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WSTĘP 

Wydawane od kilku lat „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza. 
Seria: Edukacja Techniczna i Informatyczna” (7 tomów) były odzwierciedle-
niem tematyki badawczej realizowanej przez pracowników Instytutu Edukacji 
Technicznej i Bezpieczeństwa AJD w Częstochowie oraz ich współpracowni-
ków i skupiały się wokół szeroko rozumianej techniki, zastosowań informatyki 
i edukacji.  

W ostatnich latach następowała w Instytucie powolna zmiana profilu 
kształcenia oraz zakresu zainteresowań naukowych w kierunku inżynierii bez-
pieczeństwa. Poszerzenie tematyki prezentowanej w opracowaniu skłoniło nas 
do zmodyfikowania tytułu czasopisma na „Technika, Informatyka, Inżynieria 
Bezpieczeństwa” („Technology, Computer Science, Safety Engineering”). 

Przedstawiony tom I podzielony został, podobnie jak poprzedni, na trzy 
części, dotyczące szeroko rozumianych problemów technicznych, informatycz-
nych oraz społecznych. Zamieszczone artykuły pozwalają zauważyć tematyczne 
przenikanie się prezentowanych treści z problematyką bezpieczeństwa. 

W części I tomu znajdziemy artykuły poruszające kwestie zagadnień 
technicznych związanych z bezpieczeństwem, np. badania zachowania się kabli 
i przewodów w warunkach pożaru, transportu i magazynowania gazów tech-
nicznych, badania materiałowe, np. wytrzymałości materiałów modyfikowa-
nych chemicznie i ich wpływu na poziom bezpieczeństwa technicznego. Szero-
ko omawiane są również zagadnienia zagrożeń środowiskowych, i tu warto 
zwrócić uwagę na badania zawartości ołowiu czy siarki w roślinach, wpływu 
metali przejściowych na zachowanie słomy czy ziaren w kontekście nowych 
rodzajów biopaliw, wykorzystania mikroorganizmów do odsiarczania ścieków. 
Można tu także znaleźć artykuły na temat zagrożeń i skażeń chemicznych. 

W części II, dotyczącej zagadnień informatycznych, w tym roku wyjąt-
kowo dużo uwagi skupia się wokół bezpieczeństwa informacji. W świetle nara-
stających zagrożeń związanych z rozwojem nowoczesnych technologii bezpie-
czeństwo informacji jest kwestią kluczową. Zawarte w tej części artykuły oma-
wiają bezpieczeństwo informacji w tzw. „chmurze” (Cloud Computing) 
i w przedsiębiorstwie, a także narzędzia i technologie ochrony danych, w tym 
m.in. szyfrowanie. Interesujące są również prace dotyczące modelowania nume-
rycznego w rozwiązywaniu zagadnień technicznych w powiązaniu z inżynierią 
bezpieczeństwa, czy też programu EA-MOSGWA do wyznaczania genów od-
powiedzialnych za różnego rodzaju choroby genetyczne. 

Część III, poświęcona zagadnieniom społecznym, zawiera między innymi 
prace, w których bada się czynniki informacyjne przestrzeni osobowości, świa-



 
domość ekologiczną społeczeństwa polskiego, przeprowadza się analizę ryzyka 
w przedsiębiorstwie i uczelni publicznej, czy wreszcie omawia się problematy-
kę współdziałania pomiędzy specjalistycznymi grupami ratownictwa Państwo-
wej Straży Pożarnej i wojska. Na uwagę zasługują również artkuły traktujące 
o komunikowaniu się w sytuacjach kryzysowych, tolerancji czy psychospołecz-
nych czynnikach ryzyka zawodowego. 

Wszystkie zamieszczone w tomie I prace prezentują oryginalny dorobek 
naukowy w określonych dziedzinach lub stanowią istotną wartość w obszarze 
zastosowań praktycznych, jak i upowszechniania wiedzy.  

 
Alina Gil 
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zostały wyprodukowane. Podstawowym parametrem określającym zachowanie 
się oprzewodowania podczas pożaru jest palność przewodów i kabli – czy są 
„samogasnące”, czy też podtrzymują palenie. Kolejne kryteria określają ilość 
wydzielanego dydymu podczas pożaru oraz zawartość w tym dymie substancji 
szkodliwych i korozyjnych. Bardzo istotną cechą wyznaczaną podczas badań 
jest określenie czasu trwania pożaru, przez który przewody i kable podtrzymują 
swoje funkcje elektryczne [1]. 

Analizując zachowanie się pojedynczych kabli lub przewodów w trakcie 
pożaru, można stwierdzić, że większość ich rozwiązań konstrukcyjnych nie 
rozprzestrzenia płomienia. Wyjątek stanowią rzadko stosowane kable o izolacji 
lub powłoce wykonanej z polietylenu [2]. Nowoczesne instalacje elektryczne 
w dużych obiektach budowlanych układane są najczęściej w postaci wiązek na 
drabinkach lub korytach w specjalnych przestrzeniach przeznaczonych do tych 
celów. W takich przypadkach, aby ograniczyć rozprzestrzenianie płomienia 
(pożaru), należy zastosować odpowiednie rozwiązanie technologiczne w postaci 
materiałów polimerowych o małym współczynniku palności. Zastosowanie np. 
kabli z tworzyw bezhalogenkowych ogranicza w trakcie pożaru ilość 
powstającego dymu oraz produktów spalania (głównie chlorowodoru), które 
w połączeniu z wodą tworzą substancje żrące, stanowiące zagrożenie dla 
pozostałych elementów infrastruktury obiektów budowlanych. Małe ilości 
powstającego dymu ułatwiają ewakuację osób i prowadzenie akcji gaśniczej 
przez specjalistyczne służby. Instalacjom elektrycznym, których wymagane jest 
praca w trakcie pożaru, stawia się dodatkowe wymagania dotyczące 
potrzymania swoich funkcji przez określony czas, np. 30 minut (oznaczenie 
E30) lub 90 minut (E90). 

W zakresie badania zachowania się kabli i przewodów w warunkach 
pożaru opracowano i znormalizowano wiele metod. Powszechna jest jednak 
opinia, że prawdziwe pożary nie mogą być odtworzone przez próby 
laboratoryjne na małą skalę [2]. W trakcie badań laboratoryjnych wyznacza się 
trzy główne parametry dotyczące zachowania się kabli w pożarach (uzależnione 
od zastosowanych materiałów polimerowych do ich budowy): 
− wskaźnik tlenowy (indeks tlenowy), 
− wskaźnik temperaturowy, 
− ciepło spalania (kaloryczność). 
Przeprowadzane są również badania określające skutki palących się kabli: 
− stopień rozprzestrzeniania płomienia, 
− ilość emitowanych dymów, 
− ilość wydzielanych szkodliwych gazów. 
  



 Zachowanie się przewodów… 17 

 

Wskaźnik tlenowy 

Wskaźnik tlenowy (Limited Oxygen Index) określa minimalną ilość tlenu 
w atmosferze azotu, przy której dany materiał polimerowy ulega zapłonowi 
(podatność tworzywa na zapalanie się) [2]. Im większa wartość wskaźnika 
tlenowego, tym materiał jest trudniej zapalny. Jeżeli wartość wskaźnika danego 
materiału jest większa od 26% (26% tlenu w atmosferze), to uważa się go za 
samogasnący po odstawieniu źródła płomienia [1]. W dostępnych rozwiąza-
niach technologicznych kabli występują rozwiązania z uniepalnioną powłoką 
(oznaczenie w symbolu literą „n”), dla której wartość wskaźnika tlenowego 
wynosi 29%. Wskaźnik tlenowy określany jest znormalizowaną metodą 
w temperaturze otoczenia 25°C. 

W tabeli 1 zestawiono wskaźniki tlenowe materiałów stosowanych do 
produkcji kabli i przewodów (dla porównania podano wskaźnik węgla, wełny 
i bawełny) [2]. 

Tabela 1. Wskaźniki tlenowe wybranych materiałów [2] 

Materiał Wskaźnik tlenowy 

Politetrafluoroetylen 95 

Węgiel kamienny 60 

Polichlorek winylu nieplastyfikowany (winidur) 47 

Polichloropren (PCP) 40 

Polietylen chloro sulfonowany (CSP) 27 

Polichlorek winylu plstyfikowany (polwinit, PVC)  
– w zależności od składu mieszanki 

ok. 25 

Wełna 24 

Poliamid (PA) 20 

Bawełna 18 

Polipropylen (PP) 18 

Polietylen (PE) 18 

Polietylen usieciowany (XLPE) 18 

Guma etylenowo-propylenowa (EPR) 18 

Polistyren 18 
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Wartość wskaźnika tlenowego nie informuje o własnościach danego 
materiału do rozprzestrzeniania płomienia. W praktyce materiały o iden-
tycznych wskaźnikach tlenowych mogą mieć odmienne własności roz-
przestrzeniania ze względu na wykonanie z różnych polimerów bazowych lub 
zastosowanie w nich dodatków modyfikujących [2]. 

Wskaźnik temperaturowy 

Badania wskaźnika tlenowego wykazały, że jego wartość zależy od 
temperatury próby i maleje wraz z jej wzrostem. Podczas wykonywania tego 
badania temperatura powinna wynosić 25oC, jednak jej utrzymanie jest trudne, 
ponieważ płomień palnika ogrzewa otoczenie badanego odcinka kabla [1]. 
Na podstawie licznych badań stwierdzono, że lepiej jest określić temperaturę 
podtrzymywania płomienia, przy której wskaźnik tlenowy wynosi 21%. 
Stosowana obecnie metoda badania wskaźnika temperaturowego polega na 
utrzymywaniu 21% stężenia tlenu w komorze badawczej i stopniowym 
podwyższaniu w niej temperatury. Wskaźnikiem temperaturowym jest 
minimalna temperatura, w której badany materiał po zapłonie sam podtrzymuje 
palenie. 

Producenci kabli i przewodów coraz rzadziej stosują wskaźniki tlenowy 
i temperaturowy do określenia właściwości zastosowanych materiałów izolacyj-
nych. Zastępują je badaniami rozprzestrzeniania płomienia opisanymi w nor-
mach [3, 4, 5, 8]. Metody badawcze opisane ww. normach pełniej ilustrują 
procesy przenoszenia ognia przez przewody i kable [1]. 

Ciepło spalania 

Ciepłem spalania (kalorycznością) określa się ilość ciepła, jaką wydziela 
jednostka masy danego materiału podczas procesu spalania. Im więcej ciepła 
wydziela palący się materiał, tym bardziej sprzyja podtrzymaniu lub rozwojowi 
pożaru [2]. W przypadku przewodów i kabli ciepło spalania często określane 
jest w przeliczeniu na jednostkę długości wyrobu. Nie rozdziela się tutaj 
materiałów palnych od pozostałych, np. miedzi, aluminium, stali.  

W tabeli 2 zestawiono wartości ciepła spalania wybranych materiałów 
stosowanych do produkcji kabli (dla porównania dodano: wełnę, drewno 
i bawełnę [2]). Tworzywa polimerowe bazowe wydzielają większe ilości ciepła 
niż po dodaniu wypełniających substancji mineralnych, których zadaniem jest 
między innymi ograniczenie rozprzestrzeniania się płomieni. 
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Tabela 2. Wartości ciepła spalania wybranych materiałów [2] 

Materiał Ciepło spalania [MJ/kg] 

Poliizobutylen 47 

Polipropylen (PP) 46 

Polietylen (PE) 46 

Polistyren 40 

Poliamid (PA) 33 

Polietylen chlorosulfonowany (CSP) 28 

Poliuretan (PU) 28 

Polichloropren (PCP) 24 

Wełna 20 

Polichlorek winylu nieplastyfikowany (PVC) 19 

Drewno 19 

Bawełna 17 

Rozprzestrzenianie płomienia 

Rozprzestrzenianie płomienia wzdłuż kabla zależy głównie od 
materiałów polimerowych zastosowanych do jego budowy, ale również od 
sposobu i miejsca montażu instalacji. Niektóre tworzywa podczas pożaru topią 
się lub spływają w postaci płonących kropli (polietylen), rozprzestrzeniając 
płomienie na inne elementy infrastruktury obiektu budowlanego. Szczególnie 
szybko rozprzestrzeniają się płomienie wzdłuż kabli ułożonych w pionowych 
szybach i tunelach kablowych, gdzie występuje zjawisko ciągu kominowego. 
Należy wówczas stosować szczelne przegrody ogniowe oddzielające 
poszczególne sekcje [2]. 

Powszechnie stosowaną metodę badania rozprzestrzeniania płomienia 
opisuje norma PN-EN 60332-1-2 [3]. Próba polega na sprawdzeniu palności 
próbki pojedynczego przewodu długości 600 mm o przekroju powyżej 0,5 mm2, 
umieszczonej pionowo w znormalizowanej komorze. Do próbki kabla 
przykłada się płomień palnika gazowego (znormalizowanego) pod kątem 45°. 
Płomień skierowany jest na próbkę przez określony czas, tym dłuższy, im 
większa jest średnica badanego kabla. Po odsunięciu palnika płomień na próbce 
kabla powinien sam zgasnąć. Próbkę czyści się i mierzy zasięg uszkodzeń 
spowodowanych ogniem na powierzchni kabla. Długość obszaru uszkodzeń nie 
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powinna przekroczyć znormalizowanej dopuszczalnej granicy powyżej miejsca 
przyłożenia palnika [2]. 

Testem bardziej rygorystycznym jest badanie zgodnie z normą 
PN-EN 50266-2 [5]. W tym przypadku badaniu podlega wiązka kablowa 
o długości 3,6 m, umieszczona na drabince kablowej w znormalizowanej 
pionowej komorze [1]. Podobnie jak w poprzednich testach, po odstawieniu 
palnika płomień na wiązce powinien zgasnąć, a uszkodzenia nie powinny 
przekroczyć długości 2,5 m. Na podstawie przeprowadzonej próby określa się 
spełnienie wymagań normy dla wybranej kategorii palności (A, B lub C). 
Najbardziej wymagająca jest kategoria A (40 minut), najlżejsza kategoria 
C – 20 minut [1]. 

Ilość wydzielanych dymów 

Wydzielanie dużych ilości gęstego dymu przez palące się przewody 
i kable utrudnia lub niekiedy wręcz uniemożliwia ewakuację i prowadzenie 
akcji ratowniczo-gaśniczej. Metoda badania ilości wydzielanych dymów polega 
na pomiarze absorpcji światła przez dym w specjalnej kabinie o objętości 
3,5 m3 [6, 9]. Układ pomiarowy rejestruje przepuszczalność światła w kabinie. 
Wynik próby uznaje się za pozytywny, gdy przepuszczalność światła 
przekracza 70% dla pojedynczego kabla lub 60% dla grupy kabli [2]. 

Wydzielanie gazów 

Podczas palenia się kabli oprócz dymu wydzielają się gazy będące 
wynikiem rozkładu materiałów polimerowych. Najgroźniejsze z nich to związki 
chloru, fluoru i bromu, wchodzące w skład tworzy w sztucznych wyko-
rzystywanych do wytłaczania izolacji, wypełnienia i powłok kabli oraz 
przewodów elektroenergetycznych. Najczęściej spotykanym gazem jest 
chlorowodór, który wydziela się przy spalaniu polichlorku winylu (PVC). 
Chlorowodór już w małym stężeniu jest szkodliwy dla ludzi – jest żrący i może 
utrudniać oddychanie [1]. W połączeniu z wilgocią lub wodą z akcji gaśniczej 
tworzy kwas solny, który powoduje poparzenia skóry ludzi oraz korozję 
infrastruktury metalowej obiektów budowlanych w obrębie strefy pożaru. 
Szczególnie niebezpieczny jest dla urządzeń elektronicznych instalowanych 
w centralach telefonicznych, serwerowniach czy laboratoriach badawczych. 
 Jedna z metod oznaczania ilościowego gazów powstających w trakcie 
spalania materiałów polimerowych stosowanych do budowy kabli i przewodów 
opisana jest w normie PN-EN 50267 [7]. Próba polega na spaleniu w piecu 
rurowym określonej ilości materiałów użytych do budowy kabli. Gazy powstałe 
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w wyniku spalania kieruje się przedmuchem przez płuczki z wodą destylowaną. 
Następnie dokonuje się pomiaru kwasowości i konduktywności otrzymanego 
w  ten sposób roztworu. Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeżeli wartość 
pH otrzymanego roztworu jest mniejsza niż 4,3, a konduktywność nie większa 
niż 10 µS/mm [1]. 

Wyznaczenie przekroju żył kabli przeżywających 

Dyrektywa Budowlana 89/106/EWG definiuje czas funkcjonowania 
obiektów budowlanych od chwili wybuchu pożaru. Czas ten niezbędny jest na 
ewakuację ludzi, przeprowadzenie akcji ratowniczej, wykonanie odpowiednich 
procedur powstrzymujących rozprzestrzenianie się pożaru [2]. Zdefiniowane 
czasy funkcjonowania nazywane klasami, wynoszą: 15, 30, 60 lub 90 minut. 
W tym czasie działać muszą wszystkie obwody bezpieczeństwa: oświetlenie 
awaryjne; dźwiękowe systemy ostrzegawcze i sygnalizacyjne; systemy 
wykrywania dymu i płomieni, wzrostu temperatury; systemy sterowania 
przewietrzaniem i oddymianiem; zasilanie wind drużyn ratowniczych itd. 

Z chwilą wybuchu pożaru stopniowo wzrasta temperatura w pomiesz-
czeniach objętych strefą pożaru, a wraz z nią rośnie również temperatura żył 
zainstalowanych przewodów i kabli, powodując wzrost ich rezystancji. 
W przypadku klasy E 90 zakłada się, że temperatura w pomieszczeniu po 90 
minutach osiągnie wartość 980°C. Tak wysoka temperatura spowoduje duży 
wzrost rezystancji żył kabli w strefie objętej pożarem. Duża rezystancja żył 
skutkuje dużymi spadkami napięć, które mogą doprowadzić do przerwy 
w funkcjonowaniu zasilanych urządzeń i systemów. Temperatura żył kabla 
dodatkowo jest zwiększana przez przepływający prąd. W trakcie pożaru 
pogarszają się parametry izolacji żył (zmniejsza się rezystancja izolacji). 
Materiał izolacji staje się plastyczny, zmianie mogą ulec odległości między 
żyłami doprowadzając do zwarcia.  

W tabeli 3 podano współczynnik wzrostu rezystancji żył kabla ułożonego 
częściowo w strefie gorącej, a częściowo w strefie zimnej pod koniec czasu 
jego funkcjonowania w warunkach pożaru [2]. Najczęściej tylko fragment trasy 
zainstalowanego kabla znajduje się w pomieszczeniach objętych pożarem 
(strefa gorąca), gdy pozostała przebiega przez pomieszczenia wolne od pożaru 
(strefa zimna). Jeżeli kabel funkcjonuje (przewodzi prąd) przed pożarem, 
temperaturę otoczenia (początkową) przyjmuje się na poziomie 90°C. 
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Tabela 3. Współczynniki wzrostu rezystancji żył kabli w warunkach pożaru 

Procentowy 
udział strefy 

gorącej w 
długości trasy 

kabla 
% 

Współczynnik wzrostu rezystancji żył kabla 

Dla warunków klasy E 30 Dla warunków klasy E 90 

Temperatura 
otoczenia 

30°°°°C 

Temperatura 
otoczenia 

90°°°°C 

Temperatura 
otoczenia 

30°°°°C 

Temperatura 
otoczenia 

90°°°°C 
0 1,0 1,0 1,0 1,0 

10 1,3 1,2 1,4 1,3 

20 1,6 1,5 1,8 1,5 

30 2,0 1,7 2,1 1,8 

40 2,3 1,9 2,5 2,1 

50 2,6 2,1 2,9 2,4 

60 2,9 2,4 3,3 2,6 

70 3,2 2,6 3,6 2,7 

80 3,5 2,8 4,0 3,2 

90 3,9 3,1 4,4 3,5 

100 4,2 3,3 4,8 3,7 

Podsumowanie 

Zaprezentowane w artykule parametry oraz metody badawcze mają za 
zadanie określić zachowanie się kabli i przewodów elektrycznych w trakcie 
pożaru.  

Wprowadzanie ostrzejszych zapisów prawnych w zakresie bezpie-
czeństwa wymusza coraz szersze stosowanie nowoczesnych technologii 
i konstrukcji oprzewodowania. Technologie te cechują się bardzo niską 
emisyjnością dymów i gazów oraz nierozprzestrzenianiem płomieni.  

W niektórych obiektach budowlanych dopuszcza się stosowanie 
wyłącznie kabli o niskiej emisyjności dymu, oznaczonych LS (ang. Low 
Smoke) lub LF (Low Fume) i bezhalogenkowych HF (Halogen Free) lub ZH 
(Zero Halogen). Kable o niskiej emisyjności dymów i niezawierające związków 
halogenkowych oznaczane są LSHF (Low Smoke Halogen Free). Dodatkową 
cechą kabli bezhalogenkowych i o niskiej emisyjności dymów może być, 
i często jest, niewielkie rozprzestrzenianie płomienia. Kable takie oznacza się 
HFFR (Halogen Free i Flame Retardant) [2]. 

Na etapie projektowania wewnętrznych instalacji elektrycznych w danym 
obiekcie należy uwzględnić ryzyko wystąpienia pożaru i zagrożenia 
przebywających wewnątrz ludzi. Dobierając odpowiednie rozwiązania, można 
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ograniczyć strefy rozprzestrzeniania się pożaru. 
Bardzo istotne w przypadku instalacji systemów bezpieczeństwa jest 

uwzględnienie odpowiednich wartości współczynnika wzrostu rezystancji żył. 
Urządzenia zasilane poprzez te instalacje muszą funkcjonować przez określony 
czas (klasa E). 
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BEHAVIOUR OF ELECTRIC CABLES IN FIRE 

Abstract 

Occurring fires in buildings absorb many victims and cause several injuries and poison 
for residents and users. Especially dangerous for people are fires where there is a lot of 
users in the same time like: concerts, railway stations, hospitals, air ports etc. In places 
mentioned earlier there are special requirements in addition to fire protection. 
Because the wires and cables are an integral part of all buildings and facilities they are 
vulnerable to fire, as other devices installed and accessories. Plastics used to manufac-
ture wires and cables in case of fire, emit dense smoke that reduces visibility and makes 
it difficult to coordinate rescue action  and fire fighting. They also emit corrosive gases, 
dangerous to the health and lives of people. 
In the event that a fire will cover wires and cables, important is the knowledge of their 
behavior under such conditions. Currently is required from cables and wires to create 
small amounts of smoke and very little heat, do not secrete toxic and corrosive gases 
and do not spread fire. 
In the article there were presented main indicators and the range of research trials 
conducted on which basis behavior of the cables an wires is judged in case of fire.  

Keywords: flammability test cables, oxygen index, the spread of flame, fire-resistant 
insulation. 
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KARBONIZ
MA

Streszczenie. Przeprowadzono badania przy u
grawimetrycznej (TG, DTG) oraz o skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). 
Przedstawione badania pokazuj
ca, owies, żyto, pszenż
Mn(II), Ni(II), Fe(III)]. Daje to dalsze mo
rodzajów biopaliw i gaz

Słowa kluczowe: karbobizaty, materiały sorpcyjne, ziarna zbó

Wstęp 

Wobec limitów na produkcj
Europejską, wykorzystanie płodów rolnych do celów in
może być korzystne dla krajowego rolnictwa i gał
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skrobi i ziaren zbóż w stanie skoordynowanym z jonami metali pokazało, że 
poprzez koordynację z danym metalem można sterować wydajnością powstają-
cego pirolizatu, karbonizatu i produktów lotnych. Karbonizaty są potencjalnymi 
surowcami do otrzymywania biopaliw II generacji [10, 11]. 

Okazało się, że możliwe jest osiągnięcie rozkładu termicznego w tempe-
raturze wyraźnie niższej niż polisacharydu nieskoordynowanego z jonem meta-
lu [12–17].  

Materiały i metody 

Materiały 

Sole metali grup przejściowych: Co(NO3)2, Cu(NO3)2, Ni(NO3)2, Co(CH3COO)2, 
Cu(CH3COO)2, Mn(CH3COO)2, Ni(CH3COO)2, CoCl2, CuCl2, FeCl3, MnCl2, 
NiCl2, CoSO4, Cr2(SO4)3, CuSO4, Fe2(SO4)3, MnSO4, wszystkie o czystości 
cz. d. a., produkcji POCh Gliwice.  
Alkohol etylowy (cz. d. a. – POCH, Gliwice) 
Ziarna zbóż zostały zakupione w Śląskich Zakładach Zbożowych sp. z o.o. 
w Częstochowie. Ziarna zbóż wzięte do badań zawierały odpowiednio następu-
jącą ilość wilgoci i azotu (wartości w % wag): jęczmień – 14,8 i 1,492, żyto – 
13,4 i 1,947, owies – 15,3 i 2,189, pszenżyto – 14,2 i 1,838 oraz pszenica – 15,4 
i 2,003.  
Wilgoć w ziarnach oznaczono za pomocą wagosuszarki MAX 50/1 firmy 
RADWAG, Polska. 
Zawartość azotu oznaczono za pomocą analizatora elementarnego Vario EL III 
firmy Elementar (dawniej Heraeus) do oznaczania C, H, N i S.  

Metody 

Otrzymywanie układów zbóż z solami metali grup przejściowych do badań ter-
mograwimetrycznych zboża: jęczmień, owies, żyto, pszenica, pszenżyto 
0,1 M roztwory soli: CoCl2, CuCl2, ZnCl2, FeCl3, MnCl2, NiCl2, Cr2(SO4)3, 
K2Cr2O7. 
Do ziaren zbóż dodano 0,1 M wodnego roztworu soli (10 ml) i pozostawiono na 
24 godziny z równoczesnym mieszaniem mieszadłem mechanicznym. Następ-
nie układ suszono w temperaturze ok. 50°C. Po wysuszeniu próbki trzymano 
w eksykatorze, a przed pomiarami EPR lub DSC/TG suszono w suszarce przez 
około 2 godz. w temperaturze ok. 50°C.  
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Pomiar aktywności wody 
Aktywność wody zmierzono za pomocą aparatu Aquaspector-1, którego zasada 
działania opiera się na pomiarze prężności pary po uzyskaniu równowagowej 
wilgotności względnej w komorze pomiarowej nad badaną próbą. Wszystkie 
oznaczenia wykonywano w 3 powtórzeniach, a ostateczny wynik jest ich śred-
nią arytmetyczną. 

Skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM) 
Ultra wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy z działem z emi-
sją polową (FEG – emiter SCHOTKYEGO) – NOVA NANO SEM 200 (produ-
cent FEJ EUROPE COMPANY) wraz z przystawką do analizy chemicznej 
w mikroobszarach (EDS). Zdolność rozdzielcza do 2 nm, powiększenia 70 – 
500 000x.  

Wyniki 

Karobonizaty zbóż można wykorzystać w produkcji materiałów sorpcyj-
nych. Pochodzenie zboża ma duże znaczenie, jeśli chodzi o zdolności sorpcyjne 
karbonizatów (głównie węgiel) ze względu także na mniej lub bardziej rozbu-
dowaną powierzchnię, co ma również znaczenie w przypadku uwodorniania 
karbonizatów.  

Karbonizaty ziaren zbóż 

 
Rys. 2. Analiza chemiczna w mikroobszarach (EDS) powierzchni ziarna jęczmienia. 
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Rys. 3. Analiza chemiczna w mikroobszarach (EDS) powierzchni ziarna owsa. 

 
Rys. 4. Analiza chemiczna w mikroobszarach (EDS) powierzchni ziarna żyta. 

Analiza składu pierwiastkowego powierzchni ziaren wykonana metodą 
analizy chemicznej w mikroobszarach (EDS) (rysunek 2–4) pokazuje, że w wy-
niku karbonizacji powstaje duża ilość węgla (rysunek 4). Ponadto można za-
uważyć, że na powierzchni karbonizatów znajdują się związki fosforu, naj-
prawdopodobniej w postaci fosforanów, np. potasu i magnezu. Rysunki 1, 3, 4 
pokazują, że próbki owsa po termolizie zawierają duże ilości węgla, a także 
pewne ilości azotu. Występowania azotu nie obserwuje się w przypadku pozo-
stałych karbonizatów innych ziaren zbóż. Może to być spowodowane występo-
waniem polisacharydów oraz białek w ziarnie owsa. Najwięcej białka zawierały 
ziarna owsa (2,1%), a najmniej ziarna jęczmienia (1,5%).  
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Rys. 5. Zdjęcia SEM ziarna jęczmienia w powiększeniu 350 x, 500 x, 1000 x, 6000 x.  

Na zdjęciach SEM karbonizatów ziarna jęczmienia widoczne są ziarna 
skrobi. Jednakże obserwuje się dużą ilość zniszczonych ziaren skrobi. Znisz-
czenie to wynika głównie z procesów utleniania amylozy i amylopektyny pod 
wpływem temperatury i w obecności tlenu. Struktura powierzchni tych ziaren 
skrobi jest zmieniona, widoczne są wgłębienia. W oparciu o analizę chemiczną 
EDS zauważyć można, że na powierzchni powstających karbonizatów znajdują 
się także pierwiastki, takie jak: Mg, P, K. Obecność nierozłożonych termicznie 
fosforanów wynika głównie z ich dużo wyższej temperatury rozkładu niż ta 
zastosowana w badaniach. Można także stwierdzić, że powierzchnia powstają-
cych z jęczmienia karbonizatów jest bardzo rozbudowana, co sugeruje poten-
cjalne ich wykorzystanie jako ab- i adsorberów w różnych gałęziach przemysłu 
(rysunek 5). 
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Rys. 6. Zdjęcie SEM ziarna owsa w powiększeniu 350 x, 1000 x, 10 000 x, 30 000 x.  

Ziarno owsa w porównaniu z ziarnem jęczmienia na zdjęciach SEM rów-
nież posiada duże ilości ziaren skrobiowych. Jednakże struktura gałeczek skro-
biowych w tym przypadku jest dużo bardziej zniszczona. Powierzchnia karbo-
nizatów jest dużo bardziej rozbudowana niż w przypadku omawianego wcze-
śniej jęczmienia. Owies posiada na swej powierzchni (oprócz pierwiastków, 
które posiada jęczmień) duże ilości azotu. Wynika to głównie z obecności dużej 
ilości białek w strukturze ziarna owsa. Daje to potencjalne możliwości bardziej 
selektywnego wykorzystania tego karbonizatu (rysunek 6).  
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Rys. 7. Zdjęcia SEM ziarna pszenicy w powiększeniu 350 x, 1000 x, 2000 x, 10 000 x.  

Karbonizaty otrzymane z pszenicy mają również rozbudowaną po-
wierzchnię (rysunek 7). Jednak jej budowa jest inna niż w przypadku omawia-
nych karbonizatów owsa i jęczmienia. Na zdjęciach SEM można zauważyć 
liczne pory i otwory, jednak nie są one tak głębokie jak we wcześniejszych 
przypadkach. Mają strukturę zbliżona do plastra miodu. Gałeczki skrobiowe są 
mniej liczne niż w przypadku innych ziaren zbóż i są mniej zniszczone. 
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Rys. 8. Zdjęcia SEM ziarna pszenżyta w powiększeniu 350 x, 500 x, 1000 x, 2000 x. 

Zdjęcia SEM ziarna pszenżyta ukazują strukturę karbonizatów odmienną 
od pozostałych. Obserwowane są liczne granulki skrobiowe oraz tzw. mikrosfe-
ry. Gałeczki skrobiowe są bardzo zniszczone. Posiadają one liczne wgłębienia 
oraz otwory, przez które na zewnątrz wydostała się ich zawartość (amyloza 
i amylopektyna). Może to mieć potencjalne znaczenie we właściwościach takie-
go karbonizatu, ze względu na to, że obecna „na zewnątrz” amyloza i amylo-
pektyna dzięki obecności grup hydroksylowych. Karbonizat taki wykazuje się 
tylko właściwości sorpcyjne, ale może dodatkowo koordynować np. jony metali 
obecne w jego otoczeniu (rysunek 8). 
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Rys.9. Zdjęcia SEM ziarna żyta w powiększeniu 350 x, 500 x, 1000 x, 5000 x.  

Najbardziej rozbudowaną powierzchnię posiadają karbonizaty otrzymane 
ze zboża żyta. Obserwuje się w tym przypadku liczne pory i otwory na ich po-
wierzchni. Karbonizaty żyta można porównać do struktury „gąbki”. Na zdję-
ciach obserwuje się też mikrosfery powstające w wyniku termicznego rozkładu 
gałeczek skrobiowych (rysunek 9). 
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Karbonizaty słomy zbóż 

 
Rys. 10. Analiza chemiczna w mikroobszarach (EDS) powierzchni ziarna żyta. 

Przy użyciu EDS stwierdzono, że badane układy składają się głównie z węgla.  

 

Rys. 11. Zdjęcia SEM słomy jęczmienia w powiększeniu 350 x, 500 x, 1000 x, 2000 x. 
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Zdjęcia wykonane za pomocą utrawysokorozdzielczego skaningowego 
mikroskopu elektronowego pozwalają na dokładną analizę zarówno powierz-
chni słomy, jak i zieren skrobi. Można zauważyć, że ziarna skrobi uległy 
zniszczeniu. Powierzchnia cząstek skrobi pomarszczyła się i występują liczne 
zagłębienia (rysunek 11). 

 

Rys. 12. Zdjęcia SEM słomy owsa w powiększeniu 350 x, 500 x, 1000 x, 2000 x. 

Na zdjęciach obserwuje się nieskarbonizowane pozostałości słomy zboża, 
głównie są to włókna sklerenchymatyczne będace celulozowymi ścianami 
rośliny inkrustowane ligniną. Obserwuje się duże ilości gałeczek skrobiowych, 
które uległy zniszczeniu (rysunek 12). 
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Rys. 13. Zdjęcia SEM słomy pszenicy w powiększeniu 350 x, 500 x, 1000 x, 2000 x. 

Karbonizaty mają bardzo rozbudowaną powierzchnię, co można wyko-
rzystać do otrzymywania materiałów do adsorpcji różnych cząsteczek gazów 
i cieczy. Posłużyć mogą jako sorbent do procesów technologicznych, np. usu-
wanie cząstek zanieczyszczeń z powietrza (rysunek 13). 
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Rys. 14. Zdjęcia SEM słomy pszenżyta w powiększeniu 350 x, 500 x, 1000 x, 2000 x. 

W przypadku karbonizatów pszenżyta obserwuje się także mikrosfery, co 
powoduje, że karbonizaty te można wykorzystać jako testy diagnostyczne, ma-
teriały o szczególnych własnościach mechanicznych, np. dodatki do smarów 
i tworzyw samosmarujących się, jak również w formie dodatków do betonu, 
jako czynnik termoizolujacy (rysunek 14). 
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Rys.  15. Zdjęcia SEM słomy jęczmienia w powiększeniu 350 x, 500 x, 1000 x, 2000 x. 

Karbonizaty powstałe z żyta mają bardzo rozbudowaną powierzchnię, 
występują jednak najbardziej zniszczone gałeczki skrobiowe w porównaniu 
z wyżej przedstawionymi. Zauważyć można również dość licznie nieskarboni-
zowane części rośliny (rysunek 15). 

Izotermy adsorpcji/desorpcji 

Wyznaczono izotermy adsorpcji/desorpcji pary wodnej, dzięki którym 
możliwe było określenie pojemności monowarstwy i wyliczenie powierzchni 
właściwej badanych produktów. 

Izotermy próbek są typu III wg klasyfikacji IUPAC; ten typ izoterm jest 
rzadko spotykany, cechuje go bardzo słabe oddziaływanie pomiędzy adsorba-
tem a adsorbentem. 
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Próbka karbonizatu z jęczmienia charakteryzuje się znacznie większą ilością 
zaadsorbowanej pary wodnej niż pozostałe próbki i wynosi przy aw=1; 0,6070 g 
H20/1g s.m. Wśród analizowanych próbek najmniejszą ilością zaadsorbowanej 
pary wodnej przy aw=1, cechowały się próbki karboniaztu żyta i owsa. 
Wśród wszystkich przebadanych próbek zaobserwowano wystąpienie zjawiska 
histerezy. 
Wystąpienie zjawiska wyjaśniane jest nieodwracalnymi zmianami w strukturze 
materiału, w wyniku adsorpcji wody. Podczas adsorpcji, desorpcji czy resorpcji 
wody nieodwracalne zmiany w strukturze są następstwem zmian w konformacji 
makrocząsteczek, rozpuszczania czy zmian form krystlicznych. Rodzaj materia-
łu jest czynnikiem, który wpływa  na wielkość i kształt pętli histerezy oraz jej 
początek i koniec. 
Dla próbek karbonizatu owsa i pszenicy zaobserwowano wystąpienie pętli hi-
sterezy w całym analizowanym zakresie aw. Występuje ono w dość szerokim 
zakresie aw: 0,01–0,98, ze znacznym zwiększeniem obszaru zajmowanego przez 
pętle histerezy po przekroczeniu ciśnienia aw: 0,44. 
Nieco mniejsza powierzchnia pętli histerezy wystąpiła dla pozostałych próbek. 
Dla próbek karbonizatu żyta i jęczmienia pętle histerezy występują przy znacz-
nie mniejszym zakresie aw: 0,22–0,98. 
Analiza izoterm adsorpcji pary wodnej próbek wykazała duże różnice w po-
wierzchni właściwej i pojemności monowarstwy. 
Największą powierzchnią cechowały się próbki karboniaztu: 
− żyta (am=8,9771 g/g i SBET=324,4162 m2/g); 
− owsa (am=8,5643 g/g i SBET=309,4962 m2/g). 
Dla próbek karbonizatu pszenicy, pszenżyta i jęczmienia odnotowano około 
25% spadek omawianych parametrów w odniesieniu do próbek karbonizatu 
owsa i żyta. 
Najmniejszymi omawianymi parametrami cechowała się próbka karbonizatu 
pszenicy (am=4,9361 g/g i SBET=178,3811 m2/g). 

Podsumowanie 

Układy, które przedstawiono w ramach badań, mogą znaleźć bezpo-
średnie zastosowania, nie tylko jako substancje wyjściowe do produkcji biopa-
liw, ale także w różnorodnych dziedzinach inżynierii i ochrony środowiska. 
Badane układy posiadają właściwości umożliwiające wyłapywanie stosunkowo 
dużych ilości wody, tworząc „klatraty”. Te właściwości pozwalają na wykorzy-
stanie ich między innymi jako kolektorów jonów metali substancji wiążących 
metale ciężkie z gleby, jako substancje stabilizujące (jednocześnie będąc nawo-
zem organicznym) nasypy oraz nabrzeża rzek oraz jako składniki płuczek 
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wiertniczych, powodując, oprócz unoszenia urobku, poprawę smarowania 
otworu, oraz niwelując zaburzenia pracy wiertła.  

Projekt został sfnansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki 
NN 313 789240 
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GRAINS AND STRAW CARBONIZATE IN SORPTION 
MATERIALS PRODUCTION 

Abstract 

The thermal analysis (DSC) and thermogravimetric (TG, DTG) and scanning electron 
microscopy (SEM) were used in studies on grain and straw carbonizates. The study 
shows the behavior of the grain and straw cereals (barley, wheat, oats, rye, triticale) 
after adding metal ions of the transition groups [Co (II), Cu (II), Mn (II), Ni (II), 
Fe (III) ] salts. This provides further opportunities in research on new types of biofuels 
production and synthesis gas. 
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i wyższych żywych organizmów, flory i fauny, zachodzą wielokierunkowe proce-
sy, które mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne [3], w zależności od 
roli, jaką w danym przypadku ma spełniać gleba. Jednym z ważniejszych czynni-
ków określających wartość gleby jest stopień jej agregacji. Mimo że strukturo-
twórczy wpływ węglowodanów w glebie był kwestionowany [4], panuje obecnie 
dobrze udokumentowana opinia, że właściwości gleby są regulowane nie tylko 
zawartością składników mineralnych [5], ale też i organicznych, wśród których 
istotną rolę odgrywają polisacharydy [6]. Polisacharydy stanowią od 10 do 20% 
materii organicznej w glebie [7]. Skład sacharydowy i polisacharydowy gleby 
o danym składzie chemicznym zależy od obecności drobnoustrojów i roślin – 
fabryk enzymów przekształcających organiczną materię gleby m.in. w polisacha-
rydy [8]. Istotna jest też zawartość wody [9].  

Wpływ polisacharydów na strukturę gleby, a w szczególności na stopień 
jej agregacji, ma zróżnicowany charakter. Polisacharydy mogą tworzyć bardziej 
skomplikowane systemy z innymi składnikami gleby poprzez fizyczną adsorp-
cję na składnikach mineralnych, jak ma to miejsce w przypadku montmoryloni-
tów [10]. Składniki huminowe zawierają w swej budowie i w stanie zaadsorbo-
wanym liczne fragmenty polisacharydowe. W obecności tlenków metali (np. Fe 
i Al) oraz kationów metali wielowartościowych poprzez wzajemne oddziaływa-
nie dochodzi do mikroagregacji gleby. Jednakże gdy w glebie pojawią się wa-
runki umożliwiające żelowanie polisacharydów, tworzące się żele wspólnie 
zjonami metali wywołują nie tylko mikro-, ale też makroagregację [11].  

Polisacharydy są potencjalnymi ligandami jonów metali, zwłaszcza grup 
przejściowych. Jony metali, obecne w glebie, jak i w miarę potencjalnych po-
trzeb domieszkowane do gleby, są koordynowane przez polisacharydy, co może 
w zasadniczy sposób zmienić strukturę polisacharydów, a tym samym charakter 
oddziaływań powstających kompleksów z otaczającym je środowiskiem. W grę 
może wchodzić uprzywilejowanie oddziaływań o charakterze jonowym lub 
polarnym, co niewątpliwie znajdzie swoje odbicie we właściwościach fizyko-
chemicznych i mechanicznych gleby. Pod uwagę można brać również suple-
mentację gleby wytworzonymi w laboratoriach kompleksami polisacharydów 
z jonami metali. Ponieważ szereg jonów metali grup przejściowych należy do 
rodziny mikroelementów, taka suplementacja może mieć dodatkowe znaczenie 
praktyczne. Dodatkowym skutkiem koordynacji jonów metali przez polisacha-
rydy może być czasowa immobilizacja jonów metali w glebie, a taki efekt 
wpływałby na bioakumulację metali w roślinach.  

Ligowanie jonów metali polisacharydami może również wpływać na że-
lowanie tych ligandów i tym samym również kontrolować mikro- i makroagre-
gację gleby.  

Już od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku stosowano w rolnictwie do 
stabilizacji struktury gleby rozliczne środki kondycjonujące. W ten sposób za-
pobiegano erozji gleby, jej dehydratacji  oraz podnoszono jej żyzność. Polisa-
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charydy mogą też nadawać glebie plastyczność [12] i zmieniać jej właściwości 
mechaniczne [13]. Polisacharydowe środki kondycjonujące, takie jak skrobia 
i jej kopolimery, czy guma guaranowa, stosowano już w latach siedemdziesią-
tych ubiegłego wieku [14,15]. Spełniały one swą rolę przy niższych nakładach 
kosztów w porównaniu z także stosowanymi kopolimerami syntetycznymi, 
takimi jak alkohol poli(winylowy), poli(akryloamid), hydrolizowany po-
li(akrylonitryl) i in. (Öztürk i inni, 2005). Tego rodzaju zabiegi są skuteczne 
także w przypadku gleb piaszczystych [16,17]. 

Wśród znanych metod mechanicznych i fizycznych wyróżnia się między 
innymi drenaż, zagęszczanie różnego typu, iłowanie oraz metody termiczne, jak 
zamrażanie lub spiekanie. Do metod chemicznych zalicza się m.in. cementację, 
sylikatyzację, wapnowanie, zażelazianie, bitumizację, stabilizację przy pomocy 
smoły lub żywic karbamidowych. W przypadku metod chemicznych wywołuje 
się trwałe i często nieodwracalne zmiany w środowisku glebowym. 

W zależności od zastosowanej techniki stabilizacji wyróżnia się polep-
szanie powierzchniowe lub głębinowe. Innym podziałem, w którym kryterium 
sranowi czas działania metody stabilizacji gruntu jest podział na długo- i krót-
koterminowe [1].  

Wiele metod stabilizacji gruntów było przedmiotem zgłoszeń patento-
wych. Dotyczyły one między innymi wzmacniania wytrzymałości gruntów pod 
drogi poprzez zastosowanie roztworów krzemianu sodu – patenty 
US2007258768 oraz CA2584189. Trwała stabilizacja gruntów możliwa jest 
poprzez wprowadzanie do gruntu płynnego cementu – patent JP2006312676 lub 
innych kompozycji polimerów i czynników sieciujących, które nie są biodegra-
dowalne i pozwalają uzyskać efektywną i trwałą w czasie stabilizację gruntu – 
patent US2005245678. 

Stosowano również mieszanki gleby z biomasą roślinną, co w wyniku 
działania enzymów wydzielanych przez mikroorganizmy powodowało zagęsz-
czanie struktury gruntu – patent EP1971682. Zastosowanie materiałów opartych 
na estrach alkoholu poliwinylowego z kwasem C1-5 karboksylowym powodo-
wało zabezpieczanie gruntu przed erozją podane w patencie CA2240978. 

Materiały i metody  

Materiały 

Polisacharydy: skrobia ziemniaczana (SZ) Superior, „Ikeda” Sp. z o. o., Namy-
słów, 1997 – spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Polskie Normy. 

Alkohol etylowy (cz. d. a. – POCH, Gliwice)  
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Próbki ziemi:  
Gleba z dodatkiem piasku (Z1): 
1. Skład granulometryczny 

Frakcja piasku – 74% 
Frakcja pyłów – 16% 
Frakcja iłów – 10% 
Z trójkąta Fereta wynika, że analizowana gleba to piasek gliniasty lekki 
(pgl). 

2. Zasolenie – konduktancja: 97,6 µS, co w przeliczeniu na KCl wynosi 
49,8 mg/l. 

3. Odczyn: 
pH(H2O) – 6,5 
pH(KCl) – 5,6 

4. Substancje organiczne 
Materia organiczna – 1,3%, w tym C-organiczny 0,75% 

Gleba bez dodatku piasku (Z2): 
1. Skład granulometryczny 

Frakcja piasku – 60% 
Frakcja pyłów – 23% 
Frakcja iłów – 17% 
Z trójkąta Fereta wynika, że analizowana gleba to piasek gliniasty mocny (pgm). 

2. Zasolenie – konduktancja: 118,3 µS, co w przeliczeniu na KCl wynosi 
61,3 mg/l.  

3. Odczyn: 
pH(H2O) – 6,7 
pH(KCl) – 5,8 

4. Substancje organiczne 
Materia organiczna – 2,9%, w tym C-organiczny 1,7% 

Nasiona trawy: „Trawa uniwersalna 500g” – mieszanka traw gazonowych za-
kupiona w sklepie internetowym „PNOS”, skład (PL924/02/140/BA1): 
− Kostrzewa czerwona (Festuca rubra) – 50% 
− Kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea) – 16%   
− Życica trwała (Lolium perenne) – 34%   

Metody 

Kleikowanie polisacharydów 
Sporządzono 7% wodną zawiesinę polisacharydu i ogrzewano ją przez 1 godzi-
nę w temperaturze 70°C z równoczesnym mieszaniem mieszadłem mechanicz-
nym.   
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Skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM) 
Ultrawysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy z działem z emi-
sją polową (FEG – emiter SCHOTKYEGO) – NOVA NANO SEM 200 (produ-
cent FEJ EUROPE COMPANY) wraz z przystawką do analizy chemicznej 
w mikroobszarach (EDS). Zdolność rozdzielcza do 2 nm, powiększenia 70 – 
500 000 x.  

Otrzymanie próbek ziemi wraz ze skleikowanymi wodnymi roztworami skrobi 
ziemniaczanej do oceny jakościowej wpływu skrobi na stabilizacje gleby 

 

Schemat 1. Schemat działań w celu otrzymania próbek do oceny stabilizacji gleby przez skrobię 

Sposób wykonania badań został przedstawiony na schemacie 1. Badania wpły-
wu skrobi na stabilizację gleby przeprowadzono w hali wegetacyjnej z wyko-
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rzystaniem mieszanki uniwersalnej traw gazonowych – rośliny jednoliścienne. 
W tym celu, w czterech powtórzeniach, doniczki wykonane z nieporowatego 
tworzywa sztucznego o średnicy około 90 mm i pojemności 250 g napełniono 
ujednoliconą glebą Z1 lub Z2. Analiza składu granulometrycznego gleby Z1 
użytej w eksperymencie wykazała, że był to piasek gliniasty lekki (pgl), o za-
wartości cząstek spławialnych – 10%, węgla organicznego około 0,75% 
i pH(KCl) równym 5,6. Zasolenie gleby wynosiło około 50 mg KCl na dm3 
gleby. Z kolei gleba Z2 stanowi piasek gliniasty mocny (pgm), o zawartości 
cząstek spławialnych – 17%, węgla organicznego około 1,7% i pH(KCl) rów-
nym 5,8. Zasolenie gleby wynosiło około 61 mg KCl na dm3 gleby. Do tak 
przygotowanych wazonów wysiano po 50 jednakowych i pochodzących z tego 
samego źródła nasion traw gazonowych mieszanki uniwersalnej. 

Przez cały czas prowadzenia badań (tj. 16 dni) utrzymywano stałą wil-
gotność podłoża, na poziomie 70% pojemności wodnej, oraz natężenie oświe-
tlenia (7000 lx) i temperaturę (20 ± 2 oC). 

Wyniki 

Przeprowadzone badania dowodzą, że skrobia to polisacharyd skuteczny 
w stabilizacji gruntu. Po okresie 16 dni od posiania, trawa wykiełkowała tylko 
w niektórych donicach, brak lub efektywność wzrostu przedstawiają poniższe 
zdjęcia (rysunek 1): 

  
 

90g Z1 S1 (7%) 

150g Z1 

90g Z1 S2 (3,5%) 

150g Z1 

1 2 
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Rys. 1. Zdjęcia przedstawiające wyniki badań 
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W ośmiu pierwszych donicach (zdjęcia 1–8) nie obserwujemy wzrostu 
trawy. Widać natomiast, że gleba jest bardzo popękana. Kolejne cztery donice 
(zdjęcie 9–12) także są jałowe, również tutaj ziemia jest popękana. W następ-
nych donicach (zdjęcie 15–18) spostrzec można wykiełkowaną trawę, najinten-
sywniejszy wzrost oglądamy w donicy nr 16, gdzie zastosowano najniższe stę-
żenie skrobi. Dla upewnienia się słuszności badań wykonano kontrolę, gdzie 
trawę zasiano do donic z samą ziemią 150 g (zdjęcie 13–14) oraz do donic 
z: 150 g podłoża i 90 g ziemi do przykrycia nasion trawy (zdjęcie 19–20). 
W donicach z samą ziemią obserwujemy solidny wzrost trawy (najwyższa), 
a w donicach z grubą warstwą ziemi nad nasionami trawa jest niższa. 

Na podstawie obserwacji wzrostu trawy lub jego braku w poszczególnych 
donicach stwierdza się, że stężenie skrobi oraz ilość ziemi, którą przysypuje się 
trawę po posianiu, zasadniczo wpływa na stabilizację gleby. Z kolei ilość ziemi 
służącej jako podłoże (wsypanej najpierw do donicy) nie ma wpływu na efek-
tywność wzrostu trawy, jednak pewna minimalna ilość gleby bez dodatku skro-
bi musi być dostarczona roślinom, jako podłoże. Z badań wynika także, iż ro-
dzaj ziemi nie ma wpływu na wzrost trawy i stabilizację gleby. 

Agregacja systemów glebowych  

Przy użyciu laserowego analizatora wielkości cząstek przebadano wpływ 
jonów metali na agregację gleby. Okazało się, że w obecności jonów Fe średni 
rozmiar cząsteczek wzrasta o ok. 40% w stosunku do średniego rozmiaru czą-
steczek nieskoordynowanej skrobi i o 100% w stosunku do średniego rozmiaru 
cząsteczek kompleksów z innymi metalami.  

 
Rys. 2. Widmo rozkładu wielkości cząstek dla układów gleby ze skleikowanym polisacharydem 
dotowanym jonami metali grup przejściowych 
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Rys. 3. Zdjęcia SEM agregatow glebowych w powiększeniu 2000 x oraz widma EDS dla wybra-
nych punktów analitycznych 

Zdjęcia SEM potwierdzają założoną tezę. Numerami 1–4 oznaczono 
miejsca, dla których za pomocą EDS (spektrometr z dyspersją energii promie-
niowania rentgenowskiego) oznaczono skład pierwiastkowy. Zdjęcie i analiza 
EDS pokzaują jednozancznie, że skleikowana skrobia zlepia cząsteczki gleby 
i tym samym wywołuje agregację gleby, powodując jej stabilizację. Pokazuje 
ziarna gleby (2, 3) posklejane przy użuciu skleikowanego polisacharydu (1). 
Punkt 4 pokazuje ziarno krzemionki otoczone kleikiem i przytwierdzone do 
powierzchni. 

Dodatek skrobi skleikowanej powoduje, że ziarna gruntu trzymają się, za-
tykając i uszczelniając kapilary. Zjawisko to ma zasadniczy wpływ na redukcję 
przepuszczalności, a to z kolei oznacza zwiększony efekt stabilizacji gruntu. 

Ponadto np. zawartość jonów Fe w glebie wpływa na częściową hydroli-
zę skleikowanego polisacharydu, co powoduje upłynnienie układu i tym samym 
lepszą penetrację roztworu pomiędzy ziarnami gruntu.  

Suplementowanie gruntu polisacharydami, w wyniku którego dochodzi 
do cementacji gruntu, nie odbija się ujemnie na wzroście roślin na takim podło-
żu, co wykazały badania wazonowe w hali wegetacyjnej. 

Potencjalne zastosowanie polegać ma na tym, że na warstwie suchej gle-
by/gruntu zasiewa się trawę, a następnie zalewa się skrobią skleikowaną lub 
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zawiesiną natywnej skrobi ziemniaczanej. Po wyschnięciu tworzy się niezmy-
walna warstwa zabezpieczająca. 
Potwierdzają te tezy możliwości wykoarzystania tego typu metod. Przykładem 
jest opis i reklama stosowanej podobnej metody [18]. Warstwa skleikowanej 
skrobi stymuluje optymalne środowisko dla rozwoju nasion, tworząc „mikrosz-
klarnię”, oraz pozwala zabezpieczyć niestabilne podłoża przed erozją wodną, 
wietrzną i wydziobywaniem przez ptaki. Użyta metoda kosztuje 80% mniej niż 
ułożenie trawnika z rolki. Przy zastosowaniu tej metody ograniczamy koszty 
humusowania. Z kolei dodanie substancji odżywczych (azot, fosfor) może po-
wodować, że trawa przyjmie się na zwykłym piasku, tworząc własną warstwę 
odżywczą. W porównaniu do tradycyjnego siewu, zmieszana skrobia z trawą 
i substancjami odżywczymi pozwala na znacznie szybszą realizację inwestycji 
związanej z zakładaniem zieleni [18].  

Podsumowanie 

1. Polisacharydy, znane ze swej biodegradowalności, koordynując do jonów 
metali, unieruchamiają okresowo te jony w glebie, co może mieć pewne zna-
czenie przy zapobieganiu bioakumulacji jonów metali w roślinach w okresie 
ich wegetacji.  

2. Koordynacja do jonów metali, bez względu na ich tożsamość, natychmiast 
znosi pseudoplastyczność żeli i niweluje ich właściwości tiksotropowe. Dla-
tego też wydaje się, że taki efekt byłby korzystny w przypadku cementowa-
nia gruntów. Po domieszkowaniu polisacharydów konstrukcje ziemne po-
winny ulegać kontrakcji objętości, przez co uzyskuje się zwiększoną wy-
trzymałość tych konstrukcji. 

3. Skrobia jako dodatek do gleby nadaje jej plastyczność, zmienia właściwości 
mechaniczne oraz zapobiega dehydratacji, erozji, a także zapewnia lepszą 
żyzność. 

4. Suplementowanie gruntu polisacharydami, w wyniku którego dochodzi do 
stabilizacji gruntu, nie odbija się ujemnie na wzroście roślin na takim podło-
żu, co wyklazały badania w hali wegetacyjnej. 

5. Warstwa polisacharydu jest na tyle cienka, że nie zaburza procesu kiełkowa-
nia zasianych roślin tworzących darń. Spełnia funkcję ochronną dla 
wierzchniej warstwy gruntu do czasu wzrostu roślin. Nie powoduje zanie-
czyszczenia środowiska, dodatkowo nie wymaga usuwania w trakcie wzro-
stu roślin, gdyż sama ulega biodegradacji, stając się nawozem organicznym.  

Czym niższe stężenie skrobi ziemniaczanej, tym wydajniejszy wzrost trawy. 
Uznać należy, że aby skrobia skutecznie stabilizowała grunt, trzeba bardzo do-
kładnie dobrać jej stężenie. Z jednej strony, skrobia posłużyć może jako doda-
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tek do gleby, po to by zapobiegać osuwaniu się różnych nasypów, zboczy, osu-
wisk itd., ale z drugiej strony – należy precyzyjnie określić jej stężenie, ponieważ: 
− zbyt duże stężenie skrobi powoduje jej wolniejszą biodegradację pod wpły-

wem rożnych drobnoustrojów, a w związku z tym zatrzymuje ona wody 
opadowe, natomiast w razie intensywnego nasłonecznienia doprowadza do 
popękania ziemi, uniemożliwiając w ten sposób roślinom wegetację i do-
prowadzając do ich obumarcia. Budowla ziemna (nasyp, itp.) traci swój 
pierwotny kształt i nadaną jej funkcję, co może być przyczyną niebezpiecz-
nych osunięć ziemi; 

− zbyt małe stężenie skrobi skutkuje krótszym czasem jej biodegradacji, co wy-
wiera także negatywny wpływ na budowlę ziemną; powoduje to wcześniejszą 
wegetację roślin, co doprowadzić może do zniszczenia zewnętrznej po-
wierzchni nasypu, a w efekcie do naruszenia jego początkowej konstrukcji. 

Reasumując, stwierdza się, że skrobia jako dodatek do gleby nadaje jej 
plastyczność, zmienia właściwości mechaniczne oraz zapobiega dehydratacji, 
erozji, a także zapewnia lepszą żyzność. 

Projekt został sfnansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki 
NN 313 789240 
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PLANT GROWTH AFTER ADDING FOR SOIL NATIVE 
AND GELATINIZED POLYSACCHARIDES 

Abstract 

Studies were conducted in the greenhouse, a laser particle size analyzer and by scanning 
electron microscopy (SEM). The study shows the behavior of the soil after adding to the 
soil the polysaccharide gels. This gives further possibilities in the study of ecological 
stability of the soil. 
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Gaz oznacza materiał, który w temperaturze 50°C ma prężność par więk-
szą niż 300 kPa (3 bary) lub jest całkowicie w stanie gazowym w temperaturze 
20°C, pod ciśnieniem atmosferycznym 101,3 kPa. 

Klasyfikacja i oznakowanie gazów wg ADR 

Gazy jako towary niebezpieczne wg klasyfikacji przyjętej przez ADR [1] 
są zakwalifikowane do klasy 2 (Gazy). Klasa 2 obejmuje czyste gazy, miesza-
niny gazów, mieszaniny jednego lub więcej gazów z jednym lub kilkoma inny-
mi materiałami oraz przedmioty zawierające takie materiały. Niektóre gazy 
z uwagi na ich właściwości mogą być zaliczone do innej klasy ADR, np. flu-
orowodór (UN 1052) jest zaklasyfikowany do klasy 8 (Materiały żrące), cyja-
nowodór stabilizowany zawierający mniej niż 3% wody (UN1053) – klasa 6.1 
(Materiały trujące).  
Zgodnie z ADR gazy oraz materiały i przedmioty zawierające gazy dzielą się na:  
1. Gazy sprężone: gazy, które zapakowane pod ciśnieniem, pozostają całkowi-

cie w stanie gazowym do temperatury – 50°C. 
2. Gazy skroplone: gazy, które zapakowane pod ciśnieniem znajduje się czę-

ściowo w stanie ciekłym w temperaturach powyżej – 50°C.  
3. Gazy schłodzone skroplone: gazy, które zapakowane pod ciśnieniem znajdu-

je się częściowo w stanie ciekłym ze względu na ich niską temperaturę.  
4. Gazy rozpuszczone: gazy, które zapakowane pod ciśnieniem są rozpuszczo-

ne w ciekłym rozpuszczalniku.  
5. Pojemniki aerozolowe i małe naczynia zawierające gazy (naboje gazowe). 
6. Inne przedmioty zawierające gazy pod ciśnieniem. 
7. Gazy niesprężone, podlegające przepisom szczególnym (próbki gazów).  
Sztuki przesyłki (bęben ciśnieniowy, butla, nabój gazowy, naczynie kriogenicz-
ne, naczynie kriogeniczne otwarte, zbiorniki rurowe) i cysterny zwierające gaz 
powinny być oznakowane nalepkami (tabela 1).  

Tab. 1. Oznakowanie sztuk przesyłki wg ADR 

Nalepka Podklasa Przykłady 

 
2.1 gazy palne 

acetylen rozpuszczony, propan-
butan LPG, wodór sprężony 

 

2.2 gazy niepalne, 
nietrujące 

argon sprężony, hel sprężony, 
azot sprężony 

 
2.3 gazy trujące 

chlor, fluor sprężony, chlorowo-
dór, bromek metylu 
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Oznakowanie gazowych substancji chemicznych i ich mieszanin 
wg CLP 

Zgodnie z rozporządzeniem CLP [2] gazy podzielone są na klasy:  
1. gazy łatwopalne: jest to gaz lub mieszanina gazowa palna w powietrzu 

w temperaturze 20°C i przy ciśnieniu normalnym 101,3 kPa;  
2. gazy utleniające: jest to jakikolwiek gaz lu mieszanina, która, na ogół wsku-

tek dostarczenia tlenu może powodować zapalenie lub przyczynić się do 
spalania materiałów bardziej niż powietrze;  

3. gazy pod ciśnieniem: 
− gaz sprężony, który zapakowany pod ciśnieniem jest całkowicie w stanie 

gazowym w temperaturze –50°C, w tym wszystkie gazy o temperaturze kry-
tycznej ≤ –50°C;  

− gaz skroplony, który zapakowany pod ciśnieniem jest częściowo ciekły 
w temperaturze powyżej –50°C. Rozróżnia się:  
• gaz skroplony pod wysokim ciśnieniem: gaz o temperaturze krytycznej 

pomiędzy –50°C i + 65°C oraz  
• gaz skroplony pod niskim ciśnieniem: gaz o temperaturze krytycznej po-

wyżej + 65°C; 
− gaz schłodzony, który zapakowany jest częściowo ciekły z powodu swojej 

niskiej temperaury;  
− gaz rozpuszczony, który jest zapakowany pod ciśnieniem, jest rozpuszczony 

w rozpuszczalniku w fazie ciekłej;  
4. wyrób aerozolowy, czyli dozownik aerozolu; jest to jednorazowy pojemnik 

wykonany z metalu, szkła lub tworzywa sztucznego, zawierający gaz sprę-
żony, skroplony lub rozpuszczony pod ciśnieniem wraz z cieczą, pastą, 
proszkiem lub bez, wyposażony w urządzenie umożliwiające uwalnianie je-
go zawartości w postaci cząsteczek stałych lub ciekłych w zawiesinie gazu, 
w postaci piany, pasty lub proszku albo w stanie ciekłym lub gazowym. 

Opakowania zawierające gazy są oznakowane zgodnie z tabelą 2.  
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Tab. 2. Oznakowanie opakowa

Piktogram Kategoria

 

1 

 2 

 

1 

 

Gaz 
sprężony

 

Gaz 
skroplony

 

Gaz 
skroplony 
schłodzony

 

Gaz 
rozpuszczony

 

1 

 

2 
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Oznakowanie opakowań wg CLP 

Kategoria Hasło Zwrot 

Gazy łatwopalne 

 Niebezpieczeństwo H220: Skrajnie łatwopalny gaz

 Uwaga H221: Gaz łatwopalny 

Gazy utleniające 

 Niebezpieczeństwo 
H270: Może powodowa
intensyfikować pożar; utleniacz

Gazy pod ciśnieniem 

ężony 
Uwaga 

H280: Zawiera gaz pod ci
niem; ogrzanie grozi wybuchem

skroplony Uwaga 
H280: Zawiera gaz pod ci
niem; ogrzanie grozi wybuchem

skroplony 
schłodzony 

Uwaga 
H281: Zawiera gaz schłodzony; 
może powodować oparzenia 
kriogeniczne lub obraż

rozpuszczony 
Uwaga 

H280: Zawiera gaz pod ci
niem; ogrzanie grozi wybuchem

Wyroby aerozolowe łatwopalne 

 Niebezpieczeństwo 
H222: Skrajnie łatwopalny a
rozol 

 Uwaga H223: Łatwopalny aerozol

 

H220: Skrajnie łatwopalny gaz 

H221: Gaz łatwopalny  

e powodować lub 
żar; utleniacz 

H280: Zawiera gaz pod ciśnie-
niem; ogrzanie grozi wybuchem 

H280: Zawiera gaz pod ciśnie-
niem; ogrzanie grozi wybuchem 

iera gaz schłodzony; 
ć oparzenia 

kriogeniczne lub obrażenia 

H280: Zawiera gaz pod ciśnie-
niem; ogrzanie grozi wybuchem 

H222: Skrajnie łatwopalny ae-

223: Łatwopalny aerozol 
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Budynki magazynowe 

Budynki przeznaczone na magazyny pojemników z gazami technicznymi 
powinny być parterowe o lekkim dachu i wykonane z materiałów ognioodpor-
nych. Wysokość pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania gazów 
technicznych powinna być nie mniejsza niż 3,25 m. Pomieszczenia magazyno-
we powinny być wykonane z materiałów bezpiecznych pożarowo. Każde po-
mieszczenie powinno mieć odrębne wyjście. Podłogi w magazynach powinny 
być równe w wykonaniu antypoślizgowym jednocześnie i zapewniającym 
utrzymanie czystości. Pomieszczenia przeznaczone do składowania pojemni-
ków z gazami palnymi powinny być wykonane z materiałów niedających iskier 
przy uderzeniu. Okna i drzwi w pomieszczeniach magazynowych powinny 
otwierać się na zewnątrz. Oknach i świetliki powinny być wyposażone w żalu-
zje lub matowe szyby. Dopuszcza się zamalowane szyb białą farbą. W po-
mieszczeniach, w których przechowywane są naczynia temperatura nie powinna 
przekraczać 35°C. Do ogrzewania pomieszczeń przeznaczonych do przecho-
wywania gazów można stosować wodę lub parę wodną. W pomieszczeniach 
powinna być zainstalowana wentylacja mechaniczna, zapobiegająca powstawa-
niu niebezpiecznych stężeń mieszanin gazów z powietrzem. Włącznik wentyla-
cji powinien być umieszczony na zewnątrz magazynu. Magazyny przeznaczone 
do przechowywania gazów toksycznych należy wyposażyć w urządzenia neu-
tralizujące dostoswane do rodzaju gazu toksycznego. Elektryczna instalacja 
w pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania naczyń z gazem pal-
nym (w tym instalacja oświetleniowa) powinna odpowiadać obowiązującym 
normom dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Wszystkie włączniki po-
winny być umieszczone przy wejściu na zewnątrz magazynu. Budynek maga-
zynu gazów powinien być wyposażony w instalację odgromową.  

W magazynie dopuszcza się składowanie do 3000 butli o pojemności 
40 dm3. Jednocześnie w jednym pomieszczeniu magazynowym może być prze-
chowywane najwyżej 500 butli o pojemności 40 dm3 z gazami palnymi i do 
1000 butli z innymi gazami. Magazyny z gazami technicznymi powinny być 
zlokalizowane w bezpiecznej odległości od innych budynków i magazynów 
(tabela 3).  

Pełne i puste butle z gazem mogą być również magazynowane pod wia-
tami i na otwartych placach, muszą być jednak chronione przed silnym nasło-
necznieniem.  
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Tab. 3. Minimalne odległości innych budynków od magazynu gazów technicznych 

Zawartość magazynu 
[szt. butli]* 

Minimalna odległość 

do 500  od magazynu i budynku produkcyjnego: 20 m 

500–1500 od magazynu i budynku produkcyjnego: 25 m 

ponad 1500 od magazynu i budynku produkcyjnego: 30 m 

niezależnie od ilości od budynku mieszkalnego: 50 m 

niezależnie od ilości od budynku użyteczności publicznej 100 m 

∗ butle pojemności 40 dm3 

Operacje z butlami w magazynie 

Butle z gazami palnymi należy przechowywać w pomieszczeniach prze-
znaczonych wyłącznie do tego celu. Naczynia z gazami palnymi, niepalnymi 
i nietrującymi, z wyjątkiem gazów utleniających, można przechowywać w tym 
samym pomieszczeniu. Butle z gazami toksycznymi należy przechowywać 
w osobnych pomieszczeniach wyposażonych w skuteczną wentylację. W przy-
padku magazynowania gazów tworzących z powietrzem mieszaniny wybucho-
we wentylacja powinna być wykonana w wersji antywybuchowej.  

Butle ze stopami napełnione gazem muszą być przechowywane w pozycji 
pionowej. W celu zabezpieczenia przed upadkiem butle należy ustawiać w bok-
sach lub stojakach. Butle napełnione gazem bez stóp należy przechowywać 
w pozycji poziomej, w drewnianych ramach, zabezpieczone przed przesunię-
ciem się. Wysokość stosu ułożonych warstwami butli nie może być wyższa niż 
1,5 m. Butle wypełnione skroplonymi gazami muszą być magazynowane 
w pozycji pionowej. Zawory butli w czasie przechowywania i wydawania 
z magazynu muszą być zabezpieczone kłapakiem ochronnym.  

Puste butle musza być wyraźnie oznakowane i mogą być przechowywane 
w jednym pomieszczeniu z butlami pełnymi. Puste butle można składać w stosy 
o wysokości do 1,5 m, zabezpieczone przed rozsunięciem się i zsunięciem ze 
stosu.  

Opróżnione oraz zawierające gaz naczynia należy chronić przed nagrza-
niem. Naczynia z gazem mogą być ustawiane w odległości nie mniejszej niż 
1 m od grzejników. Zastosowanie ekranów termicznych umożliwia ustawienie 
naczyń w odległości  nie mniejszej niż 0,1 m.  

Niedopuszczalne jest rzucanie pojemników z gazem, przetaczanie po 
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podłożu lub uderzanie metalowymi przedmiotami. Zabronione jest ogrzewanie 
butli i poddawanie działaniu otwartego ognia.  

Dodatkowe wymagania dotyczące przewozu i magazynowania 
gazów palnych  

Zabrania się wchodzenia do przedziału ładunkowego pojazdów zamknię-
tych przewożących towary palne klasy 2 z przenośnymi urządzeniami oświetle-
niowymi innymi niż te, które zaprojektowano i wykonano w sposób uniemożli-
wiający zapalenie się gazów palnych, które mogą rozprzestrzeniać się wewnątrz 
pojazdu.   

Zabronione jest stosowanie ogrzewaczy spalinowych (również w pojaz-
dach FL) podczas załadunku lub rozładunku.  

W przypadku pojazdów FL przed rozpoczęciem napełniania lub opróż-
niania cysterny należy zapewnić dobre połączenie elektryczne między podwo-
ziem pojazdu a ziemią w celu umożliwienia odprowadzenia ładunków elektro-
statycznych.  

Zasady przemieszczania pojemników z gazami technicznymi  

Butle można przenosić na przeznaczonych do tego celu wózkach lub no-
szach. Transport mechaniczny butli jest możliwy po uprzednim stabilnym umo-
cowaniu na urządzeniu transportującym. Butle można przemieszczanie założo-
nym kołpakiem zabezpieczającym przed uszkodzeniem zawór.  

W pomieszczeniach, w których mogą znajdować się palne gazy, mogą 
być używane wyłącznie wózki specjalnie dostosowane do pracy w warunkach 
zagrożenia pożarem lub wybuchem. 

W razie konieczności ręcznego przetaczania butli należy kontrolować jej 
równowagę, trzymając rękę na kołpaku, utrzymując butlę przy ciele, i obracać 
butlę drugą ręką, wspartą na korpusie butli; zabrania się chwytania za zawór 
podczas przenoszenia butli. Po ustawieniu butli na miejscu przeznaczenia nale-
ży zabezpieczyć ją przed upadkiem. Przemieszczanie naczyń kriogenicznych 
przystawalnych do transportu możliwe jest przez uchwyt dwoma rękami 
i jednoczesne popychanie rękoma i kolanem. W czasie transportu naczynia 
kriogenicznego nie należy wykonywać gwałtowanych ruchów. Niedopuszczal-
ne jest przechylanie naczynia.  
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Postępowanie w razie awarii 
(wyciek, pożar, uszkodzenie pojemnika)  

W sytuacjach awaryjnych nadzór lub pracownicy powinni powiadomić 
pracowników lub współpracowników o awarii, usunąć z rejonu zagrożenia 
wszystkie osoby niebiorące udziału w likwidacji awarii.  

Przed przytępieniem do akcji ratowniczej należy założyć aparat izolacyj-
ny i przystąpić do akcji. W przypadku pożaru mogą wydzielać się toksyczne 
pary i dymy.  

W czasie usuwania awarii, erupcji gazów – należy unikać bezpośrednie-
go wdychania gazów, oparów i aerozoli. Z obszaru zagrożenia należy usunąć 
źródła zapłonu, nie stosować narzędzi iskrzących i nie palić tytoniu, zabezpie-
czyć wloty kanałów ściekowych i deszczowych.  
W razie niekontrolowanego wycieku gazu na wolnym powietrzu należy:  
− ewakuować pracowników z zagrożonej przestrzeni, 
− zamknąć zawór butli, 
− jeżeli zawór jest uszkodzony, pozostawić butlę do czasu jej opróżnienia,  
− oznaczyć miejsce zagrożone uwalnianym gazem, 
− butlę z uszkodzonym zaworem lub uszkodzoną butlę przekazać do dostawcy.  
W pomieszczeniach zamkniętych w razie wycieku gazu należy:  
− założyć izolujący aparat oddechowy, 
− zamknąć zawór butli,   
− jeżeli zamknięcie jest niemożliwe, przenieść butlę na zewnątrz budynku,  
− jeżeli usunięcie butli z budynku jest niemożliwe, należy zapewnić wentyla-

cję,  
− opuścić pomieszczenie, uniemożliwić dostęp do zagrożonego pomieszcze-

nia,  
− w razie konieczności ewakuować ludzi z bliskiego otoczenia,  
− po wywietrzeniu sprawdzić zawartość gazu i tlenu w powietrzu, 
− butlę z uszkodzonym zaworem lub uszkodzoną butlę przekazać do dostawcy.  
W przypadku pożaru uwolnionego gazu nie wolno gasić, jeżeli nie można bez-
piecznie zamknąć wycieku gazu. Należy wyeliminować wszystkie źródła za-
płonu, jeżeli jest to konieczne.  
Następnie podjąć wskazane niżej działania:  
− ostrzec personel i zarządzić ewakuację,  
− zabezpieczyć teren taśmą i ustawić znaki ostrzegawcze,  
− wezwać straż pożarną,  
− zamknąć zawór na butli (nie dotyczy butli z acetylenem),  
− wyłączyć instalację elektryczną,  



 

 

− zbiorniki usunąć z obszaru zagro
− jeżeli jest to nie niemo
− jeśli pojawi się ogie

lewając wodą (takie działania mo
ciężkiej zasłony),  

− nie gasić butli z acetylenem 
− zbiorniki narażone na działanie ognia oznaczy
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wiatr (rys. 1) [3]. W czasie ewakuacji nale

Rys. 1. Schemat ewakuacji ze strefy zagro

Podczas prowadzenia akcji ratowniczej ratowników do strefy zagro
należy wprowadzania zgodnie z kierunkiem wiat
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W akcji ratowniczej powinien brać udział zespół dwuosobowy. Zasię
ny od temperatury, siły wiatru, opadów, ilości uwolnionego gazu 

itp. Praca w rejonie awarii powinna być prowadzona tylko w aparatach p
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Rys. 2. Schemat wejścia do strefy zagro

Podsumowanie 
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TRANSPORT AND STORAGE OF INDUSTRIAL GASES 

Abstract 

Industrial gases are a special group of dangerous goods which are potentially hazardous 
to human health and the environment. Hazards that those gases pose result from the 
method they are stored and transported, and their physical, chemical and biological 
properties. This paper presents classification and labelling of gases in the ADR Agree-
ment and CLP Regulation, basic technical requirements buildings and spaces used for 
storing industrial gases should fulfil, safe movement of containers with technical gases, 
and emergency procedures. 

Keywords: gases, industrial gases, transport, storage, ADR Agreement, CLP Regulation.  
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PROMIENIOWANIEM JONIZACYJNYM 

Promieniowanie jonizacyjne, czyli promieniowanie rentgenowskie i pr
drowe, głównie typu gamma, alfa i beta, przechodząc przez materi

ę i w sposób destrukcyjny oddziałuje na organizmy żywe. 
oceny ryzyka wynikający z zawodowego narażenia na promieniowanie jonizu

na systemie ochrony radiologicznej. Ochrona radiologiczna to całokształt działa
 zmierzających do zapobiegania narażeniu ludzi i środowiska na pr

ące. W tym celu wykorzystuje się zespół przyrządów przeznacz
nych do wykrywania i pomiarów promieniowania jonizującego. W niniejszej pracy 
przedstawiamy powstawanie, charakterystykę i własności promieniowania jonizuj

ce ryzyko na stanowiskach pracy, gdzie występuje to promieniow
, zasady działania i wykorzystanie podstawowej aparatury dozym

trycznej stosowanej w ochronie radiologicznej. 

promieniowanie jonizujące, radiologia, dozymetria. 

Odkrycie w roku 1895 przez Röntgena promieni X oraz w 1896 roku 
przez Becquerela promieniotwórczości naturalnej dały nowe spojrzenie na b

źniejsze prace Marii Curie-Skłodowskiej i wyodr
pierwiastków promieniotwórczych, polonu i radu, rozpoczęły rozwój bada
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nia tego promieniowania, którymi były urządzenia przyspieszające cząstki nała-
dowane. Akceleratory, bo o nich mowa, umożliwiły wytworzenie wiązek czą-
stek naładowanych lub jonów o wysokich energiach, co dawało z kolei możli-
wość przeprowadzania reakcji jądrowych. W wyniku przeprowadzanych reakcji 
otrzymywano coraz nowsze pierwiastki promieniotwórcze, a więc nastąpił roz-
wój promieniotwórczości sztucznej. Promieniowanie jonizujące oprócz nauki 
znalazło niedługo potem zastosowanie w takich dziedzinach, jak medycyna czy 
przemysł. Obecnie w terapii nowotworów duże znaczenie mają wiązki promie-
niowania rentgenowskiego oraz cząstek naładowanych. Te pierwsze znalazły 
również szerokie zastosowanie w diagnostyce, na przykład w rekonstrukcji 
tomograficznej. W celach terapeutycznych stosuje się również radionuklidy 
o dużej aktywności. W przemyśle promieniowanie rentgenowskie znalazło za-
stosowanie między innymi w obróbce radiacyjnej żywności. Za pomocą akcele-
ratorów możliwe jest również badanie spójności różnych materiałów [10]. Duże 
znaczenie w wielu dziedzinach ma metoda atomów znaczonych, wykorzystują-
ca izotopy promieniotwórcze. Za pomocą radionuklidów można sprawdzić 
szczelność rurociągu, czy zbadać przemiany metaboliczne zachodzące 
w organizmie żywym. Ze względu na duże siły, utrzymujące jądra atomowe 
jako jedną całość, możliwe jest uzyskanie bardzo dużej ilości energii w wyniku 
reakcji rozszczepienia jądra. Proces ten jest stosowany w energetyce, a jako 
pierwiastka poddawanego rekcjom używa się między innymi promienio-
twórczego uranu. W związku z tym obok wysokiej energii uzyskiwanej w reak-
cji rozszczepienia powstaje także duża ilość promieniowania jonizującego. Jak 
więc można łatwo zauważyć, promieniowanie jonizujące towarzyszy wielu 
procesom i staje się nieodłącznym elementem wielu dziedzin życia. Z uwagi na 
swoje właściwości jonizujące promieniowanie tego typu jest traktowane jako 
niebezpieczne dla człowieka, dlatego też ważna jest kontrola jego podstawo-
wych parametrów, takich jak dawka czy moc dawki promieniowania. Ponieważ 
za jonizujące można uznać różnego typu promieniowanie, więc do detekcji 
i pomiarów podstawowych wielkości go opisujących stosuje się różnego rodza-
ju układy oparte na oddziaływaniach poszczególnych typów promieniowania 
z materią. 

Promieniowanie jonizujące i jego rodzaje 

Poprzez jonizację ośrodka należy rozumieć wytworzenie z obojętnego 
atomu dodatniego jonu oraz swobodnego elektronu, który uprzednio był zwią-
zany siłami atomowymi z powłoką atomu. Promieniowanie jonizujące ma tę 
właściwość, że dzięki swojej odpowiednio dużej energii może przekazać jej 
część elektronowi związanemu. Elektron, wykonując pracę wyjścia, staje się 
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cząstką swobodna, a jeśli uzyska energię wyższą od energii stanu, który zajmo-
wał w atomie, to również uzyska energię kinetyczną i oddali się od atomu. 

Promieniowanie jonizujące przede wszystkim można podzielić na pro-
mieniowanie elektromagnetyczne i korpuskularne [3]. Podział ten jest istotny 
z punktu widzenia oddziaływania z materią. Za promieniowanie elektromagne-
tyczne uważa się promieniowanie fotonowe, czyli promienie γ oraz X. Pod 
względem oddziaływania z materią mają one takie same właściwości, jednak 
różnią się sposobem wytwarzania oraz długością fali. Promienie γ są promie-
niowaniem o wyższych częstotliwościach pochodzenia jądrowego, natomiast 
bardziej długofalowe promieniowanie X wytwarzane jest w wyniku przejść 
elektronów ze stanów wzbudzonych do stanów podstawowych na wewnętrz-
nych powłokach elektronowych. Do promieniowania korpuskularnego zalicza 
się cząstki obdarzone masą spoczynkową. Są nimi zarówno wszelkiego rodzaju 
cząstki naładowane oraz jony, a także obojętne elektrycznie neutrony. Cząstki 
naładowane można wytwarzać w wyniku jonizacji atomów, jak ma to miejsce 
przy generowaniu wiązek elektronów lub jonów, a także w wyniku przemian 
jąder atomowych. Źródłem neutronów są jedynie przemiany jądrowe.  

Przemiany jąder atomowych można podzielić na przemiany samorzutne, 
zwane rozpadami promieniotwórczymi, oraz na przemiany wymuszone, czyli 
reakcje jądrowe. W wyniku samorzutnej przemiany wzbudzone jądro atomowe, 
powracając do stanu podstawowego, emituje różnego rodzaju promieniowanie. 
Najbardziej charakterystyczne są przemiany, którym towarzyszy emisja cząstek 
α i β oraz kwantów γ. Możliwe jest także wysyłanie innych cząstek elementar-
nych w wyniku rozpadu promieniotwórczego [8]. Innym rodzajem przemiany 
jądrowej jest również wychwyt K. Można zaobserwować eksperymentalnie, że 
każde źródło promieniowania jądrowego wraz z upływającym czasem emituje 
promieniowanie o coraz mniejszym natężeniu, a zależność natężenia od czasu 
jest eksponencjalna. Jeżeli ubytek jąder promieniotwórczych z początkowej 
ilości jąder w próbce N oznaczy się jako dN, to można powiedzieć, że ubytek 
ten jest proporcjonalny do czasu, w którym doszło do rozpadów: 

NdtdN λ=−        (1) 

gdzie stała λ jest nazywana stałą rozpadu promieniotwórczego danego pier-
wiastka i oznacza prawdopodobieństwo rozpadu pojedynczego jądra atomowe-
go w jednostce czasu. Powyższe równanie, zwane prawem rozpadu promienio-
twórczego, można scałkować i wtedy przyjmuje ono postać: 

teNN λ−= 0
       (2) 
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Stałą rozpadu λ można także przedstawić jako odwrotność średniego czasu życia 
jądra atomowego τ, co daje następujące prawo rozpadu promieniotwórczego: 

τ

t

eNN
−

= 0        (3) 

W celu określenia czasu życia danego izotopu wprowadza się zamiast czasu τ 
wielkość T1/2, która jest czasem połowicznego zaniku substancji promienio-
twórczej. Po upływie tego czasu rozpadowi ulegnie połowa spośród wszystkich 
atomów promieniotwórczych próbki. Czas połowicznego rozpadu określa się 
jako: 

τ
λ

2ln
2ln

21 ==T        (4) 

i jest on wielkością charakteryzującą dany izotop promieniotwórczy. 
W przemianie α jądro atomowe emituje cząstkę alfa, która jest jądrem 

atomu helu. Cząstki alfa charakteryzują się silną jonizacją ośrodka, a także sła-
bą przenikliwością ośrodka. Można powiedzieć, że ich oddziaływanie z materią 
ma charakter zasięgowy. Zgodnie z regułą przesunięć Soddy'ego-Fajansa jądro, 
które wyemituje cząstkę alfa, ulega przemianie w jądro innego pierwiastka, 
przesuniętego w układzie okresowym dwa miejsca wstecz. Symbolicznie prze-
mianę α można zapisać następująco: 

α4
2

4
2 +→ −

− YX A
Z

A
Z        (5) 

W powyższej symbolice X oznacza jądro atomowe pierwiastka pierwotnego, Y 
jądro pierwiastka powstałego w wyniku rozpadu, a wielkości A oraz Z są odpo-
wiednio liczbą masową i atomową danego pierwiastka. 

W przemianie, której towarzyszy emisja cząstki β, powstające jądro jest 
przesunięte w układzie okresowym pierwiastków o jedno miejsce. Kierunek, 
w którym dojdzie do przesunięcia, zależy od tego, czy źródło emituje cząstki β- 
czy β+. Pierwsze z cząstek są elektronami, natomiast drugie są ich antycząstka-
mi, które nazywa się pozytonami. Promienie β są bardziej przenikliwe od czą-
stek α.  

Ogólnie przemianę β- można zapisać następująco: 

e
A

Z
A
Z YX νβ 0

0
0
11 ++→ −

+       (6) 

Cząstka eν  jest obojętnym elektrycznie antyneutrinem elektronowym o zerowej 

masie spoczynkowej, które bardzo słabo oddziałuje z materią. Przemianę β+ 
można zapisać jako: 

e
A

Z
A

Z YX νβ ++→ +
−

0
11

      (7) 
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gdzie eν  jest neutrinem elektronowym o podobnych właściwościach co an-

tyneutrino elektronowe. 
Zarówno przemianie α, jak i β może towarzyszyć emisja kwantów γ [13], 

które będąc promieniowaniem elektromagnetycznym, wykazują się słabym 
oddziaływaniem z materią, przez co są bardzo przenikliwe.  

Właściwościami promieniowanie γ jest zbliżone do promieniowania rent-
genowskiego, jednak większa częstotliwość promieni γ wskazuje na ich zwięk-
szone własności kwantowe. Promienie gamma mają też właściwość tworzenia 
par elektron–pozyton. Jeżeli energia kwantów γ przekracza wartość równą po-
dwójnej masie spoczynkowej elektronu, to możliwa jest konwersja tej energii 
na masę pary negaton–pozyton. Przemiana ta musi zachodzić w sąsiedztwie 
jądra atomowego, gdyż wymusza to zasada zachowania energii i pędu. Proces 
ten można zapisać następująco: 

kpke EEcmh ++= 2
02ν       (8) 

gdzie Eke i Ekp, są odpowiednio energią kinetyczną elektronu i pozytonu. Zjawi-
skiem odwrotnym do powstawania pary jest anihilacja elektronu z pozytonem 
w wyniku czego z największym prawdopodobieństwem dochodzi do zamiany 
ich masy na dwa kwanty promieniowania γ o energiach 0,511 keV, które emi-
towane są współliniowo w przestrzeni. 

Poza promieniowaniem jonizującym pochodzenia jądrowego można wy-
różnić inne rodzaje promieniowania korpuskularnego oraz fotonowego. Pro-
mieniowanie korpuskularne można wytworzyć, jak już było wspomniane, przy 
pomocy akceleratorów cząstek naładowanych, które przyspiesza się przy pomo-
cy dużej różnicy potencjałów. Promieniowanie fotonowe, czyli promieniowanie 
X, generuje się w wyniku przejść elektronów między wewnętrznymi powłoka-
mi atomu. W tym przypadku uzyskuje się fotony o charakterystycznych długo-
ściach fali. W przypadku, gdy wiązka przyspieszonych cząstek naładowanych, 
a najlepszym przykładem są tutaj elektrony, zostanie wyhamowana w materii na 
skutek oddziaływań z polami elektrycznymi w atomach, dochodzi do konwersji 
elektronów na promieniowanie rentgenowskie, którego widmo jest ciągłe. Pro-
mieniowanie tak powstałe nosi nazwę promieniowania hamowania [14].  

Zamianę energii kinetycznej elektronu nazywa się konwersją elektronu 
na promieniowanie X [10]. Z nałożenia się widma ciągłego oraz widma charak-
terystycznego promieniowania rentgenowskiego otrzymuje się widmo rzeczy-
wiste, które przedstawiono na rys. 1 [9].  
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Rys. 1. Widmo rzeczywiste promieniowania rentgenowskiego z wyraźnie zaznaczonymi długo-
ściami fal dla linii emisyjnych K, L, M 

Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią 

Cząstki naładowane, przechodząc przez materię, zwaną absorbentem, tra-
cą swoją energię w różnych procesach. Mówi się o absorpcji energii przez ab-
sorbent. Rozpatrując oddziaływanie cząstek z materią, należy wprowadzić poję-
cie przekroju czynnego na dany proces oddziaływania, który określa nam praw-
dopodobieństwo zajścia procesu. Jeżeli wiązka promieniowania, składająca się 
z n cząstek, pada na absorbent o grubości dx, to w wyniku absorpcji usunięta 
zostanie z tej wiązki ilość cząstek dana zależnością: 

nNdxdn  σ=        (9) 

W powyższym wzorze N jest ilością cząstek materii w 1 cm3, z którą oddziałują 
cząstki promieniowania,  σ natomiast jest przekrojem czynnym i ma wymiar 
[cm2]. Przekrój czynny jest niczym innym jak powierzchnia poprzeczną, która 
może stanąć na drodze promieniowania niczym przesłona. Całkując równanie 
(9) opisujące ilość cząstek usuwanych z wiązki, otrzymuje się zależność ekspo-
nencjalną ilości cząstek promieniowania, które przeszły przez absorbent, od 
grubości warstwy osłabiającej: 

Ndxenn  
0

σ−=        (10) 
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Do ciężkich cząstek naładowanych zalicza się protony, deuterony, cząstki 
α, ciężkie jony, czyli cząstki elementarne i zjonizowane atomy, posiadające 
ładunek dodatni. Zestawienie podstawowych własności cząstek naładowanych 
przedstawione zostało w tabeli 1. Jak wynika z tabeli, najlżejszą cząstką jest 
elektron. Pod tym względem zaraz za elektronem plasuje się proton. Ładunki 
obydwu cząstek są równe, co do bezwzględnej wartości, ładunkowi elementar-
nemu, jednak mają przeciwne znaki. W przybliżeniu dwa razy cięższy od pro-
tonu deuteron jest zjonizowanym jądrem trwałego izotopu wodoru, zwanego 
deuterem. Najcięższą z zestawionych cząstek jest cząstka alfa, będąca dwukrot-
nie zjonizowanym atomem helu. Uzyskuje się ją na skutek rozpadów jądro-
wych, izotopów promieniotwórczych o dużej liczbie atomowej. Do ciężkich 
cząstek naładowanych można również zaliczyć ciężkie jony, które można okre-
ślić jako posiadające liczbę atomową większą od 2 [3, 11].  

Tab. 1. Zestawienie podstawowych własności cząstek naładowanych 

W swoim oddziaływaniu z powłoką elektronową, ciężka cząstka mająca, 
jak w przypadku protonu, przynajmniej około 2000 razy większą masę spo-
czynkową od elektronu, potrafi uwolnić go od wiązania z jądrem atomowym. 
Dzieje się tak na skutek pola elektrycznego wytwarzanego przez ciężką cząstkę, 
za pośrednictwem którego działa ona na elektron siłą przyciągania. Dodając do 
tego zwiększoną energię kinetyczną ciężkiej cząstki i zdecydowanie większą jej 
masę w porównaniu z elektronem, elektron zostaje wyciągnięty z powłoki elek-
tronowej. Spełniona jest tutaj zasada zachowania energii i pędu, gdyż cząstka 
jonizująca traci energię na rzecz wyrywanego negatonu. Strata energii ciężkich 
cząstek naładowanych nie jest równomierna na całej drodze w materii i jest 
ściśle związana z zasięgiem cząstek w absorbencie. Bardzo dobrze obrazuje ten 
fakt zależność ilości zjonizowanych atomów od zasięgu ciężkich cząstek 
w materii (rys. 2). Z wykresu widać, że największa jonizacja ośrodka ze strony 
cząstki przypada na koniec jej drogi w absorbencie, czyli większa część energii 
cząstki zostaje zaabsorbowana na większej głębokości w materii.  

nazwa cząstki masa spoczynkowa 
[kg] 

masa spoczynkowa 
[MeV] 

ładunek 
[10-19 C] 

elektron  9,110  10  -31 
 0,511 - 1,607 

proton  1,673  10  -27 
 938,3 + 1,607 

deuteron  3,342  10  -27 
 1877 + 1,607 

cząstka alfa  6,644  10  -27 
 3733 + 3,204 
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Rys. 2. Zależność średniej gęstości jonizacji ciężkiej cząstki naładowanej od grubości absorbentu 

Aby wyznaczyć zasięg ciężkich cząstek w materii, mierzy się ich natęże-
nie po przejściu przez różne grubości absorbentu i wyznacza krzywą transmisji, 
która jest zależnością stosunku natężenia wiązki cząstek po przejściu przez ab-
sorbent do natężenia wiązki początkowej od grubości absorbentu. Przykładowa 
krzywa przedstawiona jest na rys. 3. Zasięg nie jest punktem przecięcia osi od-
ciętych na wykresie. Do uzyskania zasięgu stosuje się odchylenie od średniego 
zasięgu cząstek o tej samej energii Rσ , dzięki któremu otrzymuje się zasięg 

ekstrapolowany równy 2
πσ RR + . 

Z pomiaru zasięgu cząstek w absorbencie można wyznaczyć energię cząstek, 
obliczając energię straconą na skutek absorpcji na jednostkę drogi.  

 
Rys. 3. Krzywa transmisji dla ciężkich cząstek naładowanych 

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że strata energii zależy od energii 
cząstki, mianowicie cząstki o niższej energii tracą więcej energii przy przejściu 
przez ośrodek. Oddziaływanie promieniowania fotonowego z materią jest bar-
dzo skomplikowane ze względu na ilość procesów, w wyniku których dochodzi 
do absorpcji energii fotonów. Promieniowanie fotonowe może oddziaływać 
z powłokami elektronowymi oraz jądrem atomu. Na skutek tych oddziaływań 
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możliwa jest całkowita absorpcja energii fotonu lub jego rozproszenie elastycz-
ne bądź nieelastyczne. Rozproszenie nieelastyczne polega na zmianie energii 
oraz kierunku przechodzenia fotonu przez absorbent przy jednoczesnym prze-
kazaniu ubytku swojej energii cząstce odrzutu. Łącznie można wyznaczyć 12 
rodzajów procesów, które prowadzą do absorpcji energii fotonu, jednak niektó-
re z nich zachodzą z małym prawdopodobieństwem, stąd najistotniejsze są trzy 
z nich. Są to całkowita absorpcja fotonu przez powłokę elektronową, nieela-
styczne rozproszenie fotonu na elektronie oraz oddziaływanie fotonu z polem 
elektrycznym jądra atomowego [12]. Całkowita absorpcja energii fotonu przez 
powłokę elektronową ma miejsce w zjawisku zwanym zjawiskiem fotoelek-
trycznym. Foton elektromagnetycznego promieniowania jonizującego na skutek 
zderzenia z elektronem wewnętrznej powłoki elektronowej atomu przekazuje 
mu całą swoją energię. Jeżeli jest ona wystarczająca do wykonania przez elek-
tron pracy wyjścia, umożliwiającej wyzwolenie się elektronu z wiązania ato-
mowego, to elektron ten staje się elektronem swobodnym. Gdy energia fotonu 
padającego jest dużo większa od energii potrzebnej na wykonanie pracy wyj-
ścia, to elektron uzyskuje również energię kinetyczną i ma dodatkowo zdolność 
jonizacji ośrodka. Elektrony takie są wtórnymi cząstkami promieniowania joni-
zującego [12]. Zjawisko przekazania energii fotonu elektronowi jest dane na-
stępującym wyrażeniem: 

Wmvh += 2

2
1

ν        (11) 

Nieelastyczne rozproszenie fotonu na elektronie nazywane jest zjawi-
skiem Comptona. Zachodzi ono dla fotonów o dużych energiach, przy których 
energia wiązania elektronu w atomie jest bardzo mała. Najczęściej dochodzi do 
zjawiska Comptona przy oddziaływaniu z elektronami zewnętrznych powłok 
elektronowych ze względu na ich najmniejszą energię wiązania z jądrem ato-
mowym. Elektrony wybijanie przez foton można w tym przypadku uważać za 
elektrony swobodne. W oddziaływaniu tym spełnione są zasady zachowania 
energii oraz pędu układu foton–elektron, które można wyrazić następująco: 
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Na rysunku 4 przedstawiony jest schemat zajścia zjawiska Comptona z wy-
szczególnionymi kątami rozpraszania fotonu i odrzutu elektronu [12]. 

 

 
Rys. 4. Schemat zjawiska Comptona 

Trzecim istotnym oddziaływaniem promieniowania fotonowego z mate-
rią jest zjawisko powstawania pary negaton–pozyton, które zostało omówione 
w poprzednim paragrafie.  

Wpływ promieniowania jonizującego na materię ożywioną można rozpa-
trywać na poziomie molekularnym, komórkowym oraz organizmu żywego. 
Poziom molekularny dotyczy reakcji chemicznych, jakie zachodzą w wyniku 
oddziaływania promieniowania jonizującego, a dokładniej chodzi o zjawisko 
radiolizy wody, które ma wpływ na zmiany w strukturach DNA komórki. Po-
ziom komórkowy dotyczy procesów przemian komórki organizmu, która zosta-
ła poddana napromienieniu. Poziom organizmu z kolei rozpatruje skutki, jakie 
wywołało w organizmie promieniowanie tuż po oddziaływaniu, jak i w dużym 
odstępie czasowym od napromienienia. Wszystkie powyższe oddziaływania 
i ich skutki mają miejsce w pewnych odstępach czasowych i następują w ściśle 
określonej kolejności po napromienieniu ośrodka, zaczynając od efektów fi-
zycznych, a na efektach biologicznych kończąc. Schemat kolejności zachodze-
nia poszczególnych efektów jest przedstawiony na rysunku 5. Wśród skutków 
biologicznych występujących w wyniku napromienienia organizmu wyróżnia 
się skutki stochastyczne oraz deterministyczne. Pierwsze z nich zachodzą 
z pewnym prawdopodobieństwem, co oznacza, że nie muszą w ogóle występo-
wać. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia zależy od wielkości dawki pochło-
niętej w tkankach. Do skutków stochastycznych zalicza się choroby nowotwo-
rowe oraz dziedziczne zmiany genetyczne. Dodatkowo należy wspomnieć 
o braku progu otrzymania dawki, poniżej której skutki stochastyczne nie wystę-
pują w ogóle. Skutki deterministyczne dotyczą chorób popromiennych, wypa-
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dania włosów, zaćmy. W przeciwieństwie do skutków stochastycznych, w skut-
kach deterministycznych stopień nasilenia się objawów po napromienieniu jest 
proporcjonalny do dawki otrzymanej przez organizm. Skutki deterministyczne 
charakteryzują się brakiem ich dziedziczenia przez potomstwo osoby napromie-
nionej.  

 
Rys. 5. Sekwencja czasowa efektów zachodzących w wyniku pochłonięcia energii promieniowania 

Taki sam efekt biologiczny mogą wytworzyć w organizmie różne rodzaje 
promieniowania jonizującego o różnych dawkach. Ma to ścisły związek z gę-
stością jonizacji ośrodka przez różne rodzaje promieniowania i liniowym prze-
kazywaniem energii przez poszczególne wiązki na jednostkę długości drogi. 
W celu wyznaczenia różnic pomiędzy poszczególnymi rodzajami promienio-
wania, wywołującymi dany efekt biologiczny wprowadzono współczynnik 
zwany względną skutecznością biologiczną, która jest ilorazem dawki podanej 
przez źródło odniesienia (promieniowanie X lampy rentgenowskiej o napięciu 
250 kV), wywołującej rozpatrywany efekt do dawki podanej przez źródło bada-
ne, które również wywoła ten sam efekt [3, 4]. 

( )
Fefektwywolujacaaniapromieniowinnegodawka

FefektwywolujacakVXaniapromieniowdawka
WSB

250
=  

Wielkości i jednostki miary promieniowania jonizującego 

Dla wszelkiego rodzaju promieniowania jonizującego oraz substancji po-
chłaniającej wielkością opisującą energię zaabsorbowaną w tej substancji jest 
dawka pochłonięta. Ściśle definiuje się ją jako ilość średniej energii pochłonię-
tej przez dany element masy ośrodka, co można zapisać: 
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D

∆

∆
=         (14) 

gdzie ∆E oznacza średnią energię zaabsorbowaną w masie ∆m. Jednostką dawki 
pochłoniętej jest grej – 1 Gy. Często stosuje się jednak wielkość dwa rzędy 
wielkości mniejszą, czyli 1 cGy = 0,01 Gy. Inną jednostką dawki, pochłoniętej 
jest 1 rad, który równy jest dawce 1 cGy. Istnieje też pojęcie mocy dawki rozu-
miane jako rozkład dawki w czasie. Jednostką jest w tym przypadku 1 cGy/min. 
W celu opisania skutków biologicznych promieniowania jonizującego stosuje 
się jednostkę zwaną siwertem, którą oznacza się 1 Sv. 

Dla promieniowania jonizującego w sposób pośredni, czyli promienio-
wania fotonowego oraz neutronowego, stosuje się wielkość zwaną kerma, którą 
definiuje się jako sumę energii kinetycznych cząstek naładowanych wytworzo-
nych w wyniku oddziaływania promieniowania jonizującego pośrednio z mate-
rią. Kermę można przedstawić za pomocą następującej zależności: 

m

E
K tr
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∆
=         (15) 

gdzie ∆Etr oznacza energię wszystkich cząstek naładowanych wytworzonych 
w jednostce masy ośrodka. Wielkością ściśle związaną z dawką pochłoniętą 
oraz kermą jest ekspozycja promieniowania. Dotyczy ona promieniowania fo-
tonowego i oznacza ilość par jonów, jaka zostanie wytworzona w jednostce 
masy powietrza przez foton promieniowania jonizującego. Zjawisko to można 
przedstawić za pomocą równania: 

m

Q
X

∆

∆
=         (16) 

W powyższym równaniu ∆Q jest ilością jonów jednego znaku wytworzonych 
w elemencie masy powietrza. Jednostka ekspozycji jest 1 C/kg. W zastosowa-
niu jest również jednostka zwana rentgenem. Pomiędzy rentgenem a jednostką 

ekspozycji w SI zachodzi związek: kgCR 41058,21 =⋅= . Należy dodać, że 
ekspozycja dotyczy elektronów powstałych w wyniku oddziaływania fotonów 
z materią. Całkowita energia elektronów wtórnych zostaje pochłonięta 
w jednostce masy powietrza. Dawkę pochłoniętą można wyznaczyć dzięki 
określeniu liczby par jonów wytworzonych w jednostce masy powietrza, czyli 
ekspozycji. Na wytworzenie jednej pary jonów w powietrzu potrzebna jest na-
stępująca ilość energii przypadającej na jednostkowy ładunek: W/e=33.97J/C, 
gdzie W oznacza pracę wyjścia elektronu. Dzięki temu można wyznaczyć za-
leżność między dawką pochłoniętą a ekspozycją, która wygląda następująco: 
Dpow = X W/e. Dla jednostkowej ekspozycji 1R dawka pochłonięta w powietrzu 
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wynosi: Dpow = 0.876 CGy, więc dla dowolnej wartości ekspozycji oznaczonej 
N dawkę pochłoniętą w powietrzu można zapisać jako: Dpowe=0.876NcGy. Dla 
promieniowania γ dawka pochłonięta w powietrzu maleje wraz z odległością od 
źródła promieniotwórczego: D=Γγ A/l2, gdzie Γr jest równoważną wartością 
stałej ekspozycyjnej, t czasem ekspozycji, l odległością od źródła, natomiast 
A oznacza aktywność źródła promieniotwórczego, którą definiuje się jako ilość 
rozpadów promieniotwórczych w jednostce czasu. Jednostką miary aktywności 
jest bekerel – 1 Bq [4,12,13].  

Detektory promieniowania jonizującego 

W celu wykrycia obecności promieniowania jonizującego stosuje się róż-
nego typu układy pomiarowe, których działanie oparte jest na oddziaływaniu 
promieniowania z materią. W dozymetrii promieniowania jonizującego wyko-
rzystuje się kilka metod, wśród których największe znaczenie mają metody: 
jonizacyjna, fotograficzna oraz luminescencyjna. W metodzie jonizacyjnej do-
konuje się pomiaru liczby jonów powstałych w wyniku działania promieniowa-
nia. Metoda fotograficzna, będąca jedną z pierwszych metod, stosuje pomiar 
zaczernienia błony fotograficznej, co umożliwia zbadanie gęstości promienio-
wania. Wreszcie metoda luminescencyjna umożliwia zachowanie i odtworzenie 
informacji o ilości energii promieniowania, jaką napromieniony został materiał 
wykorzystywany jako detektor. 

Głównym podziałem detektorów promieniowania jonizującego jest po-
dział na detektory śladowe oraz liczniki promieniowania. Detektory śladowe 
umożliwiają prześledzenie toru przelotu cząstki naładowanej przez układ i okre-
ślenie rodzaju cząstki na podstawie rozmiarów i kształtu toru przelotu. Do de-
tektorów śladowych zalicza się emulsje jądrowe, komory mgłowe, pęcherzyko-
we i komory iskrowe [12]. Liczniki promieniowania jonizującego są stosowane 
do określania stopnia zagrożenia promieniowaniem i wchodzą w skład urządzeń 
zwanych przyrządami dozymetrycznymi. W licznikach możliwe jest zarejestro-
wanie przejścia cząstki bez możliwości prześledzenia jej toru przelotu. Liczniki 
można podzielić na jonizacyjne, półprzewodnikowe oraz scyntylacyjne. 

Liczniki jonizacyjne wykorzystują do detekcji właściwość jonizacji gazu 
umieszczonego między okładkami kondensatora. W wyniku przejścia cząstki 
promieniowania jonizującego przez licznik następuje wzrost napięcia na kon-
densatorze. Ponieważ jonizacja dotyczy pary jonów wytworzonej pomiędzy 
okładkami, zatem całkowity impuls napięcia jest sumą impulsów pochodzących 
od każdego z jonów. Na rys. 6 przedstawiony jest wykres zależności wysokości 
impulsu od przyłożonego napięcia [12]. Na wykresie przedstawione zostały 
poszczególne obszary pracy licznika jonizacyjnego, ponumerowane od 1 do 5. 
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Obszar pierwszy jest obszarem pracy komory jonizacyjnej, która służy głównie 
do rejestracji cząstek silnie jonizujących. Drugi obszar dotyczy pracy licznika 
proporcjonalnego, w którym osiąga się dość duże impulsy napięcia ze względu 
na jonizację wtórną gazu pomiędzy okładkami przez elektrony wytworzone 
w wyniku przejścia cząstki. 

 
Rys. 6. Zakres pracy licznika jonizacyjnego 

Licznik proporcjonalny umożliwia detekcję cząstek naładowanych. 
W trzecim obszarze nie stosuje się żadnych detektorów, ponieważ wzmocnienie 
gazowe występujące w licznikach nie jest stałe, jak ma to miejsce w licznikach 
proporcjonalnych. Czwarty obszar dotyczy pracy licznika Geigera-Mullera, 
który jest najbardziej rozpowrzechnionym rodzajem licznika jonizacyjnego. 
Konstruuje się je w postaci cylindrycznych baniek szklanych z cylindryczną 
katodą i anodą, którą stanowi cienki drucik, umieszczony w osi głównej cylin-
dra. W liczniku tym wyładowanie wtórne powstaje w sposób lawinowy, więc 
wysokość wytworzonego impulsu nie zależy od energii cząstki. Wyładowanie 
powstające w liczniku Geigera-Mullera może trwać przez długi czas na skutek 
wtórnych aktów jonizacji, dlatego też stosuje się specjalne układy do wygasza-
nia wyładowania jonizacyjnego. Do takich układów należą układy elektroniczne 
obniżające impuls napięcia na liczniku oraz domieszki gazów wieloatomowych 
dodawanych do głównego medium, jakim jest gaz szlachetny, które ograniczają 
ilość powstających jonów w liczniku. Charakterystycznym parametrem licznika 
Geigera-Mullera jest czas martwy, w trakcie którego licznik nie jest w stanie 
zarejestrować nowej cząstki przechodzącej przez licznik. Dzieje się tak na sku-
tek powstawania wokół anody warstwy jonów, obniżającej natężenie pola elek-
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trycznego poniżej wartości wywołującej akty jonizacji w gazie. Licznik ten 
obok detekcji cząstek naładowanych nadaje się również do rejestrowania pro-
mieniowania γ. Jako punkt pracy licznika Geigera-Mullera wybiera się obszar 
tak zwanego plateau geigerowskiego, który przedstawiony jest na rys. 7. 

 

Rys.7. Obszar pracy licznika Geigera-Mullera 

Piąty obszar jest obszarem wyładowania ciągłego i nie buduje się w tym 
zakresie napięć detektorów ze względu na możliwe uszkodzenia układu pomia-
rowego [12]. 

Liczniki scyntylacyjne są grupą detektorów promieniowania jonizujące-
go, które wykorzystują do rejestracji cząstek zjawisko fluorescencji, mającego 
miejsce na skutek oddziaływania cząstek przechodzących przez scyntylator 
z powłokami elektronowymi materiału scyntylatora. W wyniku wzbudzenia 
scyntylatora następuje promieniste przejście elektronów do stanu podstawowe-
go. Czas trwania scyntylacji jest dość krótki, a fton w ten sposób powstały za-
wiera informacje o energii cząstki i przenosi ją na układ przetwarzający tę in-
formację na impuls elektryczny. Układ ten, zwany fotopowielaczem, składa się 
z szeregu elektrod zwanych dynodami, pomiędzy którymi dochodzi do wzmoc-
nienia impulsu napięciowego. Na skutek fotoelektrycznego efektu oddziaływa-
nia fotonu z katodą fotopowielacza, ma miejsce generacja elektronu swobodne-
go, który następnie zostaje powielony na kolejnych dynodach. Końcowy impuls 
na wyjściu fotopowielacza jest jeszcze odpowiednio wzmacniany przez układy 
elektroniczne. Schemat budowy spektrometru scyntylacyjnego pokazano na 
rys. 8. Licznik scyntylacyjny nadaje się do detekcji zarówno promieniowania 
fotonowego, jak i cząstek naładowanych i rodzaj rejestrowanego promieniowa-
nia zależy od rodzaju zastosowanego materiału scyntylatora [12, 13]. 
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Rys. 8. Schemat blokowy licznika scyntylacyjnego 

Przykłady przyrządów dozymetrycznych 

Wszystkie urządzenia oparte na detektorach promieniowania jonizujące-
go, które służą do wykrywania i pomiaru jego parametrów nazywa się ogółem 
przyrządami dozymetrycznymi. Przyrządy dozymetryczne mogą być zarówno 
pasywne, jak i aktywne. Pasywne przyrządy nie mają możliwości wykrycia 
obecności promieniowania jonizującego, natomiast przyrządy aktywne mogą 
zarówno zasygnalizować obecność cząstek jonizujących, jak i zmierzyć, ile 
energii przekazują otoczeniu. Większość dozymetrów aktywnych jest wyposa-
żona w liczniki Geigera-Mullera oraz liczniki scyntylacyjne, chociaż zdarzają 
się również liczniki oparte na komorze jonizacyjnej.  

Firma Polon-Ekolab produkuje dozymetry w dużej mierze oparte na licz-
nikach Geigera-Mullera. Przykładowym wykorzystaniem licznika G-M jest 
Monitor Skażeń Radioaktywnych EKO-C [5] przedstawiony na rys. 9. Przyrząd 
ten służy, jak sama nazwa wskazuje, do wykrywania skażeń radioaktywnych 
i pomiaru ich aktywności powierzchniowej. Za pomocą przyrządu można wy-
kryć źródła α, β, γ i X promieniotwórcze. Przyrząd mierzy moc dawki γ i X 
w zakresie 0,01–1000 µS/h, skażenia powierzchniowe emiterami α w zakresie 
0,1–10 000 Bq/cm2 oraz podaje ilość zliczeń α, β w zakresie 0,1 do 10 000 cps.  
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Rys. 9. Monitor Skażeń Radioaktywnych EKO-C produkcji Polon-Ekolab 

Zakres energetyczny mierzonego promieniowania jonizującego jest różny 
dla różnych rodzajów promieniowania i wynosi dla promieniowania α powyżej 
4 MeV, dla promieniowania β powyżej 100 keV oraz dla promieni fotonowych 
X i γ od 50 keV do 1,5 MeV. Pomiar przy użyciu EKO-C jest obarczony błę-
dem podstawowym, który wynosi dla promieniowania α i β mniej niż ±50%, 
natomiast dla promieniowania X i γ ±15%. Jak podaje producent przyrządu, 
EKO-C może być stosowany do kontroli osłon przed promieniowaniem X i γ, 
a także do kontroli powierzchownych skażeń radioaktywnych nuklidami α, β, γ. 
Zestaw może być rozszerzony o sondę scyntylacyjną SSA-1p, która umożliwia 
10-krotnie dokładniejszy pomiar promieni α. 

Innym zastosowaniem licznika G-M jest Radiometr Cyfrowy EKO-D [6], 
który służy jako przyrząd umożliwiający wykrycie oraz pomiar dawki i mocy 
dawki promieniowania (rys.10). Dodatkową funkcją przyrządu jest możliwość 
ustawienia progu dawki i mocy dawki, po przekroczeniu którego uruchomiony 
zostaje alarm. Radiometr służy do pomiaru parametrów promieniowania X i γ 
w zakresie energetycznym od 50 keV do 1,5 MeV. Zakres dla pomiaru dawki 
wynosi 0,1–9999 mrem ± 10% oraz 0,01–99,99 mSv ± 10%. Zakres dla pomia-
ru mocy dawki zawiera się w przedziale 0,01–999,9 µSv/h ±20% oraz 
0,001–99,99 mR/h. Radiometr EKO-D jest przyrządem kontrolno-pomiarowym 
i może służyć do wstępnego szacowania dawki ekspozycyjnej w miejscu po-
miaru. Urządzenie ma możliwość podłączenia do komputera.  
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Rys. 10. Radiometr Cyfrowy EKO-D produkcji Polon-Ekolab 

Dawkomierzem, w którym zastosowano funkcję sygnalizacji przekroczo-
nego progu dawki jest również Dawkomierz Osobisty EKO-OD. Urządzenie 
służy zarówno do pomiaru mocy dawki, jak i stanowi sygnalizator przekrocze-
nia dopuszczalnej dawki. Stosuje się go jako przyrząd do urzytku indywidual-
nego. Detektorem promieniowania jonizującego jest w tym przypadku licznik 
G-M przystosowany do pomiaru w zakresie energetycznym 0,06–1,5 MeV. 
Przy pomocy przyrządu można mierzyć indywidualny równoważnik dawki 
w zakresie 1–999 µSv z dokładnością ±30% oraz indywidualny równoważnik 
mocy dawki w zakresie 1–999 µSv/h również z dokładnością ±30%. Dawko-
mierz jest zasilany ogniwem litowym o napięciu 3 V i może pracować przez 
okres 1 roku bez wymiany ogniwa. Dodatkowym atrybutem dawkomierza jest 
możliwość podłączenia do komputera, co umożliwia prowadzenie statystyk 
napromienienia pracowników. Przyrząd może znaleźć zastosowanie wszędzie 
tam, gdzie dochodzi do narażenia pracowników na działanie promieniowania 
jonizującego.  

Jako dozymetr osobisty mogą być także stosowane produkty firmy Polima-
ster oznaczone numerami PM1703–MO1 oraz PM1703–MO2. Urządzenia są 
wyposażone w dwa rodzaje detektorów – licznik G-M oraz licznik scyntylacyjny 
ze scyntylatorem CsI(Tl). Dozymetr PM1703 został przedstawiony na rys. 11. 
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Rys. 11. Dozymetr elektroniczny PM1703 produkcji Polimaster   



 

 

Dzięki takiemu rozwi
zarówno promieniowania korpuskularne
w przedziale energetycznym 0,033
w zakresach 0,01 µSv/h
mSv/h (MO-2). Podany przez producenta zakres mierzonych dawek dla produ
tu MO-1 wynosi 0,01 µ
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Rys. 12. Radiometr RK-100 z sond

Radiometr RK-100 mo
ści osłon przed promieniowaniem jonizuj
promieniotwórczych czy wyznaczania granic terenu nadzorowanego, terenu 
kontrolowanego i stref awaryjnych.

Innym interesują
jest monitor wielofunkcyjny PM1401K
rys. 13, składa się z rę
komputera iPAQ. Zestaw ten jest przeznaczony do wykrywania i rozpoznaw
nia źródeł promieniotwórczych na podstawie przetworzonych przez komputer 
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ki takiemu rozwiązaniu przyrząd może mierzyć dawkę i moc dawki 
zarówno promieniowania korpuskularnego, jak i promieniowania gamma 

przedziale energetycznym 0,033–3 MeV. Urządzenie mierzy moc dawki 
µSv/h – 10 Sv/h (dawkomierz MO-1) oraz 0,01 µSv/h 

2). Podany przez producenta zakres mierzonych dawek dla produ
1 wynosi 0,01 µSv – 9,99 Sv.  

dami pomiarowymi opartymi na licznikach scyntylacyjnych s
dzenia produkowane przez Polon-Alfa [7]. Przyrządy tego producenta s

zaopatrzone w sondy scyntylacyjne zewnętrzne i wewnętrzne. Radiometr RK
na rys.12 jest detektorem skażeń powierzchniowych nukl

 oraz przyrządem mierzącym wartość przestrzennego równowa
dawki i mocy dawki promieniowania γ i X. Zakres pomiarowy mocy dawki 

tej w powietrzu dla sondy wewnętrznej sięga 50 µGy/h, natomiast 
mocy przestrzennego równoważnika dawki 50 µSv. Dawkę pochłonię

na oszacować w zakresie 0,1 µGy – 10 Gy, a przestrzenny równ
nik dawki w zakresie 0,1 µSv – 10 Sv. Przy pomocy sondy zewnę

żenie powierzchniowe sięgające 104 Bq.  

 
100 z sondą zewnętrzną produkcji Polon-Alfa 

może być stosowany między innymi do kontroli skuteczn
ci osłon przed promieniowaniem jonizującym, sprawdzania szczelnoś

promieniotwórczych czy wyznaczania granic terenu nadzorowanego, terenu 
kontrolowanego i stref awaryjnych. 

Innym interesującym rozwiązaniem wprowadzonym przez Polon
jest monitor wielofunkcyjny PM1401K [6]. Przyrząd ten, przedstawiony na 

ę z ręcznego monitora promieniowania oraz kieszonkowego 
komputera iPAQ. Zestaw ten jest przeznaczony do wykrywania i rozpoznaw

ódeł promieniotwórczych na podstawie przetworzonych przez komputer 
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widm scyntylacyjnych promieniowania gamma. Dodatkowo przyrz
liwia pomiar skażenia powierzchni radionuklidami 
pomiar promieniowania neutronowego. 

Rys. 13. Monitor wielofunkcyjny PM1401K produkcji Polon

Jak podaje producent, urz
przez służby Straży Granicznej w
składa się z trzech bloków, które charakteryzuj
rowymi. Blok BDG posiada trzy zakresy pomiarowe, odpowiednio dla promi
niowania α, β i γ. Zakres przestrzennego r
fotonowego wynosi 0,1
w tym bloku pomiary s
dla promieniowania α
BDS rejestrowane jest promieniowanie fotonowe w
0,06–3 MeV. Blok BDN słu
się częstością wskazywania impulsów w zakresie 0,04
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unkcyjny PM1401K produkcji Polon-Alfa 

Jak podaje producent, urządzenie może być z powodzeniem stosowane 
ży Granicznej w celu lokalizowania radioizotopów. Przyrz

 z trzech bloków, które charakteryzują się różnymi zakresami pomi
rowymi. Blok BDG posiada trzy zakresy pomiarowe, odpowiednio dla promi

. Zakres przestrzennego równoważnika dawki promieniowania 
fotonowego wynosi 0,1–105 µSv/h. Dla promieniowania α, β są realizowane 

tym bloku pomiary skażenia powierzchniowego w zakresach 15–105 
dla promieniowania α oraz 6–105 min-1·cm-2 dla promieniowania β. W
BDS rejestrowane jest promieniowanie fotonowe w zakresie energetycznym 

3 MeV. Blok BDN służy do pomiaru emisji neutronów i charakteryzuje 
 wskazywania impulsów w zakresie 0,04–999 s-1. 

Odkrycie i poznanie właściwości promieniowania jonizującego umo
wiło człowiekowi wykorzystanie źródła promieniowania i radioizotopów 

wielu dziedzinach i gałęziach przemysłu, nauki i medycyny. Prowadzenie 
ci wymaga od użytkownika szczególnego dbania o ochron

rodowiska naturalnego i zdrowia pracowników. Ustalone dawki graniczne 
ć przestrzegane na każdym etapie pracy. Przy naraż

trznym cele te mogą być realizowane poprzez następujące działania: 
Zachowanie odpowiedniej odległości od źródła promieniowania. Jest to na
prostsza metoda ograniczenia dawek otrzymywanych przez pracowników. 
Istotne jest tu również wykorzystywanie manipulatorów do przenoszenie 
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2. Skracanie czasu przebywania w pobliżu źródła. Aby zachować tę zasadę, 
należy odpowiednio zorganizować czas pracy ze źródłami.  

3. Stosowanie odpowiednich osłon; grubość i rodzaj materiału wykorzystanego 
na osłony zależy od rodzaju, natężenia i energii promieniowania jonizującego. 

Przy narażeniu wewnętrznym stosujemy następujące zasady ochrony ra-
diologicznej: 
1. W pracy z otwartymi źródłami promieniotwórczymi kontrola eliminacji 

skażeń promieniotwórczych.  
2. Stosowanie odzieży roboczej i środków ochrony osobistej. Bardzo istotnym 

elementem jest także przestrzeganie zasad BHP i regulaminów zakładów, 
pracowni, laboratoriów, w których stosowane są źródła promieniotwórcze. 

3. Kontrola dozymetryczna dawek promieniowania i kontrola skażeń osobi-
stych. 

Analizując powyższe zasady, można stwierdzić, że ograniczanie naraże-
nia od promieniowania jonizującego polega na: unikaniu zbędnych źródeł pro-
mieniowania, kontrolowaniu prowadzonej działalności związanej z narażeniem, 
planowaniu pracy pracowników w taki sposób, aby uzasadniały otrzymane 
dawki, oraz na przestrzeganiu przepisów dotyczących tzw. dawek granicznych. 
Ustalone dawki graniczne i limity muszą być przestrzegane na każdym etapie 
prac, począwszy od wytworzenia, transportu, użytkowania, powstania odpadów 
i postępowania z nimi. Ustanowione prawo ściśle określa warunki, w jakich 
odpady promieniotwórcze powinny być przechowywane w celu dalszego ich 
przerobu lub też składowane w specjalnie do tego przystosowanych jednost-
kach. W przypadku zużytych źródeł promieniotwórczych w postępowaniu 
z nimi preferuje się jak największe odzyskanie materiałów do ponownego uży-
cia w celu zmniejszenia ilości odpadów. Ostatecznie jednak długożyciowe izo-
topy wymusiły opracowanie technik ich składowania w sposób zapewniający 
skuteczne odizolowanie od środowiska naturalnego i ludzi.  
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DOSIMETRY APPARATUS USED IN RADIATION 
PROTECTION AT WORK WITH IONIZING RADIATION 

Abstract 

Ionizing radiation or X-rays and nuclear radiation, particularly gamma, alpha and beta, 
passing through matter causes the ionization and a devastating effects on living organ-
isms. The risk assessment process resulting from occupational exposure to ionizing 
radiation, based on the system of radiological protection. 
Radiation protection encompasses all activities and measures aimed at the prevention of 
human and environmental exposure to ionizing radiation. For this purpose, a system of 
instruments for detection and measurements of ionizing radiation is used. In this paper, 
we present the formation, characteristics and properties of ionizing radiation. Also de-
scribes the potential risks in workplaces where there is radiation and the construction, 
operation, and utilization of basic dosimetric equipment used in radiological protection. 

Keywords: ionizing radiation, radiology, dosimetry. 
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The structure and magnetic properties of ternary R-Ge-Sn systems are di
cussed in this article. Results obtained for these compounds should help to determine 

electron atoms in the magnetic ordering. 

intermetallic compounds, crystal structure, magnetic structure, neutron 
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poules at about 800 K for one weak. The stoichiometry of the samples was con-
trolled by weight before and after the melting. The differences were smaller 
than 0.5%. 
The samples were checked by X-ray powder diffraction at room temperature on 
a Philips PW-3710 X’PERT diffractometer using CuKα radiation. The magnetic 
measurements were carried out using a vibrating sample magnetometer (VSM) 
option of the Quantum Design PPMS platform.  
The neutron diffraction patterns were collected at temperatures ranging from 
1.45 to 37.6 K on the E6 diffractometer installed at the BER II reactor (BENSC, 
Helmholtz-Zentrum Berlin). The incident neutron wavelength was 2.447 Å. 

Results 

The X-ray analyses of the samples performed at room temperature indicated 
that the compounds have the orthorhombic crystal structure of CeNiSi2-type [5] 
described by the space group Cmcm (No. 63). In this crystal structure, the at-
oms in the unit cell occupy four nonequivalent sites and form the layers stacked 
along the b-axis. In the concerned compounds the vacancies are detected. The 
influence of these vacancies on the magnetic ordering is the interesting problem 
for investigations. 

Fig. 1. Projection of the crystal structure of R-Sn-Ge 

The RSn1+xGe1-x compounds are antiferromagnets at low temperatures 
[3]. The magnetic ordering in TbSn1.12Ge0.88 is sine-modulated described by the 
propagation vector k=(0.4257(2), 0, 0.5880(3)). Tb magnetic moment equals 
9.0(1) µB at 1.62 K. It lies in the b–c plane and form an angle θ=17.4(2)° with 
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the c-axis. This structure is stable up to the Néel temperature equal to 31 K. The 
magnetic structures of RSn1+xGe1-x, where R = Dy, Ho and Er at low tempera-
tures are described by the propagation vector k=(1/2, 1/2, 0) with the sequence 
(+ + – +) of magnetic moments in the crystal unit cell. In DySn1.09Ge0.91 and 
HoSn1.1Ge0.9 magnetic moments equal 7.25(15) ) µB and 8.60(6) µB at 1.55 K, 
respectively. The moments are parallel to the c-axis. For Ho-compound this 
ordering is stable up to TN=10.7 K. For ErSn1.08Ge0.92, the Er magnetic moment 
equals 7.76(7) µB at T=1.5 K and it is parallel to the b-axis. At Tt=3.5 K it tunes 
into the modulated structure described by the k=(0.496(1), 0.446(4), 0). With 
the increase of temperature there is a slow decrease of kx component and a 
quick decrease of ky component. The Er magnetic moment is parallel to the b-
axis up to 3.9 K while at 4 K and above it lies in the b–c plane and form an an-
gle 48(3)° with the c-axis. In compounds with R=Tb, Ho and Er the 
magnetostriction effect at the Néel temperature is observed. The magnetic struc-
tures of RSn1+xGe1-x compounds are shown in Fig. 2. 

Fig. 2. The magnetic structures of RSn1+xGe1-x (R = Tb, Dy, Ho and Er, x ≈ 0.15) compounds 
determined by neutron diffraction studies on polycrystalline samples [3]. The magnetic ordering 
in TbSn1.12Ge0.88 (a) is sine-modulated described by the propagation vector k = (0.426, 0, 0.588). 
The magnetic structures of RSn1+xGe1-x where R = Dy, Ho (b) and Er (c) at temperatures close to 
1.5 K are described by the propagation vector k = (½, ½, 0) with the sequence (+ + − +) of mag-
netic moments in the crystal unit cell. For Ho- and Dy-compound this ordering is stable up to TN 
while for Er-compound at Tt = 3.5 K it tunes into a modulated structure (d) 
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The values of the respective Neel temperatures for Tb-, Ho- and Er-
compounds, determined by means of the neutron diffraction studies, are in good 
agreement with previously published ones based on the magnetic and specific 
heat data [1].  

In the investigated RSn1+xGe1-x compounds the large R–R interatomic 
distances, about 4 Å in the b–c plane and 3.5 Å along the b-axis, and metallic 
character of the electrical resistivity [1] indicate that the magnetic ordering in 
the rare earth sublattice is realized by the magnetic interactions with the conduc-
tion electrons (RKKY interaction). The RKKY interactions are long-range and 
this should lead in general, to modulated magnetic structures. The determined 
magnetic structures have such character. The change of magnetic structure from 
the collinear commensurate to the modulated incommensurate observed in 
ErSn1.08Ge0.92 with increase of temperature is quite common among rare earth 
intermetallics and may be explained as a result of a competition between differ-
ent types of interactions.  
In the investigated RSn1+xGe1-x compounds for R=Tb, Dy and Ho the magnetic 
moments are smaller than for free R3+ ion values. This indicates the influence of 
the crystal electric field. The orientation of the rare-earth magnetic moments 
also confirms the influence of the CEF effect. 

The temperature dependences of the magnetic susceptibility measured in 
the magnetic field of 50 Oe and magnetization curves of TbSn0.4Ge1.4 and 
NdSn0.62Ge1.775 compounds are shown on Fig. 3 and are described in Ref. 4. The 
measurements gave the maximum at 22 K and an additional small anomaly at 
13.2 K for Tb-compound and the two maxima at 3.7 and 5.1 K for Nd-
compound. The differences between ZFC and FC curves above the Neel tem-
peratures were also observed. This may suggest that above the Néel temperature 
the short range ordering exists. With decrease of temperature at TN the long-
range antiferromagnetic ordering is stable. The magnetic moment at low tem-
peratures are much smaller than the free R3+ ion values. The additional anomaly 
observed for TbSn0.4Ge1.4 and NdSn0.6Ge1.775 below TN is probably connected 
with the change of the magnetic properties.  



 

 

Fig. 3. Temperature dependence of the reciprocal magnetic susceptibility measured at 1kOe ma
netic field for TbSn0.4Ge
magnetic susceptibilities (ZFC 
up to 90 kOe at T=1.9 K [4]
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Fig. 3. Temperature dependence of the reciprocal magnetic susceptibility measured at 1kOe ma
Ge1.4 and NdSn0.6Ge1.775. Insets shows: temperature dependence

magnetic susceptibilities (ZFC – lower curve and FC – upper curve) and the magnetization curve 
K [4] 
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Fig. 4. Neutron diffraction patterns of TbSn

The neutron diffraction measurements were performed for the sample of 
TbSn0.47Ge1.47 in four temperatures: 2.7, 8.0, 17.7 and 29.
of 3.5–137 degrees (Fig. 4). In addition, the temperature dependencies were 
measured in 21 different temperatures to determine the Neel temperature and to 
see what happens with the magnetic structure. The measurements have shown 
that this compound be
change in the magneti

More detailed analysis

Fig. 5. Part of the neutron diffraction patterns of the TbSn
tures between 2.7 and 29.3

A. Gil 

 
Fig. 4. Neutron diffraction patterns of TbSn0,4Ge1,5 

The neutron diffraction measurements were performed for the sample of 
in four temperatures: 2.7, 8.0, 17.7 and 29.5 K in the angles range 

137 degrees (Fig. 4). In addition, the temperature dependencies were 
measured in 21 different temperatures to determine the Neel temperature and to 

ith the magnetic structure. The measurements have shown 
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The neutron diffraction pattern of the sample Nd2Sn1.24Ge3.55 was different than 
measured in X-ray diffraction measurement, in the meantime it changed its col-
our – the most probably, the sample has been destroyed.  

Summary 

The analysis of the magnetic properties in R-Sn-Ge systems shows similarities 
to the RTxX2 compounds [6]. The Nèel temperatures for both series of com-
pounds are also similar. The neutron diffraction data indicates that the magnetic 
moment is localized on the rare-earth atoms. The large R–R interatomic dis-
tances and metallic character of the electrical resistivity suggest that interaction 
between magnetic moments takes place via conduction electrons. Another fac-
tor which affects the magnetic ordering in these compounds is the crystal elec-
tric field (CEF) effect which determines the direction of a magnetic moment. 
After comparison of the magnetic properties for both groups of compounds it 
can be inferred that other elements (T, Sn, Ge) have not got significant influ-
ence on stability of the magnetic ordering. 
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STRUKTURA I WŁASNOŚCI MAGNETYCZNE 
TRÓJSKŁADNIKOWYCH ZWIĄZKÓW R-GE-SN  

Streszczenie 

W artykule omówiono szczegółowo budowę i właściwości magnetyczne trójskładniko-
wych układów R-Ge-Sn. Wyniki uzyskane dla tych związków powinny pomóc określić 
rolę atomów p-elektronowych w oddziaływaniu magnetycznym. 

Słowa kluczowe: związki międzymetaliczne, struktura krystaliczna, struktura magne-
tyczna, dyfrakcja neutronów. 
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Wstęp  

Rośliny lecznicze to ogólna nazwa obejmująca organizmy wykorzysty-
wane w profilaktyce medycznej i lecznictwie, które są zróżnicowane pod 
względem systematycznym, pochodzenia geograficznego i składu chemicznego 
[21]. Ludzkość używa roślin do celów medycznych od tysiącleci, a obecnie 
szybko wzrasta zainteresowanie wykrywaniem i identyfikacją aktywnych lecz-
niczo produktów pochodzenia roślinnego. Bada się rośliny, poczynając od ga-
tunków stosowanych w medycynie tradycyjnej, poprzez rośliny użytkowe 
i dziko rosnące, w kategoriach ich przydatności do produkcji nowych leków. 
Rośliny lecznicze stanowią rośliny naczyniowe (ponad 90%), pozostałe to for-
my należące do innych grup systematycznych (grzyby i porosty). Posiadają one 
określoną, gatunkowo właściwą zdolność sorpcji makro- i mikroelementów 
z gleby. Wiele surowców roślinnych zawiera składniki mineralne i może być 
źródłem łatwo przyswajalnych pierwiastków [21]. 

Pod koniec XX w., na podstawie lekospisów z całego świata, wykazano, 
że obecnie wykorzystuje się leczniczo ponad 20 000 gatunków roślin. Szeroko 
zakrojone badania składu chemicznego tych roślin doprowadziły do wykrycia 
i zidentyfikowania wielu nowych związków chemicznych, niewystępujących 
w przyrodzie poza roślinami, mającymi działanie farmakologiczne, warunkują-
ce właściwości lecznicze wytwarzających je gatunków roślin. Zaliczają się one 
do różnych grup związków: alkaloidów, glikozydów, olejków eterycznych, 
żywic, flawonoidów i antocyjanów, garbników, związków goryczkowych, an-
trazwiązków, kwasów organicznych, tłuszczy, cukrowców, karotenoidów i wi-
tamin [16, 21, 25].  

Bardzo często zastosowanie składników zielarskich, opartych na rośli-
nach o wybranych, dużych, a niejednokrotnie selektywnych zdolnościach do 
kumulacji niektórych metali, obok pożądanego efektu farmaceutycznego może 
powodować intoksykację leczonego organizmu danym metalem. W związku 
z tym uznano, że istnieje potrzeba wnikliwych i systematycznych badań roślin 
leczniczych pod kątem występowania w nich metali ciężkich, np. toksycznych 
związków ołowiu [20, 34]. Badaniami fitochemicznymi w Polsce zajmują się 
jednostki naukowe zlokalizowane na wydziałach farmaceutycznych akademii 
medycznych [1, 12, 19, 29], a także specjalistyczne placówki i instytuty nauko-
wo-badawcze, m.in. Instytut Przemysłu Zielarskiego w Poznaniu [21]. 

W niniejszej pracy podjęto próbę oceny zawartości związków ołowiu 
w wybranych roślinach, które klasyfikowane są jako przydatne w ziołolecznic-
twie i fitoterapii. Rośliny zostały pobrane z terenu dzielnicy Częstochowa Mi-
rów, tj. terenu, który może być postrzegany przez laika jako obszar nieskażony 
i odpowiedni do pozyskania surowców leczniczych. 
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Teren badań 

Terenem badań był przełom Warty pod Częstochową wchodzący w skład 
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. W pobliżu zlokalizowane jest wzgórze 
Gąszczyk [6]. Przełom Warty rozpoczyna się w Mirowie, a kończy w Chrapo-
niu koło Mstowa. Jest to niewielki, zaledwie 10- kilometrowy odcinek rzeki, 
która przepływając między pagórkami i ostańcami jurajskimi, wytycza granice 
trzech mezoregionów geograficznych: Wyżyny Wieluńskiej, Wyżyny Często-
chowskiej oraz Obniżenia Górnej Warty i bezpośrednio przylega do terenów 
planowanego rezerwatu Gąszczyk leśny im. prof. Władysława Hyli ma po-
wierzchnię 6,91 ha [27].  

Najbardziej uciążliwymi zakładami przemysłowymi na terenie byłego 
województwa częstochowskiego są: Huta Częstochowa i Cemex Polska sp. z. o. o. 
– Cementownia Rudniki w Rudnikach k. Częstochowy. Kompleks zakładów 
przemysłowych Myszkowa to drugie po rejonie Częstochowy źródło emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery. Poważnym obciążeniem dla stanu środowiska 
przyrodniczego w rejonie Częstochowy jest emisja dalekosięgająca, głównie ze 
strony Katowic, Miasteczka Śląskiego i z okolic Sieradza od Cementowni Dzia-
łoszyn [27].  

Materiały i metody 

Do badań wytypowano 36 gatunków roślin. Były to rośliny wykorzysty-
wane w leczeniu wielu chorób [6], np.: układu nerwowego – dziurawiec zwy-
czajny (Hypericum perforatum); układu moczowego – pokrzywa zwyczajna 
(Urtica dioica); układu oddechowego – mak polny (Papaver rhoeas), mydlnica 
lekarska (Saponaria officinalis), macierzanka piaskowa (Thymus serpyllum), 
koniczyna łąkowa (Trifolium pratense); układu pokarmowego – kminek zwy-
czajny (Carum carvi), mniszek pospolity (Taraxacum officinale), dziurawiec 
zwyczajny (Hypericum perforatum); układu rozrodczego – krwawnik pospolity 
(Achillea millefolium); skóry – pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), dziurawiec 
zwyczajny (Hypericum perforatum), babka lancetowata (Plantago lanceolata), 
krwawnik pospolity (Achillea millefolium).  

W tabeli zestawiono szczegółowe odniesienie gatunków do poszczegól-
nych gałęzi ziołolecznictwa lub spisów gatunków i surowców leczniczych 
(tab. 1). Przyjęto tu dwie grupy skrótów [6]. Pierwsza grupa skrótów odnosi się 
do monografii i wykazów roślin leczniczych [1]: 
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FM  
roślina lub surowiec roślinny wykorzystywany w tradycyjnej, polskiej i/lub 
środkowoeuropejskiej medycynie ludowej 

FP  „Farmakopea Polska”, wydania: II, III, IV, V 

HP  roślina dostarczająca surowców homeopatycznych 

OIM  
wykaz leków pochodzenia roślinnego, które uzyskały certyfikaty Minister-
stwa Zdrowia i Opieki Społecznej w Polsce (w latach 1993–1999) 

OLM  urzędowy spis leków (1976) 

VP  roślina dostarczająca surowców do leków weterynaryjnych (weterynaryjna) 

NL in Ph.   wykaz leków pozalekospisowych (1983) 

IMP  indeks roślin leczniczych świata (wg Penso G. [22]) 

EU  
rośliny lecznicze ujęte w farmakopeach krajów Unii Europejskiej wg da-
nych Komisji E Federalnego Urzędu Zdrowia RFN  

Druga grupa skrótów charakteryzuje badane gatunki roślin pod względem wła-
ściwości użytkowych i wskazuje na ich główne cechy: 

Aph. 
roślina afrodyzjakalna, pobudzająca farmakologicznie popęd płciowy lub 
wzmacniająca zachowania erotyczne człowieka 

Rem. Aph. środek leczniczy stosowany w leczeniu dolegliwości płciowych 

AP 
roślina zawierająca substancje aromatyczne, głównie olejkowe, wykorzy-
stywane w lecznictwie i aromaterapii (aromatyczna) 

CP 
roślina dostarczająca surowców do leków i środków kosmetycznych (ko-
smetyczna) 

SMP 
roślina dostarczająca środków specjalnych, wykorzystywanych 
w lecznictwie, przemyśle i gospodarstwie domowym 

TP 
roślina trująca lub tylko zawierająca endogeniczne substancje toksyczne dla 
ludzi (TPh) i zwierząt (TPa) 

Tab. 1. Zestawienie badanych gatunków roślin pod względem ich cech użytkowych w lecznic-
twie. Objaśnienia skrótów w tekście powyżej 

Lp. Nazwa polska 

Występowanie badanych gatun-
ków roślin w monografiach 

i wykazach roślin leczniczych 
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badanych gatunków 
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1. Babka lancetowata +  + +  +  +     +   
2. Babka zwyczajna +  +     +       + 
3. Biedrzeniec wielki + V + +  + + + +    +   
4. Bylica pospolita +  +             
5. Dziewanna firletkowa +       +     +   



 Zawartość ołowiu… 103 

 

Lp. Nazwa polska 

Występowanie badanych gatun-
ków roślin w monografiach 
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6. Dziewanna pospolita +       +     +   

7. 
Dziewanna 
wielkokwiatowa 

+               

8. Dziewięćsił pospolity + IV,V + + + +  + + +  + + +  
9. Dziurawiec kosmaty + IV,V  + + + + +  +  + +  + (+) 
10. Dziurawiec zwyczajny +  +        +    

11. Goździk kartuzek +       +       + 
12. Kminek zwyczajny +       +       + (+) 

13. Komosa biała +  +     +       
+ (+) 
/+/ 

14. Koniczyna łąkowa + V + +  + + + +  +  +  + 
15. Kozłek dwupienny + III  +  + + + +    +  + (+) 
16. Krwawnik pospolity +  + +  +  +  +  + +  + (+) 
17. Krwiściąg lekarski + IV,V + +   + + +    + + + (+) 
18. Lepnica rozdęta +       +       + (+) 
19. Macierzanka piaskowa +  +     +     +  + 
20. Mak polny +       +    +    
21. Mniszek pospolity + IV + +  + + + + +  + +   
22. Mydlnica lekarska +  +     +    +   + (+) 
23. Nawłoć kanadyjska +  +  + +  + +   + +  + (+) 
24. Paprotka zwyczajna +  +   +  +        
25. Pokrzywa zwyczajna +               

26. Przymiotno gałęziste +  +   +  +       
+ (+) 
/+/ 

27. Sierpnica pospolita + III + +  + + + +   +   + 
28. Starzec bagienny +  +     +       + (+) 
29. Starzec jakubek +              + 
30. Starzec leśny +       +       + 
31. Szalej jadowity +               
32. Szczaw lancetowaty +  +     +     +   
33. Ślaz piżmowy +  +     + +   + +  + (+) 
34. Wiązówka błotna +           +   + (+) 
35. Wilczomlecz sosnka +       +       + 
36. Wrotycz pospolity + IV,V  + + + + + +    +  + /+/ 
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Materiał roślinny pobrano z 14 stanowisk (każde o powierzchni 10 m2) 
(rys. 1). Rośliny były pobierane w okresach kwitnienia, a następnie umyte wodą 
redestylowaną i wysuszone na powietrzu w dobrze wentylowanych, suchych 
i czystych pomieszczeniach. Próby rozdrobniono w moździerzu agatowym 
i zmielono za pomocą różnego rodzaju młynków ze specjalnymi plastikowymi 
ostrzami, w celu uzyskania próbek w postaci pyłu o możliwie jednorodnej śred-
nicy cząstek. Materiał roślinny przechowywano w papierowych kopertach do 
momentu przewiezienia do analizy.  

Rys. 1. Lokalizacja miejsc poboru prób (I–XI) na badanym terenie: Mirów – Dzielnica Często-
chowy [14] 

 

Próby w ilości po 1g odważono na wadze analitycznej z dokładnością do 
0,00001 g, a następnie przeniesiono ilościowo do kolb stożkowych o pojemno-
ści 100 cm3. Do każdej kolby – za pomocą automatycznych pipet – dodawano 
pod dygestorium spektralnie czystego stężonego HNO3 Suprapure Merck 
w ilości 10 cm3. Tak przygotowane próby roztwarzano na łaźni piaskowej 
w temperaturze 70°C ± 2°C do momentu otrzymania klarownego roztworu. 
Roztwory sączono przez sączki jakościowe z bibuły o średniej twardości do 
kolb miarowych o pojemności 25 cm3 i uzupełniano wodą redestylowaną do 
kreski. 

Zawartość związków ołowiu w glebie i w częściach roślin (korzeń, łody-
ga, liście, kwiat) oznaczono metodą ASA za pomocą spektrofotometru Pye 
Unicam Sp9, z zastosowaniem katody wnękowej z dokładnością do 0,01 µg/g. 
Oznaczenia z czułością 0,100 [µg/g] przeprowadzano w płomieniu powie-
trze/acetylen z wykorzystaniem długości fali 217,0 nm; szczeliny 0,5 nm [31].  
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Precyzję i dokładność oznaczeń kontrolowano metodą dodatku wzorca 
oraz certyfikowanym materiałem odniesienia o porównywalnej zawartości da-
nego metalu w stosunku do analizowanego materiału: dla gleb CRM – 277 
(BCR), dla roślin: CTA – VTL – 2 (ICH i TJ) [7]. Różnice w oznaczeniach 
kontrolnych z Zakładem Monitoringu Środowiska i Systemów GIG wynosiły 
w granicach 2–4%. Każdy 30. pomiar absorbancji dotyczył próby podwójnej. 

Charakterystyka statystyczna dla poszczególnych gatunków roślin obej-
mowała: określenie zawartości odpowiadającej średniej geometrycznej i aryt-
metycznej, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, zakres zmian, 
zawartości odpowiadające 10, 50, 90, 95 percentylowi. Ponadto określono naj-
bardziej prawdopodobny statystycznie zakres zmian zawartości Pb w roślinach 
oraz współczynniki rozkładu częstości występowania: skośności i kurtozy. 

Próby gleby o wadze ok. 1500 g każda, pobierano z powierzchni 100 cm2 

z warstwy korzeniowej (po roztopach) do głębokości 25–30 cm na tych samych 
stanowiskach co materiał roślinny (rys. 1). Próby po powietrznym wysuszeniu, 
przesiano przez sito o średnicy oczek 1 mm, a następnie poddano działaniu 
temperatury w piecu muflowym (400–650°C) do momentu uzyskania stałej 
masy. Próbki o masie 1,0000 g roztwarzano za pomocą 5 cm3 spektralnie czy-
stego kwasu azotowego (V). Kilkukrotne roztwarzanie podobnymi porcjami 
HNO3, po uprzednim wysuszeniu analitu, prowadzono na łaźni wodnej w tem-
peraturze 70°C do chwili uzyskania klarownego roztworu, który przesączono 
przez jakościową bibułę o średniej twardości i odwirowano przez 5 minut 
z prędkością obrotową 400 obr/min. Analizę specjacyjną wykonano zgodnie 
z metodyką Rudda [24].  

Wyniki i ich omówienie 

Przeciętne właściwości kumulowania danego pierwiastka przez rośliny 
charakteryzuje średnia geometryczna i 50 percentyl. Większość analizowanych 
roślin cechowała stosunkowo wysoka średnia zawartość jonów ołowiu w ich 
korzeniach i liściach (i odpowiadający im 50 percentyl). Wysokie wartości tych 
parametrów zaobserwowano w korzeniach, m.in. takich gatunków roślin 
(w µg/g): 
− babka zwyczajna (Plantago major) – 11,95; 14,32, 
− dziewanna firletkowa (Verbascum lychnitis) – 5,17; 4,07, 
− dziewanna pospolita (Verbascum nigrum) – 7,61; 7,74; 
− macierzanka piaskowa (Thymus serpyllum) – 3,97; 5,08; 
− mak polny (Papaver rhoeas) – 10,76; 10,84; 
− starzec wiosenny (Senecio vernalis) – 4,27; 4,40. 
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W przypadku liści, wysokie średnie zawartości jonów ołowiu (i odpowia-
dający im 50 percentyl) zanotowano m.in. dla takich gatunków roślin (w µg/g): 
− babka zwyczajna (Plantago major) – 4,79; 5,21, 
− dziewanna firletkowa (Verbascum lychnitis) – 4,92; 3,71, 
− dziewanna pospolita (Verbascum nigrum) – 4,07; 4,57, 
− dziewanna wielkokwiatowa (Verbascum densiflorum) – 6,83; 6,38, 
− starzec jakubek (Senecio jacobea) – 4,23; 4,49, 
− starzec wiosenny (Senecio vernalis) – 5,81; 6,18. 
Łodygi analizowanych gatunków roślin wykazywały zróżnicowaną zawartość 
omawianego pierwiastka. 

Wartość odpowiadającą 10 percentylowi interpretuje się jako stężenie 
tłowe determinowane przez skład geochemiczny gleby ze względu na występo-
wanie jonów ołowiu. Uwzględnia się również posiadane przez daną roślinę 
charakterystyczne właściwości do kumulowania danego pierwiastka oraz moż-
liwe interakcje jonów ołowiu z innymi metalami w roślinie. Te wartości mogą 
być pomocnicze jako układ odniesienia w przyszłych badaniach porównaw-
czych. Biodostępne ilości jonów ołowiu są podobne i w większości przypadków 
mieszczą się w przedziale 2,48–2,64 µgPb/g. Z kolei najwyższe zawartości 
zanotowano m.in. dla następujących gatunków roślin (w µg/g): 
− babka zwyczajna (Plantago major) – 3,68 w korzeniu, 
− dziewanna pospolita (Verbascum nigrum) – 6,32 w korzeniu, 
− mak polny (Papaver rhoeas) – 9,50 w korzeniu i 3,00 w liściu, 
− starzec wiosenny (Senecio vernalis) – 3,33 w kwiecie i 4,05 w liściu, 
− dziewanna wielkokwiatowa (Verbascum densiflorum) – 3,84 w liściu. 

O incydentalnej ekspozycji świadczą zawartości odpowiadające 95 per-
centylowi: 
a) w korzeniu: babka zwyczajna (Plantago major) – 32,47; dziewanna firlet-
kowa (Verbascum lychnitis) – 20,86; dziewanna wielkokwiatowa (Verbascum 
densiflorum) – 20,50; krwawnik pospolity (Achillea millefolium) – 45,46; sta-
rzec jakubek (Senecio jacobea) – 40,14; szczaw lancetowaty (Rumex hydrola-
pathum) – 31,81;  
b) w łodydze: krwawnik pospolity (Achillea millefolium) – 29,13; wrotycz po-
spolity (Tanacetum vulgare) – 25,03;  
c) w liściu: dziewanna firletkowa (Verbascum lychnitis) – 21,57. 

W pozostałych przypadkach badanych gatunków roślin zawartości odpo-
wiadające 95 percentylowi nie przekraczały 20 µgPb/g. 

Rozkład częstości występowania przypomina rozkład normalny Gaussa, na 
ogół prawostronnie rozwinięty. Współczynnik skośności dla większości gatun-
ków roślin jest >1 wraz z wyraźnym maksimum współczynnika kurtozy ≥ 0.  

O fluktuacjach zawartości jonów Pb, czyli zróżnicowaniu kumulacji 
związków ołowiu przez rośliny świadczy współczynnik zmienności. Analizując 
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poszczególne gatunki roślin, można zaobserwować, że największa zmienność 
występowania jonów Pb dotyczy korzeni, a w dalszej kolejności (w zależności 
od gatunku) pierwszego odcinka łodygi, liści lub kwiatu. Przykładem może być 
szczaw lancetowaty (Rumex hydrolapathum), w korzeniu którego współczynnik 
zmienności wynosi 155%, przy średniej zawartości jonów ołowiu (odpowiada-
jącej średniej arytmetycznej) rzędu 5,71 µg/g. W pierwszym odcinku łodygi tej 
rośliny współczynnik zmienności gwałtownie spada i wynosi 16% przy warto-
ści średniej związków ołowiu – 2,61 µg/g. W liściu współczynnik ten osiąga 
wartość 121 % przy średnim stężeniu ołowiu 5,59 µg/g, a w kwiecie – 39% 
przy zawartości średniej – 3,17 µgPb/g. W przypadku krwawnika pospolitego 
(Achillea millefolium) współczynnik zmienności w korzeniu wynosił – 139% 
(9,69 µg/g), w łodydze 0–10 – 133% (5,26 µg/g), w liściu – 40% (3,38 µg/g), 
a w kwiecie – 46% (3,05 µg/g). Z kolei starzec jakubek (Senecio jacobea) w ko-
rzeniu osiągnął wartość współczynnika zmienności rzędu 150% (8,19 µg/g). 
W pierwszym odcinku łodygi tej rośliny współczynnik zmienności wynosił 82% 
(3,46 µg/g ), w liściu – 25% (4,36 µg/g), a w kwiecie – 8% (2,62 µg/g). 

Zmienność występowania jonów ołowiu w poszczególnych częściach ro-
śliny nie przekraczała na ogół wartości 90%, wyjątek stanowiły:  
a) w korzeniu: dziewanna firletkowa (Verbascum lychnitis) – 96%, krwawnik 
pospolity (Achillea millefolium) – 139%, starzec jakubek (Senecio jacobea) – 
150%, szczaw lancetowaty (Rumex hydrolapathum) – 155%,  
b) w łodydze (odcinek 0–10): krwawnik pospolity (Achillea millefolium) – 
133%, wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare) – 130%, 
c) w liściu: dziewanna firletkowa (Verbascum lychnitis) – 99%, szczaw lance-
towaty (Rumex hydrolapathum) – 121%. 

W większości badanych gatunków roślin największa kumulacja jonów 
ołowiu dotyczyła korzenia, liści i/lub kwiatów, przy zróżnicowanym poziomie 
występowania ołowiu w łodydze. 

Próbki gleby poddano analizie specjacyjnej, która pozwoliła wyróżnić 
następujące formy występowania związków ołowiu w glebie: formę wymienną, 
formę zaadsorbowaną, połączenia organiczne, formę węglanów, formę siarcz-
ków oraz formę pozostałości (tab. 2). 

W największych ilościach Pb występował w następujących formach 
chemicznych (wg średniej geometrycznej): w formie węglanów – 7,30 µg/wę-
glanów; w formie zaadsorbowanej – 5,32 µg/g; w formie połączeń organicz-
nych – 4,76 µg/g, 

W badanej glebie potencjalnie największa zawartość tego metalu wystę-
puje w formie węglanów – 31%. W kolejnych formach zawartość ołowiu przed-
stawia się następująco: forma zaadsorbowana – 23%, połączenia organiczne – 
20%, forma pozostałości – 11%, forma wymienna – 8% i forma siarczków – 7%. 
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Tłowe zawartości ołowiu determinuje wartość odpowiadająca 10 percen-
tylowi. Poziom statystycznie incydentalnego zanieczyszczenia Pb charakteryzu-
ją wartości odpowiadające 95 percentylowi. W przypadku ołowiu wartości od-
powiadające 10 i 95 percentylowi w badanych formach chemicznych w glebie 
pokazane są w tabeli 2.   

Występowanie wybranych form chemicznych Pb w glebie przypomina 
rozkład normalny Gaussa na ogół prawostronnie asymetryczny. Dodatnia war-
tość współczynnika skośności wskazuje na prawostronnie asymetryczny prze-
bieg krzywej, a wartości ujemne na jej lewostronny charakter. Kształt krzywej 
w części maksymalnej jest zróżnicowany dla poszczególnych form występowa-
nia Pb, co ilustruje współczynnik kurtozy. Widocznie zaostrzony bieg krzywej 
częstości występowania odnosi się do następujących form ołowiu: wymiennej, 
połączeń organicznych i formy siarczków. Ujemne wartości współczynnika 
kurtozy wskazują na spłaszczenie krzywej Gaussa w części maksimum. Zmien-
ność występowania Pb nie przekraczała na ogół wartości 133%, za wyjątkiem 
formy zaadsorbowanej ołowiu – 150% i połączeń organicznych ołowiu – 159%. 

Forma wymienna i zaadsorbowana są to formy bezpośrednio biodostęp-
ne. Dla ołowiu najbardziej prawdopodobny statystycznie zakres zmian dla form 
biodostępnych to: od 1,11 µg/g do 2,81 µg/g w przypadku formy wymiennej 
i od 3,06 µg/g do 14,45 µg/g dla formy zaadsorbowanej. Pośrednio biodostęp-
nymi w wyniku zmiany pH (kwaśne deszcze) są połączenia organiczne i węgla-
ny. Najbardziej prawdopodobny statystycznie zakres zmian zawartości ołowiu 
w tych formach jest następujący: od 1,36 µg/g do12,19 µg/g dla połączeń orga-
nicznych i od 4,73 µg/g do 16,26 µg/g dla węglanów. 

Dyskusja 

Badania wykonano na obszarze pozostajacym pod wpływem oddziały-
wania zanieczyszczeń pochodzących z przemysłu i z lokalnej emisji. Wyraźne 
objawy degradacji gleb przez opad metali ciężkich zaobserwowano już w rejo-
nach na wschód od Huty Częstochowa, w rejonie Rudnik, Działoszyna i Kalet. 
Jak podają Krysiak i in. [6], szczególnie niepokojące jest występowanie zwięk-
szonych ilości jonów ołowiu, cynku i kadmu.  

Powyższe informacje, jak również fakt istnienia na badanym terenie bo-
gatej szaty roślinnej z licznymi cennymi okazami flory oraz pospolitymi gatun-
kami roślin leczniczych, dały asumpt do podjęcia takiego tematu. Ołów stał się 
metalem wiodącym w niniejszej pracy, gdyż jest jednym z lepiej poznanych 
metali ciężkich i stanowi duże zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Ołów 
w glebach, głównie pochodzący ze źródeł antropogenicznych, jest przedmiotem 
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Tab. 2. Charakterystyka występowania ołowiu w wybranych formach chemicznych [µg/g] 
w glebie  
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wielu badań [4, 15]. Zasadniczym celem tych prac była przede wszystkim ocena 
jego fitoprzyswajalności, migracji do wód gruntowych, toksyczności dla orga-
nizmów glebowych oraz stopnia włączania do łańcucha żywieniowego. 

Istotnym zagadnieniem w tej pracy jest specjacja ołowiu w glebie. Wielu 
autorów [9, 10, 18, 33] prezentuje wyniki swoich analiz specjacyjnych, podkre-
ślając zarazem ich znaczenie w dyskusji wyników badań, które dotyczą migracji 
metali (np. w glebie). Specjacja związków metaloorganicznych stała się bardzo 
ważnym aspektem współczesnej analityki, chemoekologii oraz weryfikacji ob-
szarów do pozyskiwania roślin leczniczych, ponieważ w środowisku metale 
rzadko spotykamy w formie wolnej lub w formie jonów, a ilość i jakość form 
występowania danego metalu niesie ze sobą informację niesłychanie istotną dla 
zrozumienia jego biodostępności dla organizmów żywych, a także cykli jego 
transportu w środowisku. Przeprowadzając analizę specjacyjną, wyróżniono 
następujące chemiczne formy występowania ołowiu w glebie: formę wymienną, 
formę zaadsorbowaną, połączenia organiczne, formę węglanów i siarczków 
oraz formę pozostałości (patrz tab. 2).  

Ocena degradacji środowiska przyrodniczego prowadzona wyłącznie 
w oparciu o rozpatrzenie całkowitej zawartości poszczególnych metali w glebie 
może być myląca i ustalenie specjacji metali uważa się obecnie za konieczne [2]. 

Badane związki ołowiu występowały w największych ilościach w nastę-
pujących formach chemicznych (średnia geometryczna): w formie węglanów – 
7,30 µg/g, w formie zaadsorbowanej – 5,32 µg/g, w formie połączeń organicz-
nych – 4,76 µg/g, 

Należy pamiętać, że ołów w formie węglanów może zostać uruchomiony 
w wyniku obniżenia się pH gleby. Forma zaadsorbowana to ołów strącony 
z tlenkami i wodorotlenkami żelaza, manganu, glinu i w warunkach beztleno-
wych termodynamicznie niestabilny. Ołów związany z substancją organiczną 
gleby to kompleksy metaloorganiczne o różnej stabilności – poczynając od bar-
dzo odpornych na rozkład na łatwo uwalnianych kończąc [30]. 

Steinnes i inni [28] w swoich badaniach wykazali, że największe stężenia 
ołowiu w powierzchniowej warstwie gleb występują w południowej Polsce 
(141, 6 µg/g). Teren naszych badań znajduje się właśnie w tej części kraju. Ba-
dacze wskazywali, że przyczyną takiej sytuacji jest wpływ emisji lokalnych, 
głównie przemysłowych. Wielu autorów wskazuje na udział przemysłu w za-
nieczyszczeniu gleb ołowiem, np. okolice huty miedzi (Słowacja) – 66 µg Pb/g 
[5], okolice huty żelaza (Zagłębie Ruhry – Niemcy) – 390 µg Pb/g [11] i okoli-
ce huty cynku (Sala – Szwecja) – 1842 µg Pb/g [13]. Wyniki naszych badań 
w tym względzie wskazują na wielokrotnie mniejsze stężenia. W Polsce, we-
dług Umińskiej i innych [31], poziom ołowiu charakterystyczny dla gleb 
w małym stopniu zanieczyszczonych wynosi – 30 µg Pb/g, a dla gleb niezanie-
czyszczonych – 20 µg Pb/g. Kabata-Pendias i Pendias [8] podają wartości gra-
niczne (tło) zawartości ołowiu w powierzchniowych poziomach gleb od 30 do 
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70 mg/kg. Przytoczone dane klasyfikują zatem glebę z terenu naszych badań 
jako glebę niezanieczyszczoną ołowiem. Fakt ten jest potwierdzeniem danych 
uzyskanych ze Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Katowicach [23] – w 93% prób nie stwierdzono zanieczyszczenia gleb oło-
wiem (oraz pozostałymi metalami ciężkimi), stopień zanieczyszczenia 0 i 1 – 
gleby niezanieczyszczone lub słabo zanieczyszczone. Stwierdzone przez nas 
poziomy zawartości ołowiu przekroczyły oczywiście wartości, jakie występują 
w glebach terenów nazywanych umownie czystymi – np. Antarktyda (McMur-
do Stadion – szara gleba wulkaniczna) – 1,3 µg Pb/g [3]. Wyniki uzyskane 
w toku analizy, potwierdzają, że ze względu na zawartość ołowiu badana gleba 
może być zaliczona do gleb niezanieczyszczonych lub słabo zanieczyszczonych 
tym metalem ciężkim [26].  

W przypadku ołowiu w glebie potencjalnie największa zawartość tego 
metalu występuje w formie węglanów, co potwierdziły nasze badania.  

Wiązanie w postaci węglanów jest procesem unieruchamiania ołowiu 
w glebie, przy pH wyższym niż 6,5. Mała zawartość ołowiu w formie wymien-
nej była prawdopodobnie związana ze stosunkowo wysokim pH badanej gleby. 
Fakt ten potwierdzają Kabata-Pendias i Pendias [8], zwracając uwagę na fakt, 
że ruchliwe jony ołowiu w glebach kwaśnych występują głównie jako kationy 
Pb2+, PbHCO3 oraz kompleksy organiczne, a ze wzrostem pH występuje spadek 
zawartości formy wymiennej. Charakterystyczne poziomy zawartości ołowiu 
w glebie kształtowane są głównie przez geochemię skały macierzystej. Porów-
nanie uzyskanych wyników wskazuje jednak, że istotny jest również wpływ 
zewnętrznych źródeł zanieczyszczeń na poziom ołowiu na badanym terenie. 
Przypuszcza się, że zaledwie 0,005% ołowiu występującego w glebie jest bio-
dostępna dla roślin. Pobierają one bardzo łatwo rozpuszczalne formy Pb2+, który 
kumuluje się w korzeniach (w wyniku unieruchomienia w błonach komórko-
wych i tworzenia połączeń z lipidami), a następnie przemieszcza do części nad-
ziemnych [17]. Większość analizowanych rośliny cechowała stosunkowo wy-
soka średnia zawartości związków ołowiu w ich korzeniach i liściach. Łodygi 
wykazywały zróżnicowaną zawartość omawianego pierwiastka (patrz wyniki).  

U większości roślin, które charakteryzowały się kumulacją ołowiu, w od-
niesieniu do poziomu zawartości tego metalu w formach biodostępnych, proces 
ten dotyczył korzeni badanych gatunków. Fakt ten potwierdza silną migrację 
ołowiu z gleby do rośliny poprzez system korzeniowy. Kumulacja ołowiu 
w poszczególnych częściach morfologicznych badanych gatunków roślin, 
w odniesieniu do jego zawartości w sumie form: wymiennej i zaadsorbowanej, 
układa się w następujący szereg: korzeń > liść > łodyga > kwiat. Nie jest to 
jednak reguła, bowiem duży wpływ na kumulację ołowiu mają również cechy 
charakterystyczne danego gatunku. Należy także pamiętać, że zawartość ołowiu 
w poszczególnych częściach morfologicznych roślin nie jest tylko wynikiem 
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zanieczyszczenia gleb tym metalem. Poziom ołowiu np. w liściach badanych 
roślin, może być również wynikiem skażenia powietrza atmosferycznego oma-
wianym metalem i pobieraniem go poprzez blaszki liściowe analizowanych 
gatunków. 

Powyższe rozważania dotyczące obecności związków ołowiu w bada-
nych gatunkach o potencjalnym znaczeniu leczniczym pozwalają na ocenę 
przydatności tych roślin w lecznictwie i fitoterapii. Dla wszystkich zaintereso-
wanych zielarstwem (zawodowo lub amatorsko) ważny staje się fakt obecności 
jonów tego metalu w surowcu roślinnym, zwłaszcza w świetle negatywnych 
skutków zdrowotnych i ewentualnego niebezpieczeństwa, jakie może on wywo-
łać. Stosowne zatem wydaje się wyłonienie możliwych zagrożeń florystycznych 
oraz sprecyzowanie zakresu pozyskiwania roślin leczniczych na tym terenie, tak 
by chęć korzystania z dobrodziejstw natury nie działała na naszą szkodę. 
W przypadku 36 opisywanych roślin leczniczych wykorzystywane są zróżni-
cowane organy (tab. 3). 

Tab. 3. Badane gatunki roślin i rodzaj pozyskiwanego z nich surowca wykorzystywanego 
w fitoterapii. Objaśnienia do tabeli: surowce zielarskie: Flos – kwiat, Folium – liść, Fructus – 
owoc, Herba – ziele, Latex – sok mleczny, Oleum – olej roślinny, Oleum aetherum – olejek ete-
ryczny, Radix – korzeń, Resina – żywica, Rhizoma – kłącze, Semen – nasiono 
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1. Achillea millefolium +   +   +     
2. Artemisia vulgaris    +   + + +   
3. Carlina vulgaris    +    +    
4. Carum carvi  + + +  + + +    
5. Chenopodium album    +    +    
6. Cicuta virosa   + +   + +    

7. Dianthus 
carthusianorum 

+           

8. Erigeron ramosus    +        
9. Euphorbia cyparissias    + +    +   
10. Falcaria vulgaris +   +        
11. Filipendula ulmaria  +  +   + +    
12. Hypericum hirsutum    +   +     

13. Hypericum 
perforatum 

   +   +     

14. Malva moschata +  +         
15. Papaver rhoeas +    +      + 
16. Pimpinella major  +     + +    
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Z przeprowadzonych badań jasno wynika, że wysoka średnia zawartość 
związków ołowiu w korzeniach takich roślin jak: babka zwyczajna (Plantago 
major), dziewanna firletkowa (Verbascum lychnitis), dziewanna pospolita (Ver-
bascum nigrum), macierzanka piaskowa (Thymus serpyllum) czy mak polny 
(Papaver rhoeas), nie wpływa w istotny sposób na przydatność tych roślin 
w zielarstwie i medycynie ludowej, ponieważ w przypadku tych gatunków ko-
rzeń nie jest wykorzystywanym surowcem zielarskim (tab. 3). 

Natomiast stosunkowo duża średnia zawartość jonów ołowiu w liściach 
np.: babki zwyczajnej (Plantago major), dziewanny pospolitej (Verbascum 
nigrum) i dziewanny wielkokwiatowej (Verbascum densiflorum) eliminuje te 
gatunki z grupy roślin pozyskiwanych w celach leczniczych – przynajmniej 
jeśli dotyczy to surowców zielarskich, jakimi są liście wymienionych gatunków. 
Znaczna średnia zawartość związków ołowiu w liściach dotyczyła także takich 
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17. Plantago lanceolata  +          
18. Plantago major  +          
19. Polypodium vulgare  +        +  

20. Rumex 
hydrolapathum 

   +    +    

21. Sanguisorba 
officinalis 

 +   +   +    

22. Saponaria officinalis    +    +    
23. Senecio jacobea    +   +   +  
24. Senecio paludosus    +        
25. Senecio sylvaticus    +        
26. Silene vulgaris        +    
27. Solidago canadensis +   +   +     
28. Tanacetum vulgare +   +   + +    
29. Taraxacum officinale + +  +   + +    
30. Thymus serpyllum  +  +   +     
31. Trifolium pratense +   +        
32. Urtica dioica  +  +    +  + + 
33. Valeriana dioica        +  +  

34. Verbascum 
densiflorum 

+ +         + 

35. Verbascum lychnitis +   +        
36. Verbascum nigrum + +          



114 R. Musielińska, A. Śliwińska-Wyrzychowska 

gatunków, jak: dziewanna firletkowa (Verbascum lychnitis) oraz starzec jaku-
bek (Senecio jacobaea), ale w przypadku tych gatunków nie ma obawy o ich 
potencjał leczniczy, bowiem liści omawianych roślin nie wykorzystuje się 
w oficjalnym ziołolecznictwie. 

Wśród badanych gatunków znaczącą grupę stanowią rośliny, które mogą 
być pozyskiwane i wykorzystywane w homeopatii HP (21 gatunków) lub aro-
materapii AP (12 gatunków). Do grupy roślin, które mogą być zbierane i wyko-
rzystywane w lecznictwie weterynaryjnym (VP) zaliczyć należy 14 gatunków. 
Wart podkreślenia jest fakt, że wśród roślin leczniczych, które znalazły się 
w kręgu zainteresowania, są gatunki zaliczane do roślin trujących TP lub tylko 
zawierających endogeniczne substancje toksyczne dla ludzi /TPh/ i zwierząt 
(TPa) – 23 gatunki. Gatunki te jednak znalazły się w gronie roślin leczniczych, 
ponieważ występują w Farmakopei Polskiej, wydanie II–V, w wykazie leków 
pochodzenia roślinnego, które uzyskały certyfikat Ministerstwa Zdrowia 
i Opieki Społecznej w Polsce (w latach 1993–1999) lub w urzędowym spisie 
leków (1976).  

Wnioski 

W oparciu o przeprowadzone badania, opisujące statystykę występowa-
nia ołowiu na badanym terenie, można ustalić najmniejsze i incydentalne tło 
środowiskowe zawartości tego metalu. Uzyskane wyniki mogą być wykorzy-
stane w badaniach kumulacji tego pierwiastka przez wybrane gatunki roślin, jak 
również w celu walidacji środowiska przyrodniczego. Wśród badanych roślin 
leczniczych, najwyższe zawartości ołowiu dotyczyły korzeni oraz liści. Fakt ten 
może być uwzględniony w przyszłych badaniach nad oceną zawartości ołowiu 
w gatunkach pozyskiwanych w celach leczniczych i przydatności tych roślin 
w fitoterapii.  

Duża grupa występujących na badanym terenie roślin, mimo stosunkowo 
wysokich średnich zawartości związków ołowiu w korzeniach i/lub liściach, 
może być wykorzystywana w tradycyjnej polskiej i/lub środkowoeuropejskiej 
medycynie ludowej. Mimo obecności jonów ołowiu w swych częściach morfo-
logicznych gatunki te mogą być pozyskiwane dla innego surowca zielarskiego 
(z wyłączeniem liści i/lub korzeni) bez obaw o ich skuteczność farmakologiczną 
oraz ewentualne obciążenie organizmu w szkodliwe związki ołowiu. 
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THE LEAD CONTENT IN SELECTED PLANT SPECIES OF 
POTENTIAL MEDICINAL SIGNIFICANCE 

Abstract 

Medicinal plants due to their selective ability of accumulation of trace elements and 
heavy metals, may be an additional source of  these elements and metals for people 
using the plants. Therefore, there was taken an  attempt to assess the lead content in  
some plants that are classified as useful in herbal medicine and phytotherapy. The plants 
were collected from the area of  Czestochowa - Mirow,  the area that can be seen by a 
layman as an uncontaminated area and suitable for medicinal raw material collection. 
Bioavailable amounts of lead ions are similar and, in most cases, they range from 2,48 –
to 2,64 µgPb/g. The highest lead content [µg/g] was  recorded for the following plant 
species: Plantago major – 3,68 in the root, Verbascum nigrum – 6,32 in the root, 
Papaver rhoeas – 9,50 in the root and 3,00 in the leaf, Verbascum densiflorum – 3,84 in 
the leaf. 
The highest incidental lead content was observed in the roots of the following species of 
plants (µg/g): Achillea millefolium 45,46; Senecio jacobaea 40,14; Plantago major 
32,47; Rumex hydrolapathum 31,81. This fact is of a great importance for the evaluation 
of the lead content in plant species collected for medicinal purposes and usefulness of 
these plants in phytotherapy. Based on the studies describing the statistics of  presence 
of lead on the studied area one can  establish the smallest and incidental environmental 
background of the metal content. It is higher in relation to the uncontaminated areas of 
commercial collection of  the herbal plants.  Abilities of lead accumulation in different 
parts of the plant are diverse depending on the species. In most species tested they are 
the biggest  for roots and leaves. 

Keywords: heavy metals, lead, intoxication, medical plants, soil.  
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BADANIA OTRZYMYWANIA
MELAMINA-MELEM I ZASTOSOWANIE

DO UNIEPALNIANIA 

Streszczenie. UNEP i Konwencja Sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszcze
organicznych, obowiązuj
rych halogenopochodnych retardantów palenia. Alternatyw
pochodnych w niektórych zastosowaniach mog
np. pochodne triazyny i heptazyny. W niniejszej pracy przedstawiono met
wania melemu oraz adduktu melamina
owane przez autora urzą
melemu oraz adduktu [C
cą utwardzacza Z-1 w temperaturze pokojowej. Wykazano, 
samogasnąca. Stwierdzono, 
ści uniepalniające  niż czysty melem.

Słowa kluczowe: melem, addukt melamina
cyjamelurowy, retarder palno

Wprowadzenie 

Melem C6N10H
rowego. Jego cząsteczka jest zbudowana z 3 skondensowanych pier
laminy i 3 grup aminowych. Został on po raz pierwszy otrzymany p
mieckiego chemika Justusa von Liebiga w I połowie XIX wieku podczas pirol
zy równomolowej mieszaniny tiocyjanianu potasu i chlorku amonu [1]. Zwi
zek ten jest substancją
nienia ani wrzenia. Badan
450°C, a powyżej tej temperatury przechodzi w melon (II) w
densacji [2, 3]: 
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BADANIA OTRZYMYWANIA MELEMU ORAZ ADDUKTU 
MELEM I ZASTOSOWANIE TYCH ZWIĄ

DO UNIEPALNIANIA śYWICY EPOKSYDOWEJ

UNEP i Konwencja Sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszcze
ązująca w Polsce i Europie, zabroniły w 2009 r. stosowania niekt

rych halogenopochodnych retardantów palenia. Alternatywą wobec halogeno
pochodnych w niektórych zastosowaniach mogą być związki zawierające du
np. pochodne triazyny i heptazyny. W niniejszej pracy przedstawiono metody otrzym
wania melemu oraz adduktu melamina-melem (1:2) [C3N6H6][C6N10H6]2 i skonstr
owane przez autora urządzenie służące do tego celu. Zbadano uniepalniają
melemu oraz adduktu [C3N6H6][C6N10H6]2 dla żywicy Epidian 5 utwardzanej za pom

1 w temperaturze pokojowej. Wykazano, że część kompozycji była 
ca. Stwierdzono, że addukt melamina-melem (1:2) wykazuje lepsze własn

ż czysty melem. 

melem, addukt melamina-melem, żywica epoksydowa, pie
cyjamelurowy, retarder palności. 

H6 o wzorze strukturalnym (I) jest amidem kwasu cyjamel
ąsteczka jest zbudowana z 3 skondensowanych pierś

laminy i 3 grup aminowych. Został on po raz pierwszy otrzymany p
mika Justusa von Liebiga w I połowie XIX wieku podczas pirol

zy równomolowej mieszaniny tiocyjanianu potasu i chlorku amonu [1]. Zwi
zek ten jest substancją stałą o barwie biało-beżowej. Nie ma temperatury to
nienia ani wrzenia. Badania termiczne wskazują, że jest trwały do temperatury 

ej tej temperatury przechodzi w melon (II) w wyniku poliko

ęstochowie 
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Jest on praktycznie nierozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych 
i w wodzie oraz w rozcieńczonych kwasach i zasadach, wykazuje słabą roz-
puszczalność we wrzącym rozcieńczonym kwasie siarkowym(VI) [4], roztwa-
rza się natomiast w stężonym H2SO4 [5]. Charakteryzuje się małą reaktywno-
ścią, której przyczyny upatruje się w budowie sieci krystalicznej, w której czą-
steczki melemu powiązane są dużą liczbą wiązań wodorowych (12) [2, 6–7]. 
Jego toksyczność jest niewielka; LD50 dla myszy wynosi 1200 mg/kg [8]. 

Metody otrzymywania 

W literaturze opisane są metody otrzymywania melemu, które polegają 
najczęściej na pirolizie: melaminy (II), dicyjanodiamidu (III), cyjanamidku 
amonu (IV), cyjanamidu (V), mocznika (VI), kwasu moczowego (VII), melamu 
(VIII) ammeliny (IX), ammelidu (X) węglanu guanidyny (XI), a także miesza-
nin niektórych z tych związków [2, 7, 9–13]. 
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Patent [9] zawiera przepis otrzymywania melemu, wg którego podczas 
pirolizy węglanu guanidyny w temperaturze 390°C w czasie 40 minut ma po-
wstawać melem o czystości około 99%, przy czym wydajność reakcji wynosić 
ma 80%: 
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Produktem ubocznym powstającym w procesie pirolizy węglanu guani-

dyny jest melamina.  
Najczęściej stosowaną metodą otrzymywania melemu jest rozkład ter-

miczny melaminy. W patencie [10] przedstawiono metodę wytwarzania mele-
mu, która wymaga, aby wyjściowa mieszanina oprócz melaminy (30–90% 
wag.) zawierała także dodatek melemu o wielkości ziarna 1–100 µm. Poddaje 
się ją pirolizie metodą fluidyzacyjną w atmosferze azotu w temperaturze 370–
4000C w czasie 0,5–10 godz. Inne patenty sugerują otrzymywanie melemu 
przez pirolizę mieszaniny mocznika (1 cz. wag.) z melaminą (0,5–2,0 cz. wag.) 
w ciągu 1 godz. w temp. 380–480 °C [11 ] lub pirolizę mieszaniny melaminy 
(4–5, 7 cz. wag.), melemu (1 cz. wag.) i mocznika (1,25–2,8 cz. wag.) w tem-
peraturze 470–500 °C [12]. W literaturze istnieją rozbieżności dotyczące pro-
duktów powstających w wyniku rozkładu melaminy. W monografii [3] podano, 
że podczas pirolizy melaminy powyżej jej temperatury topnienia i przy usuwa-
niu gazowego amoniaku, powstają produkty kondensacji melaminy, takie jak: 
melam, melem i melon. Przypuszczalnie najpierw powstaje melam, a następnie 
melem w miarę podwyższania temperatury. 

W pracy [14] badano pirolizę melaminy w zatopionych próżniowo, 
szklanych ampułkach i stwierdzono, że po 10 godz. pirolizy w temperaturze 
360 ± 0,5°C otrzymuje się produkt o składzie elementarnym zbliżonym do me-
lamu, a uwolniony amoniak stanowi 0,52 mola/mol melaminy, co sugerowałoby 
następujący przebieg reakcji: 
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Inni autorzy [15] stwierdzają natomiast, że podczas pirolizy melaminy, me-
lam tworzy się w bardzo małych ilościach i może być wydzielony tylko za po-
mocą metod chromatografii jonowymiennej.  

Najnowsze badania produktów pirolizy melaminy za pomocą temperaturowo 
programowanej rentgenowskiej dyfraktometrii proszkowej (TP XRD) [16] 
w przedziale temperatury 25 do 660°C wykazały, że w temperaturze 317°C 
tworzy się faza stabilna do ok. 357°C (faza I). W temp. 357°C ulega ona prze-
mianie w fazę II. Analiza fazy I i II za pomocą  spektrometrii masowej wykaza-
ła występowanie 2 sygnałów o wartościach  m/z 126 i 218, co odpowiada me-
laminie i melemowi. Bazując na wynikach analizy elementarnej, stwierdzono, 
że fazę I stanowi głównie addukt melaminy z melemem o stosunku molowym 
2:1, a fazę II addukt 1:2. Podczas ogrzewania melaminy można otrzymać także 
addukty melaminy z melemem o składzie 1:1 oraz 1:3 [17]. Melem jako odręb-
na faza krystaliczna zaczyna się formować w temperaturze 380°C [16]. 

Niektórzy autorzy sugerują, że podczas sublimacji melaminy, która zaczyna 
się w temperaturze ok. 350°C, zachodzi w niewielkim stopniu rozkład melami-
ny do cyjanamidu, który może reagować następnie z  melaminą, prowadząc do 
melemu [7]: 
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UNEP i Konwencja Sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń 
organicznych, obowiązująca w Polsce i Europie, zabroniły w 2009 r. stosowania 
niektórych halogenopochodnych retardantów palenia. Alternatywą mogą być 
związki zawierające dużo azotu, np. takie pochodne triazyny i heptazyny jak 
melem [18-20] oraz addukt melamina-melem (1:2). Podjęto badania w celu 
opracowania prostych i tanich metod otrzymywania powyższych związków na 
skalę laboratoryjną. W pracy przedstawiono także wyniki badań unie-
palniającego wpływu melemu oraz adduktu [C3N6H6][C6N10H6]2 dla żywicy 
Epidian 5 utwardzanej za pomocą utwardzacza Z-1 w temperaturze pokojowej. 

Część doświadczalna 

Materiały 

Melamina – cz., prod. Zakłady Azotowe ”Puławy”, Polska; węglan guanidyny – 
cz., prod. BOREALIS, Polska; mocznik – cz. POCH, Polska; kwas izocyjanu-
rowy – cz., prod. Fluka, Szwajcaria; żywica epoksydowa Epidian 5 i utwar-
dzacz Z-1, prod. Zakłady Chemiczne „Organika Sarzyna”, Polska. 

Synteza melemu  

Piroliza w piecu muflowym 
Do nagrzanej komory pieca muflowego FCF7SM (produkcji polskiej firmy 
Czylok z mikroprocesorowym sterownikiem temperatury) wstawiano tygiel 
porcelanowy z surowcem. Pirolizę prowadzono w zadanym czasie (tabela 1). 
Po zakończeniu reakcji gorący tygiel wyciągano z komory pieca i pozostawiano 
do ostygnięcia. 

Piroliza w piecu z termostatowanym blokiem metalu PTB 
Idea pirolizy za pomocą pieca z termostatowanym blokiem została zobrazowana 
na rys. 1. Pirolizę prowadzono w probówkach wykonanych ze szkła SIMAX 
(długość 150 mm, średnica zewnętrzna 15 mm) zaopatrzonych u góry w małe, 
dopasowane szklane lejki (długość nóżki 40 mm, średnica zewnętrzna nóżki 
12 mm, wysokość stożka 13 mm, średnica max stożka 25 mm). Po ostygnięciu 
ostrożnie usuwano lejki zawierające melaminę, która osiadła w wyniku subli-
macji. Następnie melem wysypywano z probówek za pomocą podłużnej łopatki 
wykonanej z nierdzewnej stali.  
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Rys. 1. Schemat pieca PTB z umieszczonymi próbkami

Czysty melem otrzymywano w piecu skonstruowanym przez autora n
niejszej pracy (rys. 1), metod
Opis pieca: piec z termostatowanym blokiem metalu (PTB) (rys.
konstrukcję; izolację stanowi wełna mineralna, moc grzejnika wynosi 2 kW; 
układ sterowania pieca 
ESM-3711-H sprzężony z triakowym regulatorem mocy. Czujnikiem temper
tury jest termopara typu J. W stalowym bloku wykonane zostały komory o gł
bokości 110 mm do umieszczania probówek oraz otwór na termopar
ność regulacji temperatury pieca wynosi ±1°C przy pracy do 450°C, maksyma
na temperatura pracy wynosi 800°C.

Synteza adduktu melamina
Addukt melamina

lizy melaminy w piecu PTB
mi  jak w przypadku melemu.

Rys.  2. Piec elektryczny skonstruowany przez autora

M. OŜóg 

 
Schemat pieca PTB z umieszczonymi próbkami 

Czysty melem otrzymywano w piecu skonstruowanym przez autora n
niejszej pracy (rys. 1), metodą trójstopniowej pirolizy melaminy (tabela 1, nr 8).
Opis pieca: piec z termostatowanym blokiem metalu (PTB) (rys. 2) ma stalow

; izolację stanowi wełna mineralna, moc grzejnika wynosi 2 kW; 
układ sterowania pieca stanowi moduł złożony z regulatora temperatury 

ężony z triakowym regulatorem mocy. Czujnikiem temper
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ci 110 mm do umieszczania probówek oraz otwór na termoparę
 regulacji temperatury pieca wynosi ±1°C przy pracy do 450°C, maksyma

na temperatura pracy wynosi 800°C. 

Synteza adduktu melamina-melem 
Addukt melamina-melem [C3N6H6][C6N10H6]2 syntezowano metod

lizy melaminy w piecu PTB, stosując takie same probówki ze szklanymi lejk
przypadku melemu. 
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Wykonywanie beleczek żywicy epoksydowej z dodatkiem 
retardantów 

Do plastykowego pojemnika wsypywano naważkę retardera, następnie 
dodawano odpowiednią ilość żywicy epoksydowej Epidian 5 i utwardzacza Z-1. 
Mieszaninę dokładnie mieszano ręcznie za pomocą szklanej bagietki. 
Po zhomogenizowaniu mieszaninę wylewano do gniazd form wykonanych 
z tektury impregnowanej za pomocą kleju silikonowego. Żywica utwardzała się 
w temperaturze pokojowej. Po kilku dniach ostrożnie rozcinano formy 
i wydobywano beleczki. Wykonane w ten sposób beleczki zawierały od 0 do 
20% wag. retardera. Stosunek wag. żywicy Epidian 5 do utwardzacza Z-1 wy-
nosił 100:12. 

Metody analityczne 

Analizę elementarną produktów wykonywano w analizatorze elementar-
nym EA 1108, Carlo-Erba oznaczając zawartość węgla, wodoru i azotu. Widma 
IR wykonywano w postaci pastylek z KBr w spektrometrze PARAGON 1000 
FT IR, Perkin Elmer. Obrazy powierzchni melemu wykonano za pomocą wyso-
korozdzielczego elektronowego mikroskopu skaningowego JEOL JSM-7500F. 
Do rentgenografii proszkowej melemu zastosowano dyfraktometr rentgenowski 
proszkowy Siemens D5005 (Bruker/AXS). Badania właściwości adsorpcyjnych 
melemu wykonano za pomocą urządzenia AUTOSORB-1 firmy Quantochrome. 
Badania odporności termicznej wykonano za pomocą termowagi TGA/DSC 1 
(Mettler). Badania palności utwardzonych próbek żywicy wykonywano zgodnie 
z normą [21]. 

Dyskusja wyników 

Opracowanie laboratoryjnej metody syntezy melemu 

Badania rozpoczęto od możliwości adaptacji kilku opisanych 
w literaturze metod syntezy melemu. Pominięto metody polegające na pirolizie 
w zatopionych, szklanych ampułkach cyjanamidu, dicyjanamidku amonu, dicy-
janodiamidu i melaminy, które pozwalają na otrzymanie zaledwie kilkudziesię-
ciu mg produktu z jednej ampułki [7]. Zastosowano bardziej efektywne metody 
opisane w patentach [9–13], wykorzystując tanie i łatwo dostępne surowce, ta-
kie jak: węglan guanidyny, melamina, mocznik i kwas izocyjanurowy (tabela 1). 
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Tabela 1. Zestawienie metod otrzymywania melemu i analiza produktów pirolizy 

Nr Substrat Metoda 

Wydaj
ność 

[%] 

Skład elementarny 

1 
Węglan 
guanidyny  

Piroliza w tyglu porcela-
nowym w piecu muflowym 
w temp. 390°C w ciągu 1 h 

59,3 
%C = 33,27; %H = 1,60;  
%N = 62,17;  C/N = 0,535 

2 
Węglan 
guanidyny 

Piroliza w piecu PTB 
w temp. 390°C w ciągu 1h 

86,5 
%C = 32,76; %H = 1,47;  
%N = 62,16  C/N = 0,527 

3 
Mieszanina 
33% mocznika, 
67% melaminy 

Piroliza w piecu PTB, 
380 °C w ciągu 1h 

– 
%C = 32,96; %H = 2,00;  
%N = 61,27; C/N = 0,538 

4 

Mieszanina 
70% kwasu 
izocyjanuro-
wego, 
30% melaminy 

Piroliza w piecu PTB, 
200–450°C w ciągu 1h 

– 
%C = 29,85; %H = 2,24;  
%N = 47,04;C/N = 0,635 

5 Melamina Piroliza  w PTB  
w temp. 470°C  w ciągu 1 h 

47,4 %C = 33,16; %H = 2,23;  
%N = 63,81; C/N = 0,520 

6 Melamina 
Piroliza w PTB 
w temp. 450°C w ciągu 1 h 

56,6 
%C = 32,96; %H = 2,01;  
%N = 63,75;  C/N = 0,517 

7 Melamina 
Piroliza w piecu PTB, 
400°C w ciągu 1 h 

74,0 
%C = 32,42; %H = 2,69;  
 %N = 64,04;C/N = 0,506 

8 Melamina 

Trzystopniowa piroliza 
w piecu PTB, 3h w 350°C, 
nagrzanie do 400°C 
z szybkością 2,5°C/min 
i 2,5 h w 400°C 

88,5 
%C = 32,72; %H = 2,56;  
%N = 63,60; C/N = 0,514 

Obliczony skład elementarny melemu: 
C6H6N10: %C 33,03; %H 2,75; %N 64,22; C/N = 0,514. 

Pierwsze próby otrzymania melemu polegały na pirolizie węglanu guani-
dyny w tyglu porcelanowym w temp. 390°C w ciągu 1 godz. na podstawie me-
tody opisanej w patencie [9]. Analiza elementarna otrzymanego produktu wy-
kazała, że z węglanu guanidyny nie można otrzymać czystego melemu, nieza-
leżnie od pieca, w którym prowadzi się proces pirolizy. Ponadto wadą stosowa-
nia pieca muflowego jest konieczność otwierania drzwiczek pieca na 30 sekund 
co 20 minut w celu odpędzania gazowych produktów oraz zatykanie się szpar 
pomiędzy drzwiczkami a komorą przez resublimującą melaminę.  



 

 

a.  

b. 

c.  

d.  

Rys. 3. Widma IR niektórych produktów pirolizy prowadz
guanidyny w temperaturze 390°C w piecu muflowym (a); mieszaniny mocznika z melami
o stosunku wagowym 1:3 w temperaturze 200
w temperaturze 450°C, 1 h w piecu PTB (c);  melaminy, metod
350–400°C w piecu PTB (d)
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Widma IR niektórych produktów pirolizy prowadzącej do otrzymania melemu z  w
guanidyny w temperaturze 390°C w piecu muflowym (a); mieszaniny mocznika z melami

stosunku wagowym 1:3 w temperaturze 200–450 °C, 1 h w piecu PTB (b); melaminy 
temperaturze 450°C, 1 h w piecu PTB (c);  melaminy, metodą trzystopniową w temperaturze 

400°C w piecu PTB (d) 
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cej do otrzymania melemu z  węglanu 
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Prażenie mieszaniny melaminy z mocznikiem lub kwasem izocyjanuro-
wym także nie prowadzi do uzyskania melemu o odpowiedniej czystości. 
Z kolei podczas pirolizy melaminy w temperaturze 470°C występują bardzo 
duże straty użytego substratu (tabela 1, nr 5), spowodowane jego intensywną 
sublimacją. Zdecydowanie najlepszym sposobem otrzymania melemu jest me-
toda trzystopniowej pirolizy melaminy, zachodząca w piecu PTB, najpierw 
w temperaturze 350°C w ciągu 3 godz., następnie próbka jest nagrzewana do 
400°C z szybkością 2,5°C/min, po czym przez 2,5 godz. w temperaturze 400°C. 
Wskazuje na to analiza elementarna (por. tabela 1, nr 8), widmo IR (rys. 3) oraz 
analiza termiczna, w której na termogramie (rys. 4) ubytek masy występuje 
dopiero w temperaturze powyżej 450°C. 
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Rys. 4. Analiza termiczna otrzymanego melemu 

Widmo IR produktu o najlepszej czystości wykazuje bardzo dobrą zgod-
ność z widmem literaturowym melemu [8]. Można na nim zauważyć cztery 
charakterystyczne pasma od drgań pierścienia cyjamelurowego: bardzo silne 
przy 1609 i 1466 oraz silne przy 1306 i 805 cm-1 [2, 7]. Również rentgenogram 
proszkowy jest zgodny z literaturowym (rys. 5). Badania powierzchni melemu 
za pomocą mikroskopu skaningowego (rys. 6) oraz badania właściwości ad-
sorpcyjnych wykazały, że otrzymany melem ma słabo rozwiniętą powierzchnię, 
nie ma mikro- ani mezoporów. Oznaczona powierzchnia właściwa melemu 
wynosi 5,14 m2/g. 
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Rys. 5. Proszkowy dyfraktogram rentgenowski otrzymanego melemu 

 
Rys. 6. Obrazy otrzymanego melemu wykonane za pomocą mikroskopu skaningowego 
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Opracowanie laboratoryjnej metody syntezy adduktu melamina-
melemu [C3N6H6][C6N10H6]2 

Prace zmierzające do opracowania metody syntezy czystego melemu 
przyczyniły się w dużym stopniu do opracowania metody syntezy adduktu me-
lamina-melem [C3N6H6][C6N10H6]2. Aby otrzymać ten addukt, melaminę pod-
dawano pirolizie w temp. 350°C w czasie 5 godz. Wyniki analizy elementarnej 
oznaczone: %C 31,40; %N 65,33; %H 2,892; C/N = 0,481; obliczone: 
%C 32,03; %N 64,74; %H 3,23; C/N = 0,495. 

 
Rys. 7. Widmo IR otrzymanego adduktu [C3N6H6][C6N10H6]2 
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Rys. 8. Proszkowy dyfraktogram rentgenowski otrzymanego adduktu [C3N6H6][C6N10H6]2 
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Widmo IR (rys. 7) oraz rentgenogram proszkowy adduktu (rys. 9) wykazują 
dobrą zgodność z danymi literaturowymi [16]. 

Wyniki badań palności próbek żywicy 

Próbki żywicy zawierające od 5 do 20 % wag. retardera są samogasnące 
(tabela 2). W przypadku melemu najlepsze okazały się próbki o zawartości 
12,5–15% melemu, spaleniu ulega 35–39 mm tworzywa w czasie 105–109 s. 
W przypadku próbek z adduktem najlepsze są dla zawartości 10% przy czasie 
palenia 102 s i długości spalonej próbki 32 mm. Można zauważyć wyraźnie 
silniejsze działanie uniepalniające adduktu przy małych zawartościach 
w żywicy (5–7,5%), gdyż znacznie mniej tworzywa próbek się spaliło i czas 
palenia był znacznie krótszy (tabela 2, nr 1 i 2). W przypadku adduktu nie za-
chodzi tak wyraźna zależność długości spalonej próbki od zawartości retardera, 
jak to jest w przypadku melemu. 

Tabela 2. Wyniki badania palności żywicy epoksydowej Epidian 5 z dodatkiem melemu oraz 
adduktu melamina-melem (1:2) prowadzone wg PN-82/C-89023 

Nr 
Zaw. retar-

dera 
[% wag.] 

Dla próbek zawierających 
melem 

Dla próbek zawierających 
addukt melamina-melem 

(1:2) 

Czas 
palenia 

[s] 

Długość spalonej 
próbki  
[mm] 

Czas 
palenia 

[s] 

Długość spalonej 
próbki  
[mm] 

1 5,0 240 60 94 38 

2 7,5 213 58 162 37 

3 10,0 130,5 47 102 32 

4 12,5 109 35 109 38 

5 15,0 105 39 122 38 

6 20,0 73,5 43 64 31 

Próbka o zawartości 0% wag. retardera nie była samogasnąca. Spaliła się na 
całej długości 80 mm średnio w czasie 113 s. Podczas spalania próbek zazwy-
czaj spadało kilka płonących fragmentów tworzywa. 
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Podsumowanie 

Opracowano proste i tanie metody otrzymywania melemu oraz adduktu 
melamina-melem (1:2) na skalę laboratoryjną. Badania palności próbek żywicy 
epoksydowej Epidian 5 utwardzanej za pomocą utwardzacza Z-1 w temp. poko-
jowej z dodatkiem tych retardantów wykazały działanie uniepalniające. W przy-
padku melemu najlepszy efekt uniepalniający zachodził przy zawartości 12,5–
15,0% wag. melemu, natomiast w przypadku adduktu [C3N6H6][C6N10H6]2 przy 
10% zawartości w kompozycji. Stwierdzono silniejsze działanie uniepalniające 
w przypadku adduktu, gdyż małe dodatki 5–7,5% w kompozycji powodowały 
lepsze efekty uniepalniania żywicy. 

Podziękowania 

Autor składa serdeczne podziękowania  Pani dr Elżbiecie Bielańskiej za badania 
skaningowe melemu, Panu prof. dr hab. Wiesławowi Łasosze za wykonanie 
rentgenogramów proszkowych melemu i adduktu melamina-melem, oraz Panu 
prof. dr hab. Ryszardowi Grabowskiemu za badania właściwości adsorpcyjnych 
melemu. 

Praca współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego, projekt pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla 
doktorantów”. 

Literatura 

[1] Liebig J., Ann. Chem. 10, 1834, 1. 
[2] Schwarzer A., Saplinova T., Kroke E., Coordination Chemistry Reviews, 

257, 2013, s. 2032–2062. 
[3] Smolin E., Rapoport L., The chemistry of heterocyclic compounds, 

Interscience Publishers Inc., New York, 1967, s. 329. 
[4] Sattler A., Seyfarth L., Senker J., Schnick W., Z. Anorg. Allg. Chem., 

631, 2005, s. 2545. 
[5] Sattler A., Schnick W., Z. Anorg. Allg. Chem., 634, 2008, s. 457. 
[6] Sattler A., Schnick W., Z. Anorg. Allg. Chem., 632, 2006, s. 238. 
[7] Jürgens B., Irran E., Senker J., Kroll P., Müller H., Schnick W., J. Am. 

Chem. Soc., 2003, 125, s. 10288. 
[8] Bidevkina M.V., Ivanov N.G., Toksikologicheskii Vestnik, (3), 2003, 49. 
[9] Patent ZSRR 1775402 (1992). 
[10] Patent japoński 2001172282. 
[11] Patent ZSRR 956481 (1982). 
[12] Patent ZSRR 707917 (1980). 



 Badania otrzymywania melemu… 133 

 

[13] Patent ZSRR 1294806 (1987). 
[14] May H., J. Appl. Chem., 1959, 9, s. 340. 
[15] Galperin V.A., Finkelsztein A.I., Gavrilova N.K., Zh. Org. Khim., 7, 

1971, s. 2431. 
[16] Lotsch B.V., Schnick W., Chem. Eur. J.,13, 2007, s. 4956. 
[17] Sattler A., Pagano S., Zeuner M., Zurawski A., Gunzelmann D., Sen-

ker J., Müller-Buschbaum K., Schnick W., Chem. Eur. J., 2009, 15, 
s. 13161. 

[18] Patent USA  2005/0101707. 
[19] Patent USA  2002/0010237. 
[20] Patent USA  7332534 (2008). 
[21] Norma PN-82/C-89023. Badanie zapalności tworzyw sztucznych w po-

staci beleczek. 

Mariusz Ożóg 
Politechnika Rzeszowska 

RESEARCH OF METHODS OF OBTAINING OF MELEM 
AND MELAMINE-MELEM ADDUCT AND APPLICATION OF 

THESE COMPOUNDS FOR FLAME RETARDANCY OF 
EPOXY RESIN 

Abstract 

UNEP and Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, ratified by Poland 
and European countries, forbade using of some halogenated flame retardants since 
2009. Alternatively, compounds containing much nitrogen, e.g. triazine and heptazine 
derivatives can be applied in a few applications instead of halogen derivatives. The 
paper presents methods of obtaining of melem and melamine-melem adduct (1:2) 
[C3N6H6][C6N10H6]2 and also the equipment used for it constructed by the author. Flame 
retardancy of melem and adduct [C3N6H6][C6N10H6]2 in epoxy resin Epidian 5 with 
hardener Z-1 hardened in room temperature was researched. Some compositions were 
self-extinguishing. Melamine-melem adduct (1:2) is better flame retardant, than pure 
melem. 
Keywords: melem, melamine-melem adduct, epoxy resin, cyamelure ring, flame re-
tardant. 
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W związku z tym oligoeterole zawierające w swej strukturze pierścień 

cyjamelurowy mogą stanowić składniki poliolowe do uzyskiwania pianek 
poliuretanowych o zwiększonej odporności termicznej [3,4]. W pracy [5] 
opisano metodę otrzymywania takich oligoeteroli w reakcjach melemu 
z węglanem propylenu (WP) katalizowanych za pomocą 1,4-diazabicyklo-
[2.2.2]oktanu (DABCO): 

 
W niniejszej pracy przedstawiono możliwość zastosowania wspomnia-

nych oligoeteroli do otrzymywania sztywnych, samogasnących pianek poliure-
tanowych o zwiększonej odporności termicznej i wytrzymałości mechanicznej 
w porównaniu do klasycznych pianek poliuretanowych. Wiedząc, że melem 
stosuje się do otrzymywania dodatków zmniejszających palność niektórych 
polimerów, takich jak poliestry, poliamidy, żywice epoksydowe i in. [6–8] pod-
jęto próby użycia go jako retardanta palności pianek. 

Część doświadczalna 

Synteza melemu 
Syntezę melemu przeprowadzono zgodnie z opisem podanym w pracy [9] 

metodą trójstopniowej pirolizy melaminy. 

Synteza oligoeterolu 
Oligoeterol otrzymano przy stosunku wyjściowym melem: WP = 1:12 

zgodnie z przepisem podanym w pracy [5], stosując jako katalizator DABCO 
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w ilości 4 g/mol melemu. Tworzące się podczas reakcji produkty uboczne (al-
kohol allilowy i tlenek propylenu) były usuwane przez destylację w trakcie 
reakcji. 

Otrzymywanie pianek poliuretanowych 

Uzyskany oligoeterol zastosowano do otrzymywania pianek poliureta-
nowych [5]. Próby spieniania prowadzono w kubkach o  pojemności 250 cm3 
w temperaturze pokojowej. Pierwsze próby prowadzono bez dodatku melemu 
jako składnika fizycznego uzyskiwanych kompozycji. Do odważonej próbki 
oligoeterolu dodawano środek powierzchniowo czynny (Silicon 5340, Houdry 
Hülls, USA), katalizator, którym była trietyloamina (TEA, cz.d.a., Fluka, 
Szwajcaria) i wodę w ilości 2% w stosunku do masy oligoeterolu. Po dokład-
nym wymieszaniu składników do mieszaniny wprowadzano odważoną ilość 
4,4’–diizocyjanianu difenylometanu (cz., Merck, Niemcy) i energicznie mie-
szano do chwili rozpoczęcia kremowania. Mierzono czasy: kremowania, wzro-
stu i schnięcia oraz wizualnie oceniano jakość pianek. Po ustaleniu optymalne-
go składu kompozycji (tabela 1) podjęto próby zastosowania melemu jako 
środka zmniejszającego palność. Melem dodawano do oligoeterolu, bardzo 
dokładnie mieszano, a następnie dodawano resztę składników, tzn. środek po-
wierzchniowo czynny, wodę i TEA. Po wymieszaniu dodawano odważoną ilość 
diizocyjanianu i postępowano analogicznie jak poprzednio.  

Tab. 1. Wpływ składu kompozycji na przebieg spieniania 

Kompo-
zycja nr 

Masy składników [g] 
na 100 g oligoeterolu 

Przebieg 
spieniania Charakterystyka 

pianki 
i spieniania izocy-

janian 
TEA 

Olej 
siliko-
nowy 

melem tk 

[s] 
tw 

[s] 
ts 

[s] 

1 160,0 1,03 1,64 – 14 44 67 
jedn. pory, 
duża def.  

2 200,0 1,55 1,64 – 15 35 59 jw. 
3 240,0 1,55 1,64 – 19 32 180 jw. 

4 280,0 2,07 1,64 – 22 38 200 
jedn. pory, 
mała def. 

5 320,0 2,32 1,64 – 18 41 330 jedn. pory, 
6 320,0 1,55 1,64 45,0 17 227 ~300 jedn. pory, 
7 320,0 1,81 2,05 110,0 19 285 ~300 jedn. pory 

 tk – czas kremowania;  tw – czas wzrostu;  ts – czas schnięcia;  
jedn. – jednorodne;  def. – deformacja podczas wygrzewania. 
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Badanie właściwości pianek 

Obrazy mikroskopowe pianek poliuretanowych wykonano za pomocą 
mikroskopu polaryzacyjnego Nikon ECLIPSE LV 100 POL sprzężonego 
z kolorową kamerą cyfrową DS5Mc-L1 o rozdzielczości 5 mln pikseli na prze-
tworniku 2560 x 1920. Zgodnie z normami [10–13] oznaczono gęstość pozorną, 
chłonność wody, stabilność wymiarów i odporność termiczną pianek 
w temperaturze 150, 175 i 200°C oraz wytrzymałość na ściskanie pianek 
otrzymanych przed i po ekspozycji temperaturowej. Przewodnictwo cieplne 
pianek oznaczono za pomocą przyrządu IZOMET 2114 Applied Precision, Bra-
tysława, Słowacja. Indeks tlenowy badano zgodnie z normą [14] za pomocą 
aparatu do wyznaczania indeksu tlenowego LOI firmy Concept Equipment, 
Anglia. Palność pianek badano zgodnie z normą [15]. 

Analiza i omówienie wyników 

Początkowe badania zmierzały do opracowania receptury kompozycji 
spienianej pozwalającej na uzyskanie pianki o zwiększonej odporności termicz-
nej, która podczas ekspozycji temperaturowej nie wykazywałaby deformacji 
kształtu. Stwierdzono, że należy dążyć do zwiększenia ilości izocyjanianu (ta-
bela 1, kompozycje 4 i 5) do 320 g/100 g oligoeterolu. Aby otrzymać piankę 
samogasnącą, konieczny jest dodatek melemu w ilości 110 g/100 g oligoeterolu 
(tabela 1, kompozycja 7). Badania przebiegu spieniania wykazały, że czas kre-
mowania tej kompozycji jest bardzo krótki i wynosi 19 s., czas wzrostu 285 s., 
a czas schnięcia ok. 300 s. Kompozycja ta (nr 7) została użyta do dalszych badań. 

 

Rys. 2. Obrazy mikroskopowe pianki nr 7 przy powiększeniu 2,5 x (lewy) oraz 5 x (prawy) 

Badana pianka ma zamknięte komórki, o wymiarach zwykle nie przekra-
czających 1 mm (rys. 2). 

Otrzymana pianka w temperaturze pokojowej jest sztywna, ma gęstość 
pozorną równą 72,7 kg/m3. Jej chłonność wody po ekspozycji w czasie jednej 
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doby dochodzi do maksymalnie 6,2% (tabela 2). Pianka ta wykazuje niewielką 
zmianę wymiarów liniowych (maksymalnie –0,39 %) podczas jej ekspozycji 
w temperaturze 150°C w czasie 40 godzin. 

Tab. 2. Właściwości fizyczne otrzymanej pianki poliuretanowej 

Gęstość 
[kg/m3] 

Chłonność wody  
[% objęt.] 

Zmiana wymiarów liniowych 
w temp. 150°C [%] 

λ 
[W/mK] po 

5 min 
po  
3 h 

po 
24 h 

długość wysokość szerokość 
po  

20 h 
po  

40 h 
po 

20 h 
po 

40 h 
po  

20 h 
po 

40 h 

72,7 4,5 5,6 6,2 –0,10 –0,20 –0,17 –0,39 –0,12 –0,33 0,0346 

λ  - współczynnik przewodzenia ciepła 

Badania odporności termicznej (rys. 3, tabela 3) wskazują, że badana 
pianka podczas wygrzewania w temperaturze 150, 175 i 200°C traci przez mie-
siąc odpowiednio ok. 5, 7 i 20% masy. Otrzymana pianka przewyższa pod 
względem odporności termicznej klasyczne pianki poliuretanowe, które już 
w ciągu pierwszej doby w temp. 150°C zmniejszają masę o ok. 21% [16]. Cha-
rakterystyczną cechą otrzymanej pianki jest to, że mimo zmniejszającej się ma-
sy podczas wygrzewania w temp. 150 i 175°C następuje zwiększenie jej wy-
trzymałości na ściskanie, dochodzące nawet do 10% (tabela 3). Po ekspozycji 
w temperaturze 200°C następuje spadek wytrzymałości na ściskanie o ok. 33%. 
Badana pianka ma większą wytrzymałość na ściskanie niż pianka klasyczna, ale 
zarówno przed, jak i po ekspozycji temperaturowej pęka podczas ściskania, 
zanim osiągnie wartość odkształcenia równą 10%. Oznaczona wartość indeksu 
tlenowego wynosi 22,3.  
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Rys. 3. Zmiany masy pianki poliuretanowej  podczas izotermicznego ogrzewania w funkcji czasu 
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Tab. 3. Odporność termiczna otrzymanej pianki poliuretanowej mierzona ubytkiem masy 
i zmianą wytrzymałości na ściskanie po ekspozycji temperaturowej 

Ubytek masy [% mas.] 
po miesiącu ekspozycji 

w temperaturze 

Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 
przy odkształceniu δ 

Zmiana wytrzyma-
łości na ściskanie 
[%] po ekspozycji 

w temperaturze 
przed 
ekspo-
zycją 

tempera-
turową 

po ekspozycji w temperaturze 

150°C 175°C 200°C 150°C 175°C 200°C 150°C 175°C 200°C 

5,0 7,1 19,7 
0,450 
δ=5,2% 

0,464 
δ=5,6% 

0,498 
δ=6,2% 

0,302 
δ=4,5% 

+3,1 +10,7 –32,9 

Pianka pęka podczas badań wytrzymałościowych przed osiągnięciem 10% odkształcenia.  

Badania palności tej pianki wykonane zgodnie z normą [13] pozwalają zaklasy-
fikować ją do pianek samogasnących klasy HF-1. Można sądzić, że otrzymana 
pianka mogłaby znaleźć zastosowanie jako izolacja termiczna armatury prze-
mysłowej pracującej w podwyższonej temperaturze. 

Podsumowanie 

W reakcjach oligoeterolu otrzymanego z melemu i węglanem propylenu 
przy wyjściowym stosunku molowym reagentów 1:12 z izocyjanianem difeny-
lometanu (zawierającym ok. 30% izocyjanianów trójfunkcyjnych) i wodą 
w obecności trietyloaminy jako katalizatora oraz z dodatkiem sproszkowanego 
melemu otrzymuje się sztywną piankę poliuretanową. Charakteryzuje się ona 
większą odpornością termiczną od klasycznych pianek poliuretanowych 
i większą wytrzymałością na ściskanie oraz jest samogasnąca. Należy do klasy 
HF-1 wg normy ISO 9772:2001, przy indeksie tlenowym wynoszącym 22,3. 

Praca współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, projekt pn. „Podkarpacki fundusz stypendial-
ny dla doktorantów”. 
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SELF-EXTINGUISHING POLYURETHANE FOAMS WITH 
CYAMELURE RINGS 

Abstract 

The paper describes how the rigid polyurethane foams were obtained from oligoetherols 
(produced from melem and propylene carbonate), diphenylmethane diisocyanate (con-
taining approx. 30% tri-functional isocyanates), water and melem powder. The follow-
ing properties of foams were determined: apparent density, water absorbability, stability 
of linear dimensions, thermal stability as the mass loss after heating at 150, 175, and 
200°C for one month, compression strength before and after an exposition on isothermal 
heating and combustibility. Obtained polyurethane foams were more heat resistant, as 
well as more compressive resistant than classical foams and were self-extinguishing 
furthermore. Thus they can be classified as HF-1 class according to ISO 9772:2001 
international standard and their oxygen-index value was 22.3.  

Keywords: melem, oligoetherol, rigid polyurethane foams, thermostability, flammability. 
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równo naturalnych, jak i antropogenicznych dostarcza materiał roślinny. Dlate-
go poszukiwanie wśród roślin biologicznych wskaźników pozwala na lepsze 
poznanie i zrozumienie procesów przemian środowiska przyrodniczego. 

Znaczna część prowadzonych na terenie województwa śląskiego badań 
bioindykacyjnych koncentruje się na lasach, jako że są one zbiorowiskiem kli-
maksowym w umiarkowanej strefie klimatycznej. Jednakże na równą uwagę 
zasługuje roślinność łąkowa, ponieważ użytki zielone są znaczącym elementem 
przyrody tego województwa. Pomimo dominującej roli przemysłu, prawie po-
łowę powierzchni tego województwa zajmują użytki rolne, z czego około 10% 
stanowią użytki zielone. Występuje tu mozaika obszarów zajętych pod zabudo-
wę, terenów leśnych oraz użytków zielonych. Wyniki badań prowadzonych 
w ekosystemach łąkowych pozwalają na lepsze poznanie reakcji gatunków ro-
ślin zielnych na zanieczyszczenia przemysłowe, jako że teren leżący wokół 
kombinatu metalurgicznego w Dąbrowie Górniczej od czasu jego powstania 
poddawany jest silnemu oddziaływaniu imisji zanieczyszczeń. 

Celem badań było przedstawienie stanu skażenia siarką środowiska wo-
kół kombinatu metalurgicznego na podstawie wybranych gatunków roślin łą-
kowych reprezentujących różne grupy biologiczno-ekologiczne oraz ocena 
przydatności tych gatunków jako bioindykatorów. 

Charakterystyka terenu badań 

Kombinat metalurgiczny zlokalizowany jest na północno-wschodnim 
krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Według Kondrackiego [6], 
badany obszar leży w makroregionie Wyżyna Śląska, którego wschodnia część 
podzielona jest na trzy mezoregiony. Największa część terenu badań znajduje 
się na obszarze mezoregionu Garb Tarnogórski, część zachodnia na obszarze 
GOP, a południowa na obszarze Pagórów Jaworznickich. 

Gleby na terenach przyległych do kombinatu reprezentują kilka typów, 
rodzajów i gatunków, co jest uwarunkowane właściwościami skał glebotwór-
czych, urzeźbieniem terenu, warunkami wodnymi i szatą roślinną. Występujące 
tam kompleksy łąkowe posiadają dużą wartość gospodarczą. Użytkowane są 
kośnie i pastwiskowo, chociaż na znacznych obszarach spotyka się również łąki 
nie użytkowane. 

Budowa i uruchomienie wspomnianego emitora spowodowało wiele 
zmian w środowisku przyrodniczym, z których najgroźniejsze były przekształ-
cenia geochemiczne. Do głównych substancji fitotoksycznych emitowanych 
przez kombinat należały: dwutlenek siarki, tlenki azotu, związki fluoru, wielo-
pierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz pyły, w skład których wchodzą 
duże ilości żelaza, wapnia, magnezu, manganu oraz metale ciężkie [5, 12]. 
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Istotnym czynnikiem decydującym o rozprzestrzenianiu się zanieczysz-
czeń, zwłaszcza gazowych, jest cyrkulacja powietrza. Największe znaczenie 
mają w tym masy powietrza napływające znad Atlantyku, co znajduje swój 
wyraz w dominacji wiatrów z kierunków zachodniego i południowo-
-zachodniego stanowiących łącznie 32%.  

 
Rys. 1. Rozmieszczenie stanowisk badawczych wokół kombinatu metalurgicznego (E) 

Materiał i metody badań 

W zbiorowiskach łąkowych rozmieszczonych wokół kombinatu metalur-
gicznego w Dąbrowie Górniczej wytyczono 15 stałych stanowisk badawczych 
w promieniu 1,7–11,7 km od umownego centrum emisji. Większość z nich 
znajdowała się na kierunku przeważających wiatrów. W trzech kolejnych sezo-
nach wegetacyjnych pobierano próbki glebowe z wierzchniej warstwy 
(0–10 cm) oraz w całości części nadziemne roślin w stadium kwitnienia. Anali-
zowane gatunki roślin łąkowych podzielono na trzy grupy biologiczno-
ekologiczne: trawy – Holcus lanatus, Dactylis glomerata; rośliny motylkowe – 
Medicago lupulina, Trifolium pratense; inne rośliny zielne – Ranunculus acris, 
Rumex acetosa. 

W pobranych próbkach roślin i gleby zawartość siarki (S) oznaczono me-
todą nefelometryczną przy użyciu spektrometru Spekol. Każdą próbkę badano 
w 2 powtórzeniach. W analizach wykonano próbki ślepe odczynnikowe, a za-
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wartość siarki w analizowanym materiale odczytano z krzywych wzorcowych. 
Ponadto w materiale glebowym w 2 powtórzeniach zmierzono odczyn w roz-
tworze wodnym metodą elektrometryczną, przy użyciu elektrody szklanej kom-
binowanej typ SAg P-201W. 

Przestrzenny rozkład kumulacji siarki przedstawiono w postaci mapy izo-
linii. Do wyznaczenia przebiegu izolinii zastosowano metodę kringowania 
w programie Surfer. W oparciu o wyniki analiz obliczono współczynniki kore-
lacji. Podobieństwo pod względem zawartości siarki pomiędzy stanowiskami 
obliczono metodą analizy skupień przy zastosowaniu metody całkowitych połą-
czeń oraz pierwiastka z odległości euklidesowej jako miary podobieństwa 
obiektów. Istotność różnic badano testem t-Studenta. 

W analizach brakuje danych dotyczących Ranunculus acris i Rumex ace-
tosa na stanowisku numer 15, ponieważ w kolejnych latach badań te gatunki nie 
występowały w tym miejscu.  

Wyniki badań 

Zawartość siarki w roślinach 

Kumulacja siarki na badanym obszarze wykazuje zróżnicowanie prze-
strzenne i uzależniona jest od gatunku rośliny. Wyróżnić można dwa obszary 
o wyraźnie wyższej zawartości tego pierwiastka. Rośliny z gatunku Medicago 
lupulina najwyższe stężenia wykazywały na stanowiskach: nr 10 na zachód od 
oraz nr 4 na północny-wschód od huty (rys. 1). Pewne podobieństwa w zawar-
tości badanego pierwiastka wystąpiły u Trifolium pratense, Ranunculus acris 
oraz Rumex acetosa (rys. 4, 5, 6). Obszary o dużej zawartości siarki występują 
na stanowiskach nr 12 oraz nr 3, natomiast na stanowisku nr 11 w bezpośred-
nim sąsiedztwie emitora odnotowano najniższe stężenia. W przypadku Holcus 
lanatus największą kumulacją odznaczały się rośliny z stanowisk nr 3 i 4, 
a najmniejszą na stanowiskach nr 10, 14 i 8. Podobnie reagował gatunek Dacty-
lis glomerata. Od Holcus lanatus różnił się tylko wystąpieniem dodatkowego 
dużego stężenia siarki na stanowisku nr 12 (rys. 7, 8). 

Spośród badanych roślin pewne podobieństwa w kumulacji siarki stwier-
dzono pomiędzy gatunkami w grupie traw i roślin motylkowych, ponieważ 
średnie zawartości siarki i odchylenia standardowe od nich, były w ich przy-
padkach podobne (rys. 2). Odmienną zawartość siarki miały gatunki należące 
do grupy „innych roślin zielnych”. Ranunculus acris miał najwyższą średnią 
zawartość siarki spośród badanych gatunków. Zawartość siarki w tym gatunku 
różniła się ze statystyczną istotnością w porównaniu z roślinami motylkowymi 
i Rumex acetosa. Rumex acetosa z kolei odznaczał się najniższą koncentracją, 
a różnice w średnich pomiędzy nim i pozostałymi gatunkami były istotne. 
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Rys. 2. Średnia zawartość siarki [%] w badanych roślinach 

 
Rys. 3. Przestrzenny rozkład średniej zawartości siarki [%] w Trifolium pratense 

 
Rys. 4. Przestrzenny rozkład średniej zawartości siarki [%] w Medicago lupulina 
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Rys. 5. Przestrzenny rozkład średniej zawartości siarki [%] w Ranunculus acris 

 

Rys. 6. Przestrzenny rozkład średniej zawartości siarki [%] w Rumex acetosa 

 
Rys. 7. Przestrzenny rozkład średniej zawartości siarki [%] w Holcus lanatus 
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Rys. 8. Przestrzenny rozkład średniej zawartości siarki [%] w Dactylis glomerata 

 
Rys. 9. Korelacje pomiędzy zawartością siarki w badanych roślinach [%] a wybranymi zmienny-
mi niezależnymi 

Jedyną istotną korelację pomiędzy zawartością siarki w roślinach a za-
wartością w glebie stwierdzono u gatunku Medicago lupulina. Korelacje po-
między zawartością siarki w badanych gatunkach roślin a zawartością w glebie, 
odczynem gleby oraz odległością od emitora okazały się statystycznie nieistotne 
(rys. 9). 
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Rys. 10. Istotność różnic w średnich zawartościach siarki [%] pomiędzy badanymi gatunkami 

Istotność różnic w zawartości siarki pomiędzy poszczególnymi gatunka-
mi obliczona testem t-Studenta występuje w większości przypadków (rys. 10). 
Nieistotne różnice natomiast stwierdzono w obrębie grupy motylkowych i traw. 
Ponadto pomiędzy Medicago lupulina i gatunkami traw oraz pomiędzy Ranun-
culus acris i gatunkami traw. Jedynie u Rumex acetosa średnia zawartość siarki 
różni się ze statystyczną istotnością od wszystkich pozostałych gatunków. 

W przypadku siarki nie stwierdzono żadnej istotnej korelacji pomiędzy 
zawartością tego pierwiastka w badanych gatunkach roślin i zawartością w gle-
bie, odczynem gleby, odległością oraz kierunkiem usytuowania względem huty. 
Jedynie u gatunku Medicago lupulina stężenie w glebie miało związek z zawar-
tością w roślinie. Wartość współczynnika korelacji nieznacznie tylko przekro-
czyła granicę istotności. Podobna sytuacja wystąpiła u Rumex acetosa, gdzie 
kumulacja siarki wykazywała związek z odczynem gleby (tab. 1). 

Tab. 1. Wartość współczynników korelacji pomiędzy zawartością siarki w roślinach [%] i po-
szczególnymi zmiennymi niezależnymi 

Gatunek 
Zmienne  
niezależne 

Medicago 
lupulina 

Trifolium 
pratense 

Ranunculus 
acris 

Rumex 
acetosa 

Holcus 
lanatus 

Dactylis 
glomerata 

Odległość od r  –0,1807  0,0966  0,1408  0,1881  0,1137  0,1260 
emitora p  0,519  0,732  0,631  0,520  0,687  0,655 

Kierunek r  0,0957  –0,2166  0,2040 –0,4282  –0,2587  0,1960 
 p  0,734  0,438  0,484  0,127  0,352  0,484 

Śr. zawartość r  0,4595  0,3688  0,1252  –0,0407  0,2112  0,2133 
w glebie p  0,085  0,176  0,670  0,890  0,450  0,445 

Odczyn r  0,1980  0,2726  0,0339  0,4531  0,0851  –0,3873 
gleby p  0,479  0,326  0,908  0,104  0,763  0,154 
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Ze względu na obciążenie siarką wyszczególnić można trzy grupy po-
wierzchni. Na dendrogramie, będącym graficzną prezentacją analizy skupień, są 
to kolejne idące od góry odgałęzienia (rys. 11). Największą koncentrację tego 
pierwiastka stwierdzono na stanowisku 12. Nieco mniejszą na stanowiskach 
4 i 3, najmniej obciążone okazały się stanowiska 15, 11, 14 i 8. Pozostałe sta-
nowiska zostały zaklasyfikowane do trzeciej grupy o przeciętnej zawartości 
siarki (rys. 11). 
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Rys. 11. Podobieństwo badanych powierzchni na podstawie średnich zawartości siarki [%] 
w roślinach 

Tab. 2. Średnia zawartość siarki w badanych gatunkach roślin [%] 

  Gatunek 
 
Stanowisko 

Medicago 
lupulina 

Trifolium 
pratense 

Ranuncu-
lus acris 

Rumex 
acetosa 

Holcus 
lanatus 

Dactylis 
glomerata 

1 0,1713 0,1617 0,1973 0,1403 0,1927 0,1823 
2 0,1780 0,1693 0,1763 0,1447 0,2017 0,1863 
3 0,1837 0,2007 0,2230 0,1593 0,2063 0,2080 
4 0,2183 0,1827 0,1973 0,1763 0,2090 0,1763 
5 0,1897 0,1623 0,1923 0,1460 0,1760 0,1690 
6 0,1660 0,1837 0,2003 0,1580 0,1957 0,1793 
7 0,1817 0,1750 0,1807 0,1443 0,1797 0,1677 
8 0,1577 0,1557 0,1810 0,1327 0,1717 0,1883 
9 0,1550 0,1397 0,1990 0,1280 0,1870 0,1733 

10 0,2143 0,1620 0,1757 0,1210 0,1677 0,1540 
11 0,1680 0,1273 0,1707 0,1190 0,1827 0,1880 
12 0,1587 0,1717 0,2540 0,1310 0,1763 0,2350 
13 0,1730 0,1487 0,2143 0,1423 0,1953 0,1900 
14 0,1593 0,1517 0,1753 0,1207 0,1573 0,1820 
15 0,1457 0,1423 – – 0,1780 0,1497 
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Rys. 12. Przestrzenny rozkład średniej zawartości siarki [%] w badanych gatunkach 

Zawartość siarki w glebie 

Przestrzenny rozkład kumulacji siarki wykazuje istnienie dwóch obsza-
rów o zmienności ciągłej w kierunku zachodnim oraz północno-wschodnim od 
umownego centrum emisji. Występujące tam stanowiska cechuje duża koncen-
tracja siarki w glebie, jednak największe stężenia stwierdzono na stanowiskach 
nr 10, 2 i 3. Zupełnie odmiennie na zanieczyszczenia siarką reagują gleby na 
stanowiskach zlokalizowanych na północ i południe od kombinatu. Obszar ten 
wyraźnie oddziela od siebie powierzchnie zachodnie i północno-wschodnie. 
Wyspy o najniższej koncentracji tego pierwiastka występują na stanowiskach 
nr 15 i 5 (rys. 13). 

 
Rys. 13. Przestrzenny rozkład średniej zawartości siarki [%] w glebie 
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Odczyn gleby 

Zróżnicowanie przestrzenne odczynu gleb na analizowanym obszarze za-
leżne jest od kierunku usytuowania powierzchni badawczej względem emitora. 
Gleby o odczynie zbliżonym do zasadowego występują na powierzchniach po-
łudniowych i północnych względem huty, które wyraźnie oddzielone są obsza-
rem o odczynie niższym. Średnie pH gleby w okresie prowadzenia badań na 
stanowiskach nr 15 i 6 waha się w okolicach 7,0. Wysoki odczyn występował 
na stanowisku nr 4. Bezpośrednio graniczył on z obszarem, na którym gleby 
charakteryzowały się odczynem kwaśnym o wartości 5,2. Na wschód od stano-
wisk nr 14, 4 i 7 odczyn gleby sukcesywnie obniża się, osiągając minimum 
(4,9) na stanowisku nr 13. 

Tab. 3. Średnia zawartość siarki [%] w badanych glebach i odczyn  

Parametr 
 
 
Stanowisko 

zawartość 
siarki 

w glebie [%] 

średni odczyn 
pH gleby 

1 333,0 5,37 
2 951,0 5,33 
3 844,3 6,10 
4 575,3 6,67 
5 95,0 6,47 
6 278,3 7,10 
7 446,0 5,73 
8 358,7 5,20 
9 665,7 5,77 

10 1137,7 6,23 
11 286,7 5,83 
12 713,0 5,77 
13 396,7 4,87 
14 321,0 5,63 
15 102,7 6,97 

Dyskusja wyników 

Zawartość siarki w roślinach 

Zdaniem Grünhage [3], stałe ekosystemy użytków zielonych zostały 
określone jako bardziej wrażliwe na chroniczne zanieczyszczenia powietrza niż 
systemy intensywnej uprawy płodów rolnych. Stanowią one długotrwałe układy 
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z roślinami wieloletnimi, które w tych ekosystemach mogą być odzwierciedle-
niem wpływu stresorów. Rośliny poddane niniejszym badaniom charakteryzo-
wały się różnymi reakcjami na zanieczyszczenie siarką. Różnice te mogą wyni-
kać z gatunku, fazy rozwojowej i organu rośliny, a także roku badań i miejsca 
pobrania prób [1]. 

Zawartość siarki w badanych roślinach okazała się cechą gatunkową. 
Analiza skupień wykazała występowanie trzech grup roślin o zbliżonych wła-
ściwościach akumulacji siarki. Najwięcej tego pierwiastka zawierają Ranuncu-
lus acris 0,17–0,25% oraz gatunki traw Holcus lanatus 0,17–0,21% i Dactylis 
glomerata 0,15–0,24%. Kolejną grupę stanowią Medicago lupulina 0,15–0,22% 
i Trifolium pratense 0,13–0,20%. Najmniejsze stężenia stwierdzono u Rumex 
acetosa 0,12–0,17%. 

Na podstawie danych literaturowych należy stwierdzić, że uzyskane wy-
niki nie wskazują na nadmierne gromadzenie tego pierwiastka w badanych ro-
ślinach. Rychlicka [9] podaje różną zawartość siarki w gatunkach łąkowych 
w zależności od rodzaju gleby. Kupkówka pospolita zawiera 0,23%, rosnąc na 
glebie mineralnej i 0,24% na glebie pobagiennej, szczaw zwyczajny odpowied-
nio 0,20% i 0,18%, koniczyna biała 0,24% i 0,30%, a jaskier rozłogowy 0,37% 
i 0,32%. Sawicka-Kapusta [10] pisze o dużym zapotrzebowaniu na siarkę roślin 
motylkowych, z których szczególnie lucerna jest gatunkiem o dużych waha-
niach zawartości siarki, której koncentracje wynosiły 0,18–2,10%. Warteresie-
wicz [11] uzależnia stężenia siarki w roślinach od gatunku, właściwości roślin, 
gleby, klimatu oraz stadium rozwoju. Podaje ona graniczne stężenia szkodliwe-
go oddziaływania SO2 na rośliny podczas trwania imisji, które dla koniczyny 
i lucerny wahają się od 0,25 do 0,31 mg/kg. Najwięcej siarki akumulują liście. 
W niniejszych badaniach analizy statystyczne nie wykazały żadnych istotnych 
korelacji pomiędzy zawartością siarki w roślinach i analizowanymi zmiennymi 
niezależnymi. Również Ciepał i Banasik [2] nie wykazali wyraźnych zależności 
stopnia kumulacji od odległości od emitora. Warteresiewicz [11] stwierdziła 
wysoki poziom siarki w liściach w sąsiedztwie zakładów przemysłowych, który 
obniżał się wraz z odległością, natomiast Wyżgolik i Warteresiewicz [14] za-
leżność pomiędzy wysokością plonów a poziomem zanieczyszczenia dwutlen-
kiem siarki i odległością od emitora. Jednak na powierzchniach oddalonych 
o około 7,5 km w kierunku na północny-wschód od huty dopatrywać się można 
pewnych związków pomiędzy stężeniem siarki a kierunkiem przeważających 
wiatrów. 

Zawartość siarki w glebie 

Najwyższe stężenia siarki w glebie z badanego terenu oznaczono w prób-
kach z stanowisk nr 3, 9 i 10, gdzie zanotowano średnie stężenia równe 844%, 
666% i 1138%. Stanowiska te usytuowane są po zachodniej stronie emitora 
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w niewielkiej odległości, natomiast stanowisko nr 3 w odległości około 7,0 km 
w kierunku północno-wschodnim, zgodnym z przeważającymi wiatrami. Duże 
obciążenie powierzchni po stronie zachodniej kombinatu w porównaniu do 
pozostałych może wynikać z nakładania się emisji z innych emitorów znajdują-
cych się w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Rychlicka [9] w glebach 
warszawskich trawników stwierdziła od 30 do 85 mg S-SO4/kg s.m, zaś Karwe-
ta [5] w glebach leśnych i ornych strefy ochronnej Huty „Katowice” odpowied-
nio 478 i 290 mg/kg. Autor nie uważa tych zawartości za podwyższone. Nie 
wykazał też związku pomiędzy stężeniem siarki w glebie a lokalizacją punktu 
pomiarowego. Kulczycki i Patorczyk-Pytlik [7] wykazali w glebach użytków 
zielonych okolic Wrocławia zawartość w wierzchniej warstwie gleby na pozio-
mie 0–400 mg S/kg s.m. 

Odczyn gleby 

Na stanowiskach nr 1, 2, 8 i 13 występuje odczyn kwaśny przy czym naj-
niższy równy 4,9 odnotowano na stanowisku 13. Langhamer [8] na podstawie 
badań przeprowadzonych w okresie przed uruchomieniem huty stwierdził, że 
większość gleb w strefie ochronnej Huty Katowice cechuje odczyn obojętny 
i lekko kwaśny. Fakt ten tłumaczy dużym udziałem skał węglanowych w po-
krywie glebowej. W miejscowości Łęka gleby obojętne stanowiły 52%, w Ło-
sieniu 72%, a w Strzemieszycach Wielkich i Małych aż 95%. Powyższe dane 
potwierdzają Wrona i Truszkowski [13] oraz Karweta [5], podając dla Dąbrowy 
Górniczej 28% gleb o odczynie lekko kwaśnym i 65% gleb jako obojętne i za-
sadowe. 

W zależności od rodzaju emisji gleby mogą ulegać zakwaszeniu, alkali-
zacji i zasoleniu. Pyły przemysłowe ze względu na obecność w nich dużych 
ilości wapnia i magnezu mają właściwości alkalizujące, stąd duży opad pyłów 
może powodować wzrost odczynu gleby. Jednocześnie wśród zanieczyszczeń 
emitowanych przez hutę ważne miejsce zajmują zanieczyszczenia gazowe, któ-
re jak uważają Wyżgolik i Michalski [15], transportowane są na ten teren rów-
nież ze źródeł zlokalizowanych poza strefą ochronną. Jak podają Grodzińska 
i Szarek [4], emisja dwutlenku siarki jest główną przyczyną zakwaszania śro-
dowiska. 

Odczyn zbliżony do obojętnego na znacznej powierzchni badanego tere-
nu tłumaczyć należy wtórną alkalizacją gleb na skutek jednoczesnego oddzia-
ływania emisji pyłowo-gazowych. Znacznie niższy odczyn na krańcach 
wschodnich terenu objętego badaniami to miejsce, gdzie wtórna alkalizacja nie 
miała miejsca. Wynikać to może ze znacznie większego zasięgu oddziaływania 
dwutlenku siarki w stosunku do pyłów. 
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Podsumowanie 

1. Spośród badanych grup ekologiczno-biologicznych wysoki, a jednocześnie 
bardzo zbliżony do siebie poziom kumulacji siarki występował u traw. Śred-
nie stężenia występowały u roślin motylkowych. W przypadku trzeciej gru-
py ekologicznej, którą stanowiły Ranunculus acris i Rumex acetosa, wystą-
piły skrajnie odmienne zawartości siarki. Ranunculus acris charakteryzuje 
się najwyższą średnią zawartością siarki spośród wszystkich badanych ga-
tunków, a koncentracja tego pierwiastka różni się istotnie od jego zawartości 
w roślinach motylkowych i Rumex acetosa. Rumex acetosa z kolei odznacza 
się najniższą koncentracją siarki, a różnice w średnich pomiędzy nim i pozo-
stałymi gatunkami są istotne. 

2. Analizowane gleby mają odczyn zbliżony do obojętnego. Najwyższe stęże-
nia siarki w glebie z badanego terenu oznaczono w próbkach z stanowisk 
usytuowanych po zachodniej stronie emitora oraz na jednym ze stanowisk 
w odległości około 7,0 km w kierunku północno-wschodnim, zgodnym 
z przeważającymi wiatrami.  

3. Metody kartogramu pozwalają na przestrzenne przedstawienie stopnia zanie-
czyszczenia obszaru wokół emitora. Najbardziej obciążone siarką na podsta-
wie stężeń w badanych gatunkach okazały się stanowiska usytuowane 
w odległości 5,2–6,5 km na zachód i 5,9–7,5 km na północny-wschód od huty. 
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THE SULFUR CONTENT IN SELECTED PLANT SPECIES 
OF GRASSLAND AROUND THE METALLURGICAL PLANT 

IN DĄBROWA GÓRNICZA 

Abstract 

In the article there are presented the results of the three-year long research which took 
place in meadow ecosystems located around the steelworks in Dąbrowa Górnicza. The 
area is highly influenced by human activity for many years. The material for the analy-
sis came from 15 research stations, each put in different distance from the emitor. The 
content of the sulphur was definited  in selected species of plants which were parts of 
three bio-ecological groups. The goal of the research was to show the level of sulphur 
pollution in the environment in the area around the emitor and to appraise the role of 
these plants as the bioindicators. 
The content of sulphur in plants turned out to be the species feature. The highest level of 
sulphur could be found in Ranunculus acris and in grass species Holcus lanatus and 
Dactylis glomerata. The next group was formed by Medicago lupulina and Trifolium 
pretense. The least of sulphur could be found in Rumex acetosa. 
Mostly the research did not show the relationship between the content of sulphur in 
plants or in soil, soil reaction and the distance from the steelworks. The highest sulphur 
content was in plants placed in north-east from the emitor. 

Keywords: sulfur, bioindication, grassland, stellworks. 
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ENIA WTÓRNE – PROBLEM DEKONTAMINAC
MASOWEJ 

Artykuł stanowi próbę zobrazowania istotnej z punktu widzenia deko
taminacji masowej problematyki wtórnych skażeń ludzi i sprzętu. Autor poprzez szcz

 charakterystykę źródeł skażeń wtórnych stara się zaproponować szereg rozwi
cych na celu minimalizację zagrożenia zatruć u osób nienarażonych bezp

działania chemicznych czynników niebezpiecznych. Zaproponowane ro
 na doświadczeniu wojsk chemicznych w zakresie likwidacji ska
ej ilości osób. Rozwiązania te uwzględniają także obowiązuj

dy organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego oraz techniczne mo
prowadzenia dekontaminacji masowej w ramach krajowego systemu ratowniczo

artykule przedstawiono także przykłady skażeń wtórnych oraz ich ko
sekwencje dla zdrowia ratowników i osób niezwiązanych z akcją ratowniczą. 
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względem miejsca i czasu ich powstania na dwie kategorie: skażenia pierwotne 
oraz skażenia wtórne.  

Skażenia pierwotne 

Do kategorii skażeń pierwotnych zaliczmy skażenia powstałe bezpośred-
nio w terenie skażonym (w strefie zagrożenia) lub też w wyniku kontaktu 
z obłokiem skażonego powietrza w strefie działań zabezpieczających. Powstają 
one w chwili uwolnienia substancji niebezpiecznej i mogą objąć nie tylko teren, 
instalacje przemysłowe, pojazdy, ale także ubrania oraz odkryte części ciała 
osób, które znalazły się w strefie zagrożenia w chwili wycieku. Do tej kategorii 
możemy liczyć także skażenia powstałe w wyniku kontaktu 
z przemieszczającym się obłokiem skażonego powietrza. Substancje niebez-
pieczne, przemieszczając się z wiatrem mogą spowodować skażenie obiektów 
poprzez: 
− wniknięcie w materiały porowate lub łatwo wchłaniające substancje lotne 

w formie par i gazów, 
− samoistny (grawitacyjny) opad skażających pyłów lub kropel, 
− kontakt z opadem atmosferycznym zawierającym uwolnione substancje nie-

bezpieczne. 
Do tej kategorii możemy również zaliczyć skażenia sprzętu ratowniczego 

i ratowników przebywających w strefie skażeń. 

Skażenia wtórne 

Skażenia wtórne w odróżnieniu od poprzedniej kategorii powstają poza 
strefą skażeń lub po przeprowadzeniu likwidacji skażeń, najczęściej w wyniku 
kontaktu ze skażonymi przedmiotami. Skażeniu tego typu mogą ulec nie tylko 
osoby przebywające w rejonie działań ratowniczych (poszkodowany, ratownik), 
ale także osoby poza tym rejonem.  

Do grupy osób narażonych na skażania wtórne zaliczamy: 
− poszkodowanych poddanych likwidacji skażeń, 
− personel medyczny zajmujący się poszkodowanymi ewakuowanymi z rejonu 

działań ratowniczych, 
− personel pomocniczy mający kontakt z osobami (ubraniami, sprzętem ra-

towniczym) pierwotnie skażonymi, a następnie podanymi niewłaściwej lub 
niedokładnej likwidacji skażeń, 

− osoby zajmujące się likwidacją skażeń lub utylizacją (neutralizacją) skażo-
nych ubrań lub przedmiotów osobistych poszkodowanych. 
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Potencjalne źródła skażeń wtórnych 

Celem wytypowania najbardziej prawdopodobnych źródeł skażeń wtór-
nych została przeprowadzona analiza materiałów dotyczących awarii przemy-
słowych, ataków terrorystycznych, zdarzeń (wypadków) z bronią masowego 
rażenia oraz licznych treningów i ćwiczeń Specjalistycznych Grup Ratownictwa 
Chemicznego i Ekologicznego Państwowej Straży Pożarnej. Analizie poddano 
między innymi: 
− atak terrorystyczny z 20.03.1995 r. w Tokio z użyciem sarinu, 
− wypadki kontaktu z zatopioną bronią chemiczną w Bałtyku, 
− awarię w elektrowni jądrowej w Czarnobylu w 1986 r., 
− skażenie iperytem w Bornym Sulinowie w sierpniu 2009 r., 
− skażenie bakterią wąglika w Swierdłowsku (obecnie Jekaterynburg) 

w 1979 r. w wyniku awarii w tajnych zakładach broni biologicznej. 
Analizując dotychczasowe zdarzenia związane z likwidacją skażeń ma-

sowych, można wytypować główne źródła skażeń wtórnych. Są to przede 
wszystkim skażone ubrania i przedmioty osobiste poszkodowanych, sprzęt ra-
towniczy, środki ochrony przed skażeniami, osobiste wyposażenie ratowników, 
pojazdy ratownicze, środki transportu. 

Skażone ubrania i przedmioty osobiste 

Największe zagrożenie wystąpienia skażeń wtórnych wiąże się z kontak-
tem ze skażoną odzieżą i przedmiotami osobistymi poszkodowanych. Na te 
skażenia narażeni są zarówno ratownicy, jak i sami poszkodowani. Ryzyko 
skażeń występuje zawsze i jest uzależnione od nadzoru nad prowadzeniem li-
kwidacji skażeń przez samych poszkodowanych. Oprócz właściwego nadzoru 
istotne jest przygotowanie należytego – prostego i jednoznacznego – sposobu 
prowadzenia likwidacji skażeń powierzchni ciała. Odpowiednie przygotowanie 
procedury i wyposażenia ogranicza możliwości powstawania skażeń wtórnych. 
Uwzględniając osobiste obserwacje ćwiczeń praktycznych prowadzonych 
w ramach przygotowania służb do dekontaminacji dużej ilości osób w trakcie 
imprezy masowej (EURO 2012), można przytoczyć kilka przykładów poten-
cjalnych skażeń wtórnych. 

Pierwszym i jednocześnie najbardziej prawdopodobnym przykładem jest 
nieoddanie do depozytu i pozostawienie przy sobie przedmiotów wartościo-
wych lub o dużym znaczeniu sentymentalnym, np. biżuterii, zegarków. Zapo-
biegać temu powinna kontrola osób przechodzących do namiotu-umywalni. 
Niestety, ratownik, który nadzoruje prawidłowe zdejmowanie odzieży, nie jest 
w stanie obserwować wszystkich poszkodowanych. Powoduje to wniesienie 
skażonych przedmiotów do umywalni, a następnie wyniesienie ich bez dekon-
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taminacji. Powtórny kontakt z tego typu przedmiotami może prowadzić do 
miejscowego skażenia ciała lub wydanego ubrania zastępczego. O ile skażenia 
chemiczne wywołują objawy zatrucia stosunkowo szybko i w stężeniach rzędu 
mg/m3, to skażenia substancjami biologicznymi lub promieniotwórczymi są 
znacznie groźniejsze. Mała ilość patogenu może wywołać także chorobę, zaś 
długotrwały kontakt z substancją promieniotwórczą może doprowadzić do 
miejscowych oparzeń radiacyjnych lub narażenia danej osoby na skażenia we-
wnętrzne1.  

Analizując przypadki celowego zlekceważenia przez poszkodowanego 
procedury, należy także wspomnieć o możliwości pozostawienia na sobie ubra-
nia lub bielizny. Przyczyną tego zachowania jest dyskomfort psychiczny zwią-
zany ze zdjęciem ubrania i myciem całej powierzchni ciała w obecności innych 
poszkodowanych. Osoby, które czują się skrępowane taką sytuacją, mogą 
w sposób świadomy pozostawić na sobie np. bieliznę. Mycie powierzchni ciała 
osłoniętej ubraniem może okazać się mało efektywne i spowodować skutki 
opisane wcześniej.  

W czasie działań ratowniczych może dojść także do kontaktu poszkodo-
wanych i ratowników ze skażonymi ubraniami lub zdeponowanymi przedmio-
tami. O ile przed dekontaminacją poszkodowanych kontakt ze skażoną odzieżą 
jest brany pod uwagę, to po jej przeprowadzeniu nie może dojść do takiej sytu-
acji. Mimo to może się to zdarzyć, w wyniku złej ewidencji depozytu lub też 
nieprzeprowadzenia likwidacji skażeń zdeponowanych przedmiotów. 

Skażone ubranie może być źródłem skażeń wtórnych tylko w przypadku 
nieprzestrzegania zasad postępowania z tymi rzeczami. Zasadniczo procesy 
likwidacji skażeń ubrań są kosztowne i nie gwarantują zachowania własności 
użytkowych. W związku z powyższym zasadne jest usunięcie zagrożenia roz-
przestrzeniania się skażeń poprzez zniszczenie czynnika niebezpiecznego razem 
ze skażonym ubraniem. 

W tym miejscu należy wspomnieć o zdarzeniach, których skali nie dało 
się przewidzieć i opracować wcześniej odpowiedniej procedury. Przykładem 
takiej sytuacji jest udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie ataku terrory-
stycznego w tokijskim metrze w 1995 r. Znaczna część personelu medycznego 
udzielającego pomocy w szpitalach i doraźnych punktach medycznych została 
narażona na kontakt ze skażonymi ubraniami poszkodowanych. Szacuje się, że 
w związku z atakiem oraz ewakuacją pasażerów metra zostało poszkodowanych 
6000 osób, zatruciu uległo 135 członków personelu medycznego oraz zmarło 12 
osób [1]. Prawdopodobnie żadna duża metropolia nie jest przygotowana na tak 

                                                 
1 Skażenia wewnętrzne powstałe w wyniku wniknięcia drogą pokarmową lub oddechową substancji 
promieniotwórczej  w formie gazu, par lub pyłu. Obciążają one organizm przez długi czas, czasami 
do końca życia.  
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masowe zdarzenia związane z udzielaniem pomocy medycznej skażonym oso-
bom. 

Zgodnie z procedurami obowiązującymi w wojskach chemicznych, żoł-
nierzom po przeprowadzeniu likwidacji skażeń, można zwrócić tylko te przed-
mioty osobiste, które zostały odkażone lub zdezaktywowane2. Przedmioty ska-
żone biologicznie są niszczone. Procesom likwidacji skażeń nie poddaje się 
także przedmiotów, które w tym procesie stracą swoje własności użytkowe, np. 
pieniądze, papierowe dokumenty. W takich przypadkach ewidencjonuje się te 
przedmioty i w miarę możliwości odtwarza się je. Do grupy przedmiotów nie-
podlegających likwidacji skażeń zaliczone zostały także dokumenty wykonane 
w sposób trwały, np. z tworzyw sztucznych. Przyczyną tego jest możliwość 
wniknięcia środków trujących w głąb materiału.  

Powyższe procedury obowiązujące w wojskach chemicznych powinny 
zostać zastosowane także w czasie ewidencji i segregacji depozytów poszko-
dowanych. Ograniczyłoby to kontakt ze skażonymi przedmiotami do minimum 
oraz uniemożliwiło wydanie z depozytu przedmiotu skażonego i co za tym idzie 
– powstania skażeń wtórnych [2]. Sugeruje się, by zostało wypłacone odszko-
dowanie za zdeponowane przedmioty i środki pieniężne. Wysokość odszkodo-
wania ustalana byłaby przez rzeczoznawców na podstawie dokumentacji ewi-
dencyjnej oraz informacji od poszkodowanych. Przedmioty zaś poddane proce-
som utylizacji, po wyrażeniu zgody przez właściciela (poszkodowanego). Do-
kumenty natomiast wydawane byłyby nowe. Zasadniczo do właściciela wróci-
łyby tylko te przedmioty, których wartość odszkodowania byłaby znacznie 
wyższa od kosztów ich odkażenia lub dezaktywacji. W kwestii skażeń biolo-
gicznych należy przyjąć odpowiednie procedury (niszczenie lub dekontamina-
cja) w zależności od typu patogenu i jego zjadliwości. 

Skażenia sprzętu ratowniczego, środków ochrony przed skażeniami, 
osobistego wyposażenia ratowników, pojazdów ratowniczych 

Prowadzenie długotrwałych akcji ratowniczych, związanych z likwidacją 
skażeń, łączy się zawsze z ryzykiem skażeń wtórnych wśród ratowników. Do 
skażeń tych dochodzi w skutek zastosowania niewłaściwych procedur lub 
z winy samych ratowników. Przykładem zastosowania niewłaściwych procedur 
może być katastrofa w elektrowni jądrowej w Czarnobylu w 1986 r. W trakcie 
ewakuacji ludności oraz zabezpieczania rejonu potencjalnych skażeń promie-
niotwórczych funkcjonariusze Milicji wykonywali swoje obowiązki wyposaże-
ni w półmaski oraz peleryny przeciwdeszczowe. Uwzględniając charakter opa-

                                                 
2 Dezaktywacja – proces usuwania skażeń promieniotwórczych metodami fizycznymi lub mecha-
nicznymi. 
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du promieniotwórczego, można uznać, że środki te spełniały funkcję ochronną. 
Na krytykę zasługuje fakt, że milicjanci opuszczając teren akcji, usuwali skaże-
nia tylko z peleryn. Etatowe umundurowanie było narażone na skażenia i nie 
było podawane dekontaminacji. Spowodowało to możliwość wystąpienia pro-
mieniotwórczych skażeń wtórnych. 

Do skażeń wtórnych może dojść także z winy samych ratowników. Po-
tencjalne ryzyko ich powstania związane jest z brakiem odpowiednich nawy-
ków związanych z pracą w terenie skażonym. Dotyczy to ratowników stano-
wiących wsparcie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekolo-
gicznego PSP. Według autora, taki stan jest konsekwencją utrzymywania goto-
wości do realizacji przez Państwową Straż Pożarną wielu różnorodnych i wyso-
ce specjalistycznych zadań. Przykładem braku wspomnianych nawyków jest 
dekontaminacja ratowników wykonujących prace w ubraniach podejściowych 
i aparatach powietrznych. Ratownicy nie poddawali dekontaminacji aparatów, 
a dokładnie noszków, pasów nośnych i ochraniaczy butli. Powoduje to powsta-
nie skażeń wtórnych, w przypadku kolejnego użycia danego aparatu. 

W związku z faktem, że skażenia te dotyczą samych ratowników, należy 
zwrócić na takie sytuacje szczególną uwagę ze względu na konieczność zacho-
wania potencjału służb ratowniczych. Konsekwencje wyłączenia z działań ra-
towniczych nawet jednego ratownika mogą być znaczące.  

Problematyka skażeń wtórnych dotyczy także niewłaściwej dekontami-
nacji sprzętu ratowniczego, który był używany w strefie zagrożenia. W więk-
szości przypadków wystarczy sprzęt ten umyć silnym strumieniem wody z do-
datkiem detergentu. Niestety, nie jest to metoda uniwersalna i może dojść do 
sytuacji, w której skażony (niedokładnie oczyszczony) sprzęt skazi przestrzeń 
ładunkową pojazdu ratowniczego. W przypadku skażeń substancją bezzapa-
chową jej niebezpieczne stężenie może się długo utrzymywać w niewentylowa-
nej przestrzeni zabudowy pojazdu ratowniczego. 

Propozycja adaptacji procedur obowiązujących w wojskach 
chemicznych w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia skażeń 
wtórnych w czasie prowadzenia dekontaminacji masowej 

W przypadku wykorzystania sprzętu wojskowego w celu wsparcia ele-
mentów układu niemilitarnego konieczne jest stworzenie szczegółowej proce-
dury organizacji ruchu na placu likwidacji skażeń stanów osobowych, który 
zgodnie z niemilitarną nomenklaturą należałoby nazwać miejscem dekontami-
nacji poszkodowanych. W wyniku prowadzonych prac w ramach projektu ba-
dawczego „Analiza możliwości współpracy wojsk chemicznych oraz elemen-
tów podsystemu niemilitarnego w ramach likwidacji skutków aktów terroru 
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z wykorzystaniem toksycznych substancji chemicznych lub/i promieniotwór-
czych” [3] stworzono m.in. wariant organizacji ruchu poszkodowanych w cza-
sie likwidacji skażeń (rys. 1). 

 

 

Rys. 1. Wariant realizacji likwidacji skażeń przez drużynę likwidacji skażeń stanów osobowych 
wojsk chemicznych z wykorzystaniem łaźni polowo-namiotowej 
Źródło: opracowanie własne. 

Przedstawiany powyżej wariant organizacji ruchu poszkodowanych 
w czasie likwidacji skażeń oraz wykorzystania pakietu do likwidacji skażeń 
wraz z uniwersalną instrukcją obsługi umożliwia zmniejszenie obsługi jednego 
ciągu („normalnego”) do minimalnej liczby 3 żołnierzy (ratowników), w tym 
jednego ratownika medycznego. Przepustowość takiego ciągu szacowana jest 
od 48 do 96 osób/h i zależy przede wszystkim od rodzaju skażenia oraz tempe-
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ratury powietrza. Ciąg „poziomy” – przeznaczony dla osób niemogących poru-
szać się samodzielnie lub wymagających opieki medycznej – jest obsługiwany 
doraźnie. Na podstawie antycypacji można rozpatrywać wariant bazujący na 4 
żołnierzach (ratownikach) i 2 ratownikach medycznych. W pierwszym etapie 
ratownik medyczny wraz ratownikiem przygotowywaliby poszkodowanego do 
likwidacji skażeń w namiocie-rozbieralni. Następnie, para ratowników prowa-
dziłaby likwidację skażeń u poszkodowanego w namiocie-łaźni. W przypadku 
nieprzytomnych poszkodowanych, konieczna byłaby dodatkowa obecność ra-
townika medycznego (lekarza), nadzorującego czynności życiowe poszkodo-
wanego. W końcu trzecia para ratowników zajmowałaby się poszkodowanym 
w namiocie-ubieralni oraz przygotowywałaby go do transportu medycznego. 

Ograniczenie ryzyka powstania skażeń wtórnych poprzez 
zastosowanie pakietu do likwidacji skażeń 

Na szczególną uwagę zasługują czynności decydujące o bezpieczeństwie 
poszkodowanych oraz minimalizujące możliwość zagubienia przedmiotów oso-
bistych (dokumentów, przedmiotów wartościowych). Czynności te obejmują:  
− zdejmowanie skażonej odzieży; 
− przygotowanie skażonej odzieży do dalszej likwidacji skażeń lub utylizacji; 
− zabezpieczenie przed zniszczeniem dokumentów oraz osobistych przedmio-

tów wartościowych; 
− wydanie poszkodowanym „czystej” odzieży. 

Intuicyjny i jednoznaczny przekaz informacji, z zastosowaniem znaków, 
z całą pewnością poprawi bezpieczeństwo poszkodowanych oraz zminimalizuje 
ryzyko wystąpienia skażeń wtórnych w trakcie procesu likwidacji skażeń [4]. 
Przykładowy scenariusz takiej organizacji ruchu poszkodowanych na Placu 
Likwidacji Skażeń organizowanym przez pododdziały wojsk chemicznych mo-
że przebiegać wg następujących punktów: 
1. Osoba skażona przed wejściem do namiotu-rozbieralni otrzymuje 

indywidualny pakiet do likwidacji skażeń, składający się z trzech 
plastikowych toreb, ręcznika i bielizny. Sposób wykorzystania pakietu 
przedstawiany jest na pakiecie w formie graficznej (rys. 2) oraz na planszy 
w namiocie. 

2. W pierwszym namiocie-rozbieralni poszkodowany otwiera pakiet i wyjmuje 
dwie torby: czerwoną i niebieską. Następnie zdejmuje odzież i wkłada ją do 
czerwonego worka. Przedmioty osobiste, dokumenty, pieniądze itp. wkłada 
do żółtej torby, w której był zapakowany cały pakiet. Obsługa rozbieralni na 
zamknięty czerwony worek nakleja kartkę z informacją o właścicielu: imię 
i nazwisko. 
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3. Poszkodowany zabiera niebieską torbę i przechodzi do namiotu-łaźni, gdzie 
używając środków do likwidacji skażeń lub ciepłej wody i mydła, zmywa 
całą powierzchnię ciała. Sanitariusz sprawdza poprawność likwidacji skażeń 
oraz stan skóry poszkodowanego, a następnie nakazuje przejść do namiotu – 
ubieralni. 

4. W ubieralni poszkodowany otwiera niebieską torbę i wyjmuje ręcz-
nik, bieliznę oraz obuwie. Dodatkowo, celem uniknięcia wychłodzenia 
organizmu, poszkodowany pobiera koc i wychodzi z namiotu. 

 

Rys. 2. Instrukcja wykorzystania pakietu do likwidacji skażeń  
Źródło: opracowanie własne. 

Podsumowanie 

Ze względu na możliwość utrudnień w komunikacji pomiędzy ratowni-
kami i poszkodowanymi istnieje potrzeba zastosowania uniwersalnego języka. 
Rozwiązaniem tego problemu mogą być piktogramy oraz instrukcje obrazkowe. 
Szybki i prosty instruktaż do przeprowadzenia dekontaminacji znacząco 
usprawnia proces likwidacji skażeń oraz pozytywnie wpływa na bezpieczeń-
stwo poszkodowanych. 

Na szczególną uwagę zasługuje także kompleksowe przygotowanie logi-
styczne całego procesu likwidacji skażeń, w tym: segregacja skażonych przed-
miotów (ubrań), wydawanie środków do likwidacji skażeń oraz zapewnienie 
komfortu cieplnego poszkodowanym po procesie likwidacji skażeń. Zadania te 
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mogą zostać zrealizowane poprzez wcześniejsze przygotowanie i wydanie 
w miejscu prowadzenia likwidacji skażeń pakietów zawierających niezbędne 
środki do przeprowadzenia likwidacji skażeń – pakietów do likwidacji skażeń. 
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SECONDARY CONTAMINATION – ISSUE OF MASS 
DECONTAMINATION 

Abstract 

Resume: The paper is attempt of illustrating the main problems of people and equip-
ment mass decontamination in aspects of secondary (derivative) contamination. 
Through characteristic of source of secondary contamination, author suggested solu-
tions base on experience of military chemical troop which has be prepared to decontam-
ination a large number of people. These solutions take into consideration principles of 
chemical and ecological rescue system, and moreover the technical capabilities of the 
national rescue system (KSRG). In addition in the article have been presented examples 
of secondary contaminations and theirs consequences for human health. 

Keywords: secondary contamination, derivative contamination, mass decontamination, 
decontamination of person, packages (aid kids) for mass decontamination. 
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Słowa kluczowe: zagrożenia cywilizacyjne, zagrożenia chemiczne, zielona chemia, 
bezpieczeństwo chemiczne, edukacja dla bezpieczeństwa. 

Wprowadzenie 

Rozwój cywilizacji naukowo-technicznej, szczególnie w XX wieku, 
przyczynił się do zasadniczej poprawy standardu życia szerokich kręgów społe-
czeństwa. Byłby on zapewne niemożliwy bez podejmowania ryzyka. Jednak 
skłonność do ciągłego podejmowania ryzyka stawia nasz świat w obliczu róż-
nych zagrożeń. W pracy [2] używa się określenia „cywilizacja ryzyka”, które 
według jej autora dobrze oddaje charakter naszej egzystencji. Historia pokazuje, 
że wraz z rozwojem cywilizacji zmienia się jakość ryzyka. Niektóre rodzaje 
zagrożeń zanikają, ale w ich miejsce pojawiają się inne. W obecnych czasach 
jednym z pierwszoplanowych zadań ludzkości będzie zaakceptowanie po-
wszechności ryzyka oraz różnorodnych zagrożeń, a warunkiem skutecznego 
przeciwdziałania zagrożeniom może być trafne identyfikowanie ich źródeł 
i ocenianie wielkości ryzyka [7]. Dotyczy to także zagrożeń chemicznych, do 
których dochodzi w wyniku wprowadzania do środowiska ogromnych ilości 
substancji chemicznych.  

Zanim zostaną opisane działania zmierzające do zmniejszenia zagrożeń 
chemicznych, warto poświęcić kilka zdań kwestiom terminologicznym. Zgod-
nie z Dyrektywą Seveso III, „zagrożenie” oznacza samoistną właściwość sub-
stancji niebezpiecznej lub warunki fizyczne, które mogą spowodować szkody 
dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska. Skażenie chemiczne powstaje na 
skutek wprowadzenia do środowiska substancji, które ulegają lub wywołują 
reakcje chemiczne pociągające za sobą negatywne skutki. Substancje skażające 
nazywa się zanieczyszczeniami chemicznymi lub polutantami (od ang. pollu-
tant). Skażenia chemiczne ze względu na zasięg dzieli się na globalne, ponadre-
gionalne lub kontynentalne (transgraniczne), regionalne i lokalne. Zanieczysz-
czenia chemiczne można podzielić na pierwotne i wtórne [25]. 

Charakterystyka zagrożeń chemicznych 

Chemikalia mogą niekorzystnie wpływać na organizm ludzki i składniki 
środowiska. Działanie substancji chemicznej na organizm zależy od: struktury 
związku chemicznego, właściwości fizykochemicznych, stanu rozdrobnienia, 
drogi wnikania (przez układ pokarmowy, przez układ oddechowy, przez skórę) 
i dawki. Już w XVI wieku Paracelsus zauważył zależność między dawką a dzia-
łaniem substancji. Znane słowa tego wybitnego lekarza: „wszystko jest trucizną 
i nic nie jest trucizną, bo tylko dawka czyni truciznę”, są cytowane do dziś. 
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Działanie substancji chemicznych na człowieka uzależnione jest także od jego 
wieku, stanu zdrowia, diety i czynników genetycznych (co szczegółowo opisano 
w [21]). Negatywne efekty wywoływane przez chemikalia mogą wystąpić za-
równo w bezpośrednim sąsiedztwie źródła emisji, jak i w znacznej od niego 
odległości. Ponadto należy wziąć pod uwagę następujące fakty: 
− szkodliwe efekty mogą wystąpić natychmiast albo dopiero po pewnym czasie, 
− różne grupy ludzi lub gatunki zwierząt mogą być narażone w inny sposób, 
− jeżeli dotyczą przyszłości, to są związane z określonym prawdopodobień-

stwem wystąpienia, ale nie ma pewności ani co do ich wystąpienia w ogóle, 
ani co efektów oddziaływań, 

− niektóre skutki oddziaływań są nieodwracalne, inne mogą być odwracalne 
naturalnie lub sztucznie [24]. 

Zagrożenia chemiczne mogą dotyczyć: 
− procesów produkcyjnych z udziałem substancji chemicznych (nie tylko 

w przemyśle chemicznym), 
− niektórych  produktów chemicznych (na etapie ich wykorzystania, a później 

w postaci odpadów), 
− magazynowania w zakładach przemysłowych dużych ilości substancji nie-

bezpiecznych (szczególnie toksycznych środków przemysłowych – TŚP),  
− transportu materiałów chemicznych (morskiego, kolejowego i drogowego),  
− transportu rurociągowego (np. eksplozje rurociągów naftowych w Nigerii 

w 1998, 2000 i 2006 roku [13]), 
− skutków klęsk żywiołowych (np. zatopienia różnego rodzaju magazynów 

substancji chemicznych w wyniku powodzi), 
− terroryzmu z wykorzystaniem „broni chemicznej” (np. użycie sarinu w 1995 

roku w tokijskim metrze [4]), 
− pożarów, w wyniku których powstają toksyczne substancje, 
− chemizacji rolnictwa. 

Na przestrzeni ostatniego półwiecza wydarzyło się wiele tragicznych ka-
tastrof chemicznych, a nazwy miast, w których do nich doszło, stały się symbo-
lami potencjalnych zagrożeń, jakie towarzyszą współczesnej cywilizacji. 
W 1974 roku w wyniku awarii w zakładach chemicznych w Flixborough (Wiel-
ka Brytania) z pękniętego rurociągu uwolniły się duże ilości gorącego cyklo-
heksanu. Pary cykloheksanu utworzyły z powietrzem mieszaninę, w wyniku 
czego doszło do eksplozji. W katastrofie zginęło 28 pracowników zakładu [12]. 
Dwa lata później w Seveso (Włochy) na skutek wybuchu reaktora z trichlorofe-
nolem nastąpiło skażenie okolic dioksynami, a blisko 700 jej mieszkańców 
zostało poszkodowanych w wyniku zatrucia. Katastrofa w Seveso stała się im-
pulsem do podjęcia prac mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa. 
W 1982 roku przyjęto Dyrektywę „Seveso I”, która swoją nazwę zawdzięcza 



174 C. Puchała 

opisanej wcześniej katastrofie (w późniejszym okresie opracowano kolejne 
Dyrektywy). W 1984 roku w Bhopalu (Indie) doszło do najtragiczniejszej 
w skutkach katastrofy chemicznej. W zakładach należących do koncernu Union 
Carbide na skutek awarii nastąpiło uwolnienie do atmosfery ok. 40 ton metylo-
izocyjanianu [18]. W wyniku katastrofy śmierć poniosło ponad 3800 osób, kilka 
kolejnych tysięcy (dane według różnych źródeł znacznie się różnią) zmarło po 
pewnym czasie na skutek powikłań zdrowotnych, a ok. 100 tysięcy doznało 
uszczerbku na zdrowiu [13]. Analiza katastrofy pokazała, że poza problemami 
technicznymi do tragedii przyczyniły się także inne czynniki: polityczny, orga-
nizacyjny i ludzki [van Loon, Duffy 2008]. W wyniku pożaru i wybuchu mate-
riałów pirotechnicznych w 2000 roku w Enschede (Holandia) zginęło 20 osób. 
W 2001 roku doszło do serii wybuchów w obiekcie magazynowym azotanu (V) 
amonu w Tuluzie (Francja), a w ich wyniku śmierć poniosło 29 osób. W 2004 
roku w północnym Iranie nastąpił wybuch pociągu przewożącego siarkę, ben-
zynę i nawozy sztuczne, co spowodowało śmierć 295 osób [13]. W 2010 roku w 
hucie aluminium w Ajce (Węgry) po przerwaniu tamy zbiornika doszło do 
uwolnienia ok. 600–700 tys. m3 „czerwonego szlamu”, zawierającego m.in. 
silne żrące ługi i tlenki żelaza. Katastrofa spowodowała śmierć 9 osób i obraże-
nia 150, a na terenie trzech województw rząd węgierski wprowadził stan wyjąt-
kowy [Kolińska 2011]. Skutkami  katastrof chemicznych są szkody materialne, 
straty w środowisku naturalnym, pogorszenie warunków bytowych ludzi, szko-
dy na zdrowiu, a często także  ofiary śmiertelne. Nie można zakładać, że dany 
kraj, region czy gmina jest obszarem całkowicie bezpiecznym. Właściwe przy-
gotowanie, umiejętność oceny ryzyka oraz przekazanie szybkiej informacji 
o wystąpieniu katastrofy chemicznej to przedsięwzięcia sprzyjające zmniejsza-
niu zagrożeń i minimalizacji ich skutków [12]. 

Zagrożenia chemiczne należy rozpatrywać na różnych poziomach: za-
kładów przemysłowych (mogą dotyczyć dużej liczby pracowników), laborato-
riów, ale również życia codziennego, i wtedy dotyczą pojedynczych konsumen-
tów wyrobów chemicznych.  

Działania zmierzające do zmniejszenia zagrożeń chemicznych 

Działania na rzecz zmniejszenia zagrożeń chemicznych powinny mieć 
kompleksowy charakter i wykorzystywać w tym celu różne możliwości. 
Do takich działań można zaliczyć: 
− wdrażanie czystych (zrównoważonych) technologii, 
− kreowanie międzynarodowych programów, 
− opracowanie regulacji prawnych zwiększających bezpieczeństwo chemiczne, 
− edukację formalną (szkolną) i nieformalną. 
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Nie wszyscy zdają sobie sprawę z zagrożeń chemicznych w życiu codziennym, 
na co zwrócono uwagę w dalszej części pracy.  

Wdrażanie czystych (zrównoważonych) technologii 

Pojęcie „technologia” kojarzone bywa zazwyczaj tylko ze sposobem pro-
dukcji. Aktualnie zarysowuje się tendencja rozszerzania znaczenia i zakresu 
tego pojęcia. Wprowadzono termin „cykl życia” (ang.life cycle) produktu, który 
uwzględnia wszystkie jego etapy, począwszy od surowców potrzebnych do 
produkcji, a na utylizacji i zagospodarowaniu produktu skończywszy. W celu 
zwiększenia bezpieczeństwa procesów produkcyjnych wdrażane są nowe tech-
nologie. W literaturze nazywa się je „zrównoważonymi technologiami” (ang. 
Sustainable technologies), „czystymi technologiami” (ang. clean technologies) 
czy „zielonymi technologiami” (ang. green technologies) [20]. Pojęcie zrów-
noważonej technologii zakłada m.in. wyeliminowanie stosowania niebezpiecz-
nych substancji, które stwarzają niebezpieczeństwo dla ludzkiego zdrowia 
i środowiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla pracowników i okolicznej 
ludności. 

Tworzenie międzynarodowych programów 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa chemicznego od lat 80. ubiegłego 
wieku podjęto szereg inicjatyw międzynarodowych. W 1980 roku opracowano 
Międzynarodowy Program Bezpieczeństwa Chemicznego (International Pro-
gramme on Chemical Safety – IPSC). Program ten polega na popieraniu mię-
dzynarodowej współpracy w celu opracowania naukowych podstaw oceny 
i ryzyka dla ludzi i środowiska związanego ze stosowaniem chemikaliów. Czte-
ry lata później z inicjatywy Kanadyjskiego Stowarzyszenia Przemysłu Che-
micznego (Canadian Chemical Producers’ Association – CCPA) powstał pro-
gram Odpowiedzialność i Troska (Responsible Care), którego założeniem było 
zobowiązanie firm chemicznych do zmniejszenia oddziaływania na środowisko 
naturalne, poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. W Europie pro-
gram został przyjęty w 1989 roku przez Europejską Federację Krajowych Izb 
Przemysłu Chemicznego (European Chemical Indastry Council – CEFIC), 
a jego wdrażanie przez polski przemysł chemiczny rozpoczęto w 1992 roku. 

Wśród innych inicjatyw międzynarodowych na rzecz zapewnienia bez-
pieczeństwa chemicznego na uwagę zasługują: Protokół Montrealski, Między-
rządowe Forum Bezpieczeństwa Chemicznego (Intergovernmental Forum on 
Chemical Safety – IFCS) i Konwencja POP (Persistent Organic Pollutants) [3]. 
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Doniosłą rolę w działaniach na rzecz zmniejszenia zagrożeń chemicznych 
odgrywa program zielonej chemii. Koncepcja zielonej chemii (ang. green che-
mistry) zrodziła się w 1991 roku. Zgodnie z definicją, zielona chemia to projek-
towanie produktów i procesów chemicznych, redukujących lub eliminujących 
użycie i wytwarzanie substancji niebezpiecznych dla zdrowia ludzi i środowiska 
naturalnego. Program zielonej chemii opiera się na 12 zasadach, sformułowa-
nych przez Anastasa i Warnera [1]. Wdrażanie tych zasad do praktyki przyczy-
nia się do zminimalizowania zagrożeń chemicznych, ale szczególną rolę w tym 
zakresie odgrywa pięć z nich: 3, 4, 5, 11 i 12. Zasada 3. zaleca, aby tam, gdzie 
to tylko możliwe, syntezy chemiczne były prowadzone z udziałem reagentów 
i materiałów nietoksycznych lub o nieznacznej toksyczności. W myśl zasady 4. 
powinno się dążyć do wytwarzania produktów alternatywnych, które zachowu-
jąc swoje funkcje (np. lecznicze lub owadobójcze), są nietoksyczne. Rozpusz-
czalniki organiczne działają niekorzystnie na organizmy żywe, a do skutków ich 
działania należą: zmiany w układzie nerwowym, uszkodzenie narządów miąż-
szowych (wątroby, nerek, serca), zmiany we krwi i układzie krwiotwórczym, 
a niekiedy nowotwory [19]. W związku z tym rozpuszczalniki (szerzej substan-
cje pomocnicze) powinny być wyeliminowane, a tam, gdzie to niemożliwe, 
należy stosować substancje nieszkodliwe (zasada 5.). Według zasady 11. nie-
zbędne jest rozwijanie analitycznych metod in line, umożliwiających ciągły 
monitoring produkcji, w aspekcie zapobiegania powstawaniu niebezpiecznych 
substancji. Reagenty oraz sposoby ich wykorzystania w procesie chemicznym 
powinny być tak dobrane, aby w jak największym stopniu zmniejszyć ryzyko 
wypadków chemicznych, w tym wycieków niebezpiecznych substancji, wybu-
chów i pożarów, co stanowi treść 12. zasady zielonej chemii. Wszystkie zasady 
zielonej chemii opublikowano w języku polskim (np. w [15]). 

Regulacje prawne zwiększające bezpieczeństwo chemiczne 

W 2007 roku weszło w życie rozporządzenie REACH (Registration, Eva-
luation, Authorisation and Restriction of Chemicals), którego zadaniem jest 
rejestracja, ocena i autoryzacja (zatwierdzanie) produktów chemicznych. Głów-
nym celem tego rozporządzenia jest zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego, 
a więc ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami stwarza-
nymi przez substancje i preparaty chemiczne podczas ich produkcji oraz stoso-
wania. Rozporządzenie nakłada na producentów i importerów obowiązek oce-
niania i dokumentowania ryzyka wynikającego z zastosowania substancji pro-
dukowanych lub importowanych. Producenci i importerzy dokonują oceny bez-
pieczeństwa chemicznego, a poszczególne jej etapy dotyczą: 
− zagrożeń dla zdrowia człowieka, 
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− zagrożeń dla zdrowia człowieka wynikających z właściwości fizykoche-
micznych substancji, 

− zagrożeń dla środowiska, 
− trwałości, zdolności do bioakumulacji i toksyczności. 
W określonych przypadkach prowadzi się dalsze procedury oceny bezpieczeń-
stwa, a ich szczegóły opisano w [11]. 

W 2008 roku zostało przyjęte Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady Europy (WE) w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substan-
cji i mieszanin (CLP). Na ternie całej Unii Europejskiej wprowadzono od 2009 
roku Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemika-
liów GHS (Global Harmonized System) [6]. Jego celem jest zapewnienie wyso-
kiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska poprzez nałożenie na producen-
tów, importerów i dalszych użytkowników obowiązku klasyfikowania, etykie-
towania i pakowania niebezpiecznych substancji i mieszanin wprowadzanych 
do obrotu. W związku z wprowadzeniem systemu GHS opracowano nową Dy-
rektywę Seveso III w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związa-
nymi z substancjami niebezpiecznymi (Dyrektywa 2012/18/UE), którą przyjęto 
w 2012 roku [5]. W myśl Dyrektywy Seveso III substancje niebezpieczne dzieli 
się na 4 podstawowe kategorie: stwarzające zagrożenie dla zdrowia (m.in. ostro 
toksyczne, posiadające działanie toksyczne na organy docelowe), stwarzające 
zagrożenie fizyczne (m.in. materiały wybuchowe, gazy łatwopalne, aerozole 
łatwopalne, gazy utleniające, ciecze łatwopalne), stwarzające zagrożenia dla 
środowiska oraz stwarzające pozostałe zagrożenia.  

Międzynarodowe i krajowe ustalenia, zalecenia i dokumenty prawne do-
tyczące zapobiegania i właściwego reagowania na poważne awarie z udziałem 
substancji niebezpiecznych przybliżono w pracy [14]. 

Edukacja formalna (szkolna) i nieformalna 

Edukacja odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu świadomości spo-
łecznej w zakresie bezpieczeństwa. Istnieje wiele form realizacji takiej edukacji. 
Edukacja na rzecz bezpieczeństwa powinna być prowadzona przez rodzinę, 
szkołę, środki masowego przekazu oraz instytucje administracji rządowej 
i samorządowej. Edukowanie społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa jest 
stosunkowa tanią formą przeciwdziałania zagrożeniom. Głównymi elementami, 
które wpływają na obniżenie poziomu zagrożeń, są: 
− znajomość potencjalnych źródeł zagrożeń, 
− znajomość negatywnych skutków, jakie mogą one wywołać, 
− znajomość sposobów unikania ich wywołania, 
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− znajomość sposobów ograniczania ich negatywnych skutków, jeśli zapobie-
ganie okazało się niemożliwe [8].  

Z problematyką zagrożeń chemicznych uczniowie gimnazjum i szkół po-
nadgimnazjalnych spotykają się na lekcjach chemii. Problematyka bezpieczeń-
stwa chemicznego dotyczy nie tylko zachowania się uczniów w pracowni che-
micznej, ale ma szerszy kontekst. Wprowadzenie tematyki bezpieczeństwa 
w nauczaniu chemii pozwala uświadomić uczniom potencjalne zagrożenia wy-
nikające ze stosowania substancji chemicznych w życiu codziennym. Szczegó-
łowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w szkolnych pracowniach chemicz-
nych można znaleźć np. w [22, 16, 17]. Należy w tym miejscu przypomnieć, że 
od września 2009 roku w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wprowa-
dzono nowy przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa. 

Bezpieczeństwo stosowania produktów chemicznych w życiu 
codziennym  

Narażeni na działanie substancji chemicznych są także konsumenci po-
przez stosowanie i użytkowanie produktów dostępnych na rynku. O tym, że ze 
znajomością zasad bezpieczeństwa związanych ze stosowaniem i użytkowa-
niem produktów chemicznych w życiu codziennym nie jest najlepiej, świadczą 
wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wśród absolwentów i studentów 
szkół wyższych o kierunkach niechemicznych. Otóż tylko połowa badanych 
rozumiała, co oznaczają piktogramy widniejące na opakowaniach środków 
czyszczących, a jeszcze mniej znała środki ostrożności, jakie należy zachować 
podczas pracy z nimi. Pomimo ostrzeżeń umieszczonych na opakowaniach 
środków do udrażniania rur, 20% ankietowanych brało granulki wodorotlenku 
do rąk i używało ich roztworów bez rękawic ochronnych [9]. Słaba znajomość 
reguł postępowania z substancjami chemicznymi w życiu codziennym wynika 
m.in. z nieodpowiedniej edukacji szkolnej. Często na lekcjach chemii proble-
matyce bezpieczeństwa chemicznego poświęca się zbyt mało czasu. Ponadto nie 
zawsze nauczyciele stosują dydaktyczną zasadę wiązania teorii z praktyką.  

Podsumowanie 

Chemia wniosła istotny wkład do rozwoju współczesnej cywilizacji, 
a przemysł chemiczny stanowi dziś jedną z najważniejszych gałęzi światowej 
gospodarki. Niestety rozwojowi cywilizacji przemysłowej towarzyszą różnego 
rodzaju zagrożenia, w tym zagrożenia chemiczne. Ograniczenie czy wręcz zre-
zygnowanie z produkcji chemicznej w celu zmniejszenia zagrożeń doprowadzi-
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łoby do regresu cywilizacyjnego. Jedynym rozwiązaniem tego problemu są 
wieloaspektowe działania zmierzające do zmniejszenia zagrożeń chemicznych. 
Z dokonanego w tej pracy przeglądu takich działań wynika, że żadnemu ze 
współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych nie poświęcono tak wiele uwagi, jak 
zagrożeniom chemicznym. Trudno wskazać, które z działań na rzecz zmniej-
szenia zagrożeń chemicznych okazują się najbardziej efektywne. Zarówno 
wdrażanie czystych technologii, jak i tworzenie międzynarodowych progra-
mów, opracowanie regulacji prawnych zwiększających bezpieczeństwo che-
miczne oraz edukacja odgrywają swoją rolę, wzajemnie się dopełniając.  
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CHEMICAL THREATS 

Abstract 

Civilization development, especially in XX century, has contributed to the essential 
improvement of living standards in industrialized countries. Unfortunately, along with 
industrial civilization development, a number of threats have appeared. One of them are 
chemical threats which are caused by introduction to environment huge amounts of 
chemical substances what also increases the risk of catastrophes formation. In the period 
of the last half-century, there have happened a lot of tragic chemical disasters which 
resulted in serious environmental losses. What is more, these catastrophes resulted also 
in casualties (e.g. Bhopal in 1984). It is essential to stress at this point that not only 
chemical industry is responsible for chemical threats, as it is commonly considered. In 
order to minimalize chemical threats, different actions are conducted. They can be di-
vided into 3 groups: 
− implementation of clean (sustainable) technologies, 
− formation of international programmes and legal regulations increasing chemical 

safety, 
− formal (school) and informal education. 
In order to increase chemical safety, international initiatives are made and to the most 
important ones we can include: International Programme on Chemical Safety (IPSC), 
Responsible Care and Green Chemistry concept. These initiatives will be described in 
the paper as well. Formal and informal education has an important role to play as far as 
raising of social awareness in the scope of chemical threats (and not only) is considered. 
The paper will also pay attention to the above mentioned points. 
The paper characterized chemical threats and introduced possibilities of actions aiming 
to their decrease. Special attention has been paid to green chemistry whose aim is reduc-
tion or usage elimination and production of dangerous substances. Examples of green 
chemistry application in different domains were introduced in the paper, what contrib-
utes to environment protection and people’s health. Moreover, legal regulations whose 
foundation is to increase chemical safety were presented (among others REACH and 
GHS system) and information about the biggest world chemical catastrophes was 
showed. 

Keywords: civilization threats, chemical threats, green chemistry, chemical safety, 
education for safety. 
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INDUKCJI 

W pracy określono straty wywołane przez prądy wirowe przy uwzgl
nieniu zjawiska wypierania prądu przy odkształconym przebiegu indukcji. W modelach 
anizotropowych materiałów magnetycznych Poliwanowa i Pry’a, Beana okreś
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kształconym przebiegu indukcji. Przy dotychczasowych obliczeniach strat [3, 4, 
5, 6] zakładano sinusoidalny przebieg indukcji i natężenia pola. W praktyce 
natomiast zdarza się, że indukcja jest odkształcona. Wykorzystując model 
i zależności na przenikalność zespoloną, podane przez Poliwanowa, określono 
dla każdej harmonicznej przenikalność zespoloną i wartość strat. Przyjęto zało-
żenia określone przez Poliwanowa, że wartość indukcji nie jest duża i w związ-
ku z tym wychylenie ściany nie jest duże. Wykorzystując zależność podaną 
w pracy [7], całkowitą wartość strat wywołanych przez prądy wirowe określono 
jako sumę strat mocy wywołanych przez poszczególne harmoniczne. 

Założenia 

Przenikalność magnetyczną anizotropowej blachy elektrotechnicznej 
określono przy założeniu, że płaskie ściany Blocha rozdzielają domeny 
antyrównoległe (rys. 1). Szerokość domeny wynosi 2a natomiast grubość 
blachy d = 2c. 

Rys. 1. Przekrój modelu domenowego anizotropowej blachy elektrotechnicznej [4] 

Metoda rozwiązania równania przewodnictwa 

Ze względu na znaczny wpływ zjawiska wypierania prądu na przenikal-
ność zespoloną, zwłaszcza przy wyższych częstotliwościach, rozwiązano rów-
nanie przewodnictwa, które opisuje to zjawisko. Obliczenia wykonano dla 
przedstawionego poprzednio modelu wielodomenowego. W celu określenia 
zależności µ / µ  (gdzie µ  jest szukaną przenikalnością zespoloną, a µ  przeni-
kalnością przy niskiej częstotliwości, określoną jako początkowa, statyczna 
przenikalność) założono, że ściany domenowe poruszają się równolegle do po-
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łożenia spoczynkowego, ich przemieszczenie nie jest duże i jest proporcjonalne 
do średniej wartości natężenia pola magnetycznego.  

Natężenie pola magnetycznego wzdłuż ściany rozgraniczającej domeny 
zmienia się w miarę oddalania się od powierzchni blachy. Średnie natężenie 
pola można wyznaczyć, odejmując od wartości pola zewnętrznego całkę skła-
dowej y wektora gęstości prądu (całkowanej od y do c):  
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Przenikalność zespolona określona jest wzorem: 

0H

Hśr=
µ

µ
 (3) 

Natężenie pola (a ściślej jego składowa wzdłuż osi z) w rozpatrywanym modelu 
spełnia równanie przewodnictwa: 
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Uwzględniając, że H = Hzexp(jωt), otrzymano: 
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Zakładając Hz w postaci: 
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i podstawiając je do równania (5), otrzymuje się: 
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Rozwiązanie można przedstawić jako: 

xAxf nnn αcosh)( =  (8) 

gdzie: 
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Ostatecznie rozwiązanie równania (5) ma postać: 
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Uwzględniając warunek 
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określono współczynnik An: 
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Podstawiając obliczoną zależność Hz do wzoru (3), otrzymano: 
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Wprowadzając do wzoru zależności na θ i δ , otrzymano: 
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Określenie przenikalności przy odkształconym przebiegu 
indukcji 

Aby określić przenikalność przy odkształconym przebiegu indukcji, 
zakłada się, że indukcja B określona jest wzorem 

tj

k
kBB ωeRe2

1
0∑

∞

=

=   (16) 

kj
kk BB ϕe00 =  (17) 

gdzie: k – numer kolejnej harmonicznej. 

Dla każdej harmonicznej określa się wartość przenikalności zespolonej. 
Postępując podobnie jak w punkcie 3, określono wartości przenikalności 
zespolonej dla następnych harmonicznych: 
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Straty z prądów wirowych przy odkształconym przebiegu 
indukcji 

Straty wywołane przez prądy wirowe k-tej harmonicznej określone są 
zależnością: 

dVP
V

kkw ∫=
21

j
γ

 (19) 

gdzie: j jest wektorem gęstości prądu, γ jest konduktywnością, a V obszarem 
całkowania. 

Uwzględniając zależność: 

∗∗ ΦΦ== kkkkk gradgradjjj oo
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oraz wykorzystując wzór (18): 

2
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można określić straty wywołane przez prądy wirowe przez każdą 
harmoniczną. Wykorzystując wzór na straty (19) oraz wykonując całkowanie 
po obszarze V, określono straty wywołane przez poszczególne harmoniczne: 
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W pracy [7] wykazano, że straty całkowite są sumą strat wywołanych przez 
poszczególne harmoniczne. Wykorzystując tę zależność, określono straty 
całkowite prądów wirowych.  

Wnioski 

W pracy określono wpływ zjawiska wypierania prądu na straty wywołane 
przez prądy wirowe przy założeniu odkształconej indukcji, wykorzystując 
model Poliwanowa i obliczoną wartość przenikalności zespolonej (rozwiązanie 
równania przewodnictwa).  

Straty można określić dla dowolnej harmonicznej dla arbitralnie 
przyjętych wartości indukcji. Metodę można wykorzystać dla określonego 
przebiegu odkształconego i określić wartość strat pochodzących od prądów 
wirowych. 
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THE INFLUENCE OF THE SKIN EFFECT ON EDDY 
CURRENTS LOSSES IN ANISOTROPIC MAGNETIC 

MATERIALS  WITH DEFORMED INDUCTION 

Abstract 

The work deals with calculating eddy current losses in anisotropic magnetic materials. 
When determining power losses in anisotropic materials using the Polivanov, Pry and 
Bean models, a sinusoidal magnetic flux is assumed. In practice, there occur cases when 
the induction is deformed. In this work we calculated losses from eddy currents using 
the Polivanov model of anisotropic magnetic metal plate and some other assumptions. 
The defromed induction response was expanded into a Taylor series and the complex 
permeability as well as the losses were calculated separately for each harmonic. The 
total losses are the sum of the losses for individual harmonics. 

Keywords: anisotropic magnetic materials, eddy current losses, deformated induction. 
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WPŁYW MODYFIKACJI CHEMICZNEJ NA POZIOM 
BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO ELEMENTÓW 
WYKONANYCH Z POLIETYLENU MAŁEJ GĘSTOŚ

Przedmiotem badań był polietylen małej gęstości poddany modyfikacji 
ą estrów kwasu maleinowego – maleinianu allilowego, malei

butylowego, maleinianu dodecylowego oraz tetrahydroftalanu allilowego. 
ek została wprowadzona ponadto substancja sieciująca – nadtlenek dikumylu oraz 

– ZnO. Zbadano wpływ modyfikatorów na właściwoś
jbardziej skutecznym modyfikatorem okazał się maleinian dodecylowy, który 
ci nadtlenku dikumylu oraz tlenku cynku zwiększył znacząco wytrzymało

polietylen, modyfikacja chemiczna,  bezpieczeństwo techniczne

osowanie polimerów jako materiałów konstrukcyjnych wzras
dym rokiem. Szczególną grupę stanowią poliolefiny, a wśród nich

ściwości zmieniają się w szerokim zakresie w zależ
stopnia usieciowania czy stopnia krystaliczności. O bezpieczeństwie technic

ej mierze decyduje wytrzymałość na rozciąganie materiału oraz wa
 modułu Young’a. Przeprowadzane modyfikacje fizyczne i chemiczne maj

 tych wskaźników [1–5]. Wprowadzenie estrów kwasów mal
jest stosowane na skalę techniczną w przypadku elastomerów;

prowadzone badania wskazują, iż podobnych rezultatów można się spodziewa
e w przypadku plastomerów.  
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Obiekt badań i metody badawcze 

Przedmiot badań stanowił polietylen małej gęstości [LDPE] (Malen E, 
Petrochemia Płock) modyfikowany za pomocą następujących estrów kwasu 
maleinowego: maleinianu monoallilowego [MA], maleinianu monobutylowego 
[MB] oraz maleinianu monododecylowego [MD]. Estry zostały zsyntezowane 
we własnym zakresie. Modyfikacja przeprowadzana była w stanie stopionym 
polimeru zaś modyfikatory wprowadzane były w ilościach równomolowych 
10 mmoli/100 g LDPE. Do części próbek wprowadzony został dyspersoid mi-
neralny o charakterze alkalicznym – ZnO oraz substancja sieciująca – nadtlenek 
dikumylu (DCP 92%, Merck Schuhardt Niemcy). 

Tab. 1. Skład kompozycji z LDPE w [g] 

 LDPE ZnO MA MB MD THFA DCP 
A1 100       
A2 100  1,5     
A3 100   1,7    
A4 100    2,83   
A5 100     2,1  
A6 100 5 1,5    1,5 
A7 100 5  1,7   1,5 
A8 100 5   2,83  1,5 
A9 100 5    2,1 1,5 

A10 100 5 1,5     
A11 100 5  1,7    
A12 100 5   2,83   
A13 100 5    2,1  
A14 100      1,5 
A15 100 5      
A16 100 5     1,5 

Tab. 2. Parametry stosowanych modyfikatorów  

Nazwa Symbol Stan 
δD 

[J0,5/m1,5] 
δP 

[J0,5/m1,5] 
∆ 

[J0,5/m1,5] 

Maleinian allilowy MA Ciekły 15,51 5,89 17,49 

Maleinian butylowy MB Ciekły 16,84 4,70 16,61 

Maleinian dodecylowy MD Stały 17,09 2,47 13,86 

Tetrahydroftalan allilowy THFA Ciekły 15,02 10,79 21,17 

δ – parametr rozpuszczalności obliczony metodą wkładów grupowych,  

δD,  δP  – odpowiednio składowe parametru rozpuszczalności: dyspersyjna i polarna  
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Statyczna próba wytrzymałości na rozciąganie została przeprowadzona na 
próbkach wiosełkowych małych na maszynie wytrzymałościowej firmy Zwick. 

Wyniki badań. Dyskusja 

Uzyskane wyniki właściwości mechanicznych zmodyfikowanego LDPE przed-
stawione są w tab. 3. 

Tab. 3 Właściwości mechaniczne zmodyfikowanego LDPE 

Nr Skład σ1 

[Mpa] 
ε1 

[%] 
σ2 

[Mpa] 
ε2 

[%] 

E 
[Mpa] 

A1 LDPE 12,6 28 9,4 107 45 

A2 LDPE, MA 12,1 27 8,9 120 44 

A3 LDPE, MB 12,0 29 9,1 110 41 

A4 LDPE, MD 13,9 28 12,7 180 49 

A5 LDPE, THFA 12,3 28 8,7 115 44 

A6 LDPE, DCP, ZnO, MA 8,3 31 8,7 233 32 

A7 LDPE, DCP, ZnO, MB 8,7 16 11,2 276 52 

A8 LDPE, DCP, ZnO, MD 14,2 25 13,2 424 55 

A9 LDPE, DCP, ZnO, THFA 8,5 27 8,8 253 35 

A10 LDPE, ZnO, MA 8,9 20 7,0 85 44 

A11 LDPE, ZnO, MB 9,2 18 6,8 75 51 

A12 LDPE, ZnO, MD 9,4 21 7,2 79 45 

A13 LDPE, ZnO, THFA 8,7 19 6,7 80 46 

A14 LDPE, DCP 9,5 20 12,9 480 48 

A15 LDPE, ZnO 9,1 19 6,9 78 49 

A16 LDPE, DCP, ZnO 7,1 21 8,6 366 34 

σ1 – naprężenie maksymalne lub granica sprężystości, ε1 – wydłużenie przy σ1,  σ2, ε1 – odpo-
wiednio naprężenie i wydłużenie przy zerwaniu, E – moduł Younga 

Wprowadzenie DCP, poprzez usieciowanie materiału, wpłynęło na obni-
żenie wartości σ1, z jednoczesnym zwiększeniem naprężenia oraz wydłużenia 

,przy zerwaniu. DCP w LDPE powoduje, z jednej strony, zmniejszenie stopnia 
krystaliczności, co znajduje w odzwierciedlenie w wielkości σ1, ale jednocze-
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śnie sieciując polimer, wpływa na wzrost σ2 i ε2. W przypadku ε2  jest to znacz-
ny wzrost – z poziomu 107% do 480%. 

Wprowadzenie do plastomeru dyspersoidu mineralnego doprowadziło do 
obniżenia wartości σ1, σ2 i ε2 z jednoczesnym nieznacznym wzrostem wartości 
modułu Younga. Uzyskane wyniki sugerują, że ZnO pełni tu rolę nieaktywnego 
napełniacza.  

W układzie, gdy do LDPE wprowadzono i DCP i ZnO, zauważyć można 
zmniejszenie wartości σ1, ε1, σ2 i E oraz wzrost wydłużenia przy zerwaniu 
o 342% w stosunku do niemodyfikowanego LDPE. 

 
Rys. 1. Wpływ DCP i ZnO na wartość σ1, σ2 

 
Rys. 2. Wpływ DCP i ZnO na wartość wydłużenia przy zerwaniu 
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Jednoznacznie widać, iż ZnO powoduje niewielkie obniżenie wartości ε2, zaś 
DCP jej zwiększenie, co również zamanifestowało się, gdy w układzie znalazło 
się i DCP i ZnO. Spowodowane jest to najprawdopodobniej adsorpcją polarne-
go DCP na cząsteczkach ZnO, w wyniku czego część DCP zostaje zużyta na 
zmodyfikowanie LDPE oraz jego degradację, a także mocniejsze usieciowanie 
w okolicy ZnO. 

W przypadku układu LDPE, ZnO modyfikatory nie wpłynęły w sposób 
znaczący na właściwości mechaniczne materiału, pozostają one na poziomie 
mieszanki LDPE, ZnO. 

Najciekawszą od strony technicznej jest mieszanka zawierająca LDPE, 
DCP, ZnO i modyfikatory. Wprowadzenie MA lub THFA spowodowało 
zmniejszenie wartości modułu Younga i ε2. W przypadku obecności MB i MD 
zaobserwowano wzrost właściwości mechanicznych w odniesieniu do usiecio-
wanego LDPE zawierającego jedynie ZnO. 

 
Rys. 3. Wpływ modyfikatorów na wartość σ1, σ2 w kompozycji LDPE, DCP, ZnO 

Wyraźnie wzrasta wartość σ1, σ2 w przypadku MD, co pozwala na stosowanie 
elementów wykonanych z takiej kompozycji przy większych naprężeniach roz-
ciągających. Jednocześnie wzrastają właściwości plastyczne materiału – wydłu-
żenie przy zerwaniu wzrasta prawie czterokrotnie, z poziomu 107% dla LDPE 
i 78% dla LDPE, DCP, ZnO do wartości 424%. Obecność koagentów powoduje 
najprawdopodobniej powstanie wiązań jonowych wewnątrz łańcucha polime-
rowego, które pełnią rolę ślizgowych węzłów sieci. Najskuteczniejszy okazał 
się tu MD. 
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Rys. 4. Wpływ modyfikatorów na wartość wydłużenia przy zerwaniu w układzie 
LDPE, DCP, Zno/modyfikator 

 
Rys. 5. Wpływ modyfikatorów na wartość modułu Younga w układzie 
LDPE, DCP, ZnO/modyfikator 
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Wnioski 

Zastosowanie modyfikatorów wielofunkcyjnych może wpłynąć na pod-
niesienie bezpieczeństwa technicznego wyrobów wykonanych z polietylenu 
małej gęstości. Przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa na odpowied-
nim poziomie pozwala na zwiększenie dopuszczalnych naprężeń o ok. 100% 
w przypadku MD, poszerzając zakres zastosowań technicznych LDPE. Dodat-
kowo koagent ten zwiększa wartość modułu Younga o ok. 60% w stosunku do 
kompozycji LDPE, DCP, ZnO. Wpływ pozostałych modyfikatorów nie jest tak 
jednoznaczny i należy go rozpatrywać w aspekcie poszczególnych zastosowań. 

Z technicznego punktu widzenia, najbardziej korzystny jest układ, gdy do 
mieszanki zawierającej LDPE oraz substancję sieciującą i dyspersoid mineralny 
wprowadzimy MD lub MB. 
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INFLUENCE OF CHEMICAL MODIFICATION ON THE 
LEVEL OF TECHNICAL SECURITY OF ELLEMENTS MADE 

OF LOW DENSITY POLYETHYLENE 

Abstract 

The object of investigation was a low density polyethylene subjected to chemical modi-
fication with maleic esters-allyl maleate, butyl maleate, dodecyl maleate, and allyl 
tetrahydroftalate. Crosslinking substance – dicumylperoxide and mineral dispersoid –
ZnO was added to the some samples The effect of modifiers on mechanical properties 
was investigated. The most effective modifier was dodecyl maleate which , in the pres-
ence of dicumyl peroxide and zinc oxide, increased the tensile strength of the material. 

Keywords: polyethylene, chemical modification, technical security. 
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Abstract. The study presents comparison of effectiveness in using microbial desu
phurisation of dairy  industry. Compara
formance and effectiveness depending on medium and wastewater content: COD and 
sulphites. Authoress proves that usage of SRB can be successfully exploited in signif
cant reduction of sulphates and their immediate
separated from the wastewater in form of sludge.

Keywords: sulphur reducing bacteria SRB, biological methods, 
ruminis, sewage treatment, dairy industry

Introduction 

Remediation of industrial wastewater
namely: bacteria, is nowadays part of the technology used in waste water trea
ment plant. There are many species of bacteria in a wastewater treatment plant. 
In a recent study, over 300 species were identified in an aeration
er, they can all be categorized by the way that they obtain oxygen as aerobic, 
anaerobic or facultative.
in an aerated environment. This means th
for the respiration of the bacteria.
grade the pollutants in the incoming wastewater into energy they can use for 
growth and reproduction. In most cases, the oxygen has to be added mechan
cally to the wastewater throu
treatment plant. Anaerobic bacteria are normally used in an anaerobic digester 
to reduce the volume of sludge to be disposed of and to produce methane gas. 
This process is completed in anaerobic conditio
gen in the water. The anaerobic bacteria normally get the oxygen needed for 
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MICROBIOLOGICAL DECOMPOSITION OF SULPHATES 
IN INDUSTRIAL WASTEWATER 

study presents comparison of effectiveness in using microbial desu
phurisation of dairy  industry. Comparative study covers two factors describing pe
formance and effectiveness depending on medium and wastewater content: COD and 
sulphites. Authoress proves that usage of SRB can be successfully exploited in signif
cant reduction of sulphates and their immediate change into sulphides, which can be 
separated from the wastewater in form of sludge. 

sulphur reducing bacteria SRB, biological methods, Desulfotomaculum 
, sewage treatment, dairy industry. 

Remediation of industrial wastewater using microbiological methods, 
bacteria, is nowadays part of the technology used in waste water trea

There are many species of bacteria in a wastewater treatment plant. 
In a recent study, over 300 species were identified in an aeration basin. Howe
er, they can all be categorized by the way that they obtain oxygen as aerobic, 
anaerobic or facultative. Aerobic bacteria are used in most new treatment plants 
in an aerated environment. This means that there is dissolved oxygen available 

the respiration of the bacteria. They use the free oxygen in the water
grade the pollutants in the incoming wastewater into energy they can use for 
growth and reproduction. In most cases, the oxygen has to be added mechan
cally to the wastewater through the use of aerators in the aerated section of the 
treatment plant. Anaerobic bacteria are normally used in an anaerobic digester 
to reduce the volume of sludge to be disposed of and to produce methane gas. 
This process is completed in anaerobic conditions, without any dissolved ox
gen in the water. The anaerobic bacteria normally get the oxygen needed for 
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study presents comparison of effectiveness in using microbial desul-
tive study covers two factors describing per-

formance and effectiveness depending on medium and wastewater content: COD and 
sulphites. Authoress proves that usage of SRB can be successfully exploited in signifi-

change into sulphides, which can be 

Desulfotomaculum 

using microbiological methods, 
bacteria, is nowadays part of the technology used in waste water treat-

There are many species of bacteria in a wastewater treatment plant. 
basin. Howev-

er, they can all be categorized by the way that they obtain oxygen as aerobic, 
Aerobic bacteria are used in most new treatment plants 

is dissolved oxygen available 
They use the free oxygen in the water to de-

grade the pollutants in the incoming wastewater into energy they can use for 
growth and reproduction. In most cases, the oxygen has to be added mechani-

gh the use of aerators in the aerated section of the 
treatment plant. Anaerobic bacteria are normally used in an anaerobic digester 
to reduce the volume of sludge to be disposed of and to produce methane gas. 

dissolved oxy-
gen in the water. The anaerobic bacteria normally get the oxygen needed for 
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their respiration from their food source and the process is also called fermenta-
tion. Another use of anaerobic bacteria is in the biological removal of phospho-
rus and sulphur. During this process, a part of the aeration section of the treat-
ment plant may be made into an anaerobic zone  to facilitate the growth of 
phosphorus and sulphur accumulating organisms, which in turn lowers the 
amount of phosphorus as well as sulphurin the effluent. Facultative bacteria are 
able to change their mode of respiration from aerobic to anaerobic and back 
again. These bacteria are able to adapt to either condition, although they prefer 
the aerobic condition. 

The aim of the study 

The aim of this study is to investigate the possibility of applying sulphate 
respiration process to remove organic impurities in case of leakage of industrial 
wastewater. These happen due to leakage caused by old and worn-out pipelines, 
eroded concrete tanks or other containers as well as during floods. Majority of 
wastewater contain sulphates content decomposition to determine the 
effectiveness of the cleaning process using bacteria Desulfotomaculum ruminis. 
Microbial sulphate reduction (sulphur breathing), which is a part of the natural 
cycle of sulphurin nature, plays an increasingly important role in environmental 
protection methods. Removal of sulphates by chemical treatment is very costly, 
and therefore the biological method of sulphate reduction in wastewater and 
sludge can be very effective and economically viable.  

Microorganisms responsible for the implementation and exploitation of 
the sulphate respiration are sulfate-reducing bacteria (SRB), commonly found  
in sediments and ground water, especially in the vicinity of organic pollutants. 
Their effect on the ecosystem is limited to anaerobic conditions, the activity of 
these microorganisms conditioned supply of organic substrates and sulphates 
depends mainly on the quantitative relations hip between organic contaminants 
(eg, COD content) are prone to degradation in the process of metabolism, and 
sulphates (or sulfites, tiosulphites) reduced to hydrogen sulphide or sulphide. 
Due to these properties, these bacteria are used in wastewater and sludge 
treatment, industrial waste treatment, bioremediation of soil, and in other 
activities used in the environmental protection of the environment. 

Biological decomposition of organic pollutants  

Metabolism is the process of enzymatic conversion of low-value 
substrates into more valuable products. Thanks biotransformation we are able to 
get organic products found in plants in small amounts, and synthesize unknown 
substances. Biotransformation processes do not provide energy, nor precursors 
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for the cellular synthesis and proceed with the participation of a limited number 
of enzymes (most often changes are single enzyme).This process accompany 
normal metabolic activity of cells, those growing and fixed as well as resting 
forms of microorganisms. This is possible, due to the many enzymes low 
selectiveness towards substrate individual nature (specificity), that enzymes are 
involved and active not only in the transformation of their respective metabolic 
substrates, but also in a structurally similar compounds (such as xenobiotics), 
which do not occur in normal or regular cellular metabolism [1].  

Microbiological reduction of sulphates has been thoroughly studied [2, 3, 
4, 5] and applied in technologies of natural environment protection and 
restoration, in cleaning of environments polluted with organic compounds, 
sulphates and soluble heavy metals [2, 6]. Within the process of microbiological 
reduction of sulphates SRB (Sulphur Reducing Bacteria) use sulphates as the 
final acceptors of electrons in the breathing chain. SRB gain energy from 
oxidation of organic compounds, for instance lactates and simple organic 
compounds contained in wastewater of post-wastewater sediments [7, 5]. Dairy 
sewage induce deficit in oxygen content of receiving ponds as a result of high 
BOT5. This leads to fast concrement expansion of Filamentous bacteriae and 
Sphaerotilusnatans. Prompt decay processes in bottom sediments cause exhaust 
of reek gases, which contaminate atmospheric air in surroundings. Influence of 
dairy sewage on receiving ponds is seen in: sedimentation of slurry, fungi 
expansion, strong oxygen absorption, distribution of hydrogen sulphite and 
others accompanying undesirable and harmful phenomena [9]. 

Bedrock aim of the biological sewage treatment is removal from the 
sewage all biologically decomposed pollutants. Decomposition of organic 
pollutants comes from natural colonies of microorganisms suspended in fluid, 
which initiate and carry out the process naturally (method of active sediment) or 
microorganism creating harden biomass (trickling filter method). Organic 
pollutants are exploited by microorganisms due to biochemical changes as 
pasture inducing increase of bacterial biomass. Remaining part of decomposed 
pollutants are discharged in oxygen conditions as carbon dioxide and water.  

In case of anaerobic processes gaseous products of organic mass 
decomposition are methane and carbon dioxide [7, 8]. Sewage treatment, in 
which active sediment was applied, is based upon creation in fluid flocks with  
50–100 mm diameter and extremely well developed surface. Flocks are built of 
mineral, brown, grainy nucleus placed in mucosal envelope and consisting of 
numerous heterofites bacteria species such as Acinetebacterium, Pseudomonas, 
Zoogloea, Enterobacteriae, Aeromonas, Flavobacterium, Achromobacter and 
Micrococus. Metabolism of microorganism results in mineralization of organic 
pollutants and absorption on outer surface of flocks. Active sediment method 
need to deliver oxygen as bio oxidation substrate of organic impurities [9]. 
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Advantage of sewage treatment using active sediment method is high 
effectiveness of disposal sedimentation up to 95% and liquidation of pathogenic 
microbes up to 98% with relatively low demand for oxygen (BOT5). In turn 
disadvantage is high vulnerability of microorganisms to toxic complexes and 
other factors affecting their expansion. High performance of active sediment 
method in brewing industry is proved by decreasing BOT5 between 85 – 95 % 
[10]. 

Materials and method  

Research programme covered by this study is a part of a wider project 
covering use of different types of bacteria in water treatment of industrial 
wastewater [11]. The sulphate the general purpose of this study was to check 
the possibility of using SRB for the process of dairy industry wastewater purifi-
cation. This type of wastewater contain mainly carbohydrates, mainly lactose  
(30,9%), proteins (23,6%, including 80% of casein) and fats (41,4%) coming 
from milk and its products [10, 11].  

The study was focused on evaluation of the catabolic activity and dynam-
ics of growth of SRB culture in the process of  COD reduction, accompanied by 
reduction of sulphates to sulphides, taking place in a modified Starkey medium 
containing dairy industry wastewater as the only source of energy needed for 
the bacteria metabolism. Sulphur reducing bacteria (SRB) used in the study 
were isolated from the marshy soil from the vicinity of Poznan city and identi-
fied as Desulfotomaculum ruminis [12]. The isolated culture of these bacteria 
was stored and grown on liquid Starkey medium [13] containing [g/dm3]:  

MgSO4·7H2O 2,00 
Na2SO4 2,42 
NH4Cl 1,00 
K2HPO4 5,00 
CaCl2·6H2O 0,25 
FeSO4(NH4)2SO4·6H2O 0,50 

The only source of carbon and energy was 10,16 cm3  of sodium lactate. 
The medium also contained microelements in the following amounts [g/cm3]:  

MnSO4·4H2O  6,2·10-4 
CuSO4·5H2O  2,4·10-4 
ZnNO3·6H2O  2,0·10-5 
(NH4)2MoO4  2,0·10-5 
NaHSeO3  2·10-11 
H3BO3  1,7·10-4 
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The media studied were industrial wastewater from the Regional Dairy 
Cooperatives in Krzepice and Radomsko, containing organic and inorganic 
pollutants including sulphates and metals [11]. Laboratory equipment as well as 
bed were sterilized in 120°C. Sulphides were indicated in precipitated cadmium 
sulphide – iodometric method [12]. 

Kinetic studies were carried out at 37oC, pH = 7,0–7,5 in anaerobic con-
ditions (helium) in tightly closed reactors of 50cm3 capacity, filled with the 
modified Starkey medium without lactate and the wastewater which was the 
only source of carbon and energy for SRB. The amounts of the wastewater are 
specified in the results section. After blowing helium to ensure anaerobic condi-
tions, the samples were inoculated with a 4% inoculum collected from the cul-
ture in the phase of logarithmic growth (after 24 hours). The wastewater sam-
ples of pH close to 6,5, were stored in a refrigerator. Reference (blank) sample 
was conducted on Starkey medium with lactate. 

The samples to be used in experiments were heated to room temperature. 
Prior to the study they also had to increase their pH to about 7,0, which was 
made by adding a diluted NaOH solution. The rate of the microbiological proc-
ess of sulphate decomposition was evaluated from the degree of SO4

2- reduction 
to S2- and the rate of reduction in chemical oxygen demand, measured at certain 
time intervals. To make the measurements the reactors were blown with helium 
and the blown out H2S was absorbed in washer containing 0.02 mol/dm3 solu-
tion of cadmium acetate. The sulphides precipitated were quantified by the io-
dometric method [17].  

The effectiveness of desulphurisation (reduction in COD – indicator of 
organic matter content) was measured by the amount of oxygen consumed in 
the reactions upon heating the sample with an oxidising reagent (potassium 
dichromate) according to the method described in [13]. 

Results and discussion  

The kinetic curve of dissimilative sulphate reduction in the standard 
Starkey medium has a specific shape corresponding to the three typical phases 
of microorganisms growth, i.e. to the induction growth lasting for the bacteria 
studied for about 15 hours, the phase of logarithmic growth – disturbed by 
a temporary decrease in the rate of transformation, and the phase of equilibrium 
and stabilisation   
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Fig.1. The influence of the initial content of wastewater from “Krzepice” in modified Starkey 
medium on the effectiveness of microbiological reduction of sulphates to sulphides 

The process is completed in about 240 hours and after the concentration 
of sulphides studied in the Starkey medium is 100 mg of sulphides in 1 litre. 
Simultaneously series of measurements were made for the wastewater from the 
water treatment plant “Radomsko”. The kinetic curves characterising microbi-
ological reduction of sulphates in the presence of these samples showed roughly 
the same diversity, (Fig. 2). The amount of sulphides obtained as a result of 
microbiological reduction of sulphates after 8 days in the medium containing 
70%, of wastewater from “Radomsko” is close to 800 mg/dm3, while in the 
medium containing 50% and 30% of this wastewater is near 700 mg S per litre. 
For the samples from “Radomsko” the influence of concentration of the waste-
water sample on the course of sulphate breathing is almost the same. 

The longer time the higher sulphides content in examined samples. In-
creased level of sulphides reduced from sulphates showed impact of SRB. In all 
samples this content is growing at the similar pace. Samples with the lowest 
content of slurry are achieving large amounts of sulphides. In order to maintain 
continuity of the process, the wastewater should be supplemented with addi-
tional portions of sulphates to keep the best proportion between the content of 
sulphates and the level of wastewater pollutants. 

COD (Chemical Oxygen Demand) was also examined, being an indicator 
determining the content of organic substance, with amount of oxygen consumed 
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intensity showed its decrease in time. The higher concentration of sewage the 
later drop is occurring, but is most visible and evident. Final COD levels are 
considerably lower than initial and in all samples stay at the similar level. 

 

Fig. 3. The influence of the initial content of wastewater from “Krzepice” in modified Starkey 
medium on the reduction in COD 

 
Fig. 4. The influence of the initial content of the wastewater from “Radomsko” in modified. 
Starkey  medium on microbiological reduction in COD 



 Microbiological decomposition… 207 

 

Desulfotomaculum ruminis bacteria strain was used for conducting examina-
tions on the fluent standard Starkey’s medium in glass reactors, providing an-
aerobic conditions for growth. Kinetic examinations were being conducted on 
bacteria in their logarithmic phase of growth making transplants of every 48 
hours. Samples, containing the Starkey’s medium and different content of dairy 
sewage, were inoculated with SRB bacteria in the most intense phase of growth 
and degasified with helium. Temporal appearance of FeS traces were observed 
on the bottom of reactors already after 24 hours from the moment of inocula-
tion. 

Research findings proved that the content of sulphides, with the specific 
concentration in samples, determines the activity of bacteria reducing sulphates. 
The volume of BRS bacteria grew in time and the highest number of bacteria 
was the fifth day after inoculation in all inspected samples. As a result of the 
increased number of bacteria reducing sulphates a considerable reduction in 
organic substances contained by sewage is taking place what decides about 
good cleaning. Application of sulphate dissimilative reduction in the process of 
sewage treatment plant is beneficial for oxidizing organic substance included in 
sewage. 

In the anaerobic environment sulphates are reduced to sulphides, with se-
creting hydrogen sulphide as incidental compound. This reduction is possible as 
a result of sulphate bacteria. Inoculation of Desulfotomaculum ruminis into 
inspected samples resulted in considerable decrease of sulphides in the sewage. 
Simultaneously bacteria are contributing to the rise in the number amount of 
simpler post reduction substances. 
Large numbers of the desulphurisation bacteria breed considerably during the 
first three days. It proves that minimal volumes of oxygen are needed for oxi-
dizing organic compounds contained in slurry. COD value was diminishing 
with time. It is a result of consuming oxygen acquired from oxidant, for oxidiz-
ing organic compounds.The pollutants present in the wastewater were proved to 
be nontoxic to the sulphur reducing bacteria and did not inhibit their growth. 
The bacteria strain tested can be used for the removal of soluble mineral (metal 
ions) and organic pollutants. 
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MIKROBIOLOGICZNY ROZKŁAD SIARCZANÓW 
W ŚCIEKACH PRZEMYSŁOWYCH 

Streszczenie 
W pracy przedstawiono porównanie skuteczności w wykorzystaniu mikroorganizmów 
do odsiarczania ścieków przemysłu mleczarskiego. Analiza porównawcza obejmuje 
dwa czynniki opisujące działanie i skuteczność w zależności od medium i zawartości 
ścieków: ChZT i siarczany. Autorka dowodzi, że użycie BRS może być z powodzeniem 
wykorzystywane w znacznej redukcji siarczanów i ich natychmiastową zmianę do 
siarczków, które mogą być oddzielone od ścieków w postaci osadu. 

Słowa kluczowe: bakterie redukujące siarczany BRS, metody biologiczne, Desulfoto-
maculu ruminis, oczyszczanie ścieków, przemysł mleczarski. 
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PRÓBA WYKORZYSTANIA
AERODYNA

BEZPIECZE

Streszczenie. Jednym z zada
specyfikę stanowiska pracy. Cz
konieczności współdziałania 
celu modele, symulatory lub trena
wiąże się z ryzykiem, niebezpiecze
zji, wyćwiczenia przez załog
dach oraz  współdziałania członków załogi. 
Tunel aerodynamiczny jest wykorzystywany w 
jachtów i trymowaniu oż
sowaniu tunelu aerodynam
rowania jachtem, które jest realizowane za 
przyjęto tezę, iż można wykor
oraz analizy bezpieczeństwa w zakresie t
Przedstawiono propozycj
przedstawienia zagadnień
jących na jacht w czasie ruchu, podstawowych zasad 
sprawności aerodynamicznej przy ró
liwość wizualizacji linii przepływu powietrza wokół 
szkoleniowe opisujące wykorzystanie
gramową i metodyczną
wiedzy, umiejętności i do
naszej cywilizacji. 

Słowa kluczowe: nauczanie 
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RÓBA WYKORZYSTANIA TUNELU 
AMICZNEGO W SZKOLENIU I ANALIZIE 

BEZPIECZEŃSTWA W śEGLARSTWIE 

Jednym z zadań inżynierii bezpieczeństwa jest szkolenie obejmuj
 stanowiska pracy. Często, ze względów bezpieczeństwa, wysokich kosztó

ci współdziałania wielu osób na różnych stanowiskach, stosuje si
ele, symulatory lub trenażery. Żeglarstwo jest taką formą działalno
 z ryzykiem, niebezpieczeństwem, wymaga umiejętności podejmowania dec

wiczenia przez załogę procedur opartych na poleceniach, meldunkach, kome
dach oraz  współdziałania członków załogi.  
Tunel aerodynamiczny jest wykorzystywany w żeglarstwie w projektowaniu kadłubów 
jachtów i trymowaniu ożaglowania. Nie ma natomiast doniesień literaturowych o st

namicznego do interakcyjnego, dynamicznego uczenia mane
rowania jachtem, które jest realizowane za pomocą realnego modelu jachtu. 

żna wykorzystać tunel aerodynamiczny do nauczania ż
oraz analizy bezpieczeństwa w zakresie teorii i praktyki manewrowania jachtem. 
Przedstawiono propozycję wykorzystania tunelu aerodynamicznego do pogl
przedstawienia zagadnień stateczności, nawietrzności i zawietrzności jachtu, sił dział

cych na jacht w czasie ruchu, podstawowych zasad aerodynamiki ożaglowania i jego 
ci aerodynamicznej przy różnych kursach względem wiatru. Zaletą

 wizualizacji linii przepływu powietrza wokół żagli. Przygotowano procedury 
ące wykorzystanie symulatora oraz przedstawiono koncepcj

 i metodyczną dla kierunku turystyka z nautyki, dziedziny, która jest sum
ści i doświadczeń przyrodniczych związanych z żeglugą w dorobku 

nauczanie żeglarstwa, teoria żeglowania. 
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Wstęp 

W wielu aspektach życia codziennego coraz częściej porusza się temat 
bezpieczeństwa. Żeglarstwo, jak każda inna forma turystyki kwalifikowanej, 
niesie ze sobą określone zagrożenia, w których czynnik ryzyka można jednak 
minimalizować. Praktyka wskazuje, iż o bezpieczeństwie w żeglarstwie decy-
duje przede wszystkim pogoda połączona z ludzkim błędem. Na niebezpieczeń-
stwo związane z „siłą wyższą” mamy co najmniej ograniczony wpływ, ale 
można i trzeba eliminować ryzyko związane z niewłaściwym użytkowaniem 
jachtu. Poznanie teoretycznych podstaw sztuki żeglowania i nabycie niezbęd-
nych wiadomości i umiejętności praktycznych jest nieodzownym warunkiem 
bezpiecznej rekreacji. Szkolenie w żeglarstwie ma swoją specyfikę. Koniecz-
ność współpracy załogi na jachcie, standardowe procedury zwrotów i manew-
rów jachtem, hierarchiczność decyzji i sposób przekazywania komend, skłania-
ją do  poszukiwania nowych metod szkolenia z wykorzystaniem modeli, symu-
latorów i trenażerów. Symulatory i trenażery mają zastosowanie, gdy chodzi 
o względy bezpieczeństwa, wysokie koszty szkolenia lub współdziałanie wielu 
osób na różnych stanowiskach. Jest to jedno z zadań inżynierii bezpieczeństwa, 
szczegółowy cel ergonomii. 

W pracy podjęto próbę wykorzystania do szkolenia stanowiska demon-
stracyjnego do nauki żeglowania z wykorzystaniem tunelu aerodynamicznego. 
Niniejsze opracowanie opiera się w części na wcześniej publikowanych pracach 
[12, 13, 14], zwrócono uwagę na metodykę realizacji zagadnień bezpieczeństwa 
w żeglarstwie w ramach przedmiotu nautyka a ekoturystyka, który był realizo-
wany na kierunku ochrona środowiska w Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie. 

Żeglarskie zasady bezpieczeństwa w aktach prawnych 

Prawne warunki dotyczące zasad i odpowiedzialności osób uprawiają-
cych sporty wodne są określone w Rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 
9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (D. U. Nr 105 r., poz. 712). 
Posiadanie wymaganych kwalifikacji do uprawiania żeglarstwa stwierdza się 
nadaniem odpowiedniego patentu żeglarskiego Polskiego Związku Żeglarskie-
go. W Polsce obowiązują następujące patenty żeglarskie: żeglarza jachtowego, 
sternika jachtowego, jachtowego sternika morskiego, kapitana jachtowego. Dla 
amatorskiego żeglarstwa w Polsce ważną regulacją prawną jest Ustawa z dnia 
23 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektó-
rych innych ustawach, która wprowadza tzw. „bezpatencie”, na mocy którego 
bez patentu można prowadzić jachty do 7,5 m długości kadłuba dla jachtów 
żaglowych oraz 10 kW mocy silnika dla jachtów motorowych. W środowisku 
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żeglarskim aktualnie dyskutowane są dwie przeciwstawne propozycje nowych 
regulacji prawnych: rządowa o przeniesieniu spraw związanych z żeglarstwem 
do ministerstwa transportu, co może skutkować licencjami, obostrzonymi bada-
niami technicznymi jednostek i obowiązkowymi ubezpieczeniami, oraz projek-
ty społeczne, odwołujące się do praw wolności obywatelskich, o odstąpieniu od 
kodyfikacji spraw żeglarskich. 

Uwarunkowania szkolenia w żeglarstwie 

Żeglarstwo jest formą aktywnego działania, w której wymaga się opano-
wania dość dużej wiedzy specjalistycznej i umiejętności technicznych. Woda 
jest żywiołem niebezpiecznym i opanowanie umiejętności żeglarskich może 
decydować nawet o życiu żeglarza. 

Od początku powstania Głównej Komisji Szkolenia Polskiego Związku 
Żeglarskiego można dostrzec próby unifikacji przebiegu szkolenia żeglarskiego, 
ujednolicenia treści programowych, wymagań egzaminacyjnych, metod prowa-
dzenia zajęć, zestawów pomocy szkoleniowych, systemów organizacyjnych itp. 
Ważną rolę w tym procesie odegrały książki wydane w ramach Biblioteczki 
Żeglarskiej, rekomendowane jako podstawowe podręczniki do nauczania że-
glarstwa. Książki tej serii wprowadziły standardy treści i kanon pojęć niezbęd-
nych w szkoleniu.  

Szkolenie żeglarskie ma swoją specyfikę, o czym piszą w Metodach szko-
lenia w żeglarstwie (wyd. Biblioteczki Żeglarskiej) Zbigniew Chodnikiewicz 
i Andrzej Janikowski [2]: „Pragniemy zwrócić szczególną uwagę [...] na sposób 
przedstawienia niektórych zagadnień metodycznych w rozdziale pt. Metodyka 
prowadzenia zajęć na jachtach żaglowych. Otóż w tej części nie sposób mówić 
o metodyce szkolenia bez przyjęcia pewnej koncepcji technicznego wykonania 
manewru. Zdajemy sobie sprawę, że istnieje szereg „szkół” manewrowania; 
poglądy na te sprawy są czasami kontrowersyjne nawet wśród tych, którzy 
osiągnęli najwyższy stopień wtajemniczenia, wynikający z przebogatego wła-
snego doświadczenia żeglarskiego. Spodziewamy się więc głosów protestu, ba 
– nawet oburzenia, które zabrzmi po ukazaniu się niniejszego opracowania. 
Niemniej jednak, podejmując się tej pracy, musieliśmy przyjąć pewną technikę 
manewrowania, by w stosunku do niej omówić metody szkolenia”.  

Biorąc pod uwagę cytowane powyżej słowa, w kontekście eksperymentu 
wykorzystania stanowiska z tunelem aerodynamicznym do nauki żeglarstwa, 
w interpretacji wyników  eksperymentu oparto się na następujących pozycjach 
Biblioteczki Żeglarskiej:  
− w zakresie nauczania manewrowania jachtem pod żaglami – Jerzy 

Szelestowski, Vademecum manewrowania jachtem pod żaglami [11]; 
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Franciszek Haber, Vademecum żeglarza i sternika jachtowego [6].  
− w zakresie nauczania komend żeglarskich – Tadeusz Adamowicz, Marek 

Berkowski, Komendy żeglarskie [1]; Jerzy Dziewulski, Marek Berkowski, 
Zbigniew Dąbrowski, Manewrowanie jachtem żaglowym. Komendy, 
polecenia, ostrzeżenia i meldunki [4]. 

− w zakresie nauczania jachtowych robót bosmańskich – Adam Gańko, Jerzy 
Dziewulski, Jachtowe roboty bosmańskie [5]; Maria Costantino, Krok po 
kroku. Węzły [3]. 

− w zakresie nauczania metod szkolenia w żeglarstwie – Zbigniew 
Chodnikiewicz, Andrzej Janikowski, Metody szkolenia w żeglarstwie [2]. 

− w zakresie metodyki szkolenia – Steve Sleight, Żagle. Trening z instruk-
torem na filmie DVD, na dołączonej płycie DVD opracowanie zawiera filmy 
z zajęć na wodzie i animacje komputerowe treści szkolenia [10]; Franciszek 
Haber, Vademecum nauczyciela żeglarstwa [7]. 

Stanowisko demonstracyjne w tunelu aerodynamicznym 
do poglądowego nauczania żeglowania  

Zaproponowany w pracy model (symulator) do nauki żeglowania umoż-
liwia jednoczesne szkolenie całej załogi, wymaga współdziałania wszystkich jej 
członków, którym przydzielono odpowiednie stanowiska manewrowe. Równo-
cześnie obsługę modelu  jachtu na symulatorze mogą stanowić dwaj członkowie 
załogi obsługujący lewy i prawy foka szot, szotmen grota, szotmen bezana, 
sternik i kapitan (najczęściej tradycyjnie na mniejszych jednostkach rolę kapita-
na sprawuje sternik). Model jachtu umieszczony jest w strumieniu powietrza. 
Członkowie załogi fizycznie, „do ręki”, dostają szoty lub ster, którymi posługu-
ją się zgodnie ze sztuką żeglarską, a więc zgodnie z komendami luzują lub wy-
bierają szoty, ostrzą lub odpadają, chociaż posługują się w tym celu mniejszymi 
gabarytowo linami i mniejszą co do wartości siłą. Model jachtu na symulatorze 
reaguje na ich działania jak prawdziwy jacht na wodzie, którego żagle wypeł-
nione są wiatrem. Dodatkowo można zmieniać o pewien kąt kierunek strumie-
nia powietrza, co obrazuje występujące w rzeczywistości nagłe zmiany kierun-
ku wiatru, na co powinna umieć zareagować załoga jachtu.  

Działanie symulatora żeglowania opiera się na wykorzystaniu tunelu ae-
rodynamicznego. Pierwszy tunel zbudowali prawdopodobnie bracia Wright – 
twórcy samolotu. Jest to podstawowe urządzenie badawcze wykorzystywane 
w aerodynamice doświadczalnej. 
Istota działania: 
− jednorodny strumień powietrza opływa badany przedmiot; 
− z zasady względności ruchu wynika, że poruszające się powietrze działa tak 
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samo na model, jakby to powietrze było nieruchome, a poruszał się w nim 
model; 

− dla stacjonarnego obserwatora zjawiska występujące na modelu odpowiadają 
jego zachowaniu się w trakcie rzeczywistego ruchu.  

Zaproponowany w pracy swego rodzaju symulator do nauki żeglowania 
jest systemem modelowym. Rozwiązanie techniczne modelu jest przedmiotem 
zgłoszenia patentowego. Model może być wykorzystany do demonstracji 
i poglądowego przedstawienia  następujących zasad obsługi jachtu: 
− stawianie i zrzucanie żagli; 
− ustawianie żagli w kursie bejdewind; 
− ustawianie żagli w półwietrze; 
− ustawianie żagli w kursie baksztag; 
− ustawianie żagli w kursie fordewind; 

Zmiany kursów i manewrów złożonych: 
− ostrzenie (kurs na wiatr); 
− odpadanie (odchodzenie od linii wiatru); 
− zwrot przez sztag; 
− zwrot przez rufę; 
− różne kombinacje zwrotów, np. manewrowanie w ósemce sztagowej, dojście 

do boi, dojście do pomostu itp.  
Przedmiotem eksperymentu jest jakościowa analiza zachowania się mo-

delu, a nie ilościowe badanie sił występujących na ożaglowaniu, co zmuszałoby 
do przyjęcia współczynników korekcyjnych wynikających z braku składowej 
ruchu jachtu względem kierunku wiatru. Niemniej możliwym jest potencjalne 
wykorzystanie stanowiska demonstracyjnego, po zamontowaniu odpowiednich 
czujników tensometrycznych umieszczonych na modelu, do: 
− ustalania różnicy ciśnień przy opływie profili żagli przez wiatr; 
− dokonania pomiaru sił działających na żagle w różnych kursach względem 

wiatru 
− wizualizacji przepływu strug wiatru na żaglach w różnych kursach. 

Czujniki tensometryczne, np. CL-17 pm, współpracują z przetwornikami 
służącymi do precyzyjnych pomiarów sił działających na model i zamiany ich 
wartości na sygnał elektryczny, który jest rejestrowany przez interfejs pomia-
rowy.  

Dyskusja wyników eksperymentu 

Symulator do nauki manewrowania jest systemem modelowym. Warto 
przeprowadzić dyskusję, na ile możliwe jest jego wykorzystanie w stosunku do 
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realnie występujących warunków w praktyce żeglarskiej oraz możliwości szko-
lenia zgodnie z procedurami manewrów i zwrotów zalecanych w podręcznikach 
rekomendowanych do szkolenia.  

Rozpoznawanie kierunku wiatru 

Pierwszoplanową sprawą w nauczaniu żeglarstwa jest umiejętność rozpo-
znawania kierunku wiatru przez  żeglarza na płynącym jachcie. Kierunek wiatru 
odczuwany przez załogę w ruchu jachtu jest inny niż kierunek wiatru wskazy-
wany na nabrzeżu, np. przez drzewo, które wyginając się, wskazuje wiatr rze-
czywisty. Gdy jacht porusza się, oddziałuje na niego wiatr własny – równy 
prędkości jachtu, ale przeciwnie skierowany. Wiatr odczuwany przez żeglarza 
na jachcie zawsze jest wypadkową wiatru rzeczywistego i własnego jachtu 
i określany jest wiatrem pozornym, aczkolwiek to on realnie wypełnia żagle. 
Wiatr pozorny jest  zawsze ostrzejszy od rzeczywistego, a może być [8]:  
− słabszy, powolniejszy od rzeczywistego – zawsze przy fordewindzie, gdy 

stanowi różnicę prędkości wiatru rzeczywistego i jachtu, ale też na kursach 
baksztagowych, dla powolnych jachtów, gdy wpływ prędkości własnej 
jachtu nie jest duży, 

− szybszy i silniejszy od rzeczywistego – dla wszystkich jachtów przy 
żegludze na wiatr, a dla jachtów bardzo szybkich – najszybszy przy 
baksztagu. 

Na żagle zawsze oddziałuje wiatr pozorny i według niego ustawiamy ża-
gle, ale w omawianym symulatorze (modelu) występuje tylko wiatr rzeczywi-
sty, dlatego ustawienia żagli na modelu różnią się od optymalnego, proporcjo-
nalnie do hipotetycznej prędkości jachtu (gdyby jacht rzeczywiście płynął) 
i kierunku wiatru rzeczywistego. Model jachtu nie wykazuje dryfu, któremu 
podlegają, w mniejszym lub większym stopniu, wszystkie jednostki o napędzie 
żaglowym, ale skutkuje to jedynie niewielką zmianą kątową kursu jednostki.  

Fakt ten nie wpływa jednak zasadniczo na możliwość symulacji zwrotów 
i manewrowania jachtem, gdyż w konsekwencji jacht zajmuje jedynie inne po-
łożenie kątowe na makiecie, niż miałby w rzeczywistości (kąt ten można osza-
cować i nie wyniesie on więcej niż kilka stopni), a procedura manewru lub 
zwrotu od tych wielkości jest niezależna. Symulator można wykorzystać do 
dokładnego wyznaczenia (zmierzenia) kąta martwego w żeglowaniu na wiatr, 
co można wykorzystać w interpretacji konieczności halsowania jachtem w celu 
osiągnięcia zamierzonego celu podróży. 

Wykorzystanie modelu do wizualizacji przepływu strug wiatru 
na żaglach – stawianie żagli i trym żagli w różnych kursach 

Jacht nie może płynąć dokładnie pod wiatr. Siła pozwalająca jachtowi 
żeglować pod pewnym kątem w stronę, skąd wieje wiatr, podobna jest do siły 
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dającej wznoszenie skrzydłom szybowca. Żagiel staje się odpowiednikiem płata 
nośnego. 

Dobrze wytrymowany żagiel ma charakterystykę płata, którego profil jest 
krzywą paraboliczną, posiadającą punkt najgłębszy niedaleko masztu i dążącą 
do osiągnięcia płaskiej powierzchni w miarę zbliżania się do liku wolnego. Po-
wietrze, opływając żagiel (pędnik), zgodnie z prawem Pascala, oddziałuje zaw-
sze prostopadle na powierzchnię, z którą się styka. 

Powietrze opływające żagiel w związku z jego profilem zmienia kierunek 
swego ruchu. Cząsteczki powietrza po zawietrznej mają większą drogę do prze-
bycia od cząsteczek pędzących po nawietrznej. Zgodnie z prawem laminarnego 
ruchu, dla tej prędkości ruchu cząsteczek, cząsteczki powietrza rozdzielone na 
dwie strugi opływające żagiel muszą spotkać się w tym samym czasie przy liku 
tylnym żagla. W konsekwencji cząsteczki powietrza biegnące po stronie za-
wietrznej muszą przyspieszyć.  

Zgodnie z prawem Bernouliego, wzrost prędkości przepływu powoduje 
spadek ciśnienia. Dlatego też po obu stronach żagla powstaje różnica ciśnień. 
Po stronie nawietrznej wystąpi nadciśnienie w stosunku do ciśnienia atmosfe-
rycznego, spowodowane wystąpieniem na drodze cząsteczek powietrza prze-
szkody, jaką jest żagiel, natomiast po stronie zawietrznej występuje znaczne 
podciśnienie, wynikłe z przyspieszonego przepływu cząsteczek powietrza. 

Różnica ciśnień powoduje powstanie siły aerodynamicznej, która stara 
się przemieścić żagiel z obszaru o ciśnieniu wyższym do niższego. Działa ona 
na cały żagiel, w przybliżeniu prostopadle do jego powierzchni. Dla lepszego 
zobrazowania można wszystkie siły powstające w poszczególnych punktach 
żagla zsumować i zastąpić je jednym wektorem. Jest to wypadkowa siła aero-
dynamiczna. Pokazuje ona w jakim kierunku będzie chciał przemieszczać się 
żagiel na skutek różnicy ciśnień po jego obu stronach. 

Rozpylenie w tunelu aerodynamicznym np. barwnego aerozolu wskazuje 
obserwatorowi drogę strug powietrza, co można wykorzystać do właściwego 
trymu żagli, ewentualnie demonstracji działania foka jako dyszy (tzw. dyszowe 
działanie foka). Prawidłowo wybrany fok stanowi wraz z przednią krawędzią 
grota wąską szparę zwaną slotem. Aby w niezmienionej objętości cząsteczki 
wiatru przeszły przez slot, muszą przyspieszyć, co w efekcie powoduje dalsze 
obniżenie ciśnienia po zawietrznej stronie grota. Następuje ssanie i zwiększa się 
tym samym siła aerodynamiczna na grocie. Aczkolwiek na dyszowe działanie 
foka istnieje również zgoła odmienny pogląd, który prezentuje również prekur-
sor badań trymu żagli w tunelu aerodynamicznym, autor „kultowej” teorii że-
glowania, Czesław Marchaj [9]. Oczywiście omawiany symulator  nie rozstrzy-
ga odwiecznego problemu żeglarzy odnośnie do dyszowego działania foka, ale 
umożliwia atrakcyjne przedstawienie argumentów obu stron sporu, przy okazji 
pozwala zwrócić uwagi na znaczenie właściwego trymu żagli. 
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Ostrzenie na wiatr i odpadanie od linii wiatru 

Manewry proste polegają na zmianie kierunku żeglowania z uwz-
ględnieniem siły i przede wszystkim kierunku wiatru. Zmianę kierunku ruchu 
realizujemy odpowiednim ustawieniem żagli i steru. Działanie steru jest sku-
teczne tylko w czasie ruchu jachtu względem wody.  

W symulatorze naturalna praca steru zastąpiona jest mechanizmem 
utrzymującym położenie jachtu względem wiatru. W związku z tym w modelu 
nie występuje tendencja do samoczynnego ostrzenia lub odpadania jachtu, która 
w rzeczywistych warunkach wymaga kontrowania sterem, aby uniknąć zmiany 
kursu.  

Tendencja do ostrzenia lub odpadania jachtów jest naturalną skłonnością 
wynikającą z konstrukcji jachtów. Nawietrzność i zawietrzność można zmie-
niać, zmieniając wielkość i ustawienie żagli – wybierając je lub luzując, a także 
przez odpowiednie rozmieszczenie załogi. Przyjmuje się, że nawietrzność jest 
bezpieczniejsza, bo prowadzi do ustawienia łodzi w linii wiatru i zlikwidowania 
przechyłu, ale z kolei powoduje to wytracenie prędkości, co może pozbawić 
jacht zdolności manewrowej. Najlepiej kiedy łódź jest zrównoważona, ale stan 
taki w trakcie pływania ulega zmianom, które można niwelować pracą na ste-
rze. Te elementy, wynikające z teorii żeglowania, należy uwzględnić jako waż-
ną poprawkę przy wykorzystywaniu omawianego modelu (symulatora) nauki 
żeglowania. 

Procedury zwrotów i manewrów jachtem 

Narzędziem do sprawnego prowadzenia jachtu jest system komend 
i poleceń, który jest rezultatem tradycji ukształtowanej wieloletnią praktyką 
różnych ludzi na różnych akwenach i w najróżniejszych warunkach.  

Główna Komisja Szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego zleciła 
opracowanie komend, które po raz pierwszy drukiem ukazały się w 1967 r. 
Tekst przedstawiony w Trzebieży w 1968 roku na ogólnopolskiej konferencji 
instruktorów-egzaminatorów PZŻ przyjęty został jako obowiązujący i zalecony 
jako podstawowy podręcznik w zakresie nauczania komend żeglarskich.  

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku ukazał się podręcznik Je-
rzego Dziewulskiego, Marka Berkowskiego i Zbigniewa Dąbrowskiego 
pt. Manewrowanie jachtem żaglowym, Komendy, polecenia, ostrzeżenia 
i meldunki [4], który jest rekomendowany do szkolenia.  

W omawianym symulatorze w pełni możliwa jest techniczna realizacja 
komend i poleceń za pomocą szotów i steru (funkcję steru w modelu spełnia 
mechanizm utrzymujący położenie jachtu względem wiatru). Model jachtu ma 
zdolności manewrowe, zgodnie z procedurami, które realizuje się za pomocą 
systemu komend i poleceń. 
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Koncepcja programowa i dydaktyczna zajęć z nautyki 
i ekoturystyki 

Poniżej przedstawiono koncepcję programową i metodyczną realizacji 
zagadnień z nautyki, która spełnia postulat wieloprzedmiotowego spojrzenia na 
szkolenie żeglarskie. Zaproponowana tematyka zajęć – nautyka – jako suma 
wiedzy i doświadczeń przyrodniczych związanych z żeglugą odnosi się do 
ważnych zagadnień dorobku naszej cywilizacji, a ekoturystyka – niejako wy-
wodząca się z nautyki powinna kształtować postawy wobec środowiska natu-
ralnego.  

Omawiany w pracy projekt był realizowany w formie zajęć dydaktycz-
nych, jako przedmiot do wyboru dla specjalności turystyka na kierunku ochrona 
środowiska w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie [15]. Zajęcia 
obejmowały 15 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń w ramach przedmiotu 
ekoturystyka a nautyka. 

Założenia i cele przedmiotu 

Wiedza nautyczna, dotycząca bezpiecznej żeglugi, żeglarstwa, locji 
i nawigacji, astronomii nautycznej, meteorologii, jest najstarszą dziedziną wie-
dzy i umiejętności praktycznych, doskonaloną i wykorzystywaną w praktyce 
od starożytności, obecnie między innymi w żeglarstwie. Współczesne żeglar-
stwo jest formą kwalifikowanej turystyki i wyróżnia się tym, że aktywnie przy-
czynia się do ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Celem 
przedmiotu jest charakterystyka uwarunkowań przyrodniczych, techniki że-
glarskiej i wartości kulturowych yachtingu w dobie potrzeby rozwoju zrówno-
ważonej turystyki. 

Ramowy program przedmiotu 

Wykład. Charakterystyka yachtingu na tle celów i form ekoturystyki. 
Rola turystyki zrównoważonej według Światowej Rady Podróży i Turystyki 
(WTTC). Historia rozwoju żeglarstwa. Organizacja sportu żeglarskiego 
i turystyki wodnej w Polsce. Wiadomości o jachtach żaglowych. Aero- 
i hydrodynamiczne podstawy teorii żeglowania. Teoria żeglowania. Locja. Na-
wigacja. Prace bosmańskie. Teoria manewrowania jachtem żaglowym. Etyka 
i etykieta jachtowa. Obyczajowość i kultura żeglarska. Szanty. Komentarze 
i wyjaśnienia dotyczące reguł i przepisów żeglowania i sytuacji nadzwyczaj-
nych na wodzie. Meteorologia. Ratownictwo. Podstawowe zasady ochrony 
wody w środowisku naturalnym i podczas rekreacji. Żeglarskie szlaki tury-
styczne w Polsce. 
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Konwersatorium. Kryteria podziału i ewolucje konstrukcji jachtów ża-
glowych. Typy osprzętu żaglowego, omasztowanie, olinowanie, wyposażenie 
kadłuba. Przeznaczenie i rozmieszczenie żagli na jachcie. Teoria żeglowania. 
Prace bosmańskie (zajęcia praktyczne). Teoria manewrowania jachtem żaglo-
wym w praktyce: stawianie żagli; ustawienia jachtu i żagli w kursie bejdewind, 
półwiatr, baksztag, fordewind; ostrzenie na wiatr i odpadanie od linii wiatru; 
zwrot przez sztag i rufę; kombinacje zwrotów (ósemka sztagowa, dojście do 
boi) – demonstracja i ćwiczenia praktyczne na modelu żaglówki w tunelu aero-
dynamicznym. Wizualizacja przepływu strug wiatru na żaglach w różnych kur-
sach. Locja wybranych turystycznych szlaków wodnych w Polsce.  

Metody dydaktyczne. Wykład wspomagany pokazem multimedialnym, 
ćwiczenia praktyczne na modelu w tunelu aerodynamicznym. 

Podsumowanie i wnioski 

Modelowanie i projektowanie eksperymentu umożliwia doskonalenie 
metodyki kształcenia. Przedstawiona propozycja należy do metod aktywizują-
cych działalność uczącego się. Zaletą jest również możliwość ćwiczenia współ-
działania członków załogi, co w wyszkoleniu żeglarskim odgrywa ważną rolę. 

W odniesieniu do przedstawionego projektu narzuca się generalny wnio-
sek, iż symulator żeglowania pozwala szkolącym się spojrzeć na sztukę żeglo-
wania z pewnej perspektywy i wtedy ich działania, trudne do ogarnięcia na 
rzeczywistym jachcie, stają się sensowne, gdy można je zobaczyć całościowo, 
w pewnej skali. Możliwe jest zatrzymanie (stop – klatka), powtórzenie elemen-
tu manewru, poprawienie i przećwiczenie komend, co w rzeczywistym rejsie 
możliwe jest dopiero w następnym cyklu manewrowym. 

Nauczanie żeglarstwa, nawet gdy chodzi o przyswojenie umiejętności 
technicznych, powinno odwoływać się do tradycji, historii i wyjaśnień termino-
logicznych, aby adept sztuki żeglarskiej postępował zgodnie z zasadami etyki 
i etykiety żeglarskiej, co czyni żeglarstwo zajęciem elitarnym, nawiązującym do 
dorobku nautyki w historii rozwoju cywilizacji. 

Z analizy działania symulatora w aspekcie teorii i praktyki żeglowania 
wynikają następujące wnioski: 
− na symulatorze wiatr pozorny równy jest co do siły i kierunku z wiatrem 

rzeczywistym, wskutek braku składowej wiatru własnego jachtu. 
Konsekwencją jest niewielka zmiana położenia kątowego modelu jachtu 
w stosunku do rzeczywistej pozycji jachtu, gdyby miał on prędkość własną. 
Fakt ten nie wpływa na możliwości manewrowe modelu jachtu. 

− początkującym żeglarzom wiele trudności sprawia wyczucie kierunku wiatru 
(pozornego i rzeczywistego), co w konsekwencji decyduje o powodzeniu 
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manewrów. Na symulatorze jest łatwo rozpoznawalny stały kierunek wiatru 
rzeczywistego, co ułatwia zrozumienie istoty manewrowania jachtem. 

− nie występuje na symulatorzn samoczynna tendencja modelu jachtu do 
ostrzenia lub odpadania, co zawsze w mniejszym lub większym stopniu za-
chodzi w praktyce żeglarskiej. Zagadnienie to powinien zademonstrować na 
modelu instruktor, aby unaocznić znaczenie kontrowania sterem w utrzyma-
niu kursu jachtu. 

− zwroty przez sztag i rufę realizuje się na modelu zgodnie z procedurami 
poleceń i komend określonych w teorii żeglowania, co umożliwia wykony-
wanie manewrów złożonych. 

− w symulatorze możliwa jest wizualizacja przepływu strug wiatru w różnych 
kursach i trymowania żagli. Można dokładnie określić kąt martwy dla jachtu 
i analizować kursy w halsowaniu.  
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AN ATTEMPT AT APPLICATION OF THE AERODYNAMIC 
TUNNEL IN YACHT TRAINING AND SAILING SAFETY 

ANALYSIS 

Abstract 

One of the tasks of safety engineering is job-specific training. Models, simulators or 
training devices are often used for safety reasons, due to high costs and the need of 
cooperation of many people in various positions. Sailing is an activity which is connect-
ed with risk and danger, which requires decision making skills, crew practice of proce-
dures based on orders, dispatches, commands and cooperation of crew members.  
The aerodynamic tunnel is used in sailing for designing yacht hulls and sail trimming. 
However, there is no literature concerning any application of the aerodynamic tunnel for 
interactive dynamic training in yacht maneuvering, which is carried out by means of an 
ideal yacht model. In the paper a thesis has been adopted that the aerodynamic tunnel 
can be used for yacht training and safety analysis within the scope of theory and prac-
tice of yacht maneuvering.  
The paper describes a proposal of application of the aerodynamic tunnel for visual pres-
entation of the issues of the yacht stability, windward and leeward directions, forces 
affecting the yacht during its movement, basic principles of rigging aerodynamics and 
its aerodynamic efficiency on different courses in relation to wind. An advantage of the 
aerodynamic tunnel is the possibility of visualisation of the lines of air stream flows 
around the sails. Training procedures have been prepared describing the application of 
a simulator and a proposal of a syllabus and teaching methodology has been presented 
for a course of Nautics, a branch of science which is the sum of knowledge, skills and 
experience connected with navigation in the history of our civilization, within the de-
gree programme in Tourism. 

Keywords: yacht training, sailing theory. 
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BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W TECHNOLOGII 
CLOUD COMPUTING 

Zmiany charakteru rynku oraz nieustannie rosnąca konkurencja maj
poszukiwanie takich rozwiązań, które pozwolą usprawnić funkcjonowanie 

 koszty działalności przedsiębiorstw na różnych poziomach organizacy
ecznym jest zatem odpowiednie przygotowanie infrastruktury informatyc

nej. Jednym z innowacyjnych produktów rynku IT ostatnich lat jest technologia „cloud 
computing”. Pozwala ona obniżyć koszty prowadzenia działalności poprzez przeniesi

do sieci i tym samym stwarza możliwość znacznej redukcji kos
zaplecza technicznego, pomocy technicznej oraz administracji). Prz

 tego typu rozwiązań stanowią stosunkowo niskie koszty, które często okazuj
niejsze od ryzyka związanego z udostępnieniem danych, w tym także biznesowych. 

Celem pracy jest przedstawienie korzyści oraz obaw i zagrożeń zwi
zastosowaniem rozwiązań typu cloud computing do wspomagania zarządzania prze
biorstwem i bezpieczeństwem przetwarzanych informacji w szerokim tego słowa 

bezpieczeństwo informacji, dane w chmurach. 

Powszechnie przyjmuje się, że żyjemy dziś i tworzymy tzw. 
stwo informacyjne. Globalna cyfryzacja dokumentów oraz popularno
netu spowodowały konieczność zmiany podejścia do bezpieczeń

formacji. Obecnie nie podlega dyskusji fakt, że informacja jest jedną z najwy
ści w biznesie. Przewagę na konkurencyjnym rynku maj

podmioty, które z ogromu dostępnych na rynku informacji potrafią wybra
cie istotne, a także przedmioty, które posiadają informacje niedost

ne dla innych. Informacje te będą natomiast wartościowe tak długo (pozwol
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osiągnięcie przewagi konkurencyjnej), jak długo uda się je utrzymać w tajemni-
cy.  

W związku z rozwojem technologii informacyjnych żyjemy równo-
cześnie w świecie cyfrowym, w którym zdecydowana większość informacji 
przybiera postać elektroniczną i przechowywana jest na elektronicznych nośni-
kach danych – serwerach, dyskach twardych, w chmurze obliczeniowej.  

Cloud computing 

Cloud computing jest to model zarządzania środowiskiem technologii in-
formatycznej z wykorzystaniem rozwiązań zapożyczonych z ideologii funkcjo-
nowania rozwiązań w sieci Internet. Filozofia funkcjonowania cloud computing 
polega na przeniesieniu ciężaru świadczenia usług IT na serwer zewnętrzny 
i umożliwienie stałego dostępu poprzez komputery klientów. Według definicji 
[1, 2], cloud computing, czyli chmura obliczeniowa, jest modelem przetwarza-
nia danych opartym na użytkowaniu usług dostarczonych przez zewnętrzne 
organizacje. Funkcjonalność rozumie się tutaj jako usługę oferowaną poprzez 
dane oprogramowanie. Wykorzystanie tego modelu pozwala na obniżenie kosz-
tów prowadzenia działalności przez przeniesienie oprogramowania do sieci, 
i skupienie się jedynie na wydatkach stałych bez konieczności nabywania jed-
norazowych licencji (rys.1). Jednak jak twierdzą eksperci stosowanie technolo-
gii cloud computing jest swoistą ewolucją technologiczną i rewolucją mentalną, 
gdyż wymaga gotowości i chęci do zmian przedsiębiorców [3]. Wykorzystanie 
tego typu rozwiązania daje wiele korzyści, przede wszystkim finansowych, np. 
miesięczny stały koszt związany z opłaceniem usługi korzystania z wybranych 
opcji jest o wiele niższy aniżeli zatrudnianie administratora oraz pracowników 
pomocy technicznej. Istotne jest to przede wszystkim dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, których na naszym rynku jest coraz więcej. Analityk rynku 
ICT z Frost & Sullivan, Dorota Oviedo, stwierdza, że: „Dla najmniejszych firm 
duże znaczenie ma poziom zaawansowania współczesnych systemów komuni-
kacji biznesowej i brak wykwalifikowanego personelu do instalacji, aktualizacji 
i zarządzania tymi systemami” [2]. Można zatem zauważyć, iż przekonanie 
przedsiębiorców do korzystania z tego typu rozwiązań jest uzasadnione. Bez 
względu na to, czy ktoś jest użytkownikiem, programistą, czy planuje stworzyć 
własną usługę dostępną przez przeglądarkę, korzystanie z możliwości chmur 
obliczeniowych będzie coraz częstsze [2].  



 

 

Rys. 1. Model chmury obliczeniowej z uwzgl

Na rynku istnieją
we. Chmury prywatne s
nym dostawcą usług. Chmury publiczne tworz
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O pozostałe rzeczy, do których należą: sprzęt, zabezpieczenia, system opera-
cyjny, oprogramowanie i aplikacje, musi zadbać zainteresowany. Bardziej 
zaawansowaną formą jest IaaS, czyli rozszerzenie kolokacji o zapewnienie 
sprzętu przez dostawcę. Przedsiębiorca natomiast musi dostarczyć system 
operacyjny, oprogramowanie i aplikacje. Dalej mamy PaaS – Platform as 
a Service. W tej ofercie znaleźć można to, co było w IaaS, ale ponadto dostawca 
dokłada całą platformę aplikacyjną. Wówczas użytkownik przestaje się martwić 
o system operacyjny, a zajmuje się tylko pisaniem aplikacji i ich utrzymaniem. 
Tutaj pojawia się możliwość prowadzenia działalności usługowej, ponieważ 
aplikacje możemy użytkować sami lub po prostu je sprzedawać jako usługi. 
Opcja, gdy dostawca zajmuje się wszystkim, począwszy od sprzętu, aż po 
końcową aplikację, nazywana jest SaaS, co oznacza Software as a Service. 
Wówczas użytkownik korzysta tak naprawdę tylko z określonej aplikacji i jej 
funkcjonalności w chmurze (przez Internet). W tym przypadku rozlicza się on 
w modelu – opłata za jednego użytkownika za miesiąc korzystania. I ostania 
najbardziej korzystna forma, a mianowicie Software plus Service. Jest to 
wymieszanie tego, co prezentowano do tej pory (czyli serwery w firmie, 
aplikacje na komputerach), z tym, co daje chmura (serwery i aplikacje poza 
firmą). Stwarza to możliwość korzystania z klasycznego oprogramowania 
(Software) oraz na zasadzie usługi (Service) [1, 5].  

Jeśli chodzi o zastosowanie tego typu rozwiązania w prowadzeniu swojej 
działalności, to na podstawie przeprowadzonych przez Computerworld [4] ba-
dań Techtrends można zauważyć, że znajomość i wykorzystanie infrastruktury 
w chmurze ma tendencję wzrostową. W marcu 2013 roku pozytywne nastawie-
nie do tego typu rozwiązania zadeklarowało około 44% firm (rys. 2). Oczywi-
ście wszystko jest związane z profilem prowadzonej działalności, sektor ban-
kowy swój brak zainteresowania stosowaniem rozwiązań typu cloud computing 
tłumaczy faktem utraty klientów. „Ludzie nie chcą trzymać swoich pieniędzy 
w chmurze” – mówi dyrektor departamentu infrastruktury IT w Banku PKO BP.  

 

Rys. 2. Struktura przetwarzania danych z zastosowaniem rozwiązań typu cloud computing [4] 
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Korzyści z zastosowania cloud computing: 

1. Korzyści ekonomiczne wynikają ze zmniejszenia kosztów użytkowania. 
Stosowane w firmach serwery i systemy chłodzenia zużywają coraz więcej 
prądu. Dotyczy to również kosztów utrzymania specjalistów IT, a nawet 
opłat za miejsce, w którym znajdują się serwery. W przypadku cloud 
computing istnieje możliwość płacenia jedynie za wykorzystaną moc 
obliczeniową w ściśle określonym czasie korzystania z danej usługi.  

2. Wzrost bezpieczeństwa danych, ze względu na organizację serwerów 
w cloud computing, zabezpieczenia stają się zintegrowane.  

3. Odpowiada na potrzeby wynikające z coraz większej liczby połączonych 
urządzeń, ciągłych strumieni informacji i aplikacji WEB 2.0, takich jak 
otwarta współpraca, sieci społecznościowe i rozwiązania mobilne.  

4. Mądrze rozkłada zasoby obliczeniowe. W tradycyjnym modelu każdy kom-
puter miał ograniczoną moc obliczeniową, ponad którą nie mógł wykroczyć, 
a która często była niewykorzystywana. Teraz, gdy komputery służą tylko 
jako interfejs do serwera, każdy z nich ma dostęp do ogromnej mocy obli-
czeniowej, a jednocześnie jest w stanie efektywnie z niej korzystać. Ponadto, 
rozwiązanie cloud computing umożliwia przesyłanie zapytań do innych ser-
werów, w zależności od zapotrzebowania. 

Zagrożenia z zastosowania cloud computing: 

1. Klient usługi w chmurze (administrator danych) nie zauważa naruszeń bez-
pieczeństwa informacji (poufności, integralności, dostępności danych). Dzia-
łania te mogą prowadzić do popełnienia czynów naruszających przepisy 
ochrony danych i prywatności. 

2. Dane mogą być przekazywane do jurysdykcji, które nie zapewniają odpo-
wiedniego poziomu ochrony. 

3. Jeżeli dostawca cloud computingu będzie korzystał z podwykonawców, czyli 
tzw. podprzetwarzających to ustalenie odpowiedzialności w łańcuchu usłu-
godawców może być niezwykle trudne. 

4. Klient cloud computingu straci kontrolę nad danymi i przetwarzaniem da-
nych. Największą obawą jest zagrożenie, że dostawcy usług cloud lub ich 
podwykonawcy będą wykorzystywać dane administratorów danych do wła-
snych celów bez wiedzy lub zgody administratorów danych. 

5. Administrator danych lub strona trzecia nie będzie w stanie na odpowiednim 
poziomie monitorować dostawcy usługi w chmurze [6].  

Pomimo tych zagrożeń, wiele firm przenosi swoje dane do chmury obli-
czeniowej, gdyż widoczna jest istotna przewaga korzyści. Jeśli chodzi o bezpie-
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czeństwo informacji, to można zauważyć, iż rosnący poziom zabezpieczeń, 
zarówno tradycyjnych, jak i informatycznych, powoduje zwrócenie się osób 
zainteresowanych pozyskaniem poufnych informacji w kierunku „najsłabszego 
ogniwa”, jakim jest człowiek. W związku z tym zaobserwować można rosnącą 
liczbę ataków socjotechnicznych skierowanych na pozyskanie informacji od 
osób wewnątrz organizacji, które mają do nich nieskrępowany dostęp.  
Na całym świecie firmy w pośpiechu wdrażają nowoczesne technologie. Wyko-
rzystując coraz częściej tablety, smartfony i media społecznościowe, zapomina-
ją o dostosowywaniu swoich systemów bezpieczeństwa do błyskawicznie roz-
wijającej się technologii. W ten sposób wystawiają się na ryzyko ataków haker-
skich i wycieku ważnych informacji; a są to tylko wybrane przykłady niedopa-
trzeń, które istotnie wpływają na sytuację firmy. 

W przypadku podjęcia decyzji o zastosowaniu rozwiązań typu cloud 
computing konieczne jest przede wszystkim przemyślane sformułowanie umo-
wy dotyczącej przeniesienia danych i korzystanie z nich w modelu cloud com-
putingu. Dobrze sformułowana umowa powinna zawierać odpowiednie klauzu-
le umowne: umożliwiające przenoszenie danych (portability) i kontrolowanie 
ich, zakazujące nielegalnego przekazywania danych do jurysdykcji, bez wystar-
czającego poziomu ochrony danych. Dostawca usług opartych na cloud compu-
ting powinien zapewnić, że usunięcie danych osobowych z dysków oraz 
z innych nośników może być przeprowadzone w skuteczny sposób. Istotne jest 
także zabezpieczenie, że nikt poza klientem usług w chmurze nie powinien mieć 
dostępu do jego danych – powinny być one szyfrowane. Umowa ma gwaranto-
wać także odpowiednie tworzenie i zapisywanie kopii zapasowych w bezpiecz-
nych lokalizacjach oraz wprowadzać zasadę przejrzystości lokalizacji, w któ-
rych dane mogą być przechowywane i przetwarzane. 

Podsumowanie 

Podstawą usługi typu cloud computing jest jej dostępność, na którą skła-
da się szereg elementów, takich jak: zasilanie, łącze teleinformatyczne oraz 
wysoka dostępność aplikacji. To są elementy, o które dba dostawca usługi. 
Ważnym elementem jest również to, że dostawca przedstawia klientowi plany 
działania w razie awarii, gwarantujące szybkie przywrócenie usług. Bardzo 
istotne jest to, aby klient czuł się bezpiecznie od strony technicznej, procesowej 
oraz zgodności z przepisami.  

Przewagą tego typu rozwiązań są niewątpliwie niskie koszty, które często 
okazują się ważniejsze od ryzyka związanego nawet z udostępnieniem danych, 
w tym także biznesowych. Dzięki temu ich bezpieczeństwo nie zależy od tego, 
co stanie się z komputerem klienta, a szybkość procesów wynika z mocy obli-
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czeniowej serwera. Wystarczy zalogować się z jakiegokolwiek komputera 
z dostępem do Internetu, by zacząć korzystać z dobrodziejstw cloud computing. 

Literatura 

[1] Kędziora M.: Co to jest chmura (Cloud Computing)?, 2010.  
[2] Ogórek W.: Cloud – Z głową w chmurach, 2010.  
[3] Computerworld, nr 9/997, r. 2013. 
[4] Computerworld, nr 8/996, r. 2013. 
[5] Bajor T., Krakowiak M.: Cloud computing a rynek usług, Logistyka, 

nr 6, 2012. 
[6] http://www.us.edu.pl/.../Raport 2013. 

Teresa Bajor, Marlena Krakowiak, Dariusz Rydz 
Politechnika Częstochowska 

INFORMATION SECURITY IN CLOUD COMPUTING 
TECHNOLOGY 

Abstract 
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Zmienia się świat, zmieniają się nasze potrzeby, zmienia się także nasze 
spojrzenie na bezpieczeństwo. W ten sposób odchodzimy od najprostszego spo-
sobu poprawienia świata, by był bezpieczniejszy, stosując takie rozwiązania, 
jak ograniczenia i zakazy. Dorastamy, wyciągamy wnioski, uczymy się i już 
wiemy, jak bardzo potrzebujemy pewnych rozwiązań (np. wykorzystywania 
sprzętu mobilnego), że prosty zakaz stosowania (choć tak skuteczny) komplet-
nie zawiódłby nasze oczekiwania i stałby się jedynie pustym zapisem w kolej-
nych procedurach czy też politykach związanych z bezpieczeństwem, które 
owszem byłyby wdrożone, ale już nie egzekwowane. Już kilkanaście lat temu 
jeden ze światowych guru z zakresu kryptografii – Bruce Schneier pisał o tym, 
że „Bezpieczeństwo nie jest produktem, lecz procesem” [4]. Cytat ten jak man-
trę powinniśmy powtarzać szczególnie w dzisiejszych czasach, wśród tak licz-
nych zmian, jakie zachodzą w świecie.  

Zmiany te często narzucamy sobie sami. Trzeba mieć świadomość, iż to 
również my niejednokrotnie tworzymy nowe zagrożenia. I nie chodzi czysto 
o wytwarzanie kolejnych niebezpieczeństw typu np. złośliwego kodu (malwa-
re), ale o tworzenie sytuacji lub systemów posiadających lub tworzących podat-
ności, które są w późniejszym czasie wykorzystywane przez innych lub inne 
procesy. Można stwierdzić, że to nasz pęd ku większej funkcjonalności i speł-
nianie kolejnych zachcianek prowadzi do tego, że zatracamy się w wymyślaniu 
mechanizmów ochronnych, które tak daleko wchodzą w nasze życie, że z pełną 
świadomością zaczynamy je uśmiercać.  

I właśnie dlatego wspomniany cytat z Bruce’a Schneiera jest tak istotny 
w dzisiejszym świecie. Elastyczność kolejnych norm, metodyk, standardów czy 
najlepszych praktyk jest oczywista. Nie pozostaje nic innego, jak wdrażać je we 
wszelkiego rodzaju firmach, instytucjach czy przedsiębiorstwach, jednakże dziś 
elastyczność ta jeszcze głębiej powinna wchodzić w nasze postępowanie, wła-
śnie wewnątrz tych małych struktur, które tworzą szkielet bezpieczeństwa wo-
kół nas i środowisk, w jakich funkcjonujemy my oraz dane, o których poufność, 
dostępność i integralność tak bardzo zabiegamy.  

Ryzyko jest bowiem wszędzie. Coraz więcej osób dostrzega, iż bezpie-
czeństwo można podnieść jedynie wtedy, gdy odpowiednio zarządza się ryzy-
kiem. Powinno się to odbywać na wielu etapach i obejmować nie tylko wszelkie 
procesy zarządzania firmą czy instytucją (w tym zarządzania bezpieczeń-
stwem), ale też odnosić się do zmian w świecie, pojawiających się innowacji 
prowadzących do wdrożenia nowych technologii. Dopiero połączenie zarządza-
nia ryzykiem z nauką i wykorzystaniem nowości i czasami też młodzieżowych 
gadżetów elektronicznych pomoże nam wznieść poziom bezpieczeństwa na 
poziom akceptowalny w dzisiejszych realiach.  

Spójrzmy zatem na kilka codziennych problemów, z jakimi borykają się 
osoby starające się przeciwdziałać zagrożeniom dzisiejszego świata. Pierwszym 
i jednym z najtrudniejszych do ogarnięcia tematów z zakresu szeroko pojętego 
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bezpieczeństwa jest komunikacja i zagrożenia z nią związane. Nie chodzi 
oczywiście o sam proces wymiany informacji pomiędzy stronami, lecz o sku-
teczność i osiągnięcie zamierzonego celu zdefiniowanego przez stronę źródło-
wą. Temat ten, z jednej strony, jest tak prosty i banalny, z drugiej – staje się 
przyczyną największych problemów z zakresu bezpieczeństwa obecnych cza-
sów. Mimo tylu sposobów, technologii i środków masowego przekazu nie jeste-
śmy w stanie osiągnąć sukcesu na tym polu. Paradoksalnie być może właśnie 
nieufność, podejrzenia zniekształcenia lub zafałszowania czy też mnogość do-
stępnych kanałów powoduje, że nie możemy doprowadzić do skutecznego ode-
brania wiadomości przez odbiorcę. Sztuka liderowania w tym procesie od daw-
nych czasów przypisana była tylko nielicznym, nie mniej jednak chcąc walczyć 
ze współczesnymi zagrożeniami, musimy mieć całą armię osób, systemów, 
skryptów, logów czy procesów, które nas będą aktywnie wspierać, zrozumieją 
skierowany do nich przekaz i nie zawiodą nas w jego zrozumieniu. Skuteczny 
lider komunikacji musi bowiem posiąść nie tyle wiedzę o wszelkiego rodzaju 
zagrożeniach, ale też zarazić i przekonać do zmian innych współpracowników, 
partnerów biznesowych, klientów czy też najwyższe kierownictwo, które często 
wyłączone jest z wszelkiego rodzaju obostrzeń, nieświadomie lub w omylnym 
stanie świadomości akceptuje ryzyko i staje się przez to najsłabszym ogniwem 
systemu bezpieczeństwa. Problem skutecznej komunikacji z zakresu bezpie-
czeństwa jest dodatkowo utrudniony przez fakt świadomości naszego odbiorcy 
o naszym przemyceniu ukrytego celu, jaki chcemy osiągnąć. Tym celem zawsze 
będzie nałożenie kolejnych ograniczeń. Oczywiście na drodze negocjacji, stosu-
jąc wiele przykładów przedstawiających najbardziej drastyczne przypadki incy-
dentów, trzeba te ograniczenia dynamicznie wdrażać, ale też zmieniać elastycz-
nie założenia i dopasowywać „garnitur” dokładnie do wymagań biznesowych 
czy statutowych. Wybieranie najprostszych i sztywnych rozwiązań w obecnych 
czasach już się nie sprawdza, a niestety skutecznego środka w tym zakresie nie 
ma, tym bardziej z powodu ciągłego przesuwania „suwaka funkcjonalności”, 
będącego po drugiej stronie bieguna bezpieczeństwa, gdzie nawet uzasadnienie 
akceptacji ryzyka wydaje się słuszne. Kluczem tutaj jest jednak właśnie odpo-
wiednie zarządzanie ryzykiem i co się nie często zdarza, poprawne przypisywa-
nie wartości danego procesu, który zostaje doceniony dopiero w czasie wdraża-
nia planów odtworzeniowych (Disaster Recovery Plan) będących częścią zbio-
ru działań podejmowanych w ramach zarządzania ciągłością działania (BCM – 
ang. Business Continuity Management). To wtedy dostrzegamy, jak bardzo 
zaufaliśmy błędnej pogoni za szybkim sukcesem, okazją i czujemy się coraz 
bardziej zaciskani przez sztywny gorset czasu.  

Komunikacja to podstawa, ponieważ szczególnie w dużych firmach obieg 
informacji pozostawia wiele do życzenia. Nie chodzi tutaj jednak o fizyczny 
proces obiegu dokumentów wsparty przez bardzo często zaawansowany i sku-
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teczny system komputerowy wspomagający ten proces, natomiast chodzi 
o współpracę poziomą pomiędzy poszczególnymi osobami, działami, departa-
mentami w zakresie obsługi zbieżnych problemów. Tak prosty temat, jak ode-
branie uprawnień w stosunku do osoby pracującej w wielu aplikacjach, które to 
posiadają wielu właścicieli, często (co później pojawia się w raportach audyto-
wych) całkowicie przerasta możliwości danej firmy czy instytucji. Czas, który 
w tym przypadku powinien, a często musi (w przypadku osoby mającej dostęp 
do danych osobowych w myśl rozumienia ustawy) [5], być doprowadzony do 
bezwzględnego minimum, nierzadko jest rozciągany na okres zdecydowanie 
zbyt długi. A zaznaczyć należy, iż czas pomiędzy zdarzeniem, czy też już za-
kwalifikowanym incydentem, a reakcją odpowiednich służb, szczególnie 
w aspekcie możliwości zniekształcenia lub zniszczenia dowodów zapisanych 
w formie cyfrowej w różnego rodzaju systemach,  jest kluczowy.  

Kolejnym tematem arcytrudnym jest powiązanie wspomnianej komuni-
kacji z procesem związanym z wykorzystywaniem korzyści wprowadzanych 
przez innowacyjność czy też nowe technologie. Każdy wynalazek ma jakieś 
swoje dobre strony. Wiele z innowacji czy wdrożonych projektów całkowicie 
zmieniło nasze życie bądź pojmowanie świata. Niemniej jednak w podejściu do 
bezpieczeństwa szybkość odkrywanych podatności, luk czy potem realnych już 
zagrożeń wśród nowości wzrasta w zastraszającym tempie. Zwróćmy uwagę, 
jak często decydujemy się na naprawdę dobry, nowy produkt dopiero po odpo-
wiednio długim czasie jego adaptacji w różnego rodzaju środowiskach. Po dru-
giej stronie znajdują się natomiast firmy wprowadzające nowe rozwiązania na 
rynek czy też nieodpowiednio zaprojektowane harmonogramy inwestycji. Pęd 
do jak najszybszego wdrożenia i wykorzystywania nowych funkcjonalności, 
potrzeba jak najszybszego zwrotu inwestycji, czy też zarobku wynikającego 
z niewielkiej przewagi czasowej, która została osiągnięta w stosunku do konku-
rencji, wielokrotnie przysłania temat ukrywanych słabości. To z tego powodu 
tematy testów adaptacyjnych związanych z procesem pozyskiwania i wdrażania 
projektów (szczególnie informatycznych) bardzo często spłycane są do mini-
mum. W obecnym czasie natomiast, gdy istnieje możliwość wykorzystania 
wirtualizacji, proces ten powinien być jednym z najdłuższych i wielokrotnie 
powtarzanych, celem zminimalizowania jakichkolwiek błędów, które później 
mogłyby utrudnić pracę w środowisku produkcyjnym. Dopiero takie podejście 
może skutkować przygotowaniem systemów na jak najwyższym poziomie ak-
ceptowalności w stosunku do wymagań. Wymogi obecnie z pewnością powinny 
być tworzone z uwzględnieniem tematów związanych z bezpieczeństwem na  
wszystkich etapach cyklu życia systemu czy aplikacji, takich jak: 
• na etapie specyfikacji wymogów: 

− określenie wymogów dot. bezpieczeństwa, 
− przeprowadzenie analizy zagrożeń; 

• na etapie projektowania: 
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− zastosowanie scentralizowanej funkcji zarządzania bezpieczeństwem 
w aplikacji, 

− wprowadzenie bezpiecznej komunikacji międzysystemowej, 
− wykorzystanie metod kryptograficznych; 

• na etapie wytwarzania: 
− zastosowanie bezpiecznych standardów kodowania, 
− niezależne przeglądy kodu, 
− integracja z procesem testów jednostkowych; 

• na etapie testowania: 
− wykonywanie automatycznych testów podatności, 
− wykonywanie testów penetracyjnych; 

• na etapie wdrażania: 
− wykonywanie automatycznych testów podatności, 
− weryfikacja bezpieczeństwa infrastruktury; 

• na etapie utrzymania: 
− okresowe przeglądy bezpieczeństwa, 
− integracja z procesem zarządzania zmianą, 
− wykonywanie okresowych testów podatności, 
− wykonywanie okresowych testów penetracyjnych.  

W ramach zagrożeń związanych z innowacyjnością i nowymi technolo-
giami należy zwrócić uwagę też na bardzo popularne w ostatnim czasie poję-
cie cloud computingu1. Przetwarzanie w chmurze obliczeniowej może przy-
nieść znaczące korzyści ekonomiczne. Zasoby można dość łatwo i w miarę 
naszych zapotrzebowań konfigurować, rozszerzać i mieć do nich dostęp 
w ramach sieci globalnej Internet. Cloud computing przynosi także korzyści 
dotyczące bezpieczeństwa, szczególnie dla małych i średnich organizacji, 
ponieważ mogą nabyć najwyższej klasy technologie, które w innym przypad-
ku mogłyby być zbyt drogie.  

Równie ważne jest zdanie, jakie pojawiło się w ostatnim czasie ze strony 
GIODO2, gdzie dr Wojciech Rafał Wiewiórowski powiedział, iż „Nie należy się 
bać chmury, bo ten model biznesowy został już przyjęty. Natomiast trzeba sobie 
zdawać sprawę z ograniczeń i obserwować zmiany w prawie, które – jestem 
pewien – będą działać na korzyść tego modelu” [1]. 

                                                 
1Cloud Computing to model zarządzania środowiskiem IT, polegający na przeniesieniu całego 
ciężaru świadczenia usług IT (danych, oprogramowania, infrastruktury lub mocy obliczeniowej) na 
serwer i umożliwienie stałego dostępu poprzez komputery klienckie.  
2GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO); obecnie dr Wojciech 
Wiewiórski. 
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założenia metodyki promowanej przez IAITAM3, zarządzanie zasobami w ob-
rębie całego cyklu trwa dużo dłużej niż jest to postrzegane często w firmach czy 
instytucjach, szczególnie na terenie Polski. Rzeczywista eksploatacja zasobu 
owszem rozpoczyna się w chwili, gdy fizycznie zostaje on formalnie odebrany 
w ramach dostawy, jednakże biorąc pod uwagę zagrożenia w funkcjonowaniu 
całego procesu związanego z bezpieczeństwem, jego obsługa powinna obejmo-
wać: 
− odpowiednią identyfikację wewnętrznych potrzeb i funkcji, jakie będą peł-

nione,  
− negocjacje dotyczące kwestii finansowania, ceny, a także wymagań wynika-

jących z przepisów prawa (w tym legalności),  
− założenia obsługi incydentów i zapisów, które powinny się pojawić w ra-

mach tworzenia umów z danym interesariuszem (np. problem napraw gwa-
rancyjnych dysków twardych w serwerach), 

− wprowadzenie zasobu do firmy/organizacji i zarządzania inwentarzem, 
− obsługę funkcjonowania zasobów w firmie/organizacji opisanego w ramach 

IMAC4, 
− dystrybucję lub utylizację zasobu oraz danych przetwarzanych w ramach 

zasobu, 
− kontrolę i odpowiednie dokumentowanie całego procesu. 

Każde z tych miejsc powinno być szczegółowo monitorowane przez od-
powiednio przygotowane do tego osoby, a dodatkowo priorytet powinny zyski-
wać te zasoby, które przetwarzają informacje chronione. Owa priorytetyzacja 
procesu i związanych z nim zadań zależy od klasyfikacji danego aktywa infor-
macyjnego, a jego ochrona powinna być właściwa dla organizacji tak, by zmi-
nimalizować ryzyko ich kompromitacji. W przypadku aktywów informacyjnych 
sprawa dodatkowo komplikuje się, ponieważ obecnie bardzo często mamy do 
czynienia nie tyle z samą informacją ile z szumem informacyjnych. Jeśli nawet 
zostanie obrana najlepsza (wynikająca z procesu szacowania ryzyka) droga do 
zabezpieczenia danego aktywa informacyjnego, szczególną uwagę w dzisiej-
szym świecie należy zwrócić na jego swobodne przenoszenie, kopiowanie, 
utrwalanie itp. w ramach środowiska danej firmy czy też instytucji. Jeszcze 
kilka lat temu bowiem problemem było zapanowanie nad wyciekiem informacji 
na zewnątrz (głównie poprzez wykorzystywanie pamięci przenośnych), obecnie 

                                                 
3 IAITAM - The International Association of Information Technology Asset Managers, Inc. (Mię-
dzynarodowe Stowarzyszenie Menedżerów Zarządzających Zasobami IT). 
4 IMAC - akronim pojawiający się w metodykach IAITAM wywodzący się ze słów: Installs, Moves, 
Adds, Changes, który oznacza instalacje, przesunięcia, uzupełnienia, zmiany w obrębie aktywów 
w ich funkcjonowaniu w danej firmie czy instytucji. 
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tematyka DLP5 bardzo często jest rozszerzana o tzw. tagowanie plików. Dedy-
kowany agent umieszczony na danym hoście powinien monitorować przetwa-
rzanie informacji, otwieranie i zapisywanie dokumentów, operacje na schowku, 
a nawet zrzut ekranu. Istotą takich pakietów bowiem jest tagowanie informacji 
określonej jako „poufna” i podążanie za treścią przeklejaną z dokumentów. 
Tagowanie obecnie powinno być automatyczne, a jeśli z tagowanego dokumen-
tu treść zostanie przeklejona do nowego pliku, ten też zostanie automatycznie 
otagowany. 

Kolejnym obszarem obarczonym wysokim ryzykiem zachwiania proce-
sów związanych z bezpieczeństwem i pojawiającymi się zagrożeniami jest za-
rządzanie systemami i sieciami teleinformatycznymi. Systemy przechodzą cią-
głe zmiany. Oczywiście z pomocą przychodzą nowe technologie zabezpieczeń 
automatycznie implementowane w rozwiązaniach sprzętowych i aplikacyjnych, 
niemniej jednak specyfika danej firmy lub organizacji wymaga dodatkowej 
analizy i oceny działań automatów zdefiniowanych przez producentów sprzętu 
czy oprogramowania. Jakość innowacji w tym zakresie zdecydowanie pomaga 
dbać o odpowiedni poziom bezpieczeństwa, jednakże stare przysłowie „lepsze 
jest wrogiem dobrego” i tutaj w pewnym sensie się sprawdza. Liczba procesów 
i zdarzeń zachodzących w ramach funkcjonowania systemu teleinformatyczne-
go już średniej firmy jest tak duża, że zadania wymagające nadzoru są często 
traktowane iście po macoszemu. Ślady w postaci tzw. logów, niezbędne później 
w procesie computer forensic6, powinny być analizowane na bieżąco, co jest 
jedyną drogą do minimalizacji czasu pomiędzy zdarzeniem a reakcją i skutecz-
nym zabezpieczeniem miejsca zdarzenia, a być może nawet zabezpieczeniem 
miejsca przestępstwa. Wydaje się oczywiste, iż za kilka lat w każdej większej 
firmie czy organizacji specjalna wewnętrzna komórka będzie zajmowała się 
wyłącznie tym tematem. Tyle że problem widoczny jest już dziś, chyba że za-
słania go brak świadomości istnienia problemu. Ale dlatego właśnie pierwszym, 
powracającym jak bumerang problemem jest komunikacja lub jej brak.  

Tematem, który stał się zmorą osób zajmujących się bezpieczeństwem, 
jest mobilność. Nowe rozwiązania wykorzystują zunifikowaną komunikację, 
spotkania online nowej generacji, a także współpracę przy pomocy narzędzi 
społecznościowych. 

W nowoczesnej gospodarce kluczowym elementem jest komunikacja 
i współpraca pomiędzy zespołami i firmami. W związku z tym pracownicy do-
magają się rozwiązań mobilnych, umożliwiających wykonywanie pracy poza 
chronioną (na przetestowanym już poziomie) strefą ograniczoną lokalizacją 

                                                 
5 DLP – Data Leak/Leakage/LossProtection/Prevention) – ogólna nazwa technologii informatycznej 
służącej do ochrony organizacji przez utratą, kompromitacją informacji.  
6 Computerforensics – dziedzina naukowa zwana inaczej informatyką śledczą to proces poszukiwa-
nia i analizy danych zapisanych na różnego rodzaju nośnikach cyfrowych.  
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i zabezpieczeniami systemowymi firmy, poza typowym biurkiem z kompute-
rem. Przedsiębiorