
Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Nr 69/1/2019

Zeszyty Naukowe
SGSP

WarszaWa 2019



Rada Programowa
dr hab. Marek Konecki, prof. SGSP
st. kpt. dr hab. inż. Paweł Gromek

mgr Ewa Juchimowicz

Rada Naukowa
dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. SGSP – Redaktor Naczelny

prof. dr hab. Jerzy Wolanin
st. bryg. dr hab. Marzena Półka, prof. SGSP

Prof. Ing. Karol Balog, PhD. (Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie)
Prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. (VSB Uniwersytet Techniczny w Ostrawie)

Prof. Bogdan Długogórski (Murdoch University, Perth)
Prof. Dr Aleksandar Jovanovic (Steinbeis Instytut Transferowy Zaawansowanych Technologii 

Ryzyka w Stuttgarcie)
Prof. Simo Hostikka (Uniwersytet Techniczny w Aalto, Finlandia)

Dr Elisabeth Banchard (CSTB – Francuskie Centrum Badań Naukowo-Technicznych)
Prof. Michael Delichatsios (Uniwersytet Ulster, Irlandia Północna)

Dr Päivi Kuosmanen (Uniwersytet Laurea, Finlandia)
Prof. Brian Meacham (Worcester Polytechnic Institute, USA)

Assoc. Prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD. (Uniwersytet Żyliński)

Zespół redakcyjny
Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego

mł. bryg. dr inż. Tomasz Drzymała
st. bryg. dr inż. Wojciech Jarosz

dr hab. Marek Konecki, prof. SGSP
mł. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz

st. bryg. dr inż. Mirosław Sobolewski

Inżynieria Bezpieczeństwa Cywilnego
dr hab. Aneta Majkowska, prof. SGSP

bryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński
mł. ogn. dr inż. Rafał Wróbel

Redakcja językowa
mgr Kamil Gorlicki (język polski)

tłumacz przysięgły mgr Ewa Hadyniak (język angielski)

Redaktor prowadzący
Ewa Juchimowicz

ISSN 0239-5223

Wydano na licencji Creative Commons: 
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Polska

Wydawca
Szkoła Główna Służby Pożarniczej

ul. J. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa
tel. 22 561 73 83, faks 22 833 07 24

e-mail: wydawnictwo@sgsp.edu.pl
www.sgsp.edu.pl, https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=1826

Skład
Kamil Gorlicki

Druk
Mazowieckie Centrum Poligrafii

Wszystkie artykuły zamieszczone w „Zeszytach Naukowych SGSP” poddane zostały procedurze recenzyjnej.
Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna, dostępna na stronie: www.sgsp.edu.pl/zeszyty

Artykuły zamieszczone w Zeszytach Naukowych SGSP zostały sprawdzone przy pomocy  
Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac (ASAP).



SPIS TREŚCI

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃST WA

Anna Dmochowska, Andrzej Polańczyk, Wojciech Jarosz,  
Małgorzata Ciuka-Witrylak, Rafał Matuszkiewicz  
Zagrożenia związane z pyłem zawieszonym na terenie przyległym  
do zamkniętego składowiska odpadów komunalnych  �������������������������������������������������������������������  7
Hazards Related to Suspended Dust in the Area Adjacent  
to a Closed Municipal Waste Landfill

Anna Dmochowska, Małgorzata Majder-Łopatka, Zdzisław Salamonowicz,  
Małgorzata Ciuka-Witrylak, Rafał Matuszkiewicz  
Zagrożenia związane z odciekami po zamknięciu  
składowiska odpadów komunalnych  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  19
Hazards Associated with Leachate after Landfill Closure

Andrzej Polańczyk, Anna Dmochowska, Zdzisław Salamonowicz, Wojciech Jarosz  
Przewidywanie zasięgu strefy zagrożenia dla wycieku amoniaku  
z przemysłowej instalacji chłodniczej  �����������������������������������������������������������������������������������������������������  37
Prediction of the Range of the Danger Zone for the Ammonia Leakage  
from the Industrial Cooling Installation

Andrzej Polańczyk, Małgorzata Majder-Łopatka, Małgorzata Ciuka-Witrylak,  
Rafał Matuszkiewicz  
Zastosowanie specjalistycznych mobilnych urządzeń  
do identyfikacji substancji niebezpiecznych w miejscu zdarzenia  ����������������������������������������������  49
Use of Special Mobile Devices to Identify Hazardous Substances on the Incident Site

BEZPIECZEŃST WO WEWNĘTRZNE

Rafał Wróbel  
Zarządzanie ryzykiem na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego w Polsce  
w optyce wymagań Mechanizmu Ochrony Ludności �����������������������������������������������������������������������  61
Risk Management for the Needs in the Crisis Management System  
in Poland Considering the Requirements of the Civil Protection Mechanism



Monika Wojakowska, Monika Parada 
Przemoc w rodzinie – kryzys autorytetu  
czy nieskuteczne kształtowanie bezpieczeństwa społeczności lokalnych  �������������������������������  93
Violence in the Family – The Crisis of Authority or Ineffective Shaping  
of the Local Community Safety

Przemysław Wilk  
Rola kobiet w ISIS  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 111
Women’s Role in ISIS

Anna Gołębiowska, Justyna Woźnica  
Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego 
w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka  ����������������������������������������������������������������������������������������� 125
The Right to Liberty and Security in the European Convention on Human Rights

Dariusz Falecki  
Działalność Prowincjalnego Związku Straży Pożarnych Śląska  
w latach 1863–1939  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 141
Activities of the Provincial Fire Brigade Association of Silesia in 1863–1939

Damian Witczak  
Geneza pożarnictwa oraz regulacje prawne  
w zakresie ochrony przeciwpożarowej w starożytnym Rzymie  �������������������������������������������������� 155
Origin of Firefighting and Legal Regulations Concerning Fire Safety in Ancient Rome

Dariusz Falecki  
Zagraniczni producenci sprzętu pożarniczego w Polsce w okresie międzywojennym  ������� 167
Foreign Manufacturers of Fire Equipment in Poland in the Interwar Period

Dominik Duralski  
Możliwości kształtowania wizerunku Państwowej Straży Pożarnej  
w mediach społecznościowych  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 181
Capabilities to form public relations of the State Fire Service in social media

Jacek Rychlica  
Cyberterroryzm – ewolucja czy rewolucja  
w sposobie działania współczesnych organizacji terrorystycznych  ������������������������������������������ 197
Cyberterrorism – the Evolution or the Revolution in Modus Operandi  
of the Contemporary  Terrorist  Organizations



INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA





dr Anna Dmochowska
dr inż. Andrzej Polańczyk
st. bryg. dr inż. Wojciech Jarosz
kpt. mgr inż. Małgorzata Ciuka-Witrylak
kpt. mgr inż. Rafał Matuszkiewicz
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Zagrożenia związane z pyłem zawieszonym  
na terenie przyległym do zamkniętego składowiska 
odpadów komunalnych

Abstrakt

Zamknięcie składowiska odpadów komunalnych nie rozwiązuje problemu jego obecności 
i nie zapobiega wszystkim zagrożeniom z nim związanym. Do zagrożeń tych należy pył za-
wieszony, emitowany przez wiele lat eksploatacji składowiska oraz deponowany na terenach 
sąsiadujących bezpośrednio z nim, przede wszystkim na obszarze zielonego pasa bezpieczeń-
stwa, oddzielającego składowisko od terenów zamieszkałych.

Pomiary pyłu zawieszonego, których wyniki zaprezentowano w artykule, prowadzono 
dwoma trasami równoległymi do siebie, poczynając od dwóch sąsiadujących studzienek 
z odciekami. Były to dwie pierwsze studnie, poczynając od drogi dojazdowej. Wyniki badań 
wykazały przekroczenia stężenia pyłu, co wiąże się z krótkim okresem poeksploatacyjnym, 
sąsiedztwem drogi dojazdowej, a także unoszeniem zdeponowanego pyłu podczas badań.

Słowa kluczowe: pył zawieszony, zamknięte składowisko odpadów komunalnych 

Hazards Related to Suspended Dust  
in the Area Adjacent to a Closed Municipal Waste Landfill

Abstract

The closure of a municipal waste landfill does not solve and does not prevent all hazards 
associated with its presence. These hazards include suspended dust emitted by many years 
of operation of the repository and deposited in the areas adjacent to it directly as a green belt 
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separating the landfill from the inhabited areas. The measurements of particulate matter were 
carried out with two parallel routes, starting from two neighboring wells with leachate, the first 
starting from the access road. The test results showed exceedances of the dust concentration 
which is associated with a short period after closed landfill , the proximity of the access road, 
as well as the lifting of the deposited dust during the tests.

Key words: suspended dust, closed municipal landfill site

Wstęp

Składowisko Łubna zlokalizowane jest około 40 km od centrum Warszawy. Swego 
czasu było jedynym obiektem przyjmującym niesegregowane odpady komunalne 
z terenu stolicy. Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości około 
0.8 ÷ 1 km na północny wschód od szosy Warszawa − Góra Kalwaria i od zabudowań 
wsi Baniocha i Łubna oraz 1,8 km na południowy zachód od wsi Brzeście i Kawęczyn.

Składowisko powstało w 1978 r. Od 1996 r. prowadzone na nim były prace rekul-
tywacyjne, obejmujące między innymi budowę pionowej przesłony przeciwfiltracyjnej, 
regulacje stosunków wodnych na terenach przyległych do składowiska, montaż systemu 
drenażowego odcieków, a także prace związane z kształtowaniem bryły składowiska 
i wykonaniem mineralnego przykrycia zamkniętych kwater. Na terenie składowiska 
pracowało wiele urządzeń niezbędnych do jego prawidłowego działania − były to wozy 
ascenizacyjne, koparki, kompaktory, równiarki, śmieciarki. Poruszały się one zarówno 
na kwaterach, jak i na drogach okalających składowisko, co powodowało wzniecanie 
pyłów. Skutkowało to ich przenoszeniem z terenu składowiska na obszary przylegające 
do niego i deponowanie ich przede wszystkim na obszarze pasa zieleni, stanowiącego 
obszar izolujący i zabezpieczający tereny zamieszkałe od składowiska [7, 8].

Na rys. 1 pokazano drogę wjazdową na szczyt składowiska.
Na rys. 2 przedstawiono schemat układania odpadów i zabezpieczania pokryć na 

składowisku w celu zabezpieczenia przed emisją pyłów.
Od 1 kwietnia 2011 r. składowisko jest zamknięte. W trakcie eksploatacji stwarzało 

ono wiele zagrożeń dla środowiska, do których należał między innymi pył zawieszony. 
Czas pozostawania pyłów w atmosferze oraz ich rozprzestrzenianie się zależy od: wy-
sokości, na jakiej się unoszą, warunków klimatycznych oraz rozmiarów ich cząstek. Pył 
PM10 jest transportowany na odległość do 1000 km i może być usuwany z atmosfery 
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m.in. przez sedymentację czy też przez kilkugodzinne opady. Z kolei pył PM2,5 może 
być transportowany na odległość do 2500 km [1, 4, 6]. Pyły oddziałują na ludzi w ten 
sposób, że osiadają na ściankach pęcherzyków płucnych, utrudniając wymianę gazową 
i powodując podrażnienie naskórka oraz śluzówki, a także zapalenie górnych dróg 
oddechowych. Wywołują choroby alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła i krtani. 
Nie istnieje próg stężenia, poniżej którego negatywne skutki zdrowotne, wynikające 
z oddziaływania pyłów na zdrowie ludzi, nie występują. Osoby, u których zdiagno-
zowano choroby dróg oddechowych i układu krwionośnego, dzieci oraz seniorzy 
są szczególnie narażeni na ich działanie [5, 7]. Często ich działanie jest aktywowa-
ne obecnością innych substancji, np. związków metali ciężkich na nich osadzonych.  
W zależności od rozpuszczalności pyłów w płynach ustrojowych i ich struktury kry-
stalicznej, mogą one mieć działanie drażniące, zwłókniające, kancerogenne, aler-
gizujące. Pyły inhalabilne, o średnicy aerodynamicznej mniejszej niż 10 μm, mogą 
osadzać się w górnych drogach oddechowych i płucach, oznaczane są jako PM10. Pyły 
respirabilne o średnicy ziaren mniejszych niż 2,5 i 1,0 μm, oznaczane są odpowiednio 
jako PM2,5 i PM1,0. Pyły te mogą wnikać bezpośrednio do płuc, a także przedostawać 
się do krwioobiegu. Normy dla pyłu PM10 ustalone są na trzech poziomach. Jest to 
poziom dopuszczalny – 50 μg/m3, poziom informowania – 200 μg/m3 oraz poziom 
alarmowy – 300 μg/m3. Dla pyłu PM2,5 poziom dopuszczalny to 25 μg/m3 [9]. Nie ma 
dostępnych badań stężeń pyłu zawieszonego na terenie składowiska Łubna. Z danych 
literaturowych wynika, że monitoring pyłu prowadzono sporadycznie, np. w Grecji 
i na składowisku będącym w trakcie eksploatacji. Otrzymane wyniki badań wskazały 
znaczne przekroczenia stężenia pyłów. Wykazane wartości stężeń dla PM10 to 275 
do 601 μg/m3 i związane były z ponownym jego zawieszaniem, z ruchem ciężarówek 
po utwardzonych i nieutwardzonych drogach oraz z glebą pokrywającą zamykane 
kwatery [2, 3].

Dane otrzymywane w badaniach monitoringowych nie są ogólnodostępne.
Wraz z zamknięciem składowiska nie znika zagrożenie związane z emisją pyłu. Pyły 

emitowane ze składowiska w czasie jego eksploatacji, deponowane były na terenach 
wokół niego. Z tego obszaru, w zależności od warunków atmosferycznych, mogą one 
zostać uwolnione i rozprzestrzenione na tereny zamieszkałe. Dlatego tereny przy skła-
dowisku, nawet po jego rekultywacji, powinny być monitorowane pod katem stężeń 
pyłu zawieszonego oraz zanieczyszczeń przenoszonych za jego pośrednictwem, w tym 
metali ciężkich czy dioksyn i furanów [9].



Rys. 1. Droga wjazdowa na szczyt składowiska Łubna

Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Schemat układania odpadów i zabezpieczania pokryć na składowisku

Źródło: opracowanie własne
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Metodyka i wyniki badań

Celem badań było dokonanie orientacyjnego oszacowania wysokości stężeń pyłu 
zawieszonego na terenach sąsiadujących ze składowiskiem Łubna I, stanowiących 
ochronny pas zieleni. Pomiary wykonano za pomocą przenośnego pyłomierza Dust-

-Track. W ramach badań wstępnych założono wykonanie dwóch serii pomiarowych, 
zlokalizowanych na wysokości włazów z odciekami, na trasie wzdłuż drogi dojazdowej 
do składowiska.

Na rys. 3 i 4 przedstawiono zdjęcia z terenów, na których przeprowadzono badania 
pyłu zawieszonego.

Do orientacyjnych, wstępnych badań stężeń pyłu zawieszonego wytypowano po 7 
punktów (dwie równoległe trasy), na których dokonano pomiaru pyłu zawieszonego 
pod kątem analizy frakcji: PM10, PM2,5. Punkty były umiejscowione w odległości: 
20, 40, 100, 150, 200, 300, 500 m od studzienki 1 oraz odpowiednio w tych samych 
odległościach od studzienki 2, oddalonej od studzienki 1 o ok. 50 m oraz od drogi 
dojazdowej o ok. 100 m. Każdy pomiar wykonano na wysokości 1,5 m od powierzchni 
ziemi. Próbki powietrza pobierano trzykrotnie, a następnie wynik uśredniono. 

Na rys. 5. pokazano zdjęcie rozmieszczenia studzienek z odciekami.

Rys. 3. Tereny przyległe do składowiska odpadów komunalnych

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 4. Droga dojazdowa do składowiska odpadów komunalnych umiejscowiona 

wzdłuż ochronnego pasa zieleni

Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Rozmieszczenie studzienek z odciekami, od których liczono punkty pomiarów 

pyłu zawieszonego na wyznaczonych trasach

Źródło: opracowanie własne
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Stanowisko badawcze

Na rys 6 zaznaczono rozmieszczenie punktów poboru próbek pyłu zawieszonego, 
wzdłuż drogi dojazdowej do składowiska Łubna I.

Rys. 6. Miejsca poboru próbek pyłu zawieszonego, wzdłuż drogi dojazdowej  

do składowiska Łubna I

Źródło: opracowanie własne

Na rys. 7−12 przedstawiono wyniki badań stężeń pyłu zawieszonego, wykona-
nych na wyznaczonych trasach zielonego terenu bezpieczeństwa, przylegającego do 
składowiska.

Zagrożenie związane z pyłem zawieszonym na terenie przyległym do zamkniętego… 13



Rys. 7. Stężenie pyłu zawieszonego PM10 w zależności od odległości od studni 1 z odciekami

Źródło: opracowanie własne

Rys. 8. Stężenie pyłu zawieszonego PM10 w zależności od odległości od studni 2 z odciekami

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 9. Stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 w zależności od odległości od studni 1 z odciekami

Źródło: opracowanie własne

Rys. 10. Stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 w zależności od odległości od studni 2 z odciekami

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 11. Stężenie pyłu zawieszonego PM10 w zależności od odległości od studni 1 oraz 2 

z odciekami − porównanie

Źródło: opracowanie własne

Rys. 12. Stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 w zależności od odległości od studni 1 oraz 2 

z odciekami − porównanie

Źródło: opracowanie własne
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Podsumowanie i wnioski

Pomiary stężeń pyłu wykonane zostały w celach orientacyjnych do zaplanowania po-
miarów w kolejnych latach. Badania związane z pomiarem pyłu zawieszonego prze-
prowadzano podczas różnych warunków atmosferycznych. Można jednak stwierdzić, 
że otrzymane wyniki wskazują na przekroczenia dopuszczalnych stężeń pyłów, mimo 
że składowisko jest już zamknięte, a wierzch i skarpy boczne zostały zrekultywowane. 
Świadczyć to może o tym, że warstwy rekultywacyjne, kryjące wierzch i skarpy składo-
wiska, nie są jeszcze ostatecznie usadowione. Przy samym składowisku stężenia pyłu 
są wyższe. Wpływ na to ma między innymi droga wewnętrzna na składowisku, przy 
której umiejscowione są studzienki z odciekami. W tym kontekście można rozpatrywać 
również wpływ pyłów zdeponowanych na terenach przyległych składowisku w czasie, 
gdy było ono jeszcze eksploatowane. Pomimo zielonych pasów, obszarów o wyższej 
roślinności niż trawy, podczas ruchów powietrza czy czynności wykonywanych w cza-
sie pomiarów, zdeponowane pyły zostają uruchomione. Niemały wpływ na wyniki 
pomiarów odgrywa także bliskość drogi dojazdowej do składowiska, która obecnie 
nie jest zabezpieczona oddzielnymi osłonami, mogącymi eliminować całkowicie jej 
wpływ na oznaczania. Widoczne jest to w wysokościach stężeń pyłów w punktach na 
wyznaczonych trasach pomiarowych, równoległych do drogi dojazdowej. Oznaczone 
stężenia pyłu z trasy 2, umiejscowionej dalej od drogi są niższe. Nie bez znaczenia jest 
również wpływ drogi przelotowej, prostopadłej do dojazdowej i do składowiska. Widać 
to w punktach znajdujących się w jej pobliżu. W związku z potencjalnymi zagroże-
niami, konieczne jest prowadzenie monitoringu stężenia pyłu zawieszonego w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa zamieszkałej w okolicach ludności. Przedstawione badania 
(jako orientacyjne) będą kontynuowane w celu oceny wpływu pyłów na zdrowie ludzi 
zamieszkujących okoliczne tereny składowiska. 
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Zagrożenia związane z odciekami po zamknięciu 
składowiska odpadów komunalnych

Abstrakt

W złożu odpadów na składowisku − w wyniku procesów biologicznych, chemicznych 
i fizycznych − powstaje wiele szkodliwych związków. Wody opadowe infiltrujące złoże składo-
wanych odpadów powodują powstawanie odcieków, które zawierają substancje niebezpieczne. 
W przypadku źle zaprojektowanych składowisk, wodami, które wypłukują te substancje 
z hałdy odpadów, mogą być wody powierzchniowe lub gruntowe opływające dany obiekt. 
Odcieki nie przestają powstawać również po zakończeniu eksploatacji składowiska. Dlatego 
w każdym z takich obiektów prowadzony jest dokładny monitoring, między innymi skła-
du ilościowego i jakościowego powstających odcieków. W artykule przedstawiono analizę 
ilościową i jakościową odcieków ze składowiska Łubna, po kilku latach od jego zamknięcia. 
Celem badań było wskazanie zagrożeń związanych z możliwością przedostania się ich przez 
ekrany przeciwfiltracyjne do gleby i wód gruntowych.

Słowa kluczowe: odcieki ze składowisk komunalnych, jakość odcieków po zamknięciu skła-
dowiska

Hazards associated with leachate after landfill closure

Abstract

In a waste deposit on a landfill, through biological and chemical processes and many harmful 
compounds are formed. Rainwater infiltrating this bed causes leachates that contain this hazardous 
substances. In the case of poorly designed landfills, waters that flush hazardous substances from 
the waste heap may be surface or ground water flowing around the landfill. Leachate do not cease 
after the ending of the landfill. Therefore, each landfill closely monitors, among other things, the 
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quantitative and qualitative composition of the leachate produced, even after the ending of the 
landfill. The article presents the quantitative and qualitative analysis of leachate from the Łubna 
landfill after several years after its closure, at the same time indicating the risks associated with 
the possibility of their penetration through the anti-filtration screens to the soil and groundwater.

Key words: leachate from municipal landfills, quality of leachate after landfill closure

Wstęp

Skład i ilość odcieków zmieniają się i zależą od wieku składowiska, sposobu jego 
użytkowania, rodzaju odpadów, a także od pory roku. Na skład odcieków w znaczący 
sposób wpływa również wiek składowiska. W okresie do trzech lat, czyli w świeżych 
odpadach, następuje większość przemian fizycznych oraz reakcji biochemicznych 
i chemicznych. W tym czasie są one najbardziej stężone, tj. zawierają największy 
ładunek zanieczyszczeń, ale i największą ilość bakterii chorobotwórczych, głównie 
powodujących choroby układu pokarmowego [13, 16, 17]. Intensywność przemian 
biochemicznych w hałdzie odpadów wpływa na ilość odcieków, ale również na za-
wartość i różnorodność zawartych w nich zanieczyszczeń [26, 28]. Wpływ na jakość 
odcieków ma też skład materiałowy i granulometryczny składowanych odpadów oraz 
czas i sposób ich składowania, w tym wysokość złoża, szybkość jego przyrostu czy 
sposób ułożenia pierwszej warstwy na dnie kwatery [13−15].

Największe ilości odcieków powstają podczas eksploatacji składowiska [12]. Nie 
zmienia się to jednak drastycznie po jego zamknięciu. Z czasem oczywiście zmniejsza 
się ich ilość i stabilizuje jakość, jednak trwa to kilkanaście do kilkudziesięciu lat po 
zamknięciu i zrekultywowaniu jego terenu. Przez cały ten okres może nastąpić niesz-
czelność w przesłonie przeciwfiltracyjnej, a trujące związki, znajdujące się w odciekach, 
mogą przedostać się do gleb i wód gruntowych i je skazić [18, 19, 22]. 

Celem badań, których przebieg i wyniki opisano w artykule, było wskazanie zagro-
żeń związanych z możliwością przedostania się niebezpiecznych związków zawartych 
w odciekach do środowiska naturalnego.

Metodyka badań

Obiektem badań były odcieki pobrane na składowisku z Łubnej I. Próbki odcieków 
do badań chromatograficznych ekstrachowano dichlorometanem, 10 cm3 dichloro-
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metanu/200 cm3 próbki, przez ręczne wytrząsanie, przez 5 min. Po ekstrakcji warstwę 
organiczną oddzielono i próbki poddano kolejnej ekstrakcji dichlorometanem, 10 cm3 
dichlorometanu/200 cm3 próbki. W związku z tworzeniem się emulsji, rozdział fazy 
wodnej i organicznej następował powoli, przeprowadzono więc wirowanie, 2500 × g, 
10 min w celu pełnego rozdzielenia faz. Frakcję organiczną zatężono ok. 6 razy przez 
odparowanie dichlorometanu w temperaturze ok. 37°C. Po zatężeniu próbki poddano 
analizie GC-MS na aparacie Shimadzu QP2010. Warunki analizy chromatograficznej, 
to: kolumna − Phenomenex ZB-5MS, (30 m, 0,25 mm i.d., grubość filmu 0,25 mm), 
temperatura dozownika − 280°C, temperatura detektora − 230°C, temperatura in-
terfejsu − 280°C, program temperaturowy − 40°C przez 1 min, 10°C/min do 310°C, 
310°C przez 5 min. Gaz nośny − hel, dozowana objętość − 1 ml, opóźnienie włączenia 
detektora − 2,6 min, skanowanie − 40–400 a.m.u., energia fragmentacji − 70 eV, do-
zowanie − bez podziału, czas próbkowania − 0,3 min; ciśnienie gazu: 300 kPa/1 min, 
przepływ: 6,7 ml/min, przepływ helu przez kolumnę − 1,2 ml/min. 

Na rys.1 przedstawiono położenie składowiska względem okolicznych miejscowości.

Rys. 1. Położenie składowiska odpadów komunalnych Łubna I

Źródło: opracowanie własne



Na rys. 2 a i b przedstawiono zdjęcia studzienki z odciekami oraz ich pobór.

Rys. 2a. Studzienka z odciekami           Rys. 2b. Pobór próbek odcieków

Źródło: opracowanie własne                      Źródło: opracowanie własne

Natomiast na rys. 3 pokazano odcieki przygotowywane do ekstrakcji.

Rys. 3. Wygląd odcieków

Źródło: opracowanie własne
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Charakterystyka odcieków

Większość związków wypłukiwanych przez wody opadowe ze składowiska, nawet 
w okresie poeksploatacyjnym, to substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego. 
Odcieki mają tak duży ładunek zanieczyszczeń, że wywiezione do oczyszczalni muszą 
być rozcieńczane ściekami komunalnymi. Reguluje to między innymi ustawa z 7 czerw-
ca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 i 1629), uwzględniająca wszystkie wprowadzone zmiany, doty-
cząca zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków oraz warunków wprowadzania 
ścieków do wód lub do ziemi. Skład odpadów oraz ilość wytworzonych odcieków będą 
determinowały rodzaj oraz stężenie znajdujących się w odciekach związków chemicz-
nych, przede wszystkim tych niebezpiecznych, jak: benzen, etylobenzen, toluen czy ksy-
leny, chlorowane węglowodory, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Celem 
badań było wykazanie zagrożeń związanych z przedostaniem się związków obecnych 
w odciekach do wód gruntowych i gleby. W ekstraktach odcieków wykazano obecność 
trichlorometanu w stężeniu na poziomie 200 μg/dm3, octanu etylu – 60 μg/dm3, tetra-
hydrofuranu – 50 μg/dm3, butanalu – 50 μg/dm3, toluenu – 50 μg/dm3, 2-heptanonu –  
15 μg/dm3, cykloheksanonu – 20 μg/dm3, o-, p-, m – ksylenu – 80 μg/dm3 , 1,1,2,2-te-
trachloroetanu – 70 μg/dm3, o toluidyny – 30 μg/dm3 , 2,3,5,6-tetrametylopirazyny –  
100 μg/dm3, fosforanu trietylu – 30 μg/dm3, kwasu 3,5,5-trimetyloheksanowy –  
150 μg/dm3 , ftalanu dimetylu – 70 μg/dm3, ftalanu dietylu – 150 μg/dm3, N-etylo-2-me-
tylo–fenylo-sulfonamidu – 100 μg/dm3, kwasu 3-(3,5-ditertbutylo-4 – hydroxyfenylo) 
propanowego – 150 μg/dm3.

Podczas badań wykryto też, choć w mniejszych ilościach, tzn. od 5 do 15 μg/dm3 

takie związki, jak ftalan bis (2-etyloheksylu), styren, etylooksiran, 1,4 dioksan, carba-
zole, ftalan bis (2-metylopropylu). Wykazano obecność takich pochodnych benzenu, 
jak dichlorobenzen – 20 μg/dm3, trimetylobenzen – 20 μg/dm3, aldehyd benzoeso-
wy, kwas 2,4-dimetylobenzoesowy − 50 μg/dm3, 1 metylo-3-,1-metyloetylobenzen –  
20 μg/dm3, 1,2,3,5 tetrametylobenzen – 5 μg/dm3. Sam benzen jest toksyczny, ma 
silne właściwości rakotwórcze. Po spożyciu powoduje podrażnienie śluzówki żołądka, 
mdłości i wymioty. Po pochłonięciu większych ilości powoduje bóle głowy, drgawki 
i zgon. Był niegdyś stosowany na skalę przemysłową jako rozpuszczalnik. Obecnie 
jednak zastępuje się go innymi rozpuszczalnikami, o ile tylko istnieje taka możliwość.

Natomiast trimetylobenzen jest substancją łatwopalną, szkodliwą, drażniącą, nie-
bezpieczną dla środowiska. Wdychany przez drogi oddechowe jest szkodliwy oraz 
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drażniący dla oczu i skóry. Działa toksycznie na organizmy wodne − może powo-
dować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Aldehyd 
benzoesowy o charakterystycznym, migdałowym zapachu, w odróżnieniu od nitro-
benzenu i cyjanowodoru, który pachnie podobnie, nie jest toksyczny. Stosowany 
w przemyśle perfumeryjnym przy produkcji olejków zapachowych, w przyprawach  
i w produkcji barwników. Obecność benzenu w odciekach (do 1500 μg/dm3) potwier-
dziły badania niemieckich naukowców [4, 22, 29].

Na Łubnej oznaczono również różne pochodne fenolu, w tym: 2-metyloksyfe-
nol − ok. 15 μg/dm3, 2-etylofenol, 3-etylofenol − w ilościach ok. 30 μg/dm3, 1-mety-
loetylofenol − ok. 20 μg/dm3. Sam fenol jest związkiem toksycznym. Niszczy błony 
śluzowe i drogi oddechowe. Może doprowadzić do obrzęku krtani, oskrzeli i płuc oraz 
do martwicy jamy ustnej i przewodu pokarmowego. 

Na uwagę zasługuje obecność w  ekstrakcie odcieków propofolu w  stężeniu  
1000 μg/dm3 o wzorze i widmie (rys. 4a i b), również bisfenolu A – 4000 μg/dm3  
(rys. 5a i b) oraz kwasu p-tert-butylobenzoesowego w stężeniu 1000 μg/dm3 (rys. 6a i b).

Rys. 4a. Wzór strukturalny propofolu                           Rys. 4b. Widmo propofolu

Źródło: opracowanie własne                                                Źródło: opracowanie własne

Rys. 5a. Wzór strukturalny bisfenolu A                         Rys. 5b. Widmo bisfenolu A

Źródło: opracowanie własne                                                Źródło: opracowanie własne
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Rys. 6a. Wzór strukturalny                         Rys. 6b. Widmo kwasu

kwasu tert-butylobenzoesowego                           tert-butylobenzoesowego

Źródło: opracowanie własne                                        Źródło: opracowanie własne

Propofol jest lekiem do znieczulania chorych zdiagnozowanych do bolesnych albo 
nieprzyjemnych zabiegów. Pacjent, u którego zostanie on zastosowany, może zachować 
świadomość, wtedy jednak może nastąpić bezdech lub niedrożność dróg oddechowych, 
dlatego konieczna jest całkowita kontrola jego dawkowania i obserwacja chorego. 
Bardzo prawdopodobnym jest, że w pewnym etapie składowania odpadów na Łubnej 
trafiały tam odpady niebezpieczne, do których należą odpady medyczne [1, 6, 19].

Badania Bradleya również wykazały obecność farmaceutyków w odciekach takich, 
jak fluoksetyna – lek przeciwdepresyjny, gemfibrazol – obniża poziom cholesterolu 
i trójglicerydów, prymidon − lek przeciwdrgawkowy [10]. Obecność farmaceutyków 
w odciekach wykazano podczas badań w USA. W ekstraktach odcieków wykryto 
karbamazepinę stosowaną w leczeniu napadów padaczkowych [2, 11], sulfametok-
sazol − antybiotyk [7], trimetoprim − pochodną diaminopirymidyny o działaniu 
bakteriostatycznym [25].

W Niemczech, Japonii i USA w odciekach wykryto: związki prefluoroalkilowe  
(12,8 μg/dm3) [8, 11, 24], chloroorganiczne pestycydy [23, 26], organofosfaty  
(5430 μg/dm3) [27, 30], poliaromatyczne węglowodory (1220 μg/dm3) [21, 23], estry 
kwasu ftalowego (58 μg/dm3) [3−5], chlorowane rozpuszczalniki (4616 μg/dm3) [11, 26].

Obecność bisfenolu A w ekstraktach odcieków z Łubnej może być związana ze 
wzrostem stosowania tworzyw sztucznych, z rosnącym popytem na różnego rodzaju 
przedmioty z plastiku, jak różnokolorowe zabawki, wygodne, jednorazowe talerze, 
kubeczki, sztućce, a także krzesła, stoliki czy wyposażenie dziecięcych ogródków jorda-
nowskich itd. W ostatnich latach zwiększyło się zastosowanie bisfenolu, który stosowany 
był między innymi do produkcji dysków kompaktowych, elementów wyposażenia 
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samochodów, lakierów, którymi pokrywa się metal w puszkach z żywnością, niestety 
również do produkcji butelek do napojów i smoczków dla dzieci [9, 20]. W przemyśle 
farmaceutycznym stosowany był jako przeciwutleniacz [27]. Jego produkcja świato-
wa to ok. 3,5 mln ton rocznie [20] i, mimo zakazu jego stosowania wydanego przez 
Komisję Europejską w 2011 r., nie wiadomo ile przedmiotów lub ich części go zawie-
rających trafiło na składowisko w latach jego eksploatacji. Do wód gruntowych i gleb, 
razem z odciekami, może on przedostawać się w przypadku nieszczelności przesłony 
przeciwfiltracyjnej. Bisfenol A nawet w niewielkich stężeniach może powodować za-
burzenia w równowadze biologicznej ekosystemów wodnych. Obecność tego związku 
w środowisku może powodować upośledzenie gospodarki hormonalnej organizmów, 
zwiększając namnażanie komórek tłuszczowych, rozwój zmian nowotworowych oraz 
działając antyandrogennie [9, 14]. O obecności bisfenolu A w odciekach (1,7 × 104) 
wcześniej pisał również Baun [5].

Kwas tert-butylobenzoesowy, obecny w odciekach z Łubnej, zarejestrowany jest 
jako odczynnik do syntezy, wykazuje toksyczność ostrą, ma szkodliwy wpływ na 
rozrodczość, toksyczne działanie na narządy, przewlekłą toksyczność dla środowiska 
wodnego [18].

Niebezpiecznych związków obecnych w odciekach jest bardzo dużo. Nie wszystkie 
z nich można oznaczyć. Mierząc jednak zawartość związków organicznych wartością 
ChZT, można stwierdzić, że z czasem, po zamknięciu składowiska, następuje zmniej-
szenie stężenia niektórych z nich. Wiąże się to z przemianami fizycznymi, chemicznymi 
i biologicznymi w złożu odpadów [13, 16].

Wyniki badań

Na rys. 7 przedstawiono chromatogram zatężonego dichlorometanu używanego do 
ekstrakcji próbek odcieków. Podczas analizy chromatogramów ekstraktów odcieków 
uwzględniono wyniki analizy dichlorometanu używanego do ekstrakcji, odejmując 
piki obecne na tym chromatogramie od wyników analizy ekstraktu z próbek odcieków. 
Na rys. 8 przedstawiono chromatogram mieszaniny węglowodorów alifatycznych 
(C7÷C18) o prostych łańcuchach. Czasów retencji tych węglowodorów użyto do 
wyznaczenia indeksów retencji dla pików na chromatogramach ekstraktów odcieków. 
Natomiast na rys. 9 pokazano chromatogram zatężonego ekstraktu w dichlorometanie 
z próbki odcieku.
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W analizie chromatograficznej, w przypadku wielu pików, widma masowe i indeksy 
retencji wykazywały wysoką zgodność z widmami masowymi i indeksami retencji kilku 
związków. Jednemu pikowi przypisano w wielu przypadkach kilka możliwych związ-
ków. W większości przypadków są to izomery (np. o-, m-, p-). Jednak dla niektórych 
pików są to różne związki. Uwzględnione są także indeksy retencji pików, wyznaczone 
na podstawie analizy mieszaniny węglowodorów alifatycznych (C7÷C18) o prostych 
łańcuchach oraz indeksy retencji związków zawarte w bazie danych. 

Na rys. 10−13 przedstawiono stężenia wybranych związków, oznaczonych chro-
matograficznie w ekstraktach odcieków ze składowiska odpadów komunalnych w zna-
czących stężeniach. 

Rys. 10. Związki występujące w ekstraktach odcieków w największych stężeniach

Źródło: opracowanie własne
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Na rys. 11 przedstawiono związki występujące w ekstraktach odcieków w najwięk-
szych stężeniach (cd. rys. 10) z wyłączeniem bisfenolu A

Rys. 11. Związki występujące w ekstraktach odcieków w największych stężeniach z wy-

łączeniem bisfenolu A

Źródło: opracowanie własne

Na rys. 13 przedstawiono związki występujące w ekstraktach odcieków w naj-
większych stężeniach (cd. rys. 12) z wyłączeniem kwasu p-tert-butylobenzoesowego 
i propofolu).
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Rys. 12. Związki występujące w ekstraktach odcieków w największych stężeniach c.d.

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 13. Związki występujące w ekstraktach odcieków z Łubnej, w największych stęże-

niach c.d. z wyłączeniem kwasu p-tert-butylobenzoesowego i propofolu

Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie i wnioski

Skład odpadów oraz ilość wytworzonych odcieków determinują rodzaj oraz stężenie 
znajdujących się w odciekach związków chemicznych. Część z nich jest z odpadów 
wypłukiwana, jednak większość tworzy się lub rozpada w wyniku różnych procesów za-
chodzących w składowanej masie. Procesy te mogą również prowadzić do powstawania 
innych, równie toksycznych jak pierwotne, nowych związków. Odpady, które zostały 
przywiezione w ostatnim okresie przed zamknięciem składowiska, ulegają przemianom 
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z opóźnieniem w stosunku do składowanych wcześniej i już rozłożonych. Wypłuki-
wane z nich substancje mogą być oznaczalne dopiero po kilku czy kilkunastu latach.  
Z przeprowadzonych badań na Łubnej wynika, że w przypadku przerwania przesłony 
przeciwfiltracyjnej, do gleby i wód gruntowych mogłoby się przedostać wiele substancji 
stanowiących zagrożenie dla środowiska. Wśród oznaczonych w ekstraktach odcieków 
były: trichlorometan, octan etylu, tetrahydrofuran, butanal, toluen, cykloheksanon, 
o-, p-, m – ksylen, 1,1,2,2-tetrachloroetanu, fosforan trietylu, kwasu 3,5,5-trimety-
loheksanowy, ftalan dimetylu, ftalan dietylu. Wykazano obecność takich związków, jak 
dichlorobenzen, trimetylobenzen, aldehyd benzoesowy, kwas 2,4-dimetylobenzoesowy, 
1 metylo-3-,1-metyloetylobenzen, 2,3,5 tetrametylobenzen. Uwagę zwróciła stosun-
kowo duża zawartość kwasu p-tert-butylobenzoesowego i propofolu oraz bisfenolu A.

Dlatego ważny jest systematyczny monitoring składu odcieków oraz stanu środowi-
ska naturalnego wokół składowiska, w celu kontroli szczelności przesłony, stanowiącej 
barierę dla powstających odcieków. 
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Przewidywanie zasięgu strefy zagrożenia dla wycieku 
amoniaku z przemysłowej instalacji chłodniczej

Abstrakt

Magazynowanie substancji niebezpiecznych − ze względu ich na właściwości toksyczne, pal-
ne, wybuchowe, promieniotwórcze − jest dużym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Na 
wysoki stopień zagrożenia narażeni są również ludzie przebywający i pracujący w zakładach 
wykorzystujących takie substancje w procesach produkcyjnych, które obarczone są ryzykiem 
ewentualnych awarii lub znajdują się w pobliżu dużych składowisk substancji niebezpiecznych. 

Celem artykułu było określenie − z wykorzystaniem programu ALOHA − zasięgu zagroże-
nia, jakie niesie ze sobą wyciek amoniaku, na przykładzie instalacji chłodniczej w zakładzie 
przemysłowym.

Przy pomocy oprogramowania ALOHA wykonano obliczenia dla dziewięciu scenariuszy 
uwolnienia amoniaku znajdującego się w zbiorniku, będącym elementem przemysłowej insta-
lacji chłodniczej. Uzyskane wyniki umożliwiły określenie zasięgu oddziaływania uwolnionego 
amoniaku w kierunkach prostopadłym i równoległym do kierunku wiatru.

Otrzymane wyniki pokazują, że im niższa temperatura i prędkość wiatru, tym zasięg 
toksycznej chmury jest większy. Przy temperaturze 2,3°C i prędkości wiatru wynoszącej  
7,7 km/h szkodliwe stężenie unosi się poza teren zakładu, obejmując pobliskie obszary miej-
skie. W wyniku tego zagrożeni są nie tylko pracownicy, ale także mieszkańcy miasta, a nawet 
pobliskich wsi. Wraz ze wzrostem temperatury powietrza i prędkości wiatru zasięg zagrożenia 
jest znacznie mniejszy. Przy wzroście temperatury do 6,3°C i prędkości wiatru do 36,7 km/h 
najbardziej szkodliwe stężenie utrzymuje się wyłącznie na terenie zakładu. Zasięg toksycznej 
chmury jest prawie 10-krotnie mniejszy niż w przypadku wycieku przy utrzymujących się 
niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Słowa kluczowe: prognozowanie zasięgu zagrożenia, ALOHA, wyciek amoniaku, instalacja 
chłodnicza
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Prediction of the Range of the Danger Zone for the 
Ammonia Leakage from the Industrial Cooling Installation

Abstract

Storage of hazardous substances due to its toxic, flammable, explosive and radioactive 
properties is a major threat to the natural environment. In particular, people who are work-
ing in industrial cooling installations or in the vicinity of the large repositories of hazardous 
substances, are exposed to high risk of breakdown. Therefore, the aim of this work was to 
determine the extent of the threat posed by the ammonia leak on the example of a refrigeration 
plant in an industrial cooling installation using the ALOHA software.

The ALOHA software was applied to analyze 9 scenarios of ammonia release from the tank 
being a part of the industrial refrigeration system. The obtained results enabled to determine 
the impact range of the released ammonia in the direction perpendicular to the wind way as 
a function of the range of action in the direction parallel to the wind way.

The obtained results indicate that the lower the temperature and the wind speed, the greater 
the range of the toxic cloud. At a temperature of 2.3°C and 7.7 km/h of wind speed, the harm-
ful concentration rises outside the plant, covering nearby urban areas. As a result, not only 
workers but also residents of the city and even nearby villages are at risk. With the increase 
of air temperature and wind speed, the range of danger is much smaller. With an increase 
in temperature to 6.3°C and wind speed up to 36.7 km/h, the most harmful concentration 
is maintained only on the site. The range of the toxic cloud is almost 10 times lower than in 
case of a leakage for constant weather conditions.

The ALOHA software made it possible to simulate the extent of the hazardous toxic zone in 
case of uncontrolled ammonia leakage from the tank at the industrial plant. The obtained results 
indicate that the least favorable atmospheric conditions are low air temperature and low wind 
speed. However, as the air temperature and wind speed increase, the range of danger is reduced.

Keywords: prediction of dangerous zones, ALOHA, ammonia leakage, refrigeration instal-
lation

Wstęp

Nieustanny rozwój nowoczesnych technologii w przemyśle warunkuje występowanie 
nowych zagrożeń środowiska, np. ze strony niebezpiecznych substancji chemicznych 
[1]. Potencjalnym źródłem zagrożenia może stać się miejsce magazynowania, transpor-
towania czy przetwarzania substancji określanych jako niebezpieczne [2]. Uwolnienie 
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substancji niebezpiecznych w wyniku niekontrolowanego wycieku stanowi poważne 
zagrożenie dla środowiska naturalnego [3].

Amoniak, ze względu na właściwości termodynamiczne, stał się najważniejszym 
czynnikiem chłodniczym stosowanym w przemyśle [4]. Przechowywanie amoniaku 
w dużych ilościach, najczęściej w postaci skroplonej, wiąże się z dużym ryzykiem awarii 
[5]. Zagrożenie toksyczne w tym przypadku występuje podczas rozszczelnienia zbior-
nika [6]. Dlatego przedmiotem artykułu są zagadnienia związane z bezpieczeństwem 
eksploatacji amoniakalnych urządzeń chłodniczych oraz zapobieganie awariom.

Współczesne techniki numeryczne dają ogromne możliwości w symulowaniu 
i przewidywaniu skutków awarii [7]. Podejście to umożliwia przygotowywanie map 
ryzyka oraz planów awaryjnych. Prognozowanie skali zagrożenia przy użyciu specja-
listycznego oprogramowania stanowi cenne źródło informacji [8].

Celem artykułu było określenie, przy pomocy programu ALOHA, zasięgu za-
grożenia, jakie niesie ze sobą wyciek amoniaku na przykładzie instalacji chłodniczej 
w zakładzie przemysłowym. 

1. Metodyka badań

W badaniach analizowano różne scenariusze niekontrolowanego uwolnienia amoniaku 
z przemysłowej instalacji chłodniczej. W tym celu wykorzystano oprogramowanie 
ALOHA. Dziedzina obliczeniowa dotyczyła zakładu przemysłowego (200 m × 100 m). 
Badaną substancją był ciekły amoniak znajdujący się w zbiorniku, będącym częścią 
przemysłowej amoniakalnej instalacji chłodniczej. Ciśnieniowy zbiornik cylindrycz-
ny o pojemności 5900 dm3 został wypełniony ciekłym amoniakiem o masie 2380 kg. 
Założono nieszczelność (o wymiarach 5 cm × 2 cm) zbiornika, na następujących po-
ziomach płaszcza zbiornika: 25% (faza ciekła), 50% (faza ciekła) i 75% (faza gazowa). 
W tabeli 1 opisano dziewięć rozpatrywanych scenariuszy uwolnienia amoniaku, dla 
których określono warunki początkowe. 

Tabela 1. Scenariusze wycieku amoniaku ze zbiornika wypełnionego amoniakiem 

S H [%] T [oC] V [km/h] D [-] W [%] Z (0-10)

1 25
6,3 36,7 SW 72 52 50

3 75



Tabela 1. Scenariusze wycieku amoniaku ze zbiornika wypełnionego amoniakiem

S H [%] T [oC] V [km/h] D [-] W [%] Z (0-10)

4 25

3,1 17,3 S 82 55 50

6 75

7 25

2,3 7,7 W 98 58 50

9 75

S – numer scenariusza,

H − miejsce wycieku (% maksymalnej wysokość płaszcza zbiornika),

T – temperatura [°C],

V − prędkość wiatru [km/h],

D − kierunek wiatru,

W − wilgotność powietrza [%],

Z − stopień zachmurzenia (0−10)�

Uzyskane wyniki badań zostały zaprezentowane w formie wykresów przedstawia-
jących zasięg oddziaływania w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru w funkcji 
zasięgu oddziaływania w kierunku równoległym do kierunku wiatru. Zasięg stref 
zagrożenia został przeniesiony na mapy za pomocą oprogramowania MARPOL. Strefy 
zagrożenia są obszarami, w których występuje toksyczna chmura. W zależności od 
wielkości stężenia, strefy zagrożenia określone są trzema kolorami: czerwonym − ostre 
poziomy ekspozycji (AEGL-3), pomarańczowym − natychmiastowe niebezpieczne dla 
życia i zdrowia (IDLH) i żółtym − najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh).

2. Wyniki

W pierwszej części badania przedstawiono wyniki symulacji wycieku amoniaku 
ze zbiornika o niezmiennym kształcie przy różnych warunkach atmosferycznych 
z uwzględnieniem różnej lokalizacji wycieku.

Na rys.1 przedstawiono scenariusz 1. Analiza wycieku wskazuje, iż pary amoniaku 
rozchodzą się w kierunku północno-wschodnim. Zasięg toksycznych stężeń wynosi  
1,8 km. Zasięg AEGL-3 − 312 m obejmuje zarówno teren zakładu, jak i obszar poza nim. 
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Natomiast zasięg dla IDLH wynosił 614 m. Największa szerokość chmury, wynosząca 
300 m, występuje w strefie stężenia o NDSCh. Analiza wypływu amoniaku ze zbiornika 
w funkcji czasu dla scenariusza 1 wskazuje, iż początkowo natężenie wypływu wynosiło 
850 kg/min. Określono, iż po 12 min wypływ amoniaku ustawał.

Rys. 1. Zasięg uwolnionego amoniaku – scenariusz 1

Źródło: opracowanie własne

Na rys. 2 przedstawiono scenariusz 2. Kierunek rozchodzenia się par amoniaku to 
północny-wschód. Toksyczne stężenie rozprzestrzenia się do 1,4 km. Zasięg AEGL-3 
wynosi 277 m, obejmując zarówno teren zakładu, jak i obszar poza nim. Zasięg stężenia 
IDLH wynosi 543 m. Analiza chmury amoniaku wskazuje, iż największa jej szerokość, 
wynosząca 250 m, występuje w strefie NDSCh. Również analiza wypływu amoniaku 
ze zbiornika w funkcji czasu wskazuje, iż początkowo natężenie wynosiło 700 kg/min, 
natomiast po upływie 16 min wypływ amoniaku ustawał.

Analiza scenariusza 3 wskazuje, iż pary amoniaku rozchodzą się w kierunku pół-
nocno-wschodnim (rys. 3). Maksymalny zasięg dla NDSCh obejmuje teren pobliskich 
zabudowań od miejsca uwolnienia i wynosi 333 m. Zasięg AEGL-3 wynosi 60 m 
i znajduje się na terenie zakładu, a także występuje IDLH o zasięgu 116 m. Największa 
szerokość chmury występuje w strefie NDSCh i wynosi około 50 m. Analiza wpływu 
amoniaku w funkcji czasu wskazuje, iż początkowo natężenie wypływu wynosiło  
35 kg/min. Również określono, iż po 25 min wypływ amoniaku ustawał.
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Rys. 2. Zasięg uwolnionego amoniaku – scenariusz 2

Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Zasięg uwolnionego amoniaku – scenariusz 3

Źródło: opracowanie własne

Dla scenariusza 4 pary amoniaku rozchodzą się w kierunku północnym, a mak-
symalny zasięg toksycznych stężeń (NDSCh) wynosi 3,2 km (rys. 4). Powoduje to, że 
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teren pobliskich zabudowań od miejsca uwolnienia jest nim objęty. Zasięg AEGL-3 
wynosi 762 m, natomiast zasięg IDLH sięga 1300 m. Największa szerokość chmury 
wynosi około 400 m. Analiza wypływu amoniaku ze zbiornika w funkcji czasu dla sce-
nariusza 4 wskazuje, iż początkowo natężenie wypływu wynosiło 50 kg/min. Również 
określono, iż po 8 min wypływ amoniaku ustawał.

Rys. 4. Zasięg uwolnionego amoniaku – scenariusz 4

Źródło: opracowanie własne

Na rys. 5 przedstawiono scenariusz 5. Pary amoniaku rozchodzą się w kierunku 
północnym. Maksymalny zasięg toksycznych stężeń (NDSCh) wynosi 2,2 km, obejmu-
jąc teren pobliskich zabudowań od miejsca uwolnienia. Zasięg AEGL-3 wynosi 569 m, 
natomiast dla IDLH wynosi 957 m. Największa szerokość chmury wynosi około 200 m. 
Analiza wypływu amoniaku ze zbiornika w funkcji czasu dla scenariusza 5 wskazuje, iż 
początkowo natężenie wypływu wynosiło 650 kg/min. Określono, iż po 15 min wypływ 
amoniaku ustawał.

Pary amoniaku w przypadku scenariusza 6 rozchodzą się w kierunku północnym 
(rys. 6). Maksymalny zasięg toksycznych stężeń (NDSCh) wynosi 845 m, obejmując teren 
pobliskich zabudowań. Zasięg AEGL-3 wynosi 138 m, natomiast dla IDLH wynosi 277 m. 
Największa szerokość chmury wynosi około 50 m. Początkowo natężenie wypływu amonia-
ku ze zbiornika wynosiło 30 kg/min. Określono, iż po 21 min wypływ amoniaku ustawał.
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Rys. 5. Zasięg uwolnionego amoniaku – scenariusz 5

Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Zasięg uwolnionego amoniaku – scenariusz 6 

Źródło: opracowanie własne

W przypadku scenariusza 7 pary amoniaku rozchodzą się w kierunku wschodnim, 
a maksymalny zasięg NDSCh wynosi 3,9 km, obejmując teren pobliskich zabudowań. 
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Zasięg AEGL-3 wynosi 991 m, natomiast IDLH wynosi 1700 m. Największa szerokość 
chmury wynosi około 150 m. Analiza wypływu amoniaku ze zbiornika wskazuje, iż 
początkowo natężenie wypływu wynosiło 50 kg/min. Natomiast po 8 min wypływ 
amoniaku ustawał.

Rys. 7. Zasięg uwolnionego amoniaku – scenariusz 7

Źródło: opracowanie własne

Na rys. 8 przedstawiono scenariusz 8. Pary amoniaku rozchodzą się w kierunku 
wschodnim. Maksymalny zasięg toksycznych stężeń (NDSCh) wynosi 2,8 km, obejmu-
jąc teren pobliskich zabudowań od miejsca uwolnienia. Zasięg AEGL-3 wynosi 702 m, 
natomiast dla IDLH wynosi 1200 m. Największa szerokość chmury wynosi około 250 m. 
Analiza wypływu amoniaku ze zbiornika w funkcji czasu dla scenariusza 8 wskazuje, iż 
początkowo natężenie wypływu wynosiło 650 kg/min. Określono, iż po 17 min wypływ 
amoniaku ustawał.

