnia alarmo-
wego lub stopnia alarmowego CRP na terenie kraju, z drugiej zaś sama może 
podlegać dyslokacji w związku z koniecznością realizacji działań ochronnych 
prowadzonych w odniesieniu do obiektów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Realizacja zadań przewidzianych do wykonania na okoliczność wprowadzenia 
stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP następuje w oparciu o rozwiązania 
wewnętrzne Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, uwzględniające jej zobowiązania 
wynikające z alokacji w strukturze resoru spraw wewnętrznych i administracji 
oraz strukturze jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Przepisy wewnętrzne w zakresie postępowania w przypadku wprowadzenia, 
zmiany lub odwołania stopni alarmowych w Szkole Głównej Służby Pożarni-
czej ustanawiane były już w 2012 r. [18], a następnie kolejno nowelizowane 
zarządzeniami Rektora-Komendanta w latach 2016 [19], 2017 [20] oraz 2018 r. 
[21]. Obecnie obowiązujące procedury realizacji zadań na okoliczność wprowa-
dzenia poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, określają 
załączniki 1–8 do zarządzenia nr 6/18 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej 
Służby Pożarniczej z 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalania procedur realizacji 
zadań w przypadku wprowadzenia poszczególnych stopni alarmowych i stopni 
alarmowych CRP [21].

Zarządzenie, o którym mowa, określa jednostki organizacyjne Szkoły 
Głównej Służby Pożarniczej zobowiązane do przyjęcia, przekazania infor-
macji o wprowadzeniu stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP, 
a następnie zaalarmowania osób ujętych w procedurze oraz opracowania 
raportu o stanie realizacji zadań w czasie nie dłuższym niż 10 godzin i prze-
kazania go DOLiZK MSWiA oraz KCKRiOL w KG PSP. 
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Przyjęcie informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego lub stopnia 
alarmowego CRP oraz rozpoczęcie procedury realizacji zadań 

Przyjęcie przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej, informacji o wprowa-
dzeniu stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP może nastąpić przez:

• punkt alarmowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Głównej Służby 
Pożarniczej (JRG SGSP), 

• Oficera Dyżurnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (OD SGSP),
• Kancelarię Ogólną Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (KO SGSP). 

Informacja o wprowadzeniu stopnia alarmowego lub stopnia alarmowe-
go CRP może zostać przekazana niezależnie przez stanowisko kierowania 
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (Krajowe Centrum Ko-
ordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności), stanowisko kierowania komen-
danta miejskiego, Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji lub centrum zarządzania 
kryzysowego obsługujące MSWiA. 

W przypadku, gdy informacja trafia bezpośrednio do pełniącego służbę 
Oficera Dyżurnego SGSP, niezależnie od tego, od którego z wymienionych 
podmiotów pochodzi, rozpoczyna on alarmowanie jednostek organizacyjnych 
oraz władz uczelni o wprowadzeniu stopnia alarmowego lub stopnia alarmo-
wego CRP. W przypadku gdy informacja trafi do Kancelarii Ogólnej SGSP lub 
punktu alarmowego JRG SGSP, pracownicy i funkcjonariusze tych jednostek 
przekazują ją niezwłocznie Oficerowi Dyżurnemu SGSP. Ten ostatni informa-
cję o wprowadzeniu dowolnego stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego 
CRP przekazuje:

• Rektorowi-Komendantowi Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, 
• Prorektorowi-Zastępcy Komendanta do Spraw Operacyjnych, 
• Prorektorowi do Spraw Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich, 
• Kanclerzowi Uczelni, 
• dziekanom wydziałów, 
• Kierownikowi Działu Kadr oraz Kierownikowi Biura Rektora. 

Wymienione osoby funkcyjne, będące równocześnie w większości przy-
padków kierownikami pionów w uczelni, przekazują otrzymaną informację 
podległym im komórkom organizacyjnym, zalecając realizację przedsięwzięć 
przewidzianych do wykonania w przypadku wprowadzenia danego stop-
nia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP, określonych we właściwym 
załączniku do zarządzenia nr 6/18. Omawiana zasada nie dotyczy jedynie 
Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, w imieniu którego 
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wspomnianą informację kierownikom podległych komórek organizacyjnych 
przekazuje Kierownik Biura Rektora. 

Niezależnie od wskazanej ścieżki przekazywania informacji, Kierownik 
Działu Kadr, przekazuje − z wykorzystaniem dostępnych baz e-mail oraz 
telefonicznej − informację o wprowadzeniu stopnia alarmowego lub stop-
nia alarmowego CRP oraz zasady postępowania w sytuacji wprowadzenia 
określonego stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP wszystkim 
pracownikom i funkcjonariuszom pełniącym służbę w jednostkach organi-
zacyjnych uczelni. Procedura przekazywania informacji w SGSP zakłada, iż 
informacja do każdego pracownika i funkcjonariusza będzie przekazywana 
z dwóch niezależnych źródeł. Takie działanie ma na celu zwiększenie skutecz-
ności dostarczenia informacji w odpowiednim czasie i wykluczenie sytuacji, 
w której jedno zawodne ogniwo wstrzymuje przekazywanie informacji. 

Schemat przepływu informacji w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, 
w tym w czasie alarmowania jednostek organizacyjnych uczelni w przypadku 
wprowadzenia określonego stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP, 
zaprezentowano na rys. 1.

Rys. 1. Schemat przepływu informacji w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 

w przypadku wprowadzenia określonego stopnia alarmowego lub stopnia 

alarmowego CRP

Źródło: Opracowanie na podstawie [8]
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Działania podejmowane przez jednostki organizacyjne uczelni po wpro-
wadzeniu stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP

Otrzymanie informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego lub stopnia 
alarmowego CRP i jej przekazanie wyznaczonym w procedurze osobom jest 
dowodem na wprowadzenie stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego 
CRP. W praktyce oznacza to konieczność wykonania przedsięwzięć zawartych 
w procedurach 1−8 określających procedury postępowania:
1. Procedura postępowania dla pierwszego stopnia alarmowego (ALFA).
2. Procedura postępowania dla drugiego stopnia alarmowego (BRAVO).
3. Procedura postępowania dla trzeciego stopnia alarmowego (CHARLIE).
4. Procedura postępowania dla czwartego stopnia alarmowego (DELTA).
5. Procedura postępowania dla pierwszego stopnia alarmowego CRP (sto-

pień ALFA-CRP).
6. Procedura postępowania dla drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień 

BRAVO-CRP).
7. Procedura postępowania dla trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopień 

CHARLIE-CRP).
8. Procedura postępowania dla czwartego stopnia alarmowego CRP (stopień 

DELTA-CRP).
Niezależnie od procedury, możliwa jest identyfikacja kilkunastu wiodą-

cych wykonawców zadań przewidzianych do realizacji w przypadku wpro-
wadzenia poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP. Do 
wykonawców tych należą:

• dyżurny punktu alarmowego JRG SGSP,
• pracownicy Kancelarii Ogólnej SGSP,
• Oficer Dyżurny SGSP, 
• pomocnicy Oficera Dyżurnego, a także wewnętrzne służby ochrony 

(w przypadku ochrony obiektów SGSP poza główną siedzibą uczelni),
• Kanclerz Uczelni,
• Kwestor Uczelni,
• Prorektor-Zastępca Komendanta do Spraw Operacyjnych, 
• Prorektor do Spraw Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich, 
• Kierownik Działu Logistyki, 
• Kierownik Działu IT,
• Dowódca Pododdziałów Szkolnych oraz dowódcy kompanii,
• Kierownik Biura Rektora,
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• Kierownik Działu Zabezpieczenia Operacyjno-Odwodowego,
• dziekani wydziałów, a następnie kolejno kierownicy katedr, zakładów i pra-

cowni,
• Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Głównej Służby Po-

żarniczej,
• pracownicy i funkcjonariusze uczelni zatrudnieni na samodzielnych sta-

nowiskach związanych z kontrolą i audytem, bezpieczeństwem i higieną 
pracy, pełnomocnicy ds. ochrony informacji niejawnych oraz ochrony 
danych osobowych,

• Przewodniczący Samorządu Studenckiego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
Wymienieni wykonawcy procedur przekazują Oficerowi Dyżurnemu Szkoły 

Głównej Służby Pożarniczej − w formie pisemnej, niezwłocznie − informacje 
o zakresie wykonanych zadań. Informacje te stanowią podstawę do sporządzenia 
raportu o stanie realizacji zadań, przekazywanego do stanowiska kierowania Ko-
mendanta Głównego PSP (KCKRiOL) oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem centrum zarządzania 
kryzysowego obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych (CZK 
MSWiA w RCB) w czasie nie dłuższym niż 10 godzin od przyjęcia informacji 
o wprowadzeniu stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP.

Wykonawcy procedur informację o stanie realizacji zadań przekazują Ofi-
cerowi Dyżurnemu SGSP niezwłocznie, ale nie później niż po ośmiu godzi-
nach od podjęcia informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego lub stopnia 
alarmowego CRP, a następnie każdorazowo − na prośbę Oficera Dyżurnego 
SGSP − w związku z przygotowywanymi przez niego raportami doraźnymi. 

W przypadku zmiany stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP 
na wyższy, wykonawcy procedury przekazują Oficerowi Dyżurnemu SGSP 
analogiczne informacje, z zastrzeżeniem, iż stan realizacji zadań ma doty-
czyć zadań przewidzianych w procedurze dla nowo wprowadzonego stopnia 
alarmowego lub stopnia alarmowego CRP.

Zmiana (na wyższy albo niższy) lub też odwołanie stopnia alarmowego 
lub stopnia alarmowego CRP pozostaje bez wpływu na strukturę przepływu 
informacji w SGSP – schemat przepływu informacji w Szkole Głównej Służby 
Pożarniczej, w przypadku wprowadzenia lub zmiany stopnia alarmowego lub 
stopnia alarmowych CRP, jest zawsze taki sam. Elementami, które różnicują 
działania wykonawców poszczególnych procedur, są jedynie zróżnicowana liczba 
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i zakres wykonywanych czynności według zasady: im wyższy stopień alarmowy 
lub stopień alarmowy CRP, tym większy zakres zadań do wykonania. 

Warto nadmienić, iż przyjęta w SGSP formuła doboru wykonawców 
przedsięwzięć do wykonania opiera się na strukturze organizacyjnej uczelni 
oraz zakresie kompetencyjnym poszczególnych jednostek organizacyjnych 
uczelni. Ewentualna zmiana struktury organizacyjnej nie burzy idei doboru 
wykonawców procedury, a jedynie może wprowdzić zmiany w zakresie osób 
funkcyjnych i jednostek, które są bezpośrednio alarmowane przez Oficera 
Dyżurnego SGSP i na które nakłada się obowiązek niezwłocznego działania 
w zakresie przekazywania informacji o wprowadzeniu, zmianie i odwołaniu 
stopnia alarmowego i stopnia alarmowego CRP oraz przypominania zakresu 
zadań niezbędnych do realizacji w związku z wprowadzonym stopniem alar-
mowym lub stopniem alarmowym CRP przez podległych im pracowników, 
funkcjonariuszy oraz studentów. 

Podsumowanie

Stopnie alarmowe na przestrzeni ostatnich lat znalazły nowe, cywilne obszary 
zastosowania. Jeszcze do niedawna stanowiły one narzędzie wykorzystywa-
ne w sferze militarnej do ochrony dowództw, agencji oraz instytucji NATO. 
Do prawodawstwa krajowego delegacja dotycząca stopni alarmowych została 
zaimplementowana przepisami ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym [2]. Kwestie stricte wykonawcze rozstrzygały kolejne zarządzenia 
Prezesa Rady Ministrów [22, 23]. W 2016 r., w związku z wejściem w życie 
ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych [3], wszystkie 
kwestie dotyczące wprowadzania, zmiany oraz odwoływania stopni alarmo-
wych i stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni, znalazły się właśnie 
w tym akcie prawa. Równocześnie wydane zostały do niego rozporządzenia:
1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie 

zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alar-
mowych i stopniach alarmowych CRP [6], przez organy administracji 
publicznej, kierowników służb i instytucji właściwych w sprawach bez-
pieczeństwa i zarządzania kryzysowego5. 

 5 Dokonując wzmianki o przedmiotowym rozporządzeniu nie wolno zapomnieć o ob-
wieszczeniu o sprostowaniu błędu [24].
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2. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z 28 września 2016 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu przedsięwzięć wykonywanych przez 
kierowników placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w po-
szczególnych stopniach alarmowych lub stopniach alarmowych CRP [7].
Dodatkowo 1 grudnia 2016 r. zarządzenie nr 163 Prezesa Rady Ministrów 

z 1 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarzą-
dzania kryzysowego [25] zostało zastąpione przez zarządzenie nr 18 z 2 marca 
2016 r. [23] o analogicznym tytule. 

Zarówno Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i Komendant 
Główny Państwowej Straży Pożarnej znaleźli się w grupie podmiotów, na 
które nałożony został obowiązek: 

• określenia procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych 
stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym modułów zadanio-
wych dla każdego stopnia, zawierających w szczególności wykaz zadań 
do wykonania [6], 

• potwierdzania otrzymania informacji o wprowadzeniu stopnia alarmo-
wego lub stopnia alarmowego CRP,

• przekazania w czasie maksymalnie 12 godzin raportu o stanie realizacji 
zadań przewidzianych do wykonania w związku z wprowadzeniem stop-
nia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP. 
Mając powyższe na uwadze, Minister Spraw Wewnętrznych i Admini-

stracji wydał zarządzenie w sprawie sposobu opiniowania, wprowadzania, 
zmiany lub odwoływania stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP przez 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz realizacji przedsięwzięć 
w ramach poszczególnych stopni alarmowych CRP [9], zaś Komendant Głów-
ny Państwowej Straży Pożarnej decyzję w sprawie ustalenia zasad dotyczących 
wprowadzenia, zmiany lub odwołania stopnia alarmowego i stopnia alar-
mowego CRP oraz sposobu realizacji zadań przez jednostki organizacyjne 
Państwowej Straży Pożarnej dla poszczególnych stopni alarmowych lub stopni 
alarmowych CRP [11].

Szkoła Główna Służby Pożarniczej, w związku z koniecznością respekto-
wania obydwu przywołanych rozwiązań prawnych, w ramach wewnętrznych 
procedur zaktualizowała swoje wewnętrzne rozwiązania w lutym 2018 r. [21]. 
Przedmiotowa zmiana spowodowała wypracowanie jednolitego schematu 
wymiany informacji w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w przypadku 
wprowadzenia określonego stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP. 
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Niezależne od wprowadzonego stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego 
CRP, procedury SGSP kluczową rolę przy ich aktywowaniu przewidują dla 
Oficera Dyżurnego SGSP, który przekazuje informację o wprowadzeniu stop-
nia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP osobom funkcyjnym w SGSP, 
a następnie dokonuje potwierdzenia otrzymania informacji do KCKRiOL 
oraz DOLiZK MSWiA poprzez CZK MSWiA w RCB. Równocześnie na 
wspomniane osoby funkcyjne nałożony został obowiązek rozpowszechnienia 
otrzymanych informacji wśród podległych pracowników, funkcjonariuszy 
oraz studentów, a następnie przekazania Oficerowi Dyżurnemu SGSP, w cza-
sie nie dłuższym niż 8 godzin, informacji o stanie wykonania przypisanych im 
zadań, w celu sporządzenia raportu sytuacyjnego i przekazania go jednostkom 
organizacyjnym obsługującym MSWiA oraz KG PSP w przedmiotowym 
zakresie ujętym w procedurach SGSP. 
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Abstract

Knowledge about how a person functions in a high-risk environment, how the 
human body reacts to stressors and what stressors await a human in the mission 
area is the primary way by which negative effects of long-term acting in a stressful 
environment can be effectively neutralized. It is also important to be aware of 
consequences of psychological traumas and destructive methods of dealing with 
stress. Therefore, it seems crucial for the system for preventing negative combat 
stress reactions to extend the obligation of having basic knowledge on the subject, 
not only by a person concerned, but also by the immediate surroundings of a soldier 
exposed to stressors or posttraumatic stress disorder.

Keywords: psychological education, overseas missions, stress management

Wymóg edukacji psychologicznej jako podstawa 
wsparcia żołnierzy – uczestników misji poza 
granicami państwa

Abstrakt

Podstawowym sposobem prowadzącym do efektywnego niwelowania negatyw-
nych skutków długotrwałego funkcjonowania w środowisku stresogennym jest przede 
wszystkim wiedza na temat tego, jak funkcjonuje człowiek w środowisku o podwyż-
szonym zagrożeniu, jak reaguje na czynniki stresogenne jego organizm oraz jakie 
stresory czekają na człowieka przebywającego na misjach poza granicami państwa. 
Ważna jest również świadomość konsekwencji urazów psychicznych i destrukcyj-
nych metod radzenia sobie ze stresem. Dlatego kluczowe, w systemie zapobiegania  
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negatywnym przejawom stresu bojowego, staje się rozszerzanie obowiązku posiadania 
podstawowej wiedzy na ten temat, nie tylko przez samego zainteresowanego, lecz 
także przez najbliższe otoczenie żołnierza narażonego na czynniki wywołujące stres 
bojowy czy zespół stresu pourazowego.

Słowa kluczowe: edukacja psychologiczna, misje poza granicami państwa, radzenie 
sobie ze stresem

Recently, an extraordinary action has spread around the world, in particular 
the online community. People, initially in the USA and then in other coun-
tries, do 22 push ups, commonly called ‘pumps’, for 22 days and after the task 
fulfillment they nominate another person to do the same. At the first glance, it 
resembles an Internet chain (particularly on a popular social networking site, 
since the action is set there), which is nowadays called ‘a challenge’. However, 
it is only the first, rather illusory impression. The action was undertaken for 
quite deep and meaningful reasons, and its purpose is quite important.

Statistical research show a sad fact – daily, in the United States 22 war 
veterans impacted by posttraumatic stress disorder commit suicide. Every 
day PTSD collects the bloody harvest of the ended war.

The initiative was launched to celebrate those 22 people (soldiers, vet-
erans) who lost the war waged not on a battlefield but in their heads and 
hearts. Its aim is not only to improve the physical condition of the people 
involved but also to bring the growing problem of PTSD to the attention of 
society worldwide. The overriding objective of these push ups is to educate 
the public, as it is the lack of awareness and knowledge about combat stress 
that represents the greatest threat to the affected people. The greatest, since 
ostracism is born by ignorance and social unawareness, and intolerance and 
rejection – by ostracism. This is why educating relatives, family members, 
neighbors, friends and co-workers on the phenomenon of PTSD and the 
fact that it can affect anyone deployed to a mission is an essential element of 
the combat stress management system, PTSD prevention and its treatment.

A helpful hand is an element that often prevents the suicide of a veteran. 
However, in order to make this hand possible to be extended, its owner 
must be aware that his / her father, son, brother, wife, neighbor or daughter 
needs help. He needs to know how to recognize combat stress symptoms, 
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to understand what combat stress is and how to help the affected person. 
PTDS – an opponent little-known for the time being; owing to this action 
it loses camouflage and its subtle nature is exposed to daylight. This is all 
the more important as this disease can remain hidden for months or years, 
only sometimes making its presence known, causing irritability, sleeplessness 
or distraction, but we lay the blame for that on a whole host of daily duties.

The action, though aimed at veterans of war, in fact addresses not only 
them. Anyone who has ever witnessed or participated in a shocking or trau-
matic event (traffic accident, natural disaster) may be exposed to PTSD. It is 
worth to be borne in mind.

Consequences of stress and educational possibilities for prevention

Combat stress, called operational, is not a completely new phenomenon. 
Various forms of stress and mental trauma resulting from combat operations 
have been associated with each armed conflict in human history. Moreover, 
in every epoch, it was considered natural on a battlefield. The reactions to 
stressors present on battlefields have not changed substantially. Over the 
years they have been differently classified, defined and evaluated, however 
they have always been the same.

These changes in classification and the specific evolution of the perception 
of causes and symptoms of combat stress over the centuries have had a major 
impact on the development of treatment methods as well as the prevention 
and minimization of effects of posttraumatic stress disorder [1].

The awareness of the existence of psychological consequences of partici-
pation in armed struggle has almost always been present, but the systemati-
zation of psychological trauma in soldiers and the initiation of work on their 
problems began only at the turn of the seventeenth and eighteenth centuries.

It was then that the term ‘nostalgia’ or the term ‘Swiss illness’ (also called 
‘domarad’ in Poland) appeared. For the first time, these phenomena were 
described in the seventeenth century by Leopold Auenbrugger, an Austrian 
physician, who highlighted the issue of apathy among veterans of battles 
fought at the then theaters of warfare [2]. According to the researcher, young 
people fighting in war and realizing the proximity of death and the fragility 
of human life in the face of the battle react with apathy, alienation, silence, 
isolation from other people and withdrawal from social activity.



The symptoms described 300 years ago by the Austrian doctor bear 
great resemblance to symptoms signaled and reported by current veterans 
of armed operations and their relatives.

The time of the American Civil War (1861–1865) was the period when 
the research on soldiers’ nervous reactions and the impact of war on their 
mental state focused primarily on the biological sources of the disorder. It 
was then that the Philadelphia psychiatrist, Jacob Mendes Da Costa de-
scribed the spectrum of mental and behavioral symptoms observed among 
the participants and gave the syndrome the names of ‘hyperactive heart’ or 

‘soldier’s heart’ [2]. Successors have unified them by calling the symptoms 
described by the doctor ‘Da Costa’s syndrome’.

The symptoms described and systematized by the psychiatrist work-
ing in the Philadelphia hospital were mainly vegetative and occurred in 
the somatic form. The researched group of soldiers and veterans suffered 
from ailments unrelated to physical activity: anxiety, fatigue, palpitations, 
breathlessness, dizziness, hyperventilation, limb paresthesias or tachycardia 
(heart rate acceleration). In addition to these purely physical, measurable 
and physiological effects of taking part in the fights, the soldiers examined 
by Da Coste struggled with traumatic memories of dramatic scenes from 
battlefields.

The term ‘shell shock’ was added to the dictionary during the World War I 
(1914–1918), and was initially associated with suspicion of brain damage 
potentially experienced by soldiers in the close proximity to explosions of 
artillery projectiles.

However, similar symptoms began to be soon diagnosed in soldiers from 
battlefields not covered by direct artillery fire, which in turn made research-
ers think of a completely different origin of symptoms in the fighting soldiers 
(both recruits and old soldiers). Therefore, the studies of a broader spectrum 
were launched and soldiers affected by ‘shell shock’ were diagnosed for the 
impact of mental factors. Whereas the ailment itself was thought of in terms 
of ‘traumatic neurosis’, also called ‘ war neurosis’ [3].

Chronic excitation or exhaustion, complete or significant loss of con-
centration, affective lability and in extreme cases fear and panic attacks 
leading to giving up a struggle were major symptoms in a person affected 
by the ‘shell shock’. There are known cases of shooting ‘shell shock’ victims 
on charges of cowardice or desertion.
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The World War II is the time when the term ‘combat fatigue’ was included 
in psychology and psychiatry textbooks. In spite of the significant develop-
ment of science in this field, this term appears in journals and professional 
publications to this day. Combat fatigue, according to both then current and 
contemporary nomenclature, is determined by an individual’s exposure to 
the simultaneous influence of the four factors:

• sudden exposure,
• cumulative exposure,
• physical stressors,
• problems in the country [2].

It is interesting to know that the classified symptoms of ‘combat fatigue’ 
were identical to those 20 years earlier referred to as ‘shell shock’ – unrelated 
to physical effort, sudden loss of strength, impaired concentration, motiva-
tional loss, attacks of anxiety and fear, amnesia and disorders in the course 
of biological and physiological processes of a soldier’s body.

In the post-war period the term ‘psychological damage’ began to be used 
in the context of soldiers and veterans demonstrating symptoms of stress after 
they participated in armed conflicts. From a purely military point of view, they 
could be understood in two ways: on the one hand as own losses, i.e. the totality 
of soldiers unable for further action due to the ‘combat fatigue’ syndrome, and 
on the other hand in the category of losses suffered by a potential enemy on 
that battlefield. This, in turn, was an excellent ground for development of the 
new field of science and fighting methods of the so-called psychological war.

The first really serious debate on psychological effects of soldiers’ par-
ticipation in battles and the broadly understood issue of combat stress took 
place only after the Vietnam War (1962–1975). The article by Chaim Shatan 
published in the “New York Times” constituted the culmination of this dis-
cussion, since the author presented data about the mental state of veterans 
returning home after the Vietnam War and raised the issue of so-called 
post-vietnam syndrome, which was shocking to the then public.

The great stir sparked by the article in the media and in the public aware-
ness led to the separation of a new disease entity called posttraumatic stress 
disorder (PTSD) by the American Psychiatric Association in 1980, which was 
subsequently included in the revision Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders (DSM) (DSM III R) in 1987. That is how PTSD came into 
being in the form in which we know it today.
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In Poland, due to the lack of combat operations conducted by our country 
in the post-war period, there is no data on the occurrence of combat stress 
symptoms among soldiers. Only studies based on the observation of the 
general mental state of conscripts can be encountered [9].

The issues of combat stress and PTSD did not appear in the Polish Armed 
Forces until 1989, when the research began on the psychological condition 
of both conscripts and Polish soldiers serving in UN and NATO missions.

Although it can be clearly stated that most soldiers involved in dramatic 
events experience a number of mental injuries, this does not mean that anyone 
who has experienced trauma is an obvious candidate for becoming a victim of 
PTSD. The so-called psychological crisis intervention, that is, how soon after 
an incident a soldier received the professional psychological care and whether 
such assistance was given to him at all, plays an extremely important role in 
reducing the scale of the incidence of posttraumatic stress disorder. Moreover, 
soldiers’ individual predisposition and the envelope of resources they have at 
disposal at the time of occurrence of a stressful situation are relevant.

The role of a commander and social awareness

According to numerous theoretical assumptions, that the focus on tasks is 
the optimal way of coping with stress present in the military service. This has 
been confirmed by research conducted among soldiers, including veterans of 
overseas missions [5]. Preference for a style oriented towards solving a situ-
ation by treating it as a challenge that an individual can cope with is linked 
to the number of stressors involved in performing tasks in another country. 
The most frequent stressors indicated by soldiers are:

• long-term separation from the family and relatives,
• existence in a closed environment and the consequent restriction of civil 

and personal freedoms,
• extreme climatic and social conditions, distinct from home country ones,
• cultural diversity that hinders communication with indigenous peoples 

and can lead to conflicts,
• constant awareness of the threat to life and the associated permanent 

state of excitation [7].
Pursuing the occupation of a soldier is characterized by strong pressure. 

The performed psychological tests aim to separate mentally strong individuals 
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with certain predispositions. Significant intensity of various types of stressors 
and rapidly changing environments during performing kinetic activities require 
soldiers to be flexible and mentally tough. Numerous transformations in the 
military make the still binding autocratic style more and more often allow for 
taking initiatives and offering own experiential methods of action. Soldiers 
should not be only passive individuals under commanders’ orders but also must 
be aware of their own resources, high sense of coherence, and be task-oriented.

It is worth pointing out that the feeling of coherence and the style of coping 
with stress that are determined in psychological tests can prove essential in 
predicting an individual’s behavior and the execution of orders. It can also be 
observed what actions people take in case of a stressful situation. Choosing a 
task-oriented approach by soldiers is important when working in a dynamic 
environment where excessive focus on emotions and internal experiences can 
put other team members at risk and undermine the morale and impair the 
quality of tasks being fulfilled.

Individual predispositions are not in themselves sufficient to make sure 
no negative consequences of stress occur. In the face of extreme and long-last-
ing stress, a person’s mental exhaustion can lead to selecting destructive stress 
management methods. That is why proper psychological education among 
soldiers is essential, i.e. arming them at every level with the envelope of con-
structive ways of conduct that they could benefit from in the face of stress. 
Lots of soldiers try to lower internal excitation in a short time by pushing 
experienced emotions away and engagement in alternative activities. This can 
often lead to various types of addiction as a result of poor adaptation to life 
after a stressful event [4]. The second important point is raising awareness 
of psychological consequences of difficult situations and not marginalizing 
this part of training by commanding officers and their subordinates.

Stress is related not only to violent events and situations. The increase in 
cortisol levels and its continued elevation over a longer period of time may 
also result from the monotony of life in a camp [6]. The fixed daily schedule, 
repeating the same set of activities as well as longer inactivity give birth to 
apathy, sluggishness and, over time, irritability. Only individuals with a spe-
cific set of characteristics, i.e. the high feeling of coherence, can understand 
the events they experience, have the sense of possessing resources helpful in 
the situation and the activity makes sense to them, they know that taking 
action is not pointless.
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Familiarizing soldiers deployed to mission areas with all the physical 
and mental risks will give them the ability to build a network of coping 
strategies and increase the envelope of individual resources. This will make 
it faster and more accurate to recognize the first alarming symptoms and 
react to a variety of experiences and negative feelings. Ensuring minimal 
comfort, such as increasing the range of available activities and enabling 
contact with the family left in the country, will also positively influence the 
psychological functioning of soldiers [8]. What is more, the exact psycho-
logical education of commanders and their appropriate non-stigmatizing 
approach to professional psychological help will minimize the potential 
negative consequences of stress.

The rules of conduct during peacekeeping and stabilization missions are 
extremely precisely specified and subject to strict restrictions. The primary 
task soldiers face is to help the civilian population while minimizing military 
actions. Enemy forces do not respect limitations arising from international 
agreements and conventions, which generates a constant sense of threat 
and some kind of helplessness among the coalition forces. The necessity of 
taking quick, often morally burdening decisions disturbs the functioning 
of soldiers in the arena of action, and the asymmetric nature of conflict 
lowers the feeling of personal safety. However, because of the strong sense 
of community, the safety of an individual affects the safety of the whole 
team. The main liability for the decision-making process rests with subunit 
commanders who undertake the implementation of mandatory tasks while 
taking responsibility for their people.

Mutual trust (between comrades-in-arms and commanders and subor-
dinates) is the most important factor affecting the functioning of soldiers 
during missions and their sense of safety. Strong interpersonal relationships 
generate negative feelings at the time of injury or death of a team member. 
The commander’s responsibilities include the minimization of the potential 
desire for retaliation.

It should also be mentioned that the specific nature of operations per-
formed outside the country requires commanders to make decisions in 
rapidly changing circumstances under time pressure. This is often associated 
with incomplete views of situations and inaccurate information about the 
operating conditions. Only flexibility in thinking, swift action and rapid 
decision-making ensure giving the right order. At the same time, a com-
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manding officer should be able to benefit from the advice of more experi-
enced team members while being aware of his or her full responsibility for 
the decision made. Functioning in such the environment over a longer-term 
perspective can adversely affect the human psyche thereby it is important 
that a commander has a wealth of methods to deal with stress [11]. Significant 
deficiencies in effective methods for combating effects of mental overload 
can sometimes lead to a decrease in concentration and a slowdown in the 
soldier’s reaction time. It can cause the increased threat posed to an entire 
unit and, in the case of a commander, the loss of life or health of subordinates.

Therefore, in order to minimize the danger, it is useful to expand the 
scope of military training on topics related to management and command 
psychology and to increase the interpersonal and communication skills of 
commanders. Veterans of overseas missions inform that the effective im-
plementation of the actions is based on the mutual confidence in building 
of which a commander plays a crucial role.

As far as confidence is concerned, a superior’s subjective dimension and 
the trust in his / her abilities are essential. Soldiers serving outside the borders 
of the state are prepared to operate in a dangerous environment, however 
longer existence under constant stress, agitation, and increased alertness over 
time affect the physical and psychological capacity of soldiers. The further 
weakening may decrease morale. At the same time, it is well known that 
even the best theoretical studies do not accurately depict all aspects of the 
asymmetric conflict. Coming into immediate contact with hatred and cruel 
ruthlessness of aggressors becomes an experience beyond the regenerative 
capacity of the human psyche and the level of stress resistance. During the 
course of a mission, it is up to a commanding officer to observe subordi-
nates so as to quickly notice disturbing changes in a soldier’s behavior and 
respond accordingly.

Knowledge of the human psyche and the awareness of emotional and 
psychological dangers that can affect a soldier witnessing a traumatic situ-
ation is an important commander skill. Persistent depletion can aggravate 
the reaction to a severe and traumatic event, which in turn leads to internal 
imbalances and abnormalities in functioning. Professional psychological 
assistance becomes essential at that time [3]. Debriefing is the basic method 
to reduce accumulated emotions, thoughts and feelings. Although this is not 
a form of therapeutic work, it provides a safe environment to vent feelings 
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without fear of being assessed by superior officers, and it focuses mainly on 
the aforementioned trust among team members.

A psychologist takes a key role during debriefing. Taking into account 
the multitude of stressors affecting soldiers during overseas missions, the 
professional preparation of a person working with soldiers is of great im-
portance. He / She must be familiarized with the military environment and 
prevailing stereotypes that may result in resistance to talk about feelings and 
problems. Changes in this area should address soldiers themselves and their 
perception of psychologist consultations as signs of weakness and professional 
uselessness to serve.

It is also not possible to hide nor deny the significant role that prevention 
and reduction of negative combat stress effects have on social awareness 
raising not only among soldiers, their families and relatives, but also, and 
perhaps even primarily, among all society members not necessarily associated 
with the military.

The psychological support of soldiers-mission participants should not 
cease with the end of a mission, but needs to be continued after they return 
home, in everyday, oftentimes civil, life. This is a particularly critical time for 
a soldier who must re-adapt to the reality that is often different from the one 
he / she left half a year earlier.

Ignoring the fact that it is the period immediately following the soldier’s 
return from a mission that is of colossal significance for the later life of both 
a soldier himself / herself and his / her family is in many cases a drastic error 
which may have strongly negative impact.

Symptoms of PTSD in a soldier returning from the area of   military op-
erations do not have to appear immediately after landing; rarely is he or she 
already affected by symptoms of post-traumatic stress disorder and directly 
from the journey gets under the care of specialists. PTSD symptoms can appear 
up to several months after returning from a stressful area of military action. In 
order to make an unambiguous diagnosis and classify a person into a stressed 
group, it is required that the symptoms last for at least one month, negatively 
affecting different areas of mental and social functioning of the individual.

It is therefore extremely crucial that the broadly understood society as 
well as family, relatives, superiors and subordinates of a given person are 
well aware of and familiarized with the range of symptoms that may indicate 
that he / she suffers from a syndrome of posttraumatic stress disorder [10].
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According to DSM-IV the criteria for post-traumatic stress disorder con-
sist of three key symptom groups [5]:
1) reenacting a traumatic event – a patient has recalling memories, flashbacks, 

dreams or malaise caused by circumstances reminiscent of or related to 
the experienced stress event. 

2) avoidance of stimuli related to the trauma and general numbness – a pa-
tient actively avoids or tries to avoid any places, events and circumstances 
that could in any way remind him / her of the stressor or the situation in 
which he / she was subjected to it.

3) psycho-physiological overstimulation – chronic states of excitation, ag-
itation and increased psychological sensitivity (not observed before the 
contact with the stressor) appear in a patient in any of the following ways:

• having trouble falling or staying asleep,
• fits of anger and hypersensitivity,
• problems with concentration,
• excessive vigilance,
• increased reaction of surprise.

Therefore the question arises: why do soldiers ignore symptoms and prob-
lems related to negative consequences of traumatic events? The knowledge 
of the specificity of the military environment and culture is indispensable 
for better understanding of the discussed issue. Soldiers’ strong conviction 
about their own social competence and the awareness of behaviors that are 
expected and desired by comrades-in-arms and colleagues highly influence 
their own conduct.

This is largely due to the rooted in culture stereotype of a soldier as a 
strong human who can cope with problems by himself. The search for help 
becomes a synonym of weakness. This can only be changed through extensive 
and effective and often media awareness-raising actions and through better 
psychological education. It is important to follow the motto that posttrau-
matic stress disorder is not a sign of weakness but a normal reaction to an 
abnormal situation.

Conclusion

Stress, as one of the main factors specifying the level of adaptability of a given 
organism to external factors, is a fundamental element that determines both 
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reactions and behaviors of individuals in the environment of permanent threat 
to life or health. A human exposed to negative influences, subjected to events 
that cause psychological traumas, forced to act in a sense of danger, injured 
or functioning in a state of deep thermal shock, i.e. operating in a strongly 
stressful environment, responds to these factors in different ways. However, 
each of these reactions is related to the occurrence of physiological changes 
in the body, and in negative emotions built-up in the mental sphere.

The processes that take place, including their quality, intensity, severity 
and type depend largely on an individual, his or her health and adaptability, 
as well as the intensity of stressors.

Factors characterized by the longer exposure period rather than high 
intensity have a particularly severe impact on human health. Stressors with 
lower intensity but longer duration are much more destructive than intense 
but short-lived ones. This is not an absolute rule, because everything is 
conditioned by individual adaptation capabilities.

Combat and patrol-mediatory operations within the framework of the 
Polish Armed Forces’ peacekeeping missions belong to such factors causing 
stressful reactions through long-term impact, thus making an individual 
remain under permanent mental tension.

Knowledge about how a person functions in a high-risk environment, how 
the human body reacts to stressors and what stressors await a human in the 
mission area is the primary way by which negative effects of long-term acting 
in a stressful environment can be effectively neutralized. It is also important to 
be aware of consequences of psychological traumas and destructive methods 
of dealing with stress. 

The characterization of the clear model of the commander’s personality 
is aimed at ensuring possibly the most effective functioning of subordinates 
while performing tasks outside the state, at the same time taking care of 
mental comfort and increasing the sense of safety among soldiers.

The analysis conducted made it possible to distinguish the set of char-
acteristics of a commander on an overseas mission. The threats related to 
war zone operations require not only the general military knowledge and 
combat expertise, but also interpersonal and communication skills that 
provide peace of mind and the sense of safety for subordinates.

A superior at each level of command is obliged to provide safety for 
subordinates. Proper personality predispositions as well as interpersonal 
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communication skills are necessary for effective, actual cooperation and 
building confidence in a commander. At the same time, a commander must 
be aware of own range of activities and limitations associated with them 
so as to establish cooperation with psychologists and psych-prophylactic 
specialists whenever necessary. The commander’s approach has an impact 
on the way soldiers perceive professional help. The appropriate attitude and 
awareness of threats in the mental sphere gives a subordinate the ability to 
deal with the problem without feeling the loss of masculinity and the im-
pression that the comrades have been let down.

Psychological education and the developed sense of observation also 
sensitize a superior to any signs of behavioral disturbances among his / 
her subordinates. In addition, permanent co-operation with mental health 
professionals and treating them as full-fledged team members, allows for 
quicker recognition of alarming signals indicative of a developing problem 
and adjustment of forms of action at various stages of its development.

Human as a social being does not function in complete isolation from 
other individuals. On the contrary, he / she lives in a certain symbiosis 
with other surrounding individuals that are his / her immediate environ-
ment – family, relatives, friends, acquaintances. It is therefore crucial for the 
system of preventing negative manifestations of combat stress to expand the 
obligation to have basic knowledge on the subject, not only by the person 
concerned, but also by the immediate surroundings of a soldier exposed to 
stressors or posttraumatic stress disorder.
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Rola rodziny w kreowaniu kultury bezpieczeństwa 
społeczności lokalnych 

Abstrakt

Bezpieczeństwo nie jest czymś trwałym, stabilnym i niezmiennym. Jest to zja-
wisko o charakterze dynamicznym, dlatego słusznie rozpatruje się je w trzech 
podstawowych formach, a mianowicie jako naczelną potrzebę, stan oraz proces. 
Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem domaga się systemowych rozwiązań, ale 
przede wszystkim kreowania kultury bezpieczeństwa.

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa jest złożonym przedsięwzięciem, wyma-
gającym czasu, ale również zaangażowania różnorodnych sił i środków będących 
w dyspozycji państwa. Dowodzi to konieczności systemowego podejścia do tego 
zagadnienia. Analizując go, autorki skupiły się wokół związków przyczynowo-

-skutkowych występujących między jakością funkcjonowania rodzin a poziomem 
bezpieczeństwa społeczności lokalnych. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, rodzina, kultura bezpieczeństwa, bezpieczeństwo 
społeczności lokalnych

The Role of the Family in Creating the Safety  
of Local Communities 

Abstract

Safety is not something permanent, stable and unchanged. This is a dynamic 
phenomenon to be rightly considered in three basic forms, namely as the main 
need, state and process. The effective safety management calls for system solutions, 
but above all for creating a safety culture. Shaping a safety culture is a complex  
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undertaking, requiring time, but also the involvement of various forces and resourc-
es at the disposal of the state. This proves the need for a systematic approach to this 
issue. Analyzing this issue, the authors focused on the causal relationships between 
the quality of the family functioning and the level of safety of local communities.

Keywords: safety, family, safety culture, safety of local communities 

Wprowadzenie

Bezpieczeństwo, będąc pojęciem niejednoznacznym i cechującym się interdy-
scyplinarnym charakterem, skłania badaczy do eksploracji problemu bezpie-
czeństwa w różnych kontekstach. 

Procesowe ujęcie bezpieczeństwa podkreśla wieloaspektowość i złożoność 
jego natury. Jako proces należy rozpatrywać je jako uporządkowany w czasie 
ciąg różnych zdarzeń i stanów, zarówno w życiu jednostki, jak i określonej 
zbiorowości. W związku z tym, rozważając kwestie związane z kształtowaniem 
kultury bezpieczeństwa, procesowe ujęcie bezpieczeństwa zdaje się być naj-
bardziej adekwatne. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa jest niewątpliwie 
złożonym przedsięwzięciem, wymagającym czasu, ale także zaangażowania 
różnorodnych sił i środków będących w dyspozycji państwa. Dowodzi to zatem 
konieczności systemowego podejścia do tego zagadnienia. 

Celem artykułu jest określenie związków przyczynowo-skutkowych wystę-
pujących między jakością funkcjonowania rodzin a poziomem bezpieczeństwa 
społeczności lokalnych.

Spostrzeżenia zawarte w artykule opierają się w znacznym stopniu na wiedzy 
teoretycznej oraz na wynikach zrealizowanych badań. 

1. Pojęcie bezpieczeństwa w kontekście kultury bezpieczeństwa 

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa wpływa na bezpieczeństwo jednostki, 
bezpieczeństwo organizacji oraz bezpieczeństwo państwa. Wyraża się to m.in. 
w poziomie świadomości społecznej oraz odpowiedzialności każdego czło-
wieka za poczucie bezpieczeństwa indywidualnego oraz najbliższych (rodziny, 
sąsiadów czy społeczności lokalnej).

Obywatele bardzo często utożsamiają bezpieczeństwo z brakiem zagro-
żeń, co niestety działa na ich niekorzyść, gdyż usypia czujność i przyczynia 
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się do nieuzasadnionych roszczeń. Stan bez zagrożeń jest niemożliwy do 
osiągnięcia, gdyż można tylko mówić o akceptowalnym poziomie zagrożeń 
czy akceptowalnym poziomie ryzyka ich wystąpienia. 

Zdaniem autorek, w ramach kształtowania kultury bezpieczeństwa, kontekst 
tego ujęcia bezpieczeństwa należy podnosić jak najczęściej, w celu zwiększania 
świadomości społecznej, a w konsekwencji kreowania współodpowiedzialnej 
postawy wobec bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego. Organy władzy 
wprawdzie są odpowiedzialne za sprawowanie pieczy nad ochroną ludności, ale 
obywatele muszą aktywnie partycypować w kreowaniu kultury bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo to druga z najważniejszych potrzeb egzystencjonalnych 
człowieka, zaraz po potrzebach fizjologicznych [1, s. 13]. Jego zapewnienie 
jest jednym z nadrzędnych zadań każdego państwa. Pojęcie bezpieczeństwa 
jest różnie interpretowane, ale zawsze wspólnym mianownikiem pozostaje 
zapewnienie swobody rozwoju, ochrona wspólnych dóbr, życia osobistego 
jednostki, prawa człowieka oraz przynależność narodowa. Aby zrozumieć 
istotę bezpieczeństwa, często zadawane jest pytanie: do czego ono tak napraw-
dę służy i czym jest? Odpowiedź, na podstawie triady zadań bezpieczeństwa, 
przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Triada zadań bezpieczeństwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie [1, s. 13] 

 
 

zapewnienie 
bytu jednostki 
w sytuacjach 

„normalnych”

zapewnienie 
przetrwania jednostki 
w trudnych sytuacjach 

oraz kryzysowych

zapewnienie 
rozwoju 

jednostki w 
sytuacjach 

„normalnych” 
oraz 

kryzysowych



Zaprezentowana na rys. 1 triada zadań bezpieczeństwa oddaje istotę zagad-
nienia, mianowicie bezwzględną i priorytetową ochronę jednostki w każdej 
sytuacji, bez względu na warunki zewnętrzne.

Bezpieczeństwo nie jest zatem czymś trwałym, stabilnym i niezmiennym. 
Jest to zjawisko o charakterze dynamicznym, dlatego słusznie rozpatruje się je 
w trzech podstawowych formach, czyli jako naczelną potrzebę, stan oraz proces. 

Jerzy Stańczyk traktuje bezpieczeństwo jako „naczelną potrzebę człowieka 
i grup społecznych, a zarazem najważniejszym ich celem” [2, s. 13].

Człowiek od początku swojego istnienia szuka sposobów, aby chronić 
się przed różnego rodzaju zagrożeniami. W ten sposób stara się zapewnić 
sobie i bliskim poczucie bezpieczeństwa. Każdy człowiek dąży do realizacji 
planów rodzinnych, prywatnych, zawodowych oraz spełnienia marzeń o su-
biektywnie bezpiecznej rzeczywistości [3, s. 119–120]. Fakt subiektywizmu 
w postrzeganiu bezpieczeństwa jest o tyle istotny, że podkreśla potrzebę 
uwzględniania prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzeń niekorzystnych, 
a w konsekwencji do analizowania ryzyka.

Bezpieczeństwo w kontekście ryzyka ujmuje Jerzy Wolanin, według któ-
rego bezpieczeństwo to „stan otoczenia cywilizacyjnego i środowiska natu-
ralnego określonego przez poziom całkowitego ryzyka” [1, s. 35].

Dopełnieniem powyższego jest ujęcie zaproponowane przez Bolesława 
R. Kuca i Zbigniewa Ścibiorka, którzy uważają, że bezpieczeństwo „jest nie 
tylko określonym stanem rzeczy, ale ciągłym procesem społecznym, w ramach 
którego działające podmioty starają się doskonalić mechanizmy zapewniające 
im poczucie bezpieczeństwa” [4, s. 11].

Podobnie rzecz ujmuje Witold Pokruszyński, podając następujące wyjaś-
nienie bezpieczeństwa: „proces, w którym stan bezpieczeństwa i jego struktu-
ra podlegają dynamicznym zmianom stosownie do aktualnych uwarunkowań 
bezpieczeństwa. Innymi słowy, bezpieczeństwo oznacza ciągłą działalność 
jednostek, społeczności lokalnych, państw lub organizacji międzynarodowych 
w tworzeniu stanu bezpieczeństwa” [5, s. 177].

