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Analiza mieszanin organicznych  
występujących podczas działań ratowniczych 
prowadzonych przez grupy ratownictwa chemicznego 
w Państwowej Straży Pożarnej

Abstrakt

W gospodarstwach domowych, a także w zakładach przemysłowych nieustannie zwiększa 
się zapotrzebowanie na substancje chemiczne, które są często bardzo toksyczne dla środowiska, 
a tym samym mogą stanowić zagrożenie dla ludzi. W identyfikacji nieznanych substancji 
niezbędne są specjalistyczne przyrządy. Z tego względu celem przedmiotowych badań było 
opisanie zastosowania metody chromatografii gazowej z detekcją masową (GC-MS) do ozna-
czania substancji rozprzestrzeniających się w wyniku wycieku.

W badaniach analizowano pięć próbek substancji chemicznych (aceton, benzen, heptan, 
oktan, toluen). Badania prowadzono przy pomocy dwóch urządzeń, tj. spektrometru ma-
sowego E2M firmy Bruker będącego na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej, a także 
stacjonarnego chromatografu gazowego z detekcją masową (GC-MS).

W wyniku przeprowadzonych badań zarówno na spektrometrze mas E2M Bruker oraz 
chromatografie gazowym FinniganTrace GC 2000 Series otrzymano widma dla badanych 
próbek substancji niebezpiecznych. Ze względu na konstrukcję spektrometru mas E2M Bruker 
możliwa była analiza jedynie pojedynczych substancji. Natomiast w przy pomocy chroma-
tografu gazowego FinniganTrace GC 2000 Series analizowano mieszaninę składającą się  
z pięciu substancji chemicznych.

Porównując wyniki uzyskane za pomocą mobilnego GC-MS (E2M Bruker) oraz stacjo-
narnego GC-MS Firmy Thermo stwierdzono, że technika stacjonarna była efektywniejsza 
w porównaniu do techniki mobilnej. Ograniczenie techniki mobilnej było spowodowane 
umieszczeniem tzw. uniwersalnej kolumny GC, przy pomocy której nie jest możliwe wyko-
nanie prawidłowego rozdziału nieznanych mieszanin.

Słowa kluczowe: Bruker E2M, FinniganTrace GC 2000 Series/FinniganTrace, identyfikacja substancji 
niebezpiecznych, specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego Państwowej Straży Pożarnej
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Analysis of Organic Mixtures Occurring  
during Rescue Operations Conducted  
by the Chemical Rescue Groups in the State Fire Service

Abstract

In households, as well as in industrial plants, the demand for chemicals which are often toxic 
is constantly increasing, and thus may pose a threat to people. Therefore, the special tools are 
needed to identify the unknown substances. For this reason, the objective of the research was 
to describe the use of gas chromatography with mass detection (GC-MS) for the determination 
of substances that are spread as a result of a dangerous substance leak.

This study aimed to analyze five samples of chemical substances: acetone, benzene, heptane, 
octane, toluene. The research was carried out with the use of two devices: the Bruker E2M mass 
spectrometer, which is available for the State Fire Service, as well as a stationary gas chromato-
graph with mass detection (GC-MS).

As a result of the conducted tests, spectra for the samples tested were obtained both on the 
Bruker E2M Mass Spectrometer and the FinniganTrace GC 2000 Series gas chromatograph. 
Due to the construction of the Bruker E2M mass spectrometer, it was possible to analyze only 
a single substance. However, a mixture consisting of five chemicals was analyzed using the 
FinniganTrace GC 2000 Series gas chromatograph.

Comparing the results obtained with the mobile GC-MS (E2M Bruker) and the stationary 
GC-MS of the Thermo company, it was found that the stationary technique was more effective 
compared to the mobile technique. The limitation of mobile technology was due to the place-
ment of the so-called universal GC column, by means of which it is not possible to divide the 
unknown mixtures correctly.

Keywords: Bruker E2M, FinniganTrace GC 2000 Series/FinniganTrace, identification of hazardus 
substances, specialist chemical rescue groups of the State Fire Service

1. Wstęp

Wprowadzanie substancji chemicznych do codziennego życia prowadzi do poprawy 
jego komfortu, ale może również stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi [1]. 
Zagrożenia mogą powstawać na wielu etapach, czyli produkcji, przechowywania, 
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transportu, eksploatacji, a także utylizacji. Jest to problem istotny dla wszystkich służb 
ratunkowych zajmujących się organizacją działań ratowniczych [2]. Zagrożenia, jakie 
niesie ze sobą rozwój przemysłu chemicznego, wymusza ciągłe doposażanie jedno-
stek Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w nowoczesne urządzenia pomiarowe, a tak-
że przeprowadzanie szkoleń [3]. Większość działań, jakie wykonuje PSP, prowadzona 
jest po wystąpieniu zagrożenia, np. wycieku substancji niebezpiecznej [4]. Szczegóło-
wy zakres czynności oraz zadania, jakie realizowane są przez jednostki PSP, określa  
m.in rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 grud-
nia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratow-
niczo-gaśniczego. Dla ratunkowych jednostek chemicznych szczegółowe zasady 
postępowania zostały przedstawione w Zasadach Organizacji Ratownictwa Che-
micznego i Ekologicznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym z 2013 r. 
Określono w nich standardy wyposażenia i  liczbę ratowników z odpowiednim 
poziomem wyszkolenia.

Prowadzenie akcji ratowniczej, usuwanie i neutralizacja skutków awarii zależy 
od rodzaju substancji chemicznych [5]. W początkowej fazie działań jednostki ratow-
nictwa chemicznego odpowiedzialne są za identyfikację substancji z jaką możemy 
mieć do czynienia. Specjalistyczne grupy posiadają na swoim wyposażeniu wiele 
urządzeń pomiarowych, m.in. dozymetry, spektrometry, toksykometry, a także 
eksplozymetry [6]. Pozostała część jednostek PSP posiada przyrządy, które nie są 
selektywne, a jedynie wskazują grupę substancji, bez identyfikacji konkretnego 
związku chemicznego [7, 8]. 

Z tego względu celem przedmiotowych badań było opisanie zastosowania metody 
chromatografii gazowej z detekcją masową (GC-MS) do oznaczania substancji roz-
przestrzeniających się w wyniku wycieku substancji niebezpiecznej.

2. Metodyka badań

W badaniach analizowano pięć próbek wybranych niebezpiecznych substancji che-
micznych, tj. aceton, benzen, heptan, oktan, oraz toluen, z którymi PSP ma najczęściej 
do czynienia w trakcie prowadzenia działań ratowniczych. Badania prowadzono przy 
pomocy dwóch urządzeń, tj. spektrometru masowego E2M firmy Bruker będącego na 
wyposażeniu PSP (rys. 1), a także stacjonarnego chromatografu gazowego z detekcją 
masową Finnigan Trace GC 2000 Series (GC-MS) (rys. 2).



Rys. 1. Spektrometr masowy E2M firmy Bruker

1 – moduł podstawowy, 2 – chromatograf gazowy E2M, 3 – sonda powietrzno- 

-powierzchniowa, 4 – zasilacz prądu stałego, 5 – komputer

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 2. Chromatograf gazowy sprzężony z detektorem masowym (GC/MS)

Źródło: opracowanie własne

Stacjonarny chromatograf gazowy z detektorem masowym (GC-MS) analizował 
mieszaninę 5-składnikową, natomiast przy pomocy mobilnego spektrometru maso-
wego E2M Bruker z przystawką chromatograficzną, wykonywał analizę pięciu próbek 
substancji niebezpiecznych pojedynczo. W przypadku spektrometru masowego E2M 
Bruker nie wykonano analizy mieszaniny wybranych substancji, gdyż sam spektrometr 
masowy nie jest przystosowany do analizy mieszaniny. Po podłączeniu przystawki 
chromatograficznej do spektrometru, wykonano próbę rozdziału mieszaniny, jednak 
badany układ nie rozdzielał się separatywnie na fabrycznie zamontowanej kolumnie 
w przystawce GC. W związku z tym analizowano poszczególne substancje oddzielnie, 
a nie jako mieszaninę. Każdorazowo próbkę związku w objętości 10 µL pobierano 
strzykawką, a następnie zawartość podawano na przystawkę chromatograficzną spek-
trometru. Analizy wykonywano trzykrotnie dla każdego związku.
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3. Wyniki

Pomiary w układzie GC-MS dla poszczególnych składników mieszaniny wskazują, iż dla 
próbki benzenu na widmie masowym (rys. 3) widoczne są cztery wyraźne sygnały. Jony 
charakteryzujące się największą intensywność posiadają wartości m/z 51, 52, 77 i 78, co 
odpowiada cząsteczce benzenu, a także wzorcowemu widmu benzenu z biblioteki NIST.

Rys. 3. Chromatogram i widmo masowe benzenu

Źródło: opracowanie własne

Dla próbki toluenu na widmie masowym (rys. 4) widoczne są trzy wyraźne sygnały. 
Największą intensywność posiadają jony o odpowiednich wartościach m/z 65, 92, 91, 
co odpowiada cząsteczce toluenu. Otrzymany rezultat został porównany z widmem 
wzorcowym toluenu z biblioteki NIST.

Rys. 4. Chromatogram i widmo masowe toluenu

Źródło: opracowanie własne
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Dla próbki heptanu na widmie masowym (rys. 5) widoczne są trzy wyraźne sygnały. 
Największą intensywność mają jony o wartości m/z 57, 71 i 100, co odpowiada czą-
steczce heptanu. Potwierdzeniem powyższych założeń jest całkowita zgodność widma 
uzyskanego w trakcie analizy z widmem wzorcowym heptanu z biblioteki NIST.

Rys. 5. Chromatogram i widmo masowe heptanu

Źródło: opracowanie własne

Dla próbki oktanu na chromatogramie (rys. 6) wyraźnie widać kilka nierozdzielnych 
sygnałów, co świadczyć może o braku możliwości rozdziału chromatograficznego iden-
tyfikowanego związku w próbce. Na widmie masowym widoczne są sygnały od oktanu, 
jednak pojawia się dużo innych jonów, co powoduje, że identyfikacja jest utrudniona. 
Dokonanie analizy porównawczej przez program analizujący również nie powiodło się.

Rys. 6. Chromatogram i widmo masowe oktanu

Źródło: opracowanie własne
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Dla próbki acetonu na widmie masowym (rys. 7) widoczny jest wyraźnie jeden 
sygnał o wartości m/z 58, co odpowiada cząsteczce acetonu. Uzyskany wynik porów-
nano z widmem wzorcowym acetonu zawartym w bibliotece NIST.

Rys. 7. Chromatogram i widmo masowe acetonu

Źródło: opracowanie własne

W kolejnym kroku analizy na chromatografie gazowym Finnigan Trace GC 2000 
Series otrzymano chromatogramy mieszanin badanych próbek (rys. 8).

Rys. 8. Chromatogram mieszaniny

Źródło: opracowanie własne 
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Na chromatogramie wyraźnie widać pięć sygnałów pochodzących od składników 
mierzonej mieszaniny wzorcowej. Czystość widma (na chromatografie pojawiły się 
tylko piki od składników) świadczy o prawidłowym rozdziale mieszaniny. Kolejność 
rozdziału (czasy retencji) poszczególnych składników mieszaniny jest zgodny z kolej-
nością wzrostu temperatury wrzenia tych składników (tabela 1).

Tabela 1. Zbiór wyników (porównanie czasów retencji z temperaturą wrzenia)

Lp. Substancja chemiczna Czas retencji [min.] Temperatura wrzenia [°C]

1 Aceton 1,35   56

2 Benzen 2,39   80

3 Heptan 2,94   98

4 Toluen 4,55 110

5 Oktan 5,56 125

Źródło: opracowanie własne 

Na widmie masowym (rys. 9) widać jony molekularne o wartości 43 i 59. Pik o war-
tości 43 pochodzi od fragmentu jonu karboksymetylowego. Pik o wartości 59 pochodzi 
od całej cząsteczki acetonu. Charakterystyka widma MS jednoznacznie świadczy o tym, 
że analizowaną substancją jest aceton.

Rys. 9. Widmo masowe acetonu

Źródło: opracowanie własne 
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Na widmie masowym (rys. 10) wyraźnie widać jony molekularne o wartości 51, 78. 
Pik o wartości 51 pochodzi od fragmentu jonu (C4H2)*. Pik o wartości 78 pochodzi od 
całej cząsteczki benzenu. Charakterystyka widma MS jednoznacznie świadczy o tym, 
że analizowaną substancją jest benzen.

Rys. 10. Widmo masowe benzenu

Źródło: opracowanie własne 

Na widmie masowym (rys. 11) wyraźnie widać jony molekularne o wartości 41, 
43, 57, 70, 99 (98,83). Pik o wartości 41 i 43 pochodzi od fragmentu jonu (C3H4)* oraz 
(C3H7)*. Pik o wartości 57 pochodzi od fragmentu jonu (C4H9)*. Pik o wartości 70 
pochodzi od fragmentu jonu (C5H10)*. Pik o wartości 99 pochodzi od całej cząsteczki 
heptanu. Charakterystyka widma MS jednoznacznie świadczy o tym, że analizowaną 
substancją jest heptan.

Na widmie masowym (rys. 12) wyraźnie widać jony molekularne o wartości 63, 
65, 91, 93. Pik o wartości 63 pochodzi od fragmentu jonu (C5H3)*. Pik o wartości 65 
pochodzi od fragmentu jonu (C5H5)*. Pik o wartości 91 pochodzi od fragmentu jonu 
(C6H5CH)*. Pik o wartości 93 pochodzi od całej cząsteczki toluenu. Charakterystyka 
widma MS jednoznacznie świadczy o tym, że analizowaną substancją jest toluen.
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Rys. 11. Widmo masowe heptanu

Źródło: opracowanie własne 

Rys. 12. Widmo masowe toluenu

Źródło: opracowanie własne 
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Na widmie masowym (rys. 13) wyraźnie widać jony molekularne o wartości 41, 43, 
57, 70, 85, 115. Pik o wartości 41 i 43 pochodzi od fragmentu jonu (C3H4)* i (C3H7)*. 
Pik o wartości 57 pochodzi od fragmentu jonu (C4H9)*. Pik o wartości 70 pochodzi 
od fragmentu jonu (C5H10)*. Pik o wartości 85 pochodzi od fragmentu jonu (C6H13)*. 
Pik o wartości 115 pochodzi od całej cząsteczki oktanu. Charakterystyka widma MS 
jednoznacznie świadczy o tym, że analizowaną substancją jest oktan.

Rys. 13. Widmo masowe oktanu

Źródło: opracowanie własne 

4. Wnioski
Z przeprowadzonych badań wynika, że piki i czasy retencji uzyskane w stacjonarnym 
chromatografie z detekcją masową (GC-MS) dla poszczególnych składników miesza-
niny wskazują na prawidłowy rozdział na poszczególne substancje użyte do przygoto-
wania mieszanin. Efektu rozdziału nie uzyskano przy użyciu mobilnego aparatu firmy 
Bruker E2M, dlatego wykonano analizę pojedynczych składników badanej mieszaniny. 
Brak możliwości wykonania analizy mieszaniny był spowodowany faktem zastosowania 
przystawki chromatograficznej z fabrycznie zamontowaną kolumną, która nie zawsze 
ma możliwość rozdzielenia mieszaniny. Co więcej, z przeprowadzonych badań wynika, 
że zastosowanie mobilnego spektrometru masowego E2M Bruker z przystawką masową 
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daje najlepsze (wiarygodne) wyniki tylko dla substancji czystych, a nie ich mieszanin. 
Uzyskane wyniki, które zostały przeanalizowane na podstawie danych teoretycznych 
oraz baz danych, posłużyły do identyfikacji substancji badanej.

Porównując wyniki uzyskane za pomocą mobilnego GC-MS (E2M Bruker) oraz 
stacjonarnego GC-MS Firmy Thermo, stwierdzono, że technika stacjonarna była efek-
tywniejsza w porównaniu do techniki mobilnej. Ograniczenie techniki mobilnej było 
spowodowane umieszczeniem tzw. uniwersalnej kolumny GC, przy pomocy której nie 
jest możliwe wykonanie prawidłowego rozdziału nieznanych mieszanin.
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pchor. Aleksander Szymon Łukawski
student stacjonarnych studiów I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej  
na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
Koło Naukowe Działań Gaśniczych

Zawartość lotnych związków organicznych  
w powietrzu na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej. 
Ocena potencjalnych źródeł ich pochodzenia  
oraz negatywnego wpływu na zdrowie strażaka

Abstrakt

W artykule przebadano ilość lotnych związków organicznych (LZO) występujących w dwóch 
wybranych punktach na terenie wybranej jednostki ratowniczo-gaśniczej (JRG). Analizowano 
powietrze z garażu oraz kabiny samochodu gaśniczego za pomocą tubek dyfuzyjnych zawiera-
jących sorbent Tenax-TA®. Przy wykorzystaniu techniki chromatografii gazowej sprzężonej ze 
spektrometrią mas, oznaczono związki pochłonięte z powietrza. Oznaczono wysokie stężenia 
toluenu, m/p-ksylenów i benzenu. 

Wykorzystując otrzymane dane pomiarowe oraz dane o profilach i stężeniach LZO za-
czerpnięte z literatury, przeanalizowano potencjalne źródła LZO oznaczonych w powietrzu 
wybranej JRG. Wykazano, że źródłami LZO w powietrzu były m.in. spaliny silników me-
chanicznych i pożary. W oparciu o dostępne dane opisano również potencjalny negatywny 
wpływ lotnych związków organicznych na zdrowie strażaków przebywających w jednostce 
ratowniczo-gaśniczej. Na podstawie porównania z publikacjami oceniono, że powietrze 
z terenu JRG, oddziałując chronicznie, może stanowić zagrożenie dla zdrowia strażaków.

Słowa kluczowe: lotne związki organiczne, ekspozycja, inhalacja, źródła emisji LZO, oddzia-
ływanie na zdrowie, jakość powietrza w jednostkach ratowniczo-gaśniczych

Volatile Organic Compounds in Ambient Air of Firefighting 
and Rescue Unit, Evaluation of the Vocs Emission Sources 
and Potential Negative Health Effects for Firefighters

Abstract

Concentrations of volatile organic compounds in ambient air of Firefighting and Rescue 
Unit were identified in this article. The sampling was done in the garage area and the cabin of 
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the first response fire engine. Air sampling was performed with the diffusion tubes containing 
the Tenax-TA® sorbent. Analysis was done using gas the chromatography-mass spectrometry 
method. In result, there were found the significant concentrations of toluene, m/p-xylenes 
and benzene. 

The potential VOCs emission sources were identified due to comparison with literature. 
The comparison proved that the main sources of the VOCs emission were engine exhausts 
and fires. The potential negative health effects of the VOCs exposure for firefighters were also 
described. The concentrations of the VOCs found in ambient air were recognized as harmful 
to firefighters’ health. 

Keywords: volatile organic compounds, exposure, inhalation, emission sources of VOCs, 
health effects, ambient air quality in firefighting and rescue units

1. Wstęp

Jakość powietrza w miejscu pracy jest niezwykle istotnym czynnikiem mogącym wpły-
wać na zdrowie pracowników − zarówno krótko-, jak i długofalowo. Na jakość powietrza 
wpływa wiele elementów, np. wilgotność i temperatura powietrza, jakość wentylacji, 
obecność alergenów, a przede wszystkim stężenie zanieczyszczeń powietrza, m.in. 
tlenków węgla (CO, CO2), tlenków azotu (NOx) i lotnych związków organicznych LZO 
(ang. Volatile Organic Compounds − VOCs). Na całym świecie prowadzi się wiele badań 
mających na celu pomiar stosunku stężeń LZO w powietrzu wewnętrznym do stężeń 
LZO powietrza zewnętrznego (stosunek Indoor to outdoor ratio – I/O) [4, 5]. Ze wzglę-
du na fakt, że pomieszczenia zamknięte mają ograniczoną liczbę wymian powietrza 
w stosunku do otoczenia, stężenia LZO są w nich zazwyczaj większe niż w powietrzu 
atmosferycznym [4, 5]. Odnosząc to do faktu, że ludzie spędzają większość swojego 
życia w przestrzeniach zamkniętych (pomieszczeniach, samochodach itp.), nasuwa 
się potrzeba dokładniejszego zagłębienia się w tematykę występowania LZO w śro-
dowisku przebywania ludzi oraz oceny wpływu tych substancji na zdrowie człowieka. 
Najnowsze badania wskazują na szkodliwe działanie LZO na zdrowie człowieka [2, 9]. 
Również agencje światowe zajmujące się zdrowiem donoszą o negatywnym wpływie 
tych związków na zdrowie. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (ang. Inter-
national Agency for Research on Cancer − IARC), będąca agendą Światowej Organizacji 
Zdrowia (ang. World Health Organisation − WHO), w publikowanych monografiach 
kataloguje niektóre lotne związki organiczne jako rakotwórcze lub prawdopodobnie 
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rakotwórcze dla człowieka (grupa 1 i 2A) [10]. Podobne informacje można znaleźć 
w Zintegrowanym Systemie Informowania o Ryzyku Agencji Ochrony Środowiska USA 
(ang. The Environmental Protection Agency Integrated Risk Information System − EPA 
IRIS), który przypisuje część związków z grupy z lotnych związków organicznych do 
kategorii A i B1, czyli rakotwórczych dla człowieka [11].

Źródła pochodzenia LZO mogą być różne, zaczynając od transportu, a kończąc 
na emisji z materiałów wykończenia wnętrz [1, 5, 6]. Źródłem pochodzenia lotnych 
związków organicznych mogą być też procesy spalania, w tym wszelkiego rodzaju 
pożary [26−29]. Państwowa Straż Pożarna (PSP) w 2018 roku interweniowała w całym 
kraju przy 149 434 pożarach [13]. Łatwo więc powiązać pracę strażaka z ekspozycją 
na występujące w środowisku lotne związki organiczne. W obliczu zwiększonych za-
chorowań strażaków na różnego rodzaju nowotwory i inne choroby przewlekłe [12], 
zaczęto szukać powiązania częstości występowania tych chorób z pracą zawodową. 
Celem artykułu było oznaczenie jakościowe i ilościowe lotnych związków organicznych 
przenoszonych przez strażaka do kabiny pojazdu pożarniczego, jednostki ratowniczo-

-gaśniczej czy do pomieszczeń mieszkalnych. 

2. Materiał badań i metoda pomiarowa

2.1. Lokacja próbników dyfuzyjnych i ich umiejscowienie

Próbniki zostały rozmieszczone w jednej z JRG Państwowej Straży Pożarnej (PSP) 
w środkowej części Polski. Obszar, na którym znajduje się JRG, to miasto powiatowe 
zaludnione przez ponad 60 000 mieszkańców. W związku z sąsiadowaniem powiatu 
z dużym miastem wojewódzkim, miasto składa się głównie z osiedli mieszkaniowych 
(bloki, domy jedno i wielorodzinne). Historycznie na jego terenie znajdowało się wiele 
zakładów produkcyjnych, obecnie jednak zastąpionych przez nowocześniejsze centra 
technologiczne. Konsekwencją graniczenia z miastem wojewódzkim jest obecność 
kilku tras szybkiego ruchu, z czego najbliższa oddalona jest o 2,13 km od jednostki. 
Najbliższy jednostce okręg przemysłowy, na którego terenie zlokalizowanych jest kil-
ka zakładów produkcyjnych, znajduje się 2 km od jednostki. W odległości niecałego 
kilometra znajduje się elektrociepłownia. Warto wspomnieć, że JRG umiejscowiona 
jest w pobliżu zabudowań złożonych ze starych kamienic, które w sezonie zimowym są 
ogrzewane piecami na paliwa stałe. JRG, w której rozmieszczono próbniki, składa się 
z garażu, punktu alarmowego, pomieszczeń socjalnych znajdujących się nad garażem 



oraz części administracyjno-biurowej Komendy Powiatowej PSP znajdującej się w tym 
samym budynku. Próbniki zostały rozmieszczone w trzech miejscach: 

• w garażu, a dokładnie w przestrzeni pomiędzy szatnią a stanowiskami postojowymi,
• w kabinie pierwszo-wyjazdowego samochodu gaśniczego,
• na zewnątrz jednostki, w celu zbadania powierza zewnętrznego (tło dla pomiarów 

wewnątrz pomieszczeń).
Próbniki, zgodnie z zaleceniem producenta (Gradko International Ltd), zainsta-

lowano w miejscach o swobodnym przepływie powietrza. Aby uniknąć pochłaniania 
badanych substancji przez powierzchnie, powodując tym samym spadek ich stężenia 
w powietrzu, próbniki oddalono od powierzchni dystanserami. Żaden z próbników 
nie znajdował się w zagłębieniu mogącym powodować utrudniony dostęp badanego 
powietrza lub utrudniającym jego przepływ. Próbnik znajdujący się na zewnątrz bu-
dynku umiejscowiono w taki sposób, aby uniemożliwić wpływ turbulencji powietrza.

Rys. 1. Plan garażu jednostki ratowniczo-gaśniczej

1 – stanowiska postojowe dla samochodów pożarniczych,

2 – szatnia na ubrania specjalne w formie klatki (zieloną kropką oznaczono  

miejsce zainstalowania próbnika)

Źródło: opracowanie własne
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2.2. Próbkowanie i analiza

Próbniki użyte w badaniu zostały wyprodukowane przez firmę Gradko Interna- 
tional Ltd. Są to rurki sorpcyjne mające 9 cm długości i średnicę 0,5 cm. Rurki wyko-
nane są ze stali nierdzewnej. W środku zawierają sorbent polimerowy utrzymywany 
przez elementy konstrukcyjne. Z obu stron rurki zakręcane są mosiężnymi zakręt-
kami, które chronią je przed wpływem warunków zewnętrznych, równocześnie 
izolując sorbent. Próbniki użyto jako pasywne dozymetry chemiczne. Zainstalowane 
były w okresie od 22 listopada do 13 grudnia 2018 roku. Okres próbkowania wynosił 
519 godzin, czyli 3 tygodnie i 15 godzin. Nie przekracza to maksymalnego czasu 
próbkowania określonego przez producenta, czyli 4 tygodni. Jako sorbentu w rurce 
użyto polimeru bazującego na poli(tlenku 2,6-difenylo-p-fenylenie o handlowej 
nazwie Tenax-TA®.

Rys. 2. Rysunek przedstawiający rurkę dyfuzyjną zawierającą Tenax-TA®,  

wraz z opisem elementów

Źródło: opracowano na podstawie broszury producenta

Po zakończeniu okresu pomiarowego rurki dyfuzyjne zostały zakręcone zakręt-
kami i przesłane do analizy do producenta. Analiza przebiegła zgodnie z normą 
ISO16000-6, która mówi o metodzie oznaczania lotnych związków organicznych 
zaadsorbowanych na sorbencie Tenax-TA®. Zgodnie z normą otrzymane próbki kolej-
no poddano desorpcji termicznej, aby oddzielić LZO od sorbentu, a następnie w ga-
zie oznaczono zawartość LZO za pomocą chromatografu gazowego wyposażonego 
w spektrometr mas.
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3. Wyniki i dyskusja

3.1. Przedstawienie i podsumowanie wyników

Wyniki analizy przedstawiono w tabelach 1−3. Każda z tabel zawiera listę w kolejno-
ści − zgodnie z liczbą oznaczonych lotnych związków organicznych. Tabele odnoszą 
się kolejno do powietrza kabiny samochodu gaśniczego (tabela 1), powietrza wewnątrz 
garażu (tabela 2) i powietrza zewnętrznego (tabela 3). W powietrzu kabiny samochodu 
gaśniczego dominującym lotnym związkiem organicznym był toluen, którego stęże-
nie oznaczono na poziomie 74,7 µg/m3, a całkowita jego ilość zgromadzona w rurce 
dyfuzyjnej osiągnęła poziom 1264 ng. Drugie w kolejności znalazły się meta-, para- 
i orto-ksyleny, których całkowita ilość zgromadzona w rurce wyniosła 1119 ng, co 
dało stężenie w powietrzu rzędu 76,2 µg/m3. Związki występują również w powietrzu 
wewnętrznym garażu. Stężenia meta-, para- i orto-ksylenów i toluenu wyniosły odpo-
wiednio 115,6 µg/m3 i 95,6 µg/m3. W powietrzu kabiny samochodu gaśniczego i garażu 
dominowały również izomery 1,3,5-trimetylobenzenu, których stężenia wynosiły od 
9 µg/m3 do 74,5 µg/m3. W powietrzu kabiny samochodu i garażu oznaczono związki, 
które nie powtarzały się względem tych dwóch środowisk (tabela 5).

Tabela 1. Zestawienie wyników oznaczonych lotnych związków organicznych w kabinie 
samochodu gaśniczego

Kabina samochodu gaśniczego

Nazwa związku

Szacowana ilość 
zgromadzona  

w rurce dyfuzyjnej 
[ng]

Stężenie  
w powietrzu 

[ppb]

Stężenie  
w powietrzu  

[µg/m3]

toluen 1264 20,3 74,7

m/p-ksylen 1119 18,0 76,2

1,2,4-trimetylobenzen 601 9,6 46,3

o-ksylen 516 8,3 35,1

etylobenzen 413 6,6 28,1

1-etylo-3-metylobenzen 378 6,1 29,2

2-metylopentan 323 5,2 17,8
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cd. Tabeli 1.

Kabina samochodu gaśniczego

Nazwa związku

Szacowana ilość 
zgromadzona  

w rurce dyfuzyjnej 
[ng]

Stężenie  
w powietrzu 

[ppb]

Stężenie  
w powietrzu  

[µg/m3]

benzen 196 3,2 9,8
1-etylo-2-metylobenzen 185 3,0 14,3
1-etylo-4-metylobenzen 162 2,6 12,5
1,3,5-trimetylobenzen 152 2,4 11,7
3-metylopentan 141 2,3 7,8
heptan 135 2,2 8,7
propylobenzen 132 2,1 10,1
alkohol izopropylowy 124 2,0 4,8
3-metyloheksan 123 2,0 7,9
2-metylobutan 120 1,9 5,5
1,2,3-trimetylobenzen 116 1,9 9,0
2,2-dimetylobutan 106 1,7 5,8
2-butoksyetanol 91 1,5 6,9

Źródło: opracowanie własne

Tabela 2. Zestawienie wyników oznaczonych lotnych związków organicznych w garażu

Garaż

Nazwa związku

Szacowana ilość 
zgromadzona  

w tubce  
dyfuzyjnej [ng]

Stężenie  
w powietrzu  

[ppb]

Stężenie  
w powietrzu  

[µg/m3]

2,6-difenylo-p-benzochinon 4366 70,1 729,0
m/p-ksylen 1699 27,3 115,6
toluen 1618 26,0 95,6
1,2,4-trimetylobenzen 966 15,5 74,5
o-ksylen 789 12,7 53,7
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cd. Tabeli 2.

Garaż

Nazwa związku

Szacowana ilość 
zgromadzona  

w tubce  
dyfuzyjnej [ng]

Stężenie  
w powietrzu  

[ppb]

Stężenie  
w powietrzu  

[µg/m3]

etylobenzen 599 9,6 40,8
1-etylo-3-metylobenzen 591 9,5 45,5
2-metylopentan 480 7,7 26,5
1-etylo-2-metylobenzen 262 4,2 20,2
1-etylo-4-metylobenzen 250 4,0 19,3
benzen 250 4,0 12,5
1,3,5-trimetylobenzen 245 3,9 18,9
3-metylopentan 217 3,5 12,0
propylobenzen 197 3,2 15,2
heptan 179 2,9 11,5
1,2,3-trimetylobenzen 164 2,6 12,7
3-metyloheksan 147 2,4 9,4
2-etoksy-2-metylopropan 135 2,2 8,8
2-metylobutan 125 2,0 5,8
metylocykloheksan 112 1,8 7,1

Źródło: opracowanie własne

Tabela 3. Zestawienie wyników oznaczonych lotnych związków organicznych  
dla powietrza zewnętrznego

Powietrze zewnętrzne

Nazwa związku
Szacowana ilość 

zgromadzona w tubce 
dyfuzyjnej [ng]

Stężenie  
w powietrzu  

[ppb]

Stężenie  
w powietrzu  

[µg/m3]

1,2-dimetylohydrazyna 14 0,2 0,6
toluen 7 0,1 0,4
o-ksylen <5 <0,1 <0,3

Źródło: opracowanie własne
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Próg oznaczalności w przyjętej analizie wynosi 5 ng. Wszystkie związki, których cał-
kowita ilość zgromadzona w rurce dyfuzyjnej nie przekracza tej ilości, nie zostaną wykryte.

3.2. Warunki meteorologiczne podczas pomiaru

Przez okres próbkowania nie mierzono temperatury ani innych parametrów meteoro-
logicznych. Jednak w celu odniesienia się do warunków pogodowych, jako czynnika 
mającego potencjalny wpływ na wynik pomiarów, odczytano zapis temperatur z rejestru 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej [15]. W mieście w którym zlokalizowana 
jest JRG nie ma stacji pogodowej IMGW. Do odniesienia użyto wyników pomiarowych 
ze stacji oddalonej od JRG o 14,5 km. Przez okres pomiarowy trwający 519 godzin, 
na przełomie listopada i grudnia, temperatura zmieniała się w zakresie od –10,5oC do 
+8°C. Nie są to temperatury, które mogłyby wpłynąć negatywnie na wynik pomiaru 
(zachowanie się sorbentu). Warunki panujące w garażu mogły zmieniać się chwilowo 
w związku z otworzeniem bram (wystąpienie przeciągu, spadek temperatury), jednak 
nie powinno to wpłynąć znacząco na ilość zgromadzonych w sorbencie związków. 
Można założyć, że przez okres pomiarowy temperatura w garażu była stała i mieściła 
się w granicach temperatury pokojowej.

3.3. Zmienne występujące podczas okresu pomiarowego

W okresie od 22 listopada do 13 grudnia samochód gaśniczy, w którym umieszczony 
był próbnik, interweniował 76 razy. Osiem z tych interwencji stanowiły pożary, a do-
datkowo cztery razy odnotowano wyjazd na ćwiczenia. Zazwyczaj pojazd stoi w ga-
rażu z zamkniętymi drzwiami i oknami, można więc uznać kabinę za oddzieloną od 
atmosfery garażu. W JRG co piątek odbywa się dzień gospodarczy, czyli dzień kiedy 
samochody są czyszczone (z zewnątrz i w kabinie, używa się do tego wody i płynu do 
mycia okien). Podczas dnia gospodarczego konserwowany jest również sprzęt mecha-
niczny (np. pilarki), odbywa się wtedy jego przepalanie.

3.4. Dyskusja wyników i porównanie z danymi literaturowymi

Lotne związki organiczne oznaczone w powietrzu dwóch badanych pomieszczeń mogą 
pochodzić z różnych źródeł. Państwowa Straż Pożarna bierze udział w interwencjach 
przy różnych zdarzeniach, podczas których może dochodzić do ekspozycji na lotne 
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związki organiczne w różnych stężeniach i w różnym czasie. Analiza próbnika umiesz-
czonego na zewnątrz jednostki wykazała obecność w powietrzu atmosferycznym jedy-
nie trzech związków. Najwięcej oznaczono 1,2-dimetylohydrazyny, w ilości całkowitej 
zgromadzonej przez okres pomiarowy wynoszącej 14 ng. Jej stężenie w powietrzu 
atmosferycznym wyniosło 0,2 ppb. 1,2-dimetylohydrazyna to związek o silnych właś-
ciwościach rakotwórczych [10], używana jest m.in. w badaniach laboratoryjnych jako 
czynnik indukujący nowotwory u zwierząt [14]. Nie odnaleziono przyczyn tłumaczą-
cych pochodzenie tej substancji w powietrzu atmosferycznym. W celu potwierdzenia 
jego obecności w powietrzu przy JRG, wymagane są długookresowe badania LZO w tym 
obszarze i powiązanie z różnymi źródłami emisji. Pozostałe dwa oznaczone w powietrzu 
atmosferycznym związki LZO, to toluen i o-ksylen. W przypadku pierwszego stwier-
dzono stężenie w powietrzu atmosferycznym na poziomie 0,1 ppb/0,4 µg/m3. Zawartość 
toluenu w powietrzu zewnętrznym opisano w wielu publikacjach. Odwołując się do 
ich wyników, można stwierdzić, że stężenie toluenu w powietrzu zewnętrznym przy 
JRG było niewielkie (tabela 4). Podobnie jest w przypadku o-ksylenu, którego stężenia 
w powietrzu atmosferycznym były bliskie granicy oznaczalności (<5 ng) – tabela 3. 
Porównanie wartości stężeń toluenu i o-ksylenu w powietrzu przy JRG z wartościami 
mierzonymi w różnych miejscach świata przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Porównanie stężenia toluenu i o-ksylenu w powietrzu zewnętrznym przy JRG 
do stężeń tych związków podanych w publikacjach z różnych miejsc świata

Nazwa 
związku Powietrze przy JRG

Kair, 
Egipt  

[1]

Pohang, 
Chiny [2]

Paryż, 
Francja 

[3]

Obszar 
podmiejski, 
Szwajcaria  

[4]

Ankara, 
Turcja 

[5]

toluen 0,1 ppb 0,4 µg/m3 17–110 
ppb

8,77–22,01 
ppb 4,55 µg/m3 29 µg/m3 19 µg/m3

o-ksylen <0,1 ppb <0,3 µg/m3 3–29 
ppb

1,40–2,37 
ppb – – 1 µg/m3

Źródło: opracowanie własne na podstawie [1−5]

Względnie duże wartości stężeń obu związków w przypadku Kairu można wytłuma-
czyć faktem, iż miasto jest zaliczane do megamiast powyżej 20 milionów mieszkańców. 
Autor powołuje się na występowanie w tym obszarze wysokich stężeń nie tylko lotnych 
związków organicznych, ale też tlenków azotu NOx, tlenku węgla CO, dwutlenku siarki 
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SO2, ozonu O3 oraz pyłu zawieszonego PM2,5 [1]. W przypadku prowincji Pohang do-
konano pomiarów w wielu miejscach, porównując zarówno rejony zindustrializowane, 
jak i niezindustrializowane. Podane w tabeli 4 stężenia to zakres wyników otrzymanych 
w pomiarach, gdzie najniższe wartości uzyskiwano poza rejonem uprzemysłowionym, 
a najwyższe na jego terenie [2]. Analiza paryskiego powietrza przedstawia zsumowane 
wartości wykrytych ksylenów, bez rozdzielenia na poszczególne izomery. Nie przed-
stawiono więc tego wyniku w tabeli 4. Stężenie toluenu było dziesięciokrotnie wyższe 
niż w przypadku powietrza atmosferycznego w obszarze, w którym zlokalizowana jest 
przedmiotowa JRG, choć w porównaniu z pozostałymi, zebranymi w tabeli 4 wyni-
kami, najniższe [3]. Analiza powietrza w jednym z obszarów podmiejskich Szwajcarii 
wykazała stężenie toluenu na poziomie 29 µg/m3. Tak samo jak w przypadku analizy 
z Paryża, wynik stężenia ksylenów podano jako sumę; nie można więc rozdzielić 
stężenia konkretnie o-ksylenu [4]. Ostatnim miastem, do którego odniesiono otrzy-
mane wyniki, jest Ankara. Analiza składu tamtejszego powietrza wykazała stężenie 
toluenu sięgające 19 µg/m3 i o-ksylenu 1 µg/m3 [5]. Wszystkie miasta, których wyniki 
porównywano w tabeli 4, różnią się od siebie znacząco. Jak wspomniano wyżej, Kair 
i Ankara to bardzo duże miasta z przeważającym wpływem ruchu ulicznego na zanie-
czyszczenie powietrza [1, 5]. Pohang to z kolei prowincja silnie zindustrializowana [2]. 
Obszar który jest najbardziej zbliżony swoim charakterem do okolicy JRG to obszar 
podmiejski Szwajcarii. Jednak tam również stężenie toluenu było wielokrotnie większe 
niż w przypadku powietrza przy JRG. W związku z faktem, że powietrze zewnętrzne 
było badane tylko jednym próbnikiem, wymagana jest dodatkowa analiza w celu wy-
kluczenia błędów oraz potwierdzenia otrzymanych wyników.

Analiza powietrza w kabinie samochodu gaśniczego i w garażu wykazała o wiele 
więcej lotnych związków organicznych, których stężenia przekroczyły próg oznaczalno-
ści. Aby móc odnieść się do ilości zawartych w powietrzu związków, występuje potrzeba 
znalezienia potencjalnego źródła pochodzenia konkretnych substancji. Lotne związki 
organiczne w powietrzu wewnętrznym mogą pochodzić między innymi z farb, lakierów, 
wykładzin czy klejów [6]. Od lat prowadzi się również badania dowodzące, że kabiny 
samochodów są źródłem emisji lotnych związków organicznych [22−25]. Uwzględ-
niając fakt, iż powietrze wewnętrzne było powietrzem pochodzącym z garażu, należy 
też zwrócić uwagę na emisję lotnych związków organicznych przez silniki diesla [7]. 
Jak wspomniano wcześniej źródłem pochodzenia lotnych związków organicznych 
są również procesy spalania, pożary [26−29]. Należy to uwzględnić przy szukaniu 
potencjalnych źródeł pochodzenia związków na terenie JRG. 
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W wynikach dotyczących powietrza wewnątrz garażu i kabiny samochodu znale-
ziono po trzy, niepowtarzające się względem drugiego pomieszczenia, lotne związki 
organiczne (tabela 5). W przypadku garażu są to 2,6-difenylo-p-benzochinon, 2-etok-
sy-2-metylopropan i metylocykloheksan. W przypadku kabiny samochodu gaśniczego 
są to alkohol izopropylowy, 2,2-dimetylobutan i 2-butoksyetanol. 

Tabela 5. Jakościowe porównanie lotnych związków organicznych oznaczonych  
w kabinie samochodu gaśniczego i garażu. Pogrubieniem zaznaczono związki,  
które nie powtarzają się względem drugiego próbnika

Kabina samochodu gaśniczego Garaż

Nazwa związku

toluen 2,6-difenylo-p-benzochinon

m/p-ksylen m/p-ksylen

1,2,4-trimetylobenzen toluen

o-ksylen 1,2,4-trimetylobenzen

etylobenzen o-ksylen

1-etylo-3-metylobenzen etylobenzen

2-metylopentan 1-etylo-3-metylobenzen

benzen 2-metylopentan

1-etylo-2-metylobenzen 1-etylo-2-metylobenzen

1-etylo-4-metylobenzen 1-etylo-4-metylobenzen

1,3,5-trimetylobenzen benzen

3-metylopentan 1,3,5-trimetylobenzen

heptan 3-metylopentan

propylobenzen propylobenzen

alkohol izopropylowy heptan

3-metyloheksan 1,2,3-trimetylobenzen

2-metylobutan 3-metyloheksan

1,2,3-trimetylobenzen 2-etoksy-2-metylopropan

2,2-dimetylobutan 2-metylobutan

2-butoksyetanol metylocykloheksan
Źródło: opracowanie własne
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Garaż
2,6-difenylo-p-benzochinon oznaczono w stężeniu przekraczającym wielokrotnie 

stężenie kolejnego ilościowo związku w powietrzu garażu. Według publikacji świato-
wych tak duże jego stężenia jak 729 µg/m3 mogą powstawać podczas rozkładu sorbentu 
Tenax-TA®, w efekcie działania tlenków azotu NOx na poli(tlenek 2,6-difenylo-p-
-fenylenu) [8]. Równolegle z pomiarami LZO prowadzonymi za pomocą próbników 
pasywnych zawierających jako wypełnienie sorbent Tenax-TA®, w ramach innej pra-
cy, mierzono stężenia SO2/NOx (również z wykorzystaniem próbników pasywnych). 
Pomiary te pokazały, że stężenie NO2 w garażu jest na poziomie 30,80 µg/m3. Jest to 
niemal trzykrotnie większe stężenie w stosunku do stężenia w powietrzu zewnętrznym/
atmosferycznym (próbnik na zewnątrz JRG). Można więc z dużą dozą prawdopodo-
bieństwa stwierdzić, iż stosunkowo wysokie stężenie 2,6-difenylo-p-benzochinonu 
w garażu jest efektem degradacji sorbentu Tenax-TA® pod wpływem NO2, a tym samym 
substancja ta nie występuje normalnie w garażu.

2-etoksy-2-metylopropan, czyli eter tert-butylowo-etylowy (ETBE), to substancja 
stosowana powszechnie jako dodatek do benzyn; jest to środek przeciwstukowy [16]. 
Takie dodatki do benzyny mają na celu zwiększenie jej liczby oktanowej, działając 
utleniająco zwiększają efektywność spalania paliwa w silniku. Wszystkie samochody 
garażowane na terenie JRG zasilane są silnikami diesla, można więc wykluczyć ich 
spaliny jako potencjalne źródło pochodzenia ETBE. Należy uwzględnić jednak, że 
garaż jest miejscem przechowywania sprzętu mechanicznego, takiego jak pilarki czy 
pompy. Opary benzyny dostają się więc do atmosfery garażu. Jeśli przy wspomnianym 
wcześniej przepalaniu sprzętu ratownicy nie otwierają bram lub przepalają sprzęt 
w garażu, to potencjalnym źródłem pochodzenia ETBE mogą być spaliny sprzętu 
mechanicznego. Jest to sprzęt zasilany silnikami benzynowymi, najczęściej wykorzy-
stujący w konstrukcji gaźnik. Opary benzyny znajdują się więc w spalinach, a wraz 
z nimi trafiają do powietrza wewnątrz garażu. 

Kolejnym lotnym związkiem organicznym, który występuje tylko w powietrzu 
garażowym, jest metylocykloheksan. Jest on używany głównie jako rozpuszczalnik. 
Można go znaleźć w składzie przemysłowych rozpuszczalników oraz jako rozpusz-
czalnik w paliwach (stosowany jako dodatek) [16]. Badania wykazują, że stężenie 
metylocykloheksanu w spalinach pochodzących z benzyny jest o wiele większe niż 
w przypadku oleju napędowego [17]. Za potencjalne źródło pochodzenia metylocy-
kloheksanu w powietrzu można uznać sprzęt mechaniczny, podobnie jak w przypadku 
2-etoksy-2-metylopropanu.
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Kabina samochodu gaśniczego
Alkohol izopropylowy ma bardzo szerokie zastosowanie − od dodatków do żywno-

ści aż po przemysł [16]. Rozpatrując jego potencjalne źródła pochodzenia w kabinie 
samochodu, należy jednak skupić się na tych czynnikach, które mogą w niej wystę-
pować. Podczas wspomnianych wcześniej dni gospodarczych kabina samochodu 
czyszczona jest głównie wodą. Do czyszczenia okien używany jest płyn do mycia 
szyb. Alkohol izopropylowy jest składnikiem większości płynów do mycia okien [16]. 
Potwierdzono zatem obecność alkoholu w składzie detergentów obecnych na terenie 
JRG; zanieczyszczać mogą one powietrze niektórymi LZO jak alkohol izopropylowy. 

2,2-Dimetylobutan należy do acyklicznych izomerów heksanu. Powstaje podczas 
frakcjonowanej destylacji ropy naftowej. Izomer ten wykorzystywany jest jako roz-
puszczalnik do klejów w przemyśle obuwniczym, może być też składnikiem lekkiej 
benzyny [18]. Trudno interpretować potencjalne źródło jego pochodzenia w kabinie 
samochodu. Może być to obecność w kabinie przedmiotów klejonych klejem zawiera-
jącym 2,2-dimetylobutan lub przedmiotów czyszczonych za pomocą benzyny lekkiej.

2-Butoksyetanol to alkohol o bardzo szerokim zastosowaniu. W przemyśle stosuje 
się go do produkcji pigmentów, lubrykantów czy dodatku do farb jako rozpuszczalnika. 
Ze względu na brak stwierdzonej toksyczności stosuje się go również w produktach 
dla gospodarstwa domowego [16]. Używany jest on również jako składnik środków 
pianotwórczych używanych w pożarnictwie [19]. Szukając potencjalnych źródeł po-
chodzenia 2-butoksyetanolu w kabinie samochodu, należy uwzględnić ekspozycję 
strażaków na piany gaśnicze podczas działań gaśniczych oraz możliwość jego wystę-
powania w środkach czystości. 

Lotne związki organiczne oznaczone w obu próbnikach
Publikacje dowodzą, że głównym źródłem pochodzenia lotnych związków or-

ganicznych w powietrzu atmosferycznym jest transport i przemysł [9]. W Finlandii 
przeprowadzono badania mające na celu wskazanie źródeł pochodzenia lotnych związ-
ków organicznych w powietrzu. Używając 26 próbników, określano stężenia LZO przy 
wybranych arteriach komunikacyjnych Helsinek i poza nimi. Określono obecność tych 
samych lotnych związków organicznych w powietrzu z terenu JRG, w różnych stęże-
niach. Największe stężenia odnotowano przy ulicach [20]. Równocześnie rozmiesz-
czono próbniki w obszarze osiedli mieszkaniowych Järvepnää. Po analizie uzyskanych 
wyników, za główne źródło pochodzenia lotnych związków organicznych w tamtym 
rejonie, uznano spalanie drzewa (jako paliwa grzewczego) [20].
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Źródeł lotnych związków organicznych w powietrzu wewnętrznym może być wiele. 
Publikacje opisują najczęściej jakość powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 
biurowych. W przywołanej wcześniej publikacji pochodzącej z Turcji oznaczono 36 
lotnych związków organicznych w powietrzu wewnętrznym [5]. Część tych związków 
pokrywa się ze związkami obecnymi na terenie JRG. 

Tabela 6. Zestawienie stężeń lotnych związków organicznych w powietrzu wewnętrznym

Nazwa związku Uniwersytet w Ankarze [5]
µg/m3

Garaż JRG
µg/m3

benzen 3,9 ± 3,6 12,5

metylocykloheksan 1,1 ± 1,7 5,8

3-metyloheksan 3,6 ± 1,6 9,4

heptan 1,1 ± 0,7 11,5

toluen 58 ± 73 95,6

m/p-ksylen 11 ± 10 115,6

o-ksylen 6,5 ± 7,8 53,7

1,3,5-trimetylobenzen 2,9 ± 1,4 18,9

1,2,4-trimetylobenzen 2,3 ± 2,2 74,5

1,2,3-trimetylobenzen 3,2 ± 4 12,7

Wyniki badań na Uniwersytecie w Ankarze są uśrednieniem podanym z odchyleniem standardo-
wym (pomiary w wielu miejscach). Stężenia podano w µg/m3

Źródło: opracowanie własne i [5]

Stężenia lotnych związków organicznych na terenie JRG są znacznie wyższe niż w przy-
padku budynku uniwersytetu. Stężenie benzenu oznaczone na poziomie 12,5 µg/m3 jest 
ponad trzykrotnie wyższe w przypadku JRG. Znacząco większe jest stężenie m/p-ksylenu, 
którego w JRG oznaczono 115,6 µg/m3, czyli dziesięciokrotnie więcej niż na uniwersyte-
ckich korytarzach. Dziesięciokrotnie więcej wynosiło również stężenie heptanu. Stężenia 
izomerów 1,3,5-trimetylobenzenu oznaczono w niemal dziesięciokrotnie większych stę-
żeniach w przypadku garażu JRG. 

Źródła pochodzenia lotnych związków organicznych w powietrzu wewnętrznym 
opisano szeroko w wielu publikacjach. B. Zabiegała określiła zależności między ro-
dzajem związku organicznego a materiałem wykończenia wnętrz [6]. Źródłami emisji 
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mogą być farby i emalie, lakiery, wykładziny podłogowe, płyty styropianowe, tapety 
czy kleje. Każde z tych źródeł emituje charakterystyczne grupy lotnych związków or-
ganicznych. Przykładowo tapety są najczęściej źródłem węglowodorów aromatycznych, 
aldehydów i ketonów oraz estrów w powietrzu [6]. Uwzględniając podane zależności, 
można podejrzewać, że oznaczone w powietrzu garażu o-, m-, p-ksyleny, toluen, ben-
zen czy metylocykloheksan pochodzą z farb, lakierów i klejów. Jednak w publikacjach 
stężenia podanych przykładowo lotnych związków organicznych są dużo mniejsze 
niż w przypadku JRG [5, 21]. Podczas badań przeprowadzonych w Australii wyzna-
czono zakresy, w jakich mieszczą się stężenia danych związków w zależności od typu 
budynku. Przykładowo stężenie m/p-ksylenów w budynkach biurowych zawierało się 
w granicach 4,6−37 µg/m3 [21]. Można więc podejrzewać, że materiały wykończenia 
wnętrza garażu (np. farba) nie są głównymi źródłami lotnych związków organicznych 
w jego atmosferze.

W przypadku kabiny samochodu należy zwrócić uwagę na materiały wykończe-
nia jej wnętrza. Publikacje skupiające się na tej tematyce opisują zależności między 
zawartością w kabinie pojazdu lotnych związków organicznych a wiekiem pojazdu, 
jego klasą, segmentem czy warunkami użytkowania [22−25]. Lotne związki organicz-
ne odpowiadają za charakterystyczny zapach nowego samochodu [23]. Ich stężenia 
zmieniają się wraz z wiekiem pojazdu, a największe są w samochodach nowych [23, 25]. 
W badaniach prowadzonych w Wielkiej Brytanii skupiono się na pomiarze stężeń LZO 
w kilku samochodach o różnej dacie produkcji, od 2005 do 2017 roku. Wykazano, że 
w powietrzu nowych samochodów stężenia benzenu sięgają 3 µg/m3, a toluenu niemal 
15 µg/m3 [23]. Badania sugerują, że za większe stężenia lotnych związków organicz-
nych w przypadku pojazdów fabrycznie nowych odpowiada emisja odgazowujących 
materiałów wykończenia wnętrz [23, 24]. Wskazuje się, że stężenia o-, m-, p-ksylenów 
w samochodach nowych mogą sięgać 346 µg/m3, a w samochodach kilkuletnich już za-
ledwie na poziomie 10,2 µg/m3. W przypadku JRG lotne związki organiczne oznaczono 
jednak również w garażu; ich stężenia były wyższe niż w kabinie pojazdu gaśniczego. 
Można więc wykluczyć emisję związków organicznych przez materiały wykończenia 
wnętrza kabiny jako ich główne źródło pochodzenia w jej atmosferze.

Lotne związki organiczne powstawać mogą również w efekcie procesów spala-
nia (np. paliw stałych), w tym także różnych materiałów podczas pożarów [26−29]. 
Udowodniono, że niezależnie od wykończenia i materiałów obecnych w budynkach 
mieszkalnych, substancje generowane w pożarach są w większości przypadków takie 
same [27]. Można więc uznać, że pożary występujące w rejonie JRG nie różnią się od 
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tych opisywanych w publikacjach z innych krajów. Próbki powietrza z pożaru badacze 
zbierali w różny sposób, za pomocą próbników umieszczonych na ubraniach straża-
ków lub za pomocą próbników zbierających próbki powietrza (np. Summa) [27−29]. 
Wyniki analizy pokazują, że w środowisku pożarowym spodziewać się można wyso-
kich stężeń głównie benzenu, toluenu, ksylenów oraz związków zawierających grupy 
etylowe [27, 28]. Stwierdzono też obecność innych lotnych związków organicznych, 
które powtarzały się konsekwentnie w różnego rodzaju pożarach [27]. W badaniach 
pod kierownictwem K.W. Fenta opisano również zależność ilości lotnych związków 
organicznych zgromadzonych na ubraniach strażaków w zależności od funkcji, jaką 
wykonywali oni podczas działań gaśniczych [28]. Stężenia benzenu w różnych etapach 
pożaru sięgały 332 000 ppb [28]. Badania pokazywały, że lotne związki organiczne 
(jak i pozostałe substancje) są adsorbowane na ubraniach strażaków podczas poża-
ru. Następnie, przez pewien czas, lotne związki organiczne w wyniku odgazowania 
z ubrania są uwalniane do atmosfery [29]. Przykładowo poziom stężenia benzenu 
emitowanego z ubrania po pożarze może sięgać 12 ppb [29]. W ten sposób niektóre 
związki, takie jak benzen czy toluen, mogą przedostawać się do kabiny samochodu 
gaśniczego czy do garażu JRG.

Jak wspomniano wcześniej, wiele lotnych związków organicznych emitowanych 
jest w spalinach silników wysokoprężnych [17]. Część z nich pokrywa się ze związkami 
oznaczonymi w próbnikach pochodzących z garażu i kabiny samochodu gaśniczego 
(tabela 7).

Tabela 7. Zestawienie lotnych związków organicznych oznaczonych techniką próbników 
dyfuzyjnych na terenie JRG ze związkami obecnymi w spalinach

Substancje oznaczone na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

2,6-difenylo-p-benzochinon

m/p-ksylen

toluen

1,2,4-trimetylobenzen

o-ksylen

etylobenzen

1-etylo-3-metylobenzen
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cd. Tabeli 7.

Substancje oznaczone na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

2-metylopentan

1-etylo-2-metylobenzen

1-etylo-4-metylobenzen

benzen

1,3,5-trimetylobenzen

3-metylopentan

propylobenzen

heptan

1,2,3-trimetylobenzen

3-metyloheksan

2-etoksy-2-metylopropan

2-metylobutan

metylocykloheksan

Pogrubieniem zaznaczono związki, które są obecne w spalinach.

Źródło: [17]

Zaznaczone w tabeli związki występują w różnych stężeniach, w zależności od wielu 
zmiennych czynników (rodzaju paliwa, silnika itp.) [17]. Stężenia lotnych związków 
organicznych w spalinach są o wiele większe niż w innych opisanych wyżej źródłach 
emisji. Przykładowo stężenia benzenu w spalinach diesla osiągają poziom 67 mg/L [17]. 

3.5. Potencjalny wpływ lotnych związków organicznych na zdrowie strażaków

W 2010 r. Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała monografię, w której opisała, 
że wykonywanie zawodu strażaka wiąże się z narażeniem na czynniki rakotwórcze [30]. 
Wpływ na tę decyzję miało kilka czynników, IARC argumentuje ją m.in. pracą zmia-
nową strażaków, brakiem snu, kontaktem z substancjami niebezpiecznymi w swojej 
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pracy oraz kontaktem ze środowiskiem pożarowym, które zawiera wiele związków 
rakotwórczych [30]. Ilość lotnych związków organicznych znajdujących się w powie-
trzu na terenie JRG pozwala podejrzewać, że mogą mieć one negatywny wpływ na 
zdrowie strażaków. W celu analizy tego wpływu porównano listę lotnych związków 
organicznych, oznaczonych w badaniu, z listami substancji rakotwórczych WHO 
IARC oraz EPA IRIS.

Tabela 8. Zestawienie oznaczonych w badaniu lotnych związków organicznych z listami 
WHO IARC i EPA IRIS 

Nazwa związku WHO IARC [10] EPA IRIS [11]

etylobenzen 2B D

benzen 1 A

toluen 3 –

o/m/p – ksylen 3 –

1,2-dimetylohydrazyna 2A –

WHO IARC: 1 – substancje rakotwórcze dla człowieka; 2A – prawdopodobnie rakotwórcze dla 

człowieka; 2B – możliwie rakotwórcze dla człowieka; 3 – niemożliwe do zaklasyfikowania jako 

rakotwórcze dla człowieka�

EPA IRIS: A – kancerogen dla człowieka; D – nie klasyfikowany jako rakotwórczy dla ludzi�

Źródło: [10, 11]

Trzy lotne związki organiczne spośród 23 oznaczonych w analizie klasyfikowanych 
jest jako rakotwórcze dla człowieka. Benzen opisano jako kancerogen zarówno w kla-
syfikacji WHO IARC, jak i EPA IRIS. Etylobenzen WHO klasyfikuje jako możliwie 
rakotwórczy dla człowieka, podczas gdy EPA nie posiada odpowiedniej dokumentacji 
stwierdzającej jego rakotwórczość dla człowieka. Należy zwrócić uwagę na fakt, że 
benzen w przypadku powietrza z kabiny samochodu i garażu oznaczono mniej więcej 
w połowie listy pod względem ilościowym (tabele 1 i 2). W przypadku powietrza z ga-
rażu stężenie benzenu sięgnęło 12,5 µg/m3, co jest wynikiem kilkukrotnie większym 
(nawet o dwa rzędy wielkości) w stosunku do powietrza zewnętrznego i wewnętrznego 
badanego w publikacjach [1−5]. Jest to niepokojący poziom. WHO w publikacji doty-
czącej benzenu stwierdza, że każde jego stężenie w powietrzu jest niebezpieczne, a te 
rzędu 0,17 µg/m3 mogą powodować nowotwory krwi (w tym białaczkę) [31]. Można 
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więc stwierdzić, że stężenia benzenu i etylobenzenu na terenie JRG stanowią zagrożenie 
dla zdrowia osób tam przebywających, gdyż ekspozycja na te związki występuje chro-
nicznie, kilka razy w tygodniu przez wiele lat. Dodatkowo WHO opisuje ekspozycję 
na spaliny silników diesla jako czynnik rakotwórczy [32].

Większość z lotnych związków organicznych oznaczonych w badaniu wykazuje 
toksyczność dla ludzi przy różnych stężeniach i różnych drogach wchłaniania. Za przy-
kład można podać benzen, który charakteryzuje się inną toksycznością, jeżeli jego 
drogą wchłaniania jest układ oddechowy (na drodze inhalacji) oraz inną w przypadku 
narażania drogą pokarmową [31]. Lotne związki organiczne mogą powodować, zależ-
nie od czasu i charakteru ekspozycji, krótkotrwałe lub długotrwałe efekty zdrowotne. 
Badania przeprowadzane w budynkach wykazały, że użytkownicy mogą odczuwać 
bóle głowy, zawroty głowy, senność, złe samopoczucie, problemy dermatologiczne czy 
podrażnienie oczu [9]. Takie negatywne efekty zdrowotne powiązane są z obecnością 
w powietrzu wewnętrznym nawet niskich stężeń lotnych związków organicznych  
(np. emitowanych przez wspomniane wcześniej źródła emisji wewnętrznej). W przy-
padku długotrwałego kontaktu z  lotnymi związkami organicznymi w powietrzu 
zwiększa się ryzyko wystąpienia chorób układu oddechowego, w tym przewlekłych,  
np. astmy [9]. Szczególnie niepokojący wydaje się fakt, że według literatury do związ-
ków mających największy wpływ na wspomniane wyżej efekty zdrowotne zaliczają się 
toluen, ksyleny oraz benzen. Stężenia tych związków w przypadku powietrza z terenu 
JRG były stosunkowo wysokie, toluen i ksyleny zajęły w analizie najwyższe miejsca 
pod względem oznaczonej ich ilości. 

Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonych badań wykazano obecność w powietrzu na terenie JRG 
wielu lotnych związków organicznych. W przeciwieństwie do powietrza zewnętrznego, 
ich źródeł emisji w przypadku badanych pomieszczeń JRG, należy szukać wewnątrz. 
W garażu JRG źródeł emisji może być kilka. Jak wykazano w dyskusji, najbardziej 
prawdopodobnymi są spaliny z silnika diesla oraz przechowywanie i/lub eksploatacja 
na terenie garażu sprzętu mechanicznego oraz paliw płynnych. Źródłem zanieczysz-
czenia powietrza w kabinie mogą być również związki organiczne wnoszone do kabiny 
pojazdu przez strażaków (np. na środkach ochrony indywidualnej). Również sprzęt 
ratowniczy używany podczas działań może być elementem przenoszącym związki or-
ganiczne na teren JRG. Zawartość w powietrzu lotnych związków organicznych może 
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powodować negatywne skutki zdrowotne. W związku z tym zagrożeniem powinno się 
szukać sposobów redukcji ilości lotnych związków organicznych w powietrzu. Metod 
takich jest wiele [9], jednak nie wszystkie są możliwe do zastosowania w środowisku tak 
specyficznym jak JRG. Mając na uwadze fakt, że powietrze zewnętrzne zawierało znacz-
nie mniejszą ilość lotnych związków organicznych, warto rozważyć częstszą wymianę 
powietrza na linii garaż – środowisko zewnętrzne. Dobrym sposobem na pozbycie się 
lotnych związków organicznych z kabiny samochodu gaśniczego może się okazać jej 
częste wietrzenie. Z uwagi na ilość LZO w garażu, wietrzenie takie powinno odbyć się 
w środowisku zewnętrznym, np. przed JRG. Z uwagi na własności fizyko-chemiczne 
lotnych związków organicznych oraz fakt, że ich stężenia mogą być różne w zależności 
od temperatury powietrza, badanie ich stężeń w powietrzu powinno się odbyć kilka 
razy w roku. Należy dokonać ponownych analiz powietrza, z użyciem większej liczby 
próbników, w różnych porach roku. Pozwoliłoby to na potwierdzenie otrzymanych 
wyników analiz oraz na ocenę rozkładu stężeń lotnych związków organicznych na 
terenie garażu (np. w stosunku do miejsca składowania sprzętu czy ubrań specjalnych 
strażaków). Potrzebne są również badania powietrza zewnętrznego w sąsiedztwie JRG, 
aby potwierdzić obecność, rodzaj i stężenie oznaczonych związków organicznych.
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Analysis of the Sorption Process for Brake Fluid  
and Diesel after the Application of the Compact Sorbent

Abstract

During car accidents the leakage of petroleum substances together with the vehicle fluids 
appear. One of the basic duties of the Fire Department in the field of ecological protection is 
to support the area of car accident with the use of sorbates. Therefore, the aim of the study was 
to compare the sorption process for the different sorbates in contact with the compact sorbent.