Dla scenariusza 9 pary amoniaku rozchodzą się w kierunku wschodnim (rys. 9). 
Maksymalny zasięg toksycznych stężeń (NDSCh) wynosi 1,5 km i obejmuje teren po-
bliskich zabudowań. Zasięg AEGL-3 wynosi 277 m, natomiast dla IDLH wynosi 528 m. 
Największa szerokość chmury wynosi około 100 m. Początkowe natężenie wypływu 
amoniaku ze zbiornika wynosiło 30 kg/min. Również określono, iż po 23 min wypływ 
amoniaku ustawał.
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Rys. 8. Zasięg uwolnionego amoniaku – scenariusz 8

Źródło: opracowanie własne

Rys. 9. Zasięg uwolnionego amoniaku – scenariusz 9 

Źródło: opracowanie własne
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Wnioski

Z przeprowadzonych badań wynika, iż skala i obszar zagrożenia związanego z rozprze-
strzenianiem się amoniaku zależy od ilości substancji, która została uwolniona do 
środowiska, a także od warunków atmosferycznych panujących podczas awarii. 

Uzyskane wyniki wskazują, iż najmniej korzystne warunki atmosferyczne to niska 
temperatura powietrza oraz niewielka prędkość wiatru. Wraz ze spadkiem wartości 
temperatury i prędkości wiatru zasięg toksycznej chmury zwiększa się. Przy tempe-
raturze 2,3°C i prędkości wiatru wynoszącej 7,7 km/h szkodliwe stężenie amoniaku 
unosi się poza teren zakładu, obejmując pobliskie obszary miejskie. Natomiast wraz 
ze wzrostem wartości temperatury powietrza i prędkości wiatru zasięg zagrożenia 
zmniejsza się. Przy wzroście temperatury do 6,3°C i prędkości wiatru do 36,7 km/h 
NDSCh utrzymuje się wyłącznie na terenie analizowanego zakładu. Zasięg toksycznej 
chmury jest prawie 10-krotnie mniejszy niż w przypadku wycieku przy utrzymujących 
się niekorzystnych warunkach atmosferycznych.
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Zastosowanie specjalistycznych mobilnych urządzeń  
do identyfikacji substancji niebezpiecznych  
w miejscu zdarzenia

Abstrakt

Postęp cywilizacji prowadzi często do powstawania zagrożeń związanych z wyciekiem 
substancji niebezpiecznych. W celu zabezpieczenia miejsca zdarzenia angażowana jest Pań-
stwowa Straż Pożarna. Ratownicy przybywający na miejsce zdarzenia nie mają świadomości, 
z jaką substancją mają do czynienia. Z tego względu bardzo ważny jest aspekt identyfikacji 
nieznanych substancji zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym. Celem niniej-
szych badań była ocena możliwości wykorzystania dwóch mobilnych urządzeń analitycz-
nych stosowanych przez Państwową Straż Pożarną do identyfikacji wybranych substancji 
niebezpiecznych.

W warunkach laboratoryjnych przygotowano cztery substancje, czyli alkohol metylowy, 
amoniak, epichlorohydrynę oraz proszek czyszczący, które następnie identyfikowano przy 
pomocy dwóch mobilnych urządzeń analitycznych − StreetLab Mobile i Mobile IR, które to 
urządzenia wykorzystują odpowiednio spektroskopię Ramana i podczerwień (IR).

W przypadku alkoholu metylowego oraz epichlorohydryny oba urządzenia wykryły anali-
zowaną substancję. W przypadku amoniaku, a także proszku czyszczącego, żadne z zastoso-
wanych urządzeń nie wykryło analizowanej substancji. Urządzenie StreetLab w przypadku 
amoniaku wykrył kwas 4-hydroksyfenoksyoctowy.

Zaobserwowano, iż w przypadku wysokiego rozcieńczenia próbek brak jest możliwości ich 
identyfikacji, co było pokazane na przykładzie 25% roztworu amoniaku do wody.

Słowa kluczowe: spektroskopia Ramana, identyfikacja substancji, mobilne urządzenia ana-
lityczne
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Use of Special Mobile Devices to Identify Hazardous 
Substances on the Incident Site

Abstract

The progress of civilization often leads to incidences of leakage of dangerous substances 
which involve the State Fire Service to secure the incident site. However, rescuers arriving at 
the spot are unaware of what substance was splatted. For this reason, it is important to identify 
the unknown substance both qualitatively and quantitatively.

The aim of the research was to assess the possibility of using two mobile analytical devices 
used by the State Fire Service to identify selected hazardous substances.

In the laboratory conditions 4 substances were prepared, i.e. methyl alcohol, ammonia, 
epichlorohydrin, cleaning powder, which were then identified with two mobile devices, i.e. 
StreetLab Mobile and Mobile IR, which use the Raman spectroscopy and the infrared (IR).

In case of methyl alcohol and epichlorohydrin, both devices detected the substance. In case 
of ammonia, as well as in the cleaning powder, none of the tested devices detected them. What 
is more, the StreetLab detected 4-hydroxyphenoxyacetic acid instead of ammonia.

Both devices, which use the phenomenon of the Raman spectroscopy and the infrared IR, 
are used to analyze unknown compounds in chemical and ecological rescue in the State Fire 
Service. It was observed that in case of high dilution of samples both devices were not able 
to identify the tested substance or the results were incorrect. Moreover, the lack of detection 
of high-dilution samples was observed, as exemplified by the comparison of 25% solution of 
ammonia to water.

Keywords: Raman spectroscopy, identification of substances, mobile analytical devices

Wstęp

Do zadań ratownictwa chemicznego i ekologicznego należy m.in. planowanie, orga-
nizowanie, a także czynności zmierzające do ograniczenia lub całkowitej likwidacji 
zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne. Zasady te pozwalają zapewnić 
odpowiedni poziom gotowości operacyjnej. Strażak na miejscu zdarzenia powinien 
m.in.: dokonać pomiaru stężenia substancji niebezpiecznych, rozpoznać zagrożenie, 
ocenić jego rozmiar, przewidzieć dalszy rozwój sytuacji oraz skutków dla ludzi i śro-
dowiska. Ratownicy powinni wyznaczyć strefy niebezpieczne, pobrać w bezpieczny 
sposób próbki substancji gazowych, stałych lub ciekłych, następnie zidentyfikować 
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je w zakresie jakościowym i ilościowym, a także określić sposób ich neutralizacji [1]. 
Wiedza na temat właściwości analizowanych substancji jest niezbędna w prowadzeniu 
działań w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Klasyfikacja substancji nie-
bezpiecznych wskazuje na zagrożenie, które może wystąpić podczas ich stosowania [2].

W analizie substancji chemicznych stosowane są różne techniki pomiarowe, m.in. 
spektroskopia Ramana oraz spektroskopia IR [3]. W zależności od analizowanego 
materiału niektóre substancje mogą ujawnić się jako pasmo aktywne w spektroskopii 
IR, natomiast inne w widmie Ramana [4]. Celem przedmiotowych badań była ocena 
możliwości wykorzystania obu wspomnianych wcześniej urządzeń przez Państwową 
Straż Pożarną w identyfikacji wybranych substancji niebezpiecznych [5].

1. Metodyka badań

W warunkach laboratoryjnych przeanalizowano działanie dwóch urządzeń − mobil-
nego spektrometru podczerwieni (Mobile IR) oraz mobilnego spektrometru Ramana 
(StreetLab). Urządzenie M-IR jest przenośnym spektrometrem FT-IR przeznaczonym 
do kontroli jakości i analizy materiałów na miejscu (rys. 1). Spektrometr pozwa-
la uzyskać widma ciał stałych, płynnych, a także past. Za pomocą zintegrowanego 
oprogramowania spektroskopowego OPUS/Mentor możliwa jest analiza nieznanej 
substancji na podstawie widma podczerwieni i porównanie wyniku pomiaru z widma-
mi przechowywanymi w bibliotece. Czas trwania pomiaru zależy od rodzaju badanej 
substancji, a także liczby widm znajdujących się w bibliotece. Po wykonanej analizie, 
urządzenie każdorazowo wyświetla wynik wraz z kartą bezpieczeństwa chemicznego 
z baz danych NIOSH (ang. National Institute for Occupational Safety and Health). 
W informacji otrzymanej z urządzenia użytkownik uzyskuje również numer rejestru 
CAS (ang. Chemical Abstracts Service).

Drugim analizowanym urządzeniem był przenośny spektrometr Ramana Stre-
etLab (rys. 2). Urządzenie służy do wykrywania i identyfikacji nieznanych substancji 
chemicznych, narkotyków oraz materiałów wybuchowych. Analizowana substancja 
umieszczana jest w urządzeniu w celu dokonania pomiaru. Wynikiem badania jest 
widmo analizowanej substancji.

W warunkach laboratoryjnych przygotowano cztery substancje, czyli alkohol mety-
lowy, amoniak, epichlorohydrynę, proszek czyszczący, które następnie identyfikowano 
przy pomocy obu mobilnych urządzeń. Każdorazowo w badaniach analizowano 10 ml 
substancji ciekłej oraz 10 g substancji sypkiej. Badania powtarzano trzykrotnie. Otrzy-



mane widmo z pomiaru danej substancji było porównywane z widmami z biblioteki 
urządzenia. Otrzymane widma z pomiaru danej substancji były porównywane do 
widm znajdujących się w bibliotece urządzenia z wyszczególnionym podobieństwem 
dopasowania.

Rys. 1. Spektrometr podczerwieni Mobile IR 

Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Spektrometr Ramana StreetLab 

Źródło: opracowanie własne
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2. Charakterystyka badanych próbek

Alkohol metylowy (CH3OH) jest bezbarwną, lotną cieczą o charakterystycznym za-
pachu. Cechują go właściwości toksyczne, jest łatwopalny, a także bardzo dobrze 
rozpuszcza się w wodzie. 25% roztwór amoniaku charakteryzuje się ostrym zapachem. 
Posiada właściwości żrące i toksyczne. 

Epichlorohydryna jest organicznym związkiem chemicznym wywodzącym się 
z grupy epoksydów, posiadającym boczną grupę chlorometylową. Działa drażniąco 
i może powodować reakcję alergiczną skóry.

Proszek czyszczący zawiera mieszaninę węglanu sodu w stężeniu < 8% i alkiloben-
zenosulfonian sodowy w stężeniu < 2,5%. Produkt ma właściwości drażniące.

3. Wyniki

Pierwszą analizowaną substancją był alkohol metylowy. Widmo substancji z urzą-
dzenia StreetLab Mobile przedstawia zależność liczby falowej [cm-1] w stosunku do 
intensywności [cts/s] (rys. 3a). Kolorem pomarańczowym oznaczono widmo wzorca 
alkoholu metylowego, który znajduje się w bibliotece urządzenia, kolorem żółtym na-
tomiast widmo badanej substancji. Wskaźnik prawdopodobieństwa zgodności widma 
substancji w stosunku do wzorca wynosi 99,5%. Fakt ten wskazuje, że analizowana 
próbka to alkohol metylowy. W przypadku urządzenia Mobile IR otrzymywano rów-
nież widmo będące zależnością liczby falowej [cm-1] w stosunku do liczby absorbancji 
(ang. absorbance units) (rys. 3b). Widmo wzorca alkoholu metylowego oznaczone 
jest kolorem niebieskim, natomiast kolorem czerwonym oznaczone zostało widmo 
badanej substancji. Wskaźnik prawdopodobieństwa w tym wypadku wynosił 99,2%. 
Tym samym uznano, iż również w przypadku urządzenia Mobile IR możliwe było 
wskazanie, iż analizowaną substancją jest alkohol metylowy.

Drugą analizowaną substancją był 25% wodny roztwór amoniaku. Widmo sub-
stancji z urządzenia StreetLab Mobile wskazuje na znaczne różnice pomiędzy wzorcem 
i substancją badaną (rys. 4a). Należy stwierdzić, iż analizowana substancja nie posiada 
pozytywnego wykresu spektralnego. Brak jest wyraźnych pików charakteryzujących 
substancję. Najprawdopodobniej było to spowodowane rozcieńczeniem badanej sub-
stancji. W tym przypadku urządzenie przyporządkowało widmo badanego 25% wod-
nego roztworu amoniaku do widma kwasu 4-hydroksyfenoksyoctowego. Wskaźnik 
prawdopodobieństwa wyniósł 85,2%. Pomiar wykonany przy pomocy urządzenia 
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Mobile IR odniesiono do widma wody ze wskaźnikiem prawdopodobieństwa, kolejno 
66% i 65,1% (rys. 4b). Wynik z urządzenia Mobile IR wskazywał jedynie, iż rezultatem 
pomiaru jest zanieczyszczona woda, bez wskazania, jaka to substancja. Porównanie 
otrzymanych wyników wskazuje, iż żadne z urządzeń nie wykryło poprawnie bada-
nej substancji. Najprawdopodobniej wynika to ze zbyt niskiej zawartości amoniaku 
w roztworze wodnym. 

Rys. 3. Widmo alkoholu metylowego dla: a) StreetLab Mobile, b) Mobile IR 

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 4. Widmo 25% wodnego roztworu amoniaku dla: a) StreetLab Mobile, b) Mobile IR

Źródło: opracowanie własne

Trzecią analizowaną substancją była epichlorohydryna. Widmo substancji z urzą-
dzenia StreetLab Mobile wskazuje na podobieństwo do alkoholu metylowego. Wskaźnik 
prawdopodobieństwa zgodności widma badanej substancji w stosunku do wzorca 
wynosi 68,8% (rys. 5a). Natomiast pomiar wykonany przy pomocy urządzenia Mobile 
IR wskazuje na dobre dopasowanie analizowanej substancji do widma wzorcowego. 
Wskaźnik prawdopodobieństwa zgodności widma badanej substancji w stosunku do 
wzorca wynosi 96,9%. Porównanie otrzymanych wyników wskazuje, iż jedynie urzą-
dzenie Mobile IR zidentyfikowało poprawnie analizowaną substancję.
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Rys. 5. Widmo epichlorohydryny dla: a) StreetLab Mobile, b) Mobile IR 

Źródło: opracowanie własne

Czwartą analizowaną substancją był proszek czyszczący. Widmo substancji z urzą-
dzenia StreetLab Mobile nie wskazało właściwych substancji wchodzących w skład 
analizowanej próbki, a wskaźnik prawdopodobieństwa wynosi 69,8%. Substancją, jaką 
urządzenie określiło jako wzorzec jest kumafos (środek stosowany w pszczelarstwie) 
(rys. 6a). Natomiast pomiar wykonany przy pomocy urządzenia Mobile IR nie wykrył 
żadnej substancji (rys. 6b). Porównanie otrzymanych wyników wskazuje, iż w przy-
padku StreetLab Mobile urządzenie błędnie zidentyfikowało substancję, natomiast 
urządzenie Mobile IR nie wykryło żadnej substancji (najprawdopodobniej było to 
spowodowane brakiem odpowiednich widm wzorców w bibliotece).

56 A� Polańczyk, M� Majder-Łopatka, M� Ciuka-Witrylak, R� Matuszkiewicz



Rys. 6. Widmo proszku czyszczącego dla: a) StreetLab Mobile, b) Mobile IR 

Źródło: opracowanie własne

Wnioski

Wykonane badania umożliwiły porównanie działania dwóch urządzeń wykorzysty-
wanych w analizie substancji niebezpiecznych przez Państwową Straż Pożarną. Otrzy-
mane wyniki wskazują, iż analizowane urządzenia nie są uniwersalne i nie mogą być 
stosowane do dowolnych substancji. Jedynie w przypadku analizy próbki alkoholu 
metylowego oba urządzenia wskazały poprawny wynik.
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Urządzenie wykorzystujące zjawisko spektroskopii IR wykazuje brak możliwości 
pomiaru związku posiadającego wiązania jonowe. Zaobserwowano również brak moż-
liwości wykrywania próbek o wysokim rozcieńczeniu, czego przykładem jest analiza 
25% wodnego roztworu amoniaku. Otrzymane wyniki wskazują, iż jedynie urządzenie 
Mobile IR zidentyfikowało poprawnie epichlorohydrynę.
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1. Uwarunkowania prawne dotyczące ryzyka w zarządzaniu kryzysowym w Polsce

Problematyka ryzyka w zarządzaniu kryzysowym w ujęciu systemowym została pod-
jęta w ustawie z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym [1]. Wprawdzie sama 
ustawa bezpośrednio nie zawiera definicji ryzyka, niemniej jednak w odniesieniu do 
niego posługuje się definicją mapy ryzyka, przez którą należy rozumieć mapę lub opis 
przedstawiający potencjalnie negatywne skutki oddziaływania zagrożenia na ludzi, 
środowisko, mienie i infrastrukturę [2]. 

Ponadto ryzyko występuje w kontekście działań na rzecz ochrony infrastruktury 
krytycznej. Tę ostatnią stanowią wszelkie działania zmierzające do zapewnienia funk-
cjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury krytycznej w celu zapobie-
gania zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom, a także ograniczenia i neutralizacji 
ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury w przypadku awarii, ataków 
oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie [1].

Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa cyklicznie, co dwa lata, przedkła-
dając Komisji Europejskiej sprawozdanie, wskazuje m.in. ogólne dane dotyczące rodza-
jów ryzyka, zagrożeń i słabych punktów stwierdzonych przez państwo członkowskie 
w systemach infrastruktury krytycznej, spośród których została wyłoniona europejska 
infrastruktura krytyczna zlokalizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [1].

Ocena ryzyka zidentyfikowanych zagrożeń, w tym związanych z infrastrukturą 
krytyczną zlokalizowaną na danym terytorium, a także mapy ryzyka, stanowią ele-
menty planu zarządzania kryzysowego w części określanej mianem planu głównego. 

Przywołana ustawa o zarządzaniu kryzysowym daje delegację do przepisów wyko-
nawczych w zakresie sporządzania raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. 
Raport ten przygotowywany przez Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 
z pomocą ministrów kierujących działami administracji rządowej, kierowników urzę-
dów centralnych oraz wojewodów wskazuje najważniejsze zagrożenia w postaci mapy 
ryzyka. 

Sposób, tryb i terminy opracowania raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa na-
rodowego określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2010 r. w spra-
wie raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego [3]. Sporządzony w oparciu 
o zdefiniowane w rozporządzeniu [3] wymagania raport, poza wskazaniem najważniej-
szych zagrożeń ocena ryzyka, pozwala na łatwiejsze określenie celów strategicznych, 
priorytetów w reagowaniu na określone zagrożenia, a także wskazanie sił i środków 
niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych.
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Sposób określania charakterystyki zagrożeń dla infrastruktury krytycznej oraz 
dokonywania oceny ryzyka ich wystąpienia z przewidywanymi scenariuszami rozwoju 
zdarzeń zawarto w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 kwietnia 2010 r. w sprawie 
planów ochrony infrastruktury krytycznej [4, 5]. 

Przywoływane wcześniej pojęcie ryzyka występuje często także w aktach prawnych 
o charakterze stricte branżowym, przy czym ich wybrane fragmenty odnoszą się do 
problematyki ochrony poszczególnych systemów infrastruktury krytycznej. 

Dyskusje nad rozwiązaniami prawnymi o charakterze krajowym należy uzupełnić 
o akty prawne obowiązujące na terenie wspólnoty europejskiej wprost, tj. bezpośrednio 
po ich ogłoszeniu, bez konieczności ich implementacji na grunt krajowy w formie 
krajowych aktów wykonawczych. Przykładem nadmienionego rozwiązania jest decyzja 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE z 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności [6] obowiązująca we wszystkich państwach 
członkowskich Unii Europejskiej od 1 stycznia 2014 r.

W Mechanizmie Ochrony Ludności szczególny nacisk położono na zapobieganie 
klęskom oraz katastrofom (dowolne sytuacje, które mają lub mogą mieć poważne 
skutki dla ludzi czy mienia, w tym dziedzictwa kulturowego) oraz poprawę gotowo-
ści (osiągnięty w wyniku podjętych uprzednio działań stan przygotowania zasobów 
ludzkich i środków materialnych, struktur, społeczności i organizacji do skutecznego 
szybkiego reagowania na klęskę lub katastrofę) oraz ocenę ryzyka [6]. Ta ostatnia 
oznacza całościowy, przekrojowy proces identyfikacji ryzyka, analizy ryzyka i szaco-
wania ryzyka realizowany na szczeblu krajowym lub odpowiednim niższym. Unijny 
mechanizm z założenia powinien obejmować ogólne ramy polityczne dla wspólnych 
działań służących zapobieganiu ryzykom wynikającym z klęsk i katastrof. Jego celem 
winno być osiągnięcie wyższego poziomu ochrony oraz odporności na te zjawiska 
przez zapobieganie ich skutkom lub ich ograniczanie, jak również przez propagowanie 
działań w zakresie zapobiegania, w tym należyte uwzględnienie prawdopodobnych 
skutków zmiany klimatu oraz potrzeby odpowiednich działań dostosowawczych. Z tej 
perspektywy oceny ryzyka, planowanie zarządzania ryzykiem, ocena zdolności zarzą-
dzania ryzykiem prowadzone przez poszczególne państwa członkowskie, na szczeblu 
krajowym lub odpowiednim niższym, z udziałem − stosownie do okoliczności − innych 
właściwych służb, przegląd ryzyk dokonany na szczeblu Unii oraz oceny wzajemne, 
mają zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania zintegrowanego podejścia do zarzą-
dzania klęskami i katastrofami. Łączą działania podejmowane w ramach zapobiegania 
ryzyku, zapewniania gotowości i reagowania [6].



Uwzględniając powyższe, państwa członkowskie zostały zobowiązane do:
• opracowania oceny ryzyka na szczeblu krajowym lub odpowiednim niższym oraz 

udostępnienia Komisji Europejskiej streszczenia istotnych elementów tych ocen 
do 22 grudnia 2015 r., a następnie co trzy w lata,

• opracowania i doskonalenia swoich planów zarządzania ryzykiem związanych 
z klęskami i katastrofami na szczeblu krajowym lub odpowiednim niższym.
Kluczowym pojęciem, które przebija się w Mechanizmie Ochrony Ludności, jest 

zdolność zarządzania ryzykiem rozumiana jako umiejętność państwa członkowskiego 
lub jego regionów do:
a) zmniejszenia ryzyka, 
b) dostosowania się do ryzyka lub ograniczenia ryzyka, w szczególności jego skutków 

i prawdopodobieństwa klęski lub katastrofy zidentyfikowanego w przeprowadzonej 
przez to państwo lub regiony ocenie ryzyka do poziomu akceptowanego w tym 
państwie członkowskim [6]. 
Zdolność zarządzania ryzykiem podlega ocenie pod kątem potencjału o charakterze 

technicznym, finansowym oraz administracyjnym w zakresie:
• przeprowadzenia odpowiednich ocen ryzyka,
• przeprowadzenia odpowiedniego planowania zarządzania ryzykiem do celów 

zapobiegania ryzyku i zapewniania gotowości,
• podjęcia odpowiednich środków zapobiegania ryzyku i zapewniania gotowości [6].

Należy pamiętać, iż poza obowiązującymi przepisami, bezpośrednio w obszarze 
zarządzania kryzysowego postrzeganego w kategoriach „działalności organów admini-
stracji publicznej będącej elementem kierowania 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 infrastruk-
tury krytycznej” [1], można zidentyfikować przepisy dotyczące zarządzania ryzykiem 
w ramach znaczenie szerzej rozumianego zarządzania kryzysowego (wszelkie działania 
organów administracji publicznej, służb, straży i inspekcji, które polegają na optyma-
lizacji sił i środków w celu efektywniejszego wykorzystania posiadanego potencjału 
na rzecz realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na każdym jego etapie). 
W ustawie z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne [7] zdefiniowano na przykład ryzyko 
wystąpienia zjawiska powodzi (ryzyko powodziowe), określając je jako kombinację 
prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i potencjalnych negatywnych skutków. 
Dodatkowo cały dział IV ustawy poświęcony został zarządzaniu ryzykiem powodzio-
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wym. Określono w nim zadania Wód Polskich oraz organów administracji rządowej 
i samorządowej jako podmiotów odpowiedzialnych za ochronę przed powodzią, a także 
cele i sposoby zapewnienia ochrony ludności i mienia przed tym zdarzeniem. 

W prezentowanym opracowaniu skupiono uwagę jedynie na wskazaniu zarządzania 
ryzykiem jako narzędzia zarządzania kryzysowego postrzeganego w perspektywie na-
kreślonej w ustawie z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym [1] oraz wymagań 
wynikających z Mechanizmu Ochrony Ludności.

2. Zrządzanie ryzykiem w świetle wytycznych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Pierwszym oficjalnym dokumentem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odnoszącym 
się do oceny ryzyka był dokument Procedura opracowania raportu cząstkowego do 
raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego [8]. Procedura ta z zasady dedy-
kowana była ministrom kierującym działami administracji rządowej, kierownikom 
urzędów centralnych oraz wojewodom, którzy − zgodnie z zasadą zdefiniowaną prze-
pisami prawa na potrzeby Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego − sporządzają 
raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. 

Elementy raportu cząstkowego zostały zdefiniowane w dyskutowanej procedurze. 
Stanowią je takie elementy, jak:

• Zagrożenia i ich skutki zaprezentowane w postaci mapy ryzyka.
• Cele strategiczne do zminimalizowania ryzyka oraz ich hierarchizacja w oparciu 

o kryterium ważności lub wskazanie celów priorytetowych.
• Wnioski zawierające uporządkowaną listę przedsięwzięć niezbędnych do osiągnię-

cia dookreślonych celów strategicznych.
• Siły i środki wymagane do osiągnięcia dookreślonych celów strategicznych.
• Regionalne i lokalne inicjatywy, w tym programy na poszczególnych szczeblach, 

ich realizatorzy, sposoby finansowania oraz okres realizacji.
• Priorytety w reagowaniu na określone zagrożenia. 
• Informacje przydatne do wykorzystania przy tworzeniu Krajowego Planu Zarzą-

dzania Kryzysowego (KPZK).
Algorytm opracowania raportu cząstkowego ujęty w dyskutowanej procedurze, 

obejmuje ocenę ryzyka (schemat 1). Jej dokonanie możliwe jest po uprzednim do-
określeniu (identyfikacji) scenariuszy zagrożeń. Określenie ryzyka zmaterializowania 
się zagrożenia jest związane z koniecznością przeanalizowania atrybutów ryzyka,  
tj. prawdopodobieństwa jego wystąpienia oraz możliwych skutków, z uwzględnieniem 
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ich poszczególnych kategorii. Klasyfikację prawdopodobieństwa i skutków zapropo-
nowano w postaci jakościowej (opisowej), przy czym skutki rozpatrywane są w kate-
goriach życia i zdrowia (Z), mienia wraz z infrastrukturą (M) i środowiska (S). 

Klasyfikację prawdopodobieństwa w postaci jakościowej zaprezentowano w tabeli 1, 
zaś skutków, w podziale na kategorie w tabeli 2. 

Rys. 1. Algorytm opracowania raportu cząstkowego 

Źródło: [8]

6
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Prawdopodobieństwo występowania zdarzeń można określić w kategoriach od bar-
dzo rzadkie (1 − może wystąpić tylko w wyjątkowych okolicznościach; może wystąpić 
raz na pięćset lub więcej lat) do bardzo prawdopodobne (5 − oczekuje się, że zdarzy się 
w większości okoliczności i/lub zdarzenia są bardzo dobrze udokumentowane i/lub 
funkcjonują wśród mieszkańców i są przekazywane w formie ustnej; może wystąpić 
raz na rok lub częściej).

Tabela 1. Jakościowa klasyfikacja prawdopodobieństwa 

Źródło: [8] 

Klasa Prawdopodobieństwo Opis

5 Bardzo prawdopodobne

Oczekuje się, że zdarzy się w większości okoliczności  
i/lub zdarzenia te są bardzo dobrze udokumentowane  
i/lub funkcjonują wśród mieszkańców i przekazywane 
są w formie ustnej.  
Może wystąpić raz na rok lub częściej.

4 Prawdopodobne

Jest prawdopodobne, że wystąpi w większości 
okoliczności i/lub zdarzenia są systematycznie 
dokumentowane i przekazywane w formie ustnej  
i/lub występuje znaczna szansa, powód lub urządzenia 
pozwalające na jego wystąpienie. Może zdarzyć się raz 
na pięć lat.

3 Możliwe

Może zdarzyć się w określonym czasie i/lub mało, 
rzadko przypadkowo zdarzenia, że są udokumentowane 
lub cząstkowo przekazywane w formie ustnej i/lub 
bardzo mało zdarzeń i/lub jest pewna szansa, powód 
czy też urządzenia powodujące, że zdarzenie może 
wystąpić. Może zdarzyć się raz na dwadzieścia lat.

2 Rzadkie

Nie oczekuje się, że się może zdarzyć i/lub nie jest  
w ogóle udokumentowane, nie istnieje w przekazach 
ludzi i/lub zdarzenia, nie wystąpiły w podobnych 
organizacjach, urządzeniach, społecznościach i/lub 
istnieje mała szansa, powód czy też inne okoliczności, 
aby zdarzenia mogły wystąpić. Mogą one wystąpić  
raz na sto lat.

1 Bardzo rzadkie Może wystąpić tylko wyjątkowych okolicznościach. 
Może wystąpić raz na pięćset lub więcej lat.
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Skutki można określać w klasach od nieistotne (A) do katastrofalne (E). Z uwagi 
na fakt, iż rozpatrywane są różne kategorie skutków dla określenia wartości skut-
ków trzeba wykorzystać skalę jakościową, z której dobierane są parametry najbliższe 
rzeczywistości w kategoriach: Z – życie i zdrowie; S – mienie wraz z infrastrukturą; 
S – środowisko. W przypadku, gdy każda kategoria skutków została przypisana do 
innej klasy jako wartość reprezentatywną S należy wziąć wartość klasy dla skutków 
w kategorii życie i zdrowie.

Tabela 2. Jakościowa klasyfikacja skutków

Skala Skutki Kategoria Opis (Z – życie i zdrowie, M – mienie,  
S – środowisko)

E Katastrofalne

Z

Duża liczba poważnie rannych oraz 
hospitalizowanych. Ogólne i długotrwałe 
przemieszczenie ludności. Wiele ofiar śmiertelnych. 
Wymagana znaczna pomoc dla dużej liczby ludzi.

M Rozległe zniszczenia. Niemożność funkcjonowania 
społeczności bez istotnej zewnętrznej pomocy.

S Duży wpływ na środowisko naturalne i/lub stałe 
zniszczenia.

D Duże

Z

Poszkodowani z poważnymi obrażeniami, 
wielu hospitalizowanych, duża liczba osób 
przemieszczonych (dłużej niż na 24 godziny). 
Ofiary śmiertelne. Konieczna specjalistyczna pomoc 
ludziom oraz do usuwania zniszczeń.

M
Społeczność częściowo niefunkcjonująca, 
nieosiągalne niektóre służby. Znaczne straty 
finansowe. Potrzebna pomoc z zewnątrz.

S Długotrwałe efekty w środowisku naturalnym.

C Średnie

Z

Konieczna pomoc medyczna, lecz bez ofiar 
śmiertelnych. Wymagana hospitalizacja niektórych 
poszkodowanych. Potrzebne dodatkowe miejsca 
w szpitalach oraz dodatkowy personel medyczny. 
Przebywanie ewakuowanych ludzi w wyznaczonych 
miejscach z możliwością powrotu w ciągu 24 godzin.

M

Wytypowanie tych zniszczeń, które wymagają 
rutynowej naprawy. Normalne (z niewielkimi 
niewygodami) funkcjonowanie społeczności.  
Spore straty finansowe.
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cd. Tabeli 2. 

Źródło: [8] 

Oszacowanie poziomu ryzyka jest możliwe w przypadku posiadania wiedzy co 
do wartości klas określających prawdopodobieństwo i skutki oraz matrycy ryzyka 
(schemat 2). Matryca ryzyka pozwala na alokację rozpatrywanego scenariusza wśród 
następujących poziomów ryzyka:

• minimalne (kolor niebieski),
• małe (kolor zielony),
• średnie (kolor żółty),
• duże (kolor czerwony),
• ekstremalne (kolor brązowy).

Skala Skutki Kategoria Opis (Z – życie i zdrowie, M – mienie,  
S – środowisko)

C Średnie S Skutki w środowisku naturalnym − krótkotrwałe lub 
małe skutki o długotrwałym efekcie.

B Małe

Z

Mała liczba rannych, bez ofiar śmiertelnych. 
Wymagana pierwsza pomoc. Konieczne 
przemieszczenia ludzi (krócej niż w ciągu 24 godzin). 
Część ludzi potrzebuje pomocy.

M
Występują zniszczenia oraz pewne utrudnienia (nie 
dłużej niż 24 godziny). Niewielkie straty finansowe. 
Niewymagane dodatkowe środki.

S Niewielki wpływ na środowisko naturalne  
o krótkotrwałym efekcie.

A Nieistotne

Z

Brak ofiar śmiertelnych i rannych. Nikt lub mała 
grupa ludzi została przemieszczona na krótki czas  
(do 2 godzin). Nikt lub niewielka grupa 
poszkodowanych wymaga pomocy (niefinansowej 
lub materialnej).

M
Praktycznie bez zniszczeń. Brak lub bardzo niewielki 
wpływ na społeczność lokalną. Brak lub niewielkie 
straty finansowe.

S Niemierzalny efekt w środowisku naturalnym.
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Rys. 2. Matryca ryzyka zmaterializowania się zagrożenia 

Źródło: [8]

Podstawę akceptacji ryzyka stanowią cztery kryteria odnoszące się nie tylko do war-
tości ryzyka, ale równocześnie do strategii postępowania w przypadku jego wystąpienia. 
Ryzyko może być uznane za:
1) akceptowalne (A) − w takim przypadku akceptowalne są obowiązujące rozwiązania 

i zasoby z nimi związane,
2) dopuszczalne (D) – wymagające dokonania oceny alternatyw czy wprowadzenia 

zmian (organizacyjne, prawne, funkcjonalne) w celu poprawy bezpieczeństwa lub 
jego poczucia,

3) warunkowo tolerowane (WT) – wymagające wprowadzenia w ciągu 6 miesięcy 
dodatkowych środków w celu ulepszenia stosowanych rozwiązań,

4) nieakceptowalne (N) – wymagające natychmiastowego wprowadzenia dodatko-
wych środków/nowych rozwiązań.
Wydana przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w 2010 r. procedura opracowania 

raportu cząstkowego do raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego powstała 
na potrzeby opracowania wspomnianego raportu, dlatego była ściśle dedykowana 
ministrom kierującym działami administracji rządowej, kierownikom urzędów cen-
tralnych oraz wojewodom. Tymczasem organy zarządzania kryzysowego występujące 
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na wszystkich szczeblach administracji publicznej, w świetle zapisów ustawy z dnia 
26 kwietnia 2007 r., otrzymały zadanie określenia poziomu ryzyka występowania 
scenariuszy na administrowanym przez nich obszarze, w części znajdującej się we 
właściwym dla nich planie zarządzania kryzysowego. 

Mając na uwadze zapotrzebowanie organów zarządzania kryzysowego, jak również 
pierwsze doświadczenia w korzystaniu zaproponowanej w 2010 r. metodyki oceny 
ryzyka, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w 2013 r. wydało aktualizację dokumentu 
poświęconego ocenie ryzyka. Dokument pod nazwą Ocena ryzyka na potrzeby systemu 
zarządzania kryzysowego [9] pozwala na uzyskanie odpowiedzi na pytania, czemu służy 
realizowanie procesu oceny ryzyka, kto bierze w nim udział, w jaki sposób proces ten 
jest zorganizowany, a także, w jaki sposób dokonuje się oceny ryzyka występowania za-
grożeń. Opisany w dokumencie proces oceny ryzyka niczym nie różni się od tego, który 
znajduje się w procedurze opracowania raportu cząstkowego z 2010 r., z tą różnicą, że 
wersja dokumentu z 2013 r. − oprócz metodyki oceny ryzyka − jest uszczegółowieniem 
wcześniej już znanych kwestii. 

Analiza treści planów zarządzania kryzysowego przygotowywanych na poszczegól-
nych szczeblach zarządzania kryzysowego, w tym przez administrację samorządową, 
pozwala stwierdzić, iż chociaż w dokumencie pod nazwą Ocena ryzyka na potrzeby 
systemu zarządzania kryzysowego oficjalnie nie rekomendowano zastosowania opisa-
nej metodyki oceny ryzyka do oceny zagrożeń przez organy zarządzania kryzysowego 
administracji samorządowej, to nakreślona metodyka jest przez nie wykorzystywana 
do sporządzania planów zarządzania kryzysowego na rozpatrywanym obszarze ad-
ministracyjnym kraju − w części poświęconej ocenie zagrożeń.

3. Zmiana podejścia do zrządzania ryzykiem  
     w świetle wymagań Mechanizmu Ochrony Ludności 

Ryzyko występowania zagrożeń nierozerwalnie wiąże się z zasobami wymaganymi do 
poradzenia sobie z nim, niezależnie od tego, jaki scenariusz poddawany jest analizie. 
Wraz ze wzrostem ryzyka, wzrasta liczba zasobów pozwalających na jego obniżenie 
do pożądanego poziomu. 

Brak posiadania zasobów zapobiegających zagrożeniu, powodujący negatywny 
wpływ na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowi-
ska, wywołujący znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji 
publicznej prowadzi do sytuacji kryzysowej.
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Mając to na uwadze, jak również wymagania Komisji Europejskiej dotyczące wyka-
zania się danego kraju, jako państwo członkowie, zdolnością do zarządzania ryzykiem, 
rozważania dotyczące ryzyka toczą się nie tylko w zakresie ustalenia wartości zmate-
rializowania się scenariusza i jego akceptowalności, ale również wobec poszukiwania 
odpowiedzi na pytanie, jak daleko − w przypadku zmaterializowania się dyskutowanego 
zagrożenia − państwo członkowskie będzie znajdować się od sytuacji kryzysowej, czyli 
takiej, w której zwróci się o udzielenie pomocy w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności. 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, mając na uwadze konieczność opracowania 
oceny ryzyka na szczeblu krajowym, w perspektywie wymagań zdefiniowanych przez 
obowiązującą w Polsce od 1 stycznia 2014 r. decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności [6] podjęło działania dotyczące 
wypracowania nowego podejścia do zarządzania ryzykiem. 

Wynikiem tych inicjatyw jest przygotowana, w ramach projektu badawczo-rozwo-
jowego, nowa metodyka zarządzania ryzykiem obejmująca: ocenę ryzyka oraz ryzyka 
wystąpienia sytuacji kryzysowej (w oparciu o uwzględnienie wartości ryzyka zmate-
rializowania się zagrożenia). 

Metodyka, o której mowa, jest efektem pracy w ramach projektu nr DOBR/0077/R/
ID3/2013/03 pt. „Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzyso-
wego RP” realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa [10, 11].

Przywołana metodyka składa się z trzech etapów:
1. Oszacowania ryzyka wystąpienia zagrożenia.
2. Określenia poziomu gotowości kryzysowej przez weryfikację poziomu barier su-

plementowych oraz systemowych.
3. Oceny poziomu ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowej na podstawie wartości 

ryzyka wystąpienia zagrożenia i wskaźnika gotowości sytuacji kryzysowej. 

Etap 1. Oszacowanie ryzyka wystąpienia zagrożenia
Oszacowanie ryzyka wystąpienia zagrożenia bez względu na jego rodzaj wymaga 

w pierwszej kolejności określenia wartości prawdopodobieństwa i skutków. 
Do wyliczenia prawdopodobieństwa zdarzeń można wykorzystać m.in:

• rozkład Poissona − w przypadku zagrożeń związanych z siłami natury,
• drzewa zdarzeń (np. w przypadku zdarzeń związanych z awariami przemysłowymi) 

i drzewa błędów,
• funkcję probitową,
• grę z naturą.
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Pomocne do oszacowania wartości prawdopodobieństwa zmaterializowania się 
z zagrożenia mogą okazać się dostępne w opracowaniach branżowych klasyfikacje 
prawdopodobieństwa występowania zagrożeń. 

Przykładową klasyfikację jakościową i półilościową prawdopodobieństwa poka-
zano w tabeli 3. 

Tabela 3. Jakościowy i półilościowy opis prawdopodobieństw

Klasa Charakterystyka Opis

6
Zdarzenia prawie 

pewne (częściej niż raz  
w roku)

Oczekuje się, że zdarzenia te wystąpią w większości 
okoliczności i/lub są bardzo dobrze udokumentowane  
i/lub funkcjonują wśród mieszkańców i przekazywane są 
w formie ustnej. Mogą wystąpić raz na rok lub częściej.

5
Zdarzenia bardzo 
prawdopodobne  

(od 1 do 5 lat)

Oczekuje się, że zdarzenia te wystąpią w pewnych 
znanych okolicznościach i/lub występują systematycznie 
oraz są dobrze udokumentowane, przekazywane  
w formie ustnej i/lub występuje znaczna szansa ich 
wystąpienia ze względu na znaną przyczynę, istniejące 
urządzenia lub procesy. Mogą wystąpić na przestrzeni 
pięciu lat.

4 Prawdopodobne
(od 5 lat do 10 lat)

Oczekuje się, że mogą wystąpić w niektórych 
okolicznościach znanych lub nieznanych. Nie mają 
dobrego udokumentowania. Funkcjonują w pamięci 
społecznej i są przekazywane w formie ustnej.  
Ich występowanie związane może być z awarią  
urządzeń lub/i procesów. Mogą wystąpić na przestrzeni 
dziesięciu lat.

3
Zdarzenia mało 
prawdopodobne

(od 10 do 100 lat)

Oczekuje się, że mogą wystąpić w określonym czasie,  
na ogół losowo, są udokumentowane lub/i funkcjonujące 
w pamięci społecznej, szczątkowo przekazywane  
w formie ustnej i/lub występuje ich mała liczba,  
i/lub znane są przyczyny istnienia szansy ich wystąpienia 
czy też zidentyfikowane są urządzenia/procesy 
powodujące, że zdarzenia te w ogóle mogą wystąpić. 
Mogą wystąpić na przestrzeni stu lat.
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cd. Tabeli 3. 

Źródło: [10]

Szacowanie skutków omawianego zagrożenia jest czynnością wielostopniową. 
W pierwszej kolejności należy ustanowić klasyfikację określającą poszczególne klasy 
skutków (wartości literowe od A do F) i przypisane do nich wartości liczbowe A − 1, 
B − 2, C − 4, D − 8, E − 16; F − 32). Wartości liczbowe przypisane poszczególnym 
wartościom literowym A−F zaprezentowano w tabeli 4.

Tabela 4. Literowe wartości poszczególnych klas skutków i odpowiadające im wartości 

liczbowe

Źródło: [10]

Klasa Charakterystyka Opis

2
Zdarzenia bardzo 

rzadkie
(od 100 lat do 500 lat)

Nie oczekuje się, że mogą wystąpić i/lub nie istnieje 
dokumentacja z nimi związana, nie funkcjonuje  
w przekazach ludzi i/lub zdarzenia te nie wystąpiły 
w podobnych społecznościach, organizacjach, 
urządzeniach, procesach i/lub istnieje mała szansa, 
przyczyna czy też inne okoliczności, aby zdarzenia mogły 
wystąpić. Mogą one wystąpić na przestrzeni pięciuset lat.

1 Zdarzenia niemożliwe
(ponad 500 lat)

Nie oczekuje się, że zdarzenia te mogą wystąpić. Ich 
wystąpienie może mieć miejsce tylko w wyjątkowych 
okolicznościach (np. scenariusz najgorszego przypadku). 
Mogą one wystąpić raz na pięćset lub więcej lat.

Kategoria Wartość liczbowa

A 1

B 2

C 4

D 8

E 16

F 32
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Następnie, w oparciu o zdefiniowane szablony dotyczące poszczególnych kategorii 
skutków, należy dokonać ustalenia klasy skutków dla każdej z kategorii skutków, prze-
liczenia tych klas na wartości liczbowe (stosownie do poszczególnych klas). Szablony 
określające poszczególne kategorie skutków w zakresach zdefiniowano w tabelach 5−12. 

Skutki dotyczące ludzi rozpatrywane są w trzech zakresach: 
• skutki dotyczące ludzi,
• skutki dotyczące strat materialnych i środowiska,
• skutki społeczno-polityczne.

Zakres skutków dotyczących ludzi obejmuje kategorie: ofiar śmiertelnych, osób 
chorych lub rannych oraz osób ewakuowanych. 

Ofiary śmiertelne, których zgon nastąpił bezpośrednio w wyniku zdarzenia (na-
tychmiast), stanowią procent zgonów populacji w ciągu roku lub znajdują się w grupie 
osób o tzw. zgonie przyspieszonym − w ciągu 20 lat dla populacji (tabela 5).

Tabela 5. Szablon I − skutki ludzie − ofiary śmiertelne

Źródło: [10]

Liczbę osób rannych lub chorych w związku z wystąpieniem zdarzenia szacuje się 
w odniesieniu do liczby osób rannych lub chorych, których kategorie zdefiniowano 
w tabeli 6.

Tabela 6. Szablon II − skutki ludzie − ranni

Źródło: [10]

Liczba ludzi/Czas 1 2 2−5 6−10 > 10

Bezpośredni (pierwszy rok) B C D E F

Zwiększony (w ciągu 20 lat) A A A B C

Liczba osób < 10 10−100 101−1000 1001−10 000 > 10 000

Kategoria A B C D E
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Liczbę osób ewakuowanych w wyniku wystąpienia zagrożenia szacuje się w od-
niesieniu do liczby osób:

• ewakuowanych krótkoterminowo (do 6 miesięcy),
• ewakuowanych długoterminowo (powyżej 6 miesięcy)

 − w oparciu o kategorie zdefiniowane w tabeli 7.

Tabela 7. Szablon III − skutki ludzie 

Źródło: [10]

Drugi zakres skutków dotyczy strat materialnych i środowiska. Skutki dotyczące 
strat materialnych i środowiska określane są osobno jako straty materialne i straty 
w środowisku w oparciu o kategorie zdefiniowane w tabelach 8 i 9.

Tabela 8. Szablon IV – straty materialne

Źródło: [10]

Tabela 9. Szablon V – straty w środowisku

Źródło: [10]

Liczba osób/czas < 100 100−1000 1001−10 000 10 001−100 000 > 100 000

< 6 miesięcy A A B C D

> 6 miesięcy A B C D E

Koszty w % budżetu < 1 1−5 6−10 11−30 31−60 > 60

Kategoria A B C D E F

Obszar zniszczeń w %/ 
czas odbudowy (lata) < 1 1−5 6−10 > 10

< 1 A B C D

> 1 B C D E
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Trzeci zakres skutków dotyczy skutków o charakterze społeczno-politycznym. 
Skutki te rozpatrywane są niezależnie w trzech obszarach dotyczących:

• zakłóceń funkcjonalności,
• liczby ludzi objętych zakłóceniem,
• czasu trwania uszkodzenia IK.

Dla każdego z nadmienionych obszarów punktem odniesienia do ustalenia wartości 
liczbowej A−F jest niezależna tabela. (tabele 10–12).

Tabela 10. Szablon VI − skutki „well being” (zakłóceń funkcjonalności) 

Źródło: [10]

Poziom wpływu na 
ryzyko/zakłócone 
procesy

Niski Średnio 
niski Średni Średnio 

wysoki Wysoki Ekstremalnie 
wysoki

Brak komunikacji 
poprzez 
regularne systemy 
teleinformatyczne

b c d e e f

Brak możliwości 
dostania się do szkoły 
lub pracy 

a b c d e f

Brak dostępu do 
ważnych usług 
publicznych

a b c d e f

Brak możliwości 
zaopatrzenia w 
niezbędne rzeczy

b c d d e f

Utrata co najmniej 
jednej funkcji 
wynikającej z 
kompetencji jednostki

b c d e f f

Uszkodzenie jednego 
z systemów IK c d e e f f
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Szacowane skutków w kategorii skutki „well being” (zakłóceń funkcjonalności) 
sprowadza się do określenia zakłóceń poszczególnych funkcjonalności. Każdej dysfunk-
cjonalności przyporządkowuje się litery a = 1, b = 2, c = 3, d = 4, e = 5, f = 6. Następnie 
oblicza się średnią wartość i przyporządkowuje literze najbliższej wyższej wartości  
(od a do f). Ta z kolei zostaje przyporządkowana do określonej kategorii skutków, a do 
A lub b do B lub c do C lub d do D lub e do E lub f do F.

Tabela 11. Szablon VII − skutki „well being” (liczba ludzi objętych zakłóceniem) 

Źródło: [10]

Tabela 12. Szablon VIII − skutki „well being” (czas trwania uszkodzenia IK) 

Źródło: [10]

Po uzyskaniu wartości liczbowych określających każdą z ośmiu kategorii skutków, 
można – przy zastosowaniu kryteriów wagowych poszczególnych kategorii skutków – 
obliczyć zagregowaną wartość skutków. Uzyskaną wartość zaokrąglamy do najbliższej 
wyższej wartości wyrażającej klasę skutków.

Punktem wyjściowym do agregacji skutków jest określenie w odniesieniu do każdej 
z ośmiu zdefiniowanych kategorii skutków wartości liczbowej przypisanej do klasy 
skutków w ramach n-tej kategorii skutków, a następnie na odczytaniu odpowiadającej 
jej wartości liczbowej. 

W celu obliczenia wartości zagregowanego ryzyka należy posłużyć się wzorem:

S = w1 × (wartość z szablonu I) + w2 × (wartość z szablonu II) + w3 × (wartość z sza-
blonu III) + w4 × (wartość z szablonu IV) + …….. + w8 × (wartość z szablonu VIII)

Koszty w % budżetu < 2 2−5 6−10 11−30 31−60 > 60

< tydzień A B C D E F

tydzień−miesiąc B C D E F F

> miesiąc C D E F F F

Czas trwania 
uszkodzenia < 1 dzień do trzech dni cztery dni do tygodnia do miesiąca

Kategoria A B C D
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gdzie:
S − oznacza wartość skutku, 
wi − waga określonego skutku w i-tym szablonie/ i-tej kategorii skutków.

Zgodnie z zasadami liczenia wartości średniej skutków wagi muszą być znorma-
lizowane do jedności, co oznacza, że: w1 + w2 + w3 + ….. + w8 = 1.

Zestawienie wartości literowych i punktowych skutków zaprezentowano w tabeli 13.

Tabela 13. Zestawienie wartości literowych i punktowych skutków 

Źródło: [11]

Zagregowaną wartość liczbową należy ulokować w klasyfikacji skutków zdefinio-
wanej zakresami możliwych do osiągnięcia wartości (zaokrąglić do najbliższej wyżej 
klasy skutków według zakresów zdefiniowanych w tabeli 14). 

Numer szablonu
Uzyskana 
wartość 
literowa

Liczba 
punktów

Kryterium 
wagowe

Szablon I – ofiary śmiertelne C 4 0,2

Szablon II – ranni A 1 0,2

Szablon III − ewakuowani A 1 0,1

Szablon IV – starty materialne E 16 0,1

Szablon V – starty w środowisku C 4 0,2

Szablon VI – zakłócenie funkcjonalności E 16 0,05

Szablon VII – liczba ludzi objętych zakłóceniem D 8 0,05

Szablon VIII – czas trwania uszkodzeń IK B 2 0,1
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Tabela 14. Klasy skutków wraz z zakresem ilościowym

Źródło: [11]

Dokonana klasyfikacja skutków pozwala na określenie możliwych kierunków 
działań mających na celu ich zmniejszenie (tabela 15). 

Tabela 15. Jakościowy opis skutków i kierunki możliwych działań

Klasa skutków Zakres ilościowy

A < 1,00

B 1,01–2,00

C 2,01–4,00

D 4,01–8,00

E > 8,00

Charakterystyka 
skutków Opis Możliwe kierunki działań

E − katastrofalne

Duża liczba ofiar śmiertelnych, 
poważnie rannych  
i hospitalizowanych. Ogólne  
i długotrwałe przemieszczenie 
ludności. Rozległe zniszczenia. 
Niemożność funkcjonowania 
społeczności bez istotnej 
zewnętrznej pomocy. Znaczny 
wpływ na środowisko naturalne 
i/lub stałe zniszczenia. 
Potrzebna zewnętrzna 
pomoc finansowa znacznych 
rozmiarów.

1. Wymagane jest 
natychmiastowe podjęcie 
działań z użyciem zasobów 
niestandardowych.
2. Wymagane są ilościowe 
analizy eksperckie.
3. Wymagany jest udział 
zespołu kryzysowego 
najwyższego szczebla.
4. Problem wymaga badań 
dotyczących scenariuszy czy też 
analiz, które określą podatność 
na zagrożenie.
5. Wymagana jest ocena 
skutków polityczno- 
-społecznych.
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cd. Tabeli 15.

Charakterystyka 
skutków Opis Możliwe kierunki działań

D − duże

Pojedyncze ofiary śmiertelne 
lub/i poważne obrażenia osób, 
niektóre ofiary wymagają 
hospitalizacji. Ewakuacja 
ludzi do wyznaczonych miejsc 
z możliwością powrotu po 
upływie 24 godzin. Udzielanie 
pomocy ludziom w miejscu 
zbiórki ewakuowanych. 
Zidentyfikowanie zniszczeń, 
które wymagają rutynowej 
naprawy. Funkcjonowanie 
społeczności z niewielkimi 
niewygodami ponad dobę. 
Większe skutki w środowisku 
naturalnym, lecz krótkotrwałe 
lub małe skutki o długotrwałym 
efekcie. Istotnie odczuwalne 
straty finansowe bez pomocy 
zewnętrznej. Występuje 
potrzeba szczególnych zasobów 
do pomocy ludziom i usuwania 
zniszczeń. Społeczność 
częściowo niefunkcjonująca, 
niektóre służby są nieosiągalne. 