Powyższe dowodzi, że zapewnienie bezpieczeństwa w zaprezentowanych 
powyżej formach staje się niełatwym wyzwaniem. Efektywne zarządzanie 
bezpieczeństwem wymaga systemowych rozwiązań, ale przede wszystkim 
kreowania kultury bezpieczeństwa. 

Wstępem do rozważań oraz poprawnego ujmowania kultury bezpieczeń-
stwa jest znajomość pojęcia kultury. 
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Mały słownik języka polskiego definiuje kulturę jako „całokształt dorobku 
ludzkości, wytworzonego w ogólnym rozwoju historycznym lub w określonej 
epoce” [6, s. 369]. W ujęciu tym szczególny akcent położono na działalność 
człowieka osadzoną w czasie, uwzględniającą tożsamość historyczną i naro-
dową w kontekście rozwoju. Powyższe postrzeganie kultury koresponduje 
z procesowym postrzeganiem bezpieczeństwa, a mianowicie ciągiem zdarzeń 
osadzonych w czasie i umożliwiających rozwój jednostki i grup społecznych.

Interesująca i potwierdzająca niejako zasadność zajmowania się przed-
miotowym zagadnieniem jest definicja zaproponowana w internetowym 
słowniku języka polskiego, która ujmuje kulturę jako „umiejętność obcowania 
z ludźmi, zachowania się odpowiednio do sytuacji, a także jako materialną 
i umysłową działalność społeczeństw oraz jej wytwory” [7]. 

W literaturze kultura określana jest jako „całokształt materialnego i du-
chowego dorobku ludzkości, a także ogół wartości, zasad i norm współżycia 
przyjętych przez każde zbiorowości; wszystko to, co powstaje dzięki pracy 
człowieka, co jest wytworem myśli i działalności” [8, s. 331]. 

Powyższe ujęcia, chociaż na pozór różne, akcentują część wspólną i pod-
stawową istoty pojęcia, a mianowicie działalność człowieka wyrażoną ciężką 
pracą na rzecz dobra ogółu.

Uwzględniając powyższe, można wyróżnić następującą klasyfikację kultury: 
• materialną,
• cywilizacyjną,
• duchową. 

Kultura materialna zawiera się w kulturze cywilizacyjnej, zaś kultura 
duchowa jest całokształtem pracy i zdobyczy z gałęzi wiedzy, sztuki i etyki. 
Pojęcie kultury obejmuje zachowania całego społeczeństwa. Postępowanie to 
stało się nawykiem, które wyróżnia się wśród różnych członków grupy spo-
łecznej czy też w rozmaitych kategoriach obywatelskich. Pojęcie to jest pro-
cesem uczenia się, zatem działanie kulturowe jest opanowane [8, s. 331–332]. 

Grzegorz Wierzbicki pojęcie to opisuje jako „zbiór różnorodnych czyn-
ników uruchamiających lub podtrzymujących działania chroniące życie 
i zdrowie, również w czynnościach pozazawodowych” [8, s. 331−332].

Najobszerniejszą definicję kultury bezpieczeństwa przedstawia Marian 
Cieślarczyk. Opisuje ją jako „wzór podstawowych założeń, wartości, norm, 
reguł, symboli i przekonań, wpływających na sposób postrzegania wyzwań, 
szans i (lub) zagrożeń, a także sposób odczuwania bezpieczeństwa i myślenia 
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o nim oraz związany z tym sposób zachowania i działania (współdziałania) 
podmiotów, w różny sposób przez te podmioty wyuczonych i wyartykułowa-
nych w procesach szeroko rozumianej edukacji, w tym również w naturalnych 
procesach wewnętrznej integracji i zewnętrznej adaptacji oraz w innych 
procesach organizacyjnych, a także w procesie umacniania szeroko (nie 
tylko militarnie) rozumianej obronności, służących w miarę harmonijnemu 
rozwojowi tych podmiotów i osiąganiu przez nie najszerzej rozumianego 
bezpieczeństwa, z pożytkiem dla siebie, ale i otoczenia” [9, s. 210].

Kulturę bezpieczeństwa rozpatruje się w trzech różnych wymiarach. W li-
teraturze przedmiotu określane są one jako filary kultury bezpieczeństwa. 
Schematyczne ujęcie zaprezentowano w ujęciu graficznym (rys. 2).

Rys. 2. Filary kultury bezpieczeństwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu

Na kształtowanie kultury bezpieczeństwa wpływa bezpieczeństwo jed-
nostki, bezpieczeństwo organizacji oraz bezpieczeństwo państwa. Kształtowa-
nie kultury jest spójne ze świadomością własnej odpowiedzialności każdego 
człowieka, a także z bezpieczeństwem w codziennym życiu jednostki [10]. 

Na tworzenie kultury organizacji bardzo duży wpływ ma kierownictwo 
oraz sposób komunikowania się i zasady, które obowiązują wewnątrz organi-
zacji, szczególnego znaczenia w kształtowaniu kultury organizacyjnej nabiera 
bezkonfliktowość między członkami tej organizacji. 

Bezpieczeństwo jednostki polega na zorganizowaniu osoby, tj. „takich 
wielorakich warunków egzystencji, które, jeśli zostaną przez niego odpowied-
nio skonsumowane, zapewnią mu pełny rozwój osobowy – samorealizację”  
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[11, s. 140]. Pojęcie to wskazuje na potrzebę zmniejszenia złych doświadczeń 
jednostki, które powstają w życiu codziennym. Występują one w formie lęku 
i strachu, ale też często niepewności i braku umiejętności radzenia sobie z za-
grożeniami. Są to stany uczuciowe, które człowiek przeżywa prawie codziennie 
i nie jest w stanie się ich pozbyć. Obawa jest przejawem zagrożeń społecznych, 
które mogą determinować sposób działania w całym życiu. Człowiek najbar-
dziej boi się utraty pracy i rozbicia związku. Młody człowiek zaś obawia się 
niezdanego egzaminu czy też niezaliczonego sprawdzianu w szkole. Poziom 
lęku jest uzależniony od sytuacji zagrażającej życiu tak fizycznemu, jak i psy-
chicznemu osoby. Bezpieczeństwo jednostki i charakter indywidualny jest 
zależny tylko od człowieka i jego charakteru [12, s. 65].

Kształtowanie bezpieczeństwa bardzo często jest determinowane sposo-
bem wdrażania kultury bezpieczeństwa w życie. Główną formą kształtowa-
nia kultury bezpieczeństwa będą szkolenia, które wpływają na zachowania 
jednostki, a także na osobiste cechy człowieka. Są one ważnym elementem 
w budowaniu kultury bezpieczeństwa. Prowadząc takie szkolenia, człowiek 
zarówno zdobywa nowe umiejętności, jak i buduje poczucie własnej wartości 
[13, s. 221–222].

Ważną rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa odgrywa również edukacja 
dla bezpieczeństwa. Edukacja ma charakter cykliczny, a do jej najważniejszych 
składowych zaliczyć można wychowanie i uczenie się. Edukacja społeczeń-
stwa jest bardzo ważna, ponieważ dzięki niej doskonalone są umiejętności 
obywatela [14, s. 458]. Należy też pamiętać, iż „edukacja to ogół procesów, 
których celem jest zmienianie ludzi, stosowanie do panujących w danym 
społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych” [15, s. 41].

Wobec powyższego stwierdza się, że proces rozwoju kultury bezpieczeń-
stwa jest realizowany przez: 

• akceptację potrzeby rozwoju oraz konsekwentne i dojrzałe dążenie ku 
temu zarówno jednostki, jak też grup społecznych;

• zdolność użycia całego bogactwa potencjału;
• umiejętność delegowania zadań oraz współpracy z różnymi partnerami 

życia społecznego;
• zdolność efektywnego organizowania bezpieczeństwa, przy jednoczesnym 

wspieraniu lokalnego przywództwa. 
Kształtując kulturę bezpieczeństwa, nie należy zapominać o otwartej 

komunikacji wyrażanej przez wszechstronne komunikowanie społeczne. 
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Informacje podnoszące świadomość społeczną z zakresu bezpieczeństwa 
można zamieszczać w internecie, prasie czy mediach lokalnych, ale także 
przekazywać w ramach organizowanych kampanii informacyjnych. 

Skuteczną formą kształtowania kultury bezpieczeństwa z pewnością będą 
kampanie społeczne mające za zadanie podnoszenie świadomości społecznej 
wśród różnych grup wiekowych. W ocenie autorek artykułu zdefiniowanie 
roli rodziny i zidentyfikowanie kluczowych czynników kształtujących po-
czucie bezpieczeństwa społeczności lokalnych z pewnością przyczyni się do 
doskonalenia praktycznych form kreowania kultury bezpieczeństwa. 

2. Istota funkcjonowania społeczności lokalnych  
     w aspekcie bezpieczeństwa 

Społeczności lokalne są bardzo specyficznymi grupami, a więzi występujące 
pomiędzy jej członkami, tzw. więzi lokalne, opierają się na relacjach rodzin-
nych, sąsiedzkich i kontakcie osobistym oraz na codzienności i trwałości. 
Wynikają one najczęściej ze wspólnych interesów, potrzeb, a także z poczucia 
przynależności do danego miejsca oraz poczucia tożsamości. 

Literatura przedmiotu podaje następującą definicję: „społeczność lokalna 
to taka społeczność, która zajmuje nie jakąś przestrzeń lokalną, ale przestrzeń 
konkretną, mającą nazwę i własną tradycję lokalną” [16, s. 65].

Jednocześnie należy pamiętać, iż w otoczeniu społeczności lokalnych 
istnieje wiele instytucji, podmiotów i organizacji, które odgrywają kluczową 
rolę w kształtowaniu człowieka, jego charakteru i osobowości. Najczęściej 
zalicza się do nich:

• samorząd lokalny, który zaspokaja podstawowe potrzeby mieszkańców 
i dba o jakość ich życia; 

• lokalne przedsiębiorstwa, które wytwarzając dobra i usługi, zaspokajają 
potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej;

• instytucje systemu oświaty, czyli szkoły, przedszkola, młodzieżowe ośrod-
ki wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne; 

• lokalne instytucje kulturalne, zapewniające dostęp do kultury i informacji, 
np.: ośrodki kultury, biblioteki; 

• kościoły i instytucje religijne, których zadaniem jest zachęcanie ludności 
do angażowania się w sprawy lokalne, dzięki czemu powstają silne więzi 
społeczne; 
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• podmioty trzeciego sektora, czyli wszelkiego rodzaju stowarzyszenia, 
fundacje, organizacje społeczne, związki zawodowe itp. [17].
Mówiąc o bezpieczeństwie społeczności lokalnych najczęściej przytacza 

się definicje bezpieczeństwa lokalnego lub publicznego (w literaturze często 
utożsamianego z bezpieczeństwem powszechnym).

Jednakże pojęcie bezpieczeństwa publicznego w znacznym stopniu doty-
czy instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo aniżeli samej społeczności. 
Bliższe samej społeczności jest pojęcie bezpieczeństwa lokalnego, określane 

„jako pewien stan spokoju i zdolności do neutralizowania zagrożeń w geo-
graficznie ograniczonej przestrzeni sąsiedzkiej (…)” [18, s. 23].

Biorąc pod uwagę, że „społeczność lokalna to zbiorowość, która zajmuje 
konkretną przestrzeń (…) można wnioskować, że bezpieczeństwo lokalne 
ma charakter ogólnopaństwowy z uwzględnieniem charakterystycznych dla 
danej zbiorowości lokalnej potrzeb, problemów i możliwości” [19, s. 202].

Bezpieczeństwo społeczności lokalnej implikuje wiele czynników, ale 
w znacznym stopniu zależy od poczucia bezpieczeństwa każdego obywatela. 
Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa na danym obszarze, a tym 
samym możliwość rozwoju danej społeczności lokalnej jest determinowana 
jakością zarządzania bezpieczeństwem lokalnym. Nieodłącznym elementem 
tegoż procesu, a zarazem jednym z zasadniczych jego zadań, jest kreowanie 
kultury bezpieczeństwa. Jej przejawem są m.in. tworzenie przejrzystego sy-
stemu prawnego oraz jego egzekwowanie, określenie właściwych kierunków 
rozwoju danej społeczności oraz jednolitych standardów polityki jakości 
obowiązującej na wszystkich etapach procesu zarządzania bezpieczeństwem 
społeczności lokalnych. 

Wyraża się to również przez dbanie władz lokalnych o odpowiedni poziom 
świadomości społecznej oraz jakość współpracy i współdziałania mieszkań-
ców z instytucjami odpowiedzialnymi za zapewnianie bezpieczeństwa. 

Oczywiście jest to długi proces, wymagający cierpliwości, ale przede wszyst-
kim zaufania, odpowiedzialności i zaangażowania obu stron. Wiąże się ze or-
ganizowaniem odpowiednich struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
wraz z efektywnym systemem zarządzania nimi. Wszystkie te instytucje, 
podmioty, organizacje odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu człowie-
ka, jego charakteru i osobowości. Jednakże podstawowy wpływ na kształt 
i  jakość życia społecznego ma najbardziej pierwotna komórka społeczna, 
jaką jest rodzina. 
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Rodzina stanowi podstawową formę życia społecznego i jest najważniejszą 
grupą, do której należy każdy człowiek. To właśnie dzięki niej człowiek może 
się rozwijać, zaspokajać swoje podstawowe potrzeby i wejść w sferę kształ-
towania swoich wartości i poglądów. Dzięki niej może czuć się bezpiecznie 
i wpływać pozytywnie na bezpieczeństwo społeczności lokalnych. 

Mając na uwadze powyższe, stwierdzono, że istnieje silna korelacja mię-
dzy jakością życia rodzinnego a bezpieczeństwem społeczności lokalnych.

3. Rola i znaczenie rodziny

Rodzina odgrywa szczególną rolę w życiu każdego człowieka. W ostatnich 
latach sposób jej funkcjonowania i zachodzące wewnątrz niej relacje zaczęły 
skupiać na sobie większą uwagę. Powoduje to powstawanie coraz to nowych 
rozważań i kontekstów ujmowania rodziny. Najczęściej określa się ją jako 
grupę, środowisko wychowawcze i kulturowe, wspólnotę i system społeczny. 

Rodzina to nic innego jak „zbiorowość ludzi powiązanych ze sobą więzią 
małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub adopcji” [20, s. 149]. 

Krótką, ale treściwą definicję zaproponował w Liście do rodzin Jan Pa-
weł II, który napisał, że „rodzina jest wspólnotą osób, najmniejszą komórką 
społeczną, a jako taka jest instytucją podstawową dla życia każdego społe-
czeństwa” [21, s. 17].

Każda rodzina spełnia określone funkcje, z których wyróżnić można trzy 
podstawowe, czyli prokreacyjną, socjalizacyjną oraz ekonomiczną. Stanowią 
one zespół zadań i efektów – wynik zadań. Spełnianie ich nie pozostaje indy-
widualną sprawą każdej rodziny − jest ważne w funkcjonowaniu i istnieniu 
społeczeństwa jako całości. 

„W porównaniu z jakąkolwiek organizacją i instytucją, z jakimkolwiek 
społeczeństwem i państwem, rodzina zawsze pozostaje społecznością pier-
wotną i dla człowieka ma największe znaczenie” [22, s. 9]. To fundamentalne, 
największe znaczenie dotyczy zarówno człowieka, jako jednostki, jak i całego 
społeczeństwa. Dzięki temu, że rodzina stanowi podstawową formę życia 
zarówno indywidualnego, jak i społecznego, człowiek może się rozwijać, 
zaspokajać swoje podstawowe potrzeby i wejść w sferę kształtowania swoich 
wartości i przekonań.

Dodatkowo odgrywa ona szczególną rolę w kształtowaniu osobowości, 
postaw i zachowań człowieka. Powinna zapewniać poczucie bezpieczeństwa, 
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dawać miłość i akceptację przez obecność i zrozumienie najbliższych osób. 
Jeżeli sytuacja w rodzinie się pogarsza i dochodzi do konfliktów, wpływa to 
destabilizująco na funkcjonowanie nie tylko danej rodziny, ale także całego 
społeczeństwa.

Bez wątpienia społeczeństwo wpływa na rodzinę (modyfikuje jej strukturę, 
funkcjonowanie, mentalność jej członków), z kolei rodzina wywiera wpływ 
na społeczeństwo. Wiele w społeczeństwie zależy od sposobu i poziomu jej 
funkcjonowania. Stąd też uzasadnione jest stwierdzenie, iż „rodzina jest 
istotnym elementem społecznych interakcji i kreuje zarówno pozytywne, jak 
i negatywne zjawiska w społeczeństwie” [23, s. 38].

Ze społeczeństwem i rodziną w dużym stopniu wiąże się pojęcie system 
społeczny, który w socjologii określany jest jako „układ zróżnicowanych ról 
i pozycji społecznych, za którymi kryje się akceptacja praw i obowiązków 
oraz norm i wartości” [24, s. 33].

Talcott Parsons – jeden z najwybitniejszych amerykańskich socjologów – 
stwierdził, iż „rodzina nie jest rzeczywistością wyizolowaną ani miniaturą 
społeczeństwa wpisaną w duży organizm społeczny, lecz stanowi podsystem 
społeczeństwa globalnego” [25, s. 75]. W związku z tym można uznać, że trzy 
czynniki mające fundamentalne znaczenie w systemie społecznym i decy-
dujące o jego trwałości (kulturowe, społeczne, osobowościowe) odrywają 
również kluczową rolę w wytrwałości i spójności rodziny.

Parsons był również twórcą systemu AGIL, który składa się z czterech 
funkcji. Funkcje te system społeczny musi realizować, aby móc przetrwać: 

• „funkcja adaptacyjna (ang. adaptation) – A – pełni ją ekonomia, która 
dostosowuje system do otoczenia zewnętrznego i wymagań pochodzą-
cych z zewnątrz; 

• funkcja osiągania celów (ang. goal attainment) – G – realizowana jest 
przez politykę, dzięki której system określa cel i misję, jaką chce lub 
powinien zrealizować;

•  funkcja integracyjna (ang. integration) – I – pełniona jest przez społeczeń-
stwo (czasem nazywane wspólnotą). Celem działań społeczeństwa jest 
zachowanie wewnętrznej integracji systemu, wypracowanie kooperacji 
i współdziałania wszystkich podsystemów; 

• funkcja kultywowania wzorów i usuwania napięć (ang. latent pattern 
mainternance) – L – spełniana jest przez kulturę, która wypracowuje 
pewne wzory, normy i zasady oraz utrzymuje je, a także wytwarza system 
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lojalności i motywacji, który skłania jednostki do angażowania się we 
wspólne działania i realizację wspólnych interesów” [26].
Rodzina, która musi dostosować się do wymagań i ogólnego funkcjonowa-

nia otoczenia zewnętrznego, realizuje wszystkie wymienione i opisane funk-
cje. Bez wątpienia każda rodzina ma swoje określone cele, do których dąży 
i chce je zrealizować. Utrzymanie odpowiednich relacji między wszystkimi 
członkami rodziny, tzn. małżonkami, rodzicami, dziećmi i rodzeństwem jest 
kluczowe dla przetrwania rodziny. Funkcja kultywowania wzorów i usuwania 
napięć realizowana jest przede wszystkim przez rodziców. To oni wypraco-
wują w dzieciach właściwe postawy i zachowania, a także uczą norm i zasad 
obowiązujących nie tylko w rodzinie, ale także w społeczeństwie. 

Rodzina jako podstawowa i fundamentalna wartość człowieka powinna 
dawać mu poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. Dom ma natomiast pełnić 
funkcję azylu, przestrzeni komfortu, odpoczynku, spokoju i schronienia. 
Człowiek potrzebuje zachowania więzi i relacji interpersonalnych z drugim 
człowiekiem, przede wszystkim takim, który jest mu bliski. Nie chodzi tu jed-
nak tylko o rodzinę. Ważną funkcję pełnią również przyjaciele zapewniający 
pomoc, wsparcie i dający akceptację. 

Dowodem powyższego są wyniki badań przeprowadzonych zarówno 
w gminie Buczek (w 2018 r. na 108 mieszkańcach), jak i badań zrealizowanych 
w województwie mazowieckim wśród funkcjonariuszy Policji, Państwowej 
Straży Pożarnej oraz Sił Zbrojnych RP (w 2015 r. na 1056 respondentach  
[3, s. 310].

Analiza wyników badań zrealizowanych przez jedną z autorek artykułu 
w tym roku [27] dowiodła, że największe poczucie bezpieczeństwa zapewnia 
respondentom rodzina, dom i przyjaciele (tabela 1). 

Tabela 1. Udział odpowiedzi udzielonych przez respondentów na pytanie:  

„Co daje Ci największe poczucie bezpieczeństwa?” 

 Skala wartości

Kategorie

1
(najwyższa 

wartość)
2 3 4 5

6
(najniższa 
wartość)

Dom 56 38 9 2 3 X
Rodzina 69 32 4 X 1 2
Przyjaciele 9 25 50 18 4 2
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cd. Tabeli 1.

 Skala wartości

Kategorie

1
(najwyższa 

wartość)
2 3 4 5

6
(najniższa 
wartość)

Okolica, w której mieszkam 3 12 34 46 12 1

Władze lokalne (w tym 
dzielnicowy) X 3 12 13 39 41

Posiadanie władzy 1 1 3 17 32 54

Źródło: [27, s. 48]

Podobnie analiza wyników badań zrealizowanych przez drugą z autorek 
w 2015 r. [3] dowiodła, że największe (decydujące) poczucie bezpieczeństwa 
daje rodzina, w następnej kolejności zdrowie i przyjaciele. 

Mając na uwadze wskazane przez respondentów wartości, stwierdza się, 
że w kreowaniu kultury bezpieczeństwa szczególny akcent należy położyć na 
programy promujące aktywności, realizowane w gronie rodziny bądź przy-
jaciół. Należałoby rozważyć możliwość organizowania lokalnych warsztatów 
dedykowanych rodzinie. W ramach warsztatów można przekazywać wiedzę 
teoretyczną i praktyczną z zakresu funkcjonowania rodziny oraz potrzeby 
wzmacniania więzi rodzinnych, koleżeńskich, sąsiedzkich. W konsekwencji 
wskazanie konkretnych inicjatyw, możliwych do podjęcia na rzecz kreowania 
kultury bezpieczeństwa właśnie w gronie rodzinnym, koleżeńskim czy są-
siedzkim. Zaprezentowane powyżej wyniki badań wyraźne akcentują wartość 
rodziny i przyjaciół w zapewnianiu poczucia bezpieczeństwa. 

Jednakże intrygująca w zrealizowanych badaniach jest niska ocena uży-
teczności władz lokalnych. Może to być spowodowane małym jej zaangażowa-
niem. W związku z tym rekomenduje się zastosowanie przez władze lokalne 
zasady „podwójnej korzyści” przez podkreślanie wartości rodziny w reali-
zowanych programach z zakresu bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Uwzględniając powyższe w zestawieniu z krytyczną analizą literatury, 
stwierdza się, że między bezpieczeństwem rodziny a bezpieczeństwem spo-
łeczności lokalnych istnieją bardzo silne związki i korelacje, bowiem poziom 
funkcjonowania rodziny w dużym stopniu determinuje jakość bezpieczeństwa 
tejże społeczności.
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Zależności bezpieczeństwa rodziny oraz bezpieczeństwa społeczności 
lokalnych zaprezentowano w formie graficznej (rys. 3).

Rys. 3. Zależności bezpieczeństwa rodziny oraz bezpieczeństwa społeczności 

lokalnej 

Źródło: [27, s. 63]

W celu pełnego zrozumienia zależności, jakie istnieją między tymi rzeczy-
wistościami, wskazano przykładowe obszary, w których te korelacje są silne.