The analysis of sorption process in a laboratory scale was performed with the use of a ded-
icated installation. Contact of two sorbates with the compact sorbent was investigated. Each 
time 50 cm3 of the sorbent was contacted with 100 cm3 of the sorbate in the following properties: 
100% of brake fluid, 100% of diesel, 75% of brake fluid and 25% of diesel, 50% of brake fluid 
and 50% of diesel, 25% of brake fluid and 75% of diesel. Finally, the results of the mathematical 
description of the sorption process with a non-linear regression were prepared.

It was observed that the sorption process for pure brake fluid that contacted with the 
compact sorbent was stopped after the absorption of 24.80±0.27 g, while, for pure diesel it 
was stopped after 21.09±0.35 g. The average sorption was equal to 0.83 and 0.72 for brake 
fluid and diesel, respectively. Furthermore, for a mixture of brake fluid (75%) – diesel (25%) 
the sorption process was stopped after the absorption of 18.39±0.17 g, while for a mixture of 
brake fluid (25%) – diesel (75%) it was stopped after 22.06± 0.54 g. The average sorption was 
equal to 0.63 and 0.37 for brake fluid (75%) and diesel (25%), as well as for brake fluid (25%) 
and diesel (75%). Finally, for the mixture of brake fluid (50%) and diesel (50%) the sorption 
process was stopped after the absorption of 21.85±0.49 g, with average sorption equal to 0.72.

It was observed that the sorption process was longer for brake fluid compared to diesel. The 
decrease of brake fluid amount led to the decrease of the sorption value. Moreover, the higher 
amount of brake fluid was associated with the higher value of the correlation coefficients after 
the application of fifth degree polynomial adjustment.

Keywords: sorption process, compact sorbent, mixture sorption
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Analiza procesu sorpcji dla płynu hamulcowego  
i oleju napędowego po zastosowaniu sorbentu compakt

Abstrakt

Podczas wypadków samochodowych pojawiają się wycieki substancji ropopochodnych, 
a także płynów eksploatacyjnych. Jednym z obowiązków straży pożarnej jest zabezpieczenie 
miejsca zdarzenia drogowego. Celem przedmiotowych badań była analiza procesu sorpcji 
różnych sorbatów przy pomocy sorbentu compakt.

Analiza procesu sorpcji dwóch sorbatów w skali laboratoryjnej została przeprowadzona 
z wykorzystaniem dedykowanej aparatury eksperymentalnej. Za każdym razem kontaktowano 
50 cm3 sorbentu compakt z 100 cm3 sorbatu o następującym składzie: 100% płynu hamulco-
wego, 100% oleju napędowego, 75% płynu hamulcowego i 25% oleju napędowego, 50% płynu 
hamulcowego i 50% oleju napędowego, 25% płynu hamulcowego i 75% oleju napędowego.  
Co więcej, wyniki eksperymentów zostały opisane przy pomocy nieliniowej regresji.

Zaobserwowano, że proces sorpcji czystego płynu hamulcowego (100%) w kontakcie z sor-
bentem compakt zakończył się po zaabsorbowaniu 24.80±0.27 g sorbatu, podczas gdy proces 
sorpcji dla czystego oleju napędowego (100%) zatrzymał się po zaabsorbowaniu 21.09±0.35 g 
sorbatu. Średnia sorpcja wynosiła odpowiednio 0.83 i 0.72 dla płynu hamulcowego i oleju 
napędowego. Co więcej, dla mieszaniny płyn hamulcowy (75%) – olej napędowy (25%) proces 
sorpcji zatrzymał się po zaabsorbowaniu 18.39±0.17 g sorbatu. Natomiast dla mieszaniny 
płyn hamulcowy (25%) – olej napędowy (75%) proces sorpcji zatrzymał się po zaabsorbowa-
niu 22.06± 0.54 g sorbatu. Średnia sorpcja wynosiła odpowiednio 0.63 i 0.37 dla mieszaniny 
płyn hamulcowy (75%) i olej napędowy (25%) i płyn hamulcowy (25%) i olej napędowy (75%).  
Na koniec przeanalizowano procesu sorpcji dla mieszaniny płyn hamulcowy (50%) i olej 
napędowy (50%). Proces sorpcji zatrzymał się po zaabsorbowaniu 21.85±0.49 g sorbatu, 
a średnia sorpcja wynosiła 0.72.

Proces sorpcji był znacznie dłuższy dla płynu hamulcowego w porównaniu do oleju napę-
dowego. Zmniejszenie zawartości płynu hamulcowego prowadziło do zmniejszenia wartości 
sorpcji. Co więcej, większa zawartość płynu hamulcowego korelowała z wyższymi wartościami 
współczynników korelacji dla wielomianu piątego stopnia opisującego wyniki eksperymentu.

Słowa kluczowe: sorpcja, sorbent compakt, sorpcja mieszaniny



Analysis of the Sorption Process for Brake Fluid and Diesel after the Application… 47

1. Introduction

Road transport is a significant branch in the developing industries that with the in-
creasing number of vehicles is the main issue for the environmental protection [1]. 
However, the rising number of cars on roads is associated with the higher number of 
car accidents which demands the Fire Department engagement [2]. Therefore, one of 
the basic duties of the Fire Department in the field of the ecological protection is to 
support the area of car accident [3]. One of the severe consequences of car accidents is 
the environmental devastation caused by the leakage of petroleum substances as well 
as other vehicle fluids [4–6]. Therefore, substances called sorbents are considered as 
appropriate approach of supporting spilled liquid (sorbate) on the road. Depending on 
the origin of sorbent, we divided them into following types: the organic, the inorganic 
and the chemical. One of the most important parameters which classifies sorbents, is 
the absorbency, which is defined as the mass of absorbed sorbate to the mass of the ap-
plied sorbent [7, 8]. The oil sorption materials mainly comprises the inorganic mineral 
products, natural materials, synthetic polymers and polymer-based composites [9]. In 
the case of sudden leakages, the selection of the proper type of sorbent is mandatory, 
while the application of the material with the best sorption properties may limit at 
the costs of operations [10, 11]. Therefore, the aim of the study was to investigate the 
sorption properties of the compact sorbent in contact with different sorbates.

2. Material and Methods

In this paper we focused on the analysis of the sorption process concerning the compact 
sorbent (Sintac-Pols) contacting with the different sorbates e.g. brake fluid and diesel. 
The properties of the applied sorbent were as follow: grain size form 0.3 mm up to 
0.7 mm; bulk weight approximately 520 g/L; absorptivity over 100%. Therefore, in the 
laboratory scale a dedicated experimental set-up was prepared (Fig. 1). The set-up was 
composed of the following elements: the transparent, plastic container with the capacity 
equal to 50 cm3 localized below an electronic weight positioned on the antivibration table, 
and above the Petrie’s dish with the capacity equal to 100 cm3. Moreover, the following 
substances were analyzed: one sorbent (compact sorbent) and two sorbates (brake fluid 
and diesel). Each time 26 g of sorbent was contacted with 100 cm3 of sorbate in different 
proportions such as 100% of brake fluid, 100% of diesel, 75% of brake fluid and 25% 
of diesel, 50% of brake fluid and 50% of diesel, 25% of brake fluid and 75% of diesel. 



Fig. 1. A dedicated experimental set-up for the sorption process analysis in a laboratory 
scale was composed of: A – a Petri dish; B – an electronic weight; C – an anti-vibration 
table; D – a cylindrical container for analyzed sorbent; E – a telescope

The weight of sorbate was monitored every 10 seconds until the electronic weight 
displayed the same value three times. The temperature of sorption process was ap-
proximately 22°C. Moreover, each sorbate or sorbate mixture was analyzed in tripli-
cates. Finally, the mathematical description of the sorption process was showed with 
a non-linear regression. The following parameters were analyzed: R the square and 
the standard deviation.

3. Results

This paper investigates the sorption process for five different cases in the laboratory 
scale. First, two pure sorbates (100% brake fluid and 100% diesel) were contacted with 
the compact sorbent (Fig. 2a). The results of the sorption process were presented as an 
amount of sorbate in the function of time. It was observed that the sorption process 
for pure brake fluid (100%) contacted with the compact sorbent was stopped after the 
absorption of 24.80±0.27 g brake fluid in time equal to 8900 s (Fig. 2a). While, for pure 
diesel (100%) contacted with the compact sorbent, the sorption process was stopped 
after the absorption of 21.09±0.35 g in time equal to 3180 s (Fig. 2a). The average 
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sorption was equal to 0.83 g/g and 0.72 g/g for brake fluid and diesel, respectively. 
Next, brake fluid and diesel were mixed in different compositions. At first the over-
load of one of the components in the mixture was analyzed. Therefore, the following 
compositions of sorbates were analyzed: brake fluid (75%) – diesel (25%) and brake 
fluid (25%) – diesel (75%) (Fig. 2b). It was observed that the sorption process for brake 
fluid (75%) and diesel (25%) contacted with the compact sorbent was stopped after the 
absorption of 18.39±0.17 g brake fluid in time equal to 5810 s (Fig. 2b). Meanwhile, 
for brake fluid (25%) and diesel (75%) contacted with the compact sorbent sorption 
the process was stopped after the absorption of 22.06± 0.54 g in time equal to 3590 s  
(Fig. 2b). The average sorption was equal to 0.63 g/g and 0.37 g/g for brake fluid (75%) 
and diesel (25%), brake fluid (25%) and diesel (75%), respectively. Finally, brake fluid 
and diesel were mixed in the same proportions (brake fluid (50%) – diesel (50%)). It 
was observed that the sorption process was stopped after the absorption of 21.85±0.49 g 
brake fluid in time equal to 3640 s (Fig. 2b), with the average sorption equal to 0.72 g/g.

Fig. 2. Experimental results of the sorption process for two sorbates in contact with 
compact sorbent: a) brake fluid (100%), b) diesel (100%)

Moreover, the mathematical description of the sorption process with the use of 
fifth degree polynomial function was applied (Table 1). It was observed that for brake 
fluid in pure solution (100%) as well as in mixture (brake fluid 75% and diesel 25%) 
the correlation coefficient was in range 0.92–0.95. Furthermore, when the amount of 
diesel was equal to brake fluid (50%) or higher (75%) as well as for the pure solution 
(100%) the correlation coefficient was in range 0.81–0.83.
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Table 1. Non-linear description of the analyzed sorbates for different process conditions. 

Sorbates Fitting function R [-]

BF (100%) f(x) = 2.0997 + 0.0175x – 1.8946 ∙ 10–5x2 + 1.1207 ∙ 10–8x3 – 
3.1893 ∙ 10–12x4 + 3.4383 ∙ 10–16x5 0.92

D (100%) f(x) = 6.1278 + 0.0369x – 4.5302 ∙ 10–5x2 + 2.7727 ∙ 10–8x3 – 
8.0286 ∙ 10–12x4 + 8.7782 ∙ 10–16x5 0.83

BF (75%)/D (25%) f(x) = 3.3733 + 0.0115x – 6.0449 ∙ 10–6x2 + 1.9221 ∙ 10–9x3 – 
3.0208 ∙ 10–13x4 + 1.8101 ∙ 10–17x5 0.95

BF (25%)/D (75%) f(x) = 5.8357 + 0.038x – 4.23 ∙ 10–5x2 + 2.3053 ∙ 10–8x3 – 
5.8986 ∙ 10–12x4 + 5.6896 ∙ 10–16x5 0.81

BF (50%)/D (50%) f(x) = 4.7482 + 0.0369x – 3.9002 ∙ 10–5x2 + 2.0563 ∙ 10–8x3 – 
5.1451 ∙ 10–12x4 + 4.8747 ∙ 10–16x5 0.82

Fit – fitting function, R – correlation coefficient� BF – brake fluid, diesel D – diesel

Finally, the graphical presentation of fitting functions for the sorption process 
was presented on Fig. 3 – Fig. 5. For both pure sorbates better fitting for brake fluid 
compared to diesel was observed, which was manifested in a shape of fitted function. 
For the brake fluid, the fitting function was positioned almost in axis of the experi-
mental results (R = 0.92) (Fig. 3a). While, for diesel results swirls in shape of the fitting 
function were observed (R = 0.83) (Fig. 3b).

Similarly, the mixture of analyzed sorbates was observed. Each time when the 
higher amount of brake fluid was in a mixture, the fitting function almost reflected 
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the shape of the experimental results (Fig. 4a). On the other hand for the mixtures 
where diesel was the main component (Fig. 4a) or the amount of diesel was equal to 
brake fluid the swirls in shape of fitting function were observed (Fig. 5).

Fig. 3. Experimental results of the sorption process described with the mathematical 
function (Table 1): a) brake fluid (100%), b) diesel (100%)

Fig. 4. Experimental results of the sorption process described with the mathematical 
function (Table 1): a) brake fluid (75%) – diesel (25%), b) brake fluid (25%) – diesel (75%)

Moreover, it was observed that the time of the sorption process decreased with the 
higher amount of diesel. For pure diesel, the sorption process lasted approximately 
3180 s, while for the mixture (brake fluid 25% and diesel 25%) it was approximately 
5810 s. In contrast the sorption process for pure brake fluid was the longest and lasted 
approximately 8900 s.
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Fig. 5. Experimental results of the sorption process described with the mathematical 
function (Table 1): brake fluid (50%) – diesel (50%)

4. Conclusions

It was observed that the sorption process was extended for brake fluid compared to 
diesel. The decrease of brake fluid amount in the mixture resulted in a decrease of 
the sorption value. Furthermore, when diesel volume was higher compared to break 
fluid, a dynamic increase of the sorbat sorption in the first step of process was ob-
served. Moreover, the increase of diesel amount in the mixture resulted in a decrease 
of sorption time.
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Absorption of Preparations for the Protection  
of Wood by the Natural Sorbents with Different Degree  
of Fragmentation

Abstract

The growing demand for the impregnated wood products increases the production of wood 
preservatives, which can more likely be released into the environment. The vast majority of 
wood preservatives are the poisonous substances for the living organisms. Due to their prop-
erties, these measures may pose a threat to the environment and human health in the event of 
uncontrolled release. Their entry into the environment may take place at the stage of production, 
storage, transport or during various technological processes related to the wood processing. 
Threats associated with their uncontrolled release must be removed by the Fire Service spe-
cialized units of chemical and ecological rescue . The aim of the research was to analyze the 
impact of the degree of fragmentation of selected natural sorbents on the sorption of wood 
preservatives. A sorbent with a smaller grain size showed better sorption properties compared 
to the same sorbent with the larger grains due to the fact that it absorbed a larger total surface.

Key words: absorptive capacity of disintegrated sorbents, wood preservatives

Wchłanianie preparatów do ochrony drewna  
przez sorbenty naturalne o różnym stopniu rozdrobnienia

Abstrakt

Rosnące zapotrzebowanie na impregnowane wyroby z drewna powoduje wzrost produkcji 
środków ochrony drewna, co wiąże się z większym prawdopodobieństwem wystąpienia możli-
wości uwolnienia tych środków do środowiska. Zdecydowana większość środków przeznaczo-
nych do ochrony drewna są to substancje trujące dla organizmów żywych. Z uwagi na swoje 
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właściwości środki te, w przypadku niekontrolowanego uwolnienia, mogą stwarzać zagrożenie 
zarówno dla środowiska, jak i dla zdrowia człowieka. Przedostanie się ich do środowiska 
może nastąpić na etapie produkcji, magazynowania, transportu lub w czasie trwania różnych 
procesów technologicznych związanych z obróbką drewna. Zagrożenia związane z ich niekon-
trolowanym uwolnieniem muszą być usuwane przez specjalistyczne jednostki ratownictwa 
chemicznego i ekologicznego PSP. Celem badań była analiza wpływu stopnia rozdrobnienia 
wybranych sorbentów naturalnych na sorpcję środków ochrony drewna. Sorbent o mniejszym 
rozmiarze ziaren wykazywał lepsze właściwości sorpcyjne w porównaniu do tego samego 
sorbentu o większych ziarnach z uwagi na to, że chłonął większą powierzchnią całkowitą. 

Słowa kluczowe: chłonność sorbentów rozdrobnionych, środki ochrony drewna

Introduction

The possibility of using wood protection measures applies to every branch of the 
industry related to wood processing, such as construction, furniture but also the 
shipbuilding industry [4, 12]. Depending on the purpose of the wood, the protective 
substances can act: fungicidal, anti-corrosive or fire-retardant. Substances intended 
for the wood protection are divided into: biocides produced on the basis of pesticides, 
combating factors responsible for the biocorrosion of wood, hydrophobizing agents, 
reducing the possibility of water absorption and causing less favorable conditions for 
the development of fungi and bacteria, wood preservatives against ultraviolet radiation 
agents reducing the flammable properties of wood [1, 9]. Depending on the state of 
aggregation, the wood preservatives are divided into gaseous, liquid and solid sub-
stances [3, 8]. In order to investigate the sorption properties of the natural sorbents 
depending on the degree of their fragmentation, the research focused on the liquid 
substances [2]. However, in addition to ready-made chemicals in the liquid state, the 
solid materials are also used to prepare an impregnation solution, which includes the 
salt impregnates [6, 8]. The salt impregnates are prepared as mixtures of salts in the 
form of aqueous solutions.

Depending on the solvent used, they have properties that ensure swelling and 
shrinkage of the protected wood. These impregnates, depending on the composition, 
have different properties. The arsenic compounds as a protective factor are the salts 
of arsenic acid such as disodium diarsenide, disodium hydrogen arsenide, arsenic 
pentoxide and arsenic trioxide. These compounds are characterized by very high 
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toxicity and with the exception of arsenic trioxide, they dissolve well in water. The 
next are boron compounds, of which orthoboric acid and sodium tetraborate are used 
to protect wood. These compounds are characterized by low toxicity in relation to 
humans, while they kill fungi and insects. They also reduce the flammability of wood. 
They dissolve in water and due to the fact that they easily leach out of the material 
under the influence of water, it is recommended to use them only in places protected 
against rain. Next, there come the benzoates and salicylates possessing the bactericidal 
and fungicidal properties. They are not poisonous for humans and some of them have 
been used in the food preservation (sodium benzoate) [14]. However, the salicylic acid 
and benzoic acid are used to protect the wood. The next are chromium compounds 
used with the other salts due to their low properties for combating fungi and insects. 
Chrome has the properties for fixation in the wood structure through the reduction 
of hexavalent chromium to trivalent chromium. In this way it creates compounds 
that are sparingly soluble in water. Taking into account the carcinogenic properties of 
these compounds, their use has been severely limited, and their production in Poland 
is possible only with the consent of local Sanitary Department. Zinc compounds are 
also used in the form of zinc sulphate and zinc chloride, which dissolve well in water. 
Others are phosphorus compounds used because of their properties to reduce the 
flammability of wood. They do not have fungicidal or insecticidal properties. These 
compounds disintegrate into the ammonia and orthophosphoric acid under the fire 
conditions. Ammonia evaporates, dilutes fire gases and limits the access of oxygen 
to the combusted material, while the orthophosphoric acid is involved in the process 
of carbonizing wood, which limits the heating of the internal layers of the material. 
Another is the urea, which is soluble in water. Under the influence of high temper-
ature (120–130°C), it decomposes into carbon dioxide and ammonia, which causes 
a reduction in the flammability of the material [7, 13].

The next group is the oil impregnates produced by the treatment of hard and 
brown coal and crude oil. They have water-repellent properties and easily penetrate 
its structure provided that the wood is dry. An undesirable property of these agents 
is increasing the combustibility of wood. In comparison to salt impregnates, they 
maintain their fungicidal and bactericidal properties much shorter. After the use of 
the oil impregnates, the volatile toxic substances are released, which have an adverse 
effect on the environment. The most commonly used oil is creosote oil, appearing in 
the form of a dark brown liquid with an unpleasant, characteristic odor. Due to the 
fact that the durability of the wood secured with this agent in contact with the soil 



increases three times, and in some cases even ten times, it is often used for securing 
railway sleepers [9, 12]. 

In order to increase the bactericidal and fungicidal properties, the chlorinated 
hydrocarbons, naphthenate or organotin compounds are commonly added to the 
oil.. Naphthenates and organotin compounds are: tributyltin naphthenate, copper 
naphthenate and tin naphthenate. A substance with the strong fungicidal properties 
and insecticides is tributyltin naphthenate. The triazole derivatives are strong fun-
gicides, but they are characterized by the low toxicity in relation to warm-blooded 
organisms. The triazole derivatives such as tebuconazole and propiconazole used in 
concentrations of 0.6–1.5% are not dangerous for humans.

Carbamates are insecticides. Their action consists in blocking the activity of 
choline esterase. For the warm-blooded organisms they are low to medium toxico-
logical risk [3, 7]. Decorative and protective preparations most often contain in their 
composition the solvents, synthetic resins, biocides and pigments. They are designed 
to give the wood surface the hydrophobizing properties, while maintaining gas ex-
change with the surrounding deeper layers of wood. These preparations also improve 
the aesthetics of wood [5, 10].

The fire protection coatings contain: the synthetic resins, chloroparaffins, petrole-
um solvents, anti-pyrimines as well as the biocides and pigments. These compounds 
undergo charring under the fire conditions. The resulting coal foams under the in-
fluence of water vapor, create a coating that protects deeper layers of wood against 
the spread of fire [11].

The impact of the wood protection measures on the environment and man

Substances used for the pressure and immersion impregnation such as: aliphatic amines, 
alcohol derivatives, copper compounds, propiconazole, boric acid are harmful to the 
aquatic organisms, which in the case of large emissions causes long-term damage to 
the aquatic environment. Oil preparations that give the wood hydrophobic properties 
include, among others, petroleum hydrocarbons that can penetrate into aquatic or-
ganisms and limit gas exchange and harm the photosynthesis process. The protective 
wood products also pose a risk to the soil environment. The conducted research has 
shown the release of copper and chromium ions into the soil environment [12].

The action of these substances on the human body can be acute or chronic. The 
most common effects include the irritation of skin, mucous membrane or conjunctiva 
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that is caused by the fumes of these substances. Roads that can be absorbed by the 
harmful substances contained in wood preservatives are: respiratory system, skin, 
gastrointestinal tract or through the contact with eyes. The inhalation is usually the 
most important way that solvents contained in the wood preservatives penetrate into 
the body. The fastest absorption takes place in the alveoli, the surface of which is al-
most 80% of the absorption area of the entire respiratory system. Absorption of the 
substances through the skin takes place by means of diffusion through the successive 
layers of the skin, and the moisture of the human body and sweating intensify their 
penetration. Exposing the organism to the harmful effects of a substance by swallow-
ing it most often occurs after moving to the mouth from the hand, or together with 
food or drinks. Symptoms of poisoning include drowsiness, headaches, feeling of 
exhaustion, vomiting, loss of coordination, loss of consciousness or even death. The 
prolonged exposure to organic solvents may cause damage to internal organs, such as 
the liver and kidneys. The workers who produce these products and those responsible 
for storing waste generated during the production process are particularly exposed [5].

Research methodology and test stand

The object of the research was two natural sorbents (peat and diatomaceous earth) 
in two different degrees of fragmentation. The diatomaceous earth was tested in the 
following fractions: – 0.5 μm – 100 μm (dust) and – 0.5 mm – 1 mm. In contrast, the 
peat in the following fractions: 0 mm – 2 mm and 2 mm – 6 mm.

The sorption properties of the indicated sorbents were tested during the absorption 
of two different sorbates:

The sorbate 1 is an impregnation that protects wood against the effects of insects 
and fungi that causes a deep decomposition of wood. The following hazard information 
is on the sorbate packaging: H 315 – irritates the skin, H 317 – may cause allergic skin 
reactions, H 318 – causes serious eye damage, H 314 – harmful to water organisms, 
causing long-lasting effects.

The sorbate 2 is an impregnating agent that gives wood its hydrophobic proper-
ties, which protects it against weathering. It is a flammable liquid that after transfer 
into the human body through the digestive or respiratory tract is a direct threat to 
human life [1, 4].

During the test, the following protective measures were applied: the lab coat, the 
gloves and the protective goggles, as well as the mask protecting the respiratory tract. 
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The laboratory stand on which the examination was performed was equipped with 
a fume hood.

There were no outsiders nearby. Such safeguards were adequate to the level of risk 
that occurred during the test. The recommendations on the sorbates on packaging 
were followed.

Figure 1 shows the diagram of the research position. 

Fig. 1. Scheme of the research position

Source: own study

50 cm3 of sorbent was placed into the syringe, weighed and its weight recorded. 
The electronic balance was tared and the sorbate poured into the container to make 
the contact with the sorbent 1–2 mm. The values from the electronic balance were 
read every 10 seconds with an accuracy of 0.01g and recorded. This operation was 
repeated until the same value was indicated three times by the weight. The test was 
repeated for each sorbent and sorbate.

Findings

Figures 2 and 3 present a comparison of sorption properties of individual sorbent 
fractions with absorption of the sorbate 1.
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Fig. 2. Comparison of the sorptive properties of the diatomaceous earth with  
the fraction of 0.5 μm – 100 μm and 0.5 mm – 1 mm – sorbate 1
Source: own study

Fig. 3. Comparison of the sorptive properties of peat with the fraction of 0 mm – 2 mm 

and 2 mm – 6 mm – sorbate 1

Source: own study
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Figures 4 and 5 present a comparison of the sorption properties of the individual 
sorbent fractions with the absorption of sorbate 2.

Fig. 4. Comparison of the sorptive properties of the diatomaceous earth with the frac-
tion of 0,5 μm – 100 μm and 0,5 mm – 1 mm – sorbate 2
Source: own study

Fig. 5. Comparison of the sorptive properties of peat with the fraction of 0 mm – 2 mm 
and 2 mm – 6 mm – sorbate 2
Source: own study
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The research shows that the sorption coefficient increases with the degree of the 
sorbent fragmentation. The smaller the sorbent grains, the larger the sorption coef-
ficient – Figures 6 and 7.

Fig. 6. Comparison of the sorption values depending on the sorbent fraction (sorbate 1)
Source: own study

Fig. 7. Comparison of the sorption values depending on the sorbent fraction (sorbate 2)
Source: own study
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Summary and Conclusions

On the basis of the conducted tests, it was found that 50 cm3 of diatomaceous earth 
from 0.5 μm – 100 μm fraction, absorbed more sorbate (both during the tests using 
sorbate 1 and sorbate 2 than the same volume of diatomaceous earth from the 0.5 mm – 
1 fraction). The sorption process with a smaller grain size sorbent lasted longer. The 
fraction of 0.5 μm – 100 μm absorbed 25.41 g of sorbate 1 during 1530 s and 13.82 g of 
sorbate 2 in 1390 s, while grain size 0.5 mm – 1 mm after 560 s absorbed sorbate 1 and 
after 450 s in the case of the sorbate 2 study, absorbing respectively at this time 21.44 g 
and 11.85 g of individual sorbates. In each of the cases studied for diatomaceous earth 
sorption of the absorbed substance in the initial phase of the process was faster for 
the larger fraction of the sorbent tested, however, the process was slower, compared to 
diatomaceous earth with a fraction of 0.5 mm – 1 mm. The sorbent fractions analyzed 
absorbed more sorbate 1. 

In the case of studies using peat, it was found that similarly as in the previous case, 
a smaller fraction, i.e. 0 mm – 2 mm, absorbed more sorbate and needed more time 
to complete the sorption process. When absorbed by peat the sorbate 1 the sorption 
phenomenon occurred from the beginning faster for a sorbent containing smaller size 
grains. The sorbate 2 was absorbed by peat at a similar rate by both studied fractions. 

The harmful ingredients of the wood preservatives accumulated in the environ-
ment are hazardous waste and may pose a risk to people. Due to the properties of 
wood preservatives, when using them, the appropriate personal protective equipment 
should be used.
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Effective, Conscious and Safe Laser Use  
in the Ramana StreetLab Mobile Spectrometer

Abstract

The StreetLab Mobile device manufactured by the Morpho Detection allows for quick and 
accurate identification of unknown substances. The spectrometer has been equipped with  
a remote service function. This ensures the identification of the substance in the hot zone from  
a safe distance, up to a maximum of 500 meters. Data from the device is transmitted wirelessly, 
which minimizes the exposure of rescuers to exposures with harmful substances. Using the 
Raman StreetLab Mobile Spectrometer to identify unknown chemicals during the rescue 
operations as well as during the exercises and training, the persons operating the device 
must be aware of the risks resulting from working on the presented device. The spectrometer 
contains a laser in its structure, which in the case of improper handling can be harmful to 
eyesight. Danger also threatens the user with flammable or explosive substances. The article 
presents the research in which the attention was paid to the effects that should be expected 
during the identification of hazardous substances by irresponsible people and not maintaining 
the principles of safe work with the device.

Keywords: mobile spectrometer, conscious use of laser, principles of safe use of the laser 
spectrometer

Skuteczne, świadome i bezpieczne wykorzystanie lasera 
w spektrometrze Ramana StreetLab Mobile

Abstrakt

Urządzenie StreetLab Mobile pozwala na szybką i dokładną identyfikację nieznanych sub-
stancji. Spektrometr został wyposażony w funkcję zdalnej obsługi, sięgającej maksymalnie 
500 metrów. Dane z urządzenia transmitowane są bezprzewodowo, co pozwala ograniczyć do 
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minimum narażenie ratowników na ekspozycje szkodliwymi substancjami. Wykorzystując spek-
trometr Ramana StreetLab Mobile do identyfikacji nieznanych substancji chemicznych, osoby 
obsługujące urządzenie muszą być świadome zagrożeń wynikających z pracy na urządzeniu. 
Spektrometr zawiera w swej budowie laser, który w przypadku niewłaściwej obsługi może być 
szkodliwy dla wzroku. Niebezpieczeństwo grozi też użytkownikowi w przypadku substancji 
łatwopalnych czy wybuchowych. W artykule przedstawiono badania, w których zwrócono 
uwagę na skutki, z jakimi należy się liczyć podczas identyfikacji substancji niebezpiecznych 
przez osoby nieodpowiedzialne i nie zachowujące zasad bezpiecznej pracy z urządzeniem.

Słowa kluczowe: mobilny spektrometr, świadome wykorzystanie lasera, zasady bezpiecznego 
korzystania ze spektrometru laserowego

Introduction

The effectiveness of the StreetLab Mobile spectrometer can be demonstrated by a wide 
range of identified substances, such as toxic industrial materials, explosives, toxic 
industrial chemicals, chemical warfare agents, white powders, drugs and biological 
pathogens [11, 13]. The spectrometer samples the chemicals being in plastic, glass, 
transparent and even translucent packaging. It allows to analyze powders, pills, liquids 
and solids. Thanks to the fact that it does not require special sample preparation, it is 
fast and minimizes the possible human errors. The automatic calibration of the device 
ensures the high accuracy of the measurements. The spectrometer automatically records 
the test results, which allows you to avoid accidental deletion or modification of the 
received data [12, 14]. The operator has access to the internal library, which comes 
from the Environmental Protection Agency and contains a record of 10 060 hazardous 
substances. All tests were carried out in compliance with health and safety rules. The 
person performing the research was dressed in a lab coat, safety goggle and gloves for 
complete protection [2, 8].

Types of bands observed in the Raman spectrum

The Raman spectroscopy is based on measuring the scattering radiation, i.e. inelastic 
photon scattering. The particle symmetry determines which vibrations are active in 
the spectrum. This is expressed in the selection rule, which determines the probability 
of observing a given band. The occurring bands are as follows:
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• Rayleigh band – formed as a result of the interaction of photons of radiation with 
a frequency of v0, which do not match any energy levels of the molecule. Howev-
er, when the molecule returns to the same energy level after interacting with the 
radiation, it is then the classic Rayleigh scattering.

• Stokes band – are formed when the molecule after interaction with the radiation 
will move to a higher level of oscillation, and the scattered photon has energy lower 
by the difference of the oscillatory levels hv. The name of this band is derived from 
the Stokes principle, which is valid in fluorescence.