1. Wymagane jest podjęcie 
działań przy wykorzystaniu 
zasobów zewnętrznych, ale 
przewidzianych w procedurach.
2. Wymagana jest koordynacja 
przez zespół kryzysowy.
3. Zalecane jest 
przeprowadzenie badań 
związanych ze scenariuszem  
i podatnością na zagrożenie.

C − średnie

Mała liczba rannych, bez ofiar 
śmiertelnych. Wymagana jest 
pierwsza pomoc. Występują 
przemieszczenia ludzi  
(na mniej niż na 24 godziny). 
Część ludzi potrzebuje pomocy. 
Występują pewne zniszczenia 
i utrudnienia (nie dłużej niż 
24 godziny) w procesach 
funkcjonowania. Niewielki 
wpływ na środowisko naturalne 
o krótkotrwałym efekcie. 
Niewielkie straty finansowe.

1. Wymagane jest podjęcie 
działań z wykorzystaniem 
zasobów własnych  
(sił i środków).
2. Zarządzanie odbywa się 
przez rutynowe procedury.
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cd. Tabeli 15

Źródło: [10]

Oszacowanie wartości prawdopodobieństwa oraz skutków wystąpienia rozpatry-
wanego zagrożenia pozwala na określenie – przy wykorzystaniu matrycy ryzyka – po-
ziomu (klasy) ryzyka (tabela 16). 

Charakterystyka 
skutków Opis Możliwe kierunki działań

B − małe

Brak ofiar śmiertelnych  
i rannych. Mała liczba ludzi 
przemieszczonych na krótki 
okres. Nikt lub niewielka 
liczba osób wymagająca 
pomocy (nie dotyczy pomocy 
finansowej lub materialnej). 
Niewielkie, praktycznie bez 
znaczenia, zniszczenia. Brak 
wpływu lub bardzo niewielki 
wpływ na funkcjonowanie 
społeczności lokalnej. 
Praktycznie niemierzalny efekt 
w środowisku naturalnym. 
Niewielkie straty finansowe.

Wymagane jest podjęcie 
pewnych działań redukujących 
prawdopodobieństwo  
i/lub skutki ewentualnych 
zdarzeń (np. zmiana prawa 
miejscowego, zmiany 
organizacyjne).

A − zaniedbywane

Dyskomfort. Brak 
przemieszczeń ludzi. Brak 
jakichkolwiek zniszczeń. 
Niezakłócone lub zakłócone 
tylko w niewielkim stopniu 
funkcjonowanie ludzi. 
Niezakłócone procesy.  
Brak wpływu na środowisko.

1. Monitorowanie ryzyka.
2. Komunikacja dotycząca 
ryzyka.
3. Tworzenie statystyk.
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Tabela 16. Matryca ryzyka 

Źródło: [11]

Etap 2. Określenie poziomu gotowości kryzysowej przez weryfikację poziomu 
barier suplementowych oraz systemowych

Po oszacowaniu ryzyka zmaterializowania się zagrożenia należy określić wartość 
wskaźnika sytuacji kryzysowej (WSK). Dokonanie tego wymaga, w pierwszej kolejności, 
odniesienia się do barier systemowych oraz suplementowych (wrażliwość i odporności). 

Niezawodność barier systemowych
Zdefiniowanie poziomu niezawodności barier systemowych wymaga określenia, 

w pierwszej kolejności, jakiego rodzaju podmioty/systemy będą wykorzystywane do:
• realizacji działań na rzecz zapobiegania wystąpienia zdarzenia lub minimalizacji 

skutków wystąpienia zdarzenia, 
• reagowania interwencyjnego w czasie jego wystąpienia odbudowy/odtwarzania.

Przyjęto, że zawodność barier systemowych rozpatrywana jest w kategoriach zawod-
ności/niezawodności trzech systemów:

• systemu A,
• systemu B,
• systemu C.

5 5 10 20 40 80
4 4 8 16 32 64
3 3 6 12 24 48
2 2 4 8 16 32
1 1 2 4 8 16

 Prawdopodobieństwo/
Skutki

1 2 4 8 16
A B C D E

LEGENDA:
  ryzyko zaniedbywalne
  ryzyko małe
  ryzyko średnie
  ryzyko duże
  ryzyko katastrofalne
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Do rozważań przyjęto, że skuteczna interwencja na n-te zagrożenie możliwa jest 
w przypadku zadziałania przynajmniej jednego z trzech dostępnych systemów, a rów-
nocześnie, że niezawodność systemu A wynosi 0,95, niezawodność systemu B 0,9, 
a niezawodność systemu C wynosi 0,85.

Określenie wartości niezawodności systemów A, B oraz C pozwala na określenie 
poziomu niezawodności barier systemowych. Wymaga to skorzystania z następującego 
wzoru:

P = PA + PB + PC – (PA × PB) – (PA × PC) – (PB × PC) + (PA × PB × PC)

Oczekiwana wartość P wynosi 0,99925:

0,95 + 0,9 + 0,85 – (0,95 × 0,9) – (0,95 × 0,85) – (0,9 × 0,85) + (0,95 × 0,9 × 0,85) = 
2,7 – 0,855 – 0,8075 – 0,765 + 0,72675 = 0,99925

Niezawodność barier suplementowych
Niezawodność barier suplementowych wiąże się z podatnością na zagrożenia. 

Oszacowanie podatności na zagrożenie jest możliwe po zdefiniowaniu wrażliwości 
danej społeczności, której zdarzenie bezpośrednio dotyczy oraz poziomu jej odpor-
ności. Wrażliwość (dla ludzi oraz dla mienia) określa poziom zdolności reakcji danej 
społeczności w razie wystąpienia zagrożenia. Poziom, o którym mowa, może być 
definiowany w skali od 0 do -10 (gdzie 0 oznacza brak wpływu, -10 – maksymalnie 
negatywny wpływ). Wartość wskazana na skali wskazuje na ile (jak bardzo) n-ta bariera 
może osłabić działanie barier systemowych. 

Tabela 17. Przykładowa ocena wrażliwości kategorii LUDZIE 

Lp. Bariery suplementowe Wartość punktów

1. Średnia gęstość zaludnienia osób przebywających na stałe 
w strefie potencjalnego zagrożenia    -5

2. Liczba osób przebywających czasowo w strefie 
potencjalnego zagrożenia    -7

3. Możliwość sezonowego wzrostu populacji -10

4. Lokalizacja w strefie zagrożenia szpitali, domów opieki, 
zamkniętych ośrodków, szkół, przedszkoli, żłobków -10
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cd. Tabeli 17. 

Źródło: [11]

Tabela 18. Przykładowa ocena wrażliwości kategorii MIENIE 

Źródło: [11]

Lp. Bariery suplementowe Wartość punktów

5.
Poziom sprawności fizycznej osób w strefie zagrożenia  
(z uwzględnieniem niepełnosprawnych, dzieci, ludzi  
w podeszłym wieku, chronicznie chorych)

-5

6. Lokalizacja w strefie zagrożenia obiektów sportowych -3

7. Lokalizacja w strefie zagrożenia obiektów handlowych   0

8. Inne (szczególne, np. chwilowe zgromadzenia) -8

9. Lokalizacja w strefie zagrożenia zakładów przemysłowych   0

Średnia:     -5,33

Lp. Bariery suplementowe Wartość punktów

1. Obiekty dziedzictwa narodowego, w tym kultu religijnego    -3

2. Obiekty o dużej wartości    -5

3. Obiekty infrastruktury krytycznej    -7

4. Pola uprawne i sady -10

5. Zabudowania   -5

6. Hodowla i fermy     0

7. Szlaki komunikacyjne   -7

Średnia        -5,42
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Przez odporność należy rozumieć przygotowanie społeczności na zdarzenia nie-
korzystne, np. przygotowanie i wdrożenie planów, wdrożenie/znajomość istniejących 
procedur czy ćwiczenia w obiektach.

Odporność, podobnie jak wrażliwość, oceniana jest dla skutków wobec ludzi 
oraz mienia. Ocena polega na oszacowaniu tego, jak mocno wskazana bariera może 
wzmocnić działanie barier systemowych w skali od 0 do +10, gdzie 0 oznacza brak 
wpływu, zaś +10 – maksymalne wzmocnienie.

Tabela 19. Przykładowa ocena odporności kategorii LUDZIE

Źródło: [11] 

Tabela 20. Przykładowa ocena odporności kategorii MIENIE

Lp. Bariery suplementowe Wartość punktów

1. Naturalne i sztuczne osłony terenowe ograniczające strefę 
oddziaływania zagrożenia   0

2. Świadomość społeczna dotycząca zagrożenia   5

3. Powiązania społeczne 10

4. Zdolność do odpowiednich zachowań ochronnych   5

5. Charakterystyka populacji   5

6. Dostęp do służb ratowniczych   3

7. Możliwość ostrzeżenia przed zagrożeniem znaczną 
większość mieszkańców 10

8. Możliwość zapewnienia środków przetrwania na okres  
co najmniej jednego tygodnia   2

Średnia:   5

Lp. Bariery suplementowe Wartość punktów

1. Możliwość ochrony obiektów dziedzictwa narodowego,  
w tym kultu religijnego 0

2. Infrastruktura logistyczna 5
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cd. Tabeli 20.

Źródło: [11]

Wyznaczenie miernika podatności dla ludzi oraz podatności dla mienia, a następnie 
miernika całkowitej podatności, stanowią kolejne kroki tej części.

W celu określenia wartości miernika podatności dla ludzi m(l) sumujemy wartość 
średnią odporności dla skutków LUDZIE z wartością średnią wrażliwości dla skutków 
LUDZIE, a następnie dzielimy przez 10, zaś dla ustalenia wartości podatności dla 
mienia m(m), dodajemy do siebie wartość średnią odporności dla skutków MIENIE 
z wartością średnią wrażliwości dla skutków MIENIE i również całość dzielimy przez 10.

Postępowanie zgodnie z określoną ścieżką pozwala na uzyskanie miernika podat-
ności dla ludzi m(l) na poziomie:

m(l) = (-5,33 + 5)/10 = -0,33/10 = -0,033

oraz miernika podatności dla mienia m(m) na poziomie:

m(m) = (-5,42 + 5)/10 = -0,42/10 = -0,042

Miernik całkowitej podatności m(c) stanowi średnią wartość mierników podatności 
dla ludzi m(l) oraz podatności dla mienia m(m), co oznacza, że wynosi:

m(c) = ((-0,033) + (-0,042))/2 = -0,0375

Lp. Bariery suplementowe Wartość punktów

3. Dostępność służb specjalistycznych   5

4. Dobrze sporządzone plany zarządzania kryzysowego 10

5. Ubezpieczenia 10

6. Możliwość szybkiego odtworzenia dóbr materialnych   5

7. Przeprowadzanie ćwiczeń w obiektach   0

Średnia:   5
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Wspomniano wcześniej, iż znajomość wartości barier suplementowych oraz barier 
systemowych (wartość miernika całkowitej podatności) pozwalają na ustalenie wartości 
wskaźnika gotowości kryzysowej (WSK).

Wyznaczenie wskaźnika gotowości kryzysowej (WGK) możliwe jest na dwa spo-
soby i zależy od tego, czy całkowity wskaźnik podatności m(c) jest wartością dodatnią 
czy ujemną. 

Przy m(c) ujemnym: 

WGK = P(barier systemowych) – P(barier systemowych) × Im (c) I (b)

gdzie Im (c) I (b) oznacza wartość bezwzględną m(c).

Z kolei przy m(c) dodatnim: 

WGK = (1 – P(barier systemowych)) × m (c) + P(barier systemowych).

Z uwagi na fakt, iż w przyjętych założeniach uzyskano ujemną wartość m(c), za-
stosowanie ma pierwszy z podanych wzorów. W dyskutowanym przypadku, po pod-
stawieniu uzyskanych wartości, da on następujący wynik:

WSK = 0,99925 − 0,99925 × 0,0375 = 0,99925 – 0,03747 = 0,96178

Należy zaznaczyć, iż wynik bliski jedności generalnie oznacza sytuację bardzo dobrą. 

Etap 3. Ocena poziomu ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowej na podstawie war-
tości ryzyka wystąpienia zagrożenia i wskaźnika gotowości sytuacji kryzysowej. 

Oszacowanie wartości ryzyka zmaterializowania się zagrożenia (przyjmijmy ry-
zyko duże) oraz wskaźnika sytuacji kryzysowej (0,962) pozwala na zdefiniowanie 
jednej z sześciu klas gotowości kryzysowej w oparciu o matrycę ryzyka sytuacji kry-
zysowych (tabela 21). 

Duża wartość ryzyka wystąpienia zagrożenia zestawiona z  bardzo korzyst-
ną wartością WSK (0,962), w oparciu o zaprezentowaną matrycę ryzyka sytuacji 
kryzysowej, pozwala określić, iż rozpatrywany scenariusz (zagrożenie) mieści się  
w II klasie gotowości kryzysowej. Opis poszczególnych klas gotowości kryzysowej 
zawarto w tabeli 22.
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Tabela 21. Matryca ryzyka sytuacji kryzysowych

Źródło: [11]

Tabela 22. Opis klas gotowości kryzysowej

1,0
0,84
0,66
0,5

0,33
0,166

W
Zaniedbywalne Małe Średnie Duże Katastrofalne Ekstremalne

Ryzyko

LEGENDA:

Zerowa klasa gotowości kryzysowej

I klasa gotowości kryzysowej

II klasa gotowości kryzysowej

III klasa gotowości kryzysowej

IV klasa gotowości kryzysowej

V klasa gotowości kryzysowej

Zerowa klasa 
gotowości 
kryzysowej

Ze względu na zaniedbywalną wartość ryzyka zmaterializowania się 
scenariusza, sytuacjom ulokowanym w tej klasie nie poświęca się uwagi 
ze względu na ich marginalne znaczenie.

I klasa gotowości 
kryzysowej

Zarządzana jest w sposób rutynowy, jej rozwój jest przewidywalny, 
niesie ze sobą małe prawdopodobieństwo kryzysu społecznego, ale 
istnieje pewne prawdopodobieństwo, że przekształci się w II klasę 
zagrożenia.

II klasa 
gotowości 
kryzysowej

Wymaga wspomagania ponad lokalnymi zasobami, może wywołać 
lokalny kryzys społeczno-polityczny, istnieje prawdopodobieństwo 
przekształcenia się w III klasę zagrożenia.
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cd. Tabeli 22.

Źródło: [11]

W oparciu o opis zawarty w tabeli 22 należy nadmienić, iż rozpatrywany przypadek 
w praktyce oznacza to, że występująca sytuacja kryzysowa (w związku ze zmateriali-
zowaniem się określonego zagrożenia o dużym ryzyku, mimo działania systemów na 
wysokim poziomie) wymaga wspomagania ponad lokalnymi zasobami, może wywołać 
lokalny kryzys społeczno-polityczny. Istnieje prawdopodobieństwo przekształcenia się 
w III klasę sytuacji kryzysowej.

Podsumowanie

Problematyka zarządzania ryzykiem nie jest obszarem ani zupełnie nowym, ani nieroz-
poznanym przez organy zarządzania kryzysowego zdefiniowane w ustawie z 26 kwietnia 
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Procedura opracowania raportu cząstkowego do raportu o zagrożeniach bezpie-
czeństwa narodowego wydana w 2010 r. i zaktualizowana w 2013 r. przez Rządowe 
Centrum Bezpieczeństwa na potrzeby przygotowania raportu o zagrożeniach bezpie-
czeństwa narodowego określiła metodykę szacowania ryzyka, która znalazła powszech-
ne zastosowanie w opracowaniu planów zarządzania kryzysowego na poszczególnych 

III klasa 
gotowości 
kryzysowej

Wymaga wspomagania centralnego, powoduje możliwość wystąpienia 
kryzysu społeczno-politycznego, możliwość wprowadzenia na części 
terytorium jednego ze stanów nadzwyczajnych, a także przekształcenia 
się w IV klasę zagrożenia.

IV klasa 
gotowości 
kryzysowej

Występująca sytuacja kryzysowa może wywołać kryzys polityczno-
społeczny, a także zagrozić bezpieczeństwu narodowemu, możliwe 
jest wprowadzenie jednego ze stanów nadzwyczajnych na terytorium 
całego kraju.

V klasa 
gotowości 
kryzysowej

Zmaterializowany scenariusz zagrożenia nie został wcześniej 
uwzględniony w rozważaniach dotyczących szacowania ryzyka 
występowania zagrożeń. Oznacza to, że zaistniała sytuacja, niezależnie 
od poziomu współczynnika gotowości kryzysowej, spowoduje 
sytuację kryzysową z uwagi na brak doczasowych rozważań o danym 
zagrożeniu oraz nieposiadanie procedur.
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szczeblach administracji publicznej w Polsce. Szacowanie ryzyka oparte zostało na oce-
nie wartości atrybutów prawdopodobieństwa oraz skutków. Wynik dokonywanych ocen 
pozwalał na dokonanie hierarchizacji ryzyka i zdefiniowanie priorytetowych działań. 
Obowiązująca od 1 stycznia 2014 r. kraje członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polskę, 
decyzja Parlamentu i Rady Europy określająca Mechanizm Ochrony Ludności, kwestie 
związane z ryzykiem postrzega z perspektywy zdolności do zarządzania nim. Zdolność, 
o której mowa, jest weryfikowana pod kątem potencjału o charakterze technicznym, 
finansowym oraz administracyjnym, który docelowo ma być wykorzystany do oceny 
możliwości radzenia sobie przez państwa członkowskie z klęskami i katastrofami. 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, uwzględniając wymagania stawiane przez 
Komisję Europejską państwom członkowskim Unii Europejskiej, zainicjowało przed-
sięwzięcie weryfikujące obowiązującą metodykę szacowania ryzyka. Ma ona na celu 
nie tylko określenie ryzyka zmaterializowania się zagrożeń (szacowanie oparte na 
wartościach prawdopodobieństwa i skutków), ale również zdefiniowanie potencjału 
państwa i społeczeństwa potrzebnego do radzenia sobie z klęskami i katastrofami. 
Zgodnie z zaproponowaną metodyką [10, 11], ocena potencjału reakcji państwa na 
zagrożenia mierzona jest przez ocenę niezawodności barier systemowych (rozwiązania 
systemowe organizowane przez państwo), zaś potencjału społeczności lokalnych przez 
ocenę podatności (wrażliwość i odporność). Sumaryczne uwzględnienie wartości 
ryzyka zmaterializowania się zagrożenia oraz wspomnianych potencjałów pozwala 
na oszacowanie ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowej.
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Przemoc w rodzinie – kryzys autorytetu czy nieskuteczne 
kształtowanie bezpieczeństwa społeczności lokalnych

Abstrakt

Podstawą istnienia i rozwoju każdego państwa jest społeczeństwo. Aby mogło się rozwijać, 
państwo powinno stworzyć odpowiednie warunki ku temu – niezbędne minimum poziomu 
życia obywateli, uwzględniając podstawowe jego wyznaczniki, m.in. ochronę zdrowia, dostęp 
do edukacji czy wypoczynku itd.

Państwo jest gwarantem bezpieczeństwa jednostki i grup społecznych. Dlatego też relacja pań-
stwo − obywatel powinna opierać się na współpracy i dialogu, które możliwe są dzięki aktywizacji 
życia społeczności lokalnych. Jest to ogromne wyzwanie współczesności – rozwijanie umiejętności 
identyfikacji potrzeb społecznych oraz umiejętności artykułowania ich przez jednostki, przy 
jednoczesnym aktywnym udziale i odpowiedzialności władz publicznych, zwłaszcza lokalnych.

Uwzględniając powyższe, celem artykułu uczyniono wyjaśnienie zjawiska szerzącej się 
przemocy w rodzinie wraz z identyfikacją źródeł jej powstawania oraz konsekwencji w aspekcie 
bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Podjęto również próbę określenia zależności między 
zjawiskiem przemocy w rodzinie a rolą autorytetu władz lokalnych w procesie kształtowania 
kultury bezpieczeństwa społeczności lokalnych. 

Zawarte w artykule treści są rezultatem przemyśleń, obserwacji, krytycznej analizy litera-
tury oraz przeprowadzonych badań własnych.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo społeczne, przemoc w rodzinie, autorytet

Violence in the Family – The Crisis of Authority  
or Ineffective Shaping of the Local Community Safety

Abstract

The basis for the existence and development of each state is the society. However, for the 
society to develop, the state should create appropriate conditions for this – an indispensable 
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minimum standard of living for citizens, taking into account the basic determinants, including 
health protection, access to education or recreation e.t.c.

The state guarantees the safety of the individual and social groups. Therefore, the state-citi-
zen relationship should be based on cooperation and dialogue, which are possible thanks to the 
activation of the life of local communities. It is a huge challenge for the present – developing 
the ability to identify the social needs and the skills of articulating them by individuals, while 
actively participating and the responsibility of public authorities, especially local .

Taking into account the above, the purpose of the article is to explain the phenomenon of the 
spreading of domestic violence along with the identification of its origins and consequences in 
terms of the safety of local communities. An attempt was made to determine the relationship 
between the phenomenon of domestic violence and the authority of local authorities in the 
process of shaping the safety culture of local communities.

The content included in the article is the result of reflection, observation, critical analysis 
of literature and own research.

Key words: social safety, violence in the family, authority

Wprowadzenie

Podstawą istnienia i rozwoju każdego państwa jest społeczeństwo. Rozwój społeczeń-
stwa jest determinowany możliwościami i odpowiednimi warunkami, które stwarza 
państwo przez minimum poziomu życia obywateli, uwzględniając podstawowe jego 
wyznaczniki, tj. ochronę zdrowia, dostęp do edukacji czy wypoczynku. Zapewne z tego 
też względu dość częste jest utożsamianie bezpieczeństwa społecznego z pojęciem 
bezpieczeństwa socjalnego. Jednak jest to zbyt duże uproszczenie, gdyż bezpieczeństwo 
socjalne jest tylko jednym z elementów bezpieczeństwa społecznego. Bez względu na 
różne ujmowanie bezpieczeństwa społecznego, w obszarze zainteresowań tej dziedzi-
ny bezpieczeństwa zawsze pozostają społeczności lokalne, w tym rodzina – będąca 
najważniejszą i pierwotną komórką społeczną, w ramach której kształtują się postawy 
i wzorce obywateli. Notabene warto podkreślić, że rodzina świadczy o sile przetrwania 
i rozwoju społeczeństw.

Znaczenie społeczno-kulturowych czynników rozwoju nieustannie wzrasta. Wśród 
nich ważną pozycję zajmuje autorytet, gdyż zapewnia podstawę do budowania war-
tościowych i trwałych relacji międzyludzkich. Rozpoznanie roli autorytetu gminnych 
władz samorządowych w rozwoju społeczności lokalnych może przyczynić się do zmia-
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ny perspektywy. Władze samorządowe postrzegane jedynie jako instytucje realizujące 
zadania publiczne zgodnie z przyjętym statutem, miałyby szansę przyjęcia perspektywy 
podmiotu działającego w oparciu o autorytet i efektywne przywództwo, niezbędne do 
ukierunkowanego i dynamicznego rozwoju kultury bezpieczeństwa społeczności lokal-
nych. W tym nurcie przedstawiciele władz lokalnych mieliby szansę realizacji swoich 
zadań ustawowych z pozycji lokalnych liderów, szanowanych i bliskich obywatelom. 

Uwzględniając powyższe, w artykule skupiono się na wyjaśnieniu zjawiska szerzącej 
się przemocy w rodzinie oraz identyfikacji źródeł jej powstawania, a także konse-
kwencji − w aspekcie bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Podjęto również próbę 
określenia zależności między zjawiskiem przemocy w rodzinie a rolą autorytetu władz 
lokalnych w procesie kształtowania kultury bezpieczeństwa społeczności lokalnych. 

Zawarte w artykule treści są rezultatem przemyśleń, obserwacji, krytycznej analizy 
literatury oraz badań własnych przeprowadzonych w gminie Buczek1.

1. Aspekt autorytetu w kontekście bezpieczeństwa społecznego 

Literatura przedmiotu podaje różne definicje bezpieczeństwa społecznego. Na potrze-
by przedmiotowych rozważań przywołano ujęcie Waldemara Kitlera, który traktuje 
je jako rodzaj bezpieczeństwa narodowego i określa mianem procesu obejmującego 

„różnorodne działania (środki) w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, których za-
sadniczym celem jest przetrwanie, dobrobyt oraz zrównoważony rozwój społeczeństwa, 
przez: zapewnienie wysokiej jakości życia obywateli, rodziny i osób wymagających 
szczególnej troski, ich warunków bytowych, pracy, wypoczynku i dostępu do dóbr 
powszechnego użytku (m.in. dostęp do powszechnej edukacji, świadczeń socjalnych, 
Internetu, ośrodków kultury, bibliotek, muzeów, bazy sportowej i rekreacyjnej), a także 
przeciwdziałanie bezrobociu, rozwarstwieniu społecznemu i konfliktom społecznym” 
[1, s. 50−51]. To ujęcie w pełni oddaje istotę przedmiotowych rozważań, w ramach 
których omawiane będą destrukcyjne konsekwencje przemocy w rodzinie, obniżające 
jakość życia nie tylko najbliższych członków rodziny, ale też całej społeczności.

Z punktu widzenia dynamicznie przebiegającego procesu społecznych przemian, 
zasadniczego znaczenia nabiera zdolność społeczności lokalnych do samoorganizacji 

 1 Badania zrealizowane na grupie 108 osób. 90 osób to młodzież z Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum Publicznego w Buczku w wieku od 12 do 16 lat, a pozostałe 18 osób, to osoby dorosłe 
w wieku od 20 do 35 lat, mieszkające w gminie Buczek.



i działań na rzecz samodzielnego rozwiązywania swoich problemów. Ponadto o funk-
cjonowaniu i rozwoju owych społeczności stanowi też charakter więzi społecznych. 
Oczywiście im silniejsze są więzi, tym bardziej rozwinięte i otwarte na nowości są 
społeczności. 

Trafnie konstatuje aspekt więzi Bożena Tuziak, pisząc „Słabe więzi, brak grupowej 
spójności, nieufność i dystans w kontaktach międzyludzkich utrudniają wzajemną 
komunikację i współpracę, a także ograniczają zdolność podejmowania inicjatyw 
zbiorowych. Wysoki poziom autorytetu lokalnych władz może być pomocny w odbu-
dowaniu więzi społecznych i społecznego zaufania. Może również zmniejszać obawy 
przed ryzykiem oraz zachęcać do wysiłku i inicjatywy, stając się tym samym źródłem 
samoorganizacji społecznej. Może ponadto sprzyjać większej otwartości lokalnej spo-
łeczności na zmiany, pogłębiać ufność we własne możliwości, umacniać wolę działania 
dla dobra jednostki i całej zbiorowości” [2, s. 10].

Wobec powyższego, funkcjonowanie społeczeństwa powinno się opierać nie tyl-
ko na sile przetrwania, ale przede wszystkim na sile zaangażowania i chęci rozwoju, 
tak przedstawicieli władzy publicznej, jak i obywateli. Skuteczną siłą sprawczą tegoż 
procesu jest siła autorytetu. 

Słownik wyrazów obcych podaje, że autorytet to „1. ogólnie uznana czyjaś powaga, 
czyjś wpływ, czyjeś znaczenie; mir. 2. Człowiek, instytucja itp. Cieszące się w jakiejś 
dziedzinie lub w opinii pewnych ludzi szczególnym poważaniem, uznaniem.” [3, s. 95].

Na potrzeby przedmiotowych rozważań odpowiednim ujęciem autorytetu zdaje 
się być propozycja Bogdana Szlachty, według którego autorytet to „kategoria opisująca 
w naukach o człowieku psychospołeczne zjawisko doniosłego wpływu wywierane-
go przez osobę lub instytucję na rozwój umysłowości lub stosunki między ludźmi, 
przyjmującymi ulegle twierdzenia podmiotu autorytetu lub normy przezeń ustalone, 
odczuwającymi respekt i uznającymi jego powagę wynikającą ze zwierzchnictwa lub 
kompetencji” [4, s. 27].

W kontekście przedmiotowego ujęcia problemu, przedstawiciele władz lokalnych 
stoją przed trudnym wyzwaniem. Kwestia kształtowania bezpieczeństwa społeczno-
ści lokalnych, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa rodziny, domaga się porzucenia 
schematów urzędniczego działania, opartego wyłącznie na procedurach i pracy „zza 
biurka”. Autorytet społeczny osób i instytucji kształtuje się dzięki działalności wspie-
rającej i przyjaznej ludziom. Ten rodzaj aktywności zaspokaja rzeczywiste potrzeby 
obywateli i realizuje prawa, pozostając jednocześnie w harmonii z interesem różnych 
osób i grup. Ze względu na uniwersalne funkcje społeczne autorytetu istotne jest, aby 
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w każdej społeczności lokalnej funkcjonowały wyraziste autorytety, uznawane za 
wzorce postępowania. 

Warto jednak podkreślić, że nawet najbardziej szanowane autorytety nie są w stanie 
działać w pojedynkę. Poziom rozwoju społeczeństwa zależy również od świadomego 
zaangażowania obywateli. Człowiek jako kluczowy podmiot bezpieczeństwa powinien 
starać się w miarę możliwości podnosić swoją samoświadomość społeczną i samody-
scyplinę. Jednakże musi to się odbywać przy pełnej partycypacji władz samorządowych, 
służb ratowniczych oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. 
Funkcjonowanie państwa oraz istotę odpowiedzialności obywatelskiej doskonale wyja-
śnia Waldemar Kitler, pisząc „W państwie demokratycznym społeczeństwo jest jednak 
nie tylko przedmiotem troski władców – jako bezwolna masa w ich rękach, lecz jest 
twórczym aktorem i podmiotem jego funkcjonowania, motorem napędowym rozwoju, 
sukcesu (postępu) i gwarantem przetrwania. To ono wyznacza – m.in. poprzez swoich 
przedstawicieli – nie tylko zakres potrzeb stricte bytowych (socjalnych), dotyczących 
minimalnych standardów życia, lecz również reguły ochrony swych praw obywatelskich 
i rozwojowych we wszelkich przejawach swej aktywności (…)” [1, s. 51].

Państwo jest gwarantem bezpieczeństwa jednostki i grup społecznych. Jednak rela-
cja państwo − obywatel powinna opierać się na współpracy i dialogu. Jest to ogromne 
wyzwanie współczesności – rozwijanie umiejętności identyfikacji potrzeb społecznych 
oraz artykułowania ich przez jednostki, przy jednoczesnym aktywnym udziale i odpo-
wiedzialności władz publicznych. Umiejętności te są szczególnie ważne w kontekście 
walki o godność ofiar przemocy, a w rezultacie w kontekście zrównoważonego rozwoju 
lub regresji społeczności lokalnych.

Jak zauważył Philip Kotler – siłę narodową liczy się w dwóch wymiarach – jako 
„kapitał ludzki (produktywna wartość ludzi) i społeczny (wartość rodziny, społeczności 
oraz różnorodność organizacji, które łączą społeczeństwo w jedną całość)” [5, s. 139].

Wobec powyższego autorki podjęły się wyzwania zbadania zależności między 
poziomem autorytetu władz lokalnych w aspekcie kształtowania bezpieczeństwa spo-
łeczności lokalnych a stanem przemocy w rodzinie. Problem kryzysu autorytetu (m.in. 
rodzica, nauczyciela, osób doświadczonych) jest w kręgu zainteresowań psychologów, 
socjologów i pedagogów. Dlatego autorki szczególną uwagę skupiły wokół autorytetu 
władz lokalnych, gdyż w kontekście bezpieczeństwa rodzin i społeczności lokalnych, 
kwestia zaufania do władz determinuje poziom aktywności i wrażliwości obywateli 
na krzywdę innych, implikuje też dynamikę podejmowanych inicjatyw społecznych. 
W rezultacie pozwala to zrównoważyć wartość kapitału ludzkiego i społecznego, co 
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stanowi o sile danej społeczności lokalnej, ale przede wszystkim o sile narodowego 
systemu bezpieczeństwa RP.

Z założenia rodzina ma być miejscem, gdzie człowiek czuje się bezpiecznie, jest 
kochany i akceptowany, uczy się z radością przyjmować sukcesy oraz godnie znosić 
porażki. W artykule autorek pt. „Rola rodziny w kreowaniu kultury bezpieczeństwa 
społeczności lokalnych”, opublikowanym w ubiegłym roku w „Zeszytach Naukowych 
SGSP” nr 68, wspomniano już o niepodważalnej roli rodziny w kształtowaniu kul-
tury bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Taki model rodziny zapewnia stabilny 
fundament rozwoju jednostki, a w rezultacie również rozwój społeczeństwa. Jednak 
w pragmatyce funkcjonowania społeczności lokalnych takich idealnych modeli jest 
mało. Stopniowo ujawnia się problem przemocy w rodzinie, notabene przyjmującej 
coraz mniej dostrzegalne formy, czego przykładem jest przemoc psychiczna. Skala tego 
zjawiska jest trudna do zmierzenia, ale dzięki działalności organizacji pozarządowych, 
licznych fundacji i stowarzyszeń ofiary przemocy domowej zaczynają sygnalizować 
problem. Pozwala to na identyfikację tego typu zagrożeń wraz z poznaniem źródeł 
i skali problemu.

2. Zjawisko przemocy

Współcześnie przemoc i agresja są zjawiskami powszechnymi, które w mniejszym lub 
większym stopniu dotykają każdego człowieka. Większość ludzi uważa, że przemoc to 
jedynie fizyczne znęcanie się nad drugim człowiekiem. Może ona przybierać również 
inne, mniej znane społeczeństwu formy, stąd przemocy można doświadczać w miejscu 
pracy (np. mobbing), w szkole, ale też coraz popularniejsza się staje przemoc i agresja 
obecna w sieci (tzw. „hejty”).

Jadwiga Mazur zdefiniowała przemoc jako „zespół atakujących, nadzorujących i kon-
trolujących zachowań, obejmujących przemoc fizyczną, przemoc seksualną i przemoc 
emocjonalną” [6, s. 13].

Definiując zjawiska przemocy, najczęściej uwzględnia się przynajmniej jedno 
z trzech kryteriów. „Pierwszym kryterium jest rodzaj zachowania sprawcy, drugim – 
intencje sprawcy, a trzecim – skutki przemocy” [por. 7, s. 3]. Kryteria te są niezwykle 
istotne i pomagają w prawidłowym identyfikowaniu źródeł problemu, a także przy 
stawianiu trafnych diagnoz na etapie udzielania pomocy ofiarom przemocy. 

W literaturze często pojawiają się definicje oparte na kryterium trzecim. Jedna 
z takich definicji określa przemoc jako „wywieranie wpływu na ludzi, w którego wyniku 
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ich aktualny poziom rozwoju somatycznego i duchowego jest mniejszy niż potencjalny 
poziom tego rozwoju” [8, s. 14].

Przytoczone ujęcie jest niezwykle ważne w kontekście podjętych rozważań, gdyż 
najtrafniej oddaje istotę skutków wszelkich form przemocy w społeczeństwie. Anali-
zując problem przemocy w ujęciu agresywnego wywierania nacisku, w sposób jedno-
znaczny można dostrzec modelowy ciąg zależności: przemoc − wycofanie/regres − zanik 
potencjału jednostki, a w konsekwencji utrata kapitału społecznego. Graficzne ujęcie 
zależności przedstawiono na rys. 1. 

Rys. 1. Modelowy ciąg zależności w kontekście przemocy

Źródło: opracowanie własne

Przedstawiony na rys. 1 ciąg zależności jest ważny w kontekście przedmiotowych 
rozważań. Pokazuje bowiem, że nie ma takiej formy przemocy, która nie miałaby kon-
sekwencji odczuwalnych w danej społeczności. Sukcesywny spadek poziomu rozwoju 
jednostki skutkuje obniżeniem poziomu aktywności jednostki w społeczeństwie, co 
w rezultacie przesądza o rozwoju państwa lub jego braku. Jeśli przemoc ma miejsce 
w rodzinie, to zawsze będzie pokrzywdzona szersza grupa ludzi. Bardzo często zaczyna 
się od braku więzi i relacji w rodzinie, potem zaniku relacji wśród znajomych czy w są-
siedztwie, co ostatecznie implikuje brak zaangażowania w życie społeczności lokalnej.
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3. Wielowymiarowość problemu przemocy w rodzinie

Przemoc mającą miejsce w rodzinie i dotykającą członków tej szczególnej grupy spo-
łecznej określa się jako przemoc domową lub przemoc w rodzinie. Kiedyś uważano, że 
dotyczy ludzi (rodzin) z tzw. marginesu społecznego. Jednakże rzeczywistość pokazuje, 
że od przemocy nie są wolne nawet rodziny uznawane w społeczeństwie za wzorowe.

W ustawie z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zapisano, 
że przemoc w rodzinie to „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub 
zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególno-
ści narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich 
godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich 
zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne 
u osób dotkniętych przemocą” [9, art. 2, pkt 2].

Ofiarą przemocy, w szczególności domowej, nigdy nie jest się jednorazowo. Prze-
moc domowa jest rozwijającym się i trwającym przez pewien okres czasu procesem. 
Proces ten opisać można w trzech następujących po sobie i cyklicznie się powtarza-
jących fazach. 

Pierwsza faza to tzw. faza narastania napięcia. Jej cechą charakterystyczną jest coraz 
bardziej wyczuwalny wzrost napięcia pomiędzy osobami (sprawcą i ofiarą). Wszystkie 
złe emocje agresor zaczyna wyładowywać na ofierze, a każdy nawet najdrobniejszy 
szczegół staje się odpowiednim pretekstem do wszczęcia awantury lub konfliktu. Ofiara 
przemocy w tej fazie zaczyna wyczuwać niebezpieczeństwo ze strony swojego opraw-
cy, a każdy atak agresji z jego strony stara się powstrzymać przez przepraszanie oraz 
dostosowywanie się do jego wymagań. Ponadto w fazie tej oprawca może spożywać 
więcej alkoholu lub innych substancji odurzających. Często ofiary stają się coraz bar-
dziej nerwowe i niespokojne, mają problemy ze snem, tracą apetyt.

Druga faza nazywana jest fazą gwałtownej przemocy. Jest ona szczególnie dotkliwa 
dla ofiary, ponieważ to w tej fazie oprawca daje upust całemu napięciu i agresji, które 
w nim narastało. Chcąc podkreślić swoją siłę i przewagę, zaczyna bić. Ofiara stara 
się uspokoić „agresora” i chronić siebie, jednak zazwyczaj nie łagodzi to jego złości 
i ofiara poddaje się. 

Z reguły faza ta jest krótka – trwa od kilku godzin do dwóch dni, ale cechuje ją 
ogromna brutalność. W skrajnych przypadkach skutki są widoczne w postaci siniaków, 
połamanych kości, ofiara odczuwa również wstyd, upokorzenie, przerażenie i nie może 
uwierzyć w to, co się stało. 
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Ostatnią fazą jest faza miodowego miesiąca, przez którą ofiara najczęściej pozostaje 
w cyklu przemocy. Oprawca zaczyna przepraszać, wyrażać żal i skruchę. Bardzo często 

„przekupuje” ofiarę prezentami, w przypadku przemocy (mężczyzna − kobieta) wiąże się 
z wyjściami na kolację, przez co kobieta powoli zapomina o przykrych wydarzeniach 
i bólu, a także zaczyna odzyskiwać zaufanie do partnera i wierzy w jego poprawę. Faza 
jest stosunkowo krótka – po jakimś czasie powraca agresja i cykl się powtarza. 

Opisane fazy tworzą tzw. „błędne koło przemocy”, przez które ofierze ciężko jest 
zwrócić się w odpowiednim czasie o pomoc. Graficzne ujęcie „błędnego koła przemocy” 
zaprezentowano w formie rys. 2. 

Rys. 2. Błędne koło przemocy

Źródło: opracowanie własne na podstawie [6, s� 33]

„W około 95% przypadków ofiarami (przemocy domowej – przyp. aut.) są kobiety 
i dzieci, a sprawcami mężczyźni” [10, s. 36]. Dlatego też fazy „błędnego koła przemocy” 
zostały opisane przy założeniu, że sprawcą jest mężczyzna, a ofiarą kobieta. Należy 
pamiętać jednak, że nie zawsze tak jest, ponieważ zarówno sprawcą, jak i ofiarą prze-
mocy może być każdy z członków rodziny. 
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Sprawca, aby zyskać przewagę nad ofiarą i pokazać jej swoją władzę, wybiera i sto-
suje różne formy przemocy. Rodzajów (form) przemocy jest pięć – przemoc fizycz-
na, psychiczna, seksualna, ekonomiczna oraz zaniedbanie. Jednak najbardziej znane 
i najczęściej występujące to pierwsze trzy z powyżej wymienionych. Należy jednak 
mieć na uwadze, iż „zróżnicowane formy krzywdzenia występują łącznie. Przemoc 
fizyczna wiąże się z psychiczną, a przemoc seksualna obejmuje dwie pozostałe formy 
złego traktowania” [6, s. 34].

Prawdziwość powyższych stwierdzeń potwierdzają wyniki badań własnych, które 
wykazały, że wśród społeczności gminnej występuje wysoka świadomość problemu 
przemocy w rodzinie i znajomość różnych form przemocy. Mimo tego, to przemoc 
ekonomiczna jest tym najmniej znanym społeczeństwu rodzajem. Graficzne ujęcie 
wyników przeprowadzonych badań przedstawiono na rys. 3.

Rys. 3. Zestawienie uzyskanych odpowiedzi na pytanie dotyczące  

znanych respondentom form przemocy

Źródło: [13, s� 51]

Przemoc fizyczną traktować można jako „nieprzypadkowe obrażenia poniesione 
w wyniku przemocy ze strony sprawcy, z którym ofiara pozostaje w relacji bliskości. 
Polega na stosowaniu przymusu z użyciem przewagi fizycznej do podejmowania decy-
zji i działań niewygodnych i krzywdzących w odczuciu ofiary” [por. 6, s. 41; 12, s. 14].

Przemoc fizyczna i psychiczna w znacznej części pokrywają się ze sobą i najczęściej 
występują łącznie. Sprawca zadając ofierze ból fizyczny, chce nakłonić ją do podjęcia 
niekorzystnej dla niej decyzji, co powoduje, że wzmaga w niej ból psychiczny. Ofiara 
traci stopniowo poczucie własnej wartości i staje się bezradna.

Przemoc psychiczna została nazwana przez jednego z amerykańskich psychoana-
lityków morderstwem duszy. W tego rodzaju przemocy najbardziej chodzi sprawcy 
o psychiczne zniszczenie ofiary. Sprawca osiąga to przez wszelkiego rodzaju działania, 
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czyli izolację, groźby, zastraszanie, poniżanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów 
z innymi ludźmi czy też brak wsparcia i ciągłą krytykę. „Dla ofiary, w zależności od jej 
pozycji w rodzinie, w grupie, częstotliwości, z jaką ma miejsce (to zdarzenie czy zacho-
wanie), może stać się okrutnym ciosem dla psychiki, pozostawiając w niej trwały ślad 
pozbawiający daną osobę godności i poczucia własnej wartości” [12, s. 19].

Przemoc seksualną wobec dzieci definiuje się w inny sposób niż przemoc seksualną 
w ogóle. Jednak mówiąc najprościej, w obydwu przypadkach określić ją można jako 
naruszenie czyjejś intymności. 

Obecnie każdy człowiek w jakimś stopniu doznaje którejś z form przemocy. Wystę-
puje ona nie tylko w domu i od strony najbliższych, ale może dotknąć nas wszędzie, czy to  
w pracy, w szkole czy też na ulicy. Pocieszający jest jednak fakt, iż zjawisko to prze-
staje być tematem tabu, a ludzie doznający przemocy zdają sobie sprawę z tego, że są 
ofiarami i wiedzą, w jaki sposób przemoc może się objawiać. Jest to ważny krok do 
tego, aby ofiary zaczęły wyzwalać się z błędnego koła przemocy i z rąk swego oprawcy. 

Kiedyś przemoc kojarzyła się z aktami fizycznymi, przede wszystkim z biciem. 
Jednak obecnie ustąpiła ona miejsca przemocy psychicznej. Jest to pewnego rodzaju 
odzwierciedlenie problemów współczesnego społeczeństwa dotyczących agresji, ży-
cia w ciągłym napięciu, nagromadzonych nerwów i chęci wyładowania ich na kimś. 
Potwierdzeniem powyższego są także wyniki badań własnych, które pokazują skalę 
doświadczania przez respondentów przemocy psychicznej. Przykłady przejawów tej 
formy przemocy zaprezentowano na rys. 4. 

Rys. 4. Zestawienie uzyskanych odpowiedzi na pytanie dotyczące  

doświadczeń respondentów w kontekście różnych form przemocy psychicznej 

Źródło: [10, s� 52]
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4. Źródła przemocy w rodzinie

Na zjawisko występowania przemocy wpływa bardzo wiele różnego typu czynników. 
Zagrożenia te są bez wątpienia jednym z najbardziej znanych i największych zagrożeń 
powodujących przemoc, a mówiąc inaczej, są przyczyną powstawania przemocy. 

Jedną z głównych przyczyn przemocy bez wątpienia są używki (alkohol, narkotyki). 
Osoba pod wpływem zarówno alkoholu, jak i narkotyków przestaje panować nad swo-
imi emocjami, staje się agresywna, nadpobudliwa, a jej zachowania często są niekon-
trolowane i nieadekwatne do sytuacji. Taka osoba czasami sprowokowana, a czasami 
zupełnie bezpodstawnie, zaczyna wyładowywać na członkach rodziny wszystkie swoje 
złe emocje, przez co stają się oni ofiarami różnego rodzaju form przemocy.

Problemem współczesnego społeczeństwa są bez wątpienia problemy finansowe, 
co w niektórych przypadkach prowadzić może do skrajnej biedy. Ubóstwo, brak per-
spektyw na zdobycie środków do życia, brak możliwości zaspokojenia podstawowych 
potrzeb własnych i swoich bliskich może spowodować rozwój przemocy. Sprawcą 
w tym przypadku jest przeważnie ojciec (głowa rodziny), który odreagowuje swoje 
frustracje zarówno słownie, jak i fizycznie.

Powiedzenie „przemoc rodzi przemoc” jest jak najbardziej trafne i uzasadnione, 
ponieważ „przemoc sama w sobie jest najmocniejszym zjawiskiem przemocotwórczym” 
[13, s. 17]. Osoba, która doświadczyła przemocy, często powiela zachowanie swojego 
oprawcy. Mając już własną rodzinę, wyładowuje swój gniew i agresję na osobach bli-
skich. „To właśnie jest skutek przekazywania negatywnych wzorców i niezwalczania 
przemocy, przez co nieodpowiednie zachowania i schematy występujące w rodzinie 
przechodzą na kolejne pokolenia” [10, s. 37].

Wszystkie wymienione i opisane zagrożenia społeczne, a co za tym idzie przyczyny 
powstawania przemocy, są znane wśród społeczności lokalnych. Dowodem są wyniki 
badań własnych. Społeczność lokalna gminy Buczek, świadoma skali problemu przemocy 
w rodzinie, wskazała na trzy kluczowe przyczyny – używki, problemy finansowe i emo-
cjonalne. Graficzne ujęcie wyników przedstawiono na rys. 5.

W kontekście siły autorytetu władz i instytucji lokalnych warto nadmienić, że poziom 
świadomości społecznej w kontekście wiedzy o miejscach, gdzie można udać się z prośbą 
o wsparcie i jakie formy przekazu, komunikowania społecznego należy przyjąć, żeby pod-
nieść świadomość społeczną obywateli z zakresu przemocy w rodzinie, jest bardzo niski. 
Z pewnością jest to zagadnienie wymagające reakcji władz lokalnych i licznych przedsię-
wzięć aktywujących pracowników odpowiedzialnych za ten obszar aktywności gminnych.

Graficzne ujęcie wyników badań zaprezentowano na rys. 6 i 7.
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Rys. 5. Zestawienie uzyskanych odpowiedzi na pytanie dotyczące najczęstszych  

zdaniem respondentów przyczyn przemocy w rodzinie

Źródło: [10, s� 54]

Rys. 6. Zestawienie uzyskanych odpowiedzi na pytanie dotyczące stopnia znajomości 

miejsc, gdzie ofiara przemocy może uzyskać wsparcie, pomoc

Źródło: [10, s� 55]

Rys. 7. Zestawienie uzyskanych odpowiedzi dotyczących możliwości  

działania na rzecz pomocy ofiarom przemocy domowej

Źródło: [10, s� 57]
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Zaprezentowana szczegółowa analiza zjawiska przemocy w rodzinie, poparta wy-
nikami badań zrealizowanych w gminie Buczek, może z pewnością stanowić cenne 
źródło wiedzy, jak identyfikować źródła problemów i metodycznie budować scenariu-
sze programów prewencyjnych w kontekście redukowania skali przemocy w rodzinie. 
Rzetelnie zidentyfikowane źródła problemu (określone mianem punktów krytycznych), 
determinują postawienie trafnej diagnozy oraz wdrożenie efektywnych działań pro-
filaktycznych. 

Zrealizowane badania pozwoliły autorkom opracować kartę identyfikacyjną punk-
tów krytycznych wraz z autorskimi rekomendacjami zmian (tabela 1).

Tabela 1. Karta identyfikacyjna punktów krytycznych w gminie Buczek  

wraz z rekomendacjami zmian

Lp. Punkty krytyczne analizy Rekomendacje

1.

Brak zaangażowania władz lokalnych  
(w tym dzielnicowego) – mieszkańcy 
gminy nie mają zaufania do władzy  
i funkcjonariuszy lokalnych, przez co 
nie mają odwagi zwracać się do nich  
o pomoc.
Władze lokalne i dzielnicowy nie są 
widoczni wśród społeczności (władza 
„zza biurka”).

•	 wyjście „zza biurka” i bardziej 
czynny udział w życiu społeczno-
ści lokalnej;

•	 pokazanie zainteresowania proble-
mami społeczności;

•	 organizowanie spotkań z miesz-
kańcami;

•	 organizowanie spotkań z władza-
mi i funkcjonariuszami;

•	 wybór przedstawiciela miesz-
kańców (lidera lokalnego), który 
będzie się kontaktował z władzami 
lokalnymi.

2.

Nieznajomość instytucji oferujących 
wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy – 
brak informowania ludności  
o istniejących w gminie instytucjach 
i udzielanych przez nich formach 
pomocy.

•	 rozpowszechnianie informacji  
o działaniach podejmowanych 
przez instytucje (np. poprzez orga-
nizowanie stoisk informacyjnych 
podczas festynów lokalnych);

•	 wyjście do ludzi i oferowanie im 
chęci pomocy (np. przez umożliwie-
nie spotkań indywidualnych z wła-
dzami gminy „gmina w terenie”);

•	 przekazywanie społeczności aktual-
nych informacji o pracy instytucji  
i o tym, czym dokładnie się zajmuje 
oraz w jaki sposób może pomóc.
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cd. Tabeli 1.

Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie

Większość nurtujących zagadnień związanych z problemem przemocy w rodzinie skupia 
się wokół trudności z uzyskaniem wsparcia. Istnieje problem z rozpowszechnianiem 

Lp. Punkty krytyczne analizy Rekomendacje

3.

Brak warsztatów, spotkań i spektakli, 
na których zostałaby poruszona 
problematyka przemocy w rodzinie – 
według respondentów jest to najbardziej 
skuteczne działanie profilaktyczne. 
Niestety w gminie nie są organizowane 
tego typu przedsięwzięcia. Może to być 
spowodowane brakiem inicjatywy władz 
lokalnych, ale może to być podyktowane 
brakiem zaangażowania społeczności.

•	 organizowanie spotkań, 
warsztatów i spektakli, nawet  
w ramach godzin 
wychowawczych;

•	 zaangażowanie dyrektora szkoły 
i wychowawców;

•	 bardziej zindywidualizowane 
podejście do potrzeb uczniów;

•	 zapewnienie potrzeby więzi  
i relacji interpersonalnych.

4.

Zdecydowany brak czynnych form 
pomocy (dominującą formą jest telefon 
zaufania) – gmina zapewnia wsparcie 
ofiarom przemocy tylko w sposób 
pośredni, nie angażuje swoich sił  
i środków w bezpośrednie formy pomocy. 

•	 postawienie na czynne formy 
pomocy;

•	 zapewnienie potrzeby więzi 
interpersonalnych;

•	 zorganizowanie punktu 
informacyjno-konsultacyjnego, 
nawet w ramach działalności 
gminnego ośrodka pomocy 
społecznej.

5.

Brak systemowych rozwiązań  
w instytucjach lokalnych w ramach 
identyfikacji potrzeb mieszkańców 
– gmina postawiła na działania 
profilaktyczne, które według respondentów 
są najmniej skuteczną formą działania  
tj. książki w gminnej bibliotece, ulotki  
i broszury.

•	 zaangażowanie pracowników 
w opracowywanie nowych 
pomysłów;

•	 rozwijanie umiejętności 
analitycznych wśród 
pracowników instytucji 
lokalnych;

•	 prowadzenie badań 
pilotażowych w celu 
identyfikacji potrzeb 
mieszkańców.
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informacji dotyczących instytucji zajmujących się kompleksowo udzielaniem pomocy 
ofiarom przemocy.

Przemoc w rodzinie, jak już wspomniano, nie jest zjawiskiem prostym do identyfikacji. 
Powodem tego jest trudność przerwania milczenia ofiar. Z perspektywy osób poszko-
dowanych, ujawnienie problemu jest niekiedy krępujące, a czasem nawet poniżające. 
Długotrwałe doświadczanie agresji nie dodaje odwagi i nie rozwija asertywności. Wręcz 
przeciwnie, przemoc sprawia, że ofiara staje się zalękniona, zamknięta i bardzo wyco-
fana. Raczej trudno jej zaufać komukolwiek, dlatego tak ważna jest atmosfera zaufania 
i otwartości ze strony instytucji realizujących zadania ustawowe z zakresu bezpieczeństwa 
społecznego. Niestety nadal dość powszechne jest instrumentalne podejście urzędników 
pracujących w ośrodkach pomocy społecznej lub w urzędach gminnych do problemu 
przemocy w rodzinie. 