Jako pierwszy przykład posłużyć może brak zainteresowania dziećmi 
i ich problemami. Przyczynia się to do szukania wsparcia i akceptacji wśród 
rówieśników i spędzania coraz więcej czasu poza domem. Rówieśnicy nie 
pomogą w rozwiązywaniu problemów tak jak rodzice czy inne bliskie osoby 
dorosłe. Jeżeli rówieśnicy sami borykają się z problemami, wszystko może 
się wręcz nasilać, a to z kolei może przyczynić się do nadmiernej agresji czy 
zażywania środków psychoaktywnych.

Obecnie rodzice coraz więcej czasu spędzają w pracy i są zajęci sprawami 
zawodowymi, a mniej rodzinnymi. Konsekwencją tego typu zjawisk jest sa-
motność, nuda i poczucie odosobnienia wśród dzieci. Powoduje to nadmierną 
frustrację i narastającą agresję, demonstrowaną negatywnym zachowaniem, 
które ma zwrócić uwagę „dorosłych dzieci”. To z kolei generuje problemy 
w komunikacji z innymi ludźmi – rówieśnikami, ale także całą społecznością. 

Jeżeli którykolwiek z członków rodziny nie czuje się bezpiecznie w domu 
i wśród najbliższych mu osób, nie ma w nich oparcia, akceptacji i zrozumie-
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nia, to nie jest możliwe, aby nie oddziaływało to na poczucie bezpieczeństwa 
społeczności lokalnej. Stąd też, w przypadku gdy rodzice nie wypełniają 
swojej roli, a co za tym idzie powierzonych im zadań i obowiązków ro-
dzicielskich, zaczynają pojawiać się, w większym lub mniejszym stopniu, 
zachowania aspołeczne, a niekiedy dochodzi również do patologii. Najczęś-
ciej spotykanym zjawiskiem patologii w systemie rodzinnym jest przemoc 
i agresja w rodzinie. Natomiast w systemie społecznych objawia się to m.in. 
wandalizmem, agresją słowną i fizyczną lub też innymi formami destrukcji 
życia społecznego.

Podsumowanie

Mając na uwadze ogromne znaczenie rodziny w rozwoju bezpieczeństwa 
społeczności lokalnych, przyjęto, że rodzinę można rozpatrywać jako gru-
pę, wspólnotę, środowisko wychowawcze i kulturowe, czy też jako system 
społeczny. Dowiedziono, że jest ona przede wszystkim najważniejszą war-
tością w życiu każdego człowieka. Ponadto daje mu poczucie bezpieczeństwa 
i akceptacji. Bez wątpienia rodzina jest fundamentem życia społecznego. 
To właśnie ona przekazuje najważniejsze wartości, uczy zachowań i zasad 
współżycia społecznego, które są niezbędne w relacjach ze społeczeństwem. 

W wyniku analizy przeprowadzonych badań wykazano, że cel opraco-
wania został osiągnięty. W toku analizy materiału badawczego dowiedziono 
też, że rodzina może mieć również negatywny wpływ na społeczeństwo, m.in. 
przez stosowanie przemocy rodzinnej. 

Powyższe dowodzi o istnieniu silnej korelacji pomiędzy społeczeństwem 
a rodziną. Społeczeństwo wpływa na rodzinę (modyfikuje jej strukturę, funk-
cjonowanie, mentalność członków rodziny), a z kolei rodzina wywiera wpływ 
na społeczeństwo. Wiele w społeczeństwie zależy od sposobu i poziomu jej 
funkcjonowania.

Rodzina stanowi zatem istotny element społecznych interakcji, kreujących 
zarówno pozytywne, jak i negatywne zjawiska w społeczeństwie. W kontek-
ście współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych, w ramach podsumowania ne-
gatywnych skutków, podkreślić należy problem alienacji społecznej. Alienacja 
społeczna, izolacja, wycofanie, jakkolwiek byśmy nie nazwali tego zjawiska, 
prowadzi do zubożenia społeczeństwa nie tylko pod względem wartości 
ideowych czy kulturowych, ale również społecznych i gospodarczych.
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Ryzyko występowania zagrożeń jest tak duże, że szczególnego znaczenia 
nabierają praktyczne metody minimalizowania ryzyka. Z pewnością wśród 
nich należy wymienić promowanie programów profilaktycznych, czyli pro-
wadzenie kampanii informacyjnych oraz podnoszenie poziomu świadomości 
społecznej przez krzewienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, np. organizując 
konkursy z wiedzy o bezpieczeństwie, realizujące zajęcia edukacji dla bez-
pieczeństwa czy grupy dyskusyjne, które będą poruszały tematy lokalnych 
zagrożeń. 

Krytyczna analiza potrzeb i poziomu świadomości społecznej z zakresu 
bezpieczeństwa może odbywać się cyklicznie w drodze sondaży realizowa-
nych w środowisku lokalnym. 

Natomiast bieżące wspieranie systemu rodzinnego jest zadaniem własnym 
władz samorządowych i powinno być realizowane w sposób ciągły. Jednak-
że zadanie to nie może być realizowane tylko interwencyjnie w przypadku 
skrajnych przypadków implikujących bezpośrednie konsekwencje w spo-
łeczeństwie. System rodzinny, ze względu na swoją wartość i kluczową rolę 
w kreowaniu kultury bezpieczeństwa, winien być wspierany zawsze, zwłaszcza 
w ramach programów profilaktycznych.

Reasumując, kreatywne podejście do działań profilaktycznych na rzecz 
rodziny w kontekście bezpieczeństwa społeczności lokalnych jest niezwykle 
istotne i może realnie przyczynić się do zmniejszenia ryzyka występowania 
zjawisk przemocy w rodzinie, które niewątpliwie mają destrukcyjny wpływ 
na jakość bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Aby móc mówić o suk-
cesie, należy podjąć trudne wyzwanie w aspekcie kształtowania kultury 
bezpieczeństwa – kultury otwartości i zaufania społecznego. Wymaga to 
czasu i rozwijania wielu umiejętności, przede wszystkim wśród kadry od-
powiedzialnej za kreowanie polityki bezpieczeństwa. Ciągłe doskonalenie 
i szkolenie zdaje się być warunkiem koniecznym przy realizacji programów 
prewencyjnych.

Otrzymane wyniki badań potwierdzają konieczność doskonalenia systemu 
zarządzania bezpieczeństwem na poziomie lokalnym, jak również podno-
szenia świadomości i wiedzy, tak wśród urzędników, jak i członków danej 
społeczności. 

Rekomenduje się podjęcie działań mających na celu inwestowanie w roz-
wój kultury zaufania w relacji obywatel − władza. Jednakże należy mieć na 
uwadze fakt, że nie ma możliwości budowania zaangażowania i współod-
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powiedzialności obywateli za dobro wspólne, jakim jest bezpieczeństwo 
indywidualne, bezpieczeństwo rodziny oraz bezpieczeństwo społeczności 
lokalnych bez systemowych rozwiązań ze strony państwa.
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Propozycja zastosowania wybranych elementów 
teorii wymiany w celu identyfikacji procesów 
integracji społecznej w kontekście kształtowania 
bezpieczeństwa

Abstrakt

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na możliwość wykorzystania wybranych 
konstruktów teorii wymiany, do modelowania interakcji społecznych. Nie byłoby 
nic nowego w tym ujęciu, gdyby nie fakt zakotwiczenia rozważań w kontekście 
potrzeb, a ściślej mówiąc, dostarczania bezpieczeństwa i wzajemnym udziale w jego 
kreowaniu. Autorka zakłada, że bezpieczeństwo − zdefiniowane jako usługa do-
starczana przez państwo w sposób kolegialny − może być istotnym przedmiotem 
wymiany społecznej. Przez prześledzenie wybranych teorii potrzeb, hierarchizują-
cych konieczność ich zaspokajania oraz przywołanie głównych tez twórców teorii 
wymiany, podjęto próbę ukierunkowania rozważań na rodzaje interakcji oraz na 
to, co warunkuje ich istnienie.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, potrzeba, interakcje, teorie wymiany, teorie potrzeb, 
zaufanie

The Proposal of Using Selected Elements  
of Exchange Theory in Order to Identify the Social 
Integration Processes in Security Shaping 

Abstract

The aim of this study is to draw the attention to the possibility of using selected 
constructs of the exchange theory to the model of social interactions. There would 
be nothing new in this approach, if not the fact anchor considerations in the con-
text of the needs, and more specifically the provision of the security and mutual 
participation in its creation. The author assumes that security defined as a service 
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provided by the state in a collegial way can be an important subject of the social 
exchange. Through selected theory of needs which hierarchies and also recalls the 
main founders of the exchange theory an attempt to focus discussion on the forms 
of the interaction, and on the factors which determine their existence was made.

Keywords: security, need, interactions, exchange theories, needs theories, trust 

Wprowadzenie

Wiek XXI od samego początku obfitował w tragiczne zdarzenia. To początek 
ery terroryzmu zdefiniowanego współcześnie jako „różnie umotywowane 
ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób 
lub grup skutkujące naruszeniem istniejącego porządku prawnego, podjęte 
w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych za-
chowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych. Działania 
te realizowane są z całą bezwzględnością, za pomocą różnych środków (prze-
moc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych), w celu nadania im 
rozgłosu i celowego wytworzenia lęku w społeczeństwie” [13]. To także czas 
klęsk żywiołowych, m.in.: fali upałów w południowej i wschodniej Europie 
na przełomie lipca i sierpnia 2003 r., huraganu Katrina w sierpniu 2005 r. 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, w którym życie straciło prawie 
2 tys. ludzi, trzęsień ziemi na Haiti w styczniu w 2010 r. (życie straciło 230 tys. 
osób), u wybrzeży Honsiu w Japonii w marcu 2011 r., którego konsekwencją 
była m.in. katastrofa w elektrowni jądrowej w Fukushimie czy chociażby 
niszczycielski huragan Irma, który na przełomie sierpnia i września 2017 r. 
spustoszył Wyspy Karaibskie. Agresja towarzysząca ludzkości od zawsze, 
w tak trudnych chwilach wzmaga się i przyjmuje różne oblicza, stając się 
trudnym do opanowania zagrożeniem. Szerzenie się nienawiści, rozbrzmie-
wające hasła faszystowskie, niweczenie i burzenie ładu społecznego etc., to 
zbiór niebezpieczeństw mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie 
społeczeństw. Towarzyszący ludzkości stan zagrożenia i niepokoju implikuje 
postrzeganie bezpieczeństwa jako priorytetowego produktu usługowego1.

 1 Bezpieczeństwo jako rodzaj towaru zostało zdefiniowane w artykule B. Szykuła-Piec, 
R. Piec, Koszty bezpieczeństwa jako produktu usługowego, „Zeszyty Naukowe SGSP” 
2017, nr 62 (2), tom 2, s. 153–169.
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W natłoku rozmaitych rozważań teoretycznych oscylujących wokół analiz 
formalnych struktur organizacyjnych najwyższych szczebli oraz integracji 
działań w obszarze bezpieczeństwa, nie można pominąć pewnych określonych 
paradygmatów z obszaru nauk społecznych, wypracowanych w toku badań 
naukowych. Wyjściowym założeniem jest zdefiniowanie bezpieczeństwa 
jako jednej z podstawowych potrzeb człowieka. Bez zagwarantowania jej, ani 
człowiek jako jednostka, ani całe społeczeństwa, nie mają szans na rozwój 
i prawidłowe funkcjonowanie. Rozpatrując kwestie związane z zaspokajaniem 
potrzeb człowieka, należy niewątpliwie prześledzić kilka znaczących teorii 
poświęconym tym zagadnieniom. 

Teorie potrzeb w kontekście relacji z otoczeniem

Dyscypliną naukową, w której powstały najbardziej znaczące teorie potrzeb, 
jest psychologia. Teorie te, w oparciu o dorobek empiryczny, obejmujący m.in. 
identyfikowanie, definiowanie potrzeb w odniesieniu do ich ról w opisie i wy-
jaśnianiu ludzkich zachowań, określają potrzeby jako zmienne motywacyjne. 
Święty Tomasz z Akwinu łączył zaspokajanie potrzeb z tezą, iż człowiek jest 
z natury istotą społeczną, samą dla siebie niewystarczalną. W jego rozwa-
żaniach odnajdziemy trzy rodzaje potrzeb: moralne, intelektualne i fizyczne, 
które mogą być zaspokajane w warunkach społecznych. Trudno o realizacje 
niektórych potrzeb uwarunkowanych koniecznością wzajemności w odosob-
nieniu. Kompletna niezależność, zdaniem filozofa, była niemożliwa i ten 
właśnie fakt zmuszał ludzi do tworzenia wspólnot [18].

Jedną z najdłuższych list potrzeb sporządził Henry A. Murray, dzieląc je 
na dwie zasadnicze grupy: wiscerogeniczne (tj. fizjologiczne) i psychogenicz-
ne − łącznie 48 potrzeb. 

Jedną z potrzeb psychogennych, a mianowicie potrzebę bezpieczeństwa, 
amerykański psycholog zdefiniował w trzech odsłonach:
1) potrzeba unikania urazu fizycznego,
2) potrzeba unikania urazu psychicznego ze strony innych,
3) potrzeba unikania urazu psychicznego we własnych oczach [14].

Jednakże podstawową i najczęściej cytowaną teorią potrzeb jest ta, któ-
rej autorem jest Abraham Maslow2. Uczony oparł swoje przemyślenia na 

 2 Abraham Maslow − amerykański psycholog i psychopatolog, twórca i czołowy przed-
stawiciel tzw. psychologii humanistycznej.



doświadczeniach szkoły stosunków społecznych (ang. Human Relations) 
Eltona Mayo3, ukierunkowanej na psychospołeczne zachowania uczestników 
interakcji. Maslow skoncentrował swoją uwagę na człowieku, na jego mo-
tywacji i osobowości, jednoznacznie podkreślając, że zachowanie człowieka 
nie jest wynikiem chwilowych stanów emocjonalnych, ale konsekwencją 
jego dążenia do zaspokojenia potrzeb, do uzupełniania braków, które to 
składają się na pewien określony zbiór o układzie hierarchicznym, niższego 
i wyższego rzędu. Jeżeli człowiek nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb 
niższego rzędu, to nie ma możliwości bądź chęci zaspokojenia potrzeb rzędu 
wyższego. Zdaniem psychologa, fundamentem ludzkiego funkcjonowania 
jest zaspokojenie potrzeb związanych z fizjologią, skatalogowanych w po-
staci zbioru obejmującego sen – odpoczynek, pożywienie – jedzenie, na-
wadnianie – picie, seks – potrzeby seksualne etc. Kolejnym blokiem wśród 
potrzeb jest bezpieczeństwo, którego składowymi jest m.in. pewność jutra, 
stabilność, porządek, wolność od strachu i lęku. Potrzeby wyższego rzędu,  
tj. przynależności, szacunku, samorealizacji, stanowiące następną grupę po-
trzeb, mogą być zaspokajane dopiero wówczas, gdy te podstawowe są możliwe 
do zapewnienia [8, 11].

Alternatywną teorię zaproponował Frederick Herzberg, który zidentyfi-
kował dwie swoiste grupy czynników – motywatorów. Jego zdaniem człowiek, 
aby mógł prawidłowo funkcjonować i realizować się życiowo, musi mieć 
zaspokojone potrzeby w dwóch obszarach. Pierwszy z nich zawiera w sobie 
czynniki wewnętrzne, związane bezpośrednio ze stosunkiem do danego za-
dania, czyli określające pozytywne lub negatywne postrzeganie aktywności. 
Jeśli są zdefiniowane i zapewnione w sposób prawidłowy, występuje wów-
czas poczucie zadowolenia, spełnienia i satysfakcji, pojawia się możliwość 
samorealizacji i celowości działania. Natomiast jeśli nie, jego funkcjonowanie 
z otoczeniem jest zaburzone. Do tego zbioru należą: uznanie – czyli doce-
nianie, osiągnięcia; odpowiedzialność – czyli umożliwienie pracownikowi 
realnego wpływu; awanse, możliwość rozwoju – czyli wsparcie w nabywaniu 
nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz praca – czyli sama możliwość 
wykonywania pracy [10]. Drugi obszar zapełniony jest czynnikami, zde-
finiowanymi przez Herzberga jako higieniczne, związanymi z otoczeniem 

 3 Elton Mayo – australijski psycholog i socjolog, twórca teorii relacji międzyludzkich – 
kontaktów nieformalnych i ich wpływu na efektywność pracy.
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wykonywanych zadań i pełnionych obowiązków. To między innymi stosunek 
do pracowników, uczciwość i kompetencje przełożonych, stosunki między-
ludzkie, wynagrodzenie oraz inne niematerialne świadczenia, korelacja po-
między wykonywaną pracą a życiem osobistym, przez którą można określić 
jej wzajemny wpływ oraz to, co można dzięki niej zapewnić sobie czy swojej 
rodzinie. To także, pomijane niejednokrotnie, fizyczne warunki w pracy 
umożliwiające higienę umysłu. Zaspokojenie tych potrzeb podnosi poziom 
motywacji do wykonywania narzuconych obowiązków. Badania Herzberga 
dowodzą, że brak czynników higienicznych budzi niezadowolenie i dyskom-
fort, natomiast ich zagwarantowanie zaledwie niweluje brak zadowolenia. 
Inaczej jest w przypadku potrzeb motywacyjnych, których zagwarantowanie 
implikuje satysfakcję [8]. Zgodnie z założeniami Herzberga, właściwe dzia-
łanie obu rodzajów czynników jest ze sobą ściśle skorelowane. Teoria ta jest 
zaadaptowana głównie przez środowisko biznesowe w celu identyfikacji jak 
najlepszych warunków pracy, jednakże można ją przystosować i wykorzystać 
przy opisie i wyjaśnianiu relacji człowieka z otoczeniem, decyzji i działań 
jednostki, podobnie jak przy wykorzystaniu w tym celu teorii hierarchii 
potrzeb Maslowa.

Z kolei amerykański psycholog, Clayton Paul Alderfer, wyjaśniając ludzkie 
zachowania teorią potrzeb, przekonwertował „liniową” piramidę Maslowa 
w formę bardziej przestrzenną. Jego zdaniem zachowania człowieka są zło-
żone, a odczuwanie potrzeb przez ludzi ma charakter dynamiczny oraz ciągły, 
tzn. ludzie mogą odczuwać kilka potrzeb równocześnie, a nie − jak w przypad-
ku ujęcia Maslowa − hierarchicznie. Alderfer skonstruował teorię motywacji 
bazującą na potrzebach ludzkich skatalogowanych w trzech kategoriach:
1) egzystencji, bytu (ang. E − Existence) − odpowiednik potrzeb fizjologicz-

nych i bezpieczeństwa,
2) kontaktu, integracji (ang. R − Relatedness) − potrzeba przynależności 

i uznania,
3) wzrostu, rozwoju (ang. G − Growth) – potrzeba samorealizacji [4].

Rozważając kwestie potrzeb na tle dzisiejszej rzeczywistości, warto spoj-
rzeć na badania przeprowadzone przez francuską ekonomistkę Esther Duflo. 
W swojej książce, poświęconej przemyśleniom dotyczącym sposobom walki 
z globalną biedą, przytacza rozmowy przeprowadzone z mieszkańcami ma-
rokańskiej wsi [3]. Wynika z nich, że mniej ważne jest dla nich zapewnienie 
odpowiedniej ilości i jakości jedzenia niż posiadanie telewizora czy chociażby 
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telefonu komórkowego. Pokazuje to pewnego rodzaju przewartościowanie 
w zaspokajaniu potrzeb. 

Klasyczna ekonomia określa człowieka jako jednostkę, która dąży głównie 
do maksymalizacji użyteczności i, jako istota racjonalna, zdaje sobie sprawę 
z posiadania ograniczonych zasobów. Zgodnie z hierarchią potrzeb Maslowa, 
w pierwszej kolejności zaspokajać będzie najbardziej podstawowe potrzeby. 
Dopiero gdy człowiek zaspokoi głód, pragnienie czy zmęczenie jest w stanie 
realizować potrzeby wyższego rzędu, m.in. relacje z innymi ludźmi [11]. Czy 
zatem bohater przytoczonej książki, mieszkaniec Maroka, jest wyjątkiem 
teorii Maslowa, czy może główna teoria, którą się posługujemy, nie opisuje 
właściwie otaczającej nas współczesnej rzeczywistości? Może jest odzwiercied-
leniem teorii Alderfera, która dopuszcza możliwość równoczesnego motywo-
wania przez więcej niż jedną kategorię czynników? Oznacza to, iż człowiek 
może być jednocześnie motywowany pragnieniem egzystencji, kontaktów 
z ludźmi oraz rozwoju [12]. Niemniej jednak przy podejmowaniu problemu 
potrzeb, używając ekonomicznej nomenklatury, określa się je jako rodzaj 
pożądania wartości użytkowych (dóbr i usług), wynikającego z osiągniętego 
poziomu gospodarczego i kulturalnego ludzkości [9]. 

Rozwój cywilizacyjny (technologiczny, naukowy etc.) determinuje wzrost 
istniejących oraz pojawienie się nowych potrzeb wśród społeczeństw. Bez-
pieczeństwo, które bez względu na to jak rozumiane − czy jako ciągły proces 
czy jako stan, czy definiowane w ujęciu ilościowym czy jakościowym oraz czy 
określane bezpieczeństwem twardym, eksperckim czy też miękkim, poczuciem 
bezpieczeństwa, subiektywnie określanym przez jednostki − jest potrzebą, bez 
zaspokojenia której człowiek nie może funkcjonować we właściwy sposób. 

Obecnie bezpieczeństwo jest potrzebą zaspokajaną w sposób zbioro-
wy oraz obligatoryjny przez państwo, co zawarte jest m.in. w Konstytucji 
RP [7]. Poza bezpieczeństwem, do takich potrzeb zaliczamy m.in.: ochronę 
środowiska, ochronę prawną (wymiar sprawiedliwości), potrzeby edukacji, 
podstawowe potrzeby zdrowotne, potrzeby w zakresie kultury etc. Działania 
związane z ich zagwarantowaniem wymagają nakładów m.in. na badania, 
utrzymanie obiektów publicznych, tj. szkół, sądów, urzędów etc., utrzymanie 
oraz kształcenie osób w nich zatrudnionych (nauczycieli, sędziów, admini-
stracji publicznej), a przede wszystkim na służby (Policję, Państwową Straż 
Pożarną, Straż Graniczną etc.). Pojawiają się wówczas dylematy spowodowane 
ograniczonymi zasobami kapitałowymi, ludzkimi i naturalnymi. Dodatkowo 
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ujawniają się różnice interesów, postawy opozycyjne, próby posiadania war-
tościowej potrzeby, jaką jest bezpieczeństwo przy minimalnym ponoszeniu 
kosztów bądź całkowicie w roli tzw. pasażera na gapę. 

Warto więc zwrócić uwagę na proces budowania interakcji społecznych 
umożliwiających realizację tej fundamentalnej potrzeby. Wychodząc z założe-
nia, iż kreowanie bezpieczeństwa w wielu obszarach powinno być obopólnym 
dziełem uczestników relacji Państwo − Obywatel oraz Obywatel − Obywatel, 
warto prześledzić, co na tę relację wpływa. Jednym z czynników kształtują-
cych relacje jest powstawanie zależności między interesariuszami konstruktu 
społecznego.

Jako jednostki zsocjalizowane dbamy o nasze relacje społeczne, opierając 
je na wzajemności, obustronnym szacunku i zaufaniu, pamiętając, że związki 
były i są siłą napędową rozwoju społeczeństw [6]. Uwzględniając socjologiczny 
punkt widzenia, w celu zanalizowania warunków relacji, pojawia się propo-
zycja wykorzystania teorii wymiany, w myśl której mamy do czynienia z sy-
stemem kar i nagród, pociągającym za sobą konkretne zachowania jednostek.

Teoria wymiany społecznej w kategoriach wzajemności

Teoria wymiany społecznej, skrystalizowana w późnych latach 50. XX w., jest 
modelem interpretacji społeczeństwa jako szeregu interakcji między ludź-
mi, które bazują na szacowaniu otrzymywanych nagród i kar, uzyskiwaniu 
korzyści i ponoszeniu kosztów. Zgodnie z tym poglądem, interakcje zależą 
od nagród lub kar, których oczekujemy od innych, które oceniamy za po-
mocą modelu analizy kosztów i korzyści (świadomie lub podświadomie) 
[15]. Koszty reprezentowane są przez zasoby, które należy wnieść, aby utrzy-
mać związek. Są to straty dla poszczególnych uczestników. Obejmują m.in. 
trwały dyskomfort, czas, wysiłek i szanse utracone w wyniku inwestowania 
w jeden, konkretny związek wymiany, zamiast w inny. Korzyści natomiast, 
to nagrody uzyskane z relacji, w które się angażujemy, rzeczy materialne 
bądź niematerialne. Mogą to być: przywiązanie, wsparcie, status społeczny, 
zabawa, pieniądze, towary etc. Zgodnie z tą teorią, ludzie oczekują tyle samo 
od związku, ile w niego inwestują, a nawet więcej. Innymi słowy, nagrody 
powinny być proporcjonalne do kosztów. Pozytywne relacje to te, w których 
nagrody przewyższają koszty. Negatywne relacje odzwierciedlają scenariusz, 
w którym związek nie przynosi pożądanych korzyści przy pojawieniu się 
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potencjalnego ryzyka lub faktycznego ponoszenia kosztów. Teoria wymiany 
społecznej uwzględnia również inne czynniki, takie jak dostępne alternatywy, 
stopień uzależnienia od relacji, obecność zaufania [20].

Podstawową ideą teorii wymiany społecznej jest teza, że interakcja, któ-
ra wywołuje akceptację innej osoby, jest częściej powtarzana niż interakcja 
wywołująca dezaprobatę. Umożliwia to estymację powtarzalności i/lub kon-
tynuowania interakcji. Wobec powyższego można zastosować formułę [21]:

zachowanie (zyski) = nagrody za interakcję − koszty interakcji

Dzięki niej możemy przewidzieć zachowanie (interakcja prawdopodobnie 
nastąpi, będzie kontynuowana lub zostanie zakończona) przez zderzenie ze 
sobą uzyskanej nagrody i poniesionych kosztów. 

Nagrody mogą przybierać różne formy: uznanie społeczne, pieniądze, 
prezenty, a nawet codzienne gesty, takie jak uśmiech, skinienie głową lub 
poklepywanie po plecach. Kary również występują w wielu postaciach, od 
ekstremalnych upodleń, bicia, egzekucji, po subtelne niewerbalne znaki, takie 
jak podniesiona brew lub marszczenie czoła.

Teoria wymiany, opisująca rzeczywistość jako pewien układ przepływu 
dóbr i wartości między jednostkami, grupami, systemami, stanowi odpowiedź 
teoretyków na mocno zakorzeniony w socjologii funkcjonalizm, koncentru-
jący się przede wszystkim na wpływie zjawisk, faktów i procesów społecz-
nych na unormowany kulturowo system społeczny. Szukanie odpowiedzi 
na pytanie o siły utrzymujące spójność nowoczesnych społeczeństw o róż-
nym potencjale i sfokusowania się ich członków na indywidualnych, wręcz 
egoistycznych i wyspecjalizowanych, interesach oraz zdefiniowanie władzy 
i uległości, możliwe jest właśnie na gruncie idei teorii wymiany. 

Według jej założeń, interakcje w społeczeństwie posiadają charakter trans-
akcyjny i trudno, zdaniem zwolenników, o bezinteresowność w tych relacjach, 
ponieważ człowiek podejmując jakiekolwiek działania, ukierunkowany jest 
na zdobycie korzyści materialnej bądź niematerialnej. Teoretycy wymiany 
stworzyli podwaliny swoich teorii m.in. pod wpływem niemieckiego socjolo-
ga Georga Simmla i jego dzieła Filozofia pieniądza4. Simmel wiązał wymianę 

 4 Por. Georg Simmel, Filozofia pieniądza, tłum. Andrzej Przyłębski, Wydawnictwo 
Fundacji Humaniora, Poznań 1997.
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społeczną z pragnieniem posiadania cennego przedmiotu, posiadaniem cen-
nego przedmiotu przez możliwego do ustalenia innego członka społeczności, 
z zaoferowaniem innego cennego przedmiotu, by zabezpieczyć pożądany 
przedmiot przed innymi i zaakceptowaniem tej propozycji przez posiadacza 
cennego przedmiotu [18]. Wartość przedmiotu podlega wahaniom i zależy 
od indywidualnych odczuć i potrzeb, jest zdefiniowana w określonej kulturze 
i czasie. Dodatkowo jest proporcjonalna do intensywności potrzeby jego 
posiadania, odczuwanej przez daną osobę, a także do jego rzadkości.

Za twórcę teorii wymiany w ujęciu behawiorystycznym uznawany jest 
amerykański socjolog George C. Homans. Twierdził on, że życie społeczne, 
to interakcje charakteryzujące się wzajemną wymianą dóbr, o mniej więcej 
tej samej wartości, między racjonalnie kalkulującymi, wolnymi jednostkami 
oraz że zachowania ludzkie można wyjaśnić, stosując zasady psychologii 
behawioralnej [5]. Na bazie teorii stworzył twierdzenia sprowadzające się 
do kilku ogólnych algorytmów postępowania.

Dotyczą one istnienia zależności między nagradzaniem a podejmowa-
niem działań przez jednostki, niezależnie, czy ma to miejsce w czasie teraź-
niejszym czy przeszłym. Występująca korelacja dodatnia zdefiniowana jest 
jako wzrost jednej zmiennej przy równoczesnym proporcjonalnym wzroście 
drugiej. Można wówczas określić np. prawdopodobieństwo podjęcia danej 
aktywności przez jednostkę uprzednio nagrodzoną za to działanie. Analo-
gicznie, jeśli działanie jednostki nie doprowadza do otrzymania nagrody 
lub jednostka otrzymała karę, której się nie spodziewała, przejawiać będzie 
zachowania agresywne [6]. Wybierając między alternatywnymi działaniami, 
jednostka wskaże takie, dla których − jak wynika z jej obserwacji − wartość 
rezultatu pomnożona przez prawdopodobieństwo otrzymania go jest większa. 
Jednostka wybierze zatem takie działanie, które da jej największe prawdopo-
dobieństwo osiągnięcia większej korzyści [18]. Mamy tu do czynienia z kla-
sycznym warunkowaniem sprawczym, które w psychologii odpowiedzialne 
jest za kształtowanie postaw. Zdaniem Homansa, konstrukty społeczne, po-
wstałe na zasadzie działania sieci wymian, umożliwiają spełnianie wzajemnie 
potrzeb jednostek. Zachowania charakterystyczne dla warunków wymiany 
potwierdzają podstawową zasadę ekonomii, mówiącą o racjonalizmie działań 
ludzkich i maksymalizacji płynących z tych działań korzyści. 

Kolejnym przedstawicielem teorii opartej o transakcyjny model społeczeń-
stwa jest Peter M. Blau, dla którego oczekiwanie korzyści staje się podstawowym 
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motorem wymiany. Blau wyszedł jednak poza włożenie zachowań ludzkich 
w uproszczone ramy i nadał konceptualizacji działań wymiar zbiorowy, kła-
dąc nacisk na poziom złożonych systemów, a nie indywidualnych wymian. 
Dobrowolność i zobowiązania to pojęcia stanowiące wyjście dla koncepcji 
wymiany społecznej. Tworzy się pewnego rodzaju zależność między jednostką 
wyświadczającą usługę a tą, która z tej usługi korzysta − specyficzne zobo-
wiązanie pociągające za sobą odwzajemnienie. Blau podkreśla równocześnie 
różnicę w zobowiązaniach, jakie pociągają za sobą wymiany ekonomiczne 
i społeczne. Te ostatnie bazują na zaufaniu i posiadają nieokreślony charakter, 
zaś ekonomiczne są sformalizowane [14, 18]. Socjolog, opracowując podejście 
dialektyczne, zaakcentował pojawienie się sprzeciwu i źródeł potencjalnego 
konfliktu w powstających − w efekcie wymiany − naciskach integracyjnych. 
Mechanizmem inicjującym interakcję społeczną jest potrzeba odwzajemnienia 
odniesionych korzyści w celu dalszego ich otrzymywania [2]. Warto zwrócić 
uwagę, iż, zdaniem tego teoretyka, życie społeczne jest pasmem dylematów 
związanych z angażowaniem się w więcej niż jedną relację wymiany, co pociąga 
za sobą utrzymanie stabilności i równowagi w trakcie jednej wymiany, kosz-
tem napięcia i rozchwiania uczestnicząc w innej. Blau w swoich rozważaniach 
poruszył kwestię atrakcyjności społecznej jako czynnika wpływającego na 
przeświadczenie o potrzebie posiadania pewnych przedmiotów. Uczestni-
cy wymiany przekonują się wzajemnie, że to oni dysponują wartościowymi 
przedmiotami, za dostarczenie których mogą otrzymać wysokie nagrody. 
W tej sytuacji rodzi się atrakcyjność, konkurencyjność oraz współzawodni-
ctwo. Pojawia się również zależność i zróżnicowanie elementów wymiany. 
Przedmiotami wymiany, poza materialnymi korzyściami, mogą być: przed-
miotowe bezpieczeństwo oraz czynniki społeczne, tj. akceptacja społeczna, 
szacunek lub podziw, ale także uległość wobec dostawców danej usługi, co 
z kolei implikuje zdefiniowanie władzy, która ją wymusza. Blau sformułował 
warunki zróżnicowania owej władzy w aspekcie uległości, w systemie wymia-
ny. Większą uległość może wymuszać władza świadcząca wartościowe usługi 
w sytuacjach, gdy ludzie:

• mogą wyświadczyć mniej usług w zamian za otrzymane szczególnie war-
tościowe świadczenia,

• mają mniej alternatywnych źródeł nagród,
• którzy otrzymują wartościowe nagrody od konkretnych osób, mogą w mniej-

szym stopniu zastosować siłę lub przymus,
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• którzy otrzymują wartościowe usługi i mogą się bez nich obejść w mniej-
szym stopniu [18].
Z jednej więc strony są ci, którzy tą władzą dysponują, czyli posiadają usługi 

na tyle cenne, aby otrzymać za nie nagrodę najbardziej wartościową, czyli ule-
głość, z drugiej zaś ci, którzy ową uległość będą przejawiać. Taki dychotomiczny 
układ implikuje powstanie dwóch sił, gdzie jedna w pełni akceptuje autorytet 
władzy, prowadząc tym samym do integracji, wypracowania wspólnych norm 
i wartości, podporządkowania się etc. Druga natomiast staje w opozycji, inicju-
jąc konflikt z jednostką nadrzędną, przy jednoczesnym możliwym zacieśnianiu 
ujednoliconej ideologicznie solidarności wewnątrzgrupowej. Pojawiająca się 
agresja jest następstwem naruszania norm sprawiedliwej wymiany [16], wska-
zujących, jaka powinna być w danej relacji transakcji proporcja nagród i kosz-
tów. Dysproporcje w posiadaniu władzy generują nieuchronność wystąpienia 
konfliktu. Istotne z punktu widzenia neutralizacji zagrożenia są działania zmie-
rzające ku przemianie władzy w autorytet tak, aby stworzyć klimat akceptacji. 
Ku takim aktywnościom integrującym grupy skłaniają się procesy kształtowania 
przekonania o koegzystencji wzajemności i sprawiedliwości. Warto zauważyć, 
że w takich stosunkach wymiany pojawia się mobilizacja do wypracowania 
dodatkowych norm wraz ze sprawowaniem wewnętrznej kontroli. 

Jednak organizacja społeczna zawsze obfituje w konflikty i opozycję, cha-
rakteryzując się postawami dewiacyjnymi wobec przyjętego ładu i porządku 
społecznego.

Podsumowanie

Według głównych założeń teorii wymiany ludzie są istotami rozumnymi, ich 
wzajemne relacje bazują na kalkulacji zysków i strat, minimalizacji ryzyka 
oraz dążenia do otrzymania nagród. Gdy dochodzi do porównania dwóch 
sytuacji, w których wymagane są te same koszty, ludzie wybierają tę, która 
daje najlepszy wynik. Między dwiema sytuacjami, które dają podobne nagro-
dy, ludzie wybierają tę, w której wymagany jest najmniejszy wysiłek. Kiedy 
charakter nagród w danej sytuacji nie jest jasny, ludzie działają, oczekując 
na nagrody. Krytyka opisanej teorii najczęściej dotyczy kwestii zawężenia 
interakcji społecznych tylko do wartości materialnych. Jednakże zarzut ten 
został obalony przez przekształcenie pierwotnych założeń utylitarystycznych. 
Chociaż cele materialne są kwintesencją wymiany (szczególnie na rynku 
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ekonomicznym), jednostki wymieniają się także innymi, niematerialnymi do-
brami, takimi jak uczucia, różnego rodzaju usługi i symbole [18]. W związku 
z tym można spojrzeć na ów paradygmat szerzej i zastosować wzajemność 
do budowania więzi i wzmacniania wspólnot. 

Procesy wymiany społecznej są rezultatem motywów skłaniających ludzi 
do zaspokojenia swych potrzeb, dostarczając zapłaty wszystkim zaangażo-
wanym w wymianę prowadzącą do zinstytucjonalizowania się interakcji lub 
jej wzorów. 

Nie podlega dyskusji fakt, iż społeczeństwo posiada określone potrzeby, 
które muszą być zaspokajane w jego ramach, a jego członkowie dysponują 
ograniczonymi zasobami oraz możliwościami dysponowania nimi. W związ-
ku z tym konieczna jest wzajemna wymiana dóbr, możliwa jedynie przy obo-
pólnej chęci, dobrowolności, regule zobowiązań oraz wzajemności członków 
danej społeczności, w której ów proces się odbywa, co w swoich pracach 
podkreśla Blau. W tej sytuacji życie społeczne jest pasmem dylematów zwią-
zanych z angażowaniem się w więcej niż jedną relację wymiany, co pociąga za 
sobą utrzymanie stabilności i równowagi w trakcie jednej wymiany, kosztem 
napięcia i rozchwiania uczestnicząc w innej. Uczestnicy takiej relacyjnej wy-
miany przekonują się wzajemnie, że to właśnie oni posiadają wartościowsze 
przedmioty, godne wysokich nagród za ich dostarczenie, co rodzi pozytywne, 
wzmacniające zachowania, m.in. atrakcyjność, konkurencyjność, dbanie 
o jakość oferowanych produktów. Przedmiotami wymiany mogą być zarów-
no korzyści materialne, jak i społeczne, tj. akceptacja społeczna, szacunek, 
zaufanie oraz przedmiotowe bezpieczeństwo. Państwo gwarantuje swoim 
obywatelom bezpieczeństwo, a ci w zamian uległość i podporządkowanie 
regułom przyjętym w danym społeczeństwie. Przez wymianę rodzi się pew-
na zależność, relacyjność, odpowiedzialność za wzajemność. Pod wpływem 
tych uwarunkowań dochodzi do integracji, do wypracowania wspólnych 
norm i wartości etc. Zależności w pewnym stopniu wymuszają zaufanie. 
W omawianym przypadku to zaufanie do państwa, jako eksperta w dziedzinie 
dostarczania bezpieczeństwa. Owo zaufanie może być analizowane w trzech 
wymiarach. Pierwszy, jednostkowy, określa relację człowiek – konstrukt 
społeczny, postawy ludzkie wobec otaczających je obiektów. Drugi wymiar 
obejmuje element relacji ludzi, zaufanie międzyludzkie realizowane w obrębie 
instytucji. Trzeci proponuje rozpatrywanie zaufania na linii rządzący – rzą-
dzeni [1]. Pamiętając, że to państwo jest istotnym ogniwem interakcji opartej 
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o zaufanie, staje się ono nie tylko regulatorem wymiany, ale przede wszystkim 
jej stroną, co pociąga za sobą możliwość uwzględnienia wybranych aspektów 
przedstawionych teorii. 
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Wybrane programy społeczne w procesie 
zapewnienia bezpieczeństwa na poziomie 
społeczności lokalnych

Abstrakt

W artykule zostało przedstawione pojęcie bezpieczeństwa oraz jego zagrożenia, 
mogące wystąpić w społecznościach lokalnych. Autorka zaprezentowała zasady i eta-
py tworzenia programów profilaktycznych oraz dwa wybrane programy realizowane 
na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych. Głównym 
celem artykułu jest omówienie wybranych programów społecznych biorących udział 
w procesie zapewnienia bezpieczeństwa na poziomie społeczności lokalnych. Prob-
lem główny przedstawiony został w formie pytania: W jaki sposób bezpieczeństwo 
na poziomie społeczności lokalnych jest kształtowane przez programy społeczne? 

Artykuł powstał na podstawie analizy literatury oraz badania wybranych pro-
gramów. W rezultacie rozważań nakreślono ich pozytywne i negatywne aspekty. 
Wnioski sformułowano na podstawie analizy wyników danych wprowadzonych 
w życie programów. Głównym wynikiem rozważań autorki jest stwierdzenie, że 
w wielu przypadkach programy profilaktyczne nie są odpowiednio ustanawiane, 
przez co trudno ocenić ich następstwa. Aby móc oszacować realne skutki dane-
go programu, ważne jest, aby potwierdzić, czy przy jego tworzeniu zakończono 
wszystkie konieczne etapy, przestrzegając ustalone zasady.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, zagrożenie, społeczność lokalna, program pro-
filaktyczny

Chosen Social Agendas in the Process of the Safety 
Assurance at the Local Community Level 

Abstract

The article presents the concept of the security and its threats, which can occur in 
local communities. The author has described the rules and stages of the preventive 
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programmes formation as well as two chosen preventive programmes, designed to 
support security in local communities. The main aim of the essay was to elaborate 
chosen, programmes tackling social problems, which take part in the process of 
the security assurance at the local community level. The main matter is delivered 
answering the following question: In what way the security at the local commu-
nity level is shaped through the social programmes? The paper was written on the 
grounds of the literature analysis and examination of the chosen programmes. 
Based on the author’s considerations the positive and negative aspects of these 
preventative programmes are drawn. The findings presented, are based on the 
analysis of the outcomes of the selected, implemented programmes. The main 
conclusion of the author is the fact that in many cases preventative programmes 
are not established correctly, which creates some difficulties at accessing their 
outcome. While evaluating the results of a chosen programme, it is important 
to confirm, if during the creation process, all necessary stages were completed, 
abiding all constituted rules.

Keywords: security, thread, local community, preventative program 

Wstęp

Zapewnienie bezpieczeństwa było celem wszystkich ludzi od zarania dziejów. 
Człowiek zawsze musiał chronić siebie, swoją rodzinę i majątek, na przykład 
przed zagrożeniami pochodzącymi ze zmieniającego się klimatu, czy też 
przed takimi, które wynikały, niestety, z jego własnej działalności. Jednak 
wiadomym jest, że w mniejszym czy też większym stopniu można było im 
zapobiegać. Dzięki przygotowaniu na zagrożenia/zjawiska niepożądane moż-
na było całkowicie je powstrzymać lub dopuścić ich zaistnienie, z tym że 
w mniej destrukcyjnej formie. Jedną z metod uzyskania takiego efektu jest 
profilaktyka, czyli podjęcie działań uniemożliwiających powstanie sytuacji 
niebezpiecznej. Profilaktyka odgrywała, odgrywa i będzie odgrywała znaczą-
cą rolę w praktycznie wszystkich dziedzinach naszego życia. Odpowiednie 
kształtowanie bezpieczeństwa wymaga korzystania z profilaktyki, ponieważ 
w wielu przypadkach może to zmniejszyć efekt końcowy zagrożeń mogących 
wystąpić w społecznościach lokalnych.
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1. Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym

1.1. Określenie bezpieczeństwa

Próba zdefiniowania pojęcia bezpieczeństwa podejmowana była niejedno-
krotnie. Powstało wiele jego określeń, na co wpływ miało wiele czynników, 
między innymi uwarunkowania polityczne, społeczne, informacyjne czy 
też ideologiczne. Ogólnie bezpieczeństwo „(…) jest przedmiotem zaintere-
sowania wielu dziedzin nauk przyrodniczych, technicznych, medycznych, 
rolniczych i społecznych, a także szczegółowych dyscyplin naukowych o ro-
dowodzie sięgającym początków naukowego poznawania rzeczywistości” [1]. 
Próba zdefiniowania i rozumienia pojęcia bezpieczeństwa podejmowana 
była zatem wielokrotnie i za każdym razem każdy z badaczy osiągał inny 
rezultat. Jak twierdzi Jarosław Gryz, „(…) teoria bezpieczeństwa obejmuje 
obecnie: jednostki, społeczności, społeczeństwa, narody, ich struktury orga-
nizacyjne oraz strategie rozwoju i działania, a także planowanie w zakresie 
wykorzystania sił i środków (jako efekt wymienionych strategii) w stanach 
pokoju, kryzysu i wojny” [2]. Można z tego wywnioskować, że nie ma w na-
szym życiu obszaru, który pozbawiony byłby bezpieczeństwa. W mniejszym 
czy większym stopniu tematyka ta pojawia się w każdym społeczeństwie 
i dotyczy wszystkiego co nas otacza. Obszar ten może być pojmowany na 
wiele sposobów, to znaczy, ilu autorów, tyle teorii. Natomiast „Współczesny 
rozwój teorii bezpieczeństwa posiada przede wszystkim kontekst projektowy, 
konceptualny, wyrażany poprzez zarządzanie strategiczne jako forma kreo-
wania pożądanych stanów rzeczy, środowiska, uwarunkowań” [2]. Oznacza 
to, że główne podejście do tematyki bezpieczeństwa opiera się na planowaniu 
z zamiarem wypracowania założonych celów w myśl strategii opracowanej 
dla danego społeczeństwa.

Jan Gołębiewski stwierdził, że: „Bezpieczeństwo pojmowane jest jako 
aktywność oparta na przewidywaniu, rozumnych działaniach wyprzedzają-
cych, nacechowanych rozsądkiem, pozbawiona zbędnego ryzyka i oparta na 
wiedzy oraz doświadczeniu (…). Historia ludzkości dowodzi jednoznacznie, 
bez względu na aktualną nazwę tej aktywności i stosowaną terminologię, że 
była ona zawsze sprawą priorytetową dla jednostki, grupy, plemienia, spo-
łeczności, narodu i państwa” [3]. Wynika z tego, że istnienie bezpieczeństwa 
możliwe jest wtedy, gdy ludzie planują i najpierw dokonują analizy swojego 



działania, po czym przystępują do konkretnych działań. Powinny być one 
przemyślane i bazować na doświadczeniach z przeszłości.

Z kolei Jacek Pawłowski twierdzi, że bezpieczeństwo należy rozumieć 
jako „ochronę przed zagrożeniami, a także jako pewność, będącą wynikiem 
niewystępowania zagrożeń i/lub skutecznych działań w celu zapobiegania nim 
lub ich usunięcia. W najogólniejszym znaczeniu bezpieczeństwo można więc 
określić jako pewność istnienia, funkcjonowania i rozwoju podmiotu. Pew-
ność ta jest wynikiem nie tylko braku zagrożeń, ale powstaje także wskutek 
kreatywnej działalności danego podmiotu i jest zmienna w czasie” [4]. Dla 
jednostki pewność bytu jest jedną z podstawowych potrzeb, a uzależniona jest 
ona właśnie od tego, czy w ogóle i w jakim stopniu czujemy się bezpiecznie. 
W wyniku braku zagrożeń każdy z nas może swobodnie realizować się na 
innych płaszczyznach, na przykład rozwijać się, planować przyszłość czy też 
naturalnie integrować się z resztą społeczeństwa.

Autorka uważa, że wśród ogółu rodzajów bezpieczeństwa, których wyróż-
nić możemy wiele rodzajów, dla każdego z nas najważniejsze powinno być 
bezpieczeństwo lokalne. Włodzimierz Fehler określa je „(…) jako pewien stan 
spokoju i zdolności do neutralizowania zagrożeń w geograficznie ograniczo-
nej przestrzeni sąsiedzkiej dotyczący przede wszystkim relacji bilateralnych 
i multilateralnych, podmiotów państwowych nie wywierających bezpośrednio 
znaczącego wpływu na szerszy terytorialnie (subregionalny, regionalny czy 
globalny) wymiar bezpieczeństwa” [5]. Ten rodzaj bezpieczeństwa odnosi się 
do ogólnych jego definicji, jednak uwzględnia wyłącznie jego wymiar w skali 
mikro. Oznacza to, że według tego określenia, najważniejsze jest chronić i dbać 
o to, co partykularne. Każda lokalność ma swoją niezależność w stosunku do 
państwa, w którym się znajduje. Rządzi się, w pewien sposób, swoimi prawami, 
ponieważ ma swoje zwyczaje, tradycje czy też środowisko, w którym funk-
cjonuje. W związku z tym, dla każdej społeczności lokalnej bezpieczeństwo 
znaczyło co innego.

Poziom bezpieczeństwa uzależniony jest od charakteru narodowego dane-
go kraju. Poznanie cech danego narodu często może być kluczowe w kwestii 
kształtowania jego bezpieczeństwa. Wszystkie jego właściwości kształtują się 
na przestrzeni lat, a nawet wieków. To przed czym teraz musimy się chronić, 
być może zależy jeszcze od naszych przodków. Jeśli chodzi o polskie warunki, 
to Aleksandra Skrabacz i Krzysztof Loranty wyróżniają pięć zasadniczych 
cech, które charakteryzują Polaków [6]:
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1. Umiłowanie wolności i niezależności ducha (…). Pozytywne z pewnoś-
cią jest to, że Polacy zawsze walczyli i walczą o swoją niepodległość, zaś 
negatywny wydźwięk ma kwestia ich zachowań w stosunku do władzy 
ustanowionej w powszechnych wyborach.

2. Wielkoduszność, dobroć, humanitarność (…). Jesteśmy pomocni, wyrozu-
miali, a także myślimy o innych. Jednak niekiedy zbyt często przyjmujemy 
taką postawę, gdyż w ten sposób stajemy się niestety słabi w oczach innych.

3. Męstwo, bohaterstwo i honor (…). Nasze usposobienie i temperament 
sprawiają, że jesteśmy znakomitymi żołnierzami i stać nas na dokonywanie 
wielkich czynów. Jednak jednorazowo, ponieważ nie trudnimy się żmudną, 
codzienną pracą, która mogłaby doprowadzić nas do założonego celu.

4. Umiejętność oddania się sprawie publicznej (…). Potrafimy w pełni zaan-
gażować się w kwestie publiczne, które dotyczą innych. Z drugiej strony 
świadczy to o tym, że nie przykładamy wagi do zagadnień ekonomicznych, 
które przecież budują kapitał i potęgę kraju.

5. Wiara w wyższość sił duchowych (…). Zawierzanie opatrzności i przed-
kładanie jej nad technikę i rozwiązania materialne. W walce najważniejsza 
jest metoda i praktyczne sposoby, nie ma miejsca na bierną postawę.
Definicja, która najbardziej pasuje do określenia bezpieczeństwa, to ta, 

która mówi, że jest ono „… naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych, 
(…) podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych; jego brak 
wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia” [1]. Zawarto w niej sens, który 
po raz pierwszy uwzględnił Abraham Maslow w swojej piramidzie potrzeb. 
Z powyższego twierdzenia wynika również, że bezpieczeństwo obejmuje 
wszystko − od jednostki po całe społeczeństwa czy też narody. Aby mówić 
o bezpieczeństwie, można wyróżnić jego elementy w szerokim aspekcie. Jan 
Gołębiewski wśród tych elementów wyróżnia:
1. „Stabilność wewnętrzna państwa (terytorium, ludności i władzy) i jego 

struktur.
2. Dojrzałość przygotowanych elit politycznych (nie klasy politycznej).
3. Profesjonalizm pracowników administracji publicznej.
4. Skuteczność i wiarygodność instytucji publicznych.
5. Aktywność społeczna, polityczna i zawodowa społeczeństwa.
6. Poziom i zakres udziału społeczeństwa w rządzeniu i zarządzaniu.
7. Metodyka rozwiązywania problemów społecznych.
8. Poziom zatrudnienia i bezrobocia, biedy i dobrobytu.
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9. Poszanowanie reguł demokracji, wolnego rynku, praw i swobód oby-
watelskich.

10. Przyswojenie wymogów i standardów prawa międzynarodowego.
11. Funkcjonowanie systemu ochrony ludności.
12. Przestrzeganie praw mniejszości narodowych, grup etnicznych, wyzna-

niowych, religijnych i kulturowych.
13. Poziom rozwoju gospodarczego i społecznego.
14. Umiejętność prowadzenia dialogu i osiągania rozumnych kompromisów” [3].

Powyższe elementy wskazują, na ile problem bezpieczeństwa jest złożony. 
Realizowana przez władze polityka, prawidłowe relacje między rządzącymi 
a społeczeństwem zagwarantować mogą rozwój w danym społeczeństwie 
czy też pewność jego bytu.

Reasumując, problematyka dotycząca bezpieczeństwa nie może być trak-
towana w sposób jednokrotny i powtarzalny, gdyż jego uwarunkowania 
podlegają ciągłym zmianom. Wówczas należy je analizować pod wieloma 
względami oraz mieć na uwadze to, jakie czynniki na dany rodzaj bezpie-
czeństwa wpływają.

1.2. Zagrożenia dla bezpieczeństwa społeczności lokalnych

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, tak jak każdy inny rodzaj bezpie-
czeństwa, podatne jest na zagrożenia. Zgodnie z tym co pisze Zbigniew Cie-
kanowski, „zagrożenie najogólniej rozumiane jest jako brak bezpieczeństwa, 
przez co staje się niezmienną i nieuniknioną, a w niektórych wypadkach 
powszechną, rzeczywistością życia ludzkiego. Jednocześnie ma ono ścisły 
związek z bezpieczeństwem, które w ten sposób czyni zagrożenie jego pod-
stawową kategorią. Identyfikacja zagrożeń i wiedza o nich stają się zatem 
podstawowym warunkiem do wszczęcia działań zapobiegawczych (…)” [7]. 
Najpierw musimy wiedzieć, czy w ogóle i w jakim rejonie zagrożenia istnieją, 
aby móc podjąć odpowiednie kroki zmierzające do jego usunięcia.

Stan niebezpieczeństwa ma wpływ na życie każdej społeczności lokalnej, 
którą określić można jako: „zbiorowość ludzi zamieszkujących określone 
i niewielkie terytorium, połączonych siecią silnych więzi społecznych wy-
nikających ze wspólnoty interesów i potrzeb oraz poczucia przywiązania do 
zamieszkiwanego obszaru. Każda społeczność posiada określone instytucje. 
Mieszkańcy społeczności lokalnej mieszkają blisko siebie, często dobrze się 
znają, uczęszczają do tych samych szkół, borykają się ze wspólnymi proble-
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mami, wzajemnie sobie pomagają, ale czasem również spierają się ze sobą. Ta 
bliskość i wzajemne kontakty powodują powstawanie pomiędzy mieszkańcami 
podstawowych więzi społecznych. Zazwyczaj tak powstałe więzi są trwałe” [8]. 
Wszystko, co nas otacza, to mniejsza lub większa społeczność lokalna. Istotą 
prawidłowego jej funkcjonowania jest znajomość obszaru, istniejących w nim 
zagrożeń, ludzi, a także kapitału społecznego.

Wśród zagrożeń, które mogą wystąpić w społecznościach lokalnych, wy-
różnić możemy: 

• ubóstwo;
• kryzys demograficzny;
• alkoholizm;
• bezdomność;
• bezrobocie;
• problemy kryminalne;
• choroby;
• zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego;
• katastrofy;
• przestępczość;
• przemoc;
• narkomanię;
• wypadki drogowe;
• awarie [9].

Występowanie któregoś z niebezpieczeństw w danej społeczności lo-
kalnej może znacznie wpłynąć na destabilizację jej codziennego życia. Brak 
bezpieczeństwa sam w sobie stanowi zagrożenie dla jej rozwoju i zmniejsza 
jej wartość. Dla wszystkich ludzi bardziej atrakcyjna do zamieszkania i roz-
woju będzie okolica, gdzie wskaźnik bezpieczeństwa znacznie przewyższa 
poziom zagrożeń.

2. Zasady i etapy, na podstawie których tworzone  
     są programy profilaktyczne

2.1. Zasady tworzenia programów profilaktycznych

Właściwie prowadzona profilaktyka może być pomocna przy zapewnie-
niu bezpieczeństwa, można ją wykorzystać, np. jako sposób przeciwdzia-
łania zjawiskom niepożądanym, redukowaniu liczby przestępstw czy też  
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wskazywaniu danemu społeczeństwu właściwego kierunku postępowa-
nia. Tadeusz Kęsoń i Grażyna Ożarek zauważają, że zachowania niezgod-
ne z prawem, które zaburzają stan bezpieczeństwa „mają wiele przyczyn 
i uwarunkowań, począwszy od: indywidualnych osobowościowych cech 
sprawcy, środowiska, w którym wyrastał i przebywa, na systemowych wy-
nikających z takiego, a nie innego modelu polityki społecznej skończywszy” 
[10]. W związku z tym można stwierdzić, że zasady i etapy tworzenia pro-
gramów będą wynikały z istniejącego w danej społeczności problemu oraz 
czynników na niego wpływających.

Działania realizowane według zasad przynoszą najlepsze efekty, ponieważ 
wyznaczają, na przykład, płaszczyznę danego działania czy też jego prze-
znaczenie. Narzędziem wykorzystywanym do zapobiegania zagrożeniom są 
programy profilaktyczne. Zdaniem Marka Leszczyńskiego, Agaty Gumieniak, 
Lidii Owczarek oraz Ryszarda Mochockiego „Już w fazie tworzenia muszą 
być określone etapy i towarzyszące im zasady, których należy bezwzględnie 
przestrzegać, gdyż od tej konsekwencji zależy powodzenie przedsięwzięcia. 
Wdrożenie programu (…) powinno być poprzedzone: identyfikacją zagrożeń, 
określeniem uwarunkowań oraz wskazaniem i pozyskaniem podmiotów do 
współuczestnictwa w działaniach, a także określeniem ich roli. Program to 
proces, poprzez który osiąga się określony cel.” [11].

Przy tworzeniu programów profilaktycznych najczęściej wymieniane jest 
pięć zasad. Są to zasady:
1. „Realizmu (...).
2. Komplementarności (…).
3. Partycypacji (…).
4. Spójności (…).
5. Społecznej akceptacji (…)” [12].

Dodatkowo, można stwierdzić, że „Realizacja programów profilaktycz-
nych (…) powinna opierać się na następujących zasadach współdziałania:

• racjonalnej koncentracji sił i środków;
• maksymalnym wykorzystaniu potencjału umiejętności zawodowych, 

predyspozycji osobistych i możliwości podmiotów współdziałających;
• jednolitości funkcjonowania współdziałania systematycznego, jego 

usprawniania i pogłębiania.” [11].
Oprócz wytypowanych przez autorów książki [11] powyższych zasad, 

należałoby uwzględnić także sposób wprowadzania programów w życie oraz 
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dostępność do nich, a także ich ocenę. Pozwoliłoby to monitorować i wska-
zywać np. „wąskie gardła” [13] programu. Można również przypuszczać, że 
umożliwiłoby to wcześniej i skuteczniej przeciwdziałać pojawiającym się 
opóźnieniom i ograniczeniom realizacji.

Powyższe zasady, po ich scaleniu, w praktyce dadzą nam wiedzę, która, 
jak twierdzą Tomasz Serafin i Sergiusz Parszowski, pozwoli:

• „zhierarchizować występujące na danym obszarze problemy (…);
• zdefiniować grupy docelowe;
• określić cele podejmowanych działań prewencyjnych (…);
• (…) określić zadania, obszar, na którym będą realizowane podmioty 

zainteresowane współpracą przy ich realizacji, formy i metody działania 
oraz termin ich realizacji;

• opracować założenia do systemu zarządzania (…) programem;
• opracować założenia ewaluacyjne;
• wskazać kierunki działań medialnych;
• oszacować koszty (…);
• wskazać osobę odpowiedzialną za opracowanie dokumentu programu 

prewencyjnego (…)” [14].
Warto pamiętać również, że kluczową kwestią przy tworzeniu programu 

profilaktycznego jest znajomość danej społeczności i jej środowiska. Powią-
zane jest to z zasadą społecznej akceptacji, partycypacji, realizmu, a także 
komplementarności. Tworzone programy powinny rozwikłać uwzględnione 
w nich problemy tak, aby osiągnięcie wyniku było skuteczne, racjonalne i to 
z wykorzystaniem całego dostępnego potencjału w stopniu maksymalnym. 
Rezultatem odpowiedniego zastosowania wyżej wymienionych zasad będzie 
stworzenie programu profilaktycznego. Respektowanie wskazanych zasad 
i należyte ich spożytkowanie pozwoli kolejno zastosować wszystkie etapy 
jego tworzenia.

2.2. Etapy tworzenia programów profilaktycznych

Według Jana Gierszewskiego, bez względu na to, czy program profilaktyczny 
dotyczyć będzie problemu ubóstwa, kryzysu demograficznego, czy też inne-
go, każdy z nich ma na celu zminimalizowanie zachowań ryzykownych [15]. 
Zmniejszenie lub całkowitą likwidację zagrożenia uzyskamy jedynie po sukce-
sywnym przejściu przez każdy z etapów tworzenia programu profilaktycznego. 
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Zgodnie z tym, co uważają Tomasz Serafin i Sergiusz Parszowski, „(…) wdroże-
nie programu prewencyjnego powinno być poprzedzone identyfikacją zagrożeń, 
określeniem uwarunkowań oraz wskazaniem i pozyskaniem podmiotów do 
współuczestnictwa w działaniach, a także określeniem ich roli” [14]. Tadeusz 
Kęsoń i Grażyna Ożarek stwierdzają dodatkowo, że odpowiednia polityka będzie 
miała wpływ na częstotliwość pojawiania się zagrożeń. Istotnym może być roz-
patrywanie sytuacji życiowych każdego obywatela z osobna, ponieważ właściwa 
edukacja, wychowanie czy też środowisko, w jakim ktoś dojrzewał, może mieć 
wpływ na to, czy człowiek zejdzie na drogę przestępstwa czy też nie [10].

Procedury, które mogą poprawić sytuację życiową poszczególnych osób, 
„dotyczą (…):

• pomocy żywnościowej;
• przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
• rozwiązywania problemów bezdomności;
• aktywizacji zawodowej i pobudzania aktywności zawodowej osób bez-

robotnych oraz przeciwdziałania bezrobociu;
• programów pomocowych w obszarze bezpieczeństwa społecznego (…);
• kampanii informacyjnych (…);
• zwiększenia zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w ży-

ciu publicznym” [10].
„Działania i programy, realizowane lub nadzorowane przez Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej są klasycznym przykładem wpisywa-
nia się systemu zapobiegania ogólnego w system zapobiegania specjalnego”. 
Uogólniając, system zapobiegania ogólnego powinien wesprzeć podmioty, 
które odpowiedzialne są za bezpieczeństwo oraz oddziaływać na przestępców, 
będących pod wpływem działań, przez zapobieganie specjalne [10].

Gwarancja bezpieczeństwa to jedno z zadań, które realizują podmioty 
zapobiegania ogólnego. Z kolei dla podmiotów wyspecjalizowanych w da-
nych dziedzinach, porządek oraz bezpieczeństwo jest sprawą priorytetową. 
Fundamentalne jest połączenie działań reaktywnych z proaktywnymi. Dodać 
należy, że niezwykle ważne jest poznanie problemów danej społeczności. 
Można zatem stwierdzić, że punktem wyjścia będzie rozpoznanie. Wbrew 
pozorom nie będzie to takie proste, ponieważ uwzględnić tu należy cały ogół 
uwarunkowań, cech czy nawet zwyczajów społecznych [10].

Problemy istniejące w danej społeczności mogą być rozwiązywane dzię-
ki użyciu właściwych metod. Najważniejsze jest określenie przyczyny bądź 
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przyczyn kwestii uciążliwej, a także wskazanie lidera, który będzie wyzna-
czał kierunek działalności profilaktycznej. Zgodnie z Robertem Głowackim, 
Krzysztofem Łojkiem, Agatą Tyburską oraz Andrzejem Urbanem, wyróżnić 
można osiem „etapów towarzyszących budowie programu profilaktycznego. 
Są to:
1. Analiza stanu faktycznego zagrożeń w danym środowisku lokalnym.
2. Określenie celu głównego programu i celów pośrednich.
3. Wskazanie adresata programu.
4. Lobbowanie na rzecz tworzonego programu, zawiązanie koalicji i wska-

zanie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i realizacje programu.
5. Określenie poszczególnych przedsięwzięć i ich realizatorów oraz osób 

odpowiedzialnych za prawidłową realizację zadania. Zaplanowanie ter-
minu realizacji poszczególnych przedsięwzięć i określenie czasu realizacji 
całego programu.

6. Przeanalizowanie i wskazanie kosztów poszczególnych przedsięwzięć 
(zadań) wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania, określenie kosztów 
całego programu.

7. Zaprezentowanie założeń programowych (reklama) i wdrożenie programu.
8. Monitoring/ocena/ewaluacja” [16].

Rozwiązując dany problem, należy pamiętać również o uwzględnieniu 
wszelkich barier/ograniczeń. Konsekwencją „pokonania” kolejno wszystkich 
etapów powstawania programu, powinno być wyznaczenie celu i sukcesywna 
jego realizacja. Skonstruowanie właściwego zestawu zasad i etapów tworzenia 
programów profilaktycznych wymaga zwrócenia uwagi na szereg różnych 
czynników. Zaczynając od typu zagrożeń, przez model społeczeństwa, aż 
po jego status finansowy, niezwykle ważne jest odpowiednie podejście do 
panującej tam rzeczywistości.

Zgodność programu profilaktycznego z teraźniejszymi warunkami, jego 
akceptowalność przez środowisko lokalne oraz instytucje, a także jego kore-
spondowanie z polityką prowadzoną w danym regionie, wskazuje na zasady 
jego tworzenia. Konstruowanie programu profilaktycznego wymaga uwzględ-
nienia kolejno wszystkich etapów, bez wyjątku. Rozpoczynając analizą tego, 
jak jest obecnie, przez ustalenie przeznaczenia programu, a także wskazanie 
odbiorców i odpowiedzialnych za jego realizacje, aż po finansowanie, wpro-
wadzenie oraz jego monitoring, planuje się, że w konsekwencji powstanie 
zamierzony program profilaktyczny.
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3. Wybrane programy

3.1. Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu  
        i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji

W 2011 r. w Polsce odsetek żyjących w ubóstwie wynosił 17,7%. W związku 
z tym postanowiono podjąć odpowiednie kroki mające przeciwdziałać tej 
negatywnej tendencji [17]. Stworzono Krajowy Program Przeciwdziałania 
Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji 
(KPPUiWS).

Nadrzędny cel Programu, to „(…) przedstawienie (…) polityki pań-
stwa, w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (…)” [17].  
KPPUiWS „zawiera także (…) pięć celów szczegółowych oraz sześć prioryte-
tów wyznaczonych do realizacji celów szczegółowych (…) priorytety zostały 
podzielone na działania” [17].

„Do statystycznego pomiaru ubóstwa w Polsce stosuje się obecnie (…) 
kryteria (…). Rodzina (gospodarstwo domowe) jest zagrożone ubóstwem, 
jeżeli jego dochód jest niższy niż 60% (…) dochodów (…) w danym kraju. 
(…) Jeżeli rodzina deklaruje, że nie może zaspokoić (…) co najmniej czterech 
z dziewięciu podstawowych potrzeb [17] (…). Jeżeli czas pracy członków 
rodziny jest niższy niż 20% pełnego rocznego potencjalnego czasu pracy, 
wówczas mowa o rodzinach żyjących w gospodarstwach o bardzo niskiej 
intensywności pracy” [17].

KPPUiWS zawiera także informacje, którym grupom społecznym w na-
szym kraju najbardziej grozi ubóstwo. „(…) od 2008 r. w Polsce liczba zagrożo-
nych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym obniżyła się do 2011 r. o blisko 
1,3 mln osób, (…). W tym samym okresie zmalała liczba osób zagrożonych 
materialną deprywacją o 1,8 mln i o 370 tys. zagrożonych niską intensywnością 
pracy. Polska, pomimo wyraźnej poprawy w zakresie warunków życia, nadal 
należy do grupy krajów o wysokim poziomie zagrożenia ubóstwem.” [17]. 

KPPUiWS obejmuje także sześć priorytetów. Badanie Programu pozwala 
stwierdzić, że ubóstwo i wykluczenie społeczne uwidoczniło się w całej Unii 
Europejskiej. „Życie 1/4 ludności Europy poniżej granicy wykluczenia spo-
łecznego (…) obniża wartość kapitału społecznego Unii. Dlatego 27 państw 
UE podjęło decyzję o połączeniu wysiłków na rzecz działań zmierzających do 
ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego, przeznaczając na ten cel 
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odpowiednie środki w nowej perspektywie finansowej (…)” [17]. Problemy, 
które pojawiły się także w innych państwach Unii Europejskiej, z pewnością 
nakreśliły priorytety. Zdecydowanie sprawa wydaje się być paneuropejska. 
W związku z tym, dobrym pomysłem byłaby współpraca z naszymi sąsiadami.

Rys. 1. Cele szczegółowe Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu 

i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji 

Źródło: [14]

Priorytety KPPUiWS:
Priorytet I. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i mło-

dzieży – działania w tym zakresie dotyczą zwrócenia większej uwagi na rozwój 

 
 

Cel szczegółowy 2: 
Gwarancje dla przyszłości 
młodzieży – Stworzenie 
szansy dla młodzieży 
w wejściu na rynek pracy 
i tworzeniu rodzin. 

Cel szczegółowy 4: 
Zapobieganie 
niepewności 
mieszkaniowej. 

Cel szczegółowy 3: 
Aktywna osoba, 
zintegrowana rodzina, 
odpowiedzialne lokalne 
środowisko. 

Cel szczegółowy 5: 
Seniorzy – bezpieczni, 
aktywni i potrzebni. 

Cel szczegółowy 1: 
Usługi dla aktywności 
i profilaktyki – 
ograniczenie wykluczenia 
dzieci i młodzieży. 

Zapewnienie rodzinom z dziećmi dostępu do 
wysokiej jakości usług społecznych, który 
zwiększy szanse na aktywizacje rodziców, 
oraz umożliwi kompleksową profilaktykę 
zapobiegającą ubóstwu. 

Stworzenie spójnego systemu działań 
edukacyjnych, społecznych i zawodowych 
umożliwiającego młodzieży przygotowanie do 
wejścia na rynek pracy, zdobycie niezbędnych 
kompetencji oraz umiejętności ułatwiających 
włączenie społeczne, aktywność zawodową 
i rozwój rodzinny. 

Rozwój systemu aktywnej integracji, działającego na 
rzecz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym 
i zawodowym osób, rodzin i środowisk zagrożonych 
wykluczeniem, umożliwiając łączenie ról społecznych, 
zawodowych i rodzinnych oraz zwiększenie roli 
społeczności lokalnej opartych o zasadę partnerstwa 
publiczno-społecznego. 

Zapewnienie osobom starszym, 
niepełnosprawnym, zależnym przyjaznych 
form opieki i form aktywnego spędzania 
czasu oraz aktywnego włączania się osób 
starszych w życie publiczne i zawodowe. 

Zapewnienie dostępu do niedrogich mieszkań na 
wynajem umożliwiających stabilność rodzin 
i aktywizacje zawodową rodzin oraz 
zapobieganie utracie mieszkań i bezdomności 
powodującej wykluczenie społeczne. 
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młodego pokolenia, a także na zapewnienie rodzicom dogodnych warunków 
do tego, aby zagwarantować swoim dzieciom dostatnie życie z perspektywą 
spokojnej przyszłości [17].

Priorytet II. Zapewnienie spójności działań edukacyjnych, społecz-
nych i zawodowych na rzecz dzieci i młodzieży – czyli z założenia szkoły 
mają wziąć większą odpowiedzialność za profilaktykę przeznaczoną dla dzieci 
i młodzieży, reformę kształcenia, wsparcie praktyki oraz organizację współ-
pracy szkolnictwa z rynkiem zatrudnienia [17].

Priorytet III. Aktywna integracja w społeczności lokalnej – to przede 
wszystkim aktywizacja osób, które znajdują się na „marginesie społecznym”, 
rozwój działu usług publicznych oraz tworzenie czynnych społeczności lo-
kalnych [17].

Priorytet IV. Bezpieczeństwo i aktywność osób starszych – czyli zachę-
canie do działania seniorów, którzy często są niesamodzielni lub nieskłonni 
do aktywizacji [17].

Priorytet V. Zapobieganie niepewności mieszkaniowej i przeciwdzia-
łanie bezdomności – odnosi się do polepszenia sytuacji mieszkaniowej oraz 
działania ukierunkowanego wprost na zwalczanie bezdomności [17].

Priorytet VI. Zarządzanie i zmiany strukturalne systemu integracji 
społecznej – to znaczy, reforma systemowa w zakresie polityki i organizacji spo-
łecznej dla większego bezpieczeństwa oraz oddziaływania na rynek pracy [17].

Każdy z powyższych priorytetów można poddać analizie, która pokaże, 
w jakim stopniu są one zgodne z rzeczywistością. KPPUiWS opracowano 
w 2014 r., natomiast, co zmieniło się od tamtego czasu? Odnosząc się kolejno 
do każdego z priorytetów, można stwierdzić, że:
1. Program ma dobiec końca za nieco ponad rok, jednak wielu rodzinom 

wciąż brakuje podstawowych środków do właściwego i progresywnego 
rozwoju dzieci i młodzieży.

2. Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej są pozbawione sensu, po-
nieważ najpierw wprowadza się zmiany, po czym − za jakiś czas − wraca 
się do tego, co było przed reformą.

3. Aktywne integrowanie grup zamieszkujących daną społeczność lokalną 
obliguje do kompletnego ich poznania oraz spełnienia warunków, które 
zapewnią ich unifikacje. Zupełnie odrębną kwestią są grupy migrantów, 
a na chwilę obecną jest to sprawa, która nie ma całkowitego i w pełni 
pozytywnego rozwiązania.
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4. KPPUiWS przewiduje, aby osoby starsze, często niepełnosprawne, były 
bardziej mobilne. Autorka uważa, że najpierw należałoby zadać sobie 
pytanie: Czy takie osoby chcą aktywniej uczestniczyć w życiu społecznym?

5. Zdaniem autorki, dzięki zapewnieniu możliwości pracy, a tym samym 
zarobkowania, wielu mieszkańców miałoby perspektywę podniesienia 
swojej stopy życiowej. Być może to powinno być głównym wyznacznikiem 
do zwalczania problemu bezdomności.

6. Ostatni priorytet KPPUiWS odnosi się do zorganizowania społeczeń-
stwa w taki sposób, aby osiągało ono jak największy progres. Nie jest on 
niepotrzebny w założeniach Programu, jednak dużo lepiej byłoby, gdyby 
znajdował się na samym jego początku.
Mówiąc o KPPUiWS, chciałoby się zobaczyć na przykład raporty z jego 

postępu od 2014 r., po jego urzeczywistnieniu. Tymczasem, niestety, publika-
cji tego typu nigdzie nie można znaleźć. Jest to poważnym błędem, gdyż bez 
publikacji bieżących rezultatów, Program nie zostanie zrealizowany w sposób 
kompletny.

Konkretyzacja KPPUiWS obliguje do „aktywnej integracji (…) szeregu 
działań o wymiarze prawnym, organizacyjnym, finansowym i edukacyjnym, 
realizowanych przez wielu partnerów w ramach administracji publicznej oraz 
partnerstwa publiczno-społecznego. Istotnym elementem będzie skorelowanie 
działań o charakterze krajowym z działaniami realizowanymi w regionach”. Reali-
zacja Programu odbywa się na poziomie państwowym, a także regionalnym [17].

Podsumowując, stwierdzić można, że kluczowe przy wypełnianiu KPPU-iWS  
są: współpraca oraz jego finansowanie. Jak wynika z planu finansowego, koszty 
KPPUiWS „w latach 2014–2020, wyniosą 180 228 744 zł, to jest blisko 25 747 000 zł 
rocznie. Z tej kwoty 111 755 579 zł będzie pochodziło ze środków budżetu pań-
stwa, 58 431 778 zł ze środków samorządowych, 4 726 982 zł z funduszy celowych, 
3 353 441 zł ze środków prywatnych” [17]. W tym miejscu można zadać pytanie: 
Czy to dużo? Uwzględniając ogół czynników oddziałujących na KPPUiWS, nie 
będziemy w stanie nigdy odpowiedzieć na to pytanie wyczerpująco. Według 
autorki należy oczekiwać, że efekty Programu będą wystarczająco wymierne. 

3.2. Program Rodzina 500+

Najprościej mówiąc, podstawą państwa są ludzie. Dlatego najbardziej trywialna 
jego definicja mówić może o uporządkowanej i spójnej zbiorowości na danym 
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terenie. Należy zastanowić się nad tym, co wtedy, gdy zbiorowość ta „ubożeje” 
w swojej liczbie? Długość życia mieszkańców danych państw świadczy przecież 
o jego potencjale. Gdy mamy do czynienia ze spadkiem liczby urodzeń nad 
liczbą zgonów, mówić możemy o kryzysie demograficznym, który obecnie 
widoczny jest praktycznie w całej Unii Europejskiej. „W Europie sytuacja de-
mograficzna osiągnęła poziom kryzysowy już jakiś czas temu. Ujemny przyrost 
naturalny odnotowano aż w 17 europejskich państwach. Alarmujący jest też 
współczynnik dzietności, wszystkie kraje UE znalazły się znacznie poniżej 
parametru utrzymującego zastępowalność pokoleń.” [18].

W Polsce, ujemny przyrost naturalny doprowadzić może do zagrożenia 
przetrwania populacji. Główną przyczyną problemu jest spadek dzietności 
kobiet. „(…) Mamy (…) jeden z najniższych w Unii Europejskiej współczyn-
ników dzietności. Na jedną Polkę przypada u nas jedynie 1,32 urodzonych 
dzieci (…)” [18]. W 2016 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
podjęło decyzję o wprowadzeniu programu, który może pomóc rozwiązać 
ten problem. Program Rodzina 500+ ma na celu zwiększenie liczby dzieci 
w rodzinach oraz powstrzymanie negatywnego trendu demograficznego 
występującego w naszym kraju. Program Rodzina 500+ oznacza dodatkowe, 
pozbawione podatku 500 zł na miesiąc dla drugiego i kolejnego dziecka 
w rodzinie. W sumie to 6000 zł w skali roku [19].

Formalności dotyczące złożenia wniosku można załatwić osobiście w wy-
branej gminie, przez internet lub za pośrednictwem poczty. Rodzina, która 
chce otrzymać wsparcie w postaci świadczenia, podaje (…) dane rodzica 
wnioskującego o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci 
(…). Jednocześnie gmina sama pozyskuje podstawowe dane o dochodach 
opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, więc nie 
trzeba dołączać tych informacji. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie 
świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, 
czyli przede wszystkim przelewem na wskazane we wniosku konto.” [20].

Znaczenie działalności Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
najlepiej pokazać w liczbach. Prezentują one, ile osób skorzysta z KPPUiWS, 
jakie są koszty wychowania dzieci, jaki jest stopień pokrycia kosztów w ramach 
Programu oraz ile przeciętnie wydaje się na osobę w rodzinie wielodzietnej:

• „2,7 mln − tyle rodzin skorzysta z Programu;
• 3,7 mln − tyle dzieci zostanie objętych wsparciem;
• 176–190 tys. zł − tyle kosztuje wychowanie dziecka;
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• 57–61% – tyle kosztów utrzymania dziecka pokryje Program 500 plus;
• 15–30% – tyle budżetu rodziny przeznaczają na utrzymanie dziecka;
• 317 tys. zł – tyle kosztuje wychowanie dwójki dzieci;
• 504 zł – to przeciętne, miesięczne wydatki na osobę w rodzinie z trójką 

dzieci;
• 6 tys. zł – tyle rocznie dostaną rodzice na wychowanie dziecka;
• 18 tys. zł – tyle rocznie dostaną mniej zamożni rodzice z trójką dzieci;
• 324 tys. zł – tyle dostaną mniej zamożni rodzice na wychowanie trójki 

dzieci do 18 roku życia.” [21].
Za pozytywny efekt działania Programu można z pewnością uznać ogra-

niczenie ubóstwa. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że 
w 2016 r. spadło ono do 4,9%, natomiast, porównując z rokiem poprzednim, 
gdy wskaźnik plasował się na poziomie 6,5% w skali całego kraju, widzimy 
znaczną redukcję. Najwięcej korzyści zyskały rodziny wielodzietne, gdyż 
poziom ubóstwa spadł w nich z 17% do 10%. Zmalała także liczba osób do-
tkniętych deprywacją materialną, którą rozumieć należy jako niezaspokojenie 
podstawowych potrzeb – z 23,4% w 2015 r. do 21,9% w 2016 r. [22]. Warto 
wspomnieć w tym miejscu, że wiąże się to z pewnością z zapewnieniem bez-
pieczeństwa ekonomicznego, które jest przecież bardzo ważne dla każdego 
z nas, ponieważ łączy się z pewnością przetrwania i bytu, do której wszyscy 
świadomie bądź podświadomie dążymy.

Za korzyść Programu Rodzina 500+, można uznać również to, że  
w 2018 r. „(…) z Programu korzystało 2 mln 400 tys. rodzin, ponad 3 mln 
600 tys. dzieci. Największy udział wśród rodzin objętych wsparciem mają 
rodziny z dwójką dzieci. Ich odsetek wynosił 62% w ogólnej strukturze ro-
dzin korzystających. W praktyce jest to 1,5 mln rodzin” [23]. Pozytywnym 
skutkiem jest także zwiększenie liczby urodzeń od 2016 r. Efekt ten jest 
istotny, gdyż celem Programu, poza innymi, jest również poprawa sytuacji 
demograficznej w Polsce [23].

Negatywnym rezultatem Programu jest to, że przyczynił się do obniże-
nia aktywności zawodowej kobiet, szczególne młodych. Przypuszcza się, że 
powoduje on kartofli najlepiej „bezczynności”. „Według danych GUS za III 
kwartał 2017 r., aktywność zawodowa kobiet w wieku 25–34 lata spadła do 
najniższego poziomu od 2003 r. i wynosi 74,2%. Według danych Eurostatu, 
które obejmują jeszcze szerszy zakres czasu, to najniższe wartości przynaj-
mniej od 1999 r., czyli od blisko 20 lat.” [24].
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Zauważyć można, że poza kobietami, które przestały pracować, problem 
coraz częściej obejmuje całe rodziny. Niepokojącym jest fakt, że rodziny, 
w których pobierane jest świadczenie tylko na jedno dziecko, a także posiadają 
dochód ze stałej pracy, to zaledwie 69,7% [25]. Dlaczego tak jest? Rodzice 
chcący utrzymać przysługujące im świadczenia lub ci, którzy jedynie się o nie 
starają, mogą mieć obawy, że ich zbyt wysoki dochód, pozbawi ich prawa do 
otrzymania pieniędzy z Programu. Wielu z nich nie bierze pod uwagę tego, 
by starać się o awans, dokształcanie czy też dodatkową pracę. Problem jest 
dosyć poważny, a jego rozwiązanie należy do ewentualnej reformy Programu 
albo sprawowania nad nim większej kontroli. Oprócz tego, zaproponować 
można powołanie instytucji, która sprawowałaby nadzór nad wydatkowaniem 
funduszy z Programu. Pozwoliłoby to na jego monitoring i korektę bieżących 
problemów.

Wnioski

Wszystkie państwa na świecie kształtują swój poziom bezpieczeństwa pod 
wpływem wielu różnych czynników. Bez względu na to, czy rzecz dotyczy 
mniejszego czy większego kraju, zdecydowanie, w każdym z nich wyróżnimy 
wiele różnych społeczności lokalnych, które określamy jako grupę mieszka-
jącą na danym obszarze i powiązaną wzajemnymi tradycjami, prawem czy 
też zwyczajami. Bezpieczeństwo, o którym mowa, każdorazowo odnosić 
się będzie i kształtować byt w społecznościach lokalnych. W związku z tym, 
można stwierdzić, że wszystkie działania, które prowadzi państwo, należy 
ukierunkować na jego zapewnienie, ponieważ będzie się to przekładać na 
integralność danego regionu, możliwość jego rozwoju i, co najważniejsze, na 
zadowolenie mieszkańców.

Optymalnym sposobem na radzenie sobie z problemami w społecznoś-
ciach lokalnych jest profilaktyka, w myśl zasady, że „Lepiej zapobiegać niż 
leczyć”. W związku z tym najlepszym rozwiązaniem na zapewnienie ciągłego 
i stabilnego poziomu bezpieczeństwa jest monitorowanie, wykrywanie zagro-
żeń i im przeciwdziałanie lub zabiegi zmierzające chociażby do zmniejszenia 
ich skutków. Programy profilaktyczne są w tym przypadku jednym z najlep-
szych rozwiązań, ponieważ pokazują negatywne skutki danego problemu, 
wiele możliwości ich rozwiązania, są także całkowicie dobrowolne oraz mają 
wymierne korzyści i są bezpłatne.
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Badanie wybranych programów pozwala stwierdzić, że brakuje kon-
sekwencji w  ich stopniowej i  kolejnej realizacji. Program Rodzina 500+  
i KPPUiWS są odpowiedzią na te same zagrożenia. Należałoby zadać sobie 
pytanie: Czy brak współzależności jest skutkiem tego, że rząd, który wprowadził  
KPPUiWS był inny, a Program Rodzina 500+ został wdrożony po wyborach 
parlamentarnych z 2015 r.? Co wówczas z beneficjentami KPPUiWS, jeśli 
obecnie cała pomoc zorientowana jest na realizację Programu Rodzina 500+? 
Prawdopodobnie efekty tego będą widoczne dopiero w perspektywie. Program 
Rodzina 500+ zaledwie został wprowadzony w życie, natomiast KPPUiWS 
zakończy się za niespełna dwa lata.

Reasumując, KPPUiWS oraz Program Rodzina 500+ posiadają wspólne 
cechy. Obydwa programy odnoszą się do zlikwidowania lub minimalizacji 
problemów społecznych w lokalnym wymiarze. Zarówno KPPUiWS, jak 
i Program Rodzina 500+ mają poprawić sytuację demograficzną w Polsce. 
Podkreślić należy również to, że minimalizacja ubóstwa jest skutkiem wpro-
wadzenia Programu Rodzina 500+. Z danych GUS wynika, że w 2016 r. 
ubóstwo wynosiło 4,9%, zaś w 2017 r. 4,3%. Jednak, mimo wszystko, można 
zadać pytanie: Z jakim zamiarem w 2016 r. wdraża się zupełnie nowy program, 
zawierający się w celach pierwowzoru z 2014 r.? Oczywistym jest, że każdy 
problem społeczny powinien być rozwiązywany w sposób indywidualny 
i oryginalny, przy uwzględnieniu niepowtarzalnych założeń. Tylko wtedy 
otrzymamy długotrwały, zadowalający efekt. W związku z tym wniosek jest 
prosty, założenia Programu Rodzina 500+, który wprowadzony został znacz-
nie później, powinny ulec modyfikacji, aby nie pokrywały się z założeniami 
KPPUiWS.

KPPUiWS nie przyniósł do końca oczekiwanych efektów, przynajmniej jak 
do tej pory. Do 2020 r. niewiele się zmieni, ponieważ nieliczni tak naprawdę 
o nim słyszeli, co więcej, w wielu regionach Polski ludzie niezmiennie żyją 
w ubóstwie i muszą zmagać się z wykluczeniem społecznym. Natomiast 
Program Rodzina 500+ również pozostawia wiele do życzenia. Oceny na 
jego temat są podzielone, jednak prawda jest jedna. Zapewne, przyniósłby 
on wiele dobrego, chociaż w jego budowie i założeniach jest wiele niepra-
widłowości. Nie zakłada on kontroli nad przyznawaniem świadczeń i nad 
ich wydatkowaniem, która jest niezwykle ważna. W perspektywie Program 
Rodzina 500+ może doprowadzić do powstania patologii w rodzinach. Za 
jego negatywny skutek możemy uznać również to, że w przyszłości, z dużym 
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prawdopodobieństwem, doprowadzić on może do poważnego obciążenia 
systemu emerytalnego. Oprócz wymienionych minusów można również 
wspomnieć o tym, że Program Rodzina 500+ zniechęca wiele kobiet do 
podjęcia pracy. Można zatem wysnuć wniosek, że potrzebna jest zupełnie 
inna polityka prorodzinna, a nie taka, która ogranicza się do wypłacania 
świadczeń jedynie za posiadanie dzieci.
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Ilościowe metody modelowania zagrożeń 
wspierające zarządzanie ryzykiem

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania testu zgodności 
chi-kwadrat, analizy korelacji i modelu regresji liniowej w modelowaniu zagrożeń. 
Są to metody zarówno proste na etapie tworzenia, jak i łatwe w interpretacji. Na 
potrzeby artykułu przyjmuje się, że modelowanie zagrożeń, to użycie sformalizo-
wanego języka do analizy i opisania, za pomocą zmiennych, wybranego zagrożenia. 
Zastosowane metody umożliwiają wykorzystanie dostępnych informacji, takich jak: 
dane przetwarzane przez Główny Urząd Statystyczny, dane statystyczne Komendy 
Głównej Państwowej Straży Pożarnej czy wyniki Diagnozy Społecznej lub nowych, 
zbieranych w toku prac badawczych danych w obszarze bezpieczeństwa do budowa-
nia wielowymiarowych modeli. Modele te umożliwiają ilościową analizę zagrożeń, 
której wyniki pozwalają wykonać obiektywne testy i ocenę wybranych zagadnień.

Słowa kluczowe: modelowanie zagrożeń, bezpieczeństwo, regresja, modele staty-
styczne

Quantitative Methods of Threats Simulation 
Supporting the Risk Management 

Abstract

The aim of the paper is to introduce the possibility of use of the square-chi con-
sistency test, the correlation analysis as well as the linear regression model in the 
threats simulation. The methods are both simple on the creation level and easy to 
interpret. The accepted threats simulation definition is the use of formal language 
for analysis and description, using variables of the selected threat. The applied 
methods use available information such as: data used by the Central Bureau for 
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Statistics (GUS), statistic data of National Headquarters of State Fire Service, the 
results of Social Diagnosis or new, collected data obtained during all kinds of the 
research activities dealing with the safety. All of them make the construction of 
multidimensional models possible. The models enable to carry the quantitative 
threat analysis, the results of which can make objective tests and evaluation of the 
selected threats.

Keywords: threats simulation, safety, regression, statistic models 

Wprowadzenie 

Poczucie bezpieczeństwa niezmiennie od kilkunastu lat rośnie. Według ba-
dania opinii publicznej, przeprowadzanego przez Centrum Badania Opinii 
Społecznej, w 2017 r., 89% respondentów uważa, że w Polsce żyje się bezpiecz-
nie [2]. Jednak zagrożenia rozumiane jako sytuacja lub stan, które komuś za-
grażają lub w których ktoś czuje się zagrożony [10] są stale obecne wokół nas. 
W Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego przedstawiono wyniki oceny 
ryzyka zagrożeń, które mogą spowodować wystąpienie sytuacji kryzysowej. 

Opisano w nim 19 zagrożeń, które mogą wystąpić na terenie Polski. Ry-
zyko pojawienia się zidentyfikowanych, przedstawionych powyżej zagrożeń, 
jest najczęściej średnie. Tylko ryzyko powodzi zostało ocenione jako duże. 
Jednakże do każdego z zagrożeń trzeba się odpowiednio przygotować. Należy 
zauważyć, że przygotowania te wynikają nie tylko z samego pomiaru ryzyka, 
lecz również z zadań, jakie prawo nakłada na poszczególne organy władzy 
publicznej. Zapewnienie bezpieczeństwa wymaga właściwej identyfikacji klu-
czowych elementów wpływających na możliwość wystąpienia oraz na skutki 
potencjalnych zagrożeń. Wymagane jest zatem przeprowadzenie możliwie 
pełnej analizy. Zgodnie z Konstytucją to Rzeczpospolita Polska zapewnia 
bezpieczeństwo obywateli [5]. Organy władzy publicznej odpowiadają za-
tem za właściwą organizację systemu mającego zapewnić bezpieczeństwo 
obywateli. Biorąc pod uwagę liczbę potencjalnych zagrożeń, podejmując 
decyzje mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, warto zastosować sy-
stem mierzalnych wartości umożliwiający jego matematyczne przedstawie-
nie. Jednym z elementów systemu pomiaru bezpieczeństwa jest ryzyko [15]. 
Dzięki zależności pomiędzy bezpieczeństwem a ryzykiem „(…) Im większe 
ryzyko, tym mniejsze bezpieczeństwo związane z tym ryzykiem. I odwrotnie, 
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im mniejsze ryzyko, tym większe bezpieczeństwo” [1], można wykorzystać 
ryzyko jako miarę zagrożeń bezpieczeństwa. Skuteczna identyfikacja, analiza 
i zarządzanie ryzykiem jest jednym z kluczowych elementów całego procesu 
zarządzania bezpieczeństwem. Świadomość istnienia potrzeby lepszego za-
rządzania ryzykiem, jednakże nie powoduje automatycznie poprawy całego 
procesu. 

Rys. 1. Matryca ryzyka

Źródło: [6] 



W myśl ustawy o finansach publicznych [14, art. 68] jednostki sektora 
finansów publicznych mają obowiązek wdrażać zarządzanie ryzykiem jako 
jeden z elementów systemu kontroli zarządczej. Organizacje sektora pub-
licznego zobligowane zapisami ustawy [14] realizują ten obowiązek, wdra-
żając proces zarządzania ryzykiem oprócz innych realizowanych przez nie 
działań. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym [13] w skład planów 
reagowania kryzysowego wykonywanych na poziomie gminnym, powiato-
wym, wojewódzkim i krajowym wchodzi charakterystyka zagrożeń, ocena 
ryzyka ich wystąpienia oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń. Prawo wodne 
zobowiązuje do tworzenia planów zarządzania ryzykiem powodziowym. 
Tożsame zagrożenia mogą wystąpić we wszystkich przypadkach i logiczny 
zatem jest wniosek, iż ocena ich ryzyk powinna być zbieżna. Wykonując 
czynności związane z zarządzaniem ryzykiem, warto zatem spróbować stwo-
rzyć mechanizm pozwalający w prosty i niezawodny sposób ujednolicić ten 
proces oraz zbudować mechanizm pozwalający na takie wykonanie analizy 
ryzyka, aby zminimalizować oddziaływanie subiektywnego postrzegania 
rzeczywistości przez osoby realizujące analizę. Jest to istotne szczególnie 
w obszarze związanym z działalnością mającą na celu ochronę życia, zdro-
wia i mienia ludzi. 

Nauki społeczne dysponują bardzo bogatym zestawem narzędzi służących 
do optymalizacji pracy organizacji. Jednym z najdynamiczniej rozwijających 
się działów w organizacjach są podmioty odpowiedzialne za analizę danych. 
Wynika to z kilku przyczyn. Po pierwsze rozwój cywilizacyjny, niska cena 
sprzętu i oprogramowania umożliwiającego analizę danych powoduje, że 
narzędzia i metody zarezerwowane kiedyś dla dużych ośrodków naukowych 
są dostępne dla większości społeczeństwa. Po drugie, coraz więcej danych jest 
zapisywanych i utrwalanych w postaci cyfrowej, a jednocześnie organizacje 
częściej widzą potrzebę systematyzacji utrwalanych danych i możliwość 
wykorzystania ich do tworzenia oraz weryfikacji formułowanych celów i za-
dań. Po trzecie, wyniki analizy ilościowej są powtarzalne oraz są odporne na 
subiektywne odczucia wynikające z doświadczeń i wiedzy osób tworzących 
analizy. Zatem wdrażając proces zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym 
warto wykorzystać metody ilościowe oparte na danych. 

Należy również pamiętać, iż aby metoda mogła być wykorzystywana po-
wszechnie, nie powinna być zbyt trudna w interpretacji. Takimi metodami – 
zarazem prostymi na etapie tworzenia, jak i łatwymi w interpretacji są: testy 
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zgodności chi-kwadrat, analiza korelacji i model regresji liniowej. Pozwalają 
one ustalić zależności statystyczne, siłę oraz kierunek współzależności wystę-
pujących w analizowanych danych oraz umożliwiają badanie związku pomię-
dzy wielkościami danych i na tej prognozować wartości jednych zmiennych, 
mając wartości innych zmiennych. Metody te, za pomocą testów statystycz-
nych, pozwalają na weryfikację hipotez oraz umożliwiają obliczenie prawdo-
podobieństwa dopasowania obliczeń do badanej populacji. Problemem jest 
zebranie właściwego i odpowiedniego zbioru istotnych zmiennych dających 
możliwość porównania wyników pomiędzy różnymi badanymi obszarami lub 
latami. Zastosowanie odpowiedniej metodologii pozwala jednakże na wery-
fikację oraz określenie stopnia dopasowania modelu do danych, co pozwala 
na określenie użyteczności modelu. 

1. Metodyka 

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto następującą definicję: mode-
lowanie zagrożeń to użycie sformalizowanego języka do analizy i opisania za 
pomocą zmiennych wybranego zagrożenia. Proces budowy modelu można 
podzielić na następujące etapy: identyfikacja zagrożeń, analiza współzależ-
ności zmiennych, sformułowanie zależności funkcyjnej (o ile jest to możliwe) 
i ocena modelu. 

W pierwszym etapie – identyfikacji zagrożenia − bardzo ważne jest, aby 
dokładnie zdefiniować miernik danego zagrożenia. W przypadku zagrożenia 
pożarowego mogą to być: liczba ofiar śmiertelnych w pożarach i/lub miej-
scowych zagrożeniach, liczba osób rannych w pożarach i/lub miejscowych 
zagrożeniach, suma ofiar śmiertelnych i rannych w pożarach i miejscowych 
zagrożeniach, straty finansowe w pożarach i miejscowych zagrożeniach, liczba 
osób, które ewakuowano ze strefy zagrożenia, poczucie bezpieczeństwa miesz-
kańców. Na tym etapie ważne jest również, aby określić skalę budowanego 
modelu. Kontynuując, przykład zagrożenia pożarowego należy określić, czy 
model dotyczy pomieszczenia, budynku, kompleksu budynków, miejsco-
wości, gminy, powiatu, kraju, grupy krajów itd. Doprecyzowanie modelu 
powinno wynikać z celu użytkowego. Niezbędną częścią składową tego etapu 
jest analiza literatury przedmiotu, która powinna umożliwić stworzenie tzw. 
modelu podstawowego, czyli według B.P. Zeiglera hipotetycznego, pełnego 
wyjaśnienia danego zjawiska [17]. Warto pamiętać, że duży stopień złożoności 

Ilościowe metody modelowania zagrożeń wspierające zarządzanie ryzykiem 317



modelu podstawowego podnosi koszt modelowania oraz może uniemożliwić 
jego symulację [17] i, co za tym idzie, dokładną analizę badanego zjawiska. 
Przyjęte założenia powinny natomiast posłużyć do uproszczenia modelu 
przy zachowaniu założenia, że istnieje zgodność par wejścia-wyjścia według 
przyjętego kryterium. 

Wyzwaniem, które pojawia się na etapie identyfikacji zagrożeń jest zebra-
nie danych opisujących zmienne umożliwiające stworzenie modelu. Olbrzy-
mim zbiorem danych dysponuje Główny Urząd Statystyczny, który przetwarza 
informacje statystyczne na temat większości dziedzin życia publicznego. 
Innym bardzo ciekawym zbiorem danych w światowej sieci internetowej 
jest Diagnoza Społeczna. Udostępnione tam dane umożliwiają wizualizację 
dzisiejszego obrazu polskiego społeczeństwa. Dane te są zbierane od 2000 r., 
co pozwala dodatkowo śledzić zmiany na przestrzeni lat. Nie sposób w pełni 
analizować zagrożeń, nie uwzględniając potencjału i działań służb odpo-
wiedzialnych za bezpieczeństwo. Cennymi informacjami dysponują służby, 
takie jak Państwowa Straż Pożarna i Policja. Natomiast do szczegółowych 
analiz, uwzględniających aspekt finansowy, warto skorzystać ze sprawozdań 
finansowych jednostek samorządu terytorialnego. 

Zbudowanie modelu teoretycznego pozwala zidentyfikować kluczowe 
dla celu modelowania elementy składowe. Elementy te umożliwiają analizę 
współzależności zmiennych. Do analizy współzależności można wykorzystać 
testy zgodności chi-kwadrat i analizę korelacji. Chi–kwadrat jest to grupa 
testów pokazujących jak bardzo dane empiryczne pasują do założonego, teo-
retycznego modelu [4]. Jest to narzędzie do badania statystycznej istotności 
związku pomiędzy zmiennymi [8]. Procedurę testowania rozpoczyna się od 
postawienia hipotezy zerowej, zakładającej, że w badanej populacji nie istnieje 
związek pomiędzy badanymi zmiennymi. Alternatywna hipoteza będzie zatem 
zakładała, że istnieje związek pomiędzy badanymi zmiennymi. Postawioną 
hipotezę zerową weryfikuje sią za pomocą testu niezależności chi-kwadrat 
wyrażonego wzorem (1) [3]:

(1)

gdzie:
O – wartości otrzymane w badaniu,
E – wartości oczekiwane lub teoretyczne.

x2 = ∑ E
(O – E)2
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Po obliczeniu wartości testu chi-kwadrat, znając stopnie swobody, można 
odczytać poziom istotności. Odpowiada on na pytanie, na ile prawdopodobne 
jest, że hipoteza zerowa jest prawdziwa. W literaturze [3] przyjmuje się, że 
gdy prawdopodobieństwo wynosi mniej niż 5%, można hipotezę odrzucić. 
Uznaje się wówczas, że analizowane rozkłady istotnie się różnią. 

O korelacji mówimy, gdy istnieje współwystępowanie lub zależność sta-
tystyczna, czyli wówczas, gdy jednej zmiennej odpowiadają ściśle określone 
średnie wartości drugiej zmiennej. Obliczając wartość współczynnika korelacji, 
można stwierdzić jak zmieni się wartość jednej zmiennej, gdy zmieni się war-
tość drugiej zmiennej. Do analizy korelacji można wykorzystać bezwymiarowy 
współczynnik współzależności, nazywany współczynnikiem korelacji liniowej 
Pearsona. Przyjmuje on wartości od –1 do 1 i wyrażony jest wzorem (2): 

(2)

gdzie:
i = 1, 2, …, n,
x i y − średnie obu analizowanych zmiennych, 
sxsy − odchylenia standardowe tych cech.

Analizując współczynnik korelacji Pearsona, należy wziąć pod uwagę 
jego znak oraz wartość. Znak mówi o kierunku korelacji. Wartości dodatnie 
wskazują na korelację dodatnią, czyli wysokim wartościom jednej zmiennej 
towarzyszą wysokie wartości drugiej zmiennej oraz odwrotnie – niskim 
wartościom jednej zmiennej towarzyszą niskie wartości drugiej zmiennej. 
Ujemny znak świadczy, że niskim wartościom jednej zmiennej towarzyszą 
wysokie wartości drugiej zmiennej. Z kolei wartość współczynnika korelacji 
liniowej Pearsona informuje nas o sile związku analizowanych zmiennych. 
W przypadku, gdy wartość współczynnika jest bliska lub równa 1 lub –1, siła 
zależności statystycznej jest bardzo duża. Wartość współczynnika zbliżona 
do 0 lub równa 0 wskazuje, że nie występuje związek liniowy pomiędzy ana-
lizowanymi zmiennymi [11]. 

Kolejnym etapem modelowania zagrożeń przedstawionym w niniejszym 
opracowaniu jest obliczanie zależności funkcyjnej. W przypadku klasycznego 
modelu regresji liniowej sprowadza się to do wyznaczenia równania regresji. 
Oszacowaną funkcję regresji można opisać następująco (3): 

rxy = = sxsy

cov(X,Y)

Σn
i = 1(xi – x)2Σn

i = 1(yi – y)2

Σn
i = 1(xi – x)(yi – y)
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yi = b0 + b1xi + ei = ŷi + e                                               (3)
gdzie:
i = 1, 2, … n – kolejne numery elementów obserwacji, 
ei – tzw. reszty (zmienna losowa) definiowana jako ei = yi – ŷi.

Do zbudowania modelu regresji liniowej wykorzystuje się metodę naj-
mniejszych kwadratów. Metoda ta umożliwia oszacowanie parametrów linii 
regresji tak, aby suma kwadratów reszt osiągnęła minimum. Suma kwadratów 
reszt opisuje rozbieżności pomiędzy wartościami empirycznymi zmiennej 
zależnej (objaśnianej) a jej wartościami teoretycznymi, obliczonymi na pod-
stawie wybranej funkcji [12]. 

W metodzie najmniejszych kwadratów powinien być spełniony nastę-
pujący warunek:

Wyrażenie (4): 

Σn
i = 1(yi – ŷi)

2 = Σn
i = 1(yi – bixi  – b0)

2                             (4)

ma osiągnąć minimum. 
gdzie:
yi – wartości empiryczne zmiennej Y,
ŷi – wartości teoretyczne wyznaczone na podstawie funkcji regresji. 

Wykorzystując powyższy warunek, otrzymujemy wzory (5) i (6): 

 (5) 

b0 = y – b1x                                                 (6)

gdzie:
x – średnia wartość X,
y – średnia wartość Y. 
Parametry b0 i b1 nazywają się współczynnikami regresji [12]. 

Ostatnim etapem modelowania zagrożeń jest ocena modelu. W przypadku 
spełnieniu założeń teoretycznych opisywanych licznie w literaturze przedmiotu 
i wyznaczeniu istotnego statystycznie równania regresji warto go zweryfikować, 

b1 =
Σn

i = 1(xi – x)(yi – y)
Σn

i = 1(xi – x)2
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podstawiając do obliczonego wzoru dane spoza badanej próby. Można do tego 
wykorzystać szeregi statystyczne opisujące zmienne objaśniające w innym 
powiecie lub województwie. Jeśli nie dysponujemy tego typu danymi, można 
wykorzystać dane opisujące inny okres lub inne analogiczne zestawy danych. 

Dopiero pozytywna ocena zbudowanego modelu umożliwia wykonanie 
szeregu symulacji, a na podstawie ich wyników wyciąganie wniosków i ewen-
tualne próby prognozowania wybranych elementów modelu. 

2. Przykład modelowania zagrożeń 

Właściwa identyfikacja zagrożenia, badania literatury przedmiotu, określe-
nie skali i celu modelu umożliwia określenie zmiennych w modelu. Należy 
dokładnie zdefiniować zmienną objaśnianą (zależną). Definiując zmienną 
zależną, warto użyć definicji, która umożliwia zebranie odpowiedniego ze-
stawu danych będących zbiorem informacji statystycznych. Można użyć 
definicji zaczerpniętych z aktów prawnych lub podmiotów przetwarzają-
cych dane, takich jak Główny Urząd Statystyczny. W dalszej części zostaną 
przedstawione dwa przykłady dotyczące modelowania zagrożeń: rozwodów 
i wypadków drogowych. 

Wypadek drogowy został zdefiniowany jako zdarzenie w ruchu drogo-
wym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział 
w zdarzeniu, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego został ranny lub 
doszło do jego śmierci.

Rozwód został zdefiniowany jako rozwiązanie przez sąd związku mał-
żeńskiego na żądanie jednego lub obu małżonków.

Analiza literatury, eksperyment lub obserwacje umożliwiają zbudowanie 
modelu podstawowego, możliwie pełnego wyjaśnienia badanego zagrożenia. 
Można go przedstawić w formie listy.

Przyczyny rozwodu:
• dłuższa nieobecność,
• naganny stosunek do członków rodziny,
• bezpłodność,
• pracoholizm,
•  …

Można również wykorzystać metodę ilustrowania związków przyczynowo-
-skutkowych za pomocą diagramu Ishikawy. 
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Rys. 2. Wybrane czynniki wpływające na wypadki drogowe przedstawione  

na diagramie Ishikawy 

Źródło: [9] 

Informacje zawarte w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Sta-
tystycznego umożliwiają m.in. pozyskanie następujących danych, mogących 
mieć wpływ na liczbę wypadków drogowych: 

• Y − wypadki drogowe w 2015 r.,
• X1 − liczba samochodów i ciągników (szt.),
• X2 − liczba motocykli ogółem (szt.),
• X3 − liczba samochodów ciężarowych (szt.),
• X4 − liczba ludności według miejsc zameldowania, stan na 31.12.2015 r.,
•  …

Również do analizy przyczyn rozwodów można wykorzystać dane GUS, 
takie jak:

• liczba rozwodów,
• przeciętne miesięczne wydatki na osobę,
• bezrobotni,
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• placówki wsparcia dziennego,
• absolwenci studiów na poziomie magisterskim,
•  …

Zebrane dane umożliwiają zbadanie zależności statystycznej. Zakres i for-
mat danych umożliwia obliczenie współczynnika korelacji liniowej Pearsona, 
co pokazano na rys. 3. 

Rys. 3. Rozkład liczby rozwodów w 2015 r. i liczby osób biernych zawodowo 

w powodu niepełnosprawności w 2014 r. 

Źródło: [16] 

corr(Liczba rozwodów w 2015 r., Liczba osób biernych zawodowo  
z powodu niepełnosprawności w 2014 r.) = 0,90350223
Hipoteza zerowa: R = 0, brak korelacji:
t(14) = 7,88784, przy dwustronnym obszarze krytycznym p = 0,0000

Rys. 4. Wartość współczynnika korelacji Pearsona wraz z testem  

istotności pomiędzy liczbą rozwodów w 2015 r. a liczbą osób biernych  

zawodowo w powodu niepełnosprawności w 2014 r.

Źródło: [16] 
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Rys. 5. Rozkład wypadków drogowych w roku 2015 i liczby samochodów 

i ciągników w 2015 r.

Źródło: [9]

corr(Wypadki drogowe w 2015 r., Liczba samochodów  
i ciągników (szt.)) = 0,79622834
Hipoteza zerowa: R = 0, brak korelacji:
t(36) = 7,89653, przy dwustronnym obszarze krytycznym p = 0,0000

Rys. 6. Wartość współczynnika korelacji Pearsona wraz z testem istotności 

pomiędzy liczbą wypadków drogowych w roku 2015 a liczbą samochodów 

i ciągników w 2015 r.

Źródło: [9]

Metody doboru zmiennych do modelu regresji są opisane w wielu publi-
kacjach naukowych. Metodyka doboru zmiennych najczęściej opiera się na 
dwóch podstawowych założeniach: 

• zmienne niezależne nie powinny być skorelowane lub być słabo skore-
lowane miedzy sobą,

• zmienne niezależne powinny być wysoko skorelowane ze zmienną za-
leżną [7].
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Należy również pamiętać o podstawowych założeniach teoretycznych 
regresji liniowej:

• mamy do czynienia z zależnością liniową,
• zmienne zależne i niezależne mają rozkład normalny,
• wszystkie zmienne użyte w modelu są mierzone na skali ilościowej,
• należy zebrać odpowiednio dużą liczbę obserwacji, 
• zmienne niezależne nie powinny być ze sobą skorelowane [3]. 

Pozytywna weryfikacja założeń teoretycznych modelu regresji liniowej 
umożliwia oszacowanie modelu. Istnieje wiele narzędzi wspomagających ana-
lizę regresji, w przedstawionym przykładzie wykorzystany zostanie rozwijany 
od kilku lat program Gretl autorstwa Allina Cottrella z Uniwersytetu Wake 
Forest w Północnej Karolinie w Stanach Zjednoczonych. Jedną z jego zalet 
jest powszechna możliwość wykorzystania go, ponieważ jest on rozwijany 
w oparciu o Powszechną Licencję Publiczną (GNU). Program ten zawiera 
podstawowe procedury i metody ekonometryczne, a wśród nich klasyczną 
metodę najmniejszych kwadratów. 

W przestawianym przykładzie dotyczącym rozwodów można zbudować 
model, w którym analizujemy wpływ liczby osób biernych zawodowo z po-
wodu niepełnosprawności i przeciętne miesięczne wydatki na jedną osobę 
na liczbę rozwodów. 

Rys. 7. Parametry modelu rozwodów w 2015 r. obliczone  

za pomocą klasycznej metody najmniejszych kwadratów

Źródło: [16] 
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Zależność między zmiennymi niezależnymi X (bierni zawodowo z po-
wodu niepełnosprawności i przeciętne miesięczne wydatki na jedną osobę) 
a zmienną zależną Y jest istotna statystycznie (p < 0,01). Skorygowany współ-
czynnik determinacji wynosi R2 = 0,90, co oznacza, że model wyjaśnia 90% 
zmienności zmiennej Y. Świadczy to o bardzo dobrym dopasowaniu modelu.

Wyniki obliczeń umożliwią przedstawienie zależności pomiędzy zmienną 
zależną a zmiennymi niezależnymi za pomocą zależności:

liczba rozwodów = –7322,53 + 30,98 × liczba osób biernych zawodowo 
z powodu niepełnosprawności + 7,52 × przeciętne miesięczne wydatki 
na jedną osobę

W przykładzie dotyczącym liczby wypadków drogowych można zbudować 
model, w którym analizujemy zależność liczby samochodów i ciągników oraz 
liczbę rannych w wypadkach drogowych w 2014 r. na liczbę wypadków w 2015 r.

Rys. 8. Parametry modelu liczby wypadków w 2015 r. obliczone za pomocą 

klasycznej metody najmniejszych kwadratów

Źródło: [9] 

Zależność między zmiennymi objaśniającymi X7 i X1 (liczba rannych 
w wypadkach drogowych w 2014 r. i liczba samochodów i ciągników) a zmien-
ną objaśnianą Y (liczba wypadków drogowych) jest istotna statystycznie  
(p < 0,01). Skorygowany współczynnik determinacji wynosi R2  = 0,93, co 
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oznacza, że model wyjaśnia 93% zmienności zmiennej Y. Świadczy to o bardzo 
dobrym dopasowaniu modelu.

Wyniki obliczeń umożliwiają przedstawienie zależności pomiędzy zmien-
ną zależną a zmiennymi niezależnymi za pomocą zależności:

liczba wypadków drogowych = –18,68 + 0,49 × liczba rannych w wypad-
kach drogowych w roku 2014 + 0,00093 × liczba samochodów i ciągników

Warto w tym miejscu przypomnieć, że spełnione wymagania metodyki two-
rzenia modelu regresji liniowej nie oznaczają dowodu związku przyczynowo-

-skutkowego. Porównanie wyników obserwacji z wynikami uzyskanymi z za-
leżności funkcyjnej umożliwia wstępną ocenę modelu zagrożenia. 

Rys. 9. Wyniki obserwacji z wynikami uzyskanymi z zależności funkcyjnej  

modelu liczby wypadków w 2015 r. 

Źródło: [9] 

Porównanie wartości obserwowanych z wartościami uzyskanymi w wyni-
ku obliczeń przedstawiono na rys. 9 i 10. Na wykresach tam przedstawionych 
pokazano dopasowanie uzyskanej zależności funkcyjnej. Na tym etapie często 
można zidentyfikować wartości odstające. Sytuacja taka zazwyczaj ma miej-
sce, gdy budujemy model na poziomie jednostek samorządu terytorialnego,  
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np.: gminy lub powiatu i dobierzemy regiony, w których wartość analizowa-
nych zmiennych znacznie odbiega od średniej. 

Rys. 10. Wyniki obserwacji z wynikami uzyskanymi z zależności funkcyjnej 

modelu rozwodów w 2015 r.

Źródło: [16] 

Podstawienie do wzoru wartości zmiennych objaśniających z innego 
zakresu umożliwia ocenę uzyskanej zależności. 

Rys. 11. Porównanie liczby rozwodów w 2016 r. z wynikami obliczeń  

uzyskanymi z zależności funkcyjnej modelu rozwodów w 2015 r.

Źródło: [16]
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Na wykresie (rys. 11) przedstawiono liczbę rozwodów z zakresu niewcho-
dzącego w zestaw danych użyty do oszacowania zależności funkcyjnej. Przykład 
ten pokazuje, że w przypadku zaprezentowanej zależności, obliczone wartości 
w kolejnym roku również odpowiadają wartościom rzeczywistym. 

Podsumowanie 

Przedstawione przykłady modelowania zagrożeń oparte na analizie ilościowej 
mogą służyć jako jedno z narzędzi wspomagające zarządzanie ryzykiem. Me-
todyka ta zawiera identyfikację zagrożeń, analizę współzależności zmiennych, 
sformułowanie zależności funkcyjnej i ocenę modelu. Otrzymane w wyniku 
modelowania korelacje w postaci zależności funkcyjnej umożliwiają weryfi-
kację postawionych hipotez. Uzyskana przyczynowość pozwala na ilościowe 
określenie współzależności wielu zmiennych. Prosta interpretacja wyników 
obliczeń daje możliwość odpowiedzi na pytanie: o ile wartość zmiennej objaś-
nianej (np. liczby wypadków) zmieni się, jeśli zmienią się o zakładaną wartość 
zmienne objaśniające. Jednocześnie tylko wyniki, które zostały pozytywnie 
zweryfikowane w testach, można dalej poddawać ocenie i wykorzystywać 
w analizie lub prognozowaniu. 

Nauki o bezpieczeństwie oferują wiele narzędzi wspierających decyden-
tów, umożliwiających rzetelną analizę ryzyka i określenie działań mających 
na celu zminimalizowanie ryzyka. Przedstawione metody ilościowej analizy 
danych są kolejnym wsparciem procesu zarządzania ryzykiem. 
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