• anti-Stokes band – they arise when the molecule was on an excited oscillatory 
level before the exposure to radiation. Then this impact will transfer it to the zero 
oscillatory level. As the name suggests, the anti-Stoke band can be seen in the Ra-
man spectrum on the side opposite to the Stokes band in relation to the Rayleigh 
range. The anti-Stoke band usually has lower intensity than the stokes band [7, 9].
Raman bands are shown in the Fig. 1

Fig. 1. Scheme of the Raman spectrum 
Source: own elaboration based on [15]



Research methodology

All tests were carried out in compliance with the health and safety rules. The examin-
ers were dressed in lab coats, safety goggles and gloves for complete protection [10]. 

Samples of methanol, acetone, ethyl acetate, phosphorus red and potassium chlo-
rate, HMDT – hexamethylenetriperoxideamine – urotropin peroxide were tested. 
Particular attention was paid to the principles of safe use of the laser spectrometer. 

Fig. 2 shows the StreetLab device.

Fig. 2. The way of making markings and the appearance of the device

Source: [6]

Substances tested

Methanol
Pure methanol is burned with a pale blue flame. One ml was taken for the study. 

The StreetLab Mobile device was set to the lowest laser power and the longest identi-
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fication time [16]. Figures 3 and 4 show the spectrum of the sample and the spectrum 
of methanol from the device library. The results of the measurement were obtained 
at the level of 98% compliance.

Fig. 3. The spectrum of the methanol sample tested

Source: own elaboration based on [6]

Fig. 4. The methanol spectrum from the StreetLab library

Source: own elaboration based on [6]

Acetone
C3H6O acetone is an organic chemical compound belonging to the group of ke-

tones. The compound is a volatile, transparent liquid that mixes with water in all 
proportions and has a sharp, characteristic smell [1, 4]. In the study, the laser was set 
to the lowest power and the longest identification time. The obtained results were at 
the level of 99% compliance. 
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Figures 5 and 6 show the spectra of the sample and the spectrum of the acetone 
from the library.

Fig. 5. The spectrum of the acetone sample tested

Source: own elaboration based on [6]

Fig. 6. The acetone display from the library

Source: own elaboration based on [6]

Ethyl acetate
Ethyl acetate is a chemical compound of the formula C4H8O2. As in previous 

measurements, 1 ml of analyzed substance was tested. The spectrometer was set to 
the lowest laser power and the longest identification time. The result of the spectra 
adjustments was 97% for the ethyl acetate. Figures 7 and 8 show the spectrum of the 
sample and the spectrum of ethyl acetate registered in the library.
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Fig. 7. the spectrum of the ethyl acetate sample tested

Source: own elaboration based on [6]

Fig. 8. The ethyl acetate display from the library

Source: own elaboration based on [6]

Gunpowder black
It consists of dust-milled ingredients in the proportions of 74.64% potassium nitrate, 

13.51% wood charcoal, 11.85% sulfur [8]. 200 mg were collected for the study. Due to 
the fact that it is a substance that the laser emitted by the device could ignite, a cover 
made of the transparent polycarbonate was used. The laser power is set to the lowest. 
After positioning, the free sample ignition was observed – Fig. 9, and after 4 seconds 
a sudden burning of the whole sample – Fig. 10.

Because the ignition of the sample occurred very rapidly, the study at the highest laser 
power was not performed. However, such a study was done in water suspension – Fig. 11.
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Fig. 9. Slow sample ignition

Source: [6]

Fig. 10. Total sample burning

Source: [6]
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Fig. 11. The spectrum of the gunpowder black sample tested

Source: own elaboration based on [6]

The lack of identification was related to the presence of interference, which re-
sults from the fact that it is a mixture of three substances with a black color which is 
a limitation of the apparatus.

Chlorine powder
It is a variety of black powder where the potassium nitrate has been replaced 

here with potassium chlorate. The exact percentage composition is: 76.7% potassium 
chlorate, 11.6% sulfur, 11.6% wood charcoal [7]. 200 mg of chlorate powder, obtained 
by thorough mixing, 154 mg of potassium chlorate, 23 mg of sulfur and 23 mg of 
activated carbon were collected for the test. The dark gray mixture was tested with 
the additional cover of clear polycarbonate at the lowest laser power. After positioning, 
the laser ignited the sample after 2 seconds – Fig. 12. After another 3 seconds, the 
sample was completely burned – Fig. 13.

Fig. 12. Slow sample ignition

Source: [6]
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Unfortunately, the spectrum test did not allow to identify the relationship. The 
only information obtained was that the examination of the chlorate powder in water 
suspension does not ignite the sample even at the highest laser power.

Fig. 13. Total sample burning

Source: [6]

Phosphorus red and potassium chlorate
A mixture of 10 mg of red phosphorus and 100 mg of potassium chlorate was 

collected for the study. The whole was mixed thoroughly until a homogeneous dark 
red color was obtained. During mixing, a special care was taken because in the case 
of these substances it is possible to initiate combustion at the very mixing [5]. The 
mixture prepared in this way was subjected to positioning with the lowest laser pow-
er set after covering this substance with a transparent polycarbonate – Fig. 14, and 
a moment later it was quickly burned– Fig. 15.

The combustion was accompanied by a large flare of light and the characteristic 
explosion such as for the pyrotechnical materials. The spectra from the obtained iden-
tification were not received. Due to such rapid ignition of the substance, even with the 
lowest laser power of further tests, no more power was introduced. On the other hand, 
the identification of this substance in the aqueous suspension was carried out, setting 
the highest laser power as a result of the analysis a spectrum was obtained – Fig. 16. 
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Fig. 14. Positioning

Source: [6]

Fig. 15. Rapid burning

Source: [6]
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Fig. 16. The spectrum of the phosphorus red and potassium chlorate sample  
in an aqueous suspension

Source: own elaboration based on [6]

This spectrum is identical to the spectrum obtained as a result of analysis of the 
red phosphorus itself in an aqueous suspension. The reason for receiving the same 
spectrum is that the tested substance is a mixture of red phosphorus and potassium 
chlorate, which is very soluble in water and water-soluble substances are not identified 
by the StreetLab Mobile spectrometer due to its limitations. The substance during 
the analysis did not ignite as it was when identifying it as a powder. The use of water 
during the identification of this substance ensures safety during testing [2, 3].

HMTD
Hexamethylenetriperoxideamine, urotropin peroxide, is a chemical organic com-

pound from the group of peroxides. It is strongly initiating explosive, sensitive to heat, 
flame, spark, strong shock and friction [4]. Therefore, the tests were carried out only 
in water suspension with the lowest laser power – figures 17 and 18.

Fig. 17. The spectrum of the HMTD sample tested

Source: own elaboration based on [6]
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Fig. 18. Spectrum matched from the library

Source: own elaboration based on [6]

The obtained spectrum HMTD in 93% was matched to the spectrum from the library.

Summary and Conclusions

The Ramana StreetLab Mobile spectrometer is a simple and convenient to use and mo-
bile device. It allows to identify a wide range of substances in maximum of 15 minutes. 
including sample preparation. Using it, the test results are obtained in the form of the 
spectrum of the tested substance together with the percentage adjustment of the obtained 
results to the library spectra. However, one should remember about the risks that may 
occur due to improper operation or ignorance of people who use it. Threats that may 
occur are damage to the eyes by a laser beam emitted and the possibility of ignition or 
explosion of the tested substance. The results of identification of various substances 
were presented, as well as hazards to be expected during their investigation, including 
black powder, red phosphorus or chlorate powder, which during the identification were 
ignited by the lowest laser beam emitted by the device. In addition, the substances that 
after contact with a fire or heat source explode, such as a mixture of red phosphorus 
with potassium chlorate or urotropin peroxide, have also been used in the study. The 
latter must be stored in a water suspension because drying it up can cause an explosion. 
In the tests carried out, it was also shown how placing the sample in water prevents its 
ignition or explosion and, consequently, ensures safety for the person carrying out the 
measurements. The obtained results of analysis of these substances in aqueous suspension 
in several cases did not allow to identify the tested substances. However, this results from 
the limitations of the device, i.e. difficult identification of substances with a dark color, 
the inability to identify substances that are mixtures of several different compounds, the 
inability to identify in a water suspension very well soluble substances in it.
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Wpływ przyspieszonego starzenia na parametry 
wytrzymałościowe wybranych tkanin technicznych

Abstrakt
Zbadano wpływ przyśpieszonego starzenia na parametry wytrzymałościowe tkanin technicz-

nych stosowanych m.in. do produkcji niepalnej odzieży ochronnej, na przykład dla strażaków, 
wojska i innych służb pracujących w ciężkich warunkach. Jednym z czynników odpowiedzial-
nych za powstanie negatywnych zmian w strukturze badanych tkanin jest efekt fotodegradacji, 
czyli rozpad polimerów pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Badaniom poddane 
zostały dwa rodzaje tkanin o różnym składzie surowcowym zawierające włókna aramidowe typu 
Nomex poli(m-fenylenoizoftalamid) i Kevlar poli(tereftalano-1,4-fenylodiamid) oraz włókna 
polimerowe PBI (polybenzimidazole). Opisano podstawy teoretyczne procesu fotodegradacji. 
Negatywny wpływ fotodegradacji zbadano na podstawie określenia wytrzymałości na rozdzie-
ranie próbek metodą pojedynczego rozdzierania oraz wytrzymałości na rozciąganie metodą 
paska po przyspieszonym starzeniu. Wyniki badań przedstawiono na wykresach oraz w tabelach. 
Wykazano dla tkaniny A po 100 oraz 200-godzinnej ekspozycji na UV spadek wytrzymałości 
na pojedyncze rozdzieranie odpowiednio 49% i 72%. W przypadku tkaniny B spadek ten 
wynosił 63% i 75%. Wytrzymałość na rozciąganie tkaniny B po 200 godzinach ekspozycji na 
promieniowanie UV w komorze starzeniowej spadła o 64%, natomiast dla tkaniny A o 50%.

Słowa kluczowe: fotodegradacja, rozdzieranie, tkaniny, odzież ochronna

The Influence of Accelerated Aging  
on the Strength Parameters of Selected Technical Fabrics

Abstract

The effect of accelerated aging on the strength of technical fabrics used as a surface layer 
used in protective clothing was examined. The main factor responsible for the creation of 
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negative changes in the material structure is the photodegradation effect, i.e. the breakdown 
of the polymers under the influence of ultraviolet radiation. Two types of materials with dif-
ferent compositions were tested. The theoretical basis of the photodegradation process was 
described and the influence of this process on the fabric was characterized. The negative effect 
of photodegradation based on the determination of the tear strength and tensile strength of 
two types of fabric was examined. The material samples have been torn before and after the 
exposure to ultraviolet radiation. The results of the research are presented in diagrams and in 
the statistical tables. For the A fabric after 100 and 200 hours of exposure, the drop in tensile 
strength was found to be 49% and 72% respectively. In the case of the B fabric, the decrease was 
63% and 75%. The tensile strength of the B fabric after 200h of exposure to the UV radiation 
in the aging chamber dropped by 64%, whereas for the A fabric, the strength dropped by 50%.

Keywords: photodegradation, tearing, fabrics, protective clothing

1. Wstęp

Tkaniny techniczne z włókien polimerowych cechują się wysoką wytrzymałością mecha-
niczną oraz termiczną. Z tego względu stały się powszechnie stosowane, m.in. do produk-
cji ubrań specjalnych dla strażaków, wojska i innych służb. Większość z tych materiałów 
posiada również wysoką odporność na zagrożenia chemiczne, stabilność w środowisku 
wilgotnym oraz spala się bez wytwarzania toksycznych związków. Najpopularniejszymi 
materiałami stosowanymi przy produkcji ubrań specjalnych są włókna aramidowe (No-
mex® i Kevlar®), a następnie włókna PBO oraz PBI [12]. Cechują je wysokie parametry 
techniczne opisane przez D. Czerwienko, K. Lemańską i Ł. Pastuszkę (tabela 1) [12].

Jedną z nielicznych wad tkanin z tego typu włókien jest duża wrażliwość na oddzia-
ływanie promieniowania ultrafioletowego określana jako efekt fotodegradacji materiału. 
Strukturę budowy chemicznej wybranych polimerów przedstawiono na rys. 1. 

Rys. 1. Struktura chemiczna a) Nomexu , b) Kevlaru , c) PBO 

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 1. Porównanie parametrów włókien stosowanych w tkaninach technicznych

Źródło: [12]

2. Fotodegradacja

2.1. Wprowadzenie

Fotodegradacja jest to rozpad polimerów pod wpływem światła widzialnego i nadfioletu. 
Rozpadowi ulegają zarówno polimery naturalne, jak i syntetyczne [1]. Jest to proces 
niezwykle złożony i w różnym stopniu działa na określone tkaniny. Zależy od budowy 
chemicznej włókien tkaniny, a także od zastosowanych zabezpieczeń.

Szczególnie podatne na rozkład są materiały zbudowane z długich łańcuchów po-
limerowych, a więc także tkaniny techniczne wykonane właśnie z polimerów. Należy 
pamiętać, że nie tylko światło słoneczne, ale również promieniowanie emitowane w sy-
tuacji pożarowej przyczynia się do niekorzystnych zmian fizykochemicznych w tkaninie. 

Degradacja fotochemiczna oznacza zmiany fizyczne i chemiczne, których następ-
stwem może być obniżenie wytrzymałości tkaniny na uszkodzenia mechaniczne.

Inicjacja reakcji fotochemicznej uwarunkowana jest obecnością w makrocząsteczce 
dodatkowych grup chromoforowych, czyli absorbujących światło. Większość grup 
chromoforowych absorbuje promieniowanie w zakresie nadfioletu, tzn. poniżej 400 nm. 



Degradacja fotochemiczna jest szczególnie istotna ze względów praktycznych. 
Wyroby z tworzyw polimerowych znajdujące się w powszechnym użyciu narażone są 
zwykle na działanie światła słonecznego. Podstawowe rodzaje reakcji zachodzących 
podczas ekspozycji polimeru w świetle słonecznym można podzielić, według miejsca 
ich występowania, na dwie grupy: reakcje w łańcuchu głównym oraz reakcje grup 
bocznych. Reakcje w łańcuchu głównym powodują zmianę rozmiaru lub kształtu tego 
łańcucha, odpowiedzialne są one za większość efektów fotodegradacji. Wyróżnia się 
trzy podstawowe rodzaje reakcji w łańcuchu głównym, takie jak rozrywanie łańcucha 
głównego, sieciowanie, depolimeryzacja [9].

Aby polimer uległ fotodegradacji (degradacji fotochemicznej), musi zaabsorbować 
padające na niego promieniowanie UV/VIS. Zachodzi to, gdy [10]:

• energia zaabsorbowanego promieniowania (Ea) jest większa lub co najmniej równa 
energii dysocjacji (Ed) poszczególnych wiązań w makrocząsteczce:

Ea ≥ Ed

• polimer zawiera grupy chromoforowe (tabela 2) absorbujące promieniowanie.

Tabela 2. Długość fali zabsorbowanej przez chromofory występujące w polimerach

Chromofor λmax(Ä)

C=C 1800

C=O 2800

N=N 3500

C=C-C=C 2200

C=C-C=O 3200

N=O 3600

Benzen 2600

Źródło: [10]
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2.2. Źródła promieniowania ultrafi oletowego

Promieniowanie ultrafi oletowe zostało odkryte w 1801 roku przez niemieckiego fi zyka − 
Johanna Wilhelma Rittera i brytyjskiego chemika − Williama Hyde’a Wollastona. Składa 
się z fal elektromagnetycznych, których długość nie przekracza 400 nm. Dzieli się je na 
cztery strefy: ultrafi olet A, ultrafi olet B, ultrafi olet C oraz ultrafi olet D (tabela 3). Zalicza 
się je do promieniowania wysokoenergetycznego [1].

Tabela 3. Długości fali i kwanty energii promieniowania UV

Źródło: opracowanie własne na podstawie [13]

Głównym źródłem promieniowania UV jest promieniowanie słoneczne. Średnia 
wartość natężenia promieniowania słonecznego w Polsce wynosi około 1000 W/m2. 

W zależności od regionu, waha się od 900 do 1100 W/m2. Jedynie ok. 6% całego 
promieniowania wyemitowanego przez Słońce, które dotarło do powierzchni Ziemi, 
stanowi promieniowanie ultrafi oletowe. W 97% jest to pasmo UV-A. Pozostałą część 
stanowi UV-B, natomiast UV-C i UV-D są w całości pochłaniane przez atmosferę 
(głównie za sprawą warstwy ozonowej). Promieniowanie UV jest także wysyłane 
przez wszystkie ciała, które są zbudowane z atomów, mających znaczną ilość elek-
tronów, i które są rozgrzane do wysokich temperatur rzędu 1000°C. Najbardziej roz-
powszechnionymi urządzeniami emitującymi promieniowanie UV są lampy łukowe, 
w których możliwe jest wytwarzanie promieniowania ultrafi oletowego o określonych 
zakresach. Powstawanie promieniowania UV jest możliwe również w niektórych 
procesach technologicznych. Jednym z najbardziej znanych i rozpowszechnionych 
jest spawanie łukowe [1].
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2.3. Oddziaływanie ultrafioletu na materię

Promieniowanie UV może oddziaływać na materię na trzy sposoby: przez odbicie, 
absorpcję lub przenikanie (rys. 2). Wszystko zależy od tego, jaki kwant energii niesie 
ze sobą owe promieniowanie. Najbardziej powszechnym podziałem promieniowania, 
ze względu na sposób, w jaki oddziałuje ono z materią, jest podział na promieniowanie 
jonizujące i niejonizujące [1, 13].

Ryc. 2. Oddziaływanie promieniowania na tkaninę

Źródło: [1]

Do promieniowania jonizującego zalicza się UV-C, UV-D oraz inne promienio-
wania o jeszcze krótszej długości fali (rentgenowskie i gamma). Są to promieniowania 
wysokoenergetyczne, zatem będą miały duży negatywny wpływ na materię. Trzeba 
jednak przypomnieć, że promieniowanie UV-C i UV-D jest całkowicie pochłaniane 
przez ziemską atmosferę, w związku z tym nie będzie w żaden sposób oddziaływać na 
materię. Zdecydowaną większość promieniowania UV, docierającego do powierzchni 
Ziemi, stanowi UV-A i zalicza się ono już do promieniowania niejonizującego, a więc 
teoretycznie mniej szkodliwego dla otoczenia. Mimo to, promieniowanie niejonizujące 
UV-A w większych dawkach może powodować takie same szkody, jak promieniowanie 
jonizujące. Cząsteczki substancji, które przyjęły odpowiednią ilość tego promieniowa-
nia niejonizującego, zwiększają swoją energię elektronową. O takiej cząsteczce mówi 
się, że doznała wzbudzenia elektronowego. 
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Nauką, zajmującą się reakcjami chemicznymi wywołanymi promieniowaniem, jest 
fotochemia. Istnieją dwa prawa, które stoją u podstaw fotochemii:

• prawo Grothusa i Drapera:
Promieniowanie zaabsorbowane jest fotochemicznie aktywne

• prawo Starka i Einsteina:
Każdy pochłonięty kwant promieniowania w akcie pierwotnym wzbudza tylko
jedną cząsteczkę. 
Kiedy znana jest ilość pochłoniętych kwantów promieniowania UV, można 

określić ile cząsteczek substancji zostało wzbudzonych elektronowo. Każda taka czą-
steczka jest zdolna do wzięcia udziału w reakcji fotochemicznej. Odpowiednio duże 
promieniowanie, o energii kilku kwantów, rozbija cząsteczki na mniejsze. Wówczas 
powstaje więcej substratów, które mogą zostać zużyte w reakcjach fotochemicznych. 
Reakcja ta musi być zainicjowana również przez kwant energii. Na dodatek, ten sam 
kwant energii może być przyczyną kolejnych reakcji wtórnych. W specyficznych oko-
licznościach istnieje możliwość powstania złożonych reakcji łańcuchowych, wówczas 
liczba reakcji może osiągnąć wartość 107 [1, 13]. Przykładową reakcją łańcuchową, za-
inicjowaną przez promieniowanie UV, jest naświetlanie mieszaniny wodoru i chloru:

Cl2 + hυ(λ ≈ 300 nm) → 2Cl–

Cl– + H2 → HCl + H+

H+ + Cl2 → HCl + Cl–

gdzie:
hυ – kwant energii,
λ – długość fali.

Z punktu widzenia tkanin, diametralne znaczenie ma jakość oraz ilość użytej 
substancji do barwienia włókien. Wiele barwników absorbuje promieniowanie ultra-
fioletowe, a następnie zmienia kolor. Zjawisko to jest określane jako fotochromizm, 
czyli odwracalna zmiana barwy związku chemicznego pod wpływem działania światła 
lub temperatury [2, 13]. Mechanizm tego procesu jest bardzo złożony, ponieważ może 
składać się z wielu reakcji chemicznych, a każda z nich może być zapoczątkowana lub 
katalizowana przez różnej długości fale. Promieniowanie jest zdolne do wzbudzenia 
cząsteczki barwnika, która następnie może reagować z wodą lub tlenem.
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D + hυ → D*
D* + H2O → D*OH + H+

H+ + O2 → HOO–

D + hυ → D*
D* + O2 → D + O2*

O2* + H2O → HO– + HOO–

gdzie:
D – cząsteczka barwnika,
D* – wzbudzona cząsteczka barwnika. 

W celu zapobiegania niepożądanym skutkom naświetlania promieniowaniem 
UV, stosuje się przeciwutleniacze lub nieznacznie zmienia się strukturę barwnika [1].

2.4. Negatywne działanie promieniowania UV na tkaniny polimerowe

W latach 1986 i 1987, Centrum Lotów Kosmicznych imienia George’a C. Marshalla 
(ang. Marshall Space Flight Center, MSFC) testowało materiały syntetyczne, nada-
jące się do wykorzystania w czasie 14-dniowej misji promu kosmicznego. Badanie 
w MSFC było ściśle związane z misją kosmiczną i dotyczyło parametrów spotykanych 
w kosmosie. Jednak jednym z aspektów badań była ekspozycja na promieniowanie 
UV, trwająca 55 równoważnych godzin słonecznych, w próżni mniejszej niż 10–3 mm 
słupa rtęci (ok. 0,2 Pa). Próby rozciągania wykazały, że wytrzymałość liny z Kevlaru 
spadła o 12% w porównaniu z początkową wytrzymałością. Badanie mikroskopowe 
próbek uwięzi nie ujawniło żadnych widocznych różnic strukturalnych przed i po 
ekspozycji na ultrafiolet. Naukowcy doszli jednak do wniosku, że utrata wytrzymałości 
była spowodowana odgazowaniem wilgoci i w niewielkiej części środka spajającego 
zastosowanego w tym materiale.

Kolejnym testowanym przez MSFC materiałem był Nomex. Próbka składała się 
z linki z włóknami wytrzymałościowymi z Kevlaru o zewnętrznym splocie z Nomexu. 
Została ona poddana takim samym badaniom jak próbka z Kevlaru. Okazało się, że 
włókna Nomexu, pod wpływem działania promieniowania ultrafioletowego, straciły 
9,7% wytrzymałości na rozciąganie. Dodatkowo wycięto kilka pasków z materiału 
Nomex i poddano je ekspozycji na ultrafiolet oraz na tlen atomowy. Próbki po badaniu 
nieznacznie ściemniały [3, 13]. 
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Tematem starzenia się tkanin polimerowych pod wpływem promieniowania UV 
zajął się również Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii (ang. National Institute 
of Standards and Technology, NIST). W 1995 roku opublikowano dane pokazujące, 
że ekspozycja włókien PBO i Kevlaru na światło o długości fali 340 nm przez 450 
godzin, spowodowała utratę odpowiednio 98% i 89% początkowej wytrzymałości na 
rozciąganie tych włókien. Już w 1973 roku dowiedziono, że pierścień benzoksazolowy, 
który jest podstawowym związkiem w polibenzimidazolu, jest niestabilny w kontakcie 
z ultrafioletem. Naukowcy, używając spektroskopii elektronowego rezonansu paramag-
netycznego, udowodnili, że promieniowanie ultrafioletowe skierowane na benzoksazol, 
powoduje powstanie wolnych rodników. Te zaś biorą udział w złożonych reakcjach 
chemicznych w materiale, powodując jego degradację. Z tego względu włókna PBO 
poli(p-fenyleno-2,6-benzobisoksazolu), PBI (polybenzimidazole), jak również włókna 
Kevlaru są tak wrażliwe na promieniowanie UV [4]. Badania skutków oddziaływania 
promieniowania słonecznego na wybrane tkaniny prowadzono również w Szkole 
Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, a ich wyniki przedstawiono w [7, 8].

3. Badania tkanin technicznych po przyśpieszonym starzeniu

3.1. Opis metody badawczej

Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu procesu przyspieszonego starzenia 
na wytrzymałość mechaniczną tkanin technicznych zawierających włókna polimerowe. 
Użyto dwóch rodzajów tkanin, dla których zbadano wytrzymałość na rozdzieranie 
i rozciąganie przed i po starzeniu:
1) tkanina A, składająca się w 75% włókien Nomexu, 23% włókien Kevlaru oraz 2% 

z włókna węglowego P10 o gramaturze 195 g/m2, kolor granat, grubość 0,43 mm
oraz 

2) tkanina B, składająca się w 58% z włókien paraaramidowych, 40% włókien PBI oraz 
2% z włókien antystatycznych, wykonana w kolorze złotym o grubości 0,41 mm 
posiadająca gramaturę 205 g/m2.
Część próbek została poddana przyspieszonemu procesowi starzenia w komorze 

Suntest XLS+ do badań starzeniowych z lampą ksenonową (rys. 3).
Próbki tkanin A i B, zostały narażone na działanie promieniowania w zakresie ul-

trafioletu i światła widzialnego (300−800 nm) przez 200 godzin. Natężenie promie-
niowania było równe 700 W/m2, temperatura wewnątrz komory wynosiła 65°C. Część 
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próbek tkanin została poddana badaniom wytrzymałości na rozdzieranie po 100 h, 
w celu porównania wyników testu dla ekspozycji 100 oraz 200 h. Dawka promieniowania, 
na jaką były narażone tkaniny po 100 h ekspozycji, wynosiła 216 000 kJ/m2, po 200 h 
432000 kJ/m2. Próbki przed i po badaniu różniły się wizualnie, ultrafiolet spowodował 
ściemnienie materiału. Dodatkowo, tkanina była bardziej sztywna i szorstka w dotyku. 
Po kondycjonowaniu, próbki zostały poddane testom na pojedyncze rozdzieranie 
oraz na rozciąganie przy użyciu zrywarki ramowej dwukolumnowej, firmy LaborTest 
6100SP12-2300 (rys. 4).

Rys. 3. Urządzenie Suntest XLS+

Źródło: opracowanie własne 

Rys. 4. Zrywarka LabTest 6100SP1-2-2300 oraz szczęki do mocowania próbek tkaniny

Źródło: opracowanie własne 
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3.2. Badanie wytrzymałości tkanin na rozdzieranie 

Do badania wytrzymałości tkanin na rozdzieranie pobrano próbki z tkanin nowych 
oraz tkanin postarzanych zgodnie z normą PN-EN ISO 13937-2 (rys. 5). Prób-
ki zostały pobrane wzdłuż osnowy tkaniny i poddane rozdzieraniu w kierunku 
wzdłużnym (rys. 6). 

Rys. 5. Schemat próbki w kształcie spodni według normy PN-EN ISO 13937-2:2002

Źródło: [6]

Rys. 6. Próbki przed ekspozycją (od lewej: 3 próbki z tkaniny A, 3 próbki z tkaniny B)

Źródło: [13]
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Rys. 7. Poglądowy wykres rozdzierania 

Źródło: [13]

Wzrost siły rozdzierania powoduje wydłużanie próbki, jednak nie jest to wzrost 
liniowy. Miejsca, w których wykres siły lokalnie osiąga maksymalną wartość, a następ-
nie spada, określane są przez normę jako piki. Każde takie miejsce oznacza rozerwanie 
struktury tkaniny.

Podczas próby rozdzierania rejestrowano następujące parametry (rys. 7):
• S – przemieszczenie szczęk, długość rozdarcia [mm],
• F – średnia siła rozdzierająca [N],
• a, b – wartości, wyznaczające przedział badania, który jest brany pod uwagę w dal-

szych obliczeniach siły rozdzierania (w badaniu ustalono ten przedział od 5% do 
95% całkowitego wydłużenia), 

• Fa– wartość siły, przy której nastąpiło pierwsze zerwanie włókien tkaniny [N],
• Fmax1 – największa wartość siły rozdzierania, osiągnięta w czasie badania [N] (naj-

wyższa wartość piku),
• Fmax2 – siła określająca najniższy szczyt wykresu [N] (najniższy z pików),
• Fmin1 – siła określająca najwyższy dolny wierzchołek wykresu [N],
• Fmin2 – najniższa wartość siły rozdzierania, osiągnięta w czasie badania [N],
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• Fso – siła określająca średnią wartość szczytów wykresu [N],
• Fsu – siła określająca średnią wartość dolnych wierzchołków wykresu [N].

3�2�1� Wyniki badań

Badanie średniej wytrzymałości na rozdzieranie tkanin A i B przeprowadzono na 
podstawie trzech prób: przed ekspozycją na promieniowanie UV, po 100 h ekspozycji 
oraz po 200 h ekspozycji. Na rys. 8−13 zostały przedstawione przykładowe wykresy 
z wartościami charakterystycznymi. 

Rys. 8. Wykres rozdzierania tkaniny A przed ekspozycją UV (próbka 1)

Źródło: opracowanie własne na podstawie [13]
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Rys. 9. Wykres rozdzierania tkaniny B przed ekspozycją UV (próbka 1)

Źródło: opracowanie własne na podstawie [13]
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Rys. 10. Wykres rozdzierania tkaniny A po 100 h ekspozycji UV (próbka 1)

Źródło: opracowanie własne na podstawie [13]
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Rys. 11. Wykres rozdzierania tkaniny B po 100 h ekspozycji UV (próbka 1)

Źródło: opracowanie własne na podstawie [13]
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Rys. 12. Wykres rozdzierania tkaniny A po 200 h ekspozycji UV (próbka 1)

Źródło: opracowanie własne na podstawie [13]
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Rys. 13. Wykres rozdzierania tkaniny B po 200 h ekspozycji UV (próbka 1)

Źródło: opracowanie własne na podstawie [13]

3�2�2� Opracowanie wyników badań

Z otrzymanych wyników badań dla trzech próbek w każdej serii obliczono średnie 
wartości siły rozdzierania dla każdego typu badania. Dodatkowo w tabelach statystycz-
nych (tabele 5−9) uwzględniono odchylenie standardowe oraz wartości minimalne 
i maksymalne prób. Liczbę wykonanych prób dla poszczególnych wariantów badania 
określa liczba n.
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Tabela 4. Wyniki bada nia siły rozdzierającej dla tkaniny A przed ekspozycją UV

Źródło: opracowanie własne na podstawie [13]

Tabela 5. Wyniki badania siły rozdzierającej dla tkaniny A po 100 h ekspozycji UV

Źródło: opracowanie własne na podstawie [13]
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Tabela 6. Wyniki badania siły rozdzierającej dla tkaniny A po 200 h ekspozycji UV

Źródło: opracowanie własne na podstawie [13]

Tabela 7. Wyniki badania siły rozdzierającej dla tkaniny B przed ekspozycją UV

Źródło: opracowanie własne na podstawie [13]
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Tabela 8. Wyniki badania siły rozdzierającej dla tkaniny B po 100 h ekspozycji UV

Źródło: opracowanie własne na podstawie [13]

Tabela 9. Wyniki badan ia s iły rozdzierającej dla tkaniny B po 200 h ekspozycji UV

Źródło: opracowanie własne na podstawie [13]
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Rys. 14. Wykres porównawczy średnich wytrzymałości na rozdzieranie tkanin przed i po 

starzeniu

Źródło: opracowanie własne na podstawie [13]

3.3. Badanie wytrzymałość tkanin na rozciąganie 

Tkaniny A i B zostały poddane również badaniu wytrzymałości na rozciąganie. Badania 
prowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 13934-1:2013-07 Tekstylia. Właściwości 
płaskich wyrobów przy rozciąganiu. Część 1: Wyznaczanie maksymalnej siły i wydłu-
żenia względnego przy maksymalnej sile metodą paska [11].