Wobec tak nakreślonej sytuacji problemowej, szczególnego znaczenia nabiera siła 
autorytetu społecznego oparta na efektywnym przywództwie. Autorytet jako zagad-
nienie związane z kapitałem społecznym (szczególnie w sferze zaufania i solidarności 
społecznej) determinuje skuteczność kształtowania kultury bezpieczeństwa społeczności 
lokalnych. Dzięki zaangażowaniu i byciu blisko spraw obywatelskich można zdobywać 
zaufanie i szacunek społeczeństwa, które ułatwia otwarcie się i zaufanie wśród osób 
potrzebujących pomocy.

Konkludując, tylko w atmosferze wzajemnego szacunku, otwartości i zaufania można 
rozważać rozwój aktywności na rzecz społeczności lokalnych. Społeczeństwo zamknięte, 
ulegające alienacji i borykające się z brakiem wrażliwości społecznej nie jest w stanie 
zbudować siły narodowej. To wymiar lokalnego patriotyzmu i lokalnego braterstwa 
stanowią o zrównoważonym rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego danej społecz-
ności lokalnej, a w rezultacie całego państwa. Dopełnieniem zaś wszystkiego jest siła 
autorytetu społecznego przedstawicieli władz publicznych.

Wobec powyższego uzasadnionym jest stwierdzenie, że rola autorytetu społecznego 
przedstawicieli władz publicznych, w kontekście minimalizowania zagrożeń przemocy 
w rodzinie, jest ogromna. Znaczenie roli autorytetu jest tak samo ważne w fazie działań 
prewencyjnych, jak i w fazie reagowania na zaistniały problem. Skuteczne kształtowanie 
kultury bezpieczeństwa społeczności lokalnych domaga się efektywnego przywództwa 
opartego na sile autorytetu i zaangażowania społecznego.
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Rola kobiet w ISIS 

Abstrakt

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na rosnące znaczenie kobiet w organizacjach terrory-
stycznych, których rola do tej pory – ze względu na ich status – była niedoceniana. Zgromadzony 
w artykule materiał obejmuje opis wybranych motywów i technik werbunkowych stosowanych 
przez ugrupowanie terrorystyczne, jakim jest Islamskie Państwo Iraku i Syrii (ISIS), zwane 
również tzw. Państwem Islamskim. Cechy, jakie powinny posiadać przyszłe terrorystki, poka-
zują, że potrafią one walczyć i być bardziej skuteczne w niektórych działaniach niż mężczyźni, 
dzięki czemu ich działania mogą przynieść korzyści dla tzw. Państwa Islamskiego. Szerokie 
wykorzystanie kobiet, w obecnej sytuacji tej organizacji terrorystycznej, może okazać się dla niej 
kluczowe w kwestii przetrwania. Kobiety są wśród terrorystów nie tylko matkami i żonami, ale 
potrafią zbierać informacje, współdziałać w atakach terrorystycznych w celu odwrócenia uwagi, 
pracować w służbach porządkowych, dostarczać broń oraz żywność walczącym bojownikom. 
Są również znakomitymi łącznikami w Internecie, gdzie docierają do zwolenników chcących 
wesprzeć tę organizację. Spełniają się jako umiejętne rekruterki do grup bojowych.

Ostatnie badania pokazują, że kobiety będąc członkami wirtualnej społeczności, sprawdzają 
się jako element spajający sieci terrorystyczne, ponieważ łatwiej rozwiązują konflikty. Należy 
również pamiętać, że indoktrynowane i umiejętnie zachęcone do działania kobiety potrafią 
dokonywać zamachów samobójczych przy użyciu różnych materiałów wybuchowych, co 
przekracza zwyczajowe pojęcie bojownika jako mężczyzny.

Słowa kluczowe: Państwo Islamskie, terroryści, indoktrynacja, zagraniczni bojownicy ISIS, 
zamachowcy-samobójcy

Women’s Role in ISIS

Abstract

This article aims to draw attention to an increasing role of women in terrorist organizations. 
Their participation was underestimated due to women’s position. The gathered information 
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lists incentives and techniques of sourcing women to terrorist organization such as the Islamic 
State. Predispositions of future female terrorists prove that they can fight and they can be more 
effective in some of their actions than their male fellows, which may lead to the IS’s significant 
benefits. Versatile exploitation of females in present situation may prove to be crucial for the 
IS further existence. In terrorists’ hands women are not only wives and mothers but can also 
gather information, partake in terrorist attacks in order to divert attention, work in mainte-
nance forces, secretly deliver weapons and food to fighting members of the IS. Moreover, they 
are excellent Internet liaisons, where they reach people inclined to support the organization. 
They are also good recruiters to fighting groups. Latest research shows that women who are 
members of virtual societies prove to be very effective as terrorists groups bonding factor due 
to their ability to solve problems. We ought to remember that when indoctrinated and mo-
tivated they can perform suicide attacks with the use of variety of explosives, which exceeds 
the usual notion of a fighter as a male.

Keywords: Islamic State, terrorists, indoctrination, foreign fighters IS, suicide bomber

Wprowadzenie

Pojęcie terrorysty nasuwa nam na myśl męskiego zbrojnego wojownika, uzbrojonego 
w pas szahida, trzymającego karabin w ręku z okrzykiem na ustach „Allah Akbar”. 
Taki obraz wojownika jest nam przedstawiany zarówno przez media społecznościo-
we, jak i przez samych bojowników, którzy umieszczają zdjęcia i pliki wideo swoich 
ekstremistycznych działań na niewiernych (np. ścinanie głów). Taki makabryczny 
obraz pojawia się na portalach całego świata, ze szczególnym wykorzystaniem portali 
społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter, po to, aby dotrzeć do jak naj-
większej grupy odbiorców.

Taki obraz medialny dociera do nas, przedstawiając wizerunek „klasycznego” islam-
skiego terrorysty, co powoduje, że zamykamy się ramach poznawczych i okaleczamy 
swój pogląd. A warto zwrócić uwagę na zagrożenie, jakim mogą być przeszkolone w tym 
fachu kobiety oraz dzieci. Pozornie kobiety, uważane za słabszą płeć, po skutecznej 
indoktrynacji stają się bojowniczkami, które walczą w imię Allaha i są gotowe umrzeć 
w świętej wojnie przeciw innowiercom.
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1. Propaganda i werbunek 

Terroryści, zanim zaczną wypełniać swoją rolę w organizacji terrorystycznej, muszą się 
w niej znaleźć, czyli zostać zwerbowani, porwani i wcieleni (dzieci) lub wychować się 
w otoczeniu ludzi będących bojownikami islamskimi. Zasadniczo rekrutacja do orga-
nizacji terrorystycznych odbywała się w meczetach lub w miejscach modlitw. Obecnie 
prowadzi się ją również w Internecie, przez prasę lub telewizję z wykorzystaniem od-
powiednich socjotechnik.

Materiały medialne skierowane do potencjalnych odbiorców, tworzone przez ISIS, 
możemy podzielić na dwie grupy. Pierwszą są materiały, które pokazują walkę z Za-
chodem. Drugą − utopijne wizje prezentujące świat islamu, w którym brak jest rozwar-
stwienia ze względu na pochodzenie, język czy rasę.

Organizacje terrorystyczne cały czas pracują m.in. nad skuteczniejszymi medial-
nymi sposobami propagandy, dzięki której mają możliwość trafić na podatny grunt 
i przyciągnąć ludzi na tereny tzw. Państwa Islamskiego. Od 30 stycznia do 28 lutego 
2017 r. Państwo Islamskie wydało 570 produktów medialnych, średnio 19 dziennie. 
Zestawienie użytych środków medialnych pokazano na wykresie 1 [1].

Wykres 1. Rodzaje propagandy stosowanej przez Państwo Islamskie  

w okresie 30.01 − 28.02.2017

Źródło: [1]



Wykresy 2 i 3. Przekroje tematyki mediów ujęte w przedziałach czasowych

Źródło: [1]

Latem 2015 r. tzw. Państwo Islamskie wyprodukowało 892 materiały agitacyjne, co 
stanowi 36% więcej niż w 2017 r. Materiały te, jak się okazuje, nie pozostają bez wpływu 
na Europejczyków, a w szczególności na Europejki.

Jak wynika z raportu przygotowanego w kwietniu 2016 r. przez International Center 
for Counter-Terrorism (ICCT) dla holenderskiego koordynatora ds. bezpieczeństwa 
i antyterroryzmu, od 2011 r. do 2015 r. wyjechało z Europy do Syrii od 3922 do 4294 
ludzi, według Europolu nawet do 5000 (3/4 to mężczyźni), z czego na stary kontynent 
powróciło około 1000. Według różnych szacunków liczba Europejek, które wyjechały 
do Syrii i Iraku, kształtuje się na poziomie 750 osób. Przedział wiekowy kobiet waha 
się między 18 a 24 lata. Młody wiek kobiet i nie do końca ukształtowany kręgosłup 
moralny przyczyniają się do łatwiejszego poddawania wpływom i manipulacjom, 
a w związku z tym jeszcze silniejszego oddziaływania na postrzeganie świata i wypa-
czenie dotychczasowo wpojonej etyki.

Propaganda ISIS, nakierunkowana na zwerbowanie jak największej liczby ko-
biet, rozmaitymi wyrafinowanymi zabiegami socjotechnicznymi odbywa się przez 
roztaczanie różnych wizji oraz działania poszczególnych agitatorów, w tym również 
przyszłych mężów rozkochujących w sobie młode Europejki. Prof. dr Susanne Schröter, 
szef Frankfurckiego Centrum Badań nad Globalnym Islamem (FFGI), wskazuje, że 
wielu naukowców wierzy, że nadzieja na znalezienie miłości lub romansu przyciąga 
do Syrii wiele młodych kobiet. Podkreślają to plakaty pokazujące romantyczny obraz 
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dżihadu. Mężczyźni są ukazywani jako twardzi, odważni bojownicy, kobiety zaś jako 
silne, skromne, będące zaszczytem dla męża i dzieci żony i matki. Na forach inter-
netowych przedstawiane są zdjęcia przystojnych, jeżdżących konno z flagami ISIS 
mężczyzn, uwielbiających kobiety. Można też zobaczyć zdjęcia pięknych zachodów 
słońca i lwów [2]. Niestety, socjotechniczne techniki tzw. Państwa Islamskiego nie mają 
wiele wspólnego z prawdą. Działają jednak na emocje i wyobraźnię młodych ludzi. Jak 
twierdzą sami dżihadyści, czyli bojownicy islamscy prowadzący wojnę z niewiernymi, 
propaganda jest silniejsza niż bomba atomowa [3].

Wykres 4. Europejczycy w szeregach ISIS w latach 2011–2015

Źródło: [2]

Propaganda ISIS rozwija się również na płaszczyznach naukowych, gdzie wykwali-
fikowany personel medyczny zachęca na przykład do podjęcia nauki na swoich uczel-
niach, do których mają dostęp kobiety i mężczyźni, a tzw. Państwo Islamskie zapewnia 
studentom wszystko, co niezbędne, czyli żywność, książki odzież, mieszkanie. Wszyscy, 
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którzy uzyskają wysokie wyniki w nauce, otrzymają dodatkowo nagrody. Przywódca 
ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, w 2014 r. w przemówieniu podczas ramadanu poszukiwał 
personelu wojskowego i niewojskowego, nie definiując, jakiej płci mieliby być to ludzie. 
Jeśli chodzi o rodzaj specjalności, wśród pożądanych osób byli sędziowie, ludzie z do-
świadczeniem wojskowym, administracyjnym, usługowym, inżynierowie oraz lekarze 
różnych specjalności [4].

Oprócz oficjalnej agitacji na rzecz tzw. Państwa Islamskiego, organizacja rekrutuje 
również w sposób indywidualny. Organizacje terrorystyczne podczas werbowania 
kobiet posługują się różnymi metodami i technikami. Wśród nich możemy wyróżnić:

• pozyskiwanie jak największej liczby informacji o osobie, w szczególności dotyczą-
cych skłonności, oczekiwań czy obaw,

• prowadzenie rozmów w taki sposób, aby sukcesywnie dokonywać zmian świato-
poglądowych u werbowanego, aby stopniowo nabierał on przekonania do utożsa-
mienia się z radykalnymi poglądami,

• manipulacja informacjami, dopasowana do charakteru i osobowości pozyskanymi 
na wcześniejszym etapie rozmowy,

• zapewnienie głębokiego poczucia akceptacji, pozwalającego na zbudowanie więzi 
emocjonalnej, która umożliwia przywiązanie do grupy i poszczególnych jej człon-
ków [5].
Kobiety z zagranicy, jeśli nie trafiają do środowiska ISIS ściągnięte utopijnymi 

perspektywami bądź zwabione przez przyszłych mężów, którzy potrafią oczarować 
w barwny sposób swoją „ofiarę”, mogą również zostać porwane z terenów, które znalazły 
się od kontrolą tzw. Państwa Islamskiego. Przykładem takiej grupy etniczno-religijnej 
są Jazydki, które zamieszkują tereny Iraku. Gdy dochodzi do porwań Jazydek, męż-
czyźni są mordowani, a kobiety stają się własnością bojowników, którzy brutalnie się 
z nimi obchodzą, wykorzystują je seksualnie i zmuszają do przejścia na islam. Gdy są 
nieposłuszne bojownikom bądź starają się uciec od swoich oprawców, są dotkliwie 
bite i grozi się im śmiercią. Wiele z nich zostaje sprzedanych na targach kobiet w celu 
pozyskania pieniędzy. Ewentualnie mogą być wymienione na broń lub przekazane jako 
nagroda. Na uwagę zasługuje fakt, iż w większości z nich to kilkunastoletnie dziewczęta. 
Jeśli nawet kobieta przejdzie na islam nie oznacza to, że będzie łagodniej traktowana.

Sytuacja przemocy seksualnej w Syrii jest bardzo poważnym problemem w tym 
rejonie, ponieważ rządowe siły i inne grupy zbrojne na tym terenie używały gwałtu 
i seksualnej przemocy jako broni w trakcie konfliktów. W związku z tym w 2013 r. ONZ 
zajęło się aż 38 000 ofiarami seksualnej przemocy w Syrii [6].
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Organizacje terrorystyczne chętnie wybierają do swojej organizacji osoby, które 
w jakiś sposób są oderwane od normalnego, właściwego funkcjonowania w społe-
czeństwie. Osobami, które mieszczą się w takim profilu, są najczęściej sieroty, ludzie 
bez perspektyw, osoby, które mają problemy z osobowością oraz inni, którzy znajdują 
się w grupach wykluczonych społecznie. Jednostki takie są poddawane indoktrynacji 
oraz procesom psychicznej manipulacji, ukierunkowuje się je na zasadność popełnio-
nego czynu. Wmawia im się, że są świętymi wojownikami i mudżahedinami, którzy 
dokonują bohaterskich czynów aktami męczeństwa. Ci, którzy giną, to niewierni, zło, 
które należy wytępić. Działania mające przygotować przyszłych „męczenników” za-
zwyczaj prowadzone są w zamkniętych ośrodkach treningowych, w których duchowi 
przywódcy są jedyną miarą rzeczywistości i stanowią właściwą, poprawną wykładnię 
świata. W ten sposób osoby zgromadzone w obozach i zmanipulowane stają się jedną 
spójną grupą, w której dochodzi do zjawiska myślenia jednolitego. Ludzie bardziej 
obawiają się skutków odrzucenia przez grupę niż skutków udziału w samobójczym 
ataku. Jeśli taka osoba nie może wypełnić powierzonego jej zadania, w grę zaczynają 
wchodzić skrajne metody szantażu, w których grozi się śmiercią samemu wojownikowi, 
jak również jego najbliższym i rodzinie, przez tortury aż do odurzania narkotykami, 
wszystko po to, by człowiek nie zawahał się w obliczu swojej śmierci [7].

2� Kobiety w ugrupowaniach terrorystycznych 

Czasem sprzyjające okoliczności, uwarunkowania społeczne powodują, że nastawienie 
wobec kobiet jest bardziej przychylne. Dzięki takiemu obrotowi sytuacji kobiety mają 
możliwość umocnienia swojej pozycji przez różnego rodzaju zaangażowania mające 
na celu pomoc walczącym bojownikom. Z powodzeniem kobiety są wykorzystywa-
ne jako wsparcie ideologiczne lub logistyczne, ale bez udziału w walce zbrojnej [8]. 
Dostrzeżono potencjał kobiet i ich możliwości. Ubrane w pełne burki nie wzbudzają 
zainteresowania, a tym bardziej podejrzeń, dzięki czemu m.in. przechodzą mniej 
rygorystyczne kontrole podczas podróży na dworcach kolejowych czy lotniskach. 
Wykorzystując łagodniejsze traktowanie, mają możliwość wspomagania grup terro-
rystycznych, chociażby przenosząc broń czy materiały wybuchowe. Niejednokrotnie 
same zgłaszają się do organizacji np. w celu pomszczenia swoich najbliższych, którzy 
zginęli w walce z niewiernymi. Czasami same szukają zemsty: kiedy zostały brutalnie 
okaleczone albo znieważone przez gwałt i nie radzą sobie z tą sytuacją. Kobieta, która 
dostaje się do organizacji terrorystycznej z własnej woli, by realizować swoją zemstę, 
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jest bardziej brutalna i skłonna do wielu poświęceń. To zaś czyni ją niezwykle przydatną 
dla islamskiej formacji bojowej [9].

Atak samobójczy to nie jedyna możliwość bojowej realizacji dla aktywnej wojow-
niczki dżihadu, jeżeli potrafi się odnaleźć w tej specyficznej grupie ludzi, posiada przy-
datne umiejętności i umie działać skutecznie, to umożliwi jej to zajęcie istotnej pozycji.

Jedną z nich jest możliwość wcielenia do Brygady Al-Khanssa utworzonej w 2014 r., 
która wykorzystywana jest do pełnienia funkcji porządkowych. W jej skład wchodzą 
wyłącznie kobiety, których zadaniem jest stać na straży, aby kobiety ISIS przestrzegały 
zasad Koranu, np. dotyczących właściwego ubioru czy też stosownego zachowania się 
na terenie tzw. Państwa Islamskiego. Za najbardziej błahe przewinienia wymierzane 
są surowe kary, które są szybko egzekwowane. Przykładem takich zachowań jest m.in. 
kara chłosty lub ostatecznie kara śmierci. W związku z rozwojem kalifatu kobiety są 
także wykorzystywane do działań w Internecie. Ich aktywność polega na rekrutowa-
niu mężczyzn i kobiet, ale stając się członkami wirtualnych społeczności, pełnią rolę 
wsparcia w wymianie informacji, jak np. pozyskać środki finansowe dla potencjalnych 
bojowników pragnących walczyć w imię Allaha, jak i tych, którzy takie środki chcą 
przekazać. Kobiety posiadają umiejętność łatwiejszego rozwiązywania konfliktów 
w sieci, a zarazem potrafią zapewnić lepsze kanały propagandy, finansowania i in-
formacji operacyjnych. Ma to kluczowy wpływ na przepływ informacji i materiałów 
między członkami grupy. Na wykresie 5, sporządzonym przez Neila Johnsona, profesora 
fizyki z University of Miami, odniesiono się do korelacji kobiet (W) i mężczyzn w sieci 
(M1, M2, M3, M4) [10, 11] i pokazano sytuację, w której mężczyzna w sieci nie może 
dotrzeć do pozostałych mężczyzn bez nawiązywania kontaktu z kobietą, będącą ogni-
wem spajającym daną grupę, co czyni ją stabilniejszą i trudniejszą do zlikwidowania.

Wykres 5. Korelacja kobiety i mężczyzn w sieci

Źródło: [11]
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3. Terrorystki ISIS zagrożeniem dla Europy 

Na uwagę zasługuje fakt, że Europejki powracając po indoktrynacji z tzw. Państwa Is-
lamskiego, mogą stanowić śmiertelne zagrożenie dla obywateli Europy. Dlatego wymiana 
informacji między poszczególnymi krajami jest kluczowa z punktu widzenia identyfi-
kacji zagranicznych bojowniczek i bojowników, aby zapobiec przekraczaniu przez nich 
granic. Na wykresie 6 szacunkowo wskazano procentowy status osób powracających 
z terenów tzw. Państwa Islamskiego.

Wykres 6. Status Europejczyków w ISIS

Źródło: [2]

Mimo wielkich starań różnych organizacji i państw, którym bliskie jest bezpieczeń-
stwo obywateli, nie udaje się uniknąć zamachów terrorystycznych. Według raportu 
Europolu [12] z 22 czerwca 2016 r. w atakach terrorystycznych w Europie w 2015 r. 
zginęło 151 osób, a 360 zostało rannych. Sumienna praca służb pozwoliła udaremnić 
211 ataków terrorystycznych. Aż 1077 osób zostało aresztowanych w UE za przestęp-
stwa związane z terroryzmem. W porównaniu do lat ubiegłych nastąpił znaczny wzrost 
aresztowań osób w wieku poniżej 25 lat: od 87 w 2013 r., do 178 w 2014 r. i 268 w 2015 r. 
Ogólna liczba aresztowań kobiet niemal podwoiła się: z 96 w 2014 r. do 171 w 2015 r. 
Jeszcze większy wzrost odnotowano w liczbie kobiet aresztowanych za przestępstwa 
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związane z terroryzmem dżihadu: od 6 w 2013 r. do 52 w 2014 r. i 128 w 2015 r. Prawie 
dwie trzecie aresztowanych (63%) było obywatelami Unii Europejskiej i w większości 
się w niej urodziło (58%).

Wykres 7. Udaremnione ataki i aresztowania w Europie w 2015 r. 

Źródło: [12]

Biorąc pod uwagę fakt, że wyszkolone i zmanipulowane kobiety ISIS, które wró-
ciły do Europy, będąc ubrane w burki, mogą dokonywać zamachów samobójczych za 
pomocą materiałów wybuchowych i osiągać przy tym wysoką skuteczność, ponieważ 
łatwiej im przenikać do miejsc, w których znajdują się większe grupy ludzi bez wzbu-
dzania podejrzeń. 
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Na diagramie (wykres 8) przedstawiono rodzaje broni użytej w atakach terrory-
stycznych przez kobiety na terenach Iraku, Syrii, Libanu, Belgii i Francji.

Wykres 8. Potwierdzone samobójcze ataki kobiet w latach 2001–2016

Źródło: [13]

Wykres 9. Procentowy udział kobiet i mężczyzn w organizacji zamachów 

Źródło: [13]

Ze względu na trudną sytuację tzw. Państwa Islamskiego na terenie Syrii i Iraku, 
coraz bardziej znaczącą rolę odgrywa Internet, w którym bojownicy ISIS zwierają 
swoje szeregi. Na tym polu rola kobiet najmocniej się sprawdza, bardziej niż karabin 
w ręku i pas szahida. Potrafią łączyć ludzi w grupy, nie tylko zwolenników, ale również 
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umieją przyciągać sympatyków, którzy chętnie wesprą finansowo i logistycznie swoich 
wojowników, braci, aby mogli przetrwać i wygrać z „niewiernymi”. W dobie Internetu 
trudno jest walczyć z terrorystami, ponieważ wykrycie i zniszczenie dobrze kierowa-
nej grupy zwolenników, która może być rozsiana po całym świecie, jest bardzo trudne, 
wręcz niemożliwe. 

Wykres 10. Zestawienie liczby zamachowców (z podziałem na płcie) i ich ofiar

Źródło: [13]

Przybywający do Europy bojownicy ISIS, dzięki sieci Internet, mają nieograniczone 
możliwości podtrzymywania kontaktów z pozostałymi terrorystami. Łatwość w prze-
kazywaniu cennych informacji, środków oraz instruktażu pozwala dokonać zamachu 
terrorystycznego nawet pojedynczej jednostce. Działanie tak rozproszonej grupy ludzi, 
gotowej do uderzenia w jednym czasie, może być tragiczne w skutkach i bolesne dla 
każdego państwa, a co za tym idzie, mieć kolosalny wpływ na poczucie bezpieczeń-
stwa obywateli. Używanie przez terrorystów narzędzi dostępnych powszechnie, np. 
samochodu osobowego, ciężarówki, noża powoduje, że łatwo mogą osiągnąć swój 
cel. W związku z tym, że organizacje terrorystyczne nastawione są na jak największą 
liczbę ofiar, im łatwiej i taniej zdobyć narzędzie, tym lepiej i prościej osiągnąć cel. O ile 
mężczyzna niosący spory plecak mógłby zwrócić na siebie uwagę, tak kobieta ubrana 
burkę (lub nie) i pchająca wózek z dzieckiem, który jest wypełniony materiałami wy-
buchowymi gotowymi do wybuchu, mogłaby umknąć naszej uwadze.

Dlatego tak istotne jest, aby państwa współpracowały ze sobą w przekazywaniu 
informacji dotyczących kobiet i mężczyzn, którzy mogą być zwolennikami tzw. Pań-
stwa Islamskiego. Ponadto kraje, w których występuję najwyższy poziom zagrożenia 
zamachami terrorystycznymi, powinny zwiększyć poziom infiltracji Internetu, aby 
rozpoznawać, zapobiegać i zwalczać zagrożenia o charakterze terrorystycznym godzące 
w podstawę bezpieczeństwa państwa.
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Wprowadzenie

Po II wojnie światowej podjęto działania zmierzające do ochrony praw człowieka za 
pośrednictwem konwencji międzynarodowych1. Ochrona praw człowieka2, jaką gwa-
rantują poszczególne państwa, jest niewystarczająca, dlatego też zaistniała potrzeba 
sformułowania przepisów dotyczących ponadnarodowej ochrony praw człowieka3. 
W problematyce dotyczącej międzynarodowej ochrony praw człowieka4 podstawową 
rolę odgrywa Organizacja Narodów Zjednoczonych5, której działalność polega na 
tworzeniu umów międzynarodowych, natomiast istotną cechą tej ochrony jest po-
wszechność przejawiająca się w następujących aspektach: 

• merytorycznym, gdzie ochrona ta obejmuje wszystkie prawa człowieka;
• personalnym, obejmującym wszystkich ludzi;
• terytorialnym, rozciągającym się na cały świat6.

Organizacja Narodów Zjednoczonych w swojej działalności prawodawczej, doty-
czącej szeroko pojętej ochrony praw człowieka, posługuje się trzema rodzajami aktów, 
a mianowicie: 

• deklaracjami;
• konwencjami;
• rezolucjami, czyli zaleceniami7.

1 Por. A. Gołębiowska, Międzynarodowe i konstytucyjne aspekty prawa do wolności i bezpieczeństwa 
osobistego [w:] Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego (red.) A. Gołębiowska, Wydawnictwo Sejmowe, 
Warszawa 2017, s. 23–44; A. Gołębiowska, Wolność religijna jako instytucja prawna w aspekcie historycz-
nym, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
filia w Piotrkowie Trybunalskim, „Piotrkowskie Studia Międzynarodowe” 2012, 4 (130), s. 5–7. 

2 Por. A. Gołębiowska, Gwarancje wolności sumienia i wyznania w Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., „Prawo Kanoniczne” 2011, 54, s. 3–4, s. 348.

3 Por. A. Gołębiowska, Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego w prawie międzynarodowym 
oraz w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, Poznań 
2015, s. 667–682. 

4 Por. A. Łopatka, Międzynarodowe prawo praw człowieka. Zarys, Warszawa 1998, s. 12. 
5 Por. Z. Kędzia., R. Wieruszewski (red.), Dokumenty międzynarodowe. Bibliografia polska, Osso-

lineum 1989, s. 17–19; A. Gołębiowska, Wolność sumienia i wyznania w wyrokach Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka, Współczesne bezpieczeństwo jednostkowe (red.) M. Kubiak, P. Żarkowski, 
Warszawa – Siedlce 2013, s. 142. 

6 Por. A. Gołębiowska, Prawo do wolności i bezpieczeństwa…, s. 669–675.
7 Por. A, Gołębiowska, Prawo do wolności i bezpieczeństwa..., s. 668–669.
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W międzynarodowej ochronie praw człowieka człowiek stał się celem działania 
i podmiotem niezbywalnych praw, nadrzędnych wobec prawa stanowionego przez 
władze państwowe. Karta Praw Człowieka8 będąca statutem Organizacji Narodów 
Zjednoczonych uchwalona w San Francisco 26 czerwca 1945 r. we wstępie zawiera 
uznanie godności osoby ludzkiej i praw człowieka za fundamentalne wartości dla 
życia międzynarodowego9. 

1. Geneza i struktura Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Dokumentem, który formułuje pojęcia „wolności” oraz „prawa do bezpieczeństwa 
osobistego”, jest Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 
zwana potocznie Europejską Konwencją Praw Człowieka10. Została przyjęta 4 listopada 
1950 r. w Rzymie. Powstanie tego dokumentu łączy się z tragicznymi doświadczeniami  
II wojny światowej i zbrodni, jakie były popełniane przez reżimy totalitarne11. Doku-
ment ten posiada szczególne znaczenie, gdyż jest aktem międzynarodowym obowiązu-
jącym państwa12, które przystąpiły do tej Konwencji. Jego ratyfikacja wymusza prawno- 

-międzynarodowy obowiązek wykonywania postanowień Konwencji, natomiast sposób 
wykładni oraz stosowania przebiega w ramach prawa traktatów, skodyfikowanego 
w Wiedeńskiej Konwencji o Prawie Traktatów z 23 maja 1969 r.13. 

Europejska Konwencja Praw Człowieka została ujęta w trzech wymiarach:

8 Dz.U. z 1947 r. Nr 23 poz. 90; Dz.U. z 1966 r. Nr 7 poz. 41. 
9 A. Gołębiowska, Wolność sumienia i wyznania w wyrokach Europejskiego…, s. 143.

 10 Dz.U. z 1993 r. Nr 61 poz. 284 ze zm. Polska podpisała Konwencję w dniu 26 listopada 1991 r., 
a ratyfikowała w dniu 15 grudnia 1992 r., natomiast weszła w życie w dniu 19 stycznia 1993 r. Po-
czątkowo Konwencja została podpisana przez dwanaście państw (Belgia, Dania, Francja, Irlandia, 
Islandia, Norwegia, RFN, Luksemburg, Turcja, Stany Zjednoczone, Włochy, później podpisały 
Konwencję Grecja i Szwecja); Por. J. A. Frowein, W. Peikert, Europäische Menschenrechtskonven-
tion, EMRK-Kommentar, Kahl 2009; Ch. Grabenwarter, Europäische Menschenrechtekonvention, 
München – Basel – Wien 2008; D. Harris, M. O’Boyle, C. Warbrick, Law of the European Conven-
tion on Human Rights, Oxford – New York 2009; K. Reid, A Practitionerns Guide to the European 
Convention on Human Rights, London 2008; P. van Dijk, F. van Hoof, A. van Rijn, L. Zwaak (ed.), 
Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Antwerpen – Oxford 2006.

 11 Por. A. Gołębiowska, Prawo do wolności i bezpieczeństwa..., s. 673–676.
 12 Por. A. Gołębiowska, Prawo do wolności i bezpieczeństwa…, s. 677–679; A. Wyrozumska, Umowy 

międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2006, s. 21–23.
 13 Dz.U. z 1990 r. Nr 74 poz. 439.



• materialnym, który wskazuje podstawowe prawa człowieka i precyzuje ich treść 
oraz zakres, a także ustala obowiązek respektowania praw człowieka przez pań-
stwa – sygnatariuszy;

• instytucjonalnym, w którym ustanowiła ponadnarodowe organy jurysdykcyjne 
właściwe do orzekania, czy państwa przestrzegają praw człowieka (organem tym 
jest obecnie Europejski Trybunał Praw Człowieka);

• proceduralnym, który ustanowił procedurę skargi indywidualnej, z której może 
skorzystać każdy, czyli postawić zarzut, jeżeli jego prawa albo wolności zostały 
naruszone przez władze publiczne.
Europejska Konwencja Praw Człowieka została podzielona na trzy rozdziały:

• pierwszy zatytułowany „Prawa i wolności” (art. 2−18), w których dokonano wyli-
czenia podstawowych praw człowieka, jak również określono zasady ich stosowania 
oraz granice ochrony tych praw;

• drugi pod tytułem „Europejski Trybunał Praw Człowieka” (art. 19−51), gdzie 
wskazano na ustrój oraz właściwość Trybunału, a także na pozycje sędziów i zasady 
procedury rozpoznawania spraw i wydawania orzeczeń;

• trzeci zatytułowany „Postanowienia różne” (art. 52−59).
Tekst Europejskiej Konwencji Praw Człowieka został uzupełniony postanowieniami 

protokołów dodatkowych, których zadaniem było wskazanie na bardziej precyzyjnie 
ujmowanie praw i wolności. Obowiązujący tekst Konwencji obejmuje:

• Protokół Nr 1 dotyczący prawa do nauki oraz prawa wyborczego, przyjęty 20 marca 
1952 r., wszedł w życie 18 maja 1954 r., zaś wobec Polski z dniem 10 października 
1994 r.;

• Protokół Nr 2 związany z kwestiami instytucjonalnymi i proceduralnymi, wszedł 
w życie w 1970 r.;

• Protokół Nr 3 w odniesieniu do proceduralnych i instytucjonalnych kwestii wszedł 
w życie w 1970 r.;

• Protokół Nr 4 związany z kwestią swobodnego przemieszczania się i ochrony 
cudzoziemców, przyjęty w dniu 16 września 1963 r., wszedł w życie 2 maja 1968 r., 
a wobec Polski obowiązujący od 10 października 2004 r.;

• Protokół Nr 5 dotyczący instytucjonalnych i proceduralnych postanowień wszedł 
w życie w 1971 r.;

• Protokół Nr 6 związany z problematyką kary śmierci w czasie pokoju, przyjęty  
28 kwietnia 1983 r., wszedł w życie 1 marca 1985 r., a wobec Polski od 1 listopada 
2000 r.;

128 Anna Gołębiowska, Justyna Woźnica



• Protokół Nr 7 dotyczący szczególnie prawa oskarżonego, przyjęty 22 listopada 
1984 r., wszedł w życie 1 listopada 1988 r., wobec Polski 1 marca 2003 r.;

• Protokół Nr 8 w odniesieniu do proceduralnych i instytucjonalnych postanowień 
wszedł w życie w 1990 r.;

• Protokół Nr 9 związany z instytucjonalnymi i proceduralnymi kwestiami wszedł 
w życie w 1994 r.;

• Protokół Nr 10 nie został zakończony, bowiem rozpoczęto prace nad następnym 
dokumentem;

• Protokół Nr 11 dokonał zmian w  sprawach instytucjonalno-proceduralnych, 
zwłaszcza zniósł dualizm organów orzekających, tworząc tym samym Europejski 
Trybunał Praw Człowieka, jako jedyny organ jurysdykcyjny w Konwencji. Poza 
tym ustanowił powszechność procedury skargi indywidualnej, wszedł w życie  
1 listopada 1998 r.;

• Protokół Nr 12 dotyczący zasady równości, zakazujący dyskryminacji, przyjęty 
4 listopada 2000 r., wszedł w życie 1 kwietnia 2005 r., nie został podpisany przez 
Polskę;

• Protokół Nr 13 związany z całkowitym zniesieniem kary śmierci, przyjęty 3 maja 
2002 r., wszedł w życie 1 lipca 2003 r., został podpisany przez Polskę 3 maja 2002 r., 
ale nie został ratyfikowany;

• Protokół Nr 14 istotnie zmieniający postanowienia Rozdziału II Konwencji, wpro-
wadził uproszczenia procedury rozpoznawania skarg, jak również decydowania 
o ich dopuszczalności, ponadto wprowadził umocnienie gwarancji niezawisłości 
sędziów Trybunału, został przyjęty 13 maja 2004 r., do końca 2006 r. ratyfikowało 
go 46 państw (Polska ratyfikowała go 12 października 2006 r.). Wejście w życie 
Protokołu zostało zablokowane przez Federację Rosyjską. Protokół wszedł w życie 
1 czerwca 2010 r.

• Protokół Nr 14 bis obejmował najważniejsze zmiany procedury przez Europejskim 
Trybunałem Praw Człowieka, przewidziane w Protokole 14, został przyjęty 27 maja 
2009 r., wszedł w życie 1 października 2009 r.

2. Natura art. 5 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego utrwaliło się w obrocie prawnym jako 
międzynarodowa norma prawna, umożliwiająca jednostkom, których prawa zostały 
naruszone, obronę przed naruszeniem, jak również zobowiązywała do strzeżenia 
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wykonywania przez państwa ich zobowiązań międzynarodowych w zakresie przestrze-
gania wymienionego prawa oraz innych praw i wolności. Skutkiem funkcjonowania 
systemu przestrzegania praw człowieka, opartego na Europejskiej Konwencji, stało się 
wypracowanie standardów w zakresie praw człowieka14. Konwencja stanowiła wzorzec 
służący do kształtowania wewnętrznego porządku prawnego państw – sygnatariuszy 
umów międzynarodowych celem zapewnienia urzeczywistniania wolności i praw 
człowieka i obywatela na gruncie krajowym. Przepisy konwencyjne służyły za wzorzec 
w ustanawianiu norm konstytucyjnych i ustawowych państw członkowskich15.

W art. 5 ust.1 zdanie pierwsze Europejskiej Konwencji Praw Człowieka16 znalazła 
się gwarancja poszanowania wolności i bezpieczeństwa osobistego17. Sens obydwu tych 
gwarancji i wzajemna relacja między nimi może być przedmiotem pewnych wątpli-
wości18. Wynika to zwłaszcza z tego, że po zagwarantowaniu poszanowania wolności 

 14 Por. N. Bobbio, Il Preambolo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, “Rivista di diritto 
internazionale” 1974, Nr 3; J. Garcia Roca, El preambulo contexto hermeneutico del Conventio:  
un instrumento constiticional del orden publico europeo [w:] J. Garcia Roca, P. Santolaya (red.),  
La Europa de los Derechos, Madrid 2005. 

 15 Por. F. Benoit-Romer, Bienvenue aux enfants de Bosphorus: La Cour europeenne des droits de l’homme 
at les organisationes internationales, “Revue trimestrielle des droits de l’homme” 2010, Nr 81;  
I. Cabral Barreto, La Cour europeenne des droits de l’homme et le droit communautaire [w:]  
M. G. Cohen (ed.). Promoting Justice, Human Rights and Conflict Resolution Through Interna-
tional Law, Leiden 2007; J. P. Costa, L’Etat, le territoire et la Convention Europeenne des droits de 
l’homme [w:] M. G. Kohen (ed.), Promoting Justice, Human Rights and Conflict Resolution Through 
International Law, Leiden 2007; F. Coomans, M. T Kamminga (ed.), Extraterritorial Application 
of Human Rights Treaties, Antwerpen – Oxford 2004; M. Jankowska-Gilberg, Extraterritorialität 
der Menschenrechte: der Begriff der Juridiktion im Sinne von Artikel 1 EMRK, Baden – Baden 2008. 

 16 A. Gołębiowska, Prawo do wolności i bezpieczeństwa..., s. 667−682. 
 17 Por. R. Powell, The Right of Security of Person in European Court of Human Rights Jurisprudence, 

European “Human Rights Law Review” 2007, Nr 6.
 18 Art. 5 Europejskiej Konwencji wskazuje na to, że: „1. Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeń-

stwa osobistego. Nikt nie może być pozbawiony wolności, z wyjątkiem następujących przypad-
ków i w trybie ustalonym przez prawo: a) zgodnego z prawem pozbawienia wolności w wyniku 
skazania przez właściwy sąd; b) zgodnego z prawem zatrzymania lub aresztowania w przypadku 
niepodporządkowania się wydanemu zgodnie z prawem orzeczenia sądu lub w celu zapewnienia 
wykonania określonego w ustawie obowiązku; c) zgodnego z prawem zatrzymania lub aresztowania 
w celu postawienia przed właściwym organem, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia 
czynu zagrożonego karą, jeśli jest to konieczne, w celu zapobieżenia popełnienia takiego czynu 
lub uniemożliwienia ucieczki po jego dokonaniu; d) pozbawienia nieletniego wolności na podsta-
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i bezpieczeństwa osobistego w sformułowaniu art. 5 ust. 1 dalsza część przepisu po-
święcona została już tylko wolności. Przyjmuje się, że między tymi pojęciami istnieje 
ścisły związek. Zakłada się także, że prawo do bezpieczeństwa osobistego powinno 
być odczytywane jako gwarancja, że nikt nie zostanie pozbawiony wolności arbitral-
nie. Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 18 grudnia 1986 r. w sprawie 
Bolano przeciwko Francji przyjął, że każdy środek pozbawienia wolności zastosowa-
ny w państwie będącym stroną Europejskiej Konwencji musi pozostawać w zgodzie  
z art. 5 ust 1, ponieważ chroni to przed arbitralnym jej ograniczeniem. Według Euro-
pejskiego Trybunału Praw Człowieka art. 5 ust. 1 chroni nie tylko prawo do wolności, 
ale również prawo do bezpieczeństwa osobistego19. Warto wyjaśnić, że arbitralność 
należy wiązać nie tyle z nieistnieniem albo istnieniem w prawie krajowym adekwatnej 
podstawy prawnej ingerencji w wolność, ale z praktyką organów państwa – strony. 
Wobec tego zobowiązanie do poszanowania prawa do bezpieczeństwa osobistego 
powinno być rozumiane jako dodatkowa przesłanka legalności ingerencji w wolność, 
która to ingerencja nie tylko musi mieścić się w treści art. 5 ust. 1 oraz pozostawać 
w zgodzie z prawem krajowym, ale także musi być niearbitralna.

wie zgodnego z prawem orzeczenia w celu ustanowienia nadzoru wychowawczego lub zgodnego 
z prawem pozbawienia nieletniego wolności w celu postawienia go przed właściwym organem;  
e) zgodnego z prawem pozbawienia wolności osoby w celu zapobieżenia szerzeniu przez nią choroby 
zakaźnej, osoby umysłowo chorej, alkoholika, narkomana lub włóczęgi; f) zgodnego z prawem 
zatrzymania lub aresztowania osoby, w celu zapobieżenia jej nielegalnemu wkroczeniu na tery-
torium państwa, lub osoby, przeciwko której toczy się postępowanie o wydalenie lub ekstradycję;  
2. Każdy, kto został zatrzymany, powinien zostać niezwłocznie i w zrozumiałym dla niego języku 
poinformowany o przyczynach zatrzymania i o stawianych mu zarzutach; 3. Każdy zatrzymany 
lub aresztowany zgodnie z postanowieniami ustępu 1 lit. c niniejszego artykułu powinien zostać 
niezwłocznie postawiony przed sędzią lub innym urzędnikiem uprawnionym przez ustawę do 
wykorzystania władzy sądowej i ma prawo być sądzony w rozsądnym terminie albo zwolniony 
na czas postępowania. Zwolnienie może zostać uzależnione od udzielenia gwarancji zapewniają-
cych stawienie się na rozprawę; 4. Rządy, kto został pozbawiony wolności przez zatrzymanie lub 
aresztowanie, ma prawo odwołania się do sądu w celu ustalenia bezzwłocznie przez sąd legalności 
pozbawienia wolności i zarządzenia zwolnienia, jeżeli pozbawienie wolności jest niezgodne z pra-
wem; 5. Każdy, kto został pokrzywdzony przez niezgodne z treścią tego artykułu zatrzymanie lub 
aresztowanie, ma prawo do odszkodowania”.

 19 Por. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie Öcalan 
przeciwko Turcji, par 86; Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 1 czerwca 2004 r. 
w sprawie Altun przeciwko Turcji, par. 57.

Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 131



Istotną kwestią wydaje się również, że Komisja Praw Człowieka (obecnie nieistnie-
jący organ) powołana w ramach Europejskiej Konwencji Praw Człowieka podkreśliła, 
że terminy „wolność” oraz „bezpieczeństwo” muszą być odczytywane tylko łącznie. 
Wyjaśniła także, że oba te terminy odnoszą się do fizycznej wolności i bezpieczeństwa. 
W treści art. 5 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka ustanowiono wolność 
od zatrzymania oraz bezpieczeństwo przed arbitralną ingerencją w wolność osobistą. 
Ponadto w myśl postanowień Europejskiej Konwencji dla realizacji ochrony wolności 
osobistej i bezpieczeństwa osobistego nie jest niezbędne posiadanie określonego oby-
watelstwa, gdyż wystarczającą cechą jest atrybut człowieczeństwa. Wobec tego zarówno 

„prawo do wolności osobistej”, jak też „prawo do bezpieczeństwa osobistego” obejmuje 
„każdego”, czyli każdą jednostkę ludzką, bez względu na obywatelstwo. 

Istnienie konwencji międzynarodowych o zasięgu uniwersalnym świadczy o wzra-
stającej świadomości praw człowieka i potrzebie ich ochrony za pośrednictwem insty-
tucji ponadpaństwowych. Jednakże w praktyce dokumenty te są mało skuteczne z racji 
rozbieżności w ich interpretacji przez państwa kierujące się odmiennymi założeniami 
ideologicznymi, a jeszcze bardziej z braku efektywnej kontroli ich realizacji. Dlatego 
też zaistniało przekonanie, że skuteczniejsza od uniwersalnej ochrony praw człowieka 
będzie ochrona o zasięgu regionalnym. Nie chodzi tu o regionalizm w sensie geogra-
ficznym, tylko o utworzenie unii między państwami należącymi do tego samego kręgu 
kulturowego i posiadającymi podobne systemy polityczne i ekonomiczne. Pierwszym 
przejawem tego rodzaju umowy regionalnej jest Europejska Konwencja Praw Człowieka 
podpisana przez państwa członkowskie Rady Europejskiej, a drugim Amerykańska 
Konwencja Praw Człowieka podpisana 22 listopada 1969 r. w San Jose. Inną umową 
o zasięgu europejskim, znacznie szerszym niż wspomniana Konwencja, jest Akt Koń-
cowy Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie uchwalony 1 sierpnia 1975 r. 

Warto zaznaczyć, że gwarancje poszanowania „prawa do wolności”20 i „prawa do 
bezpieczeństwa osobistego” zawarte w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka21 znalazły 
wyraz w inicjatywie Unii Europejskiej, która uchwaliła Kartę Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej22. Karta była proklamowana podczas posiedzenia przywódców państw 

 20 Por. A. Gołębiowska, Prawo do wolności i bezpieczeństwa…, s. 667−682. 
 21 Por. D. Harris, O’Boyle, C. Warbrick, Law of the European Convention…, s. 212–214; K. Reid, 

A Practitionerns Guide to the European…, s. 89.
 22  Por. A. Gołębiowska, Prawo do wolności i bezpieczeństwa…, s. 667–682.
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członkowskich Unii Europejskiej w Nicei 7 grudnia 2000 r.23. Z treści art. 6 Karty wynikają 
gwarancje, że: „Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego”24. Niemniej 
jednak warto zaznaczyć, że postanowienia Karty mogły wywołać skutek prawny dopie-
ro po ratyfikowaniu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy przez państwa 
członkowskie i po jego wejściu w życie. Ponadto należy zauważyć, że w porównaniu ze 
sposobem uregulowania prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego25 w Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka unormowanie tego prawa ma charakter deklaratoryjny, nie-
posiadający podstaw do dochodzenia przez jednostkę swoich praw przed sądem. Karta 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej natomiast nie kreuje, tak jak to czyni system 
stworzony przez Radę Europy na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – 
skutecznego mechanizmu ochrony praw człowieka na drodze sądowej26. 

 23 Por. M. Wyrzykowski (red.), Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka. Karta Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej. Konstytucja RP [w:] Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka. Standard praw 
i jego realizacja a przyszłe wyzwania, Poznań 2002, s. 68–71.  

 24 A. Gołębiowska, Reforma instytucji wspólnotowych a prawo do wolności religijnej w Traktacie 
Nicejskim, „Prawo Europejskie w Praktyce” 2010, 10 (76), s. 36–37. 

 25 Por. A. Gołębiowska, Prawo do wolności i bezpieczeństwa…, s. 667–682. 
 26 Por. J. A. Frowein, W. Paukert, Europäische Menschenrechtskonventionast, EMRK-Kommen-

tar, Kahl am Rhein – Strasbourg – Arlington 1985, s. 53; P. van Dijk, F. van Hoof, A. van Rinn,  
L. Zwaak (ed), Theory and Practice of the European…, s. 165–169; A. Gołębiowska, Prawo do wolności 
i bezpieczeństwa…, s. 667–682; Prawo do bezpieczeństwa osobistego powinno być odczytywane, 
jako gwarancja, iż nikt nie zostanie pozbawiony wolności arbitralnie. Europejski Trybunał Praw 
Człowieka w wyroku z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie Bozano p. Francji przyjmując, że każdy 
środek pozbawienia wolności zastosowany w państwie będącym stroną Konwencji o Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r. musi pozostawać w zgodzie z art. 5 ust. 1, z uwagi 
na to, iż chroni to przed arbitralnym jej ograniczeniem. Europejski Trybunału Praw Człowieka 
wyjaśnił, że wynika to z tego, iż art. 5 ust. 1 chroni nie tylko prawo do wolności, ale również prawo 
do bezpieczeństwa osobistego. W innym wyroku Trybunału z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie 
Öcalan przeciwko Turcji stwierdzono, że sens prawa do bezpieczeństwa osobistego zagwarantowa-
nego w art. 5 ust. 1 Konwencji sprowadza się do afirmacji ochrony przed arbitralnością. W żadnym 
z orzeczeń Trybunału nie przypisano prawa do bezpieczeństwa osobistego samodzielnej treści 
normatywnej, czego przykładem jest wyrok z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie Altun przeciwko 
Turcji. Z analizy wyroków Trybunału wynika, że arbitralność należy wiązać nie tylko z istnieniem 
czy też nieistnieniem w prawie krajowym adekwatnej podstawy prawnej ingerencji w wolność, ale 
z praktyką organów państwa – strony. Można zatem przyjąć, że zobowiązanie do poszanowania 
prawa do bezpieczeństwa osobistego rozumiane powinno być jako dodatkowa przesłanka legalności 
ingerencji w wolność, która to ingerencja nie tylko musi mieścić się w katalogu zamieszczonym 
w art. 5 ust. 1 oraz pozostawać w zgodzie z prawem krajowym, ale musi być także niearbitralna.
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3. Gwarancja poszanowania prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego

Gwarancje poszanowania prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego zostały 
umieszczone w systemie prawnym w drugiej połowie XX w., jako międzynarodowe 
normy prawne umożliwiające jednostkom, których prawa zostały naruszone, obronę 
przed ich naruszeniem27. Gwarancje te zobowiązywały do strzeżenia wykonywania 
przez państwa ich zobowiązań międzynarodowych w zakresie przestrzegania tego 
prawa, jak i innych praw i wolności28. Wobec tego można powiedzieć, że gwarancje po-
szanowania „prawa do wolności” i „prawa do bezpieczeństwa osobistego”29 umożliwiają 
bezpośrednie stosowanie ich w systemie sądowej ochrony jednostek ustalonych w Eu-
ropejskiej Konwencji (przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu) oraz 
systemie kontroli przestrzegania praw człowieka przez państwa-sygnatariuszy ONZ 
oraz w międzynarodowych paktach praw człowieka (przez Komitet Praw Człowieka)30.

Gwarancje dotyczące wolności człowieka polegają na możliwości czynienia tego, 
co nie szkodzi innym, natomiast to, co jest publicznie szkodliwe i zabronione, okre-
ślają przepisy prawa31. A zatem nie jest dopuszczalne, aby wolność była przez państwo 
przyznawana w formie świadczenia. Istnienie wolności może być potwierdzone tylko 
przez obowiązujące przepisy prawa. Poza tym wolność powinna być ochraniana przez 
instrumenty pozostające w dyspozycji państwa i tylko z ważnych powodów publicznych, 
określonych przez ustawy może być ograniczana. Prawo do wolności nie oznacza prawa 
do możliwości korzystania z jednej z przyrodzonych wolności należnych człowiekowi, 
tylko prawo do wolności fizycznej człowieka, a więc prawo chroniące jednostkę ludzką 
przed bezprawnym pozbawieniem jej wolności32. Z kolei wolność osobista oraz bez-

 27 Por. A. Gołębiowska, Wolność religijna jako instytucja prawna…, s. 29–30; K. Reid, A Practitionerns 
Guide to the European…, s. 132; A. Gołębiowska, Prawo do wolności i bezpieczeństwa…, s. 667–682.

 28 Por. A. Gołębiowska, Gwarancje wolności sumienia i religii w Konstytucji…, s. 349.
 29 Por. A. Gołębiowska, Prawo do wolności i bezpieczeństwa…, s. 667–682.
 30 Por. S. Atrill, Nulla poena sine lege in comparative perspective: retrospectivity under the ECHR and 

US Constitution, Public Law, Spring 2005; A. Gołębiowska, Prawo do wolności i bezpieczeństwa…  
s. 667–682; B. Juratovitch, Retroactive criminal liability and international human rights law, British 
Yearbook of International Law 2004, vol 75; H. Kreickker, Art. 7 EMRK und die Gewalttaten an 
der deutch – deutsch Grenze, Baden – Baden 2002. 

 31 Por. N. Mole, C. Harby, A guide to the implementation of Article 6 of the European Convention on 
Human Rights, Strasburg 2006; S. Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford 2006; 
A. Gołębiowska, Prawo do wolności i bezpieczeństwa…, s. 667–682. 

 32 Por. A. Gołębiowska, Prawo do wolności i bezpieczeństwa…, s. 667–682. 
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pieczeństwo jednostki są składnikami praw naturalnych, tzn. przyrodzonych i niezby-
walnych praw jednostki ludzkiej. W związku z tym, w klasycznym ujęciu tego prawa, 
świadczenie państwa polega na stworzeniu gwarancji chroniących jednostkę przed 
samowolą organów państwa, mogącą powodować bezprawne pozbawienie wolności33. 

Analiza problematyki prowadzi do wniosku, że w tym sensie wolność jednostki 
jest immanentnie związana z bezpieczeństwem osobistym w stosunkach wertykalnych 
między jednostką a organami państwa, natomiast jednostka jest osobiście bezpieczna 
wówczas, gdy jej wolność jest gwarantowana przez przepisy prawne. Jednostka może 
być zatem pozbawiona wolności, ale tylko w okolicznościach, jakie przewidują prze-
pisy prawne. Z uwagi na to można uznać, że bezpieczeństwo osobiste posiada wymiar 
mierzalny, ale występuje wtedy, kiedy dla jednostki nie ma zagrożeń mogących powo-
dować bezprawne pozbawienie jej wolności34. Z kolei brak bezpieczeństwa osobistego 
występuje wtedy, gdy przepisy prawne w dostateczny sposób nie gwarantują jednostce 
ochrony przed możliwością pozbawienia wolności, a także wtedy, gdy przepisy praw-
ne formalnie gwarantują tę ochronę, ale nie są stosowane w sposób zapewniający jej 
bezpieczeństwo. Oznacza to, że organom państwa powinny być przyznane tylko takie 
kompetencje, które mogą zapewnić porządek i bezpieczeństwo w państwie, natomiast 
nie powinny nimi być tylko takie kompetencje, jakich realizacja nie będzie mogła być 
zastosowana do naruszenia wolności żadnej z jednostek35

W postanowieniu art. 5 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka zaznaczono, 
że nie tylko uznaje się konieczność podejmowania decyzji o pozbawieniu jednostki 
wolności na podstawie obowiązujących przepisów prawnych36, ale również wymie-
nione są w sposób enumeratywny podstawy mogące być uzasadnieniem pozbawienia 
wolności. Z przepisu art. 5 ust. 1 litera a Europejskiej Konwencji wynika sytuacja 
pozbawienia wolności jednostki w wyniku skazania przez właściwy sąd. Sytuacja 
taka uznawana jest w świetle Europejskiej Konwencji za zgodną z przepisami prawa. 
W art. 5 ust. 2 Europejskiej Konwencji37 znajduje się przepis, według którego oso-
ba pozbawiona wolności posiada prawo do poinformowania jej o przyczynach tego 

 33 Tamże, s. 669–671.
 34 Tamże, s, 674–677.
 35 Tamże, s. 667–669.
 36 Por. A. Gołębiowska, Prawo do wolności i bezpieczeństwa…, s. 667–682. 
 37 Por. S. Atrill, Nulla poena sine lege…, s. 298; N. Mole, C. Harby, A guide to the implementation…,  

s. 427; F. Benoit-Romer, Bienvenue…, s. 199–204; A. Gołębiowska, Prawo do wolności i bezpieczeń-
stwa…, s. 667–682; F. Coomans, M. T. Kamminga (ed.), Extraterritorial Application…, s. 233–238.
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pozbawienia. W standardzie międzynarodowym istnieje obowiązek niezwłocznego 
i zrozumiałego informowania o stawianych zarzutach. Wobec tego wymóg udziele-
nia każdej osobie pozbawionej wolności informacji na temat podstaw zatrzymania 
poszukiwać można w nakazie humanitarnego traktowania każdego człowieka, który 
w sytuacji pozbawienia go wolności powinien posiadać wiedzę na temat jego obec-
nej sytuacji i czekającego go losu38. Jednocześnie należy podkreślić, że obowiązek 
wykonania poinformowania w momencie zatrzymania stanowi przepis w wyższym 
stopniu określonym niż sformułowanie mówiące o „niezwłocznym” wykonaniu tego 
obowiązku39. Tak sformułowany obowiązek dla organu dokonującego zatrzymania 
wymusza konieczność rozpatrzenia konsekwencji decyzji o zatrzymaniu w kontekście 
gotowości do poinformowania osoby, która została pozbawiona wolności, w chwili 
zatrzymania o przyczynach zatrzymania oraz o stawianych jej zarzutach40. Poza tym 
należałoby wziąć pod uwagę sformułowanie, które wypowiada się na temat obowiązku 
poinformowania i to „w chwili zatrzymania”, co z pewnością stwarza korzystniejszą dla 
jednostki dochodzącej naruszeniu swojej wolności możliwość domagania się sądowej 
kontroli przestrzegania należnej jej konstytucyjnej gwarancji prawa41. Stanowczo 
można podkreślić, że obowiązek poinformowania o zarzutach jest dalej idący niż 
obowiązek poinformowania o przyczynach zatrzymania osoby. Notabene obowiązek 
poinformowania o zarzutach posiada charakter procesowy i dlatego powinien być 
zrealizowany w odpowiedniej formie przewidzianej przez ustawę42.

W Europejskiej Konwencji, podobnie jak w innych dokumentach, nie umieszczono 
przepisów dotyczących regulacji kwestii związanej z prawem do traktowania w sposób 
humanitarny każdej osoby pozbawionej wolności. W przepisie art. 3 Europejskiej 
Konwencji wprowadzono zapis zakazujący poddania kogokolwiek torturom oraz 
nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Tym samym można stwierdzić, 
że Europejska Konwencja nie zawiera przepisu dotyczącego nakazu humanitarnego 
traktowania osób pozbawionych wolności43. 

 38 A. Gołębiowska, Prawo do wolności i bezpieczeństwa…, s. 668–669.
 39 Tamże, s. 669.
 40 Tamże, s. 672.
 41 Tamże, s. 667–682. 
 42 Tamże, s. 669–670.
 43 Por. F. Coomans, M. T. Kamminga (ed.), Extraterritorial Application…, s. 221–226; A. Gołębiow-

ska, Prawo do wolności i bezpieczeństwa... s. 667–682; S. Atrill, Nulla poena sine lege…, s. 119–121;  
N. Mole, C. Harby, A guide to the implementation…, s. 224–227; K. Reid, A Practitionerns guide 
to the European…, s. 332–334.
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Istotną kwestią, na którą należałoby zwrócić uwagę, jest zasada, która zapobiega bez-
zasadnemu pozbawianiu wolności osób, których sprawy prowadzone są w przewlekły 
sposób, jak również osób, których sprawy mogą być rozpatrzone bez stosowania środka 
zapobiegawczego. Z przepisu art. 5 ust. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 
wynika, że każdy zatrzymany lub aresztowany ma prawo być sądzony w rozsądnym 
terminie albo zwolniony na czas postępowania. Zasada rozpatrzenia sprawy osoby 
pozbawionej wolności w „rozsądnym terminie” lub jej zwolnienia została związana 
z pojęciem „prawa do wolności” i „prawa do bezpieczeństwa osobistego”44. W Euro-
pejskiej Konwencji Praw Człowieka zasada prawa do sądu została uwzględniona obok 
zasady dotyczącej prawa do osądzenia w rozsądnym terminie lub zwolnienia każdej 
osoby pozbawionej wolności, czyli zatrzymanej lub aresztowanej. 

Podsumowanie 

Problematyka dotycząca prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego może być 
przedmiotem badań z punktu widzenia zainteresowań różnych dyscyplin naukowych 
i w ramach tych dyscyplin mogą być zadawane pytania badawcze wymagające rozstrzy-
gnięć w zakresie stanu bezpieczeństwa osobistego. Autorki przychylają się do stanowiska, 
że wśród prawników może istnieć zróżnicowanie w stosunku do kwestii bezpieczeństwa 
osobistego obywatela, powodowane specjalizacją wynikającą z podziału nauki prawa na 
wiele gałęzi. Powstaje wątpliwość i celowo autorki zwracają uwagę na problem koniecz-
ności ustalenia zakresu przedmiotowego pojęcia bezpieczeństwa osobistego obywatela, 
z uwagi na to, że ogólne sformułowanie będące treścią tego pojęcia posiada charakter 
wieloznaczny. Tym samym nie umożliwia konkretyzacji obszaru badawczego de lege lata 
i de lege ferenda. Dlatego też, aby wysiłek badawczy był racjonalnie ukierunkowany, nie-
zbędne wydaje się uściślenie zakresu przedmiotowego pojęcia bezpieczeństwa osobistego. 
W naukach prawnych problematyka bezpieczeństwa osobistego jednostki ludzkiej jest 
badana najbardziej wyraziście w sferze normatywnych wartości, przestrzegania i ochrony 
wolności oraz praw człowieka i obywatela. W doktrynie prawa zauważa się, że jedną 
z najważniejszych wartości dla człowieka jest wolność osobista. W odniesieniu zaś do 
poglądu reprezentowanego przez J. Locke, „Być wolnym to znaczy dysponować i swo-
bodnie, zgodnie z własnym sumieniem, kierować własną osobą, działaniem, majątkiem, 
całą swą własnością z przyzwoleniem prawa, któremu się podlega, nie być poddanym 
czyjejś arbitralnej woli, ale kierować się bez przeszkód własną wolą”.

 44 Por. A. Gołębiowska, Prawo do wolności i bezpieczeństwa…, s. 667–682. 
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Działalność Prowincjalnego Związku Straży Pożarnych 
Śląska w latach 1863−1939

Abstrakt

Historia pożarnictwa na Śląsku nie doczekała się do tej pory monografii lub opracowania 
w formie wydawnictwa naukowego. Bazę źródłową dla artykułu stanowi literatura w języku 
niemieckim oraz zasoby Archiwum Państwowego w Katowicach. Część materiałów źró-
dłowych udostępniło autorowi Niemieckie Muzeum Pożarnictwa w Fuldzie. W obszernym 
wstępie przedstawiono wydarzenia z połowy XIX w., które miały wpływ na początki zorgani-
zowanego pożarnictwa na Śląsku. Po dokonaniu ich analizy wyłania się obraz bardzo dobrze 
zorganizowanej ochrony przeciwpożarowej prowadzonej przez Prowincjalny Związek Straży 
Pożarnych Śląska. Wpływ na organizację śląskiego pożarnictwa miały ówczesne wydarzenia 
polityczne, czyli m.in. dojście do władzy w 1933 r. hitlerowców, co zostało uwzględnione 
w artykule przez autora. Wcześniej, bo w 1922 r., część wschodnia Górnego Śląska przypadła 
Polsce, czego − z uwagi na odmienność tematu − nie omówiono w artykule.

Słowa kluczowe: początki zorganizowanego pożarnictwa na Śląsku, stan ochrony przeciw-
pożarowej od drugiej połowy XIX w. do pierwszej tercji XX w. na Śląsku, czołowi działacze 
śląskiego pożarnictwa

Activities of the Provincial Fire Brigade Association  
of Silesia in 1863–1939

Abstract

The history of firefighting in Silesia has not received a monography or scientific publication 
yet. The database source for the article is literature in German and the resources of the State 
Archives in Katowice. Some of the source materials were made available to the author by the 
German Fire Brigade Museum in Fulda. The extensive introduction presents events from the 
mid-nineteenth century, which influenced the beginnings of organized firefighting in Silesia. 
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After analyzing the material, a picture of very well organized fire protection, conducted by 
the Provincial Association of Fire Brigades of Silesia, emerges. The discussed issues were 
influenced by the political events, ie the rise of the Nazis in 1933, which was included in the 
article by the author. Earlier, in 1922, the eastern part of Upper Silesia fell to Poland, which, 
due to the differences in the subject, was not discussed in the article.

Key words: the beginnings of organized firefighting in Silesia, the state of fire protection from 
the second half of the 19th century to the first third of the 20th century in Lower and Upper 
Silesia, leading activists of Silesian firefighting

Wprowadzenie
Początki zorganizowanego pożarnictwa przypadają w Europie na drugą połowę XIX w. 
W tym czasie Śląsk należał do Prus. Według Conrada Magirusa1, najstarsza ochotni-
cza straż pożarna na niemieckim obszarze językowym powstała w Miśni w 1841 r., 
pod nazwą Ochotniczy Oddział Gaśniczo-Ratunkowy (Freiwilliges Lösch – und Ret-
tungs-Corps). Podobne oddziały uformowały się w Genewie i Bazylei, oba w 1845 r.2 
W grupie najstarszych straży ochotniczych w Europie znajduje się Związek Ogniowo- 
-Ratunkowy (Feuer-Rettungs-Verein), założony z inicjatywy śląskich działaczy pożar-
nictwa 10 października 1844 r. we Wrocławiu.

Niepoślednią rolę w rozwoju pożarnictwa na niemieckim obszarze językowym 
odegrały zakładane od połowy XIX w. Towarzystwa Gimnastyczne (Turnvereine). 
Twórcą i propagatorem ruchu gimnastycznego w Prusach był Friedrich Ludwig Jahn3. 
Ideą przyświecającą członkom tym związków było bezinteresowne zaangażowanie 
społeczne, w tym niesienie pomocy podczas pożarów. Pomysłodawcą wstępowania 

1 Conrad Dietrich Magirus (1824−1895) był założycielem, w 1864 r., fabryki sprzętu pożarniczego 
w Ulm (obecnie Badenia-Wirtembergia).

2 Magirus C. D.,: Das Feuerlöschwesen in allen seinen Theilen, Selbsverlag des Verfassers, Ulm 1877, 
s. 58.

3 Friedrich Ludwig Jahn (1778−1852) upatrywał kształtowania się postaw obywatelskich i patriotyzmu 
młodzieży w ćwiczeniach fizycznych. Na tej drodze widział odzyskanie niepodległości przez Prusy 
zajęte przez Napoleona. W 1811 r. założył pierwsze boisko do ćwiczeń w dzielnicy Hasenheide 
w Berlinie. Pierwszy Związek Gimnastyczny powstał w 1814 r. w Hamburgu. Pierwszy Związek 
Gimnastyczny na Śląsku powstał z Zgorzelcu w 1847 r., następny we Wrocławiu w 1858 r. Więcej: 
[1, s. 20−22].
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członków Towarzystw Gimnastycznych do ochotniczych straży pożarnych był Carl 
Metz, założyciel fabryki sprzętu gaśniczego w Heidelbergu (1842 r.)4 Pierwsza na 
świecie zorganizowana w ten sposób ochotnicza straż pożarna powstała w Durlach 
w 1846 r.5. Dwa lata później Carl Metz opublikował manifest, w którym zawarł główne 
tezy dotyczące przyszłości pożarnictwa. Według niego powinno się zakładać straże 
pożarne oparte na wysportowanych młodych mężczyznach. Oddziały należało wypo-
sażyć w odpowiedni sprzęt, a obowiązkiem członków winny być regularne ćwiczenia 
na wzór wojskowy.6

Od drugiej połowy lat 40. XIX w. w Prusach dał się zauważyć dynamiczny proces 
powstawania straży pożarnych zakładanych na bazie Związków Gimnastycznych. 
Najwięcej jednostek powstało w Badenii, Wirtembergii, Saksonii i Bawarii7. 

Z inicjatywy Conrada Magirusa, 10 lipca 1853 r. do miejscowości Plochingen, 
zwołano zjazd delegatów istniejących straży pożarnych. Nadrzędnym celem było 
utworzenie ponadregionalnego związku, zrzeszającego jednostki funkcjonujące na 
niemieckim obszarze językowym. W ten sposób doszło do powstania Niemieckiego 
Związku Straży Pożarnych8. Na VI zjeździe, w 1862 r. w Augsburgu, środowisko dzia-
łaczy pożarnictwa wnioskowało o tworzenie związków straży pożarnych na szczeblu 
prowincji i powiatów9. 

1. Powstanie i działalność Prowincjalnego Związku Straży Pożarnych Śląska

W kontekście wspomnianych inicjatyw należy upatrywać założenie 19 lipca 1863 r. 
„Stowarzyszenia związków straży pożarnych i ratowniczych oraz gmin Śląska i Po-
znańskiego” we Wrocławiu, skupiającego straże pożarne z dwóch pruskich prowincji 
Śląska i Poznania10. Z chwilą powstania tegoż związku działały na pruskim Śląsku straże 

4 Ewald G., Die Geschichte der Feuerspritze bis 1945, Motorbuch-Verlag, Stuttgart 1978, s. 88.
5 Metzger R., 150 Jahre Metz Feuerwehrgeräte, Concordia Verlag, Bühl 1992, s. 25.
6 Ibidem, s. 37.
7 Magirus C. D., Das Feuerlöschwesen in…, op. cit., s. 59.
8 Schamberger R., Der Deutsche Feuerwehrverband [w:] Entstehung und Entwicklung der Feuer-

wehr-Verbände, Internationale Arbeitsgemeinschaft für Feuerwehr – und Brandschutzgeschichte 
im CTIF, Varażdin 2010, s. 19.

9 Magirus C. D., Das Feuerlöschwesen in…, op. cit., s. 62.
 10 Hellmann J., Festschrift zur Feier des 50jährigen Bestehens des Provinzial-Verbandes der Feuerwehren 

Schlesiens in Schweidnitz im September 1913, Neisse 1913, s. 1−2.



pożarne we Wrocławiu (1844), Zgorzelcu (1848), Legnicy (1852), Głubczycach (1854), 
Wschowej (1855), Bolesławcu (1856), Bolkowie (1856), Raciborzu (1858), Gliwicach 
i Głogówku (1860), Ząbkowicach Śląskich (1861), Opolu, Żaganiu, (1862), Zielonej 
Górze, Jeleniej Górze, Strzelcach Opolskich, Świdnicy, Oławie i Jaworze (1863), My-
słowicach, Strzegomiu i Środzie Śląskiej (1864)11.

Działalność związkowa to regularne zjazdy i działająca w ramach związku Komisja 
Zarządcza. Pierwszym przewodniczącym związku został Rudolf Becker z Wrocławia12. 
Działalność finansowano ze składek członkowskich. Na spotkaniach omawiano za-
gadnienia techniczne (np. znormalizowanie łączników i hydrantów, łączność a straże), 
prezentowano statystyki, opiniowano zamierzenia. Imprezami towarzyszącymi były 
pokazy strażackie i wystawy sprzętu. Działacze czynili starania o współfinansowanie 
straży ze środków Towarzystw Ubezpieczeniowych ze Śląska i poznańskiego. W 1883 r. 
związek wstąpił do Pruskiego Krajowego Związku Straży Pożarnych13. W 1885 r. za-
łożono dla członków straży pożarnych Śląską Kasę Wypadkową14. 

W 1894 r. straże pożarne z Wielkopolski odłączyły się i utworzyły własny związek. 
Od tej pory działacze ze Śląska przyjęli nazwę Prowincjalny Związek Straży Pożarnych 
Śląska (Provinzial Feuerwehrverband der Feuerwehren Schlesiens). 

W 1896 r. wybrano na przewodniczącego związku, Johannesa Hellmanna, który 
pełnił tę funkcję przez 24 lata. Do jego największych zasług należało stworzenie sieci 
związków powiatowych, oraz opublikowanie w 1892 r. „Normal-Übungs-Ordnung” 
(Regulaminu Ćwiczeń Strażackich dla Śląska). Za jego kadencji, w 1907 r., rozpoczęto 
wydawanie „Schlesische Feuerwehrzeitung” („Śląskiej Gazety Strażackiej”). Był on 
także autorem broszury pt. „Verbesserung des Feuerlöschwesens auf dem flachen 
Lande” („O poprawie pożarnictwa w krajach nizinnych”), wydanej w 1911 r. przez 
Pruski Związek Straży Pożarnych. Wcześniej, w 1908 r., wydał w Nysie „Schlesisches 
Feuerwehr-Liederbuch” („Śląski śpiewnik strażacki”)15. Dla upamiętnienia tego zasłu-
żonego działacza, w 1920 r. ustanowiono medal im. J. Hellmanna, przyznawany przez 
związek zasłużonym członkom.

 11 Körting G., Oberschlesien, Erinnerungen an die Feuerwehr, Deutsches Feuerwehrmuseum Fulda, 
sygn. 6147, k. 205 (praca w maszynopisie).

 12 Hellmann J., Festschrift zur Feier…, op. cit., s. 8.
 13 Ibidem, s. 14.
 14 Ibidem, s. 56.
 15 Hämel A., Johannes, Joseph, Konrad Hellmann, „Schlesische Feuerwehrzeitung” 1924, nr 19, s. 163−164.
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Tabela 1. Śląskie pożarnictwo w ujęciu statystycznym do 1900 r.

Źródło: [6]

2. Struktura związku i podział wewnętrzny

Na przestrzeni kolejnych 35 lat działalności związku doszły w nim do głosu tendencje 
decentralistyczne. Do końca XIX stulecia powstało w jego strukturze aż 17 podzwiąz-
ków (Unterverbände). Największym był Podzwiązek Górnośląski, składający się z 68 
straży pożarnych, po nim Podzwiązek Środkowy Śląsk (52). 28 grudnia 1898 r. uka-
zało się rozporządzenie ministerialne nakazujące tworzenie w Prusach pożarniczych 
struktur związkowych zgodnie z podziałem administracyjnym państwa. W związkach 
prowincjalnych należało tworzyć związki okręgowe i powiatowe16. W myśl rozporzą-
dzenia zarząd związku zaproponował w 1900 r. następujący podział na okręgi (Bezirke) 
i powiaty (Kreise):

 16 Hellmann J., Festschrift zur Feier…, op. cit., s. 46.

Rok Liczba 
jednostek

Członkowie
aktywni

Członkowie
wspierający

Członkowie
honorowi

Sikawki
ręczne Pożary Wypadki

1880 62 3813 2068 136 156 244 8

1883 80 6087 3806 207 260 295 12

1886 100 7158 4585 215 297 440 25

1888 113 8472 5524 204 396 453 35

1890 192 19 348 8729 295 539 598 49

1892 228 19 582 9418 368 740 871 104

1894 309 17 062 11 545 368 851 1722 108

1896 307 15 518 10 839 558 873 2276 142

1898 286 13 679 10 050 411 761 1626 131

1900 380 17 887 15 431 706 1139 2958 179
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• Okręg Legnica skupiał następujące związki powiatowe: 1. Legnica i Jawor, 2. Bolków, 
3. Kamienna Góra, 4. Lwówek Śląski, 5. Jelenia Góra, 6. Bolesławiec, 7. Lubań, 8. Zgo-
rzelec i Rothenburg (Łużyce), 9. Głogów, Kożuchów, Zielona Góra, 10. Hoyerswerda 
(Łużyce), 11. Żagań, 12. Lubin, 13. Złotoryja i Chojnów, 14 Świerzawa.

• Okręg Wrocław skupiał następujące związki powiatowe: 1. Oleśnica, Namysłów, 
Syców, Milicz, Trzebnica, 2. Brzeg, Oława, Wrocław, 3. Strzelin, Ziębice, 4. Ząbko-
wice Śląskie, Niemcza, 5. Kłodzko, 6. Bystrzyca Kłodzka, 7. Nowa Ruda, 8. Świdnica, 
Strzegom, 9. Dzierżoniów, 10. Wałbrzych, 11. Środa Śląska, Strzegom, 12. Wołów, 
Ścinawa, Góra Śląska.

• Okręg Opole skupiał następujące związki powiatowe: 1. Bytom, 2. Katowice, Pszczy-
na, 3. Gliwice, Zabrze, Tarnowskie Góry, 4. Racibórz, Rybnik, 5. Koźle, 6. Głubczy-
ce, 7. Prudnik, 8. Nysa, 9. Grodków, 10. Niemodlin, 11. Opole, Strzelce Opolskie,  
12. Lubliniec, Olesno, Kluczbork.
Opisany podział zatwierdzono w 1900 r. na 25. jubileuszowym zjeździe w Legni-

cy. W ten sposób dokonała się zasadnicza reorganizacja związku. Według Johannesa 
Hellmanna, podział związku na trzy okręgi sprawdził się. Taką opinię wyraził, mówiąc: 

„Mogę z satysfakcją stwierdzić, że zatwierdzona w Legnicy 12 sierpnia 1900 r. reorga-
nizacja była jak najbardziej wskazana i sprawdza się merytorycznie. Do tej pory nie 
wpłynęły żadne skargi. Związki okręgowe i powiatowe wzmocniły się wewnętrznie 
i pozostaje kwestią czasu przyłączenie się do nich następnych związków, które z pew-
nością zauważyły, że nasze stowarzyszenie jest jednym z gwarantów pomyślności 
Prowincji Śląsk i jej mieszkańców”17. 

Prowadzenie skutecznej ochrony przeciwpożarowej wymagało organizowania 
specjalistycznych szkoleń dla kadry dowódczej. W tym celu rozpoczęto organizację 
jednodniowych kursów. W latach 1902−1910 szkolenia takie odbyły się w: Oleśni-
cy, Lwówku Śląskim, Kłodzku, Brzegu, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu, Świdnicy, 
Wałbrzychu i Oławie18, Wąsoszu, Prudniku, Lublińcu, Opolu, Bytomiu, Tarnowskich 
Górach, Żaganiu, Rothenburgu (Górne Łużyce), Wołowie, Dusznikach Zdrój i Nowej 
Rudzie19. Od połowy lat 20. XX w. związek wydłużył kursy szkoleniowe do dwóch dni. 
Od 1929 r. czyniono starania o założenie szkoły pożarniczej.

 17 AP-Katowice, Akta Miasta Chorzów, sygn. 426, Bericht des Ausschusses des Provinzial-Verbandes 
der Feuerwehren Schlesiens, Neisse 1904, k. 56. Cytat w tłumaczeniu autora artykułu.

 18 Ibidem, s. 57.
 19 AP-Katowice, Akta Miasta Chorzów, sygn. 3014, Bericht des Ausschusses des Provinzial-Verbandes 

der Feuerwehren Schlesiens, Neisse 1908, k. 17.

146 Dariusz Falecki



Tabela 2. Liczba straży pożarnych skupionych w Związku w latach 1902−1912

Źródło: Berichte des Ausschusses des Provinzial-Verbandes der Feuerwehren  Schlesiens  

für die Jahre 1902−1912, Neisse� (Sprawozdania Komisji Prowincjalnego Związku Straży  

Pożarnych Śląska za lata 1902−1912) [w:] AP-Katowice, Akta Miasta Chorzów, sygn� 426 i 3014�

Do 1920 r. funkcję przewodniczącego związku pełnili (w latach) 1863−1869 Rudolf 
Becker, (Wrocław), 1869−1872 Dittrich (Świdnica), 1872−1878 ponownie Rudolf Be-
cker (Wrocław), 1878−1896 Robert Mende (Wrocław), 1896−1920 Johannes Hellmann 
(Nysa)20.

W 1913 r. w Świdnicy odbył się jubileuszowy zjazd związkowy, na którym świę-
towano 50-lecie działalności. Było to ostanie spotkanie działaczy przed wybuchem 
I wojny światowej. Postanowiono o założeniu Kasy Pośmiertnej dla członków oraz Kasy 
Zapomogowej dla poszkodowanych podczas akcji gaśniczych21. Ponadto utworzono, 
wzorem Berlina, specjalny fundusz na budowę strażackiego domu wypoczynkowego, 
zatwierdzono również nowy regulamin umundurowania22. 

3. Działalność związkowa po zakończeniu I wojny światowej

Po zakończeniu wojny panowała w Niemczech katastrofalna sytuacja ekonomiczna 
i społeczna. Śląsk stał się areną podziałów narodowościowych. Część mieszkańców po-
stawiono przed wyborem zostania obywatelami Niemiec, Polski lub Czechosłowacji23. 

 20 Hämel E.: Kurze Geschichte des Provinzial Feuerwehrverbandes, „Schlesische Feuerwehrzeitung“ 
1933, nr 13, s. 100.

 21 AP-Katowice, Akta Miasta Chorzów, sygn. 3014, k. 70.
 22 Ibidem, k. 81.
 23 Czapliński M., Śląsk od pierwszej po koniec drugiej wojny światowej (1918−1945) [w:] Historia Śląska, 

M. Czapliński (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 349.

Lata Okręg Wrocław Okręg Legnica Okręg Opole

1902−1904 141 177 199

1904−1906 brak danych brak danych brak danych

1906−1908 159 238 240

1908−1910 190 305 302

1910−1912 222 341 333
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W 1919 r. utworzono na niemieckim Śląsku dwie prowincje Dolny i Górny Śląsk24, co 
miało na celu pozyskanie mieszkańców wschodnich i południowych powiatów Rejencji 
Opolskiej do optowania podczas plebiscytu za Niemcami. 

Rozwój związku po zakończeniu I wojny światowej i wzrost prac administracyjnych 
dowiodły, że dalsza praca zarządu związku na zasadach wolontariatu i dobrowolności 
stała się niemożliwa. Johannes Hellmann oraz przedstawiciele Śląskiego Prowincjalne-
go Towarzystwa Ubezpieczeń od Ognia wyszli z inicjatywą utworzenia stałego Biura 
Związku, finansowanego z funduszy towarzystwa ubezpieczeniowego. 

Tabela 3. Liczba ochotniczych straży pożarnych skupionych w Związku  

w latach 1920−1933

Źródło: [7]

* Spadek liczby jednostek w Okręgu Opole w porównaniu z latami 1910–1912 spowodowało 

przyłączenie wschodniej części Górnego Śląska do Polski w 1922 r�

** W 1928 r� powstał samodzielny Górnośląski Prowincjalny Związek Straży Pożarnych�

W 1928 r. odłączył się od związku głównego we Wrocławiu, Górnośląski Prowin-
cjalny Związek Straży Pożarnych (Oberschlesischer Provinzial-Feuerwehrverband). 
Związek z Wrocławia przyjął określnik Niederschlesisch (Dolnośląski).

Utworzenie Górnośląskiego Prowincjalnego Związku Straży Pożarnych spotkało 
się z głębokim niezadowoleniem działaczy związkowych z Wrocławia. Przewodni-
czący Karl Voigt odniósł się do zaistniałych faktów 5 stycznia 1928 r. na zjeździe we 
Wrocławiu: „Moi drodzy koledzy! Decyzja związków powiatowych Prowincji Górny 
Śląsk, o której poinformował nas ich rzecznik, burmistrz Nysy dr Max Warbrunn, 

 24 Czapliński M., Niemiecki Śląsk po podziale w Republice Weimarskiej. Prowincja górnośląska [w:] Historia 
Śląska, M. Czapliński (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 365.

Lata Okręg Wrocław Okręg Legnica Okręg Opole

1920−1922 417 461 227*

1923−1924 518 536 275
1925−1927 612 676 342
1928−1929 680 744 brak danych**

1930−1931 739 790 –
1932−1933 771 808 –
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zasmuciła mnie i wszystkich tu zebranych. Nie jest to miły prezent na 65. urodziny 
naszego stowarzyszenia. To już trzeci podział, który dotknął nas w 65-letniej historii 
związku. W 1894 r. odłączyły się straże z poznańskiego, w 1920 r. na mocy postano-
wień Traktatu Wersalskiego odłączyło się 159 straży pożarnych, które znalazły się 
na ternie Polski i Czechosłowacji, a dziś odłącza się od nas 355 jednostek z Górnego 
Śląska, w celu utworzenia własnej organizacji (…). Ja, jako przewodniczący starego 
związku, składam przysięgę w imieniu wszystkich straży pożarnych Prowincji Dolny 
Śląsk, że nigdy w potrzebie od was nie cofniemy naszej ręki braterstwa i przyjaźni (…). 
Wielkie są przed nami wspólne zadania w dziedzinie kultury na rzecz całego Śląska. 
Wykonamy je bez względu na polityczne granice prowincji. To, czego dokonali do tej 
pory dla Śląska: Hellmann, Färber, Müller, Tholuck, Mappes oraz inni, pozostanie dla 
nas na zawsze zapisane sercach (…)”25.

W 1930 r. związek dolnośląski założył szkołę pożarniczą w Białym Kamieniu koło 
Wałbrzycha. Wykładowcami byli czołowi działacze związku. Rocznie szkolono ok. 150 
strażaków26. W 1934 r. rozpoczęto budowę nowej siedziby dla tej placówki w Wałbrzy-
chu. W maju 1935 r. odbył się tam pierwszy siedmiodniowy kurs27. 

4. W nowej rzeczywistości politycznej

Z chwilą przejęcia władzy w Niemczech przez hitlerowców w 1933 r. władze państwowe 
dążyły do konsolidacji i ujednolicenia struktur pożarniczych. Przejawem tendencji 
centralistycznych było najpierw połączenie − 1 kwietnia 1936 r. − obu biur związkowych, 
czyli dolno- i górnośląskiego w jedno, z siedzibą we Wrocławiu28. W 1936 r. Dolnośląski 
Prowincjalny Związek Straży Pożarnych skupiał 63 584 członków, na podziale bojowym 
było łącznie 697 motopomp29. Do 1938 r. funkcję przewodniczącego związku pełnili 

 25 Verhandlungsniederschrift über die Sitzung anlässlich des ordentlichen Feuerwehrtages des Ver-
bandes der Feuerwehren Schlesiens am 5 Januar 1928, „Schlesische Feuerwehrzeitung“ 1928, nr 2,  
s. 15. Cytat w tłumaczeniu autora artykułu.

 26 Feuerwehrfachschule in Weiβstein Kreis Waldenburg in Schlesien, „Schlesische Feuerwehrzeitung“ 
1929, nr 21, s. 1−2.

 27 Bekanntmachungen und Mitteilungen, „Schlesische Feuerwehrzeitung” 1935, nr 3, s. 3.
 28 Mitgliederversammlung der Provinzial-Feuerwehrverbände, „Schlesische Feuerwehrzeitung“ 1936, 

nr 5, s. 67.
 29 Sauerbier E., Geschäftsbericht für 1936 der Ober – und Niedeschlesischen Provinzial-Feuerwehrver-

bände, „Schlesische Feuerwehrzeitung“ 1937, nr 19, s. 286−287.
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w latach 1920−1933 Karl Voigt (Świdnica), 1933−1934 Kaiser (Wrocław) i 1934−1938 
Ewald Sauerbier (Gogolin).

W 1938 r. ponownie połączono administracyjnie niemieckie Prowincje Górny 
i Dolny Śląsk w jedną Prowincję Śląsk. Dokonano także połączenia obu związków 
w jeden, pod nazwą Dolnośląsko-Górnośląski Prowincjalny Związek Straży Pożarnych. 
Związek podzielono 23 kwietnia 1938 r. na 9 okręgów, w których funkcjonowały na-
stępujące związki powiatowe:
1) Wrocław-Miasto, Wrocław-Wieś, Środa Śląska, Wołów, Trzebnica i Góra Śląska;
2) Brzeg-Miasto, Brzeg-Wieś, Oleśnica, Syców, Namysłów, Oława, Strzelin;
3) Wałbrzych-Miasto, Wałbrzych-Wieś, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Ząbkowice 

Śląskie, Dzierżoniów, Świdnica-Miasto, Świdnica-Wieś;
4) Jelenia Góra-Miasto, Jelenia Góra-Wieś, Lwówek Śląski, Kamienna Góra, Jawor, 

Złotoryja, Legnica-Miasto, Legnica-Wieś;
5) Bolesławiec, Szprotawa, Zielona Góra, Kożuchów, Głogów-Miasto, Głogów-Wieś, 

Lubin;
6) Hoyerswerda, Lubań, Zgorzelec-Miasto, Zgorzelec-Wieś;
7) Niemodlin, Opole-Miasto, Opole-Wieś, Kluczbork, Olesno, Dobrodzień;
8) Grodków, Nysa-Miasto, Nysa-Wieś, Prudnik, Koźle, Głubczyce, Racibórz-Miasto, 

Racibórz-Wieś;
9) Strzelce Opolskie, Gliwice, Zabrze, Bytom-Miasto, Bytom-Wieś30.

W dniach 5–7 sierpnia 1938 r., po ponownym połączeniu obu związków, odbył się 
I Prowincjalny Zjazd działaczy śląskiego pożarnictwa w Legnicy. Jak się okazało był 
to ostatni zjazd zorganizowany w tej formie na Śląsku do 1945 r. Do związku należało 
82 600 członków. Na początku 1939 r. liczba czynnych członków osiągnęła 84 14531. 

Przełomowym aktem prawnym dla pożarnictwa w hitlerowskich Niemczech była 
ustawa o pożarnictwie z 23 listopada 1938 r., która włączyła straże pożarne w struktu-
rę policji. Dokonano zmiany nazewnictwa. Zawodowe straże pożarne przyjęły nazwę 
Policja Ogniowa (Feuerschutzpolizei), a ochotnicze straże pożarne nazwano Policyj-
nymi Oddziałami Pomocniczymi (Hilfspolizeitruppen)32. Ustawa nakazywała rozwią-
zanie związków strażackich na wszystkich szczeblach na terenie Niemiec. Przesłanką 

 30 Die 9 Bezirke der Provinz Schlesien in Feuerlöschwesen, „Schlesische Feuerwehrzeitung“ 1938,  
nr 12, s. 557.

 31 Tag der deutschen Polizei, „Schlesische Feuerwehrzeitung“ 1939, nr 4, s. 53.
 32 Gesetzliche Neuordnung des Feuerloschwesens, „Schlesische Feuerwehrzeitung“ 1938, nr 23, s. 721−722.
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do wejścia w życie ustawy był wzrost zagrożenia nowoczesnymi środkami bojowymi,  
tj. bombardowaniami lotnictwa i użyciem broni gazowej. Straże pożarne, jako wy-
szkolone i umundurowane jednostki, włączono tym sposobem w system obrony 
państwa, a funkcjonowanie poddano zasadzie wodzostwa Führerprinzip i ujednoli-
cenia Gleichschaltung, realizowanych w Niemczech na niwie społecznej, politycznej 
i  instytucjonalnej. Sprawami straży ochotniczych zarządzał komendant krajowy 
(Landesführer). Na szczeblu prowincji był nim komendant odcinka (Abschnittsführer 
lub Provinzial-Feuerewehrführer), na szczeblu rejencji – komendant obwodowy 
(Bezirksführer) i powiatu – komendant powiatowy (Kreisführer). W ten sposób 
ochotnicze straże pożarne, pozbawione jakiejkolwiek autonomii, scalono w hierar-
chiczną, zorganizowaną na wzór wojskowy strukturę, opartą na istniejącym podziale 
administracyjnym33.

Podsumowanie

Założony w 1863 r. Prowincjalny Związek Straży Pożarnych Śląska należał do naj-
starszych w Europie. Do największych sukcesów należało organizowanie regularnych 
zjazdów, opracowanie jednolitego regulaminu ćwiczeń, organizowane zawodów, po-
zyskiwane funduszy od Towarzystw Ubezpieczeniowych, założenie szkoły pożarniczej 
w Wałbrzychu i wydawanie od 1907 r. periodyku „Schlesische Feuerwehrzeitung” 
(„Śląska gazeta strażacka”). Zasłużonym działaczem był Johannes Hellmann, zwa-
ny „ojcem śląskiego pożarnictwa”. Za jego kadencji rozbudowano struktury związku 
o oddziały powiatowe, a liczba straży pożarnych wzrosła kilkukrotnie. W artykule 
dokonano analizy przeobrażeń w strukturze związku, zachodzących na skutek zmian 
administracyjnych oraz analizy rozwoju tamtejszego pożarnictwa w oparciu o dane 
statystyczne, a także reorganizacji śląskiego pożarnictwa, przeprowadzonego po prze-
jęciu władzy przez hitlerowców.
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Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Geneza pożarnictwa oraz regulacje prawne  
w zakresie ochrony przeciwpożarowej  
w starożytnym Rzymie

Abstrakt

Asumptem do napisania artykułu była chęć przybliżenia czytelnikom regulacji prawnych 
obowiązujących w starożytnym Rzymie, odnoszących się do ówczesnej ochrony przeciwpo-
żarowej. Z uwagi na stosunkowo niewielki dorobek naukowy w zakresie organizacji ochrony 
przeciwpożarowej, jak również statusu służb ratowniczych w czasach starożytnych, koniecz-
nym jest opisanie regulacji prawych obowiązujących w tym zakresie. W artykule posłużono się 
metodą historyczną. Analiza poszczególnych zapisów aktów prawnych pozwala na określenie 
funkcjonowania służb ratowniczych oraz ich obowiązków w badanym okresie. W pracy po-
ruszono również regulacje prawne odnoszące się do rozwiązań stosowanych w budownictwie, 
które miały na celu poprawę ochrony przeciwpożarowej. 

Słowa kluczowe: vigiles, Prawo XII Tablic, ochrona przeciwpożarowa, strażak, pożar, sta-
rożytny Rzym 

Origin of Firefighting and Legal Regulations  
Concerning Fire Safety in Ancient Rome

Abstract

The idea of writing this article was to introduce the legal regulation in force in ancient Rome 
concerning the fire safety of those times. Because of considerable poor scientific work of fire 
safety as well as the status of emergency services in those times, the paper brings the legal 
regulations of the problem, closer. To achieve its aim, the article uses the historical method. 
The analysis of each legal act makes the description of emergency services and their respon-
sibilities in those times possible. The article also describes the legal regulations concerning 
the solutions used in the architecture in order to improve the fire safety.

Keywords: vigils, XII Boards Law, fire protection, firefighter, fire, ancient Rome

Zeszyty Naukowe SGSP 2019, Nr 69/1/2019



156 Damian Witczak

Wstęp

Od najdawniejszych czasów ludność borykała się z niszczycielskimi żywiołami. Ogień, 
obok powietrza, wody i ziemi, jest jednym z podstawowych elementów przyrody. Ze 
względu na swoje właściwości jest wykorzystywany w życiu codziennym. Niemniej 
jednak, owa pożyteczność ognia nierozerwalnie połączona jest z koniecznością za-
chowania pełnej rozwagi oraz kontroli ze strony człowieka. Pierwszych norm doty-
czących kształtowania się zawodu strażaka można dopatrywać się w prawodawstwie 
starożytnego Rzymu. Wskazać należy, że duże znaczenie dla kształtowania się statusu 
strażaka miało prawo zwyczajowe, które przez dłuższy czas nie sprzyjało jego kody-
fikacji w jednym akcie, a co za tym idzie, również przepisów przeciwpożarowych [1]. 
Z upływem czasu prawo zwyczajowe stopniowo przekształcało się w prawo stanowione. 
Niemniej jednak, Rzymianie nadal z wielkim szacunkiem odnosili się do ustalonych, 
zwyczajowych modeli postępowania [2].

1. Regulacje prawne dotyczące statusu służb pożarnictwa w czasach starożytnych

Zrekonstruowanie dokładnej treści przepisów dotyczących statusu strażaka w dawnych 
czasach utrudnia to, że wszelkie wiadomości pochodzą głównie od historyków greckich, 
którzy w swoich dziełach nie stosowali terminologii rzymskiej [1]. Materiały źródłowe 
dostępne są głównie w językach obcych i zawierają śladowe wiadomości na temat statusu 
starożytnych strażaków. Znaczną część informacji pośrednio dostarczają prace archeolo-
gów zajmujących się prowadzeniem badań na terenie ówczesnego państwa rzymskiego. 
Mając na uwadze powyższe, trudno doszukać się pierwszych zapisków odnoszących się 
do pozycji prawnej strażaka, w szczególności do jego praw i obowiązków. 

Zaznaczenia wymaga, że dla ukształtowania się zawodu strażaka duże znaczenie miały 
obyczaje, posiadające swe podłoże głównie w sferze religijnej. Ponadto wskazać należy, 
że w starożytnym Rzymie to dom był ośrodkiem kultu rodzinnego, świątynią Larów 
i Penatów. W związku z tym, w każdym rzymskim domu istniał zwyczaj podtrzymywania 
ognia. Wymagało to zapewnienia koniecznych pokładów drewna przeznaczonego na 
opał. Nagromadzony zapas drewna i innych żywicznych materiałów sprzyjał rozprze-
strzenianiu się ognia. Nawet najmniejsze zaniedbanie ze strony właścicieli domów, jak 
również ich niewolników, mogło skutkować pożarem [3]. Stąd też ogromne znaczenie 
miało zabezpieczenie budynków przed zniszczeniem. Taki stan rzeczy przyczyniał się 
do stopniowego regulowania tej kwestii w obowiązujących normach prawnych. Wywie-
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rało to również znaczący wpływ na udział przedstawicieli społeczeństwa w formacjach 
ukierunkowanych na skuteczną walkę z pożarami [4]. 

Analizując zmiany regulacji prawnych w zakresie formowania się statusu strażaka 
w starożytnym Rzymie, należy szczególną uwagę zwrócić na przepisy Ustawy XII Tablic1. 
Ujęto w niej szereg regulacji odnoszących się zarówno do prawa publicznego, jak i pry-
watnego. W kwestii przepisów dotyczących zapobiegania pożarom zasadnicze znaczenie 
przypisać należy treści przepisu 1 Tablicy VII. Odnosił się on do sposobu zabezpieczenia 
domów przed pożarem. Ustawa XII Tablic wprowadzała między innymi konieczność 
usytuowania domu na wydzielonym gruncie, ściśle odgraniczonym od pozostałych 
budowli. Co więcej, ówczesne przepisy nakładały na mieszkańców liczne obowiązki 
o charakterze przeciwpożarowym. Jednym z nich był wymóg pozostawienia dookoła 
budynków wolnej przestrzeni gruntu o szerokości min. 21/2 stopy. Tak wydzielony pas 
gruntu nosił nazwę ambitus2. Zaakcentować należy, że najistotniejsze znaczenie miał 
pas usytuowany wzdłuż bocznych ścian domu. Wynikało to z powszechnie stosowanego 
wówczas systemu budownictwa3.

1 Ustawa XII Tablic (LEX duodecim tabularum), w odróżnieniu od innych ustaw, które regulowały 
wybrane kwestie prawne – miała charakter względnie całościowy. Była to jedna z pierwszych 
ustaw, która regulowała prawo prywatne. Została wprowadzona w latach 451–450 p.n.e. Uściślała 
dotychczasowe prawo zwyczajowe. Spisane prawa na dwunastu drewnianych tablicach zostały 
wystawione na Forum Romanum. Było to źródło całego prawa publicznego i prywatnego. Cieszyła 
się poważaniem i szacunkiem w społeczeństwie rzymskim. Tekst ustaw nie został zachowany. Jej 
niektóre przepisy znane są z przekazów pośrednich, pochodzących z różnych dzieł prawniczych 
i historycznych [1, 5]. 

2 Wolny pas gruntu (ambitus) o szerokości 21/2 stopy określony był w Ustawie XII Tablic jako 
sestertius pes [6].

3 Z tyłu domów usytuowany był zwykle dziedziniec i ogród. Z kolei przed frontową częścią budynku 
znajdowała się droga, której szerokość określał przepis 6 Tablicy VII. Przepisy prawne ustana-
wiały wymóg zachowania ścisłej szerokości dróg – osiem stóp na odcinkach prostych i szesnaście 
stóp na zakrętach [4, 6]. Domy zaczęto pokrywać dachówkami dostarczanymi przez państwo [7]. 
Upływ czasu wprowadzał konieczność dokonywania zmian w zakresie prewencji przeciwognio-
wej. Zaczęto stosować kamień, cegłę, wprowadzono ścisłe wymogi grubości murów. Zaniechanie 
pozostawiania ambitus – w znikomym tylko stopniu przyczyniło się do powiększenia powierzchni 
mieszkalnej. Zaczęto więc wznosić budynki mieszkalne zwane domus postica, względnie posticum 
na dziedzińcach i na miejscu ogrodów z tyłu frontowych budynków albo stawiać budynki wyższe 
niż dotychczas. Stopniowo wprowadzano wymóg zwiększania grubości murów zewnętrznych; ukła-
dano więc mur o grubości wynoszącej dwie lub trzy grubości cegły (paries diplinthius o grubości 



Wskazane powyżej regulacje prawne miały zapobiegać rozprzestrzenianiu się po-
żarów w okresie, w którym jako materiał budowlany wykorzystywano słomę, drewno, 
sitowie lub gont. Podkreślenia wymaga, że doraźna, a zarazem słabo zorganizowana 
walka z ogniem, nie przynosiła większych rezultatów. W niewielkim stopniu ograni-
czała rozmiary klęski spowodowanej nagłymi pożarami. Z czasem, na skutek licznych 
pożarów Rzymu oraz skali zniszczeń zaczęto wprowadzać zmiany w budownictwie 
i ochronie przeciwpożarowej [10].

2. Formowanie się straży ogniowej w starożytnym Rzymie

Przestarzały system budownictwa oraz wykorzystywanie niewłaściwych technik pod-
czas wznoszenia budynków były przyczyną licznych pożarów. W starciu z żywiołem 

3 stopy lub triplinthius – o grubości 4 1/2 stopy), co przy niezmienionym ciężarze dachu pozwalało 
na zwiększenie liczny pięter [4]. Przyczyniło się to do budowania domów posiadających wspólny 
mur. W kwestii ochrony przeciwpożarowej starożytnego Rzymu istotne znaczenie miały również 
przepisy 1 i 9 Tablicy X. Dotyczyły one nakazu grzebania i palenia zwłok w ściśle określonych 
odległościach (Hominem mortuum in urbe ne sep elito neve urito (tł. Niech nikt w mieście nie 
grzebie ani nie pali zmarłego). W mieście, ze względów religijnych, a także sanitarnych nie wolno 
było grzebać ani palić zmarłych. Przepis 9 Tablicy X ze względów przeciwpożarowych i sani-
tarnych zakazywał wznoszenia stosu bliżej niż 60 stóp od cudzego domu bez zgody właściciela 
[6]. Stosowanie cegły wymagało zwiększenia grubości murów. Poza tym nadal wykorzystywano 
w budownictwie niewłaściwe techniki sprzyjające pożarom. Chodzi tu przede wszystkim o takie 
rozwiązania, jak: stosowanie belek drewnianych, stropów i ścianek działowych, brak przewodów 
kominowych, wykorzystywanie przenośnych piecyków węglowych, a także słaba kanalizacja (woda 
doprowadzona była tylko do parteru) [7]. Mając na uwadze urbanizację miasta, należy wskazać, że 
wąskie i kręte ulice starożytnego Rzymu sprzyjały rozprzestrzenianiu się ognia, który w bardzo 
krótkim czasie przybierał wielkie rozmiary [8]. Niebezpieczeństwo powstania ognia powiększały 
także zatarasowane, drewniane przybudówki, zazwyczaj budowane bez zezwolenia oraz niesto-
sowanie się do nakazu rozbiórki budowli wzniesionej bez pozwolenia. Nierzadko też pożary były 
wzniecane przez samych właścicieli domów dla poprawy swojej sytuacji ekonomicznej, liczących 
na hojne wsparcie i litość pozostałych obywateli [3]. Wzrost liczby ludności oraz powiększenie 
się miast dawało impuls do poszukiwania rozwiązań legislacyjnych w celu wznoszenia domów 
wielopiętrowych, co skutkowało między innymi wznoszeniem ścian z kamienia łupanego, cegły 
wypalanej, muru szachulcowego oraz filarów z kamienia [7]. Tak konstruowane budowle oparte były 
na dużych drewnianych belkach, co w dalszym stopniu zwiększało ryzyko wystąpienia pożarów. 
Dodatkową przyczyną powstawania częstych pożarów była swoboda budownictwa prywatnego, 
nieograniczona przepisami publicznymi, zwyczajami i prawami sąsiedzkimi [3].
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człowiek był bezsilny. Taki stan rzeczy skłaniał do wprowadzania zmian w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej oraz wymusił konieczność utworzenia specjalistycznych 
oddziałów. Początkowo były to głównie grupy wchodzące w skład armii, zajmujące się 
walką z ogniem przy wykorzystaniu dostępnego wtedy sprzętu. Podkreślenia wymaga, 
że informacje na temat dawnych organizacji przeciwpożarowych są dość znikome. 
Zapiski dotyczące istnienia formacji ogniowych w Cesarstwie Rzymskim pochodzą 
z trzeciego wieku i dostarczają niewiele wiadomości na temat praw i obowiązków 
ówczesnych strażaków. Z informacji źródłowych wynika, że w owych czasach funk-
cjonowała formacja pod nazwą vigilies skupiająca jednostki pełniące funkcje, jakie 
w dzisiejszych czasach przypisuje się strażakom oraz policjantom [10]. Mankamen-
tem tych źródeł jest jednak to, że ograniczają się one jedynie do opisu technik pracy 
wykorzystywanych podczas prowadzonych działań gaśniczych [11]. 

Jak już wspomniano, głównym problemem w dokładnym odtworzeniu struktur 
omawianej formacji przeciwogniowej jest brak dokumentów opisujących vigilów oraz 
ich służbę w ówczesnej straży pożarnej [12]. Warto jednak zwrócić uwagę na prak-
tyczne rozwiązania, które wykorzystywano wówczas podczas działań zmierzających 
do ugaszenia ognia. Metody walki z pożarami, stosowane przez vigiles, były niew-
spółmierne do potrzeb oraz ogromu żywiołu. W przedmiotowej formacji ogniowej 
najistotniejszym elementem była siła robocza mężczyzn. Z zakresu prewencji warto 
wskazać konkretne środki zapobiegające pożarom. Wprowadzono patrole nocne, które 
strukturą przypominały funkcjonowanie dzisiejszych straży. Celem ich działalności 
było wykrywanie wszelkich niebezpieczeństw, w szczególności występujących nocą 
pożarów [10]. Nadmienić należy, że już od początków państwa rzymskiego ustanawiano 
triumwirów, noszących miano nocnych (nocturni). Ich głównym obowiązkiem było 
czuwanie nad bezpieczeństwem ogniowym miasta, zarówno w dzień, jak i w porze noc-
nej. Spośród urzędów odpowiedzialnych za ochronę ogniową wymienić należy także 
edylów oraz trybunów. Ci drudzy stali nie tylko na straży wolności ludu rzymskiego. 
Analizując system podziału obowiązków pomiędzy poszczególne podmioty, wskazać 
należy, że sprowadzał się on do zorganizowania wielu grup ludzi, odpowiadających 
za poszczególne aspekty ochrony przeciwpożarowej. Do walki z ogniem wykorzysty-
wano także niewolników. Przydzielano ich do różnych grup i oddziałów, pełniących 
patrole przy murach miasta. W przypadku powstania pożaru byli oni zobowiązani 
do niezwłocznego podjęcia niezbędnych czynności zmierzających do jego ugaszenia. 
Podkreślając rolę niewolników w systemie ochrony przeciwpożarowej Rzymu, należy 
wspomnieć o tzw. rotach niewolniczych, będących zgrupowaniem organizowanym 
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przez prywatnych przedsiębiorców. Wykorzystywano je między innymi do gaszenia 
pożarów zgodnie z wolą właścicieli poszczególnych niewolników, wchodzących w skład 
tych formacji [3]. 

Tak zorganizowany system walki z ogniem nie mógł być efektywny. Duża liczba 
pożarów, często bardzo groźnych, niszczyła miasto. Z czasem zaczęto zwracać uwagę 
na problem braku odpowiednich sił i środków ochrony przeciwpożarowej. Bardzo 
istotną zmianę w zakresie walki z ogniem wprowadził urzędnik – Egnatius Rufus. 
Zmiany te dotyczyły zakresu obowiązków oraz odpowiedzialności urzędu w sprawach 
przeciwpożarowych. Główne działania skupiały się na zapobieganiu pożarom oraz ich 
gaszeniu. Z czasem formacje ogniowe przeszły liczne reorganizacje. Przebudowy oraz 
znacznego wzmocnienia ochrony przeciwpożarowej dokonał cesarz August, który 
zaniepokojony ogromem zniszczeń poszukiwał środków zaradczych4. Ograniczył on 
wysokość budynków przy ulicach do 70 stóp i prawdopodobnie ponowił wymóg do-
tyczący grubości ścian wykonanych z surowej cegły5. Cesarz August dokonał również 
doniosłych zmian w zakresie ochrony miasta w przypadku pożaru oraz utrzymania 
bezpieczeństwa w mieście przez zorganizowanie „milicyji”6. Podzielił on „milicyję” 
na siedem kohort dowodzonych przez trybunów. Tak zorganizowany korpus stra-

4 „Zapewne z inicjatywy Augusta powzięta została uchwała Senatu z roku 11 p.n.e mająca na celu 
ochronę wodociągów Rzymu przed niszczeniem ich i uniemożliwianiem dostępów do przewodów 
przy wznoszeniu tuż przy nich budynków prywatnych. Uchwała zabroniła stawiania takich bu-
dynków w odległości mniejszej niż 15 stóp od urządzeń wodociągowych za tym miastem i w od-
ległości mniejszej niż 5 stóp od przewodów podziemnych w mieście. Zakaz potwierdziła później 
ogólnie LEX Quictia o akweduktach z 9 r.p.n.e. (…) Szerokość odstępu była określana rozmaicie 
w poszczególnych przypadkach. Edykt Augusta dotyczący akweduktu w Venafrum ustalają dla 
tego miasta na 8 stóp” [4].

5 „…ściany zewnętrzne składały się wówczas z fundamentu z kamienia polnego lub łamanego, na 
którym stawiano mur z surowej cegły (lateres crudi). Długość takiej cegły wynosiła 1 1/2 stopy, 
a szerokość – 1 stopę (= 295, 7 mm). Cegły zwane lydius, układano w ten sposób, że ich długość 
była długością muru. Półtora stopowa grubość muru z cegły surowej pozwalała w zasadzie na 
wznoszenie tylko domów parterowych z poddaszem (tabulatum) albo mających najwyżej jedno 
piętro (contignation)…” [7].

6 Ustanowienie korpusu straży ogniowej jest dziełem cesarza Augusta. Pomimo tego, że w każdych 
koszarach znajdowały się posągi poświęcone cesarzowi Karakali, nie należy domniemywać, że ten 
był założycielem straży. Wspomniane posągi świadczą jedynie o tym, że Karakala odnowił i roz-
szerzył koszary. Napisy pochodzące z wcześniejszej epoki dowodzą niewątpliwie, że fundatorem 
koszar był August [14].
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ży dowodzony był przez najwyższego oficera – Komendanta Głównego (praefectus  
vigilum), wybieranego spośród stanu rycerskiego. Niższym rangą był jego pomocnik 
(subpraefectus). Korpus uważany był za część składową armii stałej. Jego oficerowie 
otrzymywali awans po upływie określonego okresu służby. W jego skład wchodzili 
również wyzwoleńcy. Początkowo, sześcioletnia służba w korpusie uprawniała do 
otrzymania obywatelstwa rzymskiego. Termin ten został skrócony przez Senat do lat 
trzech, co w efekcie skłoniło społeczeństwo do zasilania szeregów tej formacji [14]. 
Zmiany wprowadzone przez cesarza nie wpłynęły istotnie na poprawę funkcjonowania 
formacji ogniowej. W dalszym ciągu zgrupowania te nie posiadały odpowiedniego wy-
posażenia służącego do skutecznej walki z pożarami. Ponadto, przepisy nie regulowały 
kwestii budowli wznoszonych z tyłu frontowych budynków. Taki układ budynków nie 
tylko sprzyjał rozprzestrzenianiu się ognia, ale uniemożliwiał również schronienie 
mieszkańcom w sytuacji zagrożenia ich życia [4].

Poruszając kwestię liczebności korpusu strażackiego utworzonego przez cesarza 
Augusta, warto wskazać, iż każda kohorta liczyła około tysiąca ludzi. Posiadała ona 
określoną liczbę jezdnych. W literaturze przedmiotu nie ma jednak konkretnych 
danych na ten temat. Brak również danych co do składu osobowego poszczególnych 
kohort, w tym informacji, czy zasilali oni szeregi każdej kohorty czy jedynie wybranych. 
Z dostępnych źródeł wynika, że każda kohorta dzieliła się na siedem centuryj (secin)7. 
Wskazuje się także, że do każdej kohorty należało czterech lekarzy udzielających po-
mocy osobom pełniącym służbę. Podkreślenia wymaga, że lekarze wchodzili w skład 
organizacji, aczkolwiek nie byli jej czynnymi członkami. Posiadali natomiast status 
pomocników. Prawdopodobnie każdy lekarz miał asystenta. Wybierano go spośród 
wyzwoleńców lub niewolników. Głównym jego zadaniem była pomoc przy wypełnianiu 
obowiązków zawodowych przez lekarza [14]. Wspomniane kohorty rozmieszczone 
były na terenie poszczególnych koszar. Najczęściej usytuowano je w różnych częściach 
miasta w taki sposób, aby każda formacja mogła z łatwością czuwać nad bezpieczeń-
stwem obywateli [15]. 

Analizując przedmiotową tematykę, należy bliżej przyjrzeć się zadaniom ówczesnej 
formacji ogniowej, w szczególności środkom, jakie wykorzystywano do celów minima-
lizacji skutków pożaru. Istotne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa pożarowego mia-
ło przede wszystkim równomierne rozmieszczenie koszar korpusu w różnych rejonach 
miasta. Na uwagę zasługuje również wyposażenie naczelnika głównego oraz podległych 

7 Kohorty tysięczne (cohortes miliariae) w odróżnieniu od secin liczyły po dziesięć centurji [14].
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mu oficerów w bezpośrednią władzę wymierzania kary każdemu, kto chociażby przez 
niedbalstwo przyczynił się do powstania pożaru. Służba w formacji ogniowej pole-
gała przede wszystkim na nocnym patrolowaniu miasta przez poszczególne drużyny. 
Posiadały one stosowne wyposażenie (narzędzia). Taki system umożliwiał szybkie 
zlokalizowanie źródła ognia oraz podjęcie działań w możliwie najkrótszym czasie. Do 
pełnienia obowiązku nocnej służby zobowiązany był również sam naczelnik. Zaakcen-
tować należy, że władza sądownicza, jaka przysługiwała naczelnikowi głównemu oraz 
całemu korpusowi, nie była głównym celem omawianej instytucji. Wskazane imperium 
miało jedynie służyć realizacji priorytetowego zadania, jakim była skuteczna walka 
z pożarami. Analizując uprawnienia przysługujące naczelnikowi, należy podkreślić, 
że w zakres jego obowiązków wchodziło również ustalanie przyczyn pożaru. Dlatego 
też mógł on ująć sprawcę podpalenia lub osobę, która w wyniku swojego niedbalstwa 
przyczyniła się do powstania tego niebezpieczeństwa. Naczelnik mógł wymierzyć karę8 
bądź wydać sprawcę w ręce urzędników władzy sądowniczej [16]. Powyższe atrybuty 
były skutecznym środkiem walki ze źródłem wywoływanych pożarów. Kolejną, bardzo 
ważną funkcją pełnioną przez naczelnika straży ogniowej było objęcie stanowiska 
rozjemcy w sprawie o użytkowanie z wodozbiorów publicznych. Miało to o tyle istot-
ne znaczenie, że wodę z tych zbiorników wykorzystywano powszechnie jako główny 
środek gaśniczy. Wielość zadań naczelnika oraz trudy wykonywanej pracy uzasadniały 
konieczność powoływania podprefektów, czyli pomocników, uprawnionych do różnego 
rodzaju spraw. Pełnili oni funkcję zastępcy naczelnika podczas jego nieobecności [16]. 

Z upływem czasu urząd naczelnika stracił swoje znaczenie i przeszedł pod władzę 
prefekta miasta. Stało się tak w momencie przeniesienia stolicy Rzymu do Konstanty-
nopola. Lekceważąco i z pogardą zaczęto wówczas traktować osoby piastujące funkcje 
naczelników, nazywając ich „jenerałami nocy” lub „sędziami ciemności”. Zmiany takie-
go stanu rzeczy oraz podniesienia dawnej rangi tegoż urzędu dokonał dopiero cesarz 
Justynian, wprowadzając uprawnienie wyboru naczelników przez samego cesarza [16].

Analizując przedstawioną powyżej działalność naczelnika oraz całej formacji, zwa-
żyć należy, że efekty ich pracy w dużej mierze zależały od zachowania określonych reguł 

8 Naczelnik mógł ukarać rózgami lub batem osoby, które obchodziły się z ogniem w sposób nie-
ostrożny, natomiast tych którzy świadomie i z zamysłem dopuścili się podpalenia, mógł on wydać 
w ręce prefekta miasta posiadającego prawo do życia i śmierci (ius vita ac necis). Ponadto naczelnik 
straży mógł skazać na tortury niewolników strzegących domów, w których zostały popełnione 
włamanie lub kradzież sprzyjające wzniecaniu pożarów [16].
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postępowania. Przejawiało się to w ostrożności obchodzenia się z ogniem i dbałości 
o zaopatrzenie zbiorników w wodę w częściach domów, w których najłatwiej mógł 
powstać ogień. Zatem, działalność tych ugrupowań bardzo często łączyła się z prze-
zornością osób prywatnych, wśród których panował zwyczaj pozostawiania w pogo-
towiu stągwi napełnionych wodą, w szczególności podczas uroczystych uczt. Ponadto 
wykorzystywano liczne służby wyposażone w sprzęt ratowniczy, które czuwały nad 
bezpieczeństwem domu przez całą noc [16]. 

Nieodzownym elementem pracy formacji ogniowych był sprzęt wykorzystywany 
podczas działań gaśniczych. Niezmiernie ważne było prawidłowe sprawowanie pieczy 
nad wodami publicznymi przez urzędy rzymskie (początkowo cenzorzy, a z czasem 
kwestorowie i edylowie). Na osobną uwagę zasługuje również wprowadzenie systemu 
opieki wodnej cura aquarum, mające miejsce za czasów cesarza Augusta9. 

Vigilowie wykorzystywali bardzo proste narzędzia, takie jak wiadra, siekiery oraz 
wodę pobieraną z najbliższego punktu. Były to głównie zbiorniki, fontanny lub po-
jemniki składowe. Rzym był obficie zaopatrzony w wodę. Problem stanowiło jedynie 
szybkie transportowanie wody z miejsca na miejsce oraz podawanie jej silnym prą-
dem do źródła ognia. Najczęściej wodę przenoszono w wiadrach lub lżejszych ko-
szach pokrytych smołą lub żywicą. Na szczególną uwagę zasługują tzw. siphones. Jako 
ciekawostkę można wskazać, że w 250 r. p.n.e. wynaleziono maszynę zwaną Antlia, 
służącą do podnoszenia wody10. Warto również podkreślić znaczącą rolę wodziarzy, 
dostarczających wodę wspomnianymi wiadrami i koszami. Zajmowali się oni zakłada-
niem przenośnych rur wodociągowych zasilanych wodą. Prawdopodobnie wodziarze 
posługiwali się drewnianymi oraz skórzanymi przewodami z odpowiednim połącze-
niem o takim ciśnieniu, aby woda bezpośrednio zasilała syfony albo podawana była 
bezpośrednio na płomienie [18].

Podkreślenia wymaga, że żaden z historyków nie wspomina, aby ówczesne forma-
cje ogniowe posiadały wozy strażackie. Brak jest również stosownych informacji na 
temat mundurów oraz wyposażenia osobistego mężczyzn. Na osobną uwagę zasługuje 

9 Urząd ochrony wodnej w Rzymie nazywano stacyą wód (statio aquarum), w którym zatrudniano 
znaczną liczbę urzędników i służby niższej [17].

 10 Antlia została wynaleziona przez mechanika greckiego o imieniu Ktesidios. Działanie owej maszyny 
polegało na zanurzeniu podstawy do pewnej wysokości w wodzie co powodowało podnoszenie się 
bocznych klap do określonej pozycji. Maszyna działała podobnie jak sikawki z początku XX wieku. 
Dowody na istnienie i wykorzystywanie przez Rzymian maszyny dostarczają wykopaliska [17].

Geneza pożarnictwa oraz regulacje prawne w zakresie ochrony przeciwpożarowej… 163



technika wykorzystywana podczas walki z żywiołem. Gaszenie pożaru przebiegało 
według ustalonego schematu. W trakcie działań gaśniczych strażacy wiecznego miasta 
formowali się w szereg, tworząc tzw. łańcuch, w którym z rąk do rąk podawali napeł-
nione wodą wiadra [10]. Skuteczność w gaszeniu pożarów w dużej mierze zależała 
od liczby osób biorących udział w działaniach. Niemniej jednak brak specjalistycznej 
technologii przeciwpożarowej oraz wyposażenie w prymitywny sprzęt skutkowało czę-
stym niepowodzeniem. Pomijając efekty prowadzonych działań gaśniczych, stwierdzić 
należy, że metody patrolowania miasta nocą stanowiły pozytywny aspekt prewencji 
z zakresu walki z żywiołem [12]. 

Istotne zmiany w zakresie poprawy systemu przeciwpożarowego zostały podję-
te za czasów cesarza Nerona. Wprowadzono wówczas planową zabudowę dzielnic 
mieszkalnych, która uwzględniała wymogi ochrony przeciwpożarowej oraz stabilności 
budynków. Ustawa de modo aedificiorum z 64 r. ponownie ograniczyła wznoszenie 
budowli o wysokości powyżej 70 stóp oraz zakazywała budowania wspólnych mu-
rów [2]. Ponadto wprowadzono zakaz stosowania niektórych materiałów budowlanych. 
Takie ograniczenie dotyczyło m.in. drewnianych belek. Niektóre części zewnętrzne 
ścian budynków mogły być budowane do pewnej wysokości z kamienia odpornego na 
działanie ognia. Przed każdym nowo wznoszonym domem stawiano kamienny portyk 
pokryty płaskim dachem ułatwiającym gaszenie pożaru na górnych piętrach. Obok 
wymienionych norm, cesarz ustanowił również nagrody dla mieszkańców domów 
wyposażonych w niezbędny sprzęt ułatwiający walkę z pożarem. Ponadto wprowadził 
możność uzyskania obywatelstwa rzymskiego przez Latynów posiadających minimum 
20 000 sestercji, pod warunkiem przeznaczenia co najmniej połowy swego majątku na 
budowę domu czynszowego w Rzymie. Jednocześnie poszerzono ulice i zaczęto zwracać 
uwagę na właściwe rozplanowanie dzielnic miasta [7]. 

Pomimo obowiązujących norm, w Rzymie na przestrzeni lat nie nastąpiła znaczna 
poprawa w zakresie zabezpieczenia budynków prywatnych przed pożarami. Szcze-
gólną przyczyną tego stanu rzeczy był brak respektowania wymogów o maksymalnej 
wysokości budynków. Analiza przepisów z ówczesnego okresu dotycząca budynków 
skłania do stwierdzenia, że rzymskie prawo budowlane w czasach cesarstwa powielało 
wcześniej obowiązujące normy. Novum stanowiły jedynie przepisy wprowadzające 
konieczność remontu oraz wymogi konstrukcji budynków. Należy uściślić, że wpływ 
na powyższe zmiany miało odejście od wspomnianych motywów religijnych. Wiodą-
cym stało się utrzymanie istniejącej zabudowy oraz estetycznego wyglądu budynków. 
Względy estetyczne dawały bowiem poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji i dobrobytu. 
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Należy także zauważyć, że przepisy chroniące przed ogniem wydawano w ograniczo-
nym zakresie oraz rzadko respektowano w praktyce. Powodem takiego stanu rzeczy 
była niewydolność techniki prawodawczej oraz przekonanie o ograniczonej ingerencji 
władzy publicznej w prawo własności. Stąd też ingerencja władzy w tę sferę była do-
rywcza i mało skuteczna [7]. 

Zakończenie

Niewielki dorobek naukowy w zakresie ochrony przeciwpożarowej czasów starożyt-
nych nie dostarcza zbyt wielu informacji na temat statusu strażaka w dawnych czasach. 
Wartym podkreślenia jest to, że na przestrzeni wieków ogień jako żywioł nie zmienił 
się. Ciągłym zmianom natomiast podlegał system walki z ogniem. Już w czasach 
starożytnych istniało zapotrzebowanie na czynnik ludzki, zasilający szeregi formacji 
zawodowej, której zadaniem była walka z pożarami. Podkreślenia wymaga, że już 
w dawnych czasach czyniono kroki zmierzające do poprawy jakości budownictwa 
oraz wyposażenia budynków w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie działań 
podczas pojawienia się ognia. 
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Zagraniczni producenci sprzętu pożarniczego w Polsce 
w okresie międzywojennym

Abstrakt

Artykuł dotyczy obecności w Polsce europejskich potentatów w dziedzinie produkcji 
sprzętu pożarniczego. Sprzęt strażacki tychże firm, będących w większości renomowanymi 
fabrykami, przyczynił się w znaczącym stopniu do utrzymania właściwego poziomu ochrony 
przeciwpożarowej w Polsce w okresie międzywojennym. Autor skoncentrował się na kilku-
nastu czołowych wytwórniach z Europy i ze Stanów Zjednoczonych. 
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Foreign Manufacturers of Fire Equipment in Poland  
in the Interwar Period

Abstract

This article concerns the presence in Poland, the European potentates producing the fire-
fighting equipment. These companies, which are mostly reputable factories, have significantly 
contributed to maintaining an adequate level of fire protection in Poland in the interwar period. 
The author has concentrated on several leading labels from Europe and the United States.
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Wprowadzenie

Polska rozpoczynała niepodległy byt w 1918 roku jako kraj zdewastowany na skutek 
działań wojennych i polityki ekonomicznej okupantów. Proces odbudowy przemysłu 
przebiegał powoli. Do poprawy sytuacji gospodarczej przyczyniła się reforma walutowa 
Władysława Grabskiego z 1924 roku, a następnie poprawa koniunktury w 1926 roku 
w okresie rządów „pomajowych”1. Uwarunkowania ekonomiczne oddziaływały na 
zagadnienia związane z pożarnictwem. Na jakość i skuteczność ochrony przeciwpo-
żarowej niebagatelny wpływ mają wyposażenie i stan techniczny sprzętu. Zależność tę 
dostrzegali założyciele i działacze powstałego już w 1916 roku Związku Floriańskiego, 
którzy w 1919 roku utworzyli spółdzielnię „Składnica Straży Pożarnych” z zamiarem do-
starczania strażom pożarnym dobrej jakości sprzętu, w tym także od firm zagranicznych2. 
Podobne inicjatywy wyszły potem od działaczy ze Lwowa, Krakowa i Poznania, gdzie 
przy tamtejszych związkach wojewódzkich powstały składnice przyborów strażackich3.

W latach 20. XX wieku polska gospodarka nie była w stanie zbudować przemysłu 
motoryzacyjnego. Niekorzystną sytuację potęgował Wielki Kryzys z przełomu lat 20 i 30. 
XX wieku. Obecność firm zagranicznych sprzętu pożarniczego na polskim rynku stała 
się więc koniecznością. Do drugiej połowy lat 30. XX wieku na podziałach bojowych 
polskich straży pożarnych dominował sprzęt zagranicznych producentów. Sytuacja 
zmieniła się w styczniu 1937 roku z chwilą wejścia w życie Okólnika nr 775 wydanego 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych4. Zarządzenie to zakazywało jednostkom straży 
pożarnych zakupów sprzętu pochodzenia zagranicznego. W ten sposób dążono od-
górnie do nabywania sprzętu motorowego u krajowych producentów. 

1. Sprzęt pożarniczy producentów z Niemiec

Gospodarka niemiecka należała do przodujących w Europie. Na polskim rynku sprzętu 
pożarniczego obecny był europejski potentat – firma Magirus. Założył ją w 1864 roku 

1 Drozdowski M., Gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej [w:] Polska Odrodzona 1918–1939, J. Tomicki 
(red.), Wiedza Powszechna, Warszawa 1982, s. 408.

2 Składnica Straży Pożarnych, „Gazeta Handlowa” 1930, nr 102, s. 7. 
3 Rozwój składnicy przyborów strażackich przy Zw. Straży Poż. Woj. Poznańskiego, „Przegląd Pożar-

niczy” 1929, nr 24, s. 369.
4 Ogólnik nr 775 stanowił uzupełnienie do Okólnika nr 728 z 13 I 1937 r. Zob. więcej: „Strażak Śląski” 

1937, nr 12, s. 96.
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Konrad Magirus – konstruktor drabin strażackich. Jedno z pierwszych przedstawicielstw 
w Polsce powstało w latach 20. XX wieku. Było nim „Śląskie Towarzystwo Techniczne 
dla Handlu i Przemysłu” w Katowicach5. Oferta obejmowała głównie drabiny stra-
żackie. Wraz z ofertami wysyłanymi do krajowych odbiorców informowano, że do 
1928 roku sprzedano na całym świecie ok. 7 tysięcy drabin (konnych i ręcznych) oraz 
250 autodrabin. W Polsce autodrabiny „Magirusa” nabyły straże pożarne w: Krakowie, 
Łodzi, Poznaniu i Warszawie6. Sukces komercyjny w Polsce skłonił zarząd fabryki 

„Magirus” do otworzenia generalnego przedstawicielstwa, które powstało 1 kwietnia 
1930 roku i powierzone zostało spółce akcyjnej „Składnica Straży Pożarnych” z Warsza-
wy7. Od tej pory „Magirus” oferował polskim odbiorcom szeroki asortyment pożarniczy,  
tj.: motopompy, autopompy, autopogotowia, autodrabiny, autocysterny oraz uzbrojenie 
osobiste. W Polsce dystrybuowano motopompy typu „Goliath I” o wydajności 440 l/min. 
Motopompy te zaopiniowała pozytywnie w 1931 roku Komisja Techniczna Głównego 
Związku Straży Pożarnych RP8.

Pośród firm niemieckich obecna była na polskim rynku fabryka Carl Metz założona 
w 1842 roku w Heidelbergu. Generalnym przedstawicielem na Polskę była firma „Biuro 
Strażackie” Czesława Miarczyńskiego z Katowic. Do polski sprowadzano motopompy 
przewoźne, drabiny konne i samochodowe systemu „Metz”. Firma Miarczyńskiego 
posiadała licencję na produkcję drabin dwu-trzy i czterokołowych mechanicznych 
o zasięgu 24 m oraz motopomp o wydajności: 400–700, 600–970 i 800–1200 l/min9. 
Produkty te dystrybuowano na terenie całego kraju. Firma Czesława Miarczyńskiego 
otworzyła filię w Krakowie. 

Fabryka sprzętu pożarniczego Hermann Koebe powstała w 1878 roku w Lucken-
walde koło Berlina. Należała do grupy najstarszych w Niemczech10. Generalnym 
przedstawicielem produktów na Polskę była firma „Rudolf Jesse” z Łodzi. W okresie 
międzywojennym dystrybuowano na rynek polski samochody pożarnicze i motopom-
py przewoźne-dwukołowe o wydajności 400 i 600 l/min. Największą popularnością 

5 Archiwum Państwowe w Katowicach [dalej: AP-Kat.], Akta Miasta Lubliniec, sygn. 1419, k. 462.
6 AP-Kat., Akta Miasta Lubliniec, sygn. 1439, k. 386–492. 
7 Firma C.D. Magirus, A.G. Ulm, „Przegląd Pożarniczy” 1930, nr 18, s. 348.
8 Dalsze badania komisyjne typu motopomp, „Przegląd Pożarniczy” 1931, nr 7, s. 219–221.
9 AP-Kat., Akta Miasta Lubliniec, sygn. 1438, k. 31–32 i 242–245.

 10 Kreter W., Feuerwehrgerätefabrik Hermann Koebe Luckenwalde bei Berlin (w:) Firmengeschichten 
der Feuerwehrgerätehersteller, J. Tausch (red.), Internationale Arbeitsgemeinschaft für Feuerwehr 

– und Brandschutzgeschichte im CTIF, Jonsdorf 2006, s. 141.



cieszyły się motopompy przenośne „Triumph” o wydajności 400 l/min. Na podstawie 
referencji zamieszczonych w katalogu reklamowym z 1920 roku wynika, że sprzęt tej 
firmy zakupiły straże pożarne w Warszawie, Kownie, Białymstoku, Windawie, Luzinie, 
Nowojelni (koło Grodna) i Dukszty koło Wilna11. 

Jednostki strażackie funkcjonujące na terenach południowo-zachodniej Polski 
posiadały na podziałach bojowych sprzęt firmy Gebrüder Kieslisch (Bracia Kieslich). 
Fabryka powstała w 1868 roku w Patschkau (Paczków) na Śląsku. Zakład specjalizował 
się w produkcji sikawek ręcznych, konnych drabin obrotowych, beczkowozów i arma-
tury wodnej. Firma posiadała w ofercie także uzbrojenie osobiste strażaka. W latach 20. 
XX wieku prowadziła zabudowę pożarniczą na podwoziach firmy „Daimler Motoren 
Gesellschaft”12. Z chwilą przyłączenia wschodniej części Górnego Śląska do Polski 
otwarto przedstawicielstwo w Katowicach13. Dział marketingu opracowywał katalogi 
w języku polskim i wysyłał ofertę do nowopowstałego województwa śląskiego oraz na 
wschodnie powiaty województw: kieleckiego, łódzkiego i poznańskiego. Oferta firmy 
Bracia Kieslich zanikała stopniowo pod koniec lat 20. XX wieku z powodu ogólnoświa-
towego kryzysu gospodarczego. W latach 30. XX wieku firma ograniczyła drastycznie 
produkcję, wycofując się z rynku polskiego. 

Na polskim rynku gaśnic obecna była firma Minimax. Fabryka powstała w Berlinie 
w 1901 roku. Specjalizowała się w produkcji gaśnic o charakterystycznym stożkowym 
kształcie. Filie „Minimaxa” otwarto w: Anglii, Belgii, Francji, na Węgrzech i we Wło-
szech. Eksport sięgał nawet do Afryki, Chin, Indii, Stanów Zjednoczonych i Australii. 
Gaśnice typu „Minimax” pojawiły się także na rynku polskim14. W latach 20. XX 
wieku generalnym przedstawicielem była „Krajowa wytwórnia gaśnic. Towarzystwo 
Komispol sp. z o.o.” w Warszawie15. Przedstawicielstwa handlowe „Minimaxa” znaj-
dowały się także we Lwowie, Wilnie i Wejherowie. Od 1933 roku gaśnice na licencji 

„Minimax” produkowano także w Polsce. Dnia 24 sierpnia 1933 roku powstała firma 
Towarzystwo dla wytwarzania i sprzedaży gaśnic „Minimax”. Firma nabyła licencję  
na produkcję tychże gaśnic. W Polsce produkowano gaśnice płynowe o pojemności  

 11 AP-Kat., Akta Miasta Tarnowskie Góry, sygn. 2213/kartkowa cz. II. k. 202.
 12 Tamże, k. 331. 
 13 AP-Kat., Akta Miasta Lubliniec, sygn. 1419, k. 411.
 14 Oettingen U., Towarzystwo Ochotniczej Straży Ogniowej w Kielcach 1873–1918. Studium działal-

ności w latach niewoli narodowej, Oddział Wojewódzki ZOSP RP Województwa Świętokrzyskiego, 
Kielce 2010, s. 133–134.

 15 AP-Kat., Akta Miasta Lubliniec, sygn. 1419, k. 387–393.
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9 i 12 litrów oraz gaśnice tetrowe o pojemności 1, 3 i 6 litrów. Wersja gaśnicy o pojemno-
ści 1 litra przeznaczona była do gaszenia instalacji elektrycznej wewnątrz samochodów. 

Pośród licznie reprezentowanej grupy niemieckich producentów obecne były 
w  Polsce produkty firmy Flader, założonej w  1860 roku w  Jöhstadt w  Saksonii.  
Zakład posiadał kilka filii, jedną z nich w Sorgenthal w Czechosłowacji. W latach  
20. XX wieku fabryka ta wyspecjalizowała się w produkcji motopomp. Popularnością 
w Polsce cieszyła się dwucylindrowa motopompa „Victoria” o wydajności ok. 275 l/min. 
Motopompę zaopiniowała pozytywnie w 1931 roku Komisja Techniczna Głównego 
Związku Straży Pożarnych RP16. Motopompy z fabryki „Flader” dystrybuowali w Polsce 
trzej pośrednicy: „Lwowskie Biuro Handlowe, M. Neumann” z Krakowa, „A. Krysie-
wicz” z Poznania i „W. Krajewski” z Rybnika17.

Udział w motoryzacji polskich straży pożarnych posiadali niemieccy potentaci 
z branży samochodowej, nie będący producentami stricte pożarniczymi. W 1912 roku 
zawodowa straż z Poznania zakupiła trzy samochody marki Daimler: sikawkę gazową, 
autopompę i drabinę mechaniczną18. Straż poznańska była pierwszą zmotoryzowaną 
jednostką na ziemiach polskich. Ciężarówkę pożarniczą „Daimler” z 1912 roku wypo-
sażoną w autopompę posiadała straż pożarna z Radzionkowa19. Pojazdy te znajdowały 
się na podziale bojowym tych straży w okresie międzywojennym. 

Polskie jednostki straży pożarnych eksploatowały samochody marki Benz-Gagge-
nau. Generalnym przedstawicielem na Polskę była firma „Strażak” z Warszawy. Ofe-
rowała następujący sprzęt strażacki: sikawki samochodowo-motorowe o wydajności 
400-600 l/min i 800-1000 l/min oraz motopompy przewoźne dwukołowe o wydajności  
600 l/min. W pierwszej połowie lat 20. XX wieku samochody pożarnicze na podwoziu 
firmy „Benz-Gaggenau” trafiły do: Wilna. Piotrkowa, Augustowa, Sosnowca (Modrze-
jowskie Zakłady Górniczo-Hutnicze), Lublina i Warszawy20. 

2. Sprzęt pożarniczy producentów z Czechosłowacji

Czechosłowacka myśl techniczna należała w międzywojniu do przodujących w Europie. 
Do największych fabryk ciężarówek w Czechosłowacji należała „Skoda”. Na przełomie 

 16 Badania typu motopomp, „Przegląd Pożarniczy” 1931, nr 10, s. 318. 
 17 Tamże, s. 324.
 18 Poznańska straż pożarna miejska, „Przegląd Pożarniczy” 1925, nr 10, s. 170. 
 19 Pojazd ten znajduje się w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.
 20 AP-Kat., Akta Miasta Lubliniec, sygn. 1419, s. 462.
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lat 20. i 30. XX wieku zakład zatrudniał łącznie ok. 40 tys. osób, będąc jednym z naj-
większych producentów sprzętu mechanicznego na świecie21. Produkowano w nim 
także samochody pożarnicze. Pomyślny rozwój koncernu skutkował ekspansją na rynki 
zewnętrzne. W 1926 roku powstała firma „Polskie Zakłady Skody. Sp. Akc.” z siedzibą 
na warszawskim Okęciu. Produkowano głównie silniki do samolotów. W ramach 
polskiej filii „Skody” funkcjonowała „Warszawska Wytwórnia Kabli” z oddziałem sa-
mochodowym, w którym utworzono m.in. dział pomp i samochodów (prowadzono 
w nim tylko naprawy)22. W celu dystrybucji pojazdów pożarniczych, koncern „Skody” 
otworzył w Polsce przedstawicielstwa handlowe w Krakowie i we Lwowie. Sprzedawano 
w nich produkty z macierzystej fabryki w Pilźnie i Mlada Boleslav. Oprócz samochodów 
osobowych i ciężarowych sprowadzano do Polski samochody pożarnicze: oznaczone 
symbolami: 104, 154, 206, 254 D (autodrabina), 505 i 30423. Pojazdy te nabywały 
straże pożarne głównie w województwach wschodnich i południowych Polski. Na 
podstawie informacji zawartych w katalogach reklamowych udało się ustalić miasta 
i zakupiony przez nie typ pojazdu24: Drohobycz: samochód rekwizytowy i beczkowóz, 
Jarosław: beczkowóz i samochód rekwizytowy z autopompą o wydajności 1 tys. l/min, 
Kraków: autodrabina, Lublin: beczkowóz, Mraźnica: beczkowóz z autopompą, Nowy 
Sącz: beczkowóz z autopompą, Przemyśl: samochód rekwizytowy i dwa beczkowozy, 
Sambor: beczkowóz, Wojkowice Komorne: autopogotowie25.

Na polskim rynku samochodów pożarniczych obecna była firma Praga. Zakład ma-
cierzysty miał siedzibę w stolicy Czechosłowacji. Ze względu na jakość i niezawodność 
wyprodukowanych pojazdów, zajmował czołowe miejsce na świecie26. W 1929 roku 
przedstawiciele koncernu „Praga” podpisali umowę z Arturem Potockim i Rogerem 
Raczyńskim w sprawie uruchomienia fabryki w Oświęcimiu pod nazwą „Zjednoczone 
Fabryki Maszyn i Samochodów S.A, Oświęcim-Praga”. Konstruktorem samochodów 
pożarniczych w fabryce macierzystej w Pradze był inż. Josef Kerles. W latach 1919–

 21 AP-Kat., Oddział w Pszczynie, Akta Miasta Pszczyna, sygn. 3273, k. 20–23. Ilustrowany katalog 
reklamowy Biura Sprzedaży Zakładów Skody w Krakowie z ok. 1930 r.

 22 Kalendarz lotniczy Polskich Zakładów Skody, Zakłady Graficzno-Introligatorskie, Warszawa 1933, 
s. 6–9.

 23 Suman-Hreblay M., Hasicska vozidla, Ceska a slovenska technika od roku 1904 do soucasnosti, 
Computer Press, Brno 2010, s. 145–152.

 24 AP-Kat., Oddział w Pszczynie…, op. cit., k. 20–30.
 25 Samochód znajduje się w zbiorach Centralnego Muzeum Pożarnictwa. Wyprodukowano go w 1932 r.
 26 Rychter W., Dzieje samochodu, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1987, s. 262.
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1926 zaprojektował i wdrożył do produkcji kilkanaście typów pojazdów. Produkcję 
w Oświęcimiu zdominowały samochody osobowe i ciężarowe. Firma „Oświęcim-Praga” 
otworzyła przedstawicielstwa handlowe w Warszawie, Poznaniu, Częstochowie, Lwowie, 
Krakowie, Kielcach, Łodzi, Toruniu, Wilnie, Włocławku, Sosnowcu i Katowicach27. 
Wersje pożarnicze sprowadzano głównie z Czechosłowacji, budowano je na podwoziu 
oznaczonym symbolem AN (Alfa Nakladni, z jezyka czeskiego – ciężarowy). Ozna-
czenie to wprowadził wspomniany Josef Kerles. 

Sprzęt czechosłowacki w Polsce oferowała fabryka Tatra, która powstała w 1850 roku 
Koprzywnicy (Nesselsdorf) na Morawach. Produkowano w niej wozy konne i dorożki, 
pobocznie sprzęt strażacki. Już w drugiej połowie XIX wieku poszukiwano rynków 
zbytu na terenie sąsiednich regionów i państw. W 1864 roku założono przedstawi-
cielstwo handlowe we Lwowie, następne w Raciborzu (1864), we Wrocławiu (1872) 
i w Czerniowcach na Bukowinie (1882)28. W 1891 roku fabryka przekształciła się spółkę  
pod nazwą „Nesselsdorfer Wagenbau” (Koprzywnicka Fabryka Pojazdów). Pod koniec 
XIX wieku właściciele fabryki zwrócili uwagę na nowość, jaką były samochody osobo-
we. Dostrzeżono również znaczenie motoryzacji w strażach pożarnych, co pozwalało 
na zwiększenie produkcji. W okresie międzywojennym budowano pożarnicze „Tatry”  
na podwoziach oznaczonych symbolem T 17, T23, T26, T27 i T43, T70 29. Samocho-
dy Tarta miały opinię bardzo dobrej jakości i trwałości. W okresie międzywojennym 
powstało w Warszawie przedstawicielstwo handlowe na Polskę wraz z warsztatami 
naprawczymi. Mniejsze biura handlowe działały w Krakowie, Cieszynie, Poznaniu, 
Łodzi, Lwowie i Lublinie30. Pośrednicy ci dystrybuowali samochody pożarnicze  

„Tatra” w Polsce.
Do najstarszych producentów sprzętu pożarniczego w Czechach należała firma 

Smekal, założona w 1820 roku. Do lat 20. XX wieku produkowano w niej głównie 
sikawki ręczne31. Od połowy lat 20. XX wieku prowadzono zabudowę pożarniczą na 

 27 AP-Kat., Akta Miasta Sosnowiec, sygn. 2677, k. 283. 
 28 Zatopek R., Technicke Muzeum Tatra, Regionalni muzeum v Koprivnici, Koprivnice 2015, s.7.
 29 Suman-Hreblay M., Tatra, Nakladni a uzitkova vozidla, autobusy a trolejbusy, C-Press, Brno 2012, 

s. 143.
 30 AP-Kat., Oddział w Pszczynie. Akta Miasta Pszczyna, sygn. 3273, k. 116.
 31 Tausch J., Smekals Ruhm und Dämmerung einer Familie (w:) Hand – und Tiergezogene Feuer-

wehrfahrzeuge, M. Mensik (red.), Internationale Arbeitsgemeinschaft für Feuerwehr – und Brand-
schutzgeschichte unter der CTIF-Kommission, Feuerwehr – und CTIF-Gechichte, Museen und 
Dokumentation, Pribyslav 1996, s. 159.
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podwoziach „Laurin&Klement” i „Skoda”. W 1927 roku firma weszła w skład spółki 
akcyjnej „Hasicske zavody” w Czechach”32. Jedno z przedstawicielstw tej firmy otwarto 
w 1929 roku w Sosnowcu33. W tym samym roku wyeksportowano do Polski: cztery 
sikawki samochodowe, jedno autopogotowie, pięć polewaczek z zabudową pożarniczą. 
Jeden z samochodów trafił do Chrzanowa34. Sprzęt tej firmy posiadały straże pożarne 
w Zawierciu, Radomsku, Lublinie, Jarosławiu, Przemyślu, Drohobyczu, Mraźnicy, 
Radomiu i Zagożdżonie (obecnie Pionki)35.

3. Sprzęt pożarniczy producentów z Francji

Na rynku sprzętu pożarniczego w Polsce obecny był sprzęt kilku firm francuskich. Jedną 
z nich była firma „Delahaye”. Fabryka specjalizowała się w produkcji samochodów 
osobowych. W latach 20. i 30. XX wieku produkowała także ciężarówki pożarnicze, 
wyposażone w autopompę o wydajności do 2000 l/min oraz autodrabiny, cysterny, 
sanitarki i motopompy przewoźne. Z myślą o niemajętnych jednostkach strażackich 
skonstruowano w latach 20. XX wieku motopompę „Federation” (Związkowa), nazwa-
ną na cześć Francuskiego Narodowego Związku Straży Pożarnych. Firma „Delahaye” 
poszukiwała rynków zbytu za granicą. Odrodzenie się kilku państw w Europie po 
zakończeniu I wojny światowej stwarzało ku temu dobre perspektywy. Głównym przed-
stawicielem handlowym w Polsce została firma „Auto-Koncern” z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Wierzbowej36. Biuro handlowe firmy „Delahaye” działało także we Lwowie. 
Na polski rynek skierowano wspomnianą wyżej motopompę „Federation”. Napędzał 
ją silnik jednocylindrowy, natomiast sama pompa posiadała trzy cylindry i wydajność 
ok. 250 l/min. W Polsce nabywały ją głównie straże pożarne z małych miast i wsi37. 

Na początku lat 20. XX wieku obecny był na polskim rynku znany producent samo-
chodów – firma Berliet. Generalne przedstawicielstwo na Polskę – firma „Auto-Pala-
ce” – miała siedzibę w Warszawie38. Akwizycję „Berlieta” prowadziło także Towarzystwo 

 32 Suman-Hreblay M., Hasicska vozidla…, op. cit., s. 89.
 33 Tamże.
 34 Tamże, s. 91.
 35 AP-Kat., Akta Miasta Sosnowiec, sygn. 2677, k. 39.
 36 AP-Kat., Akta Miasta Lubliniec, sygn. 1410, k. 580-596. 
 37 Motopompa „Federation” znajduje się w zbiorach Centralnego Muzeum Pożarnictwa. Eksponat prze-

kazała w sierpniu 1979 r. Ochotnicza Straż Pożarna z małej wioski Sierbowice koło Pilicy. 
 38 Generalne przedstawicielstwo samochodów wszechświatowej sławy, „Przegląd Pożarniczy” 1930, nr 1, s. 80.
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Techniczno-Handlowe „Esper” z biurami w Katowicach i Będzinie. Oferowano głównie 
ciężarówki pożarnicze i cysterny o pojemności 5 tys. litrów39. W ofercie ciężarówek 

„Berliet” na Polskę znajdował się także samochód pożarniczy na podwoziu oznaczonym 
symbolem „C.B.A 9”, wyposażony w zbiornik na wodę i drabinę.

Kilka polskich jednostek z dużych miast eksploatowało samochody marki De 
Dion Bouton z Paryża. Produkty tej firmy dystrybuowała od połowy lat 20. XX wieku 
na polskim rynku firma „Robur” z Poznania i Gdańska. Istniała możliwość zakupu 
motopomp, samochodów strażackich z autopompami i autocystern przystosowanych 
do polewania i zamiatania ulic40. W 1929 roku podwozie tej firmy zakupił magistrat 
Torunia dla miejskiej straży pożarnej. Samochód ten przewoził drabinę systemu „Metz” 
o wysuwie 28 m. Trzy pojazdy firmy „De Dion Bouton” zakupiło dla straży pożarnej 
miasto Bydgoszcz. Pierwszym z nich było autopogotowie z autopompą o wydajności 
1000 l/min, drugim autocysterna ze zbiornikiem na wodę o pojemności 3.500 l, trzecim 
autodrabina systemu „Metz”41.

4. Sprzęt pożarniczy producentów ze Stanów Zjednoczonych

Producenci ze Stanów Zjednoczonych dominowali na polskim rynku w branży sa-
mochodowej. Słynna fabryka Ford, jako jedna z pierwszych-zagranicznych otworzy-
ła montownię samochodów w Warszawie. W latach 1926–1928 budowano tam pod-
wozia osobowe i półciężarowe42. Podwozia firmy „Ford” zakupiły w 1925 roku straże 
pożarne we Lwowie i w Wilnie. Strażacy z Wilna wykonali na podwoziu zabudowę 
pożarniczą we własnym zakresie43. Firma „Ford” posiadała w Polsce kilka przedsta-
wicielstw. Największa należała do braci Stefana i Piotra Bergmanów w Warszawie przy  
ul. Marszałkowskiej. Pożarnicze „Fordy” znajdowały się w ofercie firm pośredniczących 
w sprzedaży tj.: „Auto-Traktor” z Warszawy i Katowic oraz „Auto” z Sosnowca. 

 39 AP-Kat., Akta Miasta Sosnowiec, sygn. 2658, k. 524. W korespondencji z 29 grudnia 1924 roku 
pomiędzy firmą „Esper” a Magistratem Sosnowca znajduje się informacja: „Pozwolimy sobie zwró-
cić uwagę Panów na pierwszorzędną jakość wozów firmy i na okoliczność, że Rząd nasz zamówił 
1.300 wozów powyższej marki”.

 40 Informacja na podstawie anonsu reklamowego zamieszczonego w broszurze pt. Związek Floriański. 
Sprawozdanie z działalności za 1925 rok. 

 41 Pisarek M., Samochody straży pożarnej, Księży Młyn, Łódź 2013, s. 9. 
 42 Rummel R., Polskie Konstrukcje i licencje motoryzacyjne w latach 1922–1980, Wydawnictwa Ko-

munikacji i Łączności, Warszawa 1985, s. 19.
 43 Automobilizacja straży wiedeńskiej, „Przegląd Pożarniczy” 1925, nr 16, s. 269. 
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Koncern General Motors posiadał od 1927 roku montownię samochodów w War-
szawie na terenie firmy „Elibor”. Jej właścicielem był Łukasz Borkowski. Montowano 
tam podwozia półciężarowe „Chevrolet”44 i ciężarowe „GMC”45. Na podwoziach 
tych polskie firmy pożarnicze prowadziły zabudowę pożarniczą. Były to najczęściej 
1,5-tonowe autopogotowia do przewozu sprzętu i załogi. Montownia „General Motors” 
zaprzestała działalności z chwilą pogłębiania się ogólnoświatowego kryzysu z końca 
lat 20. XX wieku. 

Na początku lat 20. XX wieku obecność w Polsce zaznaczyły firmy Durant Motors, 
Rugby i Federal Motor Truck Company. Na polskim rynku pożarniczym popular-
nością cieszyły się ciężarówki „Federal”. Podwozia ciężarowe tej firmy sprowadzała 
wspomniana wyżej firma „Bergman” z Warszawy46. Zabudowę pożarniczą na „Fede-
ralach” wykonywała firma „Strażak” z Warszawy oraz firma „Miarczyński” z Katowic. 
Pożarnicze „Federale” posiadały straże pożarne w miejscowościach: Słonim, Siemia-
nowice Śląskie i Mysłowice.

5. Sprzęt pożarniczy producentów z Austrii

Z uwagi na fakt znajdowania się pod zaborem austriackim obszarów południowej 
Polski, obecne na tych terenach były produkty firmy Wm. Knaust z Wiednia. Firma ta 
powstała w 1822 roku i należała do najstarszych tego typu w Europie47. Na podziałach 
bojowych polskich straży pożarnych były w użyciu sikawki konne i ręczne, osprzęt 
do nich i uzbrojenie osobiste. Firma „Wm. Knaust” należała do wąskiej grupy najstar-
szych reprezentowanych w Polsce. Współpracę z nią rozpoczęła już na początku lat 20.  
XX wieku „Składnica Straży Pożarnych” – założona w 1919 roku jako spółdzielnia 
członków Związku Floriańskiego. Jej warszawskie przedstawicielstwo handlowe roz-

 44 W zbiorach Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach znajdują się dwa Chevrolety 
z tego okresu. Starszy – z 1927 r., znajdował się na podziale bojowym OSP Leszno, młodszy – z 1929 r. 
w OSP Węgierki koło Wrześni. 

 45 Rummel R., Polskie Konstrukcje i licencje…, op. cit., s. 19. 
 46 Samochody Federal w pożarnictwie, „Gazeta Handlowa” 1930, nr 102, s. 7. 
 47 Krenn H., Firma Knaust Wien 1822–1938. Die Geschichte einer Epoche machenden Feuerwehrge-

räteerzeugung (w:) Firmengeschichten der Feuerwehrgerätehersteller, J. Tausch (red.), Wydawca 
Internationale Arbeitsgemeinschaft für Feuerwehr – und Brandschutzgeschichte unter der CTI-
F-Kommission, Feuerwehr – und CTIF-Gechichte, Museen und Dokumentation, Pribyslaw 2006, 
s. 379.
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prowadzało sprzęt fabryki „Wm. Knaust” na terenie Polski i Litwy48. Popularnością 
cieszyły się dwukołowe motopompy przewoźne. Jeden z egzemplarzy (z 1928 r.) posiada 
Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Ta sama placówka posiada także dwie 
czterokołowe sikawki konne z 1873 i 1899 roku. W muzealnych zbiorach znajdują się 
ponadto pochodnie i gwizdek alarmowy tej firmy. Sprzęt ten eksploatowała Ochotnicza 
Straż Fabryczna cementowni Szczakowa.

Na początku lat 20. XX wieku rozpoczęła się współpraca pomiędzy firmą Rosen-
bauer a polską firmą „Strażak” z Warszawy. „Strażak” został generalnym przedstawi-
cielem austriackiego potentata produkcji motopomp. W Polsce rozpowszechniły się 
motopompy przenośne o wydajności od 700 i 800 l/min. Sprzęt ten został pozytywnie 
zaopiniowany w 1931 roku przez Komisję Techniczną Głównego Związku Straży 
Pożarnych RP. Na bazie zdobytego doświadczenia fabryka „Strażak” produkowała 
od 1928 roku motopompy na licencji firmy „Rosenbauer”49. Jak informował katalog 
reklamowy firmy „Strażak”, do 1931 roku sprzedano w Polsce łącznie ponad dwa 
tysiące egzemplarzy motopomp pożarniczych „Rosenabauer”50, co miało znaczący 
udział w motoryzacji krajowych straży pożarnych.

Podsumowanie

Sprzęt pożarniczy od zawsze warunkował skuteczność działania w ochronie przeciw-
pożarowej. Po odzyskaniu niepodległości przemysł krajowy nie był w stanie pokryć 
zapotrzebowania pod tym względem. Sytuację tę wykorzystywały firmy zagraniczne, 
które otwierały w Polsce przedstawicielstwa handlowe we współpracy z działającymi 
już polskimi firmami lub fabrykami. Najwięcej produktów branży pożarniczej trafia-
ło na polski rynek z firm niemieckich i czechosłowackich, co wynikało z położenia 
geograficznego i rozwiniętych gospodarek tych państw. Obecność w Polsce zazna-
czyły również firmy z Francji, Austrii i Stanów Zjednoczonych. Do drugiej połowy lat  
30. XX wieku obecność producentów zagranicznych nie budziła sprzeciwu władz 
państwowych. Wręcz przeciwnie, sprzęt ten opiniowała pozytywnie i zachęcała do 
zakupu Komisja Techniczna działająca od 1931 roku przy Głównym Związku Straży 
Pożarnych RP. Okoliczności te sprawiły, że firmy zagraniczne przyczyniły się znacząco 

 48 Składnica Straży Pożarnych, „Przegląd Pożarniczy” 1924, nr 10, s. 153. 
 49 Z działalności fabryki narzędzi pożarniczych Strażak, „Gazeta Handlowa” 1930, nr 102, s. 7. 
 50 AP-Kat., Oddział w Pszczynie. Akta Miasta Pszczyna, sygn. 3273, k. 1–6. 
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do motoryzacji polskiego pożarnictwa w okresie międzywojennym. Sytuacja zmie-
niła się w połowie lat 30. XX wieku z chwilą zaistnienia napiętej sytuacji politycznej 
w Europie Środkowej. Od 1937 roku polskie władze rządowe i pożarnicze szczebla 
centralnego nakazywały rodzimym jednostkom straży pożarnej zakupy sprzętu wy-
łącznie u producentów krajowych.
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Możliwości kształtowania wizerunku  
Państwowej Straży Pożarnej w mediach społecznościowych

Abstrakt
Państwowa Straż Pożarna to formacja, na której tożsamość składają się  m.in. misja niesienia 

pomocy drugiemu człowiekowi w sytuacji zagrożenia oraz ratowanie jego mienia. Kształtowanie 
wizerunku PSP obejmuje zarówno te elementy, które stanowią fundament funkcjonowania PSP,  ale 
również to, w jaki sposób PSP przedstawiana jest w mediach. Wizerunek jest to wyobrażenie o orga-
nizacji, które ujawnia się pod postacią zbioru asocjacji (kojarzeń) powstałych w umyśle obserwatora.

W niniejszym artykule ukazano zmienne determinujące wizerunek PSP w mediach spo-
łecznościowych, które można wykorzystać w odniesieniu do prowadzenia skutecznej polityki 
informacyjnej poszczególnych jednostek organizacyjnych PSP. Dodatkowo poddano analizie 
szeroką grupę czynników warunkujących skuteczność podejmowanych czynności w mediach 
społecznościowych wskazując na profesjonalizm działań prasowo-informacyjnych i na koniecz-
ność ujednolicenia polityki wizerunkowej i medialnej.

 
Słowa kluczowe: algorytm Edge Rank, kształtowanie wizerunku, media społecznościowe, 
Państwowa Straż Pożarna, wizerunek

Capabilities to form public relations  
of the State Fire Service in social media

Abstract
State Fire Service is a unit which identity is based on the mission to provide people help 

and saving the property in danger situations. Public relations formulation made by State Fire 
Service comprise elements fundamental for its function as well as the elements about how 
this unit is presented in media. Public relations are the concept of the organization unveiled 
under collected associating arisen in observer mind.

The article presents State Fire Service public relations determinants for social media, which 
can be used in relation to conduct the information policy by each State Fire Service organ-
izational units. Moreover, wild range of factors, conditioning the effectiveness of activities 
undertaken in social media, pointing to the professionalism of press and information activities 
and the need to harmonize public relations and media policy had been analyzed.

Keywords: Edge Rank, public relations, social media, The State Fire Service
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Wprowadzenie

Współcześnie coraz częściej mówi się o postępie wykładniczym rozwoju technologii. 
Od lat 70. ubiegłego wieku obserwujemy wyniki tego trendu w dziedzinie elektroniki, 
a konkretnie w procesorach, które podwajają swoje możliwości co 18 miesięcy [1]. 
Zjawisko to wkracza systematycznie również do innych dziedzin życia. Skutkiem tego 
jest niespotykany do tej pory rozwój wielu aspektów życia człowieka. Szczególną szansą 
oraz równocześnie zagrożeniem jest błyskawiczny obieg informacji w zglobalizowa-
nym świecie. Miliony ludzi korzystają z coraz szybszego Internetu oraz tych samych 
systemów i aplikacji [2]. Przyczynia się do tego m.in. fakt, iż informacja może dotrzeć 
natychmiast do dużej liczby odbiorców w różnych częściach świata. Współczesne orga-
nizacje i instytucje potrafią wykorzystać te możliwości zarówno w celach zarobkowych, 
jak i wizerunkowych. Robią to z różnym skutkiem, natomiast w znakomitej większo-
ści działania te przyczyniają się do ich rozwoju [3]. Istnieją również takie podmioty, 
które nie wykorzystują w pełni posiadanych możliwości w tym zakresie. Do takich 
podmiotów zaliczyć można Państwową Straż Pożarną (PSP). Zasadniczym pytaniem, 
odnoszącym się do tego, w jaki sposób postrzegana jest PSP, jest pytanie, w jaki sposób 
można wykorzystać media społecznościowe w procesie kształtowania wizerunku PSP. 
Celem poznawczym niniejszego artykułu jest − przez przegląd − wybór najbardziej 
przydatnych portali społecznościowych w procesie kształtowania wizerunku PSP. 
Celem utylitarnym jest natomiast przygotowanie zasad publikowania materiałów 
w mediach społecznościowych wzbogaconych o zasady unikalne z punktu widzenia 
PSP. Kluczem doboru mediów społecznościowych będzie możliwość wykorzystania 
ich w stanach zagrożeń jako dodatkowego kanału dystrybucji informacji. 

Rozpatrując powyższy problem, rozróżnić należy dwa podstawowe pojęcia, czyli 
tożsamość i wizerunek organizacji (marki). Tożsamość marki jest to „zbiór świadomie 
wybranych wartości systemu identyfikatorów, mających za zadanie wyróżnienie marki 
w atrakcyjny dla nabywcy i pożądany dla właściciela sposób” [3]. Przenosząc powyższą 
definicję na kanwę PSP, tożsamość tejże organizacji jest budowana od wielu lat przez 
kilka pokoleń strażaków. System wartości oraz misja PSP jest dla większości jej człon-
ków fundamentem codziennej pracy. Tożsamość jest więc połączeniem wartości, jakie 
definiują PSP oraz misji, jaką PSP wypełnia. Tożsamość jest więc dla każdej organizacji 
oryginalna i unikatowa, natomiast wizerunek jest jej odzwierciedleniem. Oznacza 
to, że niezależnie od tego, jak szlachetne wartości są podstawą funkcjonowania PSP, 
jej wizerunek jest tylko częściowo z nimi powiązany. Wizerunek jest to wyobrażenie 
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o organizacji, które ujawnia się pod postacią zbioru asocjacji (kojarzeń) powstałych 
w umyśle odbiorcy/obserwatora [4]. Asocjacje dzieli się na twarde i miękkie. Twarde 
odnoszą się do postrzegania funkcji oraz użyteczności organizacji. Jeżeli chodzi o tę 
grupę, PSP, co do zasady, jest nierozerwalnie związana ze społeczeństwem, a jej uży-
teczności nikt nie podważa. Drugą grupą asocjacji są asocjacje miękkie. Są one tylko 
częściowo powiązane z trudem i misją pracy strażaka. Zależne są od emocji i odczuć, 
jakie wywołuje się u odbiorcy. Wpływ na to ma głównie sposób, w jaki PSP jest pre-
zentowana w mediach, ale również skuteczność polityki wizerunkowej oraz medialnej. 
Wiedząc o tym, iż wizerunek zależy w dużej części od mediów, szczególną uwagę należy 
zwrócić na jego kształtowanie właśnie w środkach masowego przekazu. 

1. Determinanty pozytywnego postrzegania Państwowej Straży Pożarnej

Próbę uzyskania odpowiedzi na pytanie o to, co determinuje pozytywny wizerunek PSP, 
rozpocząć należy od przedstawienia roli i pozycji PSP w powszechnej świadomości 
społeczeństwa. PSP to „powołana jako zawodowa, umundurowana, wyposażona w spe-
cjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi 
i innymi miejscowymi zagrożeniami” [5]. Praca strażaka związana z zapobieganiem 
powstawaniu pożarów oraz reagowaniem w przypadku ich powstania wzbudza po-
zytywne odczucia u masowego odbiorcy. Rzecz ma się podobnie w przypadku klęsk 
żywiołowych oraz miejscowych zagrożeń. To strażacy zawsze znajdują się na pierwszej 
linii podczas powodzi, wichur czy wypadków komunikacyjnych. Dzięki temu, iż PSP 
szybko reaguje na wezwania oraz sprawnie dysponuje kolejne siły i środki, stawiana jest 
w czołówce organizacji, do których społeczeństwo ma największe zaufanie. W ostatnim 
opublikowanym w tym zakresie przez Główny Urząd Statystyczny badaniu „Wartości 
i zaufanie społeczne w Polsce w 2015 roku” suma odpowiedzi „zdecydowanie mam 
zaufanie” oraz „raczej mam zaufanie” wynosi aż 93,5% [6]. Ten wynik dowodzi tego, że 
PSP cieszy się ogromnym uznaniem. Sumienne i profesjonalne wykonywanie powierzo-
nych zadań jest kluczowym elementem budowania pozytywnego wizerunku formacji. 
Jest to jednak przede wszystkim realizowanie misji i zadań, do jakich PSP została po-
wołana. Odnosi się więc bezpośrednio nie do wizerunku, a do tożsamości organizacji. 
Kluczowym zagadnieniem staje się więc umiejętność wykorzystania tego elementu 
w budowaniu wizerunku. Pomimo tego iż to zaufanie ma ugruntowane podstawy i jest 
stale wzmacniane, należy nieprzerwanie dbać o pozytywny przekaz medialny. Jest to 
zadanie nader trudne, dlatego że w dobie błyskawicznego obiegu informacji proces 



asocjacji, czyli łączenie, kojarzenia, może znaleźć się poza kontrolą formacji. Przyczyn 
kojarzenia PSP z negatywnymi wydarzeniami może być wiele. Głównie jest to kryzys 
medialny, „który należy definiować jako ciąg zdarzeń i niekorzystnych zbiegów oko-
liczności, które w konsekwencji mogą zagrozić stabilności organizacji” [7]. Przyczyny 
kryzysu, za Dariuszem Tworzydło, możemy podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. 
W PSP do wewnętrznych przyczyn kryzysu medialnego można zaliczyć na przykład: 

• błędy w prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych, 
• błędy w kierowaniu formacją, 
• konflikty wśród funkcjonariuszy,
• uwikłanie kadry kierowniczej w przestępstwa lub działalność ogólnie uznaną za 

szkodliwą. 
Wśród zewnętrznych czynników głównie można wymienić nieuczciwe działania 

medialne czy publiczne zarzuty wobec formacji. Niezależnie od przyczyn powstania 
kryzysu medialnego ważne jest to, aby skutecznie kreować informację oraz nią zarządzać. 
Dzięki znajomości charakterystyki oraz funkcjonalności poszczególnych mediów spo-
łecznościowych, można wystrzec się najgorszych rozwiązań dostępnych w przypadku 
kryzysu medialnego, czyli blokady informacji oraz podawania informacji błędnych czy 
opóźniania przepływu informacji [8].

Na pozytywny wizerunek PSP ma wpływ wiele czynników, głównie poziom profe-
sjonalizacji podejmowanych działań, przekaz medialny towarzyszący tym działaniom 
i codziennemu funkcjonowaniu formacji oraz rezultaty i przebieg kryzysów medialnych.

2. Tradycyjne formy medialne a budowanie wizerunku

Komunikowanie towarzyszy człowiekowi od początku jego egzystencji, posiada więc 
wiele definicji. Według większości źródeł, komunikacja jest definiowana jako proces 
przekazywania informacji, myśli lub opinii od nadawcy (źródła) do odbiorcy posiadają-
cego zdolność przyjęcia adresowanych do niego treści. Samo pojęcie „komunikowanie” 
pochodzi od łacińskiego czasownika communico, communicare (czynić wspólnym, po-
łączyć, udzielić komuś wiadomości, naradzać się) i rzeczownika communio (wspólność, 
poczucie łączności) [9]. Najpopularniejsze wśród badaczy jest rozumienie komunikacji 
jako transmisji. Za komunikowanie uważa się również przekazywanie informacji, 
idei, emocji [9]. Można natomiast spotkać się z opinią, iż komunikowanie to sposoby, 
którymi ludzie oddziałują na siebie. Dominującym, a zarazem najprostszym modelem 
komunikowania jest model komunikowania jako transmisji:
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NADAWCA → PRZEKAZ → ODBIORCA

Wykorzystanie jakiejkolwiek techniki oraz medium przez nadawcę w celu skomu-
nikowania się z dużą grupą odbiorców nazywamy komunikowaniem masowym [10]. 
Przez dynamiczny rozwój różnych form mediów, bardziej niż kiedykolwiek rozumiemy 
potencjał wszystkich rodzajów mediów, a komunikowanie się organizacji z masowym 
odbiorcą (dużą grupą odbiorców) stało się łatwiejsze i szybsze. 

Wśród nowożytnych form komunikowania znajdują się prasa, radio i telewizja. 
Pierwsza z nich (prasa) jest ogólnodostępnym środkiem masowego przekazu. Najwięk-
szą zaletą prasy jest możliwość wykorzystania różnych form prasowych. Komunikaty 
przygotowane przez osoby odpowiedzialne za politykę prasowo-informacyjną cechują 
się najwyższym stopniem bezpieczeństwa ze względu na to, iż są formułowane w dokład-
nie taki sposób, w jaki zostało to zaplanowane. Można z nich korzystać wedle potrzeb, 
a gromadzone na przestrzeni lat artykuły i komunikaty są doskonałym uzupełnieniem 
procesu budowania tożsamości organizacji w oparciu o jej historię. Wadą prasy dru-
kowanej (podobnie jak w przypadku również innych kanałów przekazu informacji) 
jest natomiast możliwość zaginięcia materiału wśród innych tekstów oraz możliwość 
wypaczenia właściwego przekazu przez nieprzemyślane ich przygotowanie [11]. Po-
nadto wadą prasy drukowanej jest czas, jaki musi upłynąć od napisania wiadomości do 
momentu jej wydrukowania. Kolejną formą nadal popularną w komunikowaniu jest 
radio. W radiu używanym klasycznie (odbiornik radiowy), nie ma możliwość podparcia 
przekazu zdjęciem, tak jak w prasie, czy obrazem, tak jak w telewizji. Wymaga więc 
dużego zaangażowania odbiorcy, a charakter tego medium sprawia, że w prosty sposób 
obecne być może w pracy, w domu czy samochodzie. Gwarantuje to relatywnie duży 
zasięg przekazywanych przez radio informacji. Do niedawna największym medium na 
świecie była telewizja. „W swoim przekazie łączy ona słowo mówione z obrazem. Zaletą 
telewizji jest duży zasięg, a więc łatwość dotarcia do dużej grupy odbiorców. Wadą tego 
medium jest bardzo wysoki koszt emisji, szczególnie w porach o najwyższej oglądalności 
oraz ulotność przekazu . Najważniejszymi cechami obrazu telewizyjnego są ruch, sym-
bole, kolory, logo, kształt, grafika i muzyka: odpowiednio dobrane wymienione elementy 
mogą w bardzo silny sposób wpływać na podświadomość i emocje odbiorcy” [4]. 

3. Media społecznościowe a wizerunek PSP – wyzwania i szanse

Tradycyjne środki przekazu, takie jak prasa, radio czy telewizja to media, które są mocno 
zakorzenione w społecznej świadomości. Rzecz ma się inaczej w przypadku nowych 
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mediów, które korzystają z dobrodziejstwa, jakim stał się dynamicznie rozwijający 
Internet. Korzystanie z Internetu staje się, dla coraz większej części społeczeństwa, 
codzienną rutyną. Jeszcze kilkanaście lat temu nikt nie zaczynał dnia od wyświetlania 
powiadomień, jakie pojawiają się w mediach społecznościowych. Jest to tendencja, 
która z biegiem lat będzie się pogłębiać, a nowoczesne aplikacje otaczać będą człowieka 
ze wszystkich stron. Przez wykorzystywanie Internetu w codzienności przez wiele osób 
coraz częściej mówi się o społeczeństwie informacyjnym [3]. Kształtowane ono jest 
szczególnie w oparciu o rozwój technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Możli-
wości, jakie użytkownik posiada dzięki wykorzystaniu Internetu, nie były dostępne 
przed jego upowszechnieniem. Wśród nich wymienić należy możliwość tworzenia grup 
i społeczności ukierunkowanych np. na przekaz treści, opinii, wiedzy czy informacji. 
Prowadzenie skutecznej komunikacji wizerunkowej w przypadku PSP to nie tylko 
dbałość o sam wizerunek PSP. Fundamentalnym zadaniem dla osób odpowiedzialnych 
za działania prasowo-informacyjne w PSP jest umiejętne zbudowanie pozycji profilu 
w mediach społecznościowym oraz osiąganie jak najwyższego poziomu dotarcia do 
odbiorcy. Jest to zadanie trudne dla osób, które nieumiejętnie korzystają z mediów 
społecznościowych. Kluczowym zagadnieniem jest więc wyszkolenie funkcjonariuszy 
w tym zakresie oraz opracowanie polityki (strategii) informacyjnej formacji [12]. Należy 
pamiętać, że poza wykorzystaniem nowych mediów do celów wizerunkowych, niezwy-
kłą wartością dodaną jest możliwość użycia ich w innych celach. Dzięki zbudowaniu 
skutecznych kanałów komunikacji z dużą liczbą odbiorców, media społecznościowe 
można wykorzystać podczas prowadzenia akcji prewencyjnych, edukacyjnych czy do 
wsparcia przekazu informacji w stanach zagrożeń. Zupełnie oddzielnym tematem jest 
możliwość wykorzystania informacji publikowanych w mediach społecznościowych 
do celów operacyjnych. Do tego potrzebne jest jednak zaplecze oraz personel, który 
w sposób umiejętny będzie monitorował media. Korzyści, jakie niesie ze sobą rozwój 
Internetu, są osiągalne wtedy, gdy osoby odpowiedzialne za ich wykorzystanie znają 
szczegółowe zasady ich działania. 

4. Media społecznościowe w Polsce

Aplikacje i strony internetowe podlegają nieustannej ocenie w zakresie popularności, 
liczby użytkowników czy poświęconego im czasu. Większość tych badań uwzględnia 
nie tylko media społecznościowe, które zostały poddane analizie w niniejszym arty-
kule, ale również strony użytkowe. W badaniu „Polski Internet w czerwcu 2018 roku” 
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opublikowanym przez Polskie Badania Internetu analizowano wiele portali, które 
z punktu widzenia PSP, jej wizerunku oraz wykorzystania ich w stanach zagrożeń nie 
stanowią optymalnego rozwiązania [13]. Poza mediami społecznościowymi w bada-
niach pojawiają się np. Allegro.pl, Pikio.pl, Filmweb.pl czy Ceneo.pl. Pomimo tego iż 
ukazują faktyczny rozkład liczby użytkowników w poszczególnych witrynach, są zbyt 
rozległe, aby można je było wykorzystać w przedmiotowej sprawie. Badaniami, które 
odnoszą się wyłącznie do mediów społecznościowych, są badania opublikowane na 
stronie www.statista.com [14]. Badania te (Most popular social networks worldwide 
as of January 2019) uwzględniają jednak użytkowników na całym świecie. Mimo 
iż Polska ulega zjawisku globalizacji w różnych dziedzinach życia, w tym również 
w obszarze mediów społecznościowych, właściwe wydaje się powołanie na badania 
popularności mediów społecznościowych w Polsce. Ograniczenie się tylko do badań 
polskiego rynku mediów społecznościowych podyktowane jest chęcią odwzorowania 
faktycznych tendencji wśród polskich użytkowników. Takim badaniem jest badanie 
opublikowane na stronie www.gs.statcounter.com [15]. 

5. Faceebook

Najpopularniejszym medium społecznościowym w Polsce, według danych z grudnia 
2018 r., jest Facebook [15]. Spośród wszystkich użytkowników mediów społecznościo-
wych, aż 53% z nich posiada konto w tym serwisie. Oznacza to, że przy wykorzystaniu 
odpowiednich technik i modeli budowania informacji, tym medium można dotrzeć 
do odbiorcy masowego. Na kolejnych miejscach znajdują się kolejno:

• Pinterest (blisko 17%), 
• YouTube (13,3%), 
• Twitter (blisko 7%). 

Różny udział mediów społecznościowych w rynku warunkowany jest ich charak-
terystyką i przeznaczeniem. Szczegółowe dane za okres od grudnia 2017 r. do grudnia 
2018 r. przedstawiono na rys. 1. 

Jak przedstawiono na rys. 1, najwyższy udział w rynku osiągnął Facebook. Wpływ 
na to ma wiele czynników, głównie prosta obsługa z poziomu fanpage’a. Pełne wyko-
rzystanie możliwości Facebooka zależne jest od stopnia opanowania zasad jego dzia-
łania. W powszechnej świadomości utrzymuje się przekonanie, iż Facebook sztucznie 
ogranicza zasięgi swoich użytkowników. Nie jest to jednak zgodne z prawdą. Otóż 
portal Facebook pozycjonuje informacje. Stało się to konieczne wraz ze wzrostem 
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liczby użytkowników. Zakładając, iż przeciętny użytkownik ma w gronie znajomych 
150 osób, a ponadto polubił kilkanaście fanpage’y i jest członkiem kilkunastu grup, 
a każda z osób i grup generuje jedną aktywność dziennie, ten przeciętny użytkownik 
otrzyma ponad 150 informacji. Jest to liczba zdecydowanie przekraczająca możliwości 
percepcyjne, ale także czasowe, jakie można na korzystanie z social media przeznaczyć. 
Za wyświetlanie postów na Facebooku odpowiada algorytm Edge Rank. Składa się on 
z trzech składników, które uwzględniając preferencje użytkownika, opisują dla niego 
inne strony. Dzieje się to poza kontrolą samego użytkownika. Czynniki składowe 
algorytmu Edge Rank w formie graficznej przedstawiono na rys. 2. 

Rys. 1. Udział procentowy na Polskim rynku poszczególnych mediów społecznościowych 

Źródło: www�gs�statcounter�com/social-media-stats/all/Poland (dostęp: 25�03�2019 r�)

Pierwszym czynnikiem jest wskaźnik Affinity (koligacja, powinowactwo). Opisuje 
on relację, jaka łączy odbiorcę z podmiotem publikującym. Reakcje odbiorcy, czyli 
komentarz lub polubienie strony, zostaną zapamiętane, co skutkuje wyświetlaniem 
innych postów danego podmiotu. Jeżeli dowolny fanpage zostanie przez użytkownika 

„polubiony”, ale jednocześnie nie będzie generowana aktywność ze strony odbiorcy, taki 
fanpage zostanie przez Edge Ranka uznany za nieatrakcyjny dla danego użytkownika 
i przestanie wyświetlać posty ze strony. Użytkownik „zapomina” o stronie.
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Rys. 2. Składowe wskaźnika Edge Rank 

Źródło: www�gs�statcounter�com/social-media-stats/all/Poland (dostęp: 28�01�2019 r�)

Drugim czynnikiem jest wskaźnik Weight (waga postu). W inny sposób liczona jest 
waga postu, który zawiera zdjęcia, a inaczej takiego, który zawiera sam tekst. Najwyż-
szą wagę mają zdjęcia oraz nagrania wideo, zwłaszcza wykonane za pośrednictwem 
dostępnych w Facebooku narzędzi. Oznacza to, że np. wideo z serwisu YouTube jest 
traktowane gorzej niż to nagrane bezpośrednio na Facebooku. Niżej „punktowane” 
są linki, zewnętrze wideo oraz posty zawierające sam tekst. Ostatnim czynnikiem jest 
wskaźnik Time Decay (odstępy czasu). Opisuje on to, jak dawno miała miejsce ostania 
aktywność między stroną a użytkownikiem. Jeżeli niedawno wywiązała się interakcja 
między fanpage’em a odbiorcą, to kolejne posty będą się użytkownikami wyświetlały. 
Jeżeli odstęp czasu jest duży, wtedy decydujące znaczenie ma wskaźnik Weight. 

Edge Rank to jednak ponad 10 000 różnorodnych czynników i zmiennych. Dwie 
z nich mogą wyświetlać treści użytkownikowi, mimo iż nie będą spełniały wymogów 
głównych, czyli np. Affinity. Pierwsza zmienna to Story Bumping, która mimo tego iż 
treści danego postu nie pasują do preferencji użytkownika, będzie go często wyświe-
tlała i pozycjonowała na górze tablicy, dlatego że post ten uzyskuje bardzo wysokie 
zasięgi oraz wzbudza dużo interakcji. Druga zmienna to Last Actor, która zapamiętuje 
50 ostatnich aktywności użytkownika. W oparciu o nie wyświetla nawet posty, które 
według Edge Ranka wyświetlać się nie powinny [16].
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Pozycjonowanie postów jest więc złożonym algorytmem. Jeżeli jednak osoba po-
sługująca się fanpage’em danej komendy powiatowej lub innej jednostki organizacyjnej 
PSP zna zasady pozycjonowania już na etapie przygotowania postu i informacji, może 
wpłynąć na jego zasięg. Istnieje duża zależność między zasięgiem postu a aktywno-
ściami, jakie wzbudził. Na rys. 3 przedstawiono statystykę zasięgów jednego z portali 
pożarniczych. 

Rys. 3. Statystyka zasięgów przykładowego portalu pożarniczego

Źródło: opracowanie własne na podstawie profilu Stowarzyszenia Absolwentów SGSP

Analizując dane zawarte na rys. 3, można dostrzec zależność między dużą liczbą 
aktywności, jakie dany post sprowokował, a ogólnym zasięgiem postu. Najwyższy 
zasięg osiągnął Post V. Uwagę zwraca liczba aktywności – ponad 5900. Posty o niskiej 
aktywności, takie jak Post I i Post II osiągają jednocześnie niskie zasięgi. Oznacza to, iż 
konstruując posty w ten sposób, aby generowały dużą liczbę komentarzy (np. zadając 
pytanie, na które w komentarzu odpowiadają użytkownicy), można zwielokrotnić za-
sięg danego postu. W tym miejscu należy jednak zwrócić uwagę na to, iż prowadzenie 
profilu społecznościowego danej jednostki organizacyjnej PSP nie może zogniskować 
się tylko na działalności wizerunkowej. Te posty mają za zadanie zbudować wizerunek, 
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pozycję strony oraz jej zasięgi. Dzięki wysokim zasięgom profil taki będzie można 
wykorzystać jako narzędzie wspomagające komunikację i dystrybucję informacji 
w stanach zagrożeń, co jest szczególnie ważne z punktu widzenia działań operacyjnych 
PSP. Dualizm zadań, jakie spełniać powinien fanpage jednostki organizacyjnej PSP 
(działania wizerunkowe oraz działania operacyjne i prewencyjne), stawia szczególne 
wymagania przed jego administratorem. 

Konstruując posty w serwisie Facebook z pozycji osoby odpowiedzialnej za dzia-
łania prasowo-informacyjne w jednostkach organizacyjnych PSP, należy przestrzegać 
kilku podstawowych zasad:
1. Stałe dokonywanie analizy zasięgów postów. Analiza postów pozwala na wyznaczenie 

optimum w zakresie liczby publikacji. Być może charakterystyka danego fanpage’a nie 
wymusza publikowania kilku postów dziennie. Wręcz przeciwnie, w większości przy-
padków taka polityka publikowania zmniejsza atrakcyjność postów, jednocześnie 
zmniejszając liczbę aktywności, a tym samym zasięg. Wynikiem takiego działania 
jest ograniczenie liczby osób, które zobaczą naszą informację. 

2. Niepowielanie postów o podobnej treści. Publikowanie dziennie kilku postów,  
np. o wizytach w różnych szkołach strażaków PSP, nie zwiększy zasięgów strony. 
Ponadto będzie to irytowało odbiorców, szczególnie tych, którym Edge Rank jeszcze 
nie pozycjonuje takich postów.

3. Konstruowanie postów w oparciu o wskaźnik Weight. Edge Rank wyżej pozycjonuje 
posty, które zawierają nagrania wideo, zdjęcia czy linki. 

4. Wykorzystanie wszystkie możliwości Facebooka, tj. oznaczenie osób lub fanpage’y 
czy dodanie lokalizacji oraz nastroju. Są to drobne elementy znacząco zwiększające 
atrakcyjność postu. 

5. Zwrócenie uwagi na fotografie, szczególnie z miejsc, w których prowadzone są 
działania ratowniczo-gaśnicze. Należy zadbać o to, aby fotografie takie prezentowały 
PSP w dobrym świetle. Mowa tu o zdjęciach, na których wszyscy strażacy są po-
prawnie umundurowani, nie znajdują się osoby postronne, a szczególnie nie zostały 
utrwalone dane osób poszkodowanych, np. numery rejestracyjne samochodów. 

6. Przykładanie wagi do poprawności tekstów pod względem językowym oraz mery-
torycznym. Błędy merytoryczne wzbudzą lawinę komentarzy, np. innych strażaków, 
a błędy językowe wytykane będą przez szeroką grupę odbiorców. Co prawda zwięk-
szy to zasięg postu, natomiast nadszarpnie prestiż danej jednostki organizacyjnej 
PSP. Wskazane jest prowokowanie dyskusji, natomiast zogniskowana ona musi 
być na meritum sprawy. 
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Facebook jest uniwersalnym medium stwarzającym wiele możliwości. Atrakcyj-
ność fanpage’a warunkowana jest zaangażowaniem oraz znajomością zasad działania 
Facebooka przez osoby zajmujące się mediami społecznościowymi. Nieprofesjonalne 
prowadzenie fanpage’a nie przyniesie zamierzonego efektu. Sama polityka informacyjna 
warunkowana powinna być charakterystyką danej jednostki organizacyjnej. Inne treści 
publikowane będą na fanpage’u komendy powiatowej, a inne na fanpage’u komendy 
wojewódzkiej PSP. W komendach powiatowych zasięgi publikowanych postów zwiększać 
będzie interakcja z innymi fanpage’ami, np. jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Jednostki takie można oznaczać w postach, prowokując tym samym więcej aktywno-
ści na stronie. Administratorzy profili komend wojewódzkich mogą współpracować 
z mediami społecznościowymi administracji rządowej i samorządowej szczebla woje-
wódzkiego czy innymi organizacjami o zasięgu wojewódzkim. Działania takie muszą 
być jednak zaplanowane, skoordynowane i prowadzone profesjonalnie [17].

Jak przedstawiono na rys. 1 relatywnie duży udział w rynku posiadają również inne 
portale. Różnią się one formą oraz rodzajem informacji, jakie są publikowane. Zdecydo-
wanie najciekawszym z nich jest Twitter. Twitter jest bardzo często używanym portalem 
przez np. służby resortu spraw wewnętrznych oraz decydentów, a także Komendę Główną 
PSP, która jest wyznacznikiem działań prasowo-informacyjnych w PSP. Jest to „mikro-
blog” pozwalający na publikowanie krótkich materiałów tekstowych. Nawiązują one do 
bieżących faktów. Liczba odbiorców danej informacji jest praktycznie nieograniczona 
Do dyspozycji użytkownika jest maksymalnie 140 znaków. Twitter pozwala również 
na dołączanie zdjęć czy linków. Ponadto można oznaczać także innych użytkowników. 

6. Możliwości Twittera

Po napisaniu krótkiej wiadomości tekstowej i jej wysłaniu, trafia ona błyskawicznie do 
wszystkich użytkowników, którzy obserwują dany profil [18]. Tweety są wyświetlane 
w strumieniu w formie uporządkowanej pod względem daty publikacji. Ponadto zaleca 
się używanie tak zwanych hasztagów. Jest to słowo klucz danej informacji (w języku 
angielskim) poprzedzone symbolem „#”. Jeżeli tweet zostanie opatrzony hasztagiem, 
inni użytkownicy właśnie po nim będą mogli wyszukać informacje. Na przykład, jeżeli 
osoba prowadząca profil jednostki organizacyjnej PSP w portalu Twitter używa haszta-
gu #polishfireman, umożliwia wyszukanie tej informacji za pomocą tego słowa klucza. 
Gdyby wszystkie jednostki organizacyjne w ten sposób postępowały, po wyszukaniu 
tego hasztagu pojawią się informacje z całej Polski. Funkcja ta ułatwia wyszukiwanie 
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treści. Możliwości portalu Twitter jest więcej. Szczególnie godną uwagi jest opcja re-
tweetowania. Są dwie metody wykonania tej operacji. Pierwsza z ich to udostępnienie 
tweeta dla reszty swoich znajomych. Druga, to krótka odpowiedź pod danym tweetem 
[19]. Ze względu na formę informacji przekazywanej na portalu Twitter, można to 
medium z powodzeniem wykorzystać do natychmiastowej komunikacji. Można pu-
blikować informacje o wypadkach, blokadach dróg czy stanach zagrożeń. Podobnie 
jednak jak w przypadku portalu Facebook, prowadzeniem Twittera powinny zająć 
się osoby umiejące obsługiwać ten portal, używając urządzeń mobilnych, gdyż tylko 
informacja opublikowana błyskawicznie ma sens. Liczy się również jakość informacji, 
a także właściwe użycie hasztagów. Wygląd tweeta przedstawiono na rys. 4. 

Rys. 4. Przykładowa publikacja na portalu Twitter 

Źródło: https://twitter�com/KGPSP (dostęp: 04�02�2019 r�)
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Na rys. 4 przedstawiono tweeta, który opublikowało Rządowe Centrum Bezpieczeń-
stwa. Tweet ma charakter prewencyjny, gdyż informuje o możliwości oblodzenia dróg 
i chodników w określonej części kraju. Związany był z nagłą zmianą pogody w tamtym 
okresie. Tweet ten następnie został „podany dalej” przez profil Straż Pożarna. Działanie 
takie zwiększa zasięg informacji, tym samym, zwiększając liczbę osób, które z informacją 
się zetknęły. Koordynacja udostępniania przez podległe jednostki organizacyjne PSP 
tweetów w znaczący sposób zwiększa liczbę odbiorców, a więc skuteczność publikacji. 

Używając w jednostkach organizacyjnych PSP Twittera, należy więc pamiętać 
o kilku zasadach, w tym o zasadach unikalnych dla formacji. 
1. Należy stale dokonywać analizy publikowanych na Twitterze informacji.
2. Należy pamiętać o odpowiednim używaniu hasztagów. Powinny one być ujednoli-

cone dla całej formacji oraz używane przez wszystkie jednostki organizacyjne PSP. 
3. Informacje publikowane na Twitterze powinny być krótkie i konkretne. 
4. Ważne jest wykorzystanie możliwości wzbogacenia publikowanej informacji o po-

jedyncze zdjęcie czy grafikę, które w pozytywny sposób ukazują PSP. Mowa tu 
o zdjęciach, na których wszyscy strażacy są poprawnie umundurowani, nie ma 
osób postronnych, a szczególnie nie zostały utrwalone dane osób poszkodowanych, 
np. numery rejestracyjne samochodów. 

5. Dużą wagę należy przyłożyć do poprawności tekstów pod względem językowym 
oraz merytorycznym. 

6. Istotna jest optymalizacja retwettowania i zorientowanie go na najważniejsze, 
z punktu widzenia formacji, wiadomości. 

7. Informacje publikowane na Twitterze powinny posiadać cechy informacji, którą 
można nazwać newsem. Częstotliwość publikacji w przypadku PSP nie powinna 
przekraczać sześciu twittów w ciągu dnia. 

Podsumowanie

Niniejszy artykuł, traktujący o możliwościach w zakresie kreowania wizerunku PSP 
w mediach społecznościowych, stanowi jedynie zarys problematyki. Skuteczna poli-
tyka prasowo-informacyjna jednostek organizacyjnych PSP, w tym także skuteczne 
prowadzenie mediów społecznościowych, mają kluczowy wpływ na postrzeganie PSP 
przez społeczeństwo. Profesjonalnie podejmowane działania prasowo-informacyjne 
zależą jednak od wyszkolenia funkcjonariuszy odpowiedzialnych za nie oraz ustaleniu 
wspólnej dla PSP polityki medialnej (np. wspólne używanie hasztagów). Przez skoor-
dynowane i profesjonalne prowadzenie mediów społecznościowych osiągnięte mogą 
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zostać niezwykle duże zasięgi, zważając szczególnie na poziom zaufania i sympatię, 
jaką PSP jest darzona. Zasięgi jednak nie są meritum sprawy. Kluczowe jest umiejętne 
wykorzystanie mediów społecznościowych w stanach zagrożeń, a także podczas prowa-
dzonej prewencji społecznej. Dualizm treści (wizerunkowe i informacyjno-edukacyjne) 
sprawia, że osiąga się formułę docere et delectare, czyli uczyć i bawić. Atrakcyjne formy 
publikowania zagadnień z zakresu prewencji społecznej oraz informacje wizerunkowe 
w doskonały sposób mogą wpisać się w tę formułę. 

Postęp w dziedzinie mediów społecznościowych jest faktem, z którym należy 
skonfrontować poziom realizacji polityki prasowo-informacyjnej w PSP. Internet, 
w tym portale społecznościowe i informacyjne, silnie wkraczają w życie człowieka. 
Zawsze jednak będą one docierały do ograniczonej liczby odbiorców. Warunkuje to 
liczba użytkowników Internetu, który pomimo swojej popularności, jest obcy dla 
części społeczeństwa, również ważnej w działaniach PSP. Nie należy więc ograniczyć 
aktywności PSP w zakresie budowania wizerunku tylko do mediów społecznościo-
wych. Media społecznościowe są jedynie uzupełnieniem dostępnych od dawna ka-
nałów przekazu medialnego i dystrybuowania informacji. Powinny one jednak być 
w obszarze szczególnego zainteresowania PSP. Wykładniczy postęp w dziedzinie 
telekomunikacji wymusza adaptację do ciągle zmieniających się warunków [1]. Korzy-
stanie tylko z jednego narzędzia przekazu informacji z pewnością jest niewystarczające 
w dobie tak szybkiego rozwoju technologii. Umiejętne korzystanie ze zdobyczy cywi-
lizacji nie może być ograniczone brakiem wyszkolenia czy niechęcią funkcjonariuszy 
PSP. Obserwuje się silną konwergencję mediów, więc za rok czy dwa korzystanie 
tylko z jednego kanału informacyjnego nie tylko nie będzie przynosiło rezultatu, 
ale będzie również w przyszłości odbierane jako przejaw ignorancji społeczeństwa 
informacyjnego. Zasadne wydaje się więc stworzenie w jednostkach organizacyjnych 
PSP wyspecjalizowanych komórek organizacyjnych lub stanowisk, które w należyty 
sposób prowadziłyby media społecznościowe. Osobami, które powinny tego typu 
działania prowadzić, są rzecznicy i oficerowie prasowi. Brakuje natomiast wśród 
tych funkcjonariuszy osób, które posiadają szeroką wiedzę w tym zakresie. Ponadto, 
w znakomitej większości funkcja oficera prasowego jest zadaniem nieetatowym dla 
funkcjonariusza wykonującego swoje codzienne obowiązki w innych komórkach 
organizacyjnych komend PSP. Stan ten nie odpowiada wyzwaniom współczesności 
w dziedzinie komunikacji wizerunkowej i wykorzystania mediów społecznościo-
wych w działaniach operacyjnych i prewencyjnych PSP. Obszar ten w dalszym ciągu 
pozostaje do zagospodarowania w jednostkach organizacyjnych PSP, szczególnie na 
szczeblu komend wojewódzkich i powiatowych PSP. 
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Cyberterroryzm – ewolucja czy rewolucja w sposobie 
działania współczesnych organizacji terrorystycznych

Abstrakt

Ostatnie trzy dekady zostały bez wątpienia zdominowane przez niezwykle szybki rozwój 
technik informacyjnych, które są obecne praktycznie wszędzie i wykorzystuje się je w niemal 
każdej sferze aktywności człowieka. Co więcej, przetwarzanie olbrzymich ilości informacji 
(ang. Big Data) jest obecnie niezbędne zarówno w polityce, jak i w szeroko rozumianym 
biznesie. Bez właściwego przetwarzania i przepływu tych informacji nie mogą poprawnie 
funkcjonować ani różnego rodzaju media, ani wszelkiego typu instytucje, ani też inne − 
często krytyczne z punktu widzenia życia i zdrowia ludzi − systemy. Niestety, szybki postęp 
technologiczny wprowadza również wiele nowych zagrożeń, gdyż nowoczesne systemy mogą 
zostać wykorzystane zarówno do poprawy jakości życia obywateli, jak i przez różnego rodzaju 
grupy przestępcze, organizacje terrorystyczne, a nawet nieformalne i/lub jawnie działające 
struktury o charakterze militarnym.

W artykule dokonano próby oceny wpływu opisanych zmian na sposób i zakres działania 
współczesnych organizacji terrorystycznych.

Słowa kluczowe: cyberperzestrzeń, cyberterroryzm, terroryzm

Cyberterrorism – the Evolution or the Revolution in Modus 
Operandi of the Contemporary Terrorist Organizations

Abstract

The last three decades have undoubtedly been dominated by the unusually rapid develop-
ment of information technologies, which today are present practically everywhere and are 
used in almost every sphere of human activity. What’s more, the processing of huge amounts 
of information (so-called Big Data) is now indispensable both in politics and in broadly under-
stood business activities. It is not an exceptional knowledge that without the proper processing 
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and the flow of such information, today there can not properly function both different types 
of media or all types of institutions, and no other systems, often critical from the point of 
view of human life and health. The rapid technological progress also introduces a number of 
new threats, as modern systems can be used to improve the quality of the human life as well 
as by the various types of criminal groups, terrorist organizations and even informal and/or 
legally operating military structures. This article attempts to assess the impact of the described 
changes on the manner and the scope of operation of the contemporary terrorist organizations.

Keywords: cyberspace, cybersecurity, cyberterrorism, terrorism

Wprowadzenie

Żyjemy w dynamicznie zmieniającym się świecie, coraz bardziej zależnym od technologii 
informatycznych. Przez ostatnie 30 lat w tej dziedzinie dokonała się rewolucja. Nowo-
czesne urządzenia teleinformatyczne są obecne praktycznie wszędzie i wykorzystywane 
w niemal każdej sferze aktywności człowieka. Co więcej, przetwarzanie olbrzymich 
ilości informacji niezbędne jest dziś zarówno w polityce, jak i w szeroko rozumianym 
biznesie. Bez właściwego przetwarzania i przepływu tych informacji nie mogą bowiem 
funkcjonować ani media, ani wszelkiego typu instytucje. Bez nowoczesnego sprzę-
tu komputerowego nie będą funkcjonowały niektóre placówki i instytucje badawcze 
i oświatowe (w szczególności uniwersytety, politechniki i inne uczelnie wyższe), pla-
cówki handlowe oraz biura czy urzędy. Nawet w sferze mediów i rozrywki praktycznie 
całkowicie uzależniliśmy się już od techniki cyfrowej. 

Dokonując analizy wpływu wymienionych zmian na funkcjonowanie kluczowych 
dla każdego państwa służb i instytucji, trudno wyobrazić sobie brak opisanych wcześniej 
zdolności w służbach mundurowych czy podczas prowadzenia działań militarnych, 
i to zarówno w kraju, jak i za granicą. 

Mimo takiego stanu rzeczy, w wielu analizach wpływu rozwoju systemów telein-
formatycznych na poziom życia i bezpieczeństwa obywateli często pomija się fakt, że 
już dzisiaj komputery i technologia informatyczna są wykorzystywane w znacznym 
stopniu do sterowania różnego rodzaju urządzeniami (nie tylko w przemyśle, ale tak-
że w gospodarstwach domowych) oraz bardziej złożonymi systemami w praktycznie 
każdej dziedzinie naszego życia, w tym w tak wrażliwych obszarach, jak:

• systemach sterowania ruchem drogowym, kolejowym, morskim czy lotniczym, 
• coraz bardziej rozbudowanych systemach monitoringu, 
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• telekomunikacji (zarówno tradycyjnej − przewodowej, jak i w łączności bezprze-
wodowej czy satelitarnej), 

• sferze bankowości (korporacyjnej i osobistej) oraz sektorze finansowym, 
• przemyśle wydobywczym i energetycznym (w tym w złożonych instalacjach elek-

trowni jądrowych, wielkich zakładach petrochemicznych na platformach wiert-
niczych itd.),

a także w innych, często krytycznych z punktu widzenia życia i zdrowia obywateli, sys-
temach. Taki stan rzeczy powoduje przy tym powstawanie nowych, nieuwzględnianych 
wcześniej zagrożeń, których pominięcie lub uwzględnienie fragmentaryczne ogranicza 
przydatność wyników przedmiotowych analiz do zapewnienia poprawy szeroko rozu-
mianego bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym, narodowym, a nawet w skali globalnej.

Jeszcze w niedalekiej przeszłości największe obawy budziły zagrożenia dotyczące 
naruszenia prywatności użytkowników Internetu bądź możliwości zakłócania dzia-
łania systemów teleinformatycznych przez pojedynczych hakerów. Obecnie dużo 
większym problemem wydają się być ataki prowadzone przez zorganizowane grupy 
hakerów (przestępcze lub terrorystyczne), a także − zgodnie z doniesieniami medial-
nymi oraz wynikami analiz instytucji rządowych i organizacji pozarządowych − ataki 
realizowane przez grupy hakerów funkcjonujących pod egidą służb specjalnych innych 
państw lub nawet wewnątrz grup terrorystycznych. Celem takich ataków jest destabi-
lizacja atakowanych systemów lub przejmowanie nad nimi kontroli, kradzież danych, 
własności intelektualnej, informacji niejawnych itp. W opisywanym obszarze można 
zatem dostrzec bardzo dużą dynamikę zmian w zakresie występujących zagrożeń, co 
z kolei wymusza wprowadzanie modyfikacji metod ochrony współczesnych systemów 
teleinformatycznych i ich zasobów. 

Wydaje się to tym bardziej istotne, gdyż obecnie odnotowywany jest znaczny 
wzrost liczby ataków ukierunkowanych, definiowanych jako działania skierowane na 
konkretny cel, prowadzone z wykorzystaniem wszelkich dostępnych metod i technik 
(w tym informatycznych). Ataki tego typu wymierzone są w ściśle określoną, starannie 
wybraną ofiarę, przy czym ich celem może być zarówno uzyskanie w sposób skryty 
dostępu do konkretnych informacji przetwarzanych w systemie teleinformatycznym 
(najczęściej w celu przejęcia lub ingerencji w treść tych informacji lub inwigilowania 
ofiary), jak też uzyskanie możliwości zdalnego kontrolowania atakowanego systemu, 
(np. w celu przeprowadzenia sabotażu, zakłócenia pracy systemu, wykorzystania jego 
zasobów do realizacji innych zadań niż to wynika z jego przeznaczenia) lub konta 
(pocztowego czy bankowego) należącego do ofiary. 



Tego typu ataki charakteryzują się zazwyczaj wysokim poziomem zaawansowania, 
przy czym do ich przeprowadzenia wykorzystywane są techniki:

• psychologiczne, oparte na tzw. inżynierii społecznej, czyli na metodach socjo-
technicznych,

• analityczno-wywiadowcze − atak tego typu poprzedzony jest zwykle rekonesansem 
obejmującym zebranie i analizę wszelkich informacji dotyczących ofiary znajdują-
cych się w: Internecie, ogólnodostępnych repozytoriach i bazach danych, sieciach 
społecznościowych – na podstawie tych informacji tworzony jest następnie profil 
ofiary lub w przypadku firmy/instytucji – jej personelu, określane są sieci zależności, 
definiowane słabe punkty itp.,

i/lub środki techniczne (np. nieujawnione wcześniej podatności, metody podszywania 
się czy ukrywania złośliwiej zawartości).

Zaawansowane ataki ukierunkowane są również znacznie trudniejsze do wykry-
cia, gdyż z reguły są przeprowadzane fachowo, ostrożnie i dyskretnie, a użyte w nich 
metody i/lub narzędzia zazwyczaj wykorzystują skomplikowane techniki ukrywania 
nielegalnej aktywności w atakowanym systemie. W wielu przypadkach udany atak ukie-
runkowany może nigdy nie zostać wykryty, gdyż najczęściej, po osiągnięciu założonego 
celu, atakujący wycofują się, zacierając za sobą ślady, kasując lub modyfikując logi itp.

Skutkiem tego może być przejęcie kontroli nad atakowanym systemem i/lub pod-
szycie się pod tożsamość ofiary przez przejęcie jej kont (pocztowych, systemowych, 
bankowych itp.), co z kolei może umożliwić realizację z wykorzystaniem przejętych 
w ten sposób zasobów, podobnego ataku na inne systemy teleinformatyczne. W wy-
niku zaawansowanych ataków ukierunkowanych dojść może także do ujawnienia lub 
utraty integralności przetwarzanych w danym systemie teleinformatycznym informacji 
wrażliwych, a nawet do dezaktywacji lub uszkodzenia elementów infrastruktury telein-
formatycznej lub sterowanych przez nią systemów i/lub urządzeń. W tym przypadku 
głównym atakującym są zwykle grupy hakerów pracujące pod egidą lub dla służb 
specjalnych innych państw, organizacji przestępczych czy terrorystycznych, zaś ich 
celem − kluczowe elementy infrastruktury, zasobów (np. w wojskowych systemach 
teleinformatycznych, dynamiczny rozwój, integracja i stosowanie komercyjnych kom-
ponentów, w tym w urządzeniach radiolokacyjnych czy w systemach rozpoznania oraz 
wsparcia dowodzenia, prowadzi do sytuacji, w której ich sparaliżowanie spowoduje 
znaczne obniżenie zdolności bojowych wykorzystujących je jednostek), informacji 
i/lub personelu strony atakowanej. Do przeprowadzenia udanego ataku mogą one 
wykorzystać wszelkie:
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• informacje i dane przydatne do precyzyjnego wytypowania celu, rozpoznania jego 
zachowań, przyzwyczajeń, kontaktów, zadań i/lub zakresu obowiązków, czemu 
sprzyja powszechne wykorzystywanie poczty elektronicznej oraz sieci społecz-
nościowych,

• podatności atakowanego systemu teleinformatycznego, którym sprzyja w szeroko 
rozumianym biznesie m.in. postępująca globalizacja oraz szybki rozwój tech-
nologii przetwarzania danych w chmurach, natomiast w systemach rządowych 
i wojskowych rosnąca liczba przedsięwzięć międzynarodowych (tj. programy, 
misje, ćwiczenia), w ramach których tworzone są połączenia różnych systemów 
teleinformatycznych, a także coraz powszechniejsze stosowanie urządzeń mobil-
nych i informatycznych nośników danych,

• błędy i zaniedbania strony atakowanej, czemu może sprzyjać zarówno brak wiedzy 
czy świadomości realności takiego zagrożenia, jak i częste popełnianie przez użyt-
kowników systemów a nawet przez personel bezpieczeństwa teleinformatycznego 
błędów, np. w wyniku pośpiechu lub nadmiernego obciążenia zadaniami.

1. Cyberprzestrzeń jako potencjalna domena działań grup terrorystycznych −  
     studia przypadków

Dokonując oceny, czy współczesne systemy oraz zawarte w nich dane i oferowane 
przez nie usługi mogą stać się potencjalną domeną działań o charakterze przestęp-
czym, terrorystycznym czy militarnym, należy w pierwszej kolejności zdefiniować 
cyberprzestrzeń. Jest to o tyle istotne, że bez właściwego określenia czym jest i w jakim 
zakresie ww. domena jest lub może być przydatna do prowadzenia tego typu działań, 
nie wydaje się możliwym jednoznaczne określenie prawdopodobieństwa i wynikającej 
zeń skali przedmiotowego zjawiska.

Zgodnie z definicją, zawartą w obowiązującej Polityce Ochrony Cyberprzestrzeni RP 
[9] uznaje się, że cyberprzestrzeń to „przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji 
tworzona przez systemy teleinformatyczne (…) wraz z powiązaniami pomiędzy nimi 
oraz relacjami z użytkownikami”. Nie jest to z pewnością jedyna definicja cyberprze-
strzeni − próby zdefiniowania tego pojęcia można znaleźć w pracach, zarówno eksper-
tów instytucji rządowych czy służb specjalnych [6], jak i przedstawicieli wielu różnych 
uczelni cywilnych [7] i wojskowych [8]. Ze względu na fakt, iż zapisano ją również 
w wielu aktach normatywnych (np. w ustawie z 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym 
oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości 
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konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2017 r. poz. 1932; ustawie 
z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, Dz.U. z 2017 r. poz. 1928; czy ustawie z 18 
kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz.U. z 2017 r. poz. 1897), winno się ją 
traktować jako obowiązującą. Należy przy tym zauważyć, że zgodnie z przytoczoną 
definicją, ową cyberprzestrzeń tworzą właśnie systemy i urządzenia teleinformatyczne 
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania współczesnych społeczności oraz całych 
państw i przez to w wielu publikacjach i dokumentach doktrynalnych definiuje się 
ją jako dodatkowy (poza lądem, morzem, powietrzem i kosmosem), piąty wymiar, 
w którym mogą być i często już są prowadzone działania zarówno z zakresu szeroko 
rozumianej polityki [7], jak i działania stricte militarne [8]. 

Problemem w tym przypadku jest to, że takie sektorowe podejście do cyberprze-
strzeni częściowo utrudnia zrozumienie występujących w niej zależności i zagrożeń. 
Co więcej, błędny obraz cyberprzestrzeni wynikający z przyjętej definicji stał się też 
przyczyną przyjęcia w polskim systemie prawnym nie do końca właściwych ure-
gulowań. I tak, zamieszczona w cytowanej Polityce… definicja cyberprzestrzeni RP, 
wskazująca, iż jest to „cyberprzestrzeń (a więc przestrzeń przetwarzania i wymiany 
informacji tworzona przez systemy teleinformatyczne wraz z powiązaniami pomiędzy 
nimi oraz relacjami z użytkownikami − przyp. aut.) w obrębie terytorium państwa 
polskiego i poza jego terytorium, w miejscach, gdzie funkcjonują przedstawiciele RP 
(placówki dyplomatyczne, kontyngenty wojskowe)” jest z gruntu niewłaściwa, gdyż 
sugeruje istnienie możliwości określenia konkretnych granic w cyberprzestrzeni, co 
w żadnej mierze nie przystaje do wykorzystywanych obecnie technologii ani nawet 
rzeczywistej architektury i budowy systemów przetwarzania danych. W jaki sposób 
można bowiem zastosować tego typu uregulowania do wykorzystywanej na coraz 
większą skalę technologii chmurowej lub w jaki sposób jednoznacznie wskazać, któ-
re elementy zlokalizowane są w obrębie cyberprzestrzeni RP, jeśli niejednokrotnie,  
np. serwery, zlokalizowane na terytorium naszego kraju łączone są za pośrednictwem 
elementów sieciowych zlokalizowanych poza jej granicami?

Dlatego znacznie lepszym rozwiązaniem wydaje się być uwzględnienie w definicji 
cyberprzestrzeni faktu, że jednym z jej podstawowych elementów są ww. informacje 
i usługi, gdyż to one są tym najistotniejszym zasobem, który winien podlegać ochronie. 
Systemy teleinformatyczne, wraz z występującymi między nimi powiązaniami, są bo-
wiem wyłącznie narzędziem zapewniającym właściwe przetwarzanie informacji oraz 
dostępność niezbędnych usług. Co więcej, elementy te z reguły charakteryzują się też 
mniejszą wartością i są łatwiejsze do naprawy lub wymiany niż same informacje. Z tego 
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też powodu dużo lepiej odzwierciedlającą charakter cyberprzestrzeni wydaje się być 
definicja opracowana przez Departament Obrony USA stanowiąca, że cyberprzestrzeń 
to „globalna domena środowiska informacyjnego, składająca się ze współzależnej 
infrastruktury informatycznej wraz z zawartymi w niej danymi, z uwzględnieniem 
Internetu, sieci telekomunikacyjnych, systemów komputerowych oraz zawartych w nich 
procesorów i sterowników” [10]. 

Nie jest to oczywiście definicja idealna, nie uwzględnia bowiem sfery usług ofero-
wanych lub udostępnianych w cyberprzestrzeni, ale z pewnością w znacznie pełniejszy 
sposób oddaje istotę tej domeny. Co więcej, definicja ta wskazuje (choć może niezbyt 
dobitnie), że Internet jest tylko częścią składową cyberprzestrzeni. Jest to o tyle istotne, 
że często cyberprzestrzeń utożsamiana jest wyłącznie z Internetem, choć jest to podej-
ście błędne, gdyż w dostępnej nam sieci pracuje jedynie niewielki odsetek wszystkich 
urządzeń teleinformatycznych oraz przetwarzana jest wyłącznie mała ilość wszyst-
kich analizowanych w sposób cyfrowy danych. Znacznie więcej z nich występuje za 
to pod postacią Internetu Rzeczy (ang. IoT – Internet of Things) lub systemów M2M  
(ang. Machine to Machine). Dopiero wszystkie te urządzenia, dane i usługi razem 
wzięte tworzą cyberprzestrzeń, czyli przestrzeń obejmującą cały otaczający nas świat, 
bez żadnych fizycznych granic.

To właśnie te cechy przedmiotowej domeny, w połączeniu z pełną dostępnością 
cyberprzestrzeni, powodują, że jest ona coraz częściej postrzegana jako potencjalna 
strefa działalności przestępczej, działań militarnych czy też działań o charakterze 
terrorystycznym i to − w wielu przypadkach − działań o potencjalnych skutkach 
ekonomicznych i psychologicznych porównywalnych ze skutkami użycia broni ma-
sowego rażenia. Wynika to przede wszystkim z faktu, że kompetentna osoba lub 
grupa osób, przy użyciu stosunkowo prostych narzędzi, często nawet pojedynczego 
komputera, może wyrządzić szkody porównywalne ze szkodami będącymi następ-
stwem działań wojskowych prowadzonych z wykorzystaniem wyspecjalizowanych 
formacji militarnych.

Co lub kto może więc stanowić zagrożenie w cyberprzestrzeni? Odpowiedź na to 
pytanie jest niezwykle trudna, gdyż funkcjonują w tej sferze pewne stereotypy. Wyniki 
prowadzonych przez wiele firm analiz wskazują jednak, że wciąż za największą liczbę 
incydentów odpowiadają legalni użytkownicy systemów. To oni, często z niewiedzy 
lub po prostu z lenistwa, umożliwiają infekowanie urządzeń teleinformatycznych 
oprogramowaniem złośliwym. Są też podatni na manipulację i stosowanie mniej lub 
bardziej wyrafinowanych technik socjotechnicznych. Coraz częściej możemy jednak 
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zauważyć, że w cyberprzestrzeni działają wyspecjalizowane grupy hakerów, a czasem 
nawet zorganizowane oddziały wojskowe i grupy terrorystyczne. To właśnie te grupy 
są uważane obecnie za największe zagrożenie, gdyż często jako nieliczne dysponują 
zarówno wiedzą, motywacją, jak i środkami niezbędnymi do prowadzenia skutecznych 
operacji w tej domenie. Szczególnie często ostatnio mówi się np. o cyberterroryzmie, 
czyli o działaniach grup terrorystycznych realizowanych z wykorzystaniem lub wobec 
elementów cyberprzestrzeni. Jednak w tym przypadku, bez właściwego zdefiniowania 
źródła zagrożenia, niezwykle trudnym okazuje się określenie lub choćby oszacowanie 
skali i zakresu tego zjawiska.

W literaturze można znaleźć wiele, czasem sprzecznych ze sobą, definicji, stąd tak 
istotnym jest prawidłowe zdefiniowanie cyberterroryzmu i działań cyberterrorystycz-
nych. Bardzo wnikliwą analizę tego zagadnienia znaleźć można np. w opracowaniu  
T. Szubrychta [2], przy czym, pomimo iż jest to pozycja sprzed prawie 20 lat, większość 
z przedstawionych w niej wyników analiz do dziś pozostaje aktualnych. W szczególności 
omówienia wielu definicji i cech charakterystycznych, dotyczących zjawiska cyberter-
roryzmu, w znacznym stopniu ułatwiają identyfikację ww. zagrożenia, a także okazują 
się bardzo przydatne do jednoznacznego określenia, które działania w cyberprzestrzeni, 
lub wobec elementów cyberprzestrzeni, można uznać za działania o charakterze stricte 
terrorystycznym, a które mają zgoła inne podłoże.

T. Szubrycht w swoim opracowaniu wskazuje np., iż jednym z podstawowych 
wyróżników pozwalających odróżniać od siebie źródła zagrożeń oraz klasyfikować 
rodzaje działań niepożądanych są motywacja sprawców oraz przyświecające im cele. 
Według tego autora, w przypadku cyberterroryzmu najczęstszymi powodami kie-
rującymi sprawcami są motywy o charakterze politycznym, zaś ich głównym celem 
jest wyrządzenie dużych strat i wywołanie powszechnego poczucia strachu. Takie 
podejście ma jednak pewne mankamenty, gdyż w wielu przypadkach sama motywacja 
i cele przyświecające sprawcom nie zawsze wystarczą, by prawidłowo rozróżnić, czy 
dany czyn zabroniony w rzeczywistości został popełniony przez kogoś, kogo można 
zakwalifikować jako terrorystę lub przez grupę terrorystyczną, czy być może za jego 
realizację odpowiadają inne osoby lub grupy osób.

Aby wykazać zasadność wskazanych wyżej wątpliwości, można posłużyć się przy-
kładami dotychczas wykrytych i przeanalizowanych incydentów, w tym na przykład 
zakłóceniami w funkcjonowaniu sieci teleinformatycznych w Estonii, atakiem na 
systemy teleinformatyczne firmy Sony czy choćby uniemożliwieniem normalnej pracy 
kanałów francuskiej stacji TV5 Monde. 
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Na szczególne omówienie zasługuje przy tym przypadek ataku na estońską infra-
strukturę teleinformatyczną, jaki miał miejsce w pierwszej połowie 2007 r. Na jego 
przykładzie widać jak trudne może być rozróżnienie rodzajów działań niepożądanych 
wyłącznie w oparciu o motywację sprawców oraz przyświecające im cele.

Omawiany atak spowodowany został usunięciem 27 kwietnia 2007 r. z centrum 
Tallina (na miejscowy cmentarz wojskowy) pomnika żołnierzy Armii Czerwonej  
(tzw. Brązowego Żołnierza, upamiętniającego żołnierzy radzieckich poległych podczas 
wyzwalania Tallina z rąk niemieckich w 1944 r.), co doprowadziło do wielu protestów 
społeczności rosyjskojęzycznej, a nawet do dwudniowych zamieszek w Tallinie [13]. 
Rosja wystosowała w tej sprawie oficjalne ultimatum do rządu Estonii, wskazując, że 
nie godzi się na jakąkolwiek zmianę lokalizacji pomnika. Równocześnie, już wieczorem 
27 kwietnia, na serwisy rządowe przypuszczony został atak DDoS (ang. Distributed 
Denial of Service) zaś w kolejnych dniach podobnymi atakami zostały dotknięte strony 
internetowe estońskiego parlamentu, poszczególnych ministerstw, służb, np. policji, 
a nawet partii politycznych czy szkół publicznych. 9 maja 2017 r. (czyli w dniu obcho-
dzonym w Rosji jako Dzień Zwycięstwa) atak osiągnął swoje apogeum. W tym czasie 
unieruchomione zostały nie tylko serwisy rządowe czy administracyjne, ale nawet 
znaczna część systemów bankowych, portali informacyjnych, firm prywatnych itp. Co 
więcej, atak udało się przerwać dopiero 18 maja, po odcięciu całego ruchu sieciowego 
spoza Estonii, co ostatecznie pozwoliło rozwiązać problem.

Wyniki wnikliwych analiz, przeprowadzonych przez ekspertów estońskich przy 
współudziale specjalistów z krajów takich, jak Niemcy, Finlandia i Słowacja, a także przy 
wsparciu NATO, pozwoliły ustalić, że za atakiem stała m.in. młodzieżówka rosyjskiej 
partii Jedna Rosja oraz podporządkowana Kremlowi rosyjska organizacja „Nasi”. Z tego 
też powodu atak na Estonię sklasyfikowany został jako pierwszy w historii przypadek 
prowadzenia tzw. cyberwojny [14]. 

W kolejnym z przywołanych przykładów, w 2014 r., w związku z planowanym 
wydaniem filmu „The Interview” (polski tytuł filmu to „Wywiad ze Słońcem Narodu”), 
będącego komedią stawiającą w niezbyt dobrym świetle przywódcę Korei Północnej 
Kim Dzong Una (w filmie Kim Jong-un), doszło do zmasowanego ataku na serwery 
firmy Sony. W jego wyniku niemożliwe stało się np. korzystanie z usług online, a także 
wykradzionych i ujawnionych zostało wiele prywatnych informacji oraz e-maili, w tym 
dotyczących pracowników firmy Sony oraz współpracujących z firmą gwiazd filmowych. 
Co więcej, grupa hakerów odpowiedzialnych za przeprowadzenie tego ataku wydała 
również oświadczenie, że jeśli film trafi do kin, przeprowadzony zostanie kolejny atak 
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„o skali ataków z 11 września” [11]. W efekcie premierę filmu odwołano, a firma Sony 
poniosła ogromne straty zarówno wizerunkowe, jak i finansowe. 

Przeprowadzone przez agentów FBI we współpracy z  ekspertami firm Sony  
i FireEye dochodzenie wykazało, że atak na serwery Sony do złudzenia przypominał 
przeprowadzone rok wcześniej włamania na południowokoreańskie stacje telewizyjne 
i bankomaty. Narzędzia, których użyli przestępcy, miały bowiem praktycznie iden-
tyczny kod źródłowy co wirus, który znaleziono wcześniej na komputerach w Seulu. 
Ponieważ analizy wcześniejszego przypadku wskazywały, że ataki przeprowadzone 
zostały z inspiracji lub przez hakerów z Korei Północnej, stwierdzono, że za atakiem na 
Sony również stoi reżim Kim Dzong Una. Wydaje się to tym bardziej prawdopodobne, 
że gdy Sony zapowiedziało realizację „The Interview”, Pjongjang głośno domagał się, 
by film ten nie trafił do kin, a koreański dyktator groził, że uzna tę komedię za akt 
wypowiedzenia wojny.

W tym przypadku, po zakończeniu drobiazgowego śledztwa, FBI poinformowało, że 
za spowodowanie cyberataku odpowiedzialna była Korea Północna, zaś sam atak został 
sklasyfikowany jako atak terrorystyczny na infrastrukturę teleinformatyczną przepro-
wadzony przez zależną od północnokoreańskiego reżimu grupę hakerską − Strażników 
Pokoju (ang. Guardians of Peace, GOP). Pomimo tak kategorycznych stwierdzeń FBI 
dotyczących zdolności Korei Północnej do prowadzenia działań w cyberprzestrzeni 
(potwierdzanych również przez inne służby USA), wielu specjalistów uważa, że GOP 
została po prostu wynajęta do przeprowadzenia tego ataku, co może świadczyć o braku, 
w tamtym czasie, możliwości jego pełnego przeprowadzenia przez reżim z Pjongjangu 
wyłącznie przez rodzimych specjalistów (zob. więcej [12, 13]). Wielu ekspertów łączy 
ten atak z upublicznieniem kliku niewydanych wcześniej filmów Sony Pictures (przed 
datą ich premiery), co może też świadczyć o cyprzestępczym (choćby częściowo) 
podłożu tego ataku. Wskazują, że przedmiotowe produkcje mogły zostać po prostu 
sprzedane nielegalnym serwisom hostingowym, co świadczyłoby o działaniu hakerów 
GOP również z chęci zysku.

W ostatnim z przywołanych przykładów, w kwietniu 2015 r., doszło do przerwy 
w nadawaniu programu przez wszystkie 12 kanałów francuskiej stacji TV5 Monde. 
Przestały działać także strony internetowe stacji. Na stronie internetowej TV5 Monde 
oraz na jej profilach społecznościowych, m.in. na Facebooku i Twitterze, umieszczo-
ne zostały komunikaty, że przerwa w funkcjonowaniu stacji nie wynika z awarii, ale  
jest efektem ataku przeprowadzonego przez islamską organizację terrorystyczną Cy-
berKalifat (ang. Cyber Caliphate). Na stronie internetowej i w serwisach zamieszczono 
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również manifest polityczny organizacji, rzekome dane personalne francuskich żołnie-
rzy biorących udział w operacjach przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu oraz groźby 
pod ich adresem, a także pod adresem ich rodzin. 

Porównując przedstawione przypadki, można stwierdzić, że o ile atak na stację 
TV5 Monde nie budzi żadnych wątpliwości i spełnia wszelkie przesłanki, by określić 
go jako akt cyberterroryzmu − jednoznaczny jest bowiem motyw sprawców wykazany 
w ich manifeście politycznym, jasny jest również cel ataku wyrażony w groźbach dla 
konkretnych francuskich żołnierzy i ich rodzin – o tyle dwa pozostałe przykłady budzą 
już znaczne trudności interpretacyjne. Czym bowiem różniły się ataki na estońskie 
serwery oraz na serwery firmy Sony, skoro jeden z nich zakwalifikowano jako działania 
o charakterze quasi-militarnym (zdefiniowane jako pierwszy przypadek cyberwojny) 
zaś drugi jako atak terrorystyczny na infrastrukturę teleinformatyczną?

Należy wyraźnie zaznaczyć, że oba ataki spełniają w zasadzie dwie, wymienione 
w opracowaniu T. Szubrychta, przesłanki, mogące świadczyć o ich cyberterrorystycznym 
podłożu (choć w różnym zakresie). W przypadku ataku na serwery Estonii motywacja 
sprawców była bowiem polityczna, ściśle związana z politycznym aktem przeniesienia 
w inne miejsce pomnika będącego symbolem zniewolenia narodu estońskiego w latach 
powojennych. W przypadku ataku na firmę Sony było podobnie, gdyż motywacja spraw-
ców też miała charakter polityczny i wynikała z zamiaru wprowadzenia do kin filmu 
ośmieszającego dyktatora Korei Północnej. Co do celów, jakie przyświecały sprawcom 
obu omawianych ataków, to z pewnością jednym z nich, w każdym z powyższych przy-
padków, było wyrządzenie strat stronie atakowanej. O ile jednak w przypadku ataku na 
estońską infrastrukturę teleinformatyczną działania strony atakującej z pewnością wzbu-
dziły powszechny strach w społeczeństwie estońskim (ze względu na znaczący poziom 
informatyzacji praktycznie wszystkich dziedzin życia i funkcjonowania społeczeństwa 
estońskiego oraz wynikający zeń bardzo duży stopień uzależnienia społeczeństwa od 
prawidłowego funkcjonowania serwisów rządowych, finansowych itp. oraz wszelkich 
innych usług świadczonych drogą elektroniczną), o tyle w przypadku ataku na systemy 
firmy Sony trudno doszukiwać się wśród jego adresatów powszechnego strachu. Pomimo 
tego, to właśnie atak na firmę Sony zakwalifikowany został jako atak cyberterrorystyczny, 
a działania wobec Estonii − jako akt cyberwojny.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie zgromadzonych danych należy zadać 
pytanie, czy, skoro za atakiem na serwery firmy Sony stał reżim Kim Dzong Una, 
wskazana klasyfikacja samego ataku, jako ataku terrorystycznego, jak i jego źródła 
(grupa GOP) była właściwa. W tym przypadku ważnym wydaje się bowiem fakt, że 
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jeśli rzeczywiście GOP to grupa północnokoreańskich hakerów − większość anality-
ków określa bowiem GOP jako ponadnarodową grupę hakerów działającą w wielu 
krajach na świecie − sponsorowanych przez północnokoreański reżim, to czy można 
tutaj klasyfikować jej działania jako terrorystyczne, czy raczej powinny zostać uzna-
ne za działania quasi-militarne lub militarne, realizowane przez struktury podległe 
dyktatorowi Korei Północnej – podobnie zresztą jak to miało miejsce w przypadku 
wcześniejszego ataku na infrastrukturę teleinformatyczną Estonii. 

Należy bowiem zaznaczyć, że jeśli wyniki analiz FBI są prawdziwe, to zarówno 
w jednym, jak i w drugim przypadku za atak odpowiadają struktury zależne, a być 
może i finansowane przez rządy − odpowiednio Rosji oraz Korei Północnej. Gdyby 
jednak okazało się, że GOP jest jedną z wielu grup hakerów, i że została wynajęta do 
przeprowadzenia ataku na systemy firmy Sony, trudno byłoby uznać ją za grupę terro-
rystyczną, a same ataki za akty cyberterrorystyczne. Co więcej, po dokonaniu wnikliwej 
analizy ataku na stację TV5 Monde, pojawiają się również inne wątpliwości, gdyż wiele 
przesłanek świadczy o tym, że stoi za nim powiązana z Kremlem i sponsorowana przez 
Rosję grupa hakerów rosyjskich Fancy Bear1. Tym samym ataku na serwisy TV5 Monde 
również nie powinno się klasyfikować jako aktu cyberterrorystycznego.

Duży poziom skomplikowania systemów informacyjnych oraz coraz bardziej złożony 
charakter dotyczących ich zagrożeń, a także wynikająca zeń trudność w ścisłym określe-
niu miejsca cyberterroryzmu w tym obszarze, wymaga zdefiniowania na nowo, czym są 
i jakimi cechami charakteryzują się tego typu działania. Bazując na wnikliwej analizie 
etymologii przedmiotowego problemu, przedstawionej w opracowaniu T. Szubrychta, 
oraz uwzględniając przedstawione w artykule nowe uwarunkowania, celowym wydaje 
się oprzeć tę definicję nie tylko na motywacji sprawców i celach, jakie im przyświecają, 
lecz również uwzględnić charakter, przynależność oraz sposób finansowania osoby lub 
grupy osób dokonujących ataków na elementy lub z wykorzystaniem elementów cyber-
przestrzeni. Definiując zjawisko, jakim jest cyberterroryzm, niecelowym wydaje się przy 
tym jego ograniczanie wyłącznie do skutków dla infrastruktury teleinformatycznej czy 

 1 Fancy Bear określana jest również jako APT28. To mająca swoją siedzibę w Petersburgu, powiązana 
z FSB grupa hakerów, odpowiedzialna m.in. za włamania do niemieckich serwerów rządowych 
i Bundestagu, na serwery: holenderskich agend rządowych oraz Holenderskiej Rady Bezpieczeń-
stwa, ukraińskiej Centralnej Komisji Wyborczej, amerykańskiej Partii Demokratycznej, Światowej 
Agencji Antydopingowej (WADA), rządowe RP, NATO, Europejskiej Organizacji Bezpieczeństwa 
i Współpracy (OSCE) i wiele innych – zob. więcej [15, 16, 17].
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systemów informacyjnych strony atakowanej, gdyż − jak pokazały przypadki operacji 
Nitro Zeus2 czy choćby testu Aurora3 − za pośrednictwem dostępu przez sieci teleinfor-
matyczne możliwe jest zdalne zniszczenie także innych, niezwiązanych bezpośrednio 
z siecią elementów infrastruktury technicznej strony atakowanej.

Mając powyższe na uwadze, cyberterroryzm można zdefiniować jako celowe dzia-
łanie:
a) podejmowane przez organizacje terrorystyczne lub przez inne osoby, grupy osób, 

podmioty itp. z nimi związane lub sympatyzujące albo działające na ich zlecenie,
b) w odniesieniu do lub z wykorzystaniem elementów cyberprzestrzeni,
c) mające na celu wyrządzenie stronie atakowanej szkody z pobudek politycznych, 

ideologicznych, społecznych i/lub religijnych oraz wprowadzenie zamieszania, 
poczucia niepewności lub zastraszenia określonej populacji albo wymuszenia na 
rządzie lub tej populacji określonych działań i/lub zachowań. 

Stosując powyższą definicję, nie można żadnego z opisanych ataków zakwalifiko-
wać jako atak cyberterrorystyczny, co zresztą wydaje się być w pełni uzasadnione. 
Zarówno bowiem atak na estońską infrastrukturę teleinformatyczną, jak i czasowe 
wyłączenie kanałów informacyjnych stacji TV5 Monde wpisują się w obserwowane 
przez ostatnie kilkanaście lat coraz szersze wykorzystywanie przez Rosję zarówno 
systemów informacyjnych, jak i technik dezinformacji (np. nadawane w wielu wer-
sjach językowych, sponsorowane przez Kreml kanały informacyjne telewizji Russia 
Today czy opłacane przez instytucje rosyjskie tzw. Fabryki Trolli) do wpływania na 
wewnętrzną sytuację polityczną oraz celową destabilizację poszczególnych państw, 
a tym samym na destabilizację potencjalnych przeciwników, tj. Stanów Zjednoczo-
nych czy Unii Europejskiej.

Z kolei atak na serwery firmy Sony, jeśli był zrealizowany przez hakerów północ-
nokoreańskich lub działających na zlecenie reżimu z Pjongjangu, powinien zostać 
w tym przypadku zakwalifikowany jako działania quasi-militarne, a więc z pogranicza  

 2 Celem operacji Nitro Zeus było unieruchomienie, w przypadku konfliktu zbrojnego, systemów 
obrony powietrznej Iranu, jego systemów komunikacyjnych i kluczowych części infrastruktury 
energetycznej. Jej elementem było opóźnienie irańskiego programu budowy broni jądrowej z wy-
korzystaniem robaka StuxNET – zob. więcej [18].

 3 W 2007 r. w Narodowym Laboratorium w Idaho (ang. Idaho National Laboratory) przeprowadzono 
test możliwości zdalnego zniszczenia generatora diesla przy użyciu oprogramowania sterującego 
dołączaniem go do sieci elektroenergetycznej – przez częste odłączanie i ponowne włączanie go do 
sieci, a tym samym celową desynchronizację jego pracy, spowodowano fizyczne zniszczenie generatora.
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cyberprzestępczości (zachodzi bowiem podejrzenie, że stojąca za atakiem grupa ha-
kerska GOP nie działała wyłącznie z pobudek politycznych) i cyberwojny, co zresztą 
byłoby zgodne z oświadczeniem Kim Dzong Una, iż wprowadzenie „The Interview” 
jest dla niego równoznaczne z wypowiedzeniem wojny.

2. Współczesny terroryzm – obszary wykorzystania cyberprzestrzeni

Analizując ewolucję sposobu działania oraz podejścia współczesnych grup terrorystycz-
nych do wykorzystania cyberprzestrzeni, należy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego co-
raz częściej przenoszą one swoje działania do Internetu. Do określenia rzeczywistej skali 
zagrożenia istotne jest też to, do czego i w jakim zakresie mogą, a także, w jaki sposób  
i w jakim zakresie są w stanie wykorzystać nowoczesną technologię oraz podłączone do 
ogólnoświatowej sieci urządzenia teleinformatyczne. Szczególnie istotna wydaje się przy 
tym kwestia, czy terroryści mogą wykorzystać cyberprzestrzeń do realizacji ataków o po-
dobnym znaczeniu i skutkach oddziaływania jak to miało miejsce w przypadku ataków  
z 11 września 2001 r. na World Trade Center. Odpowiedź na pierwsze z pytań wydaje 
się prosta, choć należy wskazać kilka powodów tego zjawiska. 

Powód 1 – dostępność

Internet jest obecnie łatwo dostępny praktycznie w każdym miejscu na ziemi. Co wię-
cej, dostęp do sieci jest możliwy również z wykorzystaniem miniaturowych urządzeń 
przenośnych, takich jak smartfony czy tablety, które są stosunkowo niedrogie, a przy 
tym łatwe do przenoszenia czy nawet ukrycia. 

Powód 2 – anonimowość i przydatność do celów komunikacyjnych

Natłok ruchu sieciowego, użytkowników i informacji występujących aktualnie w Inter-
necie daje poczucie pewnej anonimowości. Trudno bowiem wyobrazić sobie możliwość 
jednoczesnego podsłuchiwania czy choćby identyfikacji miliardów użytkowników sieci. 
Co więcej, w Internecie nie ma żadnych granic, które mogłyby przeszkadzać w komuni-
kowaniu się, czy w błyskawicznym przekazywaniu informacji na praktycznie dowolne 
odległości. Warto zauważyć, że obecnie przekazanie nawet obszernego dokumentu czy 
wielu zdjęć pomiędzy odległymi kontynentami zajmuje zaledwie kilka sekund. 

Z tego też powodu współczesny Internet jest idealnym narzędziem do komuni-
kowania się. Dotychczasowe, tradycyjne środki komunikacji z pewnością są łatwo 
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dostępne, niedrogie jak i łatwe w użyciu. Ich dostępność zależy jednak od obecności 
skomplikowanej infrastruktury telekomunikacyjnej. W dużych miastach z reguły nie 
ma z tym problemów, ale poza nimi, w odległych rejonach czy np. w górach, mogą 
występować problemy z dostępem do sieci nie tylko przewodowej, ale również ko-
mórkowej. Należy też zaznaczyć, że tradycyjne środki łączności, zwłaszcza podczas 
rozmów międzynarodowych lub satelitarnych, mogą być bardzo kosztowne. Są rów-
nież podatne na podsłuch4 co wykazało choćby namierzenie Osamy bin Ladena czy 
innych członków kierowanej przezeń organizacji terrorystycznej. A przecież nie tylko 
amerykańskie służby dysponują tego typu technologią, już bowiem w 1996 r. Rosjanie 
namierzyli i zamordowali w ten sposób przywódcę Czeczenów, Dżochara Dudajewa.

Co prawda wśród standardowych środków łączności dostępne są również urządzenia 
z wbudowanym szyfrowaniem, a więc zabezpieczone przed tego typu podsłuchem, nie 
zmienia to jednak faktu, że wykorzystują one tę samą infrastrukturę, zatem − poza od-
pornością na podsłuch − posiadają wszystkie wady charakterystyczne dla tradycyjnych 
środków łączności, choć ich obecny koszt nie stanowi dla organizacji terrorystycznych 
znaczącej przeszkody w ich stosowaniu.

W przypadku komunikowania się przez Internet, większość opisanych wcześniej 
ograniczeń nie występuje. Co więcej sieć dostępna jest praktycznie wszędzie i umożliwia 
komunikowanie się z dowolnego miejsca na ziemi, w dowolnym czasie, bez względu 
na porę dnia czy roku. Komunikować się przez Internet można nie wychodząc z domu, 
jak i z dowolnego miejsca publicznego lub nawet w czasie podróży, z wykorzystaniem 
infrastruktury prywatnej, komercyjnej, a nawet publicznych, bezpłatnych punktów 
dostępowych, i to niezależnie od kraju, regionu czy kontynentu. Oczywiście komu-
nikacja przez Internet również może być monitorowana. E. Snowden ujawnił choćby 
istnienie programów PRIZM5 czy XKeycore6, lecz z pewnością w przypadku Internetu 
jest to przedsięwzięcie znacznie trudniejsze w realizacji niż w przypadku tradycyjnych 

 4 Dzięki programowi Echelon amerykańska agencja NSA mogła automatycznie identyfikować, a nawet 
namierzać pojedynczych rozmówców. Funkcjonalność ta była dość powszechnie wykorzystywana, 
np. przy tropieniu członków Al Kaidy.

 5 PRIZM (ang. surveillance program) to tajny amerykański program szpiegowski, administrowany od 2007 r. 
przez NSA, umożliwiający wywiadowi Stanów Zjednoczonych dostęp do danych gromadzonych na ser-
werach największych przedsiębiorstw internetowych, jak również gromadzenie tych danych na własny 
użytek; dane nt. tego programu ujawnił w 2013 r. były analityk pracujący dla NSA Edward Snowden, który 
przekazał informacje na jego temat brytyjskiej i amerykańskiej prasie – zob. więcej [21].

 6 E. Snowden upublicznił m.in. wewnętrzną prezentację NSA dotyczącą funkcjonalności tego progra-
mu – zob. więcej [19].
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środków łączności. Komunikacja i wymiana informacji może bowiem odbywać się 
za pomocą systemu poczty elektronicznej, ogólnodostępnych serwisów webowych, 
w tym specjalnych stron internetowych, jak też z wykorzystaniem specjalistycznych 
aplikacji, sieci społecznościowych, jak Facebook czy Twitter. Wymiana informacji jest 
też możliwa z wykorzystaniem aplikacji i technologii chmury, przy czym w każdym 
z tych przypadków, do komunikacji można wykorzystywać zarówno urządzenia sta-
cjonarne, jak i powszechne obecnie smartfony i tablety.

Okazuje się, że to właśnie te powody sprawiają, iż różnego rodzaju grupy terrory-
styczne wybierają komunikację internetową jako tańszą i bezpieczniejszą w stosowaniu. 
Tzw. Państwo Islamskie (ISIS) wydało nawet specjalną instrukcję7, jak jej używać z wy-
korzystaniem dodatkowych narzędzi do szyfrowania, tak, by było to jeszcze bezpiecz-
niejsze i by ustrzec ich członków przed wykryciem, podsłuchem czy namierzeniem. 
W instrukcji tej zaleca się przede wszystkim stosowanie szyfrowania, wskazując przy 
tym, że ogólnodostępne serwisy, nawet jeśli posiadają taką funkcjonalność, mogą 
współpracować z rządami różnych krajów, tak jak ma to miejsce w przypadku amery-
kańskiej NSA. Z tego też powodu specjaliści ISIS zalecają stosowanie niezależnych sys-
temów poczty elektronicznej, takich jak np. szwajcarski Proton Mail, który umożliwia 
szyfrowanie całej transmisji pomiędzy dwoma użytkownikami. Zapewnia on również 
w miarę bezpieczną wymianę e-maili z innymi systemami pocztowymi, będąc tym 
samym nie tylko bezpiecznym, ale i dosyć uniwersalnym rozwiązaniem. ISIS zaleca też 
szyfrowanie samych plików w wykorzystaniem na przykład starszej wersji TrueCrypta 
(w nowej wersji pojawiły się wątpliwości jeśli chodzi o jej bezpieczeństwo) lub przy 
użyciu alternatywnego narzędzia o nazwie VeraCrypt, umożliwiającego proste, szybkie 
i bardzo skuteczne szyfrowanie wszelkiego rodzaju danych, które później bez obaw 
można przesyłać przez Internet, w tym również za pośrednictwem zwykłych e-maili.

Z uwagi na dużą popularność, grupy terrorystyczne dosyć powszechnie wyko-
rzystują też sieci społecznościowe. Dlatego też w omawianym poradniku duży jego 
fragment poświęcono właściwej konfiguracji oraz zasadom poprawnego wykorzy-
stania popularnego Twittera, który posiadając wbudowaną funkcję szyfrowania, przy 
właściwym użyciu, zapewnia w miarę bezpieczną komunikację, umożliwiając przy 

 7 Do autorstwa tego podręcznika przyznaje się również prywatna firma Cyberkow z siedzibą w Ku-
wejcie, która twierdzi, że pierwotnie opublikowała przewodnik w lipcu 2014 r. pod tytułem „Bez-
pieczeństwo operacyjne dla dziennikarzy, działaczy i pracowników praw człowieka w Strefie Gazy” 

– zob. więcej [22].
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tym rozsyłanie w krótkim czasie znacznych ilości informacji. Co więcej, rosnąca licz-
ba użytkowników Twittera do pewnego stopnia ułatwia zachowanie anonimowości 
i ukrycie wymiany informacji pomiędzy członkami danej grupy. Część z nich może 
bowiem komunikować się tylko w trybie prywatnym lub być wyłącznie biernymi 
odbiorcami przekazywanych treści. Nie bez znaczenia jest też fakt, że Twitter, jako 
platforma wielojęzykowa, wspiera również język arabski oraz − dzięki możliwości 
zamieszczania linków i załączników − umożliwia wymianę informacji z systemami 
działającymi w oparciu o inną technologię. Powszechne jest również wykorzystywanie 
różnego rodzaju komunikatorów tekstowych, w tym tak popularnych, jak posiadający 
odrębną arabską wersję Telegram czy uważany za bardzo bezpieczny CryptoCat. Oba 
wymienione rozwiązania pozwalają bowiem na bezpieczną, bo w pełni szyfrowaną, 
wymianę wiadomości tekstowych pomiędzy wybranymi użytkownikami, i to zarówno 
pomiędzy pojedynczymi osobami, jak i zdefiniowanymi ich grupami.

Z innych narzędzi zapewniania bezpieczeństwa transmisji omawiany podręcznik 
zaleca też stosowanie technologii VPN polegającej na szyfrowaniu całego strumienia 
przesyłanych danych i przekazywania ich przez coś w rodzaju tunelu przez ogólnodo-
stępne sieci teleinformatyczne. Wykorzystywane w nich algorytmy i klucze zapewniają 
przy tym bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa przekazywanych danych, uniemożli-
wiając ich przejęcie lub choćby podejrzenie przez osoby niepowołane. W podręczniku 
szczególnie polecane jest stosowanie komercyjnego systemu Freedom firmy F-Secure, 
umożliwiającego nie tylko szyfrowanie połączeń, ale w pewnym stopniu również anoni-
mizację lokalizacji respondentów, dając użytkownikowi możliwość wyboru lokalizacji 
serwera VPN czy też funkcję tracking protection.

Innym narzędziem, dosyć szeroko wykorzystywanym przez grupy terrorystyczne, 
jest sieć TOR (ang. The Onion Routing) − wielopoziomowa sieć z pełną anonimizacją 
ruchu, w której wszelkie dane przekazywane są w postaci zaszyfrowanej przez bez-
pieczne serwery. Dzięki takiemu rozwiązaniu praktycznie wyeliminowana została 
możliwość prowadzenia przez służby analizy ruchu sieciowego, co w znacznej mierze 
zapewnia ukrycie tożsamości użytkownika tej sieci i zabezpiecza go przed wykryciem 
i namierzeniem. Wielopoziomowe tunelowanie uniemożliwia też określenie, od którego 
z użytkowników Internetu pochodzą przekazywane przez tę sieć dane.

Ponieważ jednak terroryści często nie tylko ukrywają swoją tożsamość, ale na-
wet informacje, które między sobą przesyłają lub udostępniają, wykorzystywane są 
w tym celu metody steganograficznego ukrywania informacji polegające na jej ukryciu 
wewnątrz innego pliku, będącego np. zdjęciem, filmem, utworem muzycznym itd.  

Cyberterroryzm – ewolucja czy rewolucja w sposobie działania współczesnych… 213



Stosowane obecnie narzędzia umożliwiają takie rozproszenie danych, że plik źródłowy 
praktycznie nie różni się od pliku zawierającego ukrytą informację, co umożliwia nie 
tylko skryte jej przesyłanie, ale wręcz zamieszczanie na ogólnodostępnych serwerach, 
tak, by osoba wtajemniczona mogła je samodzielnie pobrać z sieci. Dodatkowe me-
chanizmy szyfrowania zapewniają przy tym, że ekstrakcji ukrytej informacji będzie 
mogła dokonać wyłącznie osoba dysponująca właściwym kluczem.

Ponieważ w konkretnych sytuacjach można założyć, że odpowiedzialne za zapew-
nienie bezpieczeństwa służby, nie mogąc podsłuchiwać zaszyfrowanych rozmów, mogą 
wyłączać sieć na konkretnym obszarze, poradnik ISIS zaleca stosowanie rozwiązania 
bazującego na tym, że współczesne urządzenia mogą samodzielnie komunikować się 
między sobą. Jednym z narzędzi tego typu, które można wykorzystać w sytuacji braku 
dostępności sieci, jest oprogramowanie FireChat. Pozwala ono na komunikowanie 
się ze sobą urządzeń bez pośrednictwa sieci, wyłącznie z wykorzystaniem interfejsów 
BlueTooth lub Wi-Fi. Dzięki temu możliwe jest tworzenie nawet dosyć obszernych 
systemów lokalnych, w których zaszyfrowane informacje mogą być przekazywane 
pomiędzy dwoma użytkownikami za pośrednictwem urządzeń innych użytkowników. 
W przypadku braku dostępu do sieci, wysłana informacja zostanie zapisana w każdym 
z urządzeń, i w przypadku, gdy jedno z nich znajdzie się w zasięgu innej sieci lub 
Internetu, zostanie przesłana dalej, do innego użytkownika. Tego typu rozwiązania 
mogą być bardzo użyteczne dla współczesnych grup terrorystycznych, gdyż nawet 
największe światowe agencje wywiadowcze będą mieć problem z ich wykryciem, a tym 
bardziej z ich lokalizacją.

Powód 3 – nieograniczone zasoby informacyjne

Internet to nie tylko globalna sieć komunikacyjna, ale przede wszystkim ogromny 
rezerwuar informacji, który już wykorzystują grupy terrorystyczne. Dlaczego akurat 
Internet jest w tym przypadku szczególnie użyteczny? Bo tradycyjne źródła informacji 
są po prostu zbyt rozproszone. Z tego też powodu bardzo utrudniony może okazać 
się dostęp do konkretnych informacji. W tradycyjnych źródłach, wśród wszystkich 
zgromadzonych w nich zasobów, bardzo trudno jest odnaleźć te informacje, które 
nas w danym momencie najbardziej interesują. Część z nich może być niedostępna, 
co wymusza konieczność samodzielnego ich zdobycia. W szczególnych przypadkach 
mogłoby to pozwolić odpowiednim służbom na wykrycie i zidentyfikowanie osób 
szczególnie zainteresowanych np. konkretnym obiektem czy instalacją. Wiele służb 
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używa w tym celu bardzo wyszukanych narzędzi, jak np. systemu TrapWire potrafiącego 
samodzielnie rozpoznawać i śledzić zdefiniowane wcześniej cele.

Z tego też powodu organizacje terrorystyczne coraz chętniej wykorzystują Internet 
do zdobywania potrzebnych im informacji. Po pierwsze jest on bowiem niezwykle 
podatny na przeszukiwanie − zarówno przy użyciu specjalistycznych narzędzi, jak 
również przy wykorzystaniu najzwyklejszych wyszukiwarek. Po drugie, jest dostępny 
praktycznie dla każdego, wszędzie i o każdej porze. Przeszukiwanie jego zasobów może 
być zatem realizowane przez dowolne osoby czy grupy osób, w dowolnym czasie i miej-
scu. Po trzecie, w Internecie można znaleźć praktycznie wszystko i przy wykorzystaniu 
właściwych metod nie powinno być problemu ze znalezieniem potrzebnych informacji. 
Oczywiście mogą one być fragmentaryczne i znajdować się np. w zamieszczonych 
zdjęciach, dokumentach czy książkach lub w zasobach tzw. głębokiego Internetu8 albo 
być dostępne w różnych wersjach językowych. Można jednak założyć, że w każdym 
z powyższych przypadków, przy wykorzystaniu wydajnych narzędzi do wyszukiwania 
informacji i korelacji danych pochodzących z różnych źródeł, a także coraz lepszych 
i wydajniejszych translatorów, w Internecie, w tym w szczególności w jego głębokich, 
często normalnie niedostępnych zasobach lub w tzw. ciemnym Internecie9, powinno 
być możliwe odszukanie praktycznie każdej potrzebnej informacji, w tym tak kluczo-
wych z punktu widzenia grup terrorystycznych, jak:

• przepisów na budowę bomb, miniaturowych podsłuchów, nadajników lub odbior-
ników radiowych itp.,

• instrukcji produkcji materiałów wybuchowych z filmami instruktażowymi oraz 
demonstracją poszczególnych czynności włącznie. 

Nie bez znaczenia jest też fakt, że znajdujące się w sieci informacje, zdjęcia, filmy 
i mapy, a nawet obrazy z kamer pracujących on-line, znacząco ułatwiają prowadzenie 
rozpoznania potencjalnych celów ataków. Dzięki nim można zlokalizować konkretną 
instalację i instytucję oraz zyskać dostęp do szczegółowych zdjęć lotniczych, nawet 

 8 Angielskie określenia Deep Internet, Deep Web, Hidden Web lub Invisible Web odnoszą się do tej 
części zasobów internetowych (tzw. Wold Wide Web), które nie są indeksowane przez standar-
dowe wyszukiwarki; tworzą go np. bazy danych, biblioteki, witryny sklepowe niedostępne dla 
ogółu społeczeństwa, zasoby akademickie prowadzone przez uczelnie, katalogi biblioteczne czy 
wewnętrzne sieci uczelniane − zob. więcej [20].

 9 Angielskie określenia Dark Intenet, DarkNet lub Dark Web odnoszą się do celowo ukrytej części 
zasobów Internetu, która może być przeglądana jedynie przy użyciu specjalnego oprogramowania, 
np. TOR, Freenet, I2P itp.

Cyberterroryzm – ewolucja czy rewolucja w sposobie działania współczesnych… 215



w trybie 3D. Można również znaleźć wiele rzeczywistych zdjęć konkretnych obiektów 
(np. w usłudze Google Street View) z możliwością ich obejrzenia z wielu stron, zloka-
lizowania słabych punktów i zabezpieczeń itp.

Powód 4 – narzędzie propagandowe

Współczesny Internet to nie tylko narzędzie komunikacji i nieograniczona baza danych, 
ale również doskonały nośnik medialny, dzięki czemu może być w prosty sposób wy-
korzystany w niezwykle istotnych dla grup terrorystycznych celach propagandowych. 
Może być przy tym znacznie tańszym i pewniejszym narzędziem propagandowym od 
dotychczas wykorzystywanych mediów tradycyjnych. Należy bowiem podkreślić, że 
budowa i utrzymanie tych ostatnich są niezwykle kosztowne, a i tak mają coraz mniejszy 
zasięg oddziaływania, ograniczający się zazwyczaj do zasięgu nadajnika telewizyjnego 
lub do obszaru dostępności sygnału satelitarnego. 

W tym przypadku media elektroniczne mają znaczącą przewagę nad mediami trady-
cyjnymi, gdyż, z małymi wyjątkami, dostępne są wszędzie tam, gdzie jest Internet, mają 
zatem dużo większą siłę oddziaływania. Grupy terrorystyczne bardzo chętnie publikują 
na przykład materiały propagandowe, by przekonywać do swojej sprawy, prezentować 
swój punkt widzenia oraz wygodne dla siebie materiały. W sieci zamieszczane są również, 
charakterystyczne dla grup terrorystycznych, materiały, których celem jest zastraszanie 
całych społeczności, a nawet narodów lub wybranych, konkretnych osób, zawierające 
np. filmy lub zdjęcia z egzekucji pojmanych przeciwników lub z przeprowadzanych 
zamachów terrorystycznych. Nie brakuje też treści propagandowych, których celem 
jest zdobycie nowych zwolenników, rekrutacja terrorystów, samobójców czy nawet 
kobiet i dzieci. 

Do celów propagandowych organizacje terrorystyczne chętnie wykorzystują nie 
tylko specjalnie tworzone internetowe kanały medialne, ale również bardzo popular-
ne obecnie sieci społecznościowe. W wielu przypadkach to właśnie przez Facebooka 
i Twittera przekazywane lub udostępniane są przedmiotowe materiały propagandowe, 
prowadzona jest rekrutacja nowych zwolenników lub męczenników, co jest o tyle 
łatwiejsze, że część wykorzystywanych do tego celu aplikacji wspiera lub posiada 
arabskie wersje językowe. 
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Powód 5 – miejsce nielegalnego handlu oraz dodatkowe źródło finansowania

Internet może być postrzegany nie tylko jako narzędzie komunikacji czy propagandy 
lub jako źródło informacji, ale wykorzystywany do innych, niekoniecznie legalnych 
celów. Przykładem mogą być choćby giełdy działające w tzw. DarkNecie10, na których 
można kupić wiele nielegalnych rzeczy – od podręczników do konstrukcji bomb 
i narkotyków począwszy, na broni kończąc. Serwisy takie z reguły funkcjonują w za-
pewniających anonimowość sieciach TOR, dzięki czemu praktycznie niemożliwe staje 
się namierzenie zarówno sprzedających, jak i kupujących. Co prawda służby różnych 
krajów starają się śledzić transfery pieniężne, mogące świadczyć o prowadzeniu przez 
obserwowane osoby czy grupy osób nielegalnych transakcji, lecz w przypadku, gdy 
jako środek płatniczy wykorzystywane są różnego rodzaju e-pieniądze (np. bitcoiny) 

nawet tak zaawansowane metody śledcze stają się bezużyteczne.
Z uwagi na te specyficzne funkcjonalności DarkNetu świetnie nadaje się on do 

prowadzenia w miarę bezpiecznego obrotu nielegalnymi towarami i usługami, i z tego 
też powodu grupy terrorystyczne często wykorzystują go do zapewnienia sobie zaopa-
trzenia w broń lub inne produkty podwójnego zastosowania, ale też i do zdobywania 
funduszy niezbędnych do ich właściwego funkcjonowania. Nie da się bowiem ukryć, 
że w wielu przypadkach swoistymi źródłami dochodów grup terrorystycznych są nar-
kotyki (np. dla większości tego typu grup działających w Afganistanie lub Pakistanie 
stanowią one główne źródło dochodów) czy inne nielegalnie zdobywane towary. Wy-
korzystanie więc DarkNetu do ich sprzedaży wydaje się być, z punktu widzenia metod 
i zakresów działania grup terrorystycznych, rozwiązaniem ze wszech miar pożądanym.

Powód 6 – nowe rodzaje ataków

Terroryści coraz częściej interesują się wykorzystaniem cyberprzestrzeni także do 
prowadzenia wrogich działań wobec swoich oponentów. Media nie raz już donosiły na 
przykład o hakerach pracujących dla tzw. Państwa Islamskiego. Dotychczas zrealizowa-
nych zostało zresztą kilka spektakularnych ataków DDoS (głównie na serwisy i firmy 
medialne), przy czym nie jest do końca jasne, czy za ataki te odpowiadają rzeczywiście 
wyłącznie grupy terrorystyczne. Faktem natomiast jest, że przynajmniej w kilku z takich 
przypadków ataki obejmowały nie tylko zakłócenie pracy tych serwisów, ale w dużej 

10 Najbardziej znaną tego rodzaju giełdą był, zamknięty przez FBI w 2013 r., tzw. SilkRoad.
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mierze również wykorzystanie ich infrastruktury do celów propagandowych (np. przez 
podmianę treści na prowadzonych przez nie stronach internetowych). W ostatnich 
latach odnotowano też kilka kampanii phishingowych z użyciem oprogramowania 
złośliwego, służącego do kradzieży pieniędzy z kont bankowych, o których prze-
prowadzenie podejrzewane są grupy wspierające organizacje terrorystyczne (w tym  
np. Islamic State Hacking Division, United CyberCaliphate).

Podsumowanie

W artykule wykazano, iż obecnie grupy terrorystyczne wykorzystują cyberprzestrzeń 
głównie jako narzędzie do komunikowania się i planowania, a nie do prowadzenia 
ataków. Cyberprzestrzeń wykorzystywana jest też przez nie z powodzeniem do celów 
propagandowych, a nawet do pozyskiwania narzędzi czy środków finansowych nie-
zbędnych do ich funkcjonowania. Zjawiska te, z uwagi na większy poziom bezpieczeń-
stwa w zakresie obrotu towarami nielegalnymi czy rosnące możliwości zdobywania 
środków finansowych z wykorzystaniem nowoczesnego malware’u, czyli złośliwego 
oprogramowania (w tym np. typy RansomWare), mogą w najbliższym czasie się nasilać. 
Niestety, w tym obszarze można założyć zwiększenie zainteresowania grup terrorystycz-
nych infrastrukturą krytyczną. Problemem jest bowiem to, że coraz więcej ważnych 
systemów stanowi lub będzie stanowić element cyberprzestrzeni lub choćby posiada 
lub będzie posiadać połączenie z Internetem. Jeśli zatem podstawowe systemy sektora 
energetycznego, finansowego albo innego, krytycznego z punktu widzenia państwa 
lub bezpieczeństwa obywateli, mają obecnie lub będą miały połączenie z Internetem, 
to naturalnym wydaje się, że organizacje terrorystyczne mogą być zainteresowane ich 
destabilizacją lub zniszczeniem. 

Złamanie zabezpieczeń dobrze chronionych i właściwie skonfigurowanych sys-
temów nie należy do zadań łatwych i wymaga albo bardzo dużej wiedzy, czyli zaan-
gażowania do realizacji tego celu dużej grupy dobrych hakerów, albo, co wydaje się 
naturalne, może być możliwe z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania 
złośliwego. Już bowiem przypadek stworzonego przez CIA i Mosad StuxNETA pokazał, 
że przy użyciu nowoczesnego malware’u można dokonać nawet fizycznej destrukcji 
istotnej infrastruktury przeciwnika. Oczywistym przy tym wydaje się, że stworzenie 
odpowiednio zaawansowanego oprogramowania złośliwego nie jest zadaniem łatwym, 
ale należy zauważyć, że kody wielu tego typu programów zostały już publicznie ujaw-
nione i przeanalizowane, dzięki czemu wielu hakerów na jego podstawie stworzyło 
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i wciąż tworzy nowe wersje coraz bardziej zaawansowanego malware’u. Jeśli więc 
grupy terrorystyczne nie będą w stanie same stworzyć nadającego się do realizacji 
ataku oprogramowania złośliwego, mogą go po prostu kupić. Podobnie, w przypadku 
braku odpowiedniej klasy specjalistów, do ataków na istotne z punktu widzenia terro-
rystów cele, w tym te szczególnie medialne, jak elektrownie czy choćby giełda, istnieje 
możliwość wynajęcia zewnętrznej grupy hakerów, przy czym koszty usług takich grup 
z pewnością znajdują się w zasięgu współczesnych grup terrorystycznych.

Mając powyższe na uwadze, kwestia zapewnienia odpowiedniego poziomu cyber-
bezpieczeństwa staje się więc coraz bardziej kluczowa, gdyż w przypadku zagrożeń 
tradycyjnych istnieje szansa, by je w porę wykryć i mieć czas na reakcję. Należy jednak 
założyć, że dobrze przygotowany atak na infrastrukturę krytyczną, przeprowadzony 
z wykorzystaniem elementów cyberprzestrzeni lub atak na systemy informacyjne albo 
na krytyczne elementy cyberprzestrzeni, może być atakiem trudnym do wykrycia, a przy 
tym błyskawicznym i tym samym niedającym czasu na organizację obrony. Jaki jest więc 
obecny poziom zagrożenia w tym zakresie? Wydaje się, że organizacje terrorystyczne 
obecnie w są w stanie na dużą skalę dokonać ataku cybernetycznego lub choćby ataku 
na infrastrukturę z wykorzystaniem elementów cyberprzestrzeni. Jednak biorąc pod 
uwagę wzrastający poziom komplikacji współczesnych systemów teleinformatycznych 
oraz rosnące uzależnienie struktur państwowych oraz całych społeczeństw od nowo-
czesnych technologii, już w niedalekiej przyszłości sytuacja ta może ulec zmianie.

Literatura
   [1] Smolski W., Cyberterroryzm jako współczesne zagrożenie bezpieczeństwa państwa, 

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji 
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015.

   [2] Szubrycht T., Cyberterroryzm jako nowa forma zagrożenia terrorystycznego, „Ze-
szyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 2005, nr 1(160).

   [3] Kowalewski J, Kowalewski M., Cyberterroryzm szczególnym zagrożeniem bezpie-
czeństwa państwa, „Telekomunikacja i Techniki Informacyjne” 2014, nr 1−2.

   [4] Krztoń W., Cyberterroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa w społeczeństwie in-
formacyjnym, „Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii 
Obrony Narodowej” 2012, nr 4, s. 89−100.

   [5] Bielski K., Cyberterroryzm – nowe zagrożenie bezpieczeństwa państwa w XXI wieku, 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2015, nr 889; „Acta Politica”, nr 34.

Cyberterroryzm – ewolucja czy rewolucja w sposobie działania współczesnych… 219



   [6] Wasilewski J., Zarys definicyjny cyberprzestrzeni, „Przegląd Bezpieczeństwa We-
wnętrznego” 2013, nr 9.

   [7] Lakomy M., Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.

   [8] Nowak A., Cyberprzestrzeń jako nowa jakość zagrożeń, „Zeszyty Naukowe AON” 
2013, nr 3(92).

   [9] Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Admi-
nistracji i Cyfryzacji, 25 czerwca 2013 r.

[10] Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms, Joint Pub-
lication 1−02, 8 listopada 2010 r. (z poprawkami z 15 lutego 2016 r.), https://fas.
org/irp/doddir/dod/jp1_02.pdf (dostęp: 26.03.2019). 

[11] White J., Cyber Threats and Cyber Security: National Security Issues, Policy and 
Strategies, “Global Security Studies” 2016, nr 7(4).

[12] Ismail M., Sony Pictures and the U.S. Federal Government: A Case Study Analysis 
of the Sony Pictures Entertainment Hack Crisis Using NormalAccidents Theory, 
The University of Southern Mississippi 2017, praca magisterska, https://aquila.
usm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1360&context=masters_theses (dostęp: 
26.03.2019).

[13] Haggard S., Lindsay J.R., North Korea and the Sony Hack: Exporting Instability 
Through Cyberspace, “Asia Pacific Issues, Analysis from the East-West Center” 
2015, nr 117.

[14] Cendrowski W., Cyberwojna i jej znaczenie dla bezpieczeństwa NATO w kontekście 
przypadków i dokumentów strategicznych, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 
Kraków 2017, http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/2028/10--
Cyberwojna-i-jej-znaczenie-dla-bezpieczenstwa-NATO--Cendrowski.pdf?sequ-
ence=1&isAllowed=y (dostęp: 26.03.2019).

[15] Cybereason Intelligence Group – Owning the Battlefield Fighting the Growing 
Trend of Destructive Cyber Attacks, https://www.cybereason.com/hubfs/Con-
tent%20PDFs/ Owning%20the%20Battlefield-Fighting%20the%20Growing%20
Trend%20of%20Destructive%20Cyber%20 Attacks.pdf?t=1514399927494  
(dostęp: 26.03.2019).

[16] Pols P., Modeling Fancy Bear Cyber Attacks, Designing a Unified Kill Chain for 
analyzing, comparing and defending against cyber attacks, Cyber Security Academy 
(CSA).

[17] FireEye iSight Intelligence, “FireEye | APT28: At The Center Of The Storm” 2017.

220 Jacek Rychlica



[18] Stockburger P.Z., Known Unknowns: State Cyber Operations, Cyber Warfare, and 
the Jus Ad Bellum, “American University International Law Review” 2016, nr 31(4).

[19] Prezentacja ujawniona przez E. Snowdena nt. programu XKeyscore, https://edward-
snowden.com/wp-content/uploads/2013/10/2008-xkeyscore-presentation.pdf  
(dostęp: 26.03.2019).

[20] Szpunar M., Sieć ukryta a sieć widzialna. O zasobach WWW nieindeksowanych 
przez wyszukiwarki, „Przegląd Kulturoznawczy” 2014, nr 1(19).

[21] https://en.wikipedia.org/wiki/PRISM_(surveillance_program) (dostęp: 26.03.2019).
[22] https://www.wired.com/wp-content/uploads/2015/11/ISIS-OPSEC-Guide.pdf 

(dostęp: 26.03.2019).