Parametry badania

Głowica pomiaru siły 10 kN

Prędkość rozciągania do osiągnięcia obciążenia wstępnego 20N 5 mm/min

Prędkość rozciągania 100 mm/min

Długość zakleszczenia 100 mm
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Z każdej tkaniny wycięto próbki do badań w kształcie paska 50 mm × 200 mm 
w kierunku osnowy. Każdy zestaw roboczy składał się z trzech próbek (rys. 15).

Rys. 15. Próbki do badań na rozciąganie: z lewej strony − tkanina B, z prawej − tkanina A

Źródło: opracowanie własne

3�3�1� Wyniki badań

Badanie średniej maksymalnej siły na rozdzieranie tkanin A i B przeprowadzono na 
podstawie prób: przed ekspozycją na promieniowanie UV oraz po 200 h ekspozycji. 
Na rys. 16−19 zostały przedstawione przykładowe wykresy z wartościami charakte-
rystycznymi. 
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Rys. 16. Wykres rozciągania tkaniny A przed ekspozycją (próbka 1)

Źródło: opracowanie własne

Rys. 17. Wykres rozciągania tkaniny B przed ekspozycją (próbka 1)

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 18. Wykres rozciągania tkaniny B przed ekspozycją (próbka 1)

Źródło: opracowanie własne

Rys. 19. Wykres rozciągania tkaniny B po 200 h ekspozycji UV (próbka 1)

Źródło: opracowanie własne
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3�3�2� Opracowanie wyników badań

Z otrzymanych wyników badań dla trzech próbek w każdej serii obliczono średnie 
wartości maksymalnej siły rozciągającej i wydłużenia względnego przy maksymalnej 
sile dla każdego typu badania. Dodatkowo w tabelach statystycznych (tabele 10−13) 
uwzględniono odchylenie standardowe oraz wartości minimalne i maksymalne prób. 
Liczba wykonanych prób dla poszczególnych wariantów badania określa liczba n.

Tabela 10. Wyniki badania maksymalnej siły rozciągającej i wydłużenia względnego 
przy maksymalnej sile dla tkaniny A przed ekspozycją 

Statystyka n = 3 FH [N] AH [%]

Wartość średnia 891,91 12,95

Odchylenie stand. 63,85 2,68

Minimum 821,18 10,89

Maksimum 945,31 15,97
Źródło: opracowanie własne

Tabela 11. Wyniki badania maksymalnej siły rozciągającej i wydłużenia względnego 
przy maksymalnej sile dla tkaniny A po 200 h ekspozycji UV

Statystyka n = 3 FH [N] AH [%]
Wartość średnia 448,46 4,9
Odchylenie stand. 30,06 0,42
Minimum 421,43 4,52
Maksimum 480,84 5,34

Źródło: opracowanie własne

Tabela 12. Wyniki badania maksymalnej siły rozciągającej i wydłużenia względnego 
przy maksymalnej sile dla tkaniny B przed ekspozycją 

Statystyka n = 3 FH [N] AH [%]

Wartość średnia 1624,35 17,89

Odchylenie stand. 99,48 1,33

Minimum 1509,59 16,89

Maksimum 1686,08 19,4
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 13. Wyniki badania maksymalnej siły rozciągającej i wydłużenia względnego 
przy maksymalnej sile dla tkaniny B po 200 h ekspozycji UV

Statystyka n = 3 FH [N] AH [%]

Wartość średnia 583,9 8,91

Odchylenie stand. 43,09 0,86

Minimum 543,52 7,99

Maksimum 629,26 9,67

Źródło: opracowanie własne

Rys. 20. Wykres porównawczy średnich sił maksymalnych przy rozciąganiu tkanin przed 

i po starzeniu

Źródło: opracowanie własne

4. Wnioski

Analiza wyników przeprowadzonych badań wykazała duży wpływ przyspieszonego 
starzenia na parametry wytrzymałościowe badanych tkanin technicznych. Według 
danych meteorologicznych na obszarze naszego kraju całkowite napromieniowanie  

Wpływ przyspieszonego starzenia na parametry wytrzymałościowe… 109



słoneczne waha się w przedziale 900–1100 kWh/m2 w ciągu roku, a średnie usłonecznie-
nie wynosi około 1600 h/rok, czyli ok. 4,5 h/dzień i bliskie jest usłonecznieniu Warszawy. 
Stąd wynika, że przy ustawionym natężeniu lampy 700 W/m2 w zakresie długości fal 
300−800 nm, w aparacie Suntest uzyskuje się w ciągu 200 godzin ekwiwalent energii 
naturalnego promieniowania w Polsce w ciągu 50 dni. Na taką dawkę promieniowa-
nia zostały zatem narażone próbki podczas testu przyspieszonego starzenia. Badanie 
wytrzymałości próbek tkanin na rozdzieranie wykazało, że tkanina B przed starzeniem 
ma niemal trzykrotnie większą wytrzymałość na rozdzieranie niż tkanina A z uwagi 
na zastosowanie bardziej odpornych polimerów, takich jak włókna PBI. Tkanina A, 
w większości składa się z Nomexu. Jest to materiał dobrze sprawdzający się w trakcie 
pracy w ekstremalnych warunkach, jednakże postęp technologiczny spowodował 
pojawienie się na rynku nowszych rozwiązań.

Ekspozycja na promieniowanie UV znacząco obniżyła wytrzymałość próbek na 
rozdzieranie. Spadek wytrzymałości w stosunku do czasu badania nie jest zależnością 
liniową. Tkanina A po 100 oraz 200-godzinnej ekspozycji straciła na wytrzymałości 
odpowiednio 49% i 72%. W przypadku tkaniny B, spadek ten wynosił 63% i 75%. Jest 
więc ona mniej odporna na działanie promieniowania ultrafioletowego, ponieważ 
szybciej traci swoje właściwości wytrzymałościowe. Przyczyna tego zjawiska tkwi 
również w budowie tkanin. Włókna PBI (polybenzimidazole) stosowane w produkcji 
tkaniny B, wykazują większą wrażliwość na działanie światła w zakresie UV i światła 
widzialnego. Mniej wrażliwy na ten czynnik jest Nomex, który aż w 75% wchodzi 
w skład tkaniny A.

Norma PN-EN 469:2008 [5] podaje, że materiał zewnętrzny ubrania specjalnego 
dla strażaków powinien wytrzymać oddziaływanie siły rozdzierającej nie mniejszej 
niż 25 N, siły rozciągającej o wartości ≥ 450 N.

Tkanina B zachowuje normową wartość wytrzymałości na rozdzieranie, nawet 
po 200 h ekspozycji, podczas gdy wytrzymałość tkaniny A, już po 100 h spada do 
minimalnej wartości 25 N. 

Tkanina B charakteryzuje się dwukrotnie wyższą wytrzymałością na rozciąganie 
w stanie surowym (przed starzeniem) niż tkanina A. Maksymalna siła na rozciąga-
nie tkaniny B po 200 h ekspozycji na promieniowanie UV w komorze starzeniowej 
spadła o 64%, natomiast dla tkaniny A wytrzymałość spadła o 50%. Dla tkanin A i B 
zaobserwowano spadek wydłużenia względnego przy maksymalnej sile o około 50%. 
Wyniki badań parametrów wytrzymałościowych tkanin po przyspieszonym starzeniu 
wskazują na konieczność stosowania fotostabillzatorów, które zmniejszyłyby szkodliwy 
wpływ światła na tkaniny z włókien polimerowych.
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Transport towaru niebezpiecznego ADR  
z doraźnym uszczelnieniem – studium przypadku

Abstrakt

Zdarzenia awaryjne z udziałem niebezpiecznych substancji, jak np. chlor, występują dość 
rzadko. Jednak w sytuacji wystąpienia takiego zdarzenia, skutki mogą być odczuwalne na 
bardzo dużym obszarze. Do jednego z takich zdarzeń awaryjnych można zaliczyć deherme-
tyzację zespołu obniżającego ciśnienie w kontenerze-cysternie przewożącej chlor, które miało 
miejsce 25 sierpnia 2016 r. na terenie Gdynia Container Terminal S.A.

W opisywanym przypadku największym problemem nie było uszczelnienie uszkodzonego 
urządzenia zabezpieczającego kontener-cysternę, ale elementy formalno-prawne – kto, za co 
i w jakim stopniu jest odpowiedzialny podczas przemieszczania cysterny do bezpiecznego 
punktu rozładunku oraz na jakich zasadach powinno się tego dokonać?

W świetle prawa uszkodzoną cysternę dopuszcza się do dalszej eksploatacji po wymianie 
uszkodzonego elementu i badaniu poawaryjnym wykonanym przez uprawnione osoby.

W myśl obowiązujących przepisów ADR, Państwowa Straż Pożarna nie jest właściwą wła-
dzą upoważniona do wykonywania czynności administracyjnych w transporcie drogowym 
towarów niebezpiecznych, niemniej delegacje zawarte w nich dają narzędzia do wykorzystania 
podczas prowadzenia działań ratowniczych, w tym przewozu prowadzonego lub nadzorowa-
nego w ramach działań ratowniczych.

Obecnie w Polsce stan formalno-prawny jest niespójny i nie pomaga kierującemu działa-
niami ratowniczymi w podejmowaniu decyzji. 

W artykule zaproponowano działania zmierzające do poprawy obecnego stanu formalno – 
prawnego oraz wskazano możliwości wobec obecnych przepisów.

Słowa kluczowe: kierowanie działaniami ratowniczymi, transport towarów niebezpiecznych, 
emisja chloru, ratownictwo chemiczne
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Transport of the ADR Dangerous Goods  
with the Immediate Seal – Case Study

Abstract

Emergency incidents involving dangerous substances such as chlorine are quite rare to 
happen. However, in such incidents, the effect can be seen on a large scale. One of such emer-
gencies happened on 25 August 2016 in the Gdynia Container Terminal S.A.

The de-sealing of the device which lowers the pressure in the container carrying the chlo-
ride happened. The biggest problem there was not the sealing of the damaged device which 
normally protects the container-tank but some legal issues concerning the personal problems 
of the responsibility while moving the container to a safe place of its unloading as well as the 
principles of the operation.

According to the law, the damaged container can be passed for further use only after chang-
ing of the destroyed element and after the examination by the authorized persons.

According to the regulations in force, the ADR State Fire Service is not obliged to carry 
out the administrative activities concerning the transport of hazardous goods. However, the 
regulations make the State Fire service authorized to use some procedures during rescue 
operations including transport control and supervision.

At present the Polish legal system is incoherent and does not help the officer in charge to 
decide of the best course of action.

The article suggests some activities to improve the present formal and legal system, as well 
as it introduces some possibilities to act considering the present regulations.

Keywords: carry out rescue actions, transport of hazardous goods, emission of chloride, 
chemical rescue

Wstęp
Zdarzenia awaryjne z udziałem niebezpiecznych substancji, jak np. chlor, występują 
dość rzadko. Jednak w sytuacji wystąpienia takiego zdarzenia, skutki mogą być od-
czuwalne na bardzo dużym obszarze.

Zanotowano wiele przypadków śmiertelnych w wyniku niekontrolowanego uwol-
nienia się tej substancji. W styczniu 2005 r. w Południowej Karolinie (USA) na sku-
tek kolizji dwóch pociągów towarowych uwolniło się do atmosfery 11 500 galonów  
(43 500 dm3) chloru, powodując śmierć dziewięciu osób. Niecały rok wcześniej (czer-
wiec 2004) w podobnym zdarzeniu w Teksasie (USA) uwolniło się 90 000 funtów  
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(41 000 kg) chloru, powodując dwa wypadki śmiertelne wśród mieszkańców budynków 
mieszkalnych znajdujących się niedaleko miejsca zdarzenia. Natomiast w czasie uwol-
nienia Cl2 – podczas katastrofy kolejowej na Florydzie (luty 1978) – śmierć poniosło 
osiem osób. W 2005 r. podczas wycieku skroplonego chloru z cysterny samochodo-
wej (autostrada Pekin-Szanghaj niedaleko miasta Hui’an) o pojemności 30 t zginęło  
27 osób, a 285 doznało zatrucia. Przeprowadzono również ewakuację 10 tysięcy osób 
zamieszkujących głównie tereny wiejskie, gdyż nie udało się zatrzymać wycieku gazu [6].

Do tego typu zdarzeń awaryjnych można zaliczyć dehermetyzację zespołu obniżają-
cego ciśnienie w kontenerze-cysternie przewożącej chlor, które miało miejsce 25 sierpnia 
2016 r. na terenie Gdynia Container Terminal S.A.

1. Studium przypadku

Teren działań

Gdynia Container Terminal (GCT) jest usytuowany przy Nabrzeżu Bułgarskim w Base-
nie Kontenerowym Portu Gdynia. GCT obsługuje kontenerowe połączenia feederowe, 
które łączą Polskę z portami bazowymi zachodniej Europy. Wspomniany transport 
chloru realizowany był w formie transportu intermodalnego, potocznie zwanego 
kombinowanym, przy którym do przewozu ładunków wykorzystuje się więcej niż 
jeden rodzaj transportu. Zgodnie z dokumentem przewozowym, nadawcą i odbiorcą 
towaru była firma PCC Intermodal S.A. z siedzibą w Gdyni, a przewoźnikiem LOTOS 
Kolej Sp. z o.o. Zdarzenie miało miejsce na placu kontenerowym GCT Gdynia, gdzie 
kontener-cysterna oczekiwał na dalszy transport w systemie intermodalnym.

Klasyfikacja towaru niebezpiecznego ADR i wymagania transportowe

Klasyfikacja towaru niebezpiecznego w transporcie polega na przyporządkowaniu 
mu jednej, ściśle określonej pozycji (wiersza) w wykazie towarów niebezpiecznych. 
Dokonywany jest na podstawie porównania właściwości fizycznych, chemicznych 
i biologicznych z kryteriami klasyfikacyjnymi określonymi w Umowie ADR/RID. 
Chlor, jako silnie trujący i utleniający gaz, w transporcie towarów niebezpiecznych 
został zakwalifikowany do klasy 2. Transportu chloru w ilości 21 210 kg dokonano 
w prawidłowo oznakowanym kontenerze-cysternie o kodzie P22DH. Znaczenie ko-
dów cystern określa Umowa ADR w dziale 4.3. Stosowanie cystern stałych (pojazdów-



-cystern), cystern odejmowalnych, cystern typu nadwozie wymienne i kontenerów-cystern 
ze zbiornikami metalowymi oraz pojazdów baterii i UN wieloelementowych kontenerów 
do gazu (MEGC). Z kodowania cystern, pojazdów-baterii i MEGC dla klasy 2 wynika, 
że poszczególne części składowe kodu oznaczają:

• P – cysterna, pojazd-bateria lub MEGC dla gazów skroplonych lub gazów rozpusz-
czonych pod ciśnieniem,

• 22 – minimalne ciśnienie obliczeniowe w barach,
• D – cysterna z górnymi otworami do napełniania i opróżniania z trzema zamknię-

ciami lub pojazd-bateria lub MEGC bez otworów poniżej poziomu fazy ciekłej,
• H – cysterna, pojazd-bateria lub MEGC zamknięta hermetycznie [2].

Powyższe informacje stanowią ogólny opis kontenera-cysterny, szczegółowe wyma-
gania transportowe chloru UN 1017 2.3, (5.1), (8) zawarte są w dziale 4.2. umowy ADR, 
który odnosi się do stosowania cystern przenośnych oraz UN – wieloelementowych 
kontenerów do gazu (MEGC), wskazane jest zastosowanie instrukcji pakowania T-50, 
która określa szczegółowe warunki dla opakowań. Wymagania te to:

• ciśnienie obliczeniowe – 2,2 MPa,
• maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (z  osłoną przeciwsłoneczną) –  

1,5 MPa,
• maksymalny stopień napełnienia 1,25 kg/dm3.

Instrukcja T-50 odnosi się do przepisu, w którym określono wymagania dla urzą-
dzeń obniżających ciśnienie, stanowiące wyposażenie zbiornika. Urządzenie obniżające 
ciśnienie typu sprężynowego powinno otwierać się automatycznie pod ciśnieniem nie 
niższym niż najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze zbiornika (MAWP) i powinno 
być całkowicie otwarte pod ciśnieniem 110% MAWP. Po rozładunku powinny zamy-
kać się automatycznie pod ciśnieniem nie niższym niż 10% poniżej ciśnienia otwarcia 
i pozostawać zamknięte przy niższych ciśnieniach. Zgodnie z wymogami urządzenie 
to powinno być odporne na siły dynamiczne, w tym na falowanie cieczy. Urządzenie 
winno być poprzedzone płytką bezpieczeństwa umiejscowioną szeregowo. Przestrzeń 
między płytką bezpieczeństwa a urządzeniem obniżającym ciśnienie powinna być 
wyposażona w manometr. Odczytana wartość z manometru inna niż „0” wskazuje na 
pęknięcie płytki bezpieczeństwa, perforację lub wyciek. Stan taki może powodować 
nieprawidłową pracę układu obniżającego ciśnienie. Płytka bezpieczeństwa powinna 
rozrywać się pod ciśnieniem nominalnym wyższym niż 10% początkowego ciśnienia 
otwarcia urządzenia obniżającego ciśnienie.
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Działania ratownicze

Zdarzenie, zgodnie z meldunkiem, zostało zakwalifikowane jako miejscowe zagroże-
nie – średnie chemiczne w wyniku emisji chloru (nr UN 1071) kontenera-cysterny [3]. 
Państwową Straż Pożarną o zdarzeniu poinformował pracownik terminala. Zgłoszenie 
wpłynęło do stanowiska kierowania Komendy Miejskiej PSP w Gdyni o godzinie 8:51, 
a z jego treści wynikało, że doszło najprawdopodobniej do rozszczelnienia cysterny  
(rys. 1), ponieważ wyczuwalny był silny zapach chloru. Jako pierwsza na miejsce 
zdarzenia przybyła Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego 
Gdynia. Podczas rozpoznania na podstawie pomiarów i oględzin kontenera-cysterny 
potwierdzono emisję chloru i stężenie powyżej NDS. Szczegółowe rozpoznanie po-
zwoliło ustalić przyczynę emisji, którą było uszkodzenie zaworu bezpieczeństwa.

Rys. 1. Kontener-cysterna do transportu chloru

Źródło: [4]
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Wracając do opisu kodu kontenera-cysterny P22DH, składowa „H” wskazuje na 
hermetyczne zamknięcie zbiornika. Uwzględniając techniczne aspekty szeregowej 
budowy zabezpieczenia, w kolejności: urządzenie obniżające ciśnienie, płytka bezpie-
czeństwa, zawór bezpieczeństwa, niemożliwa jest emisja z hermetycznego zbiornika 
bez awaryjnego działania/uszkodzenia wszystkich elementów bezpieczeństwa. Dane 
z tabliczki znamionowej (ryc. 2) potwierdzają spełnienie ww. wymagań. W tym przy-
padku jako urządzenie obniżające ciśnienie wykorzystany został zawór typu MKII 
80mm Internal Gas Relif Valve & Bursting Disc Holder wyprodukowany przez firmę 
Fort Vale, ustawiony na ciśnienie robocze 1,5 MPa. Z danych producenta [5] wynika, 
że urządzenie wykonane jest ze stali 304/316, a zastosowane uszczelnienie z PTFE. Na 
ryc. 3 przedstawiono przekrój urządzenia zabezpieczającego [5], zaś na ryc. 4 fotografię 
z miejsca zdarzenia z uwidocznionym urządzeniem zabezpieczającym.

Rys. 2. Tabliczka znamionowa kontenera-cysterny

Źródło: [4]

Mając na uwadze wymagania konstrukcyjne, do budowy kontenera-cysterny, 
urządzenia zabezpieczającego oraz z informacji z rozpoznania, można przyjąć, iż 
doszło do dehermetyzacji pomiędzy płytką zabezpieczająca (pozycja 31 w opisie ryc. 
3) a urządzeniem obniżającym ciśnienie oraz nieprawidłowym działaniem zaworu 
bezpieczeństwa – brak wymaganej szczelności. Na uszkodzenie płytki bezpieczeństwa 
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wskazywała wartość odczytana z manometru, który wskazuje ciśnienie pomiędzy płytką 
bezpieczeństwa a zaworem bezpieczeństwa. Przesłanką do wskazania nieprawidłowego 
działania samego zaworu jest to, iż bez wzrostu ciśnienia powyżej ciśnienia roboczego 
doszło do emisji ciągłej, trwającej do momentu uszczelnienia doraźnego. W przypadku 
prawidłowego działania, czyli utrzymania szczelności, pomimo uszkodzenia płytki 
bezpieczeństwa i braku przyrostu ciśnienia do wartości ciśnienia roboczego dla zaworu, 
nie powinno dojść do emisji substancji niebezpiecznej na zewnątrz, gdyż urządzenia 
obniżające ciśnienie projektowane są w sposób, który zapobiega przedostaniu się 
innych substancji z zewnątrz oraz emisji substancji niebezpiecznej na zewnątrz przy 
zachowaniu bezpieczeństwa pracy w przypadku wzrostu ciśnienia.

Rys. 3. Przekrój urządzenia zabezpieczającego

Źródło: [5]
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Rys. 4. Fotografia z miejsca zdarzenia z uwidocznionym urządzeniem zabezpieczającym

Źródło: [4]

Podczas rozpoznania wstępnego stwierdzono, iż manometr wskazywał wartość 
„0” (rys. 5).

Rys. 5. Fotografia manometru umieszczonego pomiędzy płytką bezpieczeństwa  

a zaworem bezpieczeństwa

Źródło: [4]

120 D� Olcen



Po analizie zebranych danych stwierdzono uszkodzenie całego urządzenia za-
bezpieczającego i podjęto decyzję o doraźnym uszczelnieniu zaworu bezpieczeństwa. 
Uszczelnienie wykonano przy wsparciu miejscowego warsztatu obsługi terminala. 
Wykonano je z kawałka kształtownika zakotwiczonego do otworów konstrukcyjnych 
urządzenia przy wykorzystaniu uszczelki z gumy (rys. 6).

Rys. 6. Fotografia uszczelnienia wykonanego w pierwszej fazie działań

Źródło: [4]

Po wykonanym doraźnym uszczelnieniu emisja chloru z uszkodzonego urządzenia 
została zatrzymana, co potwierdziły wyniki pomiarów stężenia. Dodatkowo stwier-
dzono wzrost ciśnienia na manometrze (rys. 7), co potwierdziło przypuszczenia, iż 
zarówno urządzenie obniżające ciśnienie jest uszkodzone, jak i płytka bezpieczeństwa.
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Rys. 7. Fotografi a manometru umieszczonego pomiędzy płytką bezpieczeństwa 

a zaworem bezpieczeństwa po uszczelnieniu

Źródło: [4]

W dalszej fazie działań ratowniczych nastąpiło wtórne rozszczelnienie na doraźnie 
wykonanym uszczelnieniu. Podjęto decyzje o modernizacji obecnego uszczelnienia 
i zmianie materiału uszczelki. Po drugiej próbie uszczelniania emisja została zatrzy-
mana. Uszczelnienie po modyfi kacji przedstawiono na rys. 8.

Rys. 8. Fotografi a zmodernizowanego uszczelnienia 

Źródło: [4]
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Przedmiotowe doraźne uszczelnienie było skuteczne aż do momentu rozładunku 
towaru niebezpiecznego w miejscu wskazanym przez KDR-a – PCC Rokita w Brzegu 
Dolnym.

Z punktu widzenia likwidacji zagrożenia w postaci emisji, działania należy uznać 
za prawidłowe i skuteczne.

2. Transport towaru niebezpiecznego z doraźnym uszczelnieniem  
      a przepisy prawne – dylemat KDR-a

Jak w wielu przypadkach, tak i tutaj największym problemem nie było uszczelnienie 
uszkodzonego urządzenia zabezpieczającego kontener-cysternę, ale elementy formal-
noprawne, czyli odpowiedź na pytania: kto, za co i w jakim stopniu jest odpowiedzialny 
podczas przemieszczania się cysterny do bezpiecznego punktu rozładunku oraz na 
jakich zasadach powinno się to odbyć?

Poważne problemy formalno-prawne związane były z odpowiedzialnością za usu-
nięcie zagrożenia z miejsca prowadzenia działań, czyli transport, bądź co bądź uszko-
dzonej cysterny, gdyż cysterna doraźnie doszczelniona wciąż jest cysterną uszkodzoną. 
Bardziej niepokojący, ze względu na wytrzymałość urządzenia zabezpieczającego, 
jest fakt poddawania zaworu bezpieczeństwa ciągłej ekspozycji na chlor (od momen-
tu uszkodzenia płytki bezpieczeństwa). Długotrwałe obciążenie mogło przyczynić 
się do większego uszkodzenia zaworu i uwolnienia do atmosfery znacznych ilości 
chloru. Uszczelnienie wykonane na miejscu doprowadziło do przerwania emisji Cl2 
na zewnątrz, co nie znaczy, że zagrożenie zostało zażegnane. Choć cysterna została 
doszczelniona „awaryjnie”, a emisja substancji ograniczona wyłącznie w pozycji zasta-
nej, nikt nie był w stanie przewidzieć jak może zachować się, jeżeli zostanie poddana 
działaniu siły występującej podczas transportu.

Tło dylematu KDR-a

Podczas trwających działań KDR korzystał z pomocy wielu instytucji i osób odpowie-
dzialnych za transport towaru niebezpiecznego. Już 25 sierpnia 2016 r. nawiązał kontakt 
z przedstawicielami PCC Rokita i PCC Intermodal, a także uruchomił system SPOT 
na poziomie pierwszym, czyli konsultacji telefonicznej z ekspertem w danej dziedzinie. 
W tym też dniu KDR otrzymał informację, iż przedstawiciel PCC Rokita w godzinach 
nocnych zorganizuje transport uszkodzonego kontenera-cysterny do zakładu PCC Ro-
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kita w Brzegu Dolnym. Do dnia następnego żaden z przedstawicieli nie pojawił się na 
miejscu zdarzenia. 26 sierpnia przybyły na miejsce zdarzenia patrol Policji wyraził swoje 
stanowisko w zakazie transportu kontenera-cysterny. Z informacji pozyskanych przez 
KDR, za pośrednictwem systemu SPOT, wynikało, iż nie ma możliwości przeładunku 
chloru na miejscu zdarzenia, a jedynym miejscem, w którym można tego dokonać jest 
zakład PCC Rokita w Brzegu Dolnym. Tego też dnia KDR otrzymał od przedstawiciela 
PCC Rokita deklarację przyjazdu na miejsce zdarzenia. W związku z brakiem podjęcia 
kontenera-cysterny 28 sierpnia na terenie GTC S.A., zebrał się zespół, aby wspólnie 
wypracować decyzję o dalszych działaniach. Przybyły na miejsce przedstawiciel TDT 
dokonał doraźnego badania kontenera-cysterny i stwierdził, iż prawdopodobnie doszło 
do uszkodzenia płytki bezpieczeństwa, natomiast część odpowiedzialna za zabezpie-
czenie przed nadmiernym ciśnieniem prawdopodobnie działa poprawnie. Wezwany na 
miejsce doradca ADR w swojej opinii stwierdził między innymi, iż kontener w stanie 
obecnym nie stanowi bezpośredniego zagrożenia, ale nie może on pozostać w dotych-
czasowym miejscu w uwagi na bezpieczeństwo oraz charakter prac wykonywanych 
na terenie terminala. Co więcej, wyraził opinię, iż na daną chwilę kontener-cysterna 
nadaje się do transportu awaryjnego w celu przemieszczenia towaru niebezpiecznego 
do odpowiedniego i bezpiecznego miejsca wyposażonego w odpowiednie urządzenia 
rozładunkowe i wskazał miejsce – PCC Rokita w Brzegu Dolnym [3].

Prawodawstwo w zakresie transportu ADR

Transport towarów niebezpiecznych realizowany jest na podstawie ustawy z 19 sierpnia 
2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych [1]. W art. 1 ustawy określono zasa-
dy prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu 
drogowego, koleją i żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych oraz wskazano 
organy i jednostki realizujące zadania związane z tym przewozem. W art. 4 ustawy 
wskazano, iż w sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą, do przewozu towarów 
niebezpiecznych, w tym do środków transportu i urządzeń transportowych, stosuje 
się odpowiednio ADR, RID lub ADN, zaś w art. 5.1 zawarto zapis o zezwoleniu na 
przewóz towarów niebezpiecznych, określonych odpowiednio w ADR, RID lub ADN 
jako towary dopuszczone do przewozu, wyłącznie na warunkach określonych w tych 
przepisach. W związku z art. 4, dla transportu drogowego towarów niebezpiecznych 
zastosowanie ma umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów 
niebezpiecznych – ADR [2]. Art. 9.1 ustawy stanowi, że przepisy odpowiednio ADR, 
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RID lub ADN zobowiązują właściwą władzę lub upoważnione przez nią jednostki do 
wykonywania odpowiednich czynności administracyjnych. Czynności te wykonują 
odpowiednio:
1) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego – w sprawach kontroli bezpieczeństwa 

przewozu koleją towarów niebezpiecznych;
2) Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego – w sprawach kontroli bezpieczeń-

stwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych; 
3) Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej – w sprawach:

a) świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów 
niebezpiecznych, zwanego dalej „świadectwem dopuszczenia statku ADN” 
oraz tymczasowego świadectwa dopuszczenia statku do przewozu towarów 
niebezpiecznych, zwanego dalej „tymczasowym świadectwem”,

b) świadectwa eksperta ADN, świadectwa eksperta ADN do spraw przewozu 
gazów i świadectwa eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów,

c) kontroli bezpieczeństwa przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecz-
nych;

4) Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, zwany dalej „Dyrektorem TDT” 
– w sprawach:

a) warunków technicznych i badań urządzeń transportowych przeznaczonych do 
przewozu drogowego, koleją i żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych,

b) warunków technicznych i badań nadwozi pojazdów do przewozu luzem to-
warów niebezpiecznych w przewozie drogowym,

c) warunków technicznych i badań naczyń ciśnieniowych przeznaczonych do 
przewozu gazów,

d) świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebez-
piecznych, zwanego dalej „świadectwem dopuszczenia pojazdu ADR”,

e) świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecz-
nych w zakresie przewozu drogowego, przewozu koleją i przewozu żeglugą 
śródlądową; 

5) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki – w sprawach warunków przewozu mate-
riałów promieniotwórczych; 

6) Minister właściwy do spraw gospodarki w sprawach:
a) warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych,
b) badań, klasyfikacji oraz warunków dopuszczania do przewozu towarów nie-

bezpiecznych; 

Transport towaru niebezpiecznego ADR z doraźnym uszczelnieniem – studium przypadku 125



7) Minister właściwy do spraw zdrowia – w sprawach warunków przewozu materia-
łów zakaźnych; 

8) Minister właściwy do spraw transportu – w pozostałych sprawach [1].
Umowa ADR w dziale 1.4 (obowiązki uczestników przewozu w zakresie bezpie-

czeństwa) określa ogólne środki bezpieczeństwa, obowiązki głównych uczestników 
przewozu oraz innych uczestników przewozu. W obowiązkach uczestników przewozu, 
a dokładniej w przepisie 1.4.2.2.4 postanowiono, iż w sytuacji, w której podczas prze-
wozu stwierdzone zostanie naruszenie wymagań ADR zagrażające bezpieczeństwu 
tego przewozu, powinien być on niezwłocznie przerwany, przy zachowaniu wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpiecznego unieruchomienia przesyłki 
oraz bezpieczeństwa publicznego. Przewóz może być kontynuowany wyłącznie w przy-
padku, gdy zapewniono jego zgodność z obowiązującymi przepisami. Pozwolenie na 
kontynuowanie może być udzielone przez właściwą władzę dla pozostałej części prze-
wozu. W przypadku, gdy nie można zapewnić wymaganej zgodności z przepisami i nie 
zostało udzielone pozwolenie na kontynuowanie przewozu, właściwa władza powinna 
zapewnić przewoźnikowi niezbędną pomoc administracyjną. Wymaganie to stosuje się 
również, gdy przewoźnik informuje właściwą władzę o tym, że nie został powiadomiony 
przez nadawcę o niebezpiecznych właściwościach przewożonych towarów i w związku 
z tym, na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności dotyczących umowy 
przewozu, przewoźnik zamierza towary rozładować, zniszczyć lub unieszkodliwić [2].

W dziale 1.1 (zakres i zastosowanie) określono między innymi zwolnienia wyni-
kające z charakteru operacji transportowych. Przepis 1.1.3.1.(d) mówi o zwolnieniu 
ze spełnienia warunków określonych w ADR w związku z wykonywaniem przewozu 
przez właściwe władze, w ramach działań ratowniczych lub nadzorowanego prze te 
władze, o ile przewóz ten jest konieczny ze względu na prowadzone działania ratow-
nicze, w szczególności:

• przewozu i holowania pojazdów przewożących towary niebezpieczne w przypadku, 
gdy pojazdy uczestniczyły w wypadku lub są uszkodzone; lub

• przewozu mającego na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się towarów niebez-
piecznych na miejscu wypadku lub awarii, odzysk tych towarów oraz ich prze-
mieszczenie do najbliższego, odpowiedniego i bezpiecznego miejsca [2].
Przepis 1.1.3.1(e) mówi o tym, iż zwolniony z zastosowania ADR jest również prze-

wóz o charakterze ratunkowym, mający na celu ratowanie ludzkiego życia lub ochronę 
środowiska, pod warunkiem, że zostały przedsięwzięte wszystkie środki niezbędne do 
zapewnienia pełnego bezpieczeństwa tego przewozu.
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Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych [1] , jak i umowa europejska ADR [2] 
określają obowiązki uczestników przewozu. W art. 15.1. ustawy wskazano: „Uczestnik 
przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co naj-
mniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, 
właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim zwią-
zanych, określonych odpowiednio w ADR, RID lub ADN, zwanego dalej «doradcą»” [2]. 
Zaś w dziale 1.8 umowy określono wymagania kontroli oraz inne środki wspomagające, 
stosowane w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa. W przepisie 
1.8.3.1 wskazano, iż każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz 
towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub 
rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa 
w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapo-
biegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością. 
Zgodnie z 1.8.3.3, głównym zadaniem doradcy, przy zachowaniu odpowiedzialności 
kierującego przedsiębiorstwem, powinno być dążenie, poprzez zastosowanie wszystkich 
niezbędnych środków i działań oraz w granicach określonych zakresem działalności 
przedsiębiorstwa, do ułatwienia prowadzenia tej działalności zgodnie z odpowiednimi 
wymaganiami i w możliwie najbezpieczniejszy sposób [2]. Odnośnie do działalności 
przedsiębiorstwa, doradca ma w szczególności następujące obowiązki:
1) śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecz-

nych;
2) doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
3) przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie 

przewozu towarów niebezpiecznych dla kierownictwa tego przedsiębiorstwa lub 
odpowiednio dla władz lokalnych;

4) śledzenie następujących praktyk i procedur związanych z działalnością przedsię-
biorstwa m.in.:

• procedur służących zachowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi identy-
fikacji przewożonych towarów niebezpiecznych,

• praktyki przedsiębiorstwa w zakresie uwzględniania wymagań specjalnych zwią-
zanych z przewożonym towarem w przypadku zakupu środków transportu,

• procedur służących sprawdzeniu wyposażenia używanego w związku z przewozem, 
załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych,

• prawidłowego szkolenia pracowników przedsiębiorstwa oraz przechowywania 
dokumentacji szkoleniowej,
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• wprowadzania prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, 
które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, załadunku lub rozładunku 
towarów niebezpiecznych,

• prowadzenia dochodzeń oraz, jeżeli ma to zastosowanie, przygotowywania sprawo-
zdań na temat poważnych wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów 
podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych,

• wprowadzania odpowiednich środków w celu przeciwdziałania powtarzaniu się 
wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów,

• uwzględniania przepisów oraz wymagań specjalnych odnoszących się do przewozu 
towarów niebezpiecznych przy wyborze podwykonawców oraz partnerów,

• sprawdzania, czy pracownicy zaangażowani w przewóz, załadunek lub rozładu-
nek towarów niebezpiecznych otrzymali szczegółowe procedury postępowania 
i instrukcje,

• stosowania środków mających na celu zwiększanie wiedzy w zakresie zagrożeń 
związanych z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych,

• wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu czy środek transportu 
zaopatrzony jest w wymagane dokumenty i sprzęt awaryjny oraz czy takie doku-
menty i sprzęt odpowiadają przepisom,

• wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu przestrzegania wy-
magań dotyczących załadunku i rozładunku,

• istnienia planu ochrony towarów niebezpiecznych [2].

Podsumowanie i wnioski

W świetle prawa uszkodzoną cysternę dopuszcza się do dalszej eksploatacji po wymia-
nie uszkodzonego elementu i badaniu poawaryjnym wykonanym przez uprawnione 
osoby. Zważywszy na fakt, iż dopuszczenie do dalszego transportu kontenera-cysterny 
mogło stwarzać duże niebezpieczeństwo, KDR podjął próbę – co wydaje się bardzo 
zasadne i celowe – doprowadzenia do przetłoczenia substancji niebezpiecznej do pod-
stawionej cysterny. Z informacji przedstawiciela PCC Rokita działania w tej postaci 
były niemożliwe do zrealizowania na terenie terminala GCT.

Mając na względzie wymienione przepisy, należy podkreślić, iż doradca do spraw 
transportu towarów niebezpiecznych nie jest ciałem opiniującym stan techniczny 
cysterny czy urządzeń zabezpieczających cysternę przed wzrostem ciśnienia i niejako 
opinia doradcy nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji o transporcie, a je-
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dynie być wskazaniem pomocnym dla KDR o możliwych rozwiązaniach prawnych. 
Cysterna z doraźnym doszczelnieniem, nawet najlepszym, jest cysterną, która została 
poddana awarii, a co się z tym wiąże, jedyne urządzenie zabezpieczające rozpatrywa-
ną cysternę nie jest technicznie sprawne. Co więcej, należy przyjąć, iż bezpośrednie 
działanie materiału niebezpiecznego na element układu obniżającego ciśnienie, czyli 
zaworu bezpieczeństwa mogło doprowadzić do nieprzewidzianych, niebezpiecznych 
skutków. Rozpatrując zaś opinię doradcy ADR jako podstawę prawną, a nie doradztwo 
techniczne związane ze stanem bezpieczeństwa, należy przyjąć informację przekaza-
ną przez doradcę o możliwości niestosowania się do części przepisów ADR, a w tym 
przypadku właśnie zasadnym jest skorzystanie z przytaczanego przez doradcę przepisu 
ADR 1.1.3.1(d) [2], który mówi o zwolnieniu ze spełnienia warunków określonych 
w ADR w związku z wykonywaniem przewozu przez właściwe władze w ramach działań 
ratowniczych lub nadzorowanego przez te władze, o ile przewóz ten jest konieczny ze 
względu na prowadzone działania ratownicze, w szczególności:

• przewozu i holowania pojazdów przewożących towary niebezpieczne, w przypadku 
gdy pojazdy uczestniczyły w wypadku, lub są uszkodzone; lub

• przewozu mającego na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się towarów niebez-
piecznych na miejscu wypadku lub awarii, odzysk tych towarów oraz ich prze-
mieszczenie do najbliższego, odpowiedniego i bezpiecznego miejsca.
W myśl obowiązujących przepisów ADR Państwowa Straż Pożarna nie jest właści-

wą służbą upoważnioną do wykonywania czynności administracyjnych w transporcie 
drogowym towarów niebezpiecznych, niemniej delegacje zawarte w nich dają narzędzia 
do wykorzystania podczas prowadzenia działań ratowniczych, w tym przewozu pro-
wadzonego lub nadzorowanego w ramach działań ratowniczych. Ważne jest, że ADR 
pozwala skorzystać z dodatkowego zwolnienia, jeśli zachodzą przesłanki wyczerpujące 
1.1.3.1(e), a mówiące o tym, iż zwolniony z zastosowania ADR jest również przewóz 
o charakterze ratunkowym, mający na celu ratowanie ludzkiego życia lub ochronę 
środowiska, pod warunkiem, że zostały przedsięwzięte wszystkie środki niezbędne 
do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa tego przewozu [2].

Uwzględniając problematykę, z jaką mierzył się KDR, należy:
• dążyć do opracowania wytycznych oraz procedur postępowania na wypadek braku 

możliwości przemieszczenia towaru niebezpiecznego na miejscu działań lub w sytuacji 
zakończenia działań ratowniczych, w których w dalszym ciągu występuje zagrożenie,

• doprowadzić do uregulowania prawnego, które pozwoli bezsprzecznie wskazać organ 
odpowiedzialny za podjęcie decyzji w sytuacji braku możliwości przemieszczenia  
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towaru niebezpiecznego na miejscu, co wiąże się z koniecznością transportu do najbliż-
szego miejsca bezpiecznego lub miejsca, w którym może nastąpić jego przemieszczenie,

• podjąć działania, aby w zdarzeniach awaryjnych w transporcie drogowym właści-
wą władzą w myśl Umowy ADR był właściwy miejscowo komendant wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej,

• zwiększyć świadomość strażaków Państwowej Straży Pożarnej w zakresie uregulo-
wań prawnych poprzez szkolenia zgodne z programem szkolenia specjalistycznego 
w zakresie transportu towarów niebezpiecznych.
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Wartość dowodowa wyjaśnień  
tzw. „małego świadka koronnego”

Abstrakt

Opracowanie dotyczy oceny wartości dowodowej wyjaśnień tzw. „małego świadka koronnego” 
– instytucji wprowadzonej do polskiego prawa karnego w kodeksie karnym z 1997 r., a następnie 
w kodeksie karnym skarbowym z 1999 r., która od początku aż do chwili obecnej nieprzerwanie 
budzi kontrowersje i stwarza niemałe problemy interpretacyjne. Dowody osobowe nadal odgry-
wają kluczową rolę w procesie karnym, i z tego powodu wydaje się, że zasadne jest dokonanie 
analizy istniejących rozwiązań prawnych, z uwzględnieniem dorobku doktryny i judykatury, 
pod kątem próby oceny wartości dowodowej wyjaśnień tzw. „małego świadka koronnego”. Skoro 
mamy do czynienia z bezpośrednim uczestnikiem przestępstwa (współsprawcą), to przy jego 
szczerej współpracy, w zamian za – obligatoryjne w ujęciu art. 60 § 3 k.k. oraz art. 36 § 3 k.k.s. 
lub fakultatywne w ujęciu art. 60 § 4 k.k. – nadzwyczajne złagodzenie kary, składane wyjaśnienia 
mogą być wartościowym dowodem. W systemie polskiego prawa karnego obowiązuje swobodna 
ocena dowodów wyrażona w art. 7 k.p.k., i wyjaśnienia tzw. „małego świadka koronnego” mogą 
być wystarczającym dowodem oskarżenia, niemniej jednak, o ile to możliwe, należy weryfikować 
ujawniane przez sprawcę informacje przy pomocy innych dowodów. W realizacji oceny wartości 
dowodowej takich wyjaśnień zalecana jest wyjątkowa ostrożność. 

Słowa kluczowe: mały świadek koronny, prawdziwe wyjaśnienia, nadzwyczajne złagodzenie kary

The Value of Evidence in Testimony  
of the so-called “Key Witness in sua causa”

Abstract

The study focuses on the assessment of the evidential value of the testimony of the so-
called “key witness in sua causa” in the Polish criminal law. Since its introduction into the 
Penal Code of 1997, and subsequently into the Fiscal Penal Code of 1999, the institution of 
the “key witness in sua causa” have continually raised controversies and created considerable 
interpretational problems. As personal evidence still plays a key role in the criminal trial, it 
seems reasonable to analyse existing legal solutions, including the achievements of doctrine 
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and judiciary, in attempt to assess the evidential value of the testimony of the so-called “key 
witness in sua causa”. Since we are dealing with a direct participant in crime, the accomplice’s 
sincere cooperation and submitted testimony can be a valuable evidence in return for the 
extraordinary mitigation of penalty which is obligatory in terms of the Articles 60 § 3 and 
36 § 3 of the Penal Code or optional in terms of Article 60 § 4 of the Penal Code. Free eval-
uation of the evidence expressed in Article 7 of the Penal Code, and explanation of the “key 
witness in sua causa” may be sufficient evidence for the prosecution, however, if possible, the 
information disclosed by the perpetrator should be verified by means of other evidence. In 
the assessment of the evidential value of such testimony, extreme caution is advised.

Keywords: key witness in sua causa, true explanations, extraordinary mitigation of penalty

Instytucja tzw. „małego świadka koronnego” została wprowadzona do polskiego sytemu 
prawnego z mocy postanowień kodeksu karnego z 1997 r.1, a następnie kodeksu karne-
go skarbowego z 1999 r.2 i niemal od początku nieprzerwanie budzi kontrowersje. Już 
sama nazwa „mały świadek koronny”, która według części autorów powstała z uwagi 
na merytoryczne powiązanie z konstrukcją świadka koronnego z ustawy z 25 czerw-
ca 1997 r. − Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1197)3 wywołuje spory 
w doktrynie4. Pomimo licznych głosów krytyki5, ale również podejmowanych prób 

 1 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600). 

 2 Ustawa z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2018 r. nr 1958). Pierwotnie 
w art. 36 § 3 k.k.s. przewidziano fakultatywne nadzwyczajne złagodzenie kary (Dz.U. z 1999 r.  
nr 83 poz. 930), dopiero od noweli z 28 lipca 2005 r. jest to obligatoryjne nadzwyczajne złagodzenie 
kary (zob. Dz.U. nr 178 poz. 1479).

 3 Tak np. G. Łabuda [w:] Kodeks karny skarbowy. Komentarz Lex, (red.) P. Kardas, G. Łabuda,  
T. Razowski, Wolters Kluwer Polska, wydanie drugie, Warszawa 2012 r., s. 389.

 4 Znane są różne określenia, jak: „kodeksowy świadek koronny” (zob. np. M. Kuźma, Prawnokarne 
aspekty instytucji świadka koronnego in sua causa oraz in altera causa (art. 60 § 3−4 i art. 61 k.k.)  
[w:] Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, (red.) L. Bogunia, t. XVIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc-
ławskiego, Wrocław, 2005, s. 119); „świadek koronny in causa sua” (zob. np. J. K. Paśkiewicz, Świadek 
koronny in sua causa oraz in altera causa (art. 60 § 3−4 i art. 61 k.k ), „Prokuratura i Prawo” 2001,  
nr 12, s. 41; „quasi świadkowie koronni” (E. Kowalewska-Borys, Świadek koronny w ujęciu dog-
matycznym, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004, s. 95) i inne.

 5 Kontrowersje dotyczą nie tylko wskazanych w doktrynie błędów legislacyjnych, ale także samej 
istoty tej instytucji. Interesujące rozważania można odnaleźć u J. Raglewskiego, Model nadzwy-
czajnego złagodzenia kary w polskim systemie prawa karnego (Analiza dogmatyczna w ujęciu 
materialnoprawnym), Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2008, s. 219.
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nowelizacji6, instytucja obowiązuje w niezmienionym kształcie. W ujęciu szerszym status 
„małego świadka koronnego” przysługuje nie tylko na podstawie art. 60 § 3 k.k.7 i art. 36  
§ 3 k.k.s.8, ale także w przypadkach określonych w art. 60 § 45 k.k.9. Rozwiązania przyjęte  
w art. 60 § 3 k.k. określane są jako świadek in causa sua, natomiast z § 4 tegoż przepisu, 
jako świadek in altera causa. W pierwszym przypadku podejrzany, w zamian za ujaw-
nienie wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacji dotyczących osób 
uczestniczących z nim w popełnieniu przestępstwa (pozostałych współdziałających) 
oraz istotnych okoliczności jego popełnienia, może liczyć na obligatoryjne nadzwyczaj-
ne złagodzenie kary, a nawet na zawieszenie jej wykonania, ale już fakultatywnie, a nie 
obligatoryjnie10. Natomiast świadek in altera causa określony w art. 60 § 4 k.k. − poza 
złożeniem wyjaśnień w zakresie popełnionego przez siebie przestępstwa, o które jest 
już podejrzany − aby liczyć na fakultatywne nadzwyczajne złagodzenie kary na wniosek 
prokuratora, musi niezależnie od tych wyjaśnień złożyć także wyjaśnienia obejmujące 
inne przestępstwo zagrożone karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności, które nie było 
znane wcześniej organowi wykonującemu te czynności dowodowe. 

Obligatoryjne, nadzwyczajne złagodzenie kary na podstawie art. 36 § 3 k.k.s. z moż-
liwością warunkowego zawieszenia jej wykonania, przysługuje sprawcy współdzia-
łającemu z inną osobą lub osobami w popełnieniu przestępstwa skarbowego, jeżeli 
ujawnił przed organami postępowania przygotowawczego wszystkie istotne informacje 
dotyczące tych osób oraz okoliczności jego popełnienia11.

W obszarze prawa karnego skarbowego instytucji nadzwyczajnego złagodzenia 
kary nie stosuje się do małego świadka koronnego z art. 36 § 3 k.k.s.12, jeżeli:

 6 Np. Projekt ustawy o zmianie ustawy z 7 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (druk sejmowy z 8 listo-
pada 2001 r., nr 53, IV kadencja) obejmujący art. 60 § 3 k.k.

 7 Takie wąskie ujęcie prezentuje np. C. Kamiński, „Mały świadek koronny” (art. 60 § 3 k.k.) [w:] 
Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny. Terroryzm w ujęciu praktycznym, red. E. Pływa-
czewski, Kraków 2005, s. 311 i nast. oraz G. Łabuda [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, 
red. J. Giezek, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007, s. 440. 

 8 Obligatoryjne nadzwyczajne złagodzenie kary ustawodawca wprowadził, nowelizując 28 lipca 2005 
r. Kodeks karny skarbowy.

 9 Tak – J. Raglewski, Model nadzwyczajnego złagodzenia…, dz. cyt., s. 227 oraz J. Paśkiewicz, Świadek 
koronny, s. 41 i nast.

10 Zob. art. 60 § 3 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600). 

11 Zob. art. 36 § 3 Ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2018 r. nr 1958).

12 V. Konarska-Wrzosek [w:] Prawo i postępowanie karne skarbowe, V. Konarska-Wrzosek, T. Ocz-
kowski, J. Skorupka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 158. 



1) wezwany do złożenia wyjaśnień lub zeznań nie potwierdził w postępowaniu w spra-
wie o przestępstwo skarbowe ujawnionych przez siebie informacji;

2) kierował wykonaniem ujawnionego przestępstwa skarbowego;
3) wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnio-

nego przestępstwa skarbowego;
4) nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego w celu skierowania 

przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony13.
Wyłączenia podmiotowe w k.k.s. obejmują zatem sprawcę kierowniczego, sprawcę 

polecającego oraz tzw. prowokatora14. Ustawodawca wyraźnie określił dwie kategorie 
sprawców, którzy nie mogą zostać beneficjentami obligatoryjnego nadzwyczajnie 
złagodzonego wymiaru kary. Pierwsza, to współsprawcy, którzy wycofali się ze współ-
pracy z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. Druga, to osoby, które przy 
popełnieniu przestępstwa skarbowego odegrali role wiodące, niebezpieczne i szczegól-
nie naganne15. Podobny katalog wyłączeń podmiotowych występuje także w ustawie 
o świadku koronnym16. Nie ma takich ograniczeń w k.k., z tym zastrzeżeniem, że 
przestępstwo − w przypadku art. 60 § 3 k.k. − musi być popełnione w konfiguracji 
minimum trzyosobowej, przy czym zwrot „współdziałanie przestępne” odczytujemy 
w znaczeniu nadanym mu przez przepisy rozdziału II k.k.17, a zatem może to być 
zarówno sprawca kierowniczy, sprawca polecający, współsprawca, jak i pomocnik czy 
podżegacz, ale już nie paser, poplecznik czy nabywca środków odurzających18.

Na gruncie art. 60 § 4 k.k. sprawca może popełnić jakiekolwiek przestępstwo 
przynajmniej jednoosobowo, tak samo jak przynajmniej jednoosobowe może być 

13 Art. 36 § 4 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, dz. cyt.

14 G. Łabuda, Kodeks karny skarbowy…, dz. cyt., s. 394.

15 V. Konarska-Wrzosek, Prawo i postępowanie karne skarbowe, dz. cyt., s. 207−208. 

16 Zgodnie z art. 4 ustawy z 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1197) 
wyłączono z możliwości zastosowania tej instytucji wobec podejrzanego, który w związku z udzia-
łem w przestępstwie lub przestępstwie skarbowym określonym w art. 1: 1) usiłował popełnić albo 
popełnił zbrodnię zabójstwa lub współdziałał w popełnieniu takiej zbrodni; 2) nakłaniał inną 
osobę do popełnienia czynu zabronionego, określonego w art. 1, w celu skierowania przeciwko 
niej postępowania karnego; 3) kierował zorganizowaną grupą albo związkiem mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

17 Tak np. Z. Ćwiąkalski [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz, red. A. Zoll, Wolters 
Kluwer Polska, Warszawa 2007, s. 762. 

18 V. Konarska-Wrzosek [w:] Kodeks karny komentarz, red. R. A. Stefański, wyd. 2, C.H. Beck, War-
szawa 2015, s. 406.
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sprawstwo drugiego przestępstwa zagrożonego karą powyżej 5 lat pozbawienia wol-
ności, które było nieznane dotychczas organowi ścigania19. W art. 60 § 3 k.k. brak jest 
katalogu wyłączeń podmiotowych, w odróżnieniu od rozwiązań przyjętych w k.k.s. 
oraz w ustawie o świadku koronnym. Instytucja z art. 36 § 3 k.k.s. nie ma zastosowania 
wobec sprawców wykroczeń skarbowych20. Ustawa o świadku koronnym wymienia 
zamknięty katalog najpoważniejszych przestępstw, do których ma zastosowanie − są 
to wymienione przestępstwa z k.k. oraz ustawy o sporcie, a także jakiekolwiek prze-
stępstwo lub przestępstwo skarbowe, ale popełnione w zorganizowanej grupie albo 
związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego21.

Jak wynika z tego zestawienia, nawet instytucje w obrębie k.k. wykazują istotne 
różnice, a te z kolei łącznie znacząco różnią się od rozwiązania przyjętego w k.k.s. 
Wszystkie jednak mają ze sobą wiele wspólnego. Po pierwsze, w zamyśle ustawodawcy, 
w ten sposób skonstruowana degresja karania ma na celu przełamanie solidarności 
przestępczej22 i pomoc organom ścigania23. Po drugie, z założenia adresatem tych 
norm mieli być głównie sprawcy najcięższych przestępstw, w tym członkowie prze-
stępczości zorganizowanej24. Po trzecie nadzwyczajne złagodzenie kary przewidziane 
wobec „małego świadka koronnego” jest znacząco korzystniejsze dla sprawcy od innych  

19 Jak zauważa Z. Ćwiąkalski [w:] System Prawa Karnego, Tom 5, Nauka o karze. Sądowy Wymiar 
kary, red. T. Kaczmarek, C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2015, s. 439: „Przepis 
ten wyraźnie nie jest ukierunkowany na grupę przestępczą, lecz raczej na pojedynczych sprawców. 
Oczywiście nie wyklucza to sytuacji współsprawstwa lub wielosprawstwa, ale wyraźnie ustawa nie 
wymaga współdziałania przestępnego.”

20 V. Konarska-Wrzosek [w:] Prawo i postępowanie, dz. cyt., s. 157.

21 Chodzi o przestępstwo „własne” świadka koronnego, a nie jakiekolwiek i jego wiedzę o przestępstwie 
z katalogu ustawy o świadku koronnym – tak M. Gabriel-Węglowski, Ustawa o świadku koronnym. 
Komentarz. Zarys instytucji w Europie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 57. Odmiennie  
T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego oraz ustaw o świadku koronnym. Komentarz, Wolters 
Kluwer Polska, Warszawa 2008, s. 1429−1433.

22 V. Konarska-Wrzosek [w:] Kodeks karny komentarz, dz. cyt., s. 405.

23 Z. Sienkiewicz [w:] Kodeks karny komentarz, tom II (art. 32−116), M. Kalitowski, Z. Sienkiewicz, 
J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Arche, Gdańsk 1999, s. 130. Autorka stwierdza wprost, że 

„Chodzi bowiem w tym przypadku o premiowanie „współpracy” sprawcy z organami ścigania, 
udzielenie informacji, które umożliwią sprawniejsze, szybsze postępowanie karne oraz rozbicie 
solidarności grupy przestępczej”.

24 Wynika to z uzasadnienia rządowego projektu kodeksu karnego [w:] Nowe kodeksy karne – z 1997 r. 
z uzasadnieniami, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1997, s. 155. 
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rozwiązań w tym zakresie25, a zwłaszcza znanych z poprzednich kodeksów26. Po czwarte, 
w odróżnieniu od świadka koronnego, gdzie po uzyskaniu tego statusu dochodzi do 
konwersji roli procesowej i sprawca nie odpowiada karnie, mały świadek koronny po-
zostaje ze statusem podejrzanego, odpowiadając za swoje czyny27. Po piąte, wszystkie 
te rozwiązania łączy także podmiot, w tym przypadku – składający obszerne i szczere 
wyjaśnienia sprawca przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Zwłaszcza z powodu 
tego ostatniego argumentu, poczynione tu uwagi dotyczą wszystkich tych rozwiązań, 
czyli najszerszego rozumienia pojęcia „małego świadka koronnego”. Z uwagi na wymogi 
formalne tej publikacji nie byłaby możliwa szczegółowa analiza zasygnalizowanych 
rozwiązań. Nie jest to także niezbędne, kiedy weźmie się pod uwagę, iż materią wokół 
której koncentrują się te rozważania jest, będąca wspólną płaszczyzną, próba refleksji 
w zakresie oceny wartości dowodowej wyjaśnień „małego świadka koronnego”. 

Zgodnie z art. 74 § 1 k.p.k. podejrzany nie ma obowiązku dostarczania dowodów 
na swoją niekorzyść, nie ma też − zgodnie z art. 175 § 1 k.p.k. − obowiązku składania 
wyjaśnień oraz udzielania odpowiedzi na pytania. O tych i innych uprawnieniach 
oraz obowiązkach organ jest obowiązany pouczyć (na podstawie art. 300 k.p.k.) po-
dejrzanego przed pierwszym przesłuchaniem. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Admini-
stracyjnego (dalej: SA) z Wrocławia z 17 maja 2013 r. obowiązek ten dotyczy także 
pouczenia o możliwości obligatoryjnego nadzwyczajnego złagodzenia kary z art. 60 
§ 3 k.k., bowiem „sprawca ma wtedy wybór i możliwość podjęcia decyzji, czy gotów 
jest do współpracy z organami ścigania mając wręcz zagwarantowaną pewność otrzy-
mania kary nadzwyczajnie złagodzonej, czy też odmówi tej współpracy.”28. Wydaje 

25 Istotne stanowisko zajął Sąd Najwyższy (dalej: SN), stwierdzając, że niewątpliwie w zamyśle usta-
wodawcy było, by zastosowanie przepisu art. 60 § 3 k.k. z zasady dawało sprawcy tzw. małemu 
świadkowi koronnemu większą korzyść niż „zwykłe” nadzwyczajne złagodzenie kary (wyrok  
SN z 2 lutego 2016 r., sygn. akt V KK 283/15, Lex nr 1991146.)

26 Kodeks karny z 1932 r. oraz kodeks karny z 1969 r. nie miały odpowiednika art. 60 § 3 i 4 obowią-
zującego kodeksu karnego z 1997 r., chociaż dysponowały narzędziami do nagradzania współpracy 
z organami ścigania w postaci możliwości łagodzenia kary.

27 Wprawdzie wobec małego świadka koronnego z art. 60 § 3 k.k. sąd może, na podstawie art. 61  
§ 1 k.k., odstąpić od wymierzenia kary, to jednak mamy do czynienia z podejrzanym i z wyrokiem 
skazującym.

28 Wyrok SA we Wrocławiu z 17 maja 2013 r., sygn. akt II AKa 107/13, Lex nr 1331159. W uzasadnieniu 
pojawił się argument, że skoro Sąd jest zobowiązany do nadzwyczajnego złagodzenia kary po spełnieniu 
przesłanek z art. 60 § 3 k.k., to „funkcjonariusze powinni wręcz” o takiej możliwości pouczyć. 
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się, że pouczenie o instytucji „małego świadka koronnego” określonej także w art. 60  
§ 4 k.k. czy też z art. 36 § 3 k.k.s.29 może być uznane niejednokrotnie za konieczne, na 
podstawie art. 16 § 2 k.p.k.30. Organy nie mogą przedstawić fakultatywnego złagodzenia 
kary w formie obietnicy, bowiem byłaby to niedopuszczalna forma wywierania presji31.

Jeszcze przed polskimi kodyfikacjami procedury karnej z 1928 r., 1969 r. i z 1997 r. 
wyrażono, wciąż aktualny pogląd, że postępowanie dowodowe w procesie karnym musi 
dążyć do zdobycia prawdy materialnej i jego celem jest odtworzenie stanu faktycznego 
jako podstawy przyszłego wyroku32. Zgodnie z art. 2 § 2 k.p.k., podstawę wszelkich 
rozstrzygnięć w postępowaniu karnym powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktycz-
ne33. W większości spraw karnych nadal najistotniejsze są osobowe źródła dowodowe, 
pomimo coraz większego znaczenia naukowych metod zbierania dowodów34. Zgodnie 
z wyrażoną w art. 7 k.p.k. zasadą swobodnej oceny dowodów, organ procesowy nie jest 
skrępowany żadnymi regułami, które z góry narzucałyby ocenę dowodów, bowiem ta 
pozostawiona jest sądowi orzekającemu35. Przy czym jest to ocena swobodna, ale nie 
dowolna36. Adresatem tej zasady są wszystkie organy postępowania, we wszystkich 

29 Art. 113 § 1 k.k.s. odsyła do odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego, 
jeżeli jego przepisy nie stanowią inaczej.

30 Przepis ten brzmi następująco: „Organ prowadzący postępowanie powinien ponadto w miarę 
potrzeby udzielać uczestnikom postępowania informacji o ciążących obowiązkach i przysługują-
cych im uprawnieniach także w wypadkach, gdy ustawa wyraźnie takiego obowiązku nie stanowi. 
W razie braku takiego pouczenia, gdy w świetle okoliczności sprawy było ono nieodzowne, albo 
mylnego pouczenia, stosuje się odpowiednio § 1.” – tj. „nie może wywoływać ujemnych skutków 
procesowych dla uczestnika postępowania lub innej osoby, której dotyczy”.

31 V. Konarska-Wrzosek [w:] Kodeks karny…, dz. cyt., s. 411.

32 J. J. Bossowski, Ewolucja postępowania dowodowego w procesie karnym. Od pojedynku sądowego 
i Sądów Bożych do psychologicznej oceny zeznań i dowodów rzeczowych, Księgarnia Uniwersytecka 
Fiszer i Majewski, Poznań 1924, s. 7. 

33 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. − Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. nr 1987).

34 E. Samborski, (aktualizacja Wojciech Kotowski), Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, 
Lexis Nexis, Warszawa 2013, s. 328; S. Zabłocki, Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach 
karnych, Wolters Kluwer Polska/Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006, s. 178: „Dowody 
z zeznań świadków stanowią w praktyce najczęściej i najwszechstronniej wykorzystywane dowody”.

35 A. Sakowicz [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. A. Sakowicz, C.H. Beck, wydanie 
ósme, Warszawa 2018, s. 55 i n. 

36 Zob. wyrok SN z 8 lipca 1968 r., sygn. akt III KR 190/67, OSNPG 1969, Nr 2, poz. 29. 
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stadiach37. Swobodna ocena dowodów musi być zatem oparta o kryterium zasad pra-
widłowego rozumowania, wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego, jak również 
z uwzględnieniem całokształtu okoliczności ujawnionych w toku przewodu sądowego. 
Jak słusznie stwierdził SN: „przekonanie każdego sądu o wiarygodności jednych do-
wodów i niewiarygodności innych pozostaje pod ochroną art. 7 k.p.k tylko wówczas, 
gdy to przekonanie powstało po przeprowadzeniu wszystkich dowodów, ocenianych 
swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy 
i doświadczenia życiowego.”38. Prawo dowodowe w sposób zróżnicowany akcentuje 
poszczególne elementy postępowania dowodowego − w zależności od stadium po-
stępowania karnego. Na etapie postępowania przygotowawczego najistotniejsze jest 
poszukiwanie, zbieranie oraz zabezpieczenie i utrwalenie dowodów. W stadium jurys-
dykcyjnym szczególny nacisk kładzie się na weryfikację i ocenę dowodów39. Z uwagi 
na fakt, iż dotychczasowe metody zbierania dowodów okazały się niewystarczające, do 
walki z przestępczością zorganizowaną40 wprowadzono instytucję świadka koronnego41 
oraz „małego świadka koronnego”. Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu k.k., 
celem tego rozwiązania było rozbicie solidarności grupy przestępczej42.

Przed próbą oceny wartości dowodowej celowe jest sygnalne wskazanie kilku 
problemów wykładni przepisów dotyczących skutecznej denuncjacji, tj. gwarantują-
cej wymierzenie kary obligatoryjnie bądź fakultatywnie nadzwyczajnie złagodzonej. 
W omawianych ustawach (k.k. i k.k.s.) brak jest precyzyjnego zakresu temporalnego 
do ujawnienia niezbędnych informacji. Nie ma większych trudności interpretacyj-
nych z przepisami zawartymi w k.k.s., gdzie jest mowa o „ujawnieniu przed organem 
postępowania przygotowawczego”43 i z tego powodu wydaje się zasadnym pogląd, 

37 A. Sakowicz [w:] Kodeks postępowania…, dz. cyt., s. 57.

38 Por. wyrok SN z 14 stycznia 2004 r., sygn. akt III KK 222/03, OSN SK 2004, Nr 1 poz. 97. 

39 A. Gaberle, Dowody w sądowym procesie karnym, Teoria i praktyka, Wolters Kluwer Polska, wydanie 
drugie, Warszawa 2010, s. 24. 

40 W. Filipkowski, Przestępczość zorganizowana – ujęcie prawne i kryminologiczne, „Prokuratura  
i Prawo” 2006, nr 12, s. 57.

41 Ustawa z 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1197).

42 Uzasadnienie rządowego projektu kodeksu karnego [w:] Nowe kodeksy karne – z 1997 r. z uzasad-
nieniami, Warszawa 1997, s. 155.

43 Art. 36 § 3 in fine. k.k.s. 
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że może to nastąpić na etapie postępowania przygotowawczego44. Także ujawnienie 
dokonane po przekazaniu sprawy prokuratorowi przez sąd do uzupełniania (w trybie 
art. 337 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.p.k. bądź w trybie art. 345 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 
k.p.k.) traktowane jest jako skuteczne45. Na marginesie warto wspomnieć, że problem 
nie istnieje także w ustawie z 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym, gdzie w art. 3 
ust. 1 pkt 1 określono wprost, że sprawca ma przekazać owe informacje najpóźniej do 
chwili wniesienia aktu oskarżenia do sądu. Natomiast w k.k. przepisy w tym zakresie 
nie poddają się łatwej wykładni i z tego powodu w doktrynie istnieje kilka bardzo 
rozbieżnych stanowisk 46. Sformułowanie użyte w art. 60 § 3 in fine k.k. i w art. 60  
§ 4 in fine k.k., że owo ujawnienie ma nastąpić „wobec organu powołanego do ścigania 
przestępstw” stwarza niepotrzebnie szerokie możliwości interpretacyjne. Najbardziej 
skrajna propozycja przewiduje, że sprawca, aby skorzystać z tej instytucji, powinien 
ujawnić informacje najpóźniej w trakcie pierwszego przesłuchania47. Brak jest jed-
nak takich zapisów w ustawie, aby żądać od sprawcy denuncjacji już na pierwszym 
przesłuchaniu, co zresztą i tak byłoby trudne do zrealizowania. W praktyce bowiem 
takie wyjaśnienia opisujące przestępczy proceder działania grupy przestępczej są na 
tyle obszerne, że niewykonalne jest ich zaprotokołowanie w jednym przesłuchaniu.48 
Kolejne, nieco mniej restrykcyjne stanowisko przewiduje, że wymóg wypełnienia 
przesłanek z art. 60 § 3 i § 4 k.k. zostaje spełniony, jeżeli sprawca dokona ujawnienia 
do momentu końcowego zaznajamiania podejrzanego i jego obrońcy z materiałami 
postępowania na podstawie art. 321 § 1 k.p.k.49. Tuż za nim jest koncepcja przyjmu-
jąca, że denuncjacja jest skuteczna aż do chwili wniesienia aktu oskarżenia do sądu50. 
Wydaje się, że te dwa ostatnie stanowiska najbliższe są literalnemu brzmieniu przepi-
sów. Znacząco dalej natomiast przesuwa granicę temporalną, koncepcja przewidująca 

44 G. Łabuda [w:] Kodeks karny skarbowy…, dz. cyt., s. 397.

45 Tamże.

46 Poniższa koncepcja przedstawienia stanowisk została przedstawiona [w:] J. Raglewski, Model 
nadzwyczajnego złagodzenia…, dz. cyt., s. 286 i nast.

47 B. Kolasiński, Glosa do uchwały SN z 25 lutego 1999 r., sygn. I KZP 38/98, s. 112.

48 Autor wie o tym, gdyż jest pracownikiem organu ścigania realizującego czynności związane 
z „małym świadkiem koronnym”. 

49 J. Kulesza, Glosa do uchwały SN z 25 lutego 1999 r., dz. cyt., s. 491.

50 Z. Ćwiąkalski [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz, red. A. Zoll, Warszawa 2007,  
s. 766–767.
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możliwość ujawniania informacji najpóźniej przed zakończeniem rozprawy głównej, 
podpierająca się argumentem, że przecież na sali sądowej jest przedstawiciel organu 
powołanego do ścigania przestępstw w osobie prokuratora51. Skrajny pogląd przewi-
duje taką możliwość dla sprawcy aż do momentu przed uprawomocnieniem wyroku, 
a zatem także w toku postępowania odwoławczego52. Oba te poglądy nie zasługują na 
aprobatę, bo pomimo że na sprawie sądowej jest prokurator (dodajmy, że nie zawsze 
jego obecność jest obligatoryjna), będący niewątpliwie organem powołanym do ścigania 
przestępstw, to jednak na sali sądowej jest już stroną, a gospodarzem jest sąd, który 
reprezentuje organa wymiaru sprawiedliwości, i to on wówczas odbiera informacje53.

Ustawodawca nie wypowiedział się także expressis verbis co do formy, w jakiej 
współsprawca miałby ujawnić informacje, ale w doktrynie zgodnie przyjmuje się, że 
powinna być to forma protokołu54, a nie pisma czy innego zapisku − z uwagi na treść  
art. 174 k.p.k., z którego wynika, że nie można by było odczytać ich na rozprawie głównej55.

Sporna pozostaje jednak kwestia, czy ma zastosowanie wyłącznie protokół prze-
słuchania podejrzanego56, czy także protokół przesłuchania świadka57. Podzielam 
stanowisko, że obydwa protokoły, bo inaczej byłoby to wprowadzanie kryterium po-
zanormatywnego, które zawęża stosowanie tej instytucji58.

51 J. Wojciechowski, Nadzwyczajne złagodzenie kary jako premia za pomoc organom ścigania [w:] 
Rozważania o prawie karnym. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin Profesora 
Aleksandra Ratajczaka, red. A. Szwarc, Wydawnictwa Poznańskie, Poznań 1999, s. 314.

52 P. Hofmański [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. O. Górniok, Lexis Nexis, Warszawa 2006, s. 184. 

53 Tak też J. Raglewski, Model nadzwyczajnego złagodzenia…, dz. cyt., s. 291.

54 Takie też jest stanowisko SN, który w postanowieniu z 25 lutego 1999 r., sygn. akt I KZP 38/98, wskazał, 
iż przekazanie przez sprawcę informacji winno odbyć się w trybie przewidzianym przez ustawę w po-
stępowaniu karnym, w jakim przeprowadza się taki dowód. Jednocześnie w tym samym postanowieniu 
SN wykluczył formę zeznań świadka jako dopuszczalną do pozyskania informacji od sprawcy.

55 Zob. np. orzeczenie SA w Krakowie z 26 kwietnia 2006 r., sygn. akt II AKa 59/06, Lex nr188879, 
gdzie sąd stwierdza: „Choć przepis art. 60 § 3 k.k. nie ustala wymogu, co do formy, w jakiej ma 
nastąpić ujawnienie informacji w nim przewidzianych, powinno to nastąpić w formie przewidzianej 
procesowo, to jest podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego.”.

56 Tak np. C. Kamiński, „Mały świadek koronny” (art. 60 § 3 k.k.) [w:] Przestępczość zorganizowana. 
Świadek koronny. Terroryzm w ujęciu praktycznym, red. E. Pływaczewski, Wolters Kluwer Polska, 
Kraków 2005, s. 316.

57 M. Surkont, Szczególne podstawy i sposób łagodzenia kary z art. 60 § 3–5 i art. 61 k.k., „Przegląd 
Sądowy” 1999, nr 11–12, s. 50.

58 Zob. uwagi J. Raglewskiego, Model nadzwyczajnego złagodzenia…, dz. cyt., s. 285–286.
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W doktrynie i judykaturze wyrażany jest pogląd, że instytucja „małego świadka 
koronnego” winna dotyczyć wyłącznie sprawcy skruszonego, przejawiającego postawę 
niejako czynnego żalu59. Zgodzić się jednak trzeba z poglądem przeciwnym, że z punktu 
widzenia spełnienia przesłanek tej instytucji, motywacja sprawcy jest okolicznością 
irrelewantną60. Dla porządku należy dodać, że dla wymogu reprezentowanego przez 
pierwsze stanowisko brak jest umocowania ustawowego. Podnoszony jest nawet ar-
gument, że denuncjacja jest w praktyce najczęściej wynikiem rachunku zysków i strat, 
któremu nie towarzyszy głębsza krytyczna refleksja sprawcy nad jego wcześniejszym 
przestępczym zachowaniem61. Szczególnej kontroli powinna być zatem poddana 
wiarygodność przekazywanych informacji, a nie motywy ich ujawniania. Nie jest to 
zadanie łatwe, zwłaszcza, że „w praktyce procesowej trudno wyraźnie oddzielić prob-
lematykę oceny zeznań szczerych od pełnych oraz ocenę zeznań od oceny świadka”62, 
zaś „ustalenie stopnia szczerości i pełności zeznań jest istotnym elementem oceny 
wiarygodności zeznania”63. SN wypowiedział się w postanowieniu z 20 listopada 
2013 r., że składający wyjaśnienia, chcąc skorzystać z obligatoryjnego nadzwyczajnego 
złagodzenia kary na podstawie art. 60 § 3 albo § 4 k.k. musi być lojalnym procesowym 
współpracownikiem organów ścigania oraz organów wymiaru sprawiedliwości i właś-
nie dlatego trafnie, nazywany jest „małym świadkiem koronnym” we własnej i cudzej 
sprawie karnej64. Ponadto, musi przyznać się do sprawstwa i zawinienia65. Ten ostatni 

59 Postanowienie SN z 20 września 2002 r., sygn. akt V KKN 174/01, Lex nr 56082. Podobnie SA 
w Katowicach w wyroku z 12 kwietnia 2000 r. sygn. akt II AKa 64/00, „Prokuratura i Prawo” 2000,  
nr 11 – dodatek „Orzecznictwo”, poz. 19, który stwierdza, że: „Ujawnienie z art. 60 § 3 k.k. jako postać 
czynnego żalu bezspornie łączy się również z określonymi przeżyciami psychicznymi sprawcy, a więc 
skruchą i chęcią współpracy z organami ścigania.”.

60 M. Budyń-Kulik [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Wolters Kluwer Polska, wydanie 
czwarte, Warszawa 2012, s. 166. Tak też J. Raglewski, Model nadzwyczajnego złagodzenia…, s. 234.

61 J. Raglewski, Model nadzwyczajnego złagodzenia…, dz. cyt., s. 235.

62 E. Gruza, Ocena wiarygodności zeznań świadków w procesie karnym. Problematyka kryminalistyczna, 
Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003, s. 15.

63 Tamże, s. 16.

64 Postanowienie SN – Izba Karna z 20 listopada 20013 r., sygn. akt II KK 184/13, opubl. OSNWKW 
2014/3/28; Biuletyn SN 2014/3; KZS 2014/4/11.; tak samo SA w Lublinie w wyroku z 29 kwietnia 
2014 r., sygn. akt II AKa 2/14, Lex nr 1488652. 

65 Postanowienie SN – Izba Karna z 20 listopada 2013 r., sygn. akt II KK 184/13, opubl. OSNWKW 
2014/3/28; Biuletyn SN 2014/3; KZS 2014/4/11.
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argument traci rację bytu po analizie art. 60 § 4 k.k., gdzie jest mowa − w odniesieniu 
do przestępstwa popełnionego przez denuncjatora − jedynie o złożeniu przez niego 
wyjaśnień w swojej sprawie. Nie ma natomiast wymogów co do ich zakresu, a zatem 
fakt, że wyjaśnienia te nie są wyczerpujące, nie może wykluczać skorzystania przez 
sprawcę z nadzwyczajnego złagodzenia kary za istotne przyczynienie się do ujawnienia 
innego poważnego przestępstwa66. W kontekście instytucji „małego świadka koronne-
go” pojawia się pytanie o zakres informacji jakie sprawca winien przekazać organom 
ścigania. Poza podniesioną zdanie wyżej kwestią, od sprawcy oczekuje się ujawnienia 
całej wiedzy o przestępstwie, którego jest współsprawcą67. Podobnie w przypadku 
ujawniania drugiego przestępstwa zagrożonego karą powyżej 5 lat pozbawienia wol-
ności. Słusznie podnosi się, że ustawodawca popełnił błąd, dokonując w art. 60 § 3 k.k. 
rozdzielenia kategorii informacji dotyczących „osób uczestniczących w popełnieniu 
przestępstwa” oraz „istotnych okoliczności jego popełnienia68. Chodzi o wszelkie dane 
istotne dla określenia znamion przestępstwa, identyfikacji sprawców, ale także sposobu 
ich działania, ukrycia łupów, podziału zysków, wskazanie znanych sprawcy świadków 
i innych dowodów winy69. „Nawiasem mówiąc, trudno wręcz wskazać na okoliczno-
ści przestępstwa, którym można domówić cechy istotności.”70 Na gruncie rozwiązań 
przyjętych w kodeksie karnym skarbowym, dzięki zapisowi, że sprawca ma ujawnić 

„wszystkie istotne informacje” dotyczące współsprawców oraz „okoliczności jego po-
pełnienia” nie ma większych trudności z wykładnią71. Na marginesie warto wspomnieć, 
że zgodnie z ustawą o świadku koronnym, sprawca traci przywilej niekaralności za 
popełnione przestępstwa, jeżeli zezna nieprawdę co do istotnych okoliczności sprawy 
albo odmówi zeznań przed sądem72. Ponownie największe problemy interpretacyjne 
dotyczą rozwiązań przyjętych w kodeksie karnym w związku z koniecznością wykład-
ni zwrotów „ujawni” i „ujawni nieznane”. Wydaje się, że możemy mówić o kolejnym 
błędzie ustawodawcy. Zwrot „ujawni” z art. 60 § 3 k.k. oraz zwrot „ujawni nieznane” 

66 V. Konarska-Wrzosek [w:] Kodeks karny…, dz. cyt., s. 412.

67 Z. Ćwiąkalski [w:] Kodeks karny…, dz. cyt., s. 769. 

68 J. Raglewski, Model nadzwyczajnego złagodzenia…, dz. cyt., s. 249–250.

69 J. Wojciechowski, Nadzwyczajne złagodzenie kary…, dz. cyt., s. 313.

70 M. Surkont, Szczególne podstawy i sposób łagodzenia kary…, dz. cyt., s. 51.

71 G. Łabuda [w:] Kodeks karny skarbowy…, dz. cyt., s. 395.

72 M. Gabriel-Węglowski, Ustawa o świadku koronnym…, s. 154.
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z art. 60 § 4 k.k. posiada paletę wykładni od stwierdzeń, że organ nie może posiadać 
wcześniej tych informacji, aż po stwierdzenie, że obiektywnie jest to bez znaczenia, 
bo chodzi o subiektywne przekonanie sprawcy. Teorie subiektywistyczne podpierają 
się skądinąd słusznym argumentem, że sprawca nie może posiadać pełnej73 wiedzy 
co do zakresu informacji jakimi dysponuje organ74, zwłaszcza jeżeli uwzględni się 
także aspekt informacji operacyjnych. Teorie obiektywistyczne podnoszą argument 
z semantycznej analizy tych zwrotów i przyznaniu prymatu wykładni językowej75. 
Dostrzegając te trudności, SN na pytanie Pierwszego Prezesa SN wyraził pogląd76, 
zgodnie z którym „… użyty w art. 60 § 3 k.k. termin ‘ujawni’ oznacza przekazanie 
przez sprawcę organowi powołanemu do ścigania przestępstw określonych tym prze-
pisem wiadomości dotychczas temu organowi nieznanych lub takich, które – według 
wiedzy sprawcy – są temu organowi nieznane”77. Choć jest to problem istotny, to 
jednak z uwagi na obszerność zagadnienia pozostawmy spór w tym miejscu, bez 
roszczenia prawa do jego jednoznacznego rozstrzygnięcia. Kolejny problem interpre-
tacyjny to kwestia czy istnieje obowiązek sprawcy podtrzymania ujawnionych przez 
siebie informacji w toku całego postępowania, zwłaszcza na etapie jurysdykcyjnym. 
Stanowiska były podzielone, z jednej strony argumentowano, że takiego obowiązku 
nie sposób wyprowadzić z treści przepisów statuujących instytucję „małego świadka 
koronnego”78. Konkurencyjny pogląd wymagał konsekwentnej współpracy sprawcy 
z organami procesowymi i obowiązku podtrzymania tych informacji także przed są-
dem79. Po wprowadzeniu, od 17 grudnia 2005 r., obowiązku konsekwentnej postawy 
sprawcy, przez dodanie do art. 36 k.k.s. § 4 pkt 1, na gruncie kodeksu karnego skar-
bowego, sytuacja wydaje się być klarowna. Kwestia nie jest tak oczywista w przypadku 
kodeksu karnego, pomimo wprowadzenia do kodeksu postępowania karnego ustawą 

73 Przedstawienie postanowienia o przedstawieniu zarzutów podejrzanemu daje już wiedzę sprawcy 
przynajmniej o części dowodów jakimi dysponuje organ.

74 Z. Ćwiąkalski [w:] Kodeks karny…, s. 769. 

75 Obszerny przegląd tych stanowisk i argumentów przedstawia J. Raglewski, Model nadzwyczajnego 
złagodzenia…, s. 258–284.

76 Analiza tego orzeczenia, zob. P. Wiatrowski, Dyrektywy wykładni prawa karnego materialnego 
w judykaturze Sądu Najwyższego, Warszawa 2013, s. 200–205.

77 Uchwała 7 sędziów z 29 października 2004 r., sygn. akt I KZP 24/04, OSNKW 2004, z. 10, poz. 92.

78 J. K. Paśkiewicz, Świadek koronny in…, dz. cyt., s. 50–51.

79 Np. SA w Warszawie w wyroku z 13 grudnia 1999 r., sygn. akt II AKa 326/99, OSA 2000, nr 9, poz. 67.
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z 10 stycznia 2003 r., obowiązującą od 1 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 17 poz. 155.) dodatko-
wych podstaw wznowienia prawomocnego orzeczenia wobec skazanego, do którego 
zastosowano przepis art. 60 § 3 lub 4 k.k. lub art. 36 § 3 k.k.s., jeżeli nie potwierdził 
w postępowaniu karnym ujawnionych przez siebie informacji80. Stanowisko braku 
wymogu konsekwentnej postawy sprawcy w kodeksie karnym81 (na wzór przywołanej 
wyżej w kodeksie karnym skarbowym) oceniono jako błąd ustawodawcy wymagający 
pilnej interwencji legislatora82.

Analizując problematykę wartości dowodowej ujawnienia i wyjaśnień złożonych 
przez tzw. „małego świadka koronnego”, wiele istotnych wskazówek można odnaleźć 
w wyrokach SN i SA. Upraszczając, można stwierdzić, że sądy nakazują szczególną 
ostrożność w ocenie takich dowodów, podkreślając jednak stanowczo, że może to być 
dowód wartościowy, a czasem − jak podniesiono w doktrynie w odniesieniu do zeznań 
świadka koronnego − nie do zastąpienia83. I tak np. SN, który wskazał pewne pomocne 
kryteria: „…kontrola dowodu z wyjaśnień współoskarżonego (w praktyce zwanych 

80 Zob. art. 540a ust. 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. 
Nr 1987).

81 Nie brakuje jednak orzeczeń sądów, które jako oczywisty obowiązek potwierdzenia ujawnionych 
informacji w toku z przepisu art. 540a wywodzą. Tak np. SA w Lublinie w wyroku z 13 września 
2004 r., sygn. akt II AKa 160/04, Lex nr 148550: „Wprawdzie z treści art. 60 § 3 k.k. nie wynika, 
by warunkiem zastosowania tego artykułu było potwierdzenie przyznania także na rozprawie, 
jego niezmienność w trakcie całego postępowania, w tym sądowego, to jednak sformułowanie  
art. 540a KPK nie pozostawia co do tego wątpliwości. Skoro ustawodawca uważa, że można wzno-
wić postępowanie zakończone prawomocnym orzeczeniem, jeżeli skazany w ramach art. 60 §  
3 k.k. nie potwierdził w postępowaniu karnym ujawnionych przez siebie informacji, to tym bardziej 
zasadny jest pogląd, że nie można zastosować art. 60 § 3 k.k. wobec oskarżonego, który zmienia 
swe wyjaśnienia przed zakończeniem prawomocnego postępowania”. Podobnie SA w Krakowie 
w wyroku z 24 maja 2005 r., sygn. akt II AKa 90/05, Lex nr 158569: „Do stosowania art. 60 § 3 k.k. 
nie jest wystarczające podanie w śledztwie informacji wymaganych tym przepisem, jeśli poda-
jący nie zaprzeczył im wobec sądu. Sofizmatem jest twierdzenie, że sprawca podał te informacje, 
chociaż im zaprzeczył”.

82 A. Bojańczyk, Opinia prawna na temat projektowanych zmian w Kodeksie karnym dotyczących 
instytucji tzw. małego świadka koronnego (projektowany art. 60a, art. 61 k.k.), środka probacyj-
nego warunkowego umorzenia postępowania karnego (art. 66–68 k.k.) i przestępstw przeciwko 
wymiarowi sprawiedliwości [w:] Kodeks karny – projekt nowelizacji, Wydawnictwo Sejmowe, 
Warszawa 2007, nr 5, s. 87.

83 E. Gruza, Ocena wiarygodności zeznań…, dz. cyt., s. 191.
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‘pomówieniami’, niezbyt trafnie ze względu na analogię z jedną z form przestępczego 
zniesławienia), a zresztą każdego dowodu osobowego, polega na sprawdzeniu: (1) czy 
informacje tak uzyskane są przyznane przez pomówionego, (2) czy są potwierdzone 
innymi dowodami, choćby w części, (3) czy są spontaniczne, złożone wkrótce po 
przeżyciu objętych nimi zaszłości, czy też po upływie czasu umożliwiającego uknucie 
intrygi, (4) czy pochodzą od osoby bezstronnej, czy też zainteresowanej obciąże-
niem pomówionego, (5) czy są konsekwentne i zgodne co do zasady oraz szczegółów 
w kolejnych relacjach składanych w różnych fazach postępowania, czy też zawierają 
informacje sprzeczne, wzajemnie się wykluczające bądź inne niekonsekwencje, (6) 
czy pochodzą od osoby nieposzlakowanej, czy też przestępcy, zwłaszcza obeznanego 
z mechanizmami procesu karnego, (7) czy udzielający informacji sam siebie również 
obciąża, czy też tylko przerzuca odpowiedzialność na inna osobę, by siebie uchronić 
przed odpowiedzialnością…”84. To interesująca propozycja, trzeba jednak pamiętać, 
że „zeznania zarówno świadków koronnych, jak i tzw. „małych świadków koron-
nych”, tak jak każdy inny dowód podlegają ocenie sądu orzekającego, która musi być 
przeprowadzona w sposób zgodny z art. 7 k.p.k. Nie można przy tym traktować tego 
rodzaju dowodów jako zwykłych pomówień”85. Te tzw. „pomówienia” denuncjatora, 
który chce skorzystać z dobrodziejstwa art. 60 § 3 k.k., współpracując z organami 
ścigania, są pełnowartościowymi dowodami, jeżeli spełniają odpowiednie warunki. 
Przede wszystkim dowód taki podlegać powinien szczegółowej, wnikliwej i ostrożnej 
ocenie ze strony sądu I instancji, który powinien zbadać, czy tego rodzaju pomówie-
nie jest konsekwentne i stanowcze, czy jest zgodne z doświadczeniem życiowym oraz 
logiką wypadków, czy znajduje potwierdzenie w innych dowodach”86. SN podkreśla 
w innym orzeczeniu, że „nie stanowi podstawy do podważenia wiarygodności relacji 
współsprawcy sam fakt, że składał je, licząc na możliwość zastosowania wobec niego 
nadzwyczajnego złagodzenia kary na podstawie art. 60 § 3 k.k. Relacje współsprawcy 
spodziewającego się skorzystania z nadzwyczajnego złagodzenia kary − w oparciu  
o art. 60 § 3 k.k. − muszą być oceniane z zachowaniem wszystkich reguł dokonywania 
oceny dowodów, a więc w sposób wszechstronny, obiektywny, całościowy, z poszano-
waniem naczelnych zasad procesu karnego, w tym także według treści art. 5 k.p.k.”87 

84 Wyrok SA w Krakowie z 3 kwietnia 2014 r., sygn. akt II AKa 27/14, Lex nr 1540474.

85 Wyrok SA w Warszawie z 23 grudnia 2014 r., sygn. akt II AKa 436/14, Lex nr 1649318. 

86 Wyrok SA w Warszawie z 11 października 2012 r., sygn. akt II AKa 253/12, Lex nr 1238280.

87 Wyrok SA w Łodzi z 18 grudnia 2014 r., sygn. akt II AKa 274/14, Lex nr 1661224.
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Istotny w tych rozważaniach jest też pogląd SN, w którym stwierdza, że dla zastosowa-
nia dobrodziejstwa obligatoryjnego, nadzwyczajnego złagodzenia kary „nie wystarcza 
przyznanie się do winy i złożenie choćby najobszerniejszych wyjaśnień. Przyznanie 
się oskarżonego do winy stanowi okoliczność łagodzącą, wpływającą na wymiar kary, 
natomiast do zastosowania przepisu art. 60 § 3 k.k. muszą, poza przyznaniem się do 
winy, być spełnione dodatkowe przesłanki. Jeżeli okoliczności podane w wyjaśnieniach 
oskarżonego, przyznającego się do winy, nie dostarczają informacji stanowiących po-
moc dla organów ścigania ani też nie przyczyniają się do rozbicia grupy przestępczej, 
to nie zasługują aż na nadzwyczajne złagodzenie kary, gdyż nie wyczerpują warunków 
określonych w art. 60 § 3 k.k.”88. W aspekcie praktycznym może pojawić się sytuacja, że 
denuncjator, z racji chociażby jego bardzo niskiej pozycji w strukturze zorganizowanej 
grupy przestępczej, takich informacji, które „wystarczyłyby” do wypełnienia przesłanki 
z tego przepisu, może zwyczajnie nie posiadać89. Odniesienie do pkt 2 cytowanego 
orzeczenia znajdujemy w wyroku SA w Krakowie, który stwierdza, że „nie można 
wymogu potwierdzenia pomówienia innymi dowodami rozumieć w ten sposób, że 
wszystkie okoliczności podane przez pomawiającego muszą znajdować potwierdzenie 
w innych dowodach. Taka interpretacja byłaby nielogiczna, bo oznaczałaby założenie 
a priori niewiarygodności pomówienia, skoro za prawdziwe mogłoby ono zostać 
uznane tylko wówczas, gdy zostało potwierdzone w całości innymi dowodami. Kłóciłaby 
się też taka interpretacja z senesem instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary z art. 60 
§ 3 k.k., bo możliwość jej zastosowania ograniczałaby się do takich tylko sytuacji, 
w których pomówienie mogłoby zostać potwierdzone innymi dowodami, a to – jak 
wynika z praktyki sądowej nie zawsze jest możliwe”90. Nie można też zapominać, że 

„świadek koronny może się mylić, jak każdy świadek co do faktów, a tym więcej, gdy 
dokonuje uogólnień dla sformułowania swej opinii”91. Ważny głos zajął SA we Wrocła-

88 Wyrok SA w Łodzi z 28 lutego 2001 r., sygn. akt II AKa 240/00, Lex nr 52309.

89 Jak stwierdził SA w Warszawie w wyroku z 12 lipca 2013 r., sygn. II AKa 229/13, Lex nr 1356709: 
„Nawet wyjawienie organom ścigania w toku postępowania przygotowawczego całej posiadanej 
przez podejrzanego wiedzy na temat popełnionego we współdziałaniu z innymi osobami przestęp-
stwa, nie oznacza jeszcze, że niejako automatycznie zachodzą pozostałe przesłanki nadzwyczajnego 
złagodzenia kary z art. 60 § 3 k.k., w szczególności obowiązek ujawnienia istotnych okoliczności 
jego popełnienia. Miarą owej istotności ujawnionych okoliczności winna być ich przydatność dla 
ustalenia, zidentyfikowania i ewentualnego pociągnięcia do odpowiedzialności karnej pozostałych 
współsprawców, ewentualnie uniemożliwienia im dalszej przestępczej działalności.”.

90 Wyrok SA w Krakowie z 4 lutego 2014 r., sygn. akt II AKa 148/13, Lex nr 1455564.

91 Wyrok SA w Krakowie z 14 listopada 2009 r., sygn. akt II AKa 117/09, Lex nr 590579.
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wiu, stwierdzając, że „przepis art. 74 § k.p.k. w zw. z art. 386 § 1 k.p.k. zapewnia osobie 
oskarżonej prawo składania wyjaśnień albo odmówienia ich w całości, czy odmówienia 
odpowiedzi na poszczególne pytania, nie przyznaje jednak prawa do podawania nie-
prawdy. Określony w tym przepisie zakaz żądania dostarczania dowodów przeciwko 
sobie (samooskarżania) wyraża jedynie niedopuszczalność zmuszania, by oskarżony 
sam się oskarżył, oznacza więc brak sankcji za mówienie nieprawdy. Żaden zaś przepis 
prawny, ani norma moralna nie zezwala na mówienie nieprawdy, nawet oskarżonemu. 
Brak sankcji za mówienie nieprawdy nie jest zezwoleniem na kłamstwo. Podawanie 
nieprawdy nie jest alternatywą dla prawa powstrzymywania się od samooskarżenia”92.

W literaturze przedmiotu nie brak propozycji stosowania metod służących ocenie 
wiarygodności świadków93wskazujących na określone metody procesowe, ale także 
na metody psychologiczne czy niekonwencjonalne (np. użycie wariografu, zastosowa-
nie hipnozy). Czyni się niekiedy zarzut popełniania błędów przez organy procesowe 
w zakresie wartościowania i oceniania zeznań świadków, popełnianych − według tych 
autorów − najpewniej z braku dostatecznej znajomości psychologii sądowej i krymi-
nalistyki94. Ostatecznie jednak niezależnie od „narzędzi”, jakimi posłuży się organ, 
a zwłaszcza sąd, konieczne będzie rozstrzyganie kwestii wiarygodności wyjaśnień 
w oparciu o wspomniany art. 7 k.p.k. Zasługuje na aprobatę postanowienie SN, gdzie 
stwierdzono, iż „specyfika sytuacji procesowej małego świadka koronnego wymusza 
na sądzie uważną i skrupulatną ocenę takich zeznań”95. Pojawia się też w orzecznictwie 
istotny argument, że „zeznając wiele razy, świadek koronny uzyskuje doświadczenie 
procesowe, jakiego nie mają osoby stające pierwszy raz przed sądem, nabiera nie tylko 
obycia, ale i zyskuje wiedzę o metodykach postępowania. Choćby nie starał się wyko-
rzystać tego dla realizacji własnych rozliczeń z dawnymi wspólnikami, jest to kolejnym 
argumentem za wnikliwością traktowania takiego dowodu”96. Trudno nie zgodzić się 

92 Wyrok SA we Wrocławiu z 6 kwietnia 2018 r., sygn. akt II AKa 48/18, Lex nr 2501268.

93 Zob. np. E. Gruza, Ocena wiarygodności zeznań. świadków w procesie karnym. Problematyka 
kryminalistyczna, Kraków 2003; Z. Muras, Wyjaśnienia oskarżonego w procesie karnym i prawie 
karnym materialnym. Komentarz, C.H. Beck, wydanie drugie, Warszawa 2010; J. K. Gierowski, 
T. Jaśkiewicz-Obydzińska, M. Najda, Psychologia w postępowaniu karnym, Lexis Nexis, wydanie 
drugie, Warszawa 2010; B. Laszczak, Werbalne i niewerbalne metody oceny wiarygodności zeznań 
i wyjaśnień, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2015, zeszyt 3(19), s. 87–99.

94 E. Gruza, Ocena wiarygodności zeznań…, dz. cyt., s. 13–14.

95 Postanowienie SN – Izba Karna z maja 2015 r., sygn. akt IIKK 122/15, Lex nr 1723770.

96 Wyrok SA w Krakowie z 14 listopada 2009 r., sygn. akt II AKa 117/09, Lex nr 590579.
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z poglądem SA w Krakowie, który stwierdził, iż „dowód z zeznań świadka koronnego 
ma znaczenie szersze niż wynikające z oportunizmu ścigania zaniechanie dochodzenia 
kary w przypadkach uzasadnionych interesem ścigającego. Jest to znaczące narzędzie 
walki z przestępczością, w tym zorganizowaną, bo wprowadza w środowisko przestęp-
ców element nieufności, także przed popełnieniem przestępstw i skłania do wyjawienia 
prawdy o nich, zanim zrobi to wspólnik”97. Nie wspomina się o tym z reguły w doktry-
nie98, ale trzeba pamiętać, że w instytucję „małego świadka koronnego” jest „wpisane 
ryzyko gróźb pod adresem także osób najbliższych wraz z towarzyszącą im obawą ich 
spełnienia”99. Sąd ma obowiązek sięgnąć po profity z tego przepisu, ponieważ sprawca, 
mimo ewentualnych gróźb i obaw, zrywa ze środowiskiem przestępczym i umożliwia 
pociągnięcie jego członków do odpowiedzialności karnej”100.

Na koniec rozważań należy podkreślić, że dowód w postaci wyjaśnień współpo-
dejrzanego, który korzysta z obligatoryjnego nadzwyczajnego złagodzenia kary na 
podstawie art. 60 § 3 k.k., to dowód bezpośredniego uczestnika przestępstwa, stąd 
może stanowić wartościowy materiał w procesie karnym. Jak trafnie stwierdził SN, 
jedynym punktem odniesienia dla oceny, czy oskarżony spełnił wymogi określone 
w art. 60 § 3 k.k. jest, zgodność jego wyjaśnień z ustaleniami dokonanymi w prawo-
mocnych wyrokach sądów101.

Przy korzystaniu z źródła dowodowego w postaci „małego świadka koronnego” 
należy zachować szczególną ostrożność i wnikliwie weryfikować uzyskane w ten sposób 
dowody. Efektem tych wyjaśnień powinny być konkretne informacje, które pomogą 
organom ścigania i wymiarowi sprawiedliwości zebrać dowody popełnienia przestęp-

97 Wyrok SA w Krakowie z 14 listopada 2009 r., sygn. akt II AKa 117/09, Lex nr 590579.

98 Zob. V. Konarska-Wrzosek, teza 33 do art. 60 k.k. [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R. A. Stefański, 
C.H. Beck, wydanie czwarte, Warszawa 2018, dostęp online Legalis. Autorka, jako bodaj jedyna, 
wprost stwierdza: „...ponadto świadczy o pewnej pozytywnej refleksji, chęci zdystansowania się 
sprawcy od tego co zrobił, od wspólników, nawet za cenę odwetu na nim (podkreślenie aut.), od 
działalności przestępczej i solidarności ze światem przestępczym – a to wszystko dobrze rokuje 
na przyszłość w obszarze prewencji indywidualnej”. Podobnie SA w Gdańsku w cytowanym 
w przypisie 100 wyroku. 

99 Narzędzia do reakcji na działania odwetowe znajdujemy między innymi w ustawie z 28 listopada 
2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz.U. z 2015 r. poz. 21) oraz w zno-
welizowanym kodeksie karnym wykonawczym (np. art. 88 d k.k.w.).

100 Wyrok SA w Gdańsku z dnia 19 listopada 2013 r., sygn. akt II AKa 321/13, Lex nr 1403698.

 101 Postanowienie SN z 8 stycznia 2003 r., sygn. akt III KKN 450/00, Lex nr 74373.
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stwa i postawić w stan oskarżenia współsprawców, zwłaszcza najcięższych przestępstw. 
Trzeba pamiętać, że przestępstwa takie, jak: mające charakter terrorystyczny, produkcja 
i obrót narkotykami, handel żywym towarem, nielegalna produkcja i obrót alkoholem 
lub papierosami, oszustwa podatkowe i celne, przemyt materiałów rozszczepialnych, 
handel bronią – są z reguły popełniane przez mniej lub bardziej zorganizowane organi-
zacje przestępcze. Dowody rzeczowe w tych sprawach pozwalają skazać tylko te osoby, 
przy których je znaleziono. Natomiast kierujący tym przestępstwem często pozostają 
nieuchwytni. Są to w zasadzie przestępstwa „bez ofiar”, zatem z reguły nie można liczyć 
tu na pokrzywdzonych – główne źródło dowodów osobowych. Trudno też wprowadzić 
do takiej zorganizowanej grupy tajnego funkcjonariusza Policji102. Niejednokrotnie 
bez skorzystania z informacji uzyskanych od osoby współdziałającej przy popełnianiu 
przestępstwa, zebranie materiału dowodowego będzie bardzo utrudnione, a w niektó-
rych przypadkach nawet niemożliwe103. Wykorzystanie instytucji tzw. „małego świadka 
koronnego,” zwłaszcza we wspomnianych kategoriach spraw, wydaje się nieodzowne. 
Zasygnalizowane problemy interpretacyjne104, zwłaszcza w rozwiązaniach przyjętych 
w tym zakresie w k.k., wymagają istotnych zmian legislacyjnych105. W przekonaniu 
autora rozwiązania przyjęte w k.k.s.106 mogą stanowić cenne wskazówki przy doko-
nywaniu kompleksowej nowelizacji. 

102 S. Waltoś, Świadek koronny – obrzeża odpowiedzialności karnej, „Prokuratura i Prawo” 1993, nr 2, 
s. 16.

103 Podnoszone są argumenty za rozważeniem wprowadzenia zmian legislacyjnych, które wykluczą 
możliwość skazania jedynie na podstawie dowodu z wyjaśnień tzw. „małego świadka koronnego”. 
Tak np. A. Bodnar w wywiadzie „Rzecznik Praw Obywatelskich o stosowaniu instytucji małego 
świadka koronnego”, „Rzeczpospolita” z 20 sierpnia 2018 r.

104 Wnioski w tym zakresie zostały ostatnio sformułowane w podsumowaniu konferencji zorganizowa-
nej w grudnia 2018 r. przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich pt. „Instytucja „małego świadka 
koronnego” – praktyka, kontrowersje i wyzwania”, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/konferencja-

-instytucja-malego-swiadka-koronnego (dostęp: 25 marca 2019 r.).

105 22 marca 2019 r. został złożony projekt poselski (na dzień 24 marca 2019 r. nie został jeszcze nadany 
nr druku i nie został opublikowany w wersji elektronicznej) przewidujący wprowadzenie obowiązku 
potwierdzenia innymi dowodami wyjaśnień tzw. „małego świadka koronnego”, http://www.sejm.
gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=PROJNOWEUST&NrKadencji=8&Kol=D&Typ=UST (dostęp:  
24.03.2019 r.).

106 Zob. art. 36 § 3–5 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2018 r.  
nr 1958).
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Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

O potrzebie kształcenia online  
w zakresie bezpieczeństwa publicznego

Abstrakt

Ciężar zapewnienia bezpieczeństwa publicznego leży na wielu wyspecjalizowanych instytu-
cjach. W Rzeczypospolitej Polskiej funkcję tę realizują w szczególności: Policja, Straż Graniczna, 
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Ochrony Państwa, Żandarmeria Wojskowa, 
straże miejskie (gminne). Przyjmując, że dążenie do zrozumienia prawdy i przekazywanie 
mądrości z pokolenia na pokolenie jest szczególnie wzniosłą działalnością człowieka oraz 
dostrzegając wielką rolę nauki w tworzeniu cywilizacji, określa się dogmaty funkcjonowania 
szkolnictwa wyższego oraz prowadzenia działalności naukowej. Na skutek tego uczelnie oraz 
inne instytucje badawcze przeprowadzają misję o szczególnym znaczeniu dla państwa, win-
dują jednocześnie niekwestionowany wkład w oryginalność gospodarki oraz przyczyniają się 
do rozwoju kultury, a dodatkowo współkształtują kanony obowiązujące w życiu publicznym. 

Misją niniejszej publikacji jest aproksymacja czytelnikowi występujących teorii i definicji 
dotyczących potrzeby szkolenia online w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

Słowa kluczowe: kształcenie, bezpieczeństwo publiczne, online, zagrożenia 

Need of Educating the People  
about the Public Safety Online 

Abstract 
The duty of ensuring the public safety lies on many specialized institutions. In the Republic 

of Poland this function, in particular, is fulfilled by the following institutions: Police, Border 
Guard, the Internal Security Agency, State Security Services, Military Police , municipal guards 
(commune). Assuming that the aspiration to find the truth and to hand the knowledge down 
from generation to generation is the particularly important human activity and noticing 
the fundamental .role of science in creating civilizations, the principles of higher education 
and scientific activity are determined. Because of that, the universities and other research 
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institutions carry out the mission of the particular importance for the state. They also have 
the indisputable contribution to the development of culture and innovation of the economy, 
as well as they are co-shaping the standards being applicable in the public life.

The intention of the paper is to introduce the theories and definitions dealing with the 
necessary online training concerning the public safety.

Keywords: education, public safety, online, threats

Wstęp
Bezpieczeństwo, choć jest przedmiotem poznania naukowego, dopiero kilka lat temu 
doczekało się w Polsce wyodrębnienia w dziedzinie nauk społecznych jako samodzielna 
dyscyplina naukowa [1, 2, 3]. Wydarzenie to zintensyfikowało badania naukowe zwią-
zane z wszelkimi aspektami eksploracji bezpieczeństwa, w tym m.in. porządkowaniem 
języka, jego opisu oraz tworzeniem procesów poznania. Efektem tego jest dorobek 
naukowy związany zarówno z aspektami teoretycznymi, jak i praktycznymi badania 
bezpieczeństwa [4, s. 1].

Problematyka bezpieczeństwa znajduje swoje należne miejsce w wielu wartościo-
wych opracowaniach. Podobnie traktuje się zagrożenia, które z punktu semantyczne-
go są antonimem bezpieczeństwa. Autorzy przedstawiają je w sposób zróżnicowany. 
Przenosi się to w naturalny sposób na sprawy dotyczące typologii bezpieczeństwa 
i zagrożeń. Dotyczy to również bezpieczeństwa publicznego [5, s. 22–27].

Specjaliści różnych dziedzin i dyscyplin naukowych potrzebę bezpieczeństwa 
umiejscawiają w grupie potrzeb podstawowych każdego podmiotu bezpieczeństwa, 
stanowiących jedną z najważniejszych, zarówno dla jednostki, jak i grupy, czy też szerzej 
całych społeczeństw. Jego zaspokojenie determinuje sprawność indywidualną, która 
przekłada się, m.in. na prawidłowe funkcjonowanie i rozwój państwa [6, s. 7]. Należy 
podkreślić, że kryterium potrzeby nie jest jedynym w identyfikacji bezpieczeństwa 
(w tym bezpieczeństwa publicznego). 

Na podstawie analizy opracowań naukowych oraz dokumentów można przyjąć, że 
bezpieczeństwo publiczne to ogół przedsięwzięć i instytucji chroniących mieszkańców 
oraz dobra ogólnonarodowe, porządek i suwerenność państwa przed objawami godzą-
cymi w obowiązujący porządek prawny oraz tymi, które mogą zakłócić niezagrożone 
funkcjonowanie obywateli. Sytuacje niebezpieczne dla bezpieczeństwa publicznego 
mogą mieć charakter wewnętrzny oraz zewnętrzny, czyli znajdują się tu ingerencje ze 
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strony różnych podmiotów państwowych w sprawy oraz konflikty i napięcia społeczne. 
Nierzadko zagrożenia te zakłócają ład społeczny, co wpływa na poczucie niesprawied-
liwości w społeczeństwie oraz niewystarczającej kontroli państwa nad tego typu zjawi-
skami. Bezpieczeństwo publiczne dotyczy każdej sfery życia społeczeństwa, państwa 
oraz jego organów, instytucji publicznych, a także organizacji społecznych. Dlatego 
instytucje państwowe powinny być gotowe do zapobiegania wszelkim zagrożeniom, 
a w przypadku ich zaistnienia – do reagowania oraz podjęcia działań prewencyjnych 
lub represyjnych. 

1. Proces kształcenia w zakresie bezpieczeństwa publicznego

Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego wymaga od państwa powołania i utrzymania 
wielu instytucji wyposażonych w stosowne kompetencje, których działalność oparta 
jest na systematycznym kształceniu przez wyspecjalizowane ośrodki akademickie 
(na potrzeby artykułu uznano, że ośrodki akademickie, to państwowe lub prywatne 
jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowią-
zującego, regulujące problematykę szkolnictwa wyższego i nauki) i ośrodki kształcenia 
(na potrzeby artykułu uznano, że ośrodki kształcenia to państwowe lub prywatne 
placówki, których zadaniem jest kształcenie w celu zdobycia zawodu i doskonalenie 
zawodowe dorosłych). 

Celem funkcjonowania tych ośrodków jest, m.in. wyposażanie w wiedzę pracow-
ników określonych instytucji oraz ich permanentne doskonalenie zawodowe z wyko-
rzystaniem innowacyjnych metod i środków kształcenia. Jest to zadanie złożone ze 
względu na to, że zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, niezależnie od ich źródeł, 
mogą wystąpić w każdej sytuacji, miejscu i czasie. 

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa publicznego spoczywa na wielu wyspe-
cjalizowanych instytucjach. W Rzeczypospolitej Polskiej funkcję tę spełniają w szcze-
gólności: Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba 
Ochrony Państwa, Żandarmeria Wojskowa, straże miejskie (gminne). 

Uznając, że zmierzanie do poznania prawdy i transferowania wiedzy z pokolenia 
na pokolenie jest nadzwyczaj szlachetną działalnością człowieka oraz zauważając fun-
damentalną rolę edukacji w tworzeniu cywilizacji, definiuje się normy funkcjonowania 
szkolnictwa wyższego i działalności naukowej, opierając się m.in. na tym, że:

• obowiązkiem organów władzy i administracji publicznej jest tworzenie warunków 
dla prowadzenia badań naukowych oraz autonomii społeczności akademickiej;



• uczelnie oraz inne placówki badawcze realizują posłannictwo o wyjątkowym zna-
czeniu dla państwa, wnoszą jednocześnie niekwestionowany wkład w innowacyj-
ność gospodarki oraz wpływają na rozwój kultury, a także współkształtują standardy 
obowiązujące w życiu publicznym.

2. Wymagania wobec współczesnego szkolnictwa wyższego

Przepisy prawa powszechnie obowiązującego precyzyjnie określają normy funkcjo-
nowania szkolnictwa wyższego i nauki. Misją szkolnictwa wyższego i nauki jest pro-
wadzenie najwyższej jakości kształcenia oraz działalności naukowej, kształtowanie 
postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz tworzeniu 
gospodarki opartej na innowacjach [7]. Przepisy prawa nakładają na szkolnictwo 
wyższe działania ukierunkowane na poszanowanie schematów oraz standardów mię-
dzynarodowych, zasad etycznych, jak również dobrych praktyk w zakresie edukacji 
i działalności naukowej. 

Przyczynę zmian zachodzących w wielu aspektach życia publicznego należy upa-
trywać m.in. w upowszechnianiu się technologii informacyjnych i komunikacyjnych 
(ang. information and communication technologies – ICT), w tym przede wszystkim 
Internetu. Stał się on podstawową przesłanką techniczną nowego społecznego ładu 
informacyjnego rozumianego jako pewien kompleks społecznych norm, procesów 
i systemów informacyjnych oraz zasobów informacji, na których podstawie funkcjonują 
społeczeństwa, państwa i ich gospodarki.

Rozwój technologii teleinformatycznych oraz możliwość ich zastosowania —  
np. w: biznesie (e-commerce), rządzie (e-government), administracji (e-administration), 
edukacji (e-learning), służbie zdrowia (e-health) i pracy (tele-praca) – kreują nową 
sytuację polityczną dla władzy i pociągają za sobą konieczność podjęcia przez nią 
decyzji strategicznych.

Europejskie społeczeństwo informacyjne dąży do osiągnięcia podobnego stanu 
rozwoju jak społeczeństwo Stanów Zjednoczonych Ameryki. W USA każdemu oby-
watelowi zapewnia się dostęp do informacji zapisanej za pomocą dźwięków, pisma, 
obrazu, a przekazywanej przez najnowocześniejsze urządzenia pod względem tech-
nicznym. Unia Europejska określiła warunki i strategię rozwoju społeczeństwa infor-
macyjnego [8, s. 25–43]. W Polsce wytyczono cele i kierunki rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego w 2000 r. [9]. Do priorytetów zaliczono: rozbudowę infrastruktury 
telekomunikacyjnej i otwarcie rynku telekomunikacyjnego w UE, zmiany prawne, 
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dystrybucję informacji i technologii, obniżenie cen i promocję rozwiązań pozwa-
lających na zmniejszenie kosztów edukacji społeczeństwa, zwiększenie możliwości 
samokształcenia, wykorzystanie informatyki w przedsiębiorstwach i administracji 
państwowej, pracę „na odległość” za pośrednictwem infrastruktury teleinformatycznej 
[10, s. 10]. Ponadto powołany do życia został m.in. program edukacyjny „Uczenie się 
przez całe życie”. Do jego flagowych celów zaliczano m.in. wzmocnienie współpracy 
pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie edukacji, wymiany 
międzynarodowej studentów i nauczycieli.

W tym też kontekście należy zauważyć, że społeczeństwo informacyjne XXI w., jako 
populacja ludzi twórczych, przedstawia nowe potrzeby wobec edukacji. Ich realizacja 
może pozytywnie wpłynąć na lepsze funkcjonowanie nowego pokolenia w świecie sieci 
komputerowych i innowacyjnych technologii. Wiedza nie jest jedynym elementem 
wykształcenia, najistotniejsze jest to, jak człowiek potrafi nią operować i efektywnie 
wykorzystać. Ważne jest również to, jak na podstawie posiadanej wiedzy tworzyć nową. 
Społeczeństwo informacyjne to populacja ludzi otwartych na nowe możliwości [11, s. 7]. 

Dokonujące się w Polsce zmiany społeczne, gospodarcze, a przede wszystkim 
członkostwo w Unii Europejskiej, nakładają na systemem kształcenia coraz wyższe 
wymagania. W zatwierdzonych dokumentach Komisji Europejskiej konieczne jest 
uwzględnienie zmian dokonujących się w procesach kształcenia we współczesnym 
społeczeństwie informacyjnym. Akceptacja UE na rzecz rozwoju nowych technologii 
informatycznych odzwierciedla swój wyraz we wsparciu finansowym różnych projek-
tów badawczych, których zasadniczym celem jest wykorzystanie i upowszechnianie 
e-learningu. W największych krajach rozwiniętych gospodarczo, m.in. w Stanach 
Zjednoczonych, specjaliści opracowują i wdrażają długofalowe procesy rozwoju go-
spodarki, gdzie istotną rolę stanowi kształcenie z wykorzystaniem możliwości telein-
formatycznych. 

Obecnie e-learning stanowi jedną z najdynamiczniej rozkwitających gałęzi na 
rynku technologii informatycznych. To nowoczesne spojrzenie na proces kształcenia 
cieszy się coraz większą popularnością na całym świecie. Ponadto należy zauwa-
żyć, że e-learning wkracza do różnych sektorów polskiej edukacji i nauki. Od wielu 
lat dyskutuje się nad kształtem e-learningu i jego efektywnością. Dostępne metody 
kształcenia nie są wystarczająco sprawne i niejednokrotnie wnoszą zakłócenia w co-
dziennym funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego. Niezbędne jest zatem dostosowanie 
istniejącego schematu rozpowszechniania wiedzy do międzynarodowych standardów, 
wyposażenie systemu w efektywniejszy mechanizm dokonujący pomiaru wymaganej 
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wiedzy i umiejętności oraz mechanizm sprawniejszego reagowania na przejawy jej 
braku. Rozwiązaniem tego problemu może być racjonalne wykorzystanie e-learningu 
na poziomie szkół wyższych do wspomagania realizowanego procesu dydaktycznego. 

Poziom techniczny i możliwości dostępnych obecnie technologii i narzędzi do 
nauczania zdalnego są w stanie konkurować z wymaganiami stawianymi programom 
kształcenia w formie tradycyjnej. 

Do przełamania pozostaje przede wszystkim bariera psychologiczna. Niektórzy 
nie potrafią wyobrazić sobie, że klasa wirtualna może zastąpić klasę tradycyjną, ani 
sytuacji, w której wykładowca prowadzący szkolenie online, konkurowałby z naucza-
niem tradycyjnym pod względem jakościowym i efektywnościowym. Tymczasem za 
możliwościami tymi przemawiają nie tylko oszczędności, ale również szeroki wachlarz 
możliwość prezentacji materiałów multimedialnych.

W większości przypadków zaporą dla nauczania zdalnego jest brak wiedzy z zakresu 
rzeczywistych możliwości dostępnych narzędzi teleinformatycznych i zaufania, jaki 
cechował panujące odczucia wobec komputerów na początku lat 90. XX w. Tymczasem 
dobrze przygotowane i realizowane szkolenie wirtualne, opierające się o najnowsze 
osiągnięcia distance learning, może nie tylko konkurować z konwencjonalnym sposo-
bem realizowania zajęć, ale w wielu aspektach być od nich efektywniejsze. Zapewne nie 
wszystkiego da się nauczyć online, jednak w wielu dziedzinach ta metoda kształcenia 
jest wręcz wskazana. 

W obecnej sytuacji, przy tak dynamicznym rozwoju społeczeństwa oraz powstawa-
niu coraz to nowszych form przestępczych, rozwój możliwości szkoleniowych w takiej 
formie jest niezbędny.

Zapotrzebowanie na dobrze wyspecjalizowaną w tematyce bezpieczeństwa pub-
licznego kadrę wzrasta z roku na rok od kilku lat. Odpowiedzią jest poszerzanie oferty 
kształcenia w tym zakresie na uczelniach wyższych. Studia w tym kierunku mają na celu 
wykszkolenie specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności w tematyce sprawnego 
funkcjonowania współczesnego państwa, działań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa 
osób i mienia oraz nabycia kompetencji społecznych pozwalających na zatrudnienie 
w strukturach podlegających resortowi spraw wewnętrznych. Propozycje edukacyjne 
w zakresie bezpieczeństwa publicznego są odpowiedzią na braki kadrowe organów 
administracji publicznej. 

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja międzynarodowa oraz wewnętrzna poszcze-
gólnych państw wymusiła konieczność powołania w szkołach wyższych kierunków 
nauczania w obszarze bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, które przygo-
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tują specjalistów wyposażonych w fachową wiedzę i umiejętności praktyczne. Dyplom 
ukończenia studiów z zakresu bezpieczeństwa publicznego ułatwia absolwentowi 
zatrudnienie w organach służb państwowych powołanych do ochrony bezpieczeństwa 
oraz porządku publicznego, a także w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem 
publicznym o zasięgu międzynarodowym.

Obowiązujący porządek prawny pozwala na to, aby część efektów uczenia się 
objętych programem studiów, mogła być uzyskana w ramach zajęć prowadzonych 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia online, przy wykorzystaniu infrastruk-
tury informatycznej i zapewnieniu synchronicznej oraz asynchronicznej interakcji 
między studentami a osobami prowadzącymi zajęcia [7, art. 67]. 

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określił warunki, 
w drodze rozporządzenia, jakie muszą być zapewnione, aby zajęcia dydaktyczne 
mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
oraz maksymalną liczbę punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach tego 
kształcenia [7, art. 81]. Przepisy dotyczące tej formy kształcenia ewoluowały już nie-
jednokrotnie, np. rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, 
aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość [12]. W przedmiotowym rozporządzeniu zakłada-
no, że zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość na wszystkich kierunkach studiów, przy uwzględnieniu ich 
specyfiki, na wszystkich poziomach kształcenia na studiach stacjonarnych i niesta-
cjonarnych [13]. Uczelnia prowadząca zajęcia dydaktyczne musiała posiadać kadrę 
nauczycieli akademickich przygotowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz m.in. zapewnić 
łatwy dostęp do infrastruktury informatycznej, a także oprogramowania umożli-
wiającego synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami a osobami 
prowadzącymi zajęcia. Założenie, że materiały dydaktyczne muszą być opracowane 
i dostępne w formie elektronicznej nakładało obowiązek bieżącej kontroli aktywności 
przez prowadzących e-zajęcia.

Ponadto uczelnia była obowiązana zorganizować cykl szkoleń dla studentów przy-
gotowujących się do udziału w zajęciach dydaktycznych prowadzonych z wykorzysta-
niem metod i technik kształcenia na odległość. Weryfikację nabytych przez uczestników 
szkolenia wiedzy i umiejętności należało prowadzić w sposób zapewniający realizację 
wymagań określonych w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków stu-
diów oraz poziomów kształcenia.
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Zajęcia, zgodnie z najnowszymi zmianami, mogą być prowadzone z wykorzysta-
niem metod i technik kształcenia na odległość, jeżeli spełniono łącznie następujące 
wymagania:

• nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia są przygotowani do ich 
realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a realizacja 
zajęć jest na bieżąco kontrolowana przez uczelnię;

• dostęp do infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwia synchronicz-
ną i asynchroniczną interakcję między studentami a nauczycielami akademickimi 
i innymi osobami prowadzącymi zajęcia;

• zapewniony został dostęp do materiałów dydaktycznych opracowanych w formie 
elektronicznej;

• studenci mają możliwość osobistych konsultacji z nauczycielami akademickimi 
i innymi osobami prowadzącymi zajęcia w siedzibie uczelni lub w jej filii;

• weryfikacja osiąganych przez studentów efektów uczenia się odbywa się przez 
bieżącą kontrolę postępów w nauce, prowadzonych w formie egzaminów i zaliczeń 
kończących określone zajęcia, które odbywają się w siedzibie uczelni lub w jej filii;

• studenci odbyli szkolenia przygotowujące do udziału w tych zajęciach [14].
Jednak to nie koniec zmian. Do rozporządzenia MNiSW z 27 września 2018 r. 

w sprawie studiów, w grudniu 2018 r. powstał projekt zmian, w myśl którego minister 
odpowiedzialny za sprawy szkolnictwa wyższego i nauki określi szereg zagadnień 
związanych z prowadzeniem studiów, m.in. wymagania dotyczące prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz maksymalną liczbę 
punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach tego kształcenia.

Uczestnicy szkoleń e-learningowych zdobywają wiedzę i kształtują swoje umie-
jętności uczestnicząc w multimedialnych, interaktywnych kursach, laboratoriach, 
dyskusjach online oraz konferencjach. Korzystają z interaktywnych testów, materiałów 
multimedialnych, biorą udział w quizach oraz grach symulacyjnych. Zastosowane 
w szkoleniach online formy kształcenia, są dostępne dla ich odbiorcy z poziomu prze-
glądarki internetowej, dzięki czemu uczestnik kursu podejmuje naukę bez konieczności 
opuszczenia swojego stanowiska pracy czy miejsca przebywania. Forma szkolenia 
zależy od jego charakteru oraz stosowanej technologii.

Uwzględniając kryteria przekazu, można wyróżnić formę: podawczą, interaktywną, 
współpracy. Natomiast ze względu na tryb uczestniczenia w kursie, wyróżniono formę 
asynchroniczną, synchroniczną oraz mieszaną (ang. blended learning). Ta ostatnia 
forma jest najbardziej efektywna i najpopularniejsza. Ze względu na tryb dostępu do 
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kursu wyróżnia się formę off-line, polegającą na możliwości korzystania z materiałów 
szkoleniowych bez konieczności stałej komunikacji z portalem szkoleniowym oraz 
on-line, która wymaga stałego połączenia z platformą szkoleniową. Natomiast ze 
względu na przekaz informacji do systemu wyróżnia się formę bez śledzenia (ang. 
no tracking), w której trakcie system zarządzający nie gromadzi informacji na temat 
postępu użytkownika w szkoleniu, jak to ma miejsce ze śledzeniem nauczania (ang. 
tracking), w którym zwraca się szczególny nacisk na postęp nauczania i śledzenie 
wyników uczestników e-szkolenia [15, s. 15–16].

Intensywny rozwój cywilizacyjny niesie za sobą również przemiany w formach 
zarówno nauczania, jak i uczenia się. E-szkolenia są innowacyjną, interaktywną formą 
kształcenia, docenianą przede wszystkim przez przedsiębiorstwa, osoby indywidualne, 
a także uczelnie wyższe.

Internet oswobodził edukację. Z jakiejś przyczyny można sięgać dalej, głębiej, 
nieustannie poznawać to, co interesuje, motywuje, inspiruje do działania także w za-
kresie bezpieczeństwa publicznego. Nauka nad innowacyjnymi metodami i środkami 
kształcenia pracowników instytucji odpowiedzialnych za to bezpieczeństwo pokazuje, 
że dotychczas problem ten nie został poddany sensownej, dogłębnej analizie i ocenie. 
Co prawda różne tematy dotyczące problemu naukowego znajdują swe miejsce w pra-
cach polskich badaczy, jednak odgrywają tylko rolę tła dla głównych wątków badań. 
Powoduje to brak pełnego i pogłębionego obrazu tego zagadnienia. 

Na rynku wydawniczym znajdują się również pozycje dotyczące e-learningu, lecz 
nie odnoszą się one do bezpieczeństwa publicznego, a przede wszystkim do trzech 
grup zagadnień:
1) ogólnych,
2) teorii i praktyki nauczania,
3) aspektów technicznych.

W grupie pierwszej należy wskazać opracowania: Marka Hyli [16], Alana Clarke’a [17], 
Jacka Z. Górnikiewicza [18], Józefa Bednarka oraz Ewy Lubiny [19], Mirosława J. Kubia-
ka [20, 21], a także Henryka Sroki i Stanisława Stanka [22]. W drugiej grupie czołowe 
miejsca zajmują prace: Jerzego Mischke [23], Zbigniewa Kramka [24], Jacka Woźniaka 
[25], Stanisława Szabłowskiego [26] oraz Grażyny Penkowskiej [27]. W trzeciej grupie 
mieszczą się opracowania: Barbary Gocłowskiej i Zdzisława Łojewskiego [28], Józefa 
Bednarka [29], Adama Stecyka [30] oraz Jacka Z. Górnikiewicza [31]. Do tej pory ani 
w Polsce, ani w innych krajach UE nie powstała żadna praca naukowa omawiająca 
zagadnienia dotyczące innowacyjnych metod i środków kształcenia pracowników  
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odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w sposób pełny i wyczer-
pujący. Dotyczy to w szczególności kształcenia realizowanego na uczelniach wyższych 
specjalizujących się w tego rodzaju kształceniu. A zatem zbadanie gruntu e-learningu 
na uczelniach wyższych i ich możliwości doskonalenia kształcenia w zakresie bezpie-
czeństwa państwa stanowi wielkie wyzwanie dla nauk o bezpieczeństwie. 

Podsumowanie

Szkolnictwo wyższe pełni ważną rolę w tworzeniu i rozwoju cywilizacji. Zasady ist-
nienia szkolnictwa wyższego oraz prowadzenia działalności naukowej odnoszą się 
m.in. do tego, że uczelnie oraz inne instytucje badawcze realizują misję o wyjątkowym 
znaczeniu dla państwa, wnoszą równolegle niekwestionowany wkład w innowacyjność 
gospodarki, a także przyczyniają się do rozwoju kultury oraz współkształtują wzorce 
obowiązujące w życiu publicznym. Główną rolę odgrywają tu przede wszystkim uczel-
nie wyższe kształcące w odniesieniu do bezpieczeństwa publicznego, z tego też względu 
powinny prowadzić swoją działalność opartą o najwyższe standardy.

Istotną jednak przesłanką, wskazującą na potrzebę szkolenia online w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego oraz konieczność wypracowania oryginalnego spojrzenia 
na edukację są nie tylko zmiany społeczne i gospodarcze spowodowane aktywnym 
rozwojem mediów i technologii informatycznych, ale także wymagania, jakie stawia 
przed nami Unia Europejska. 
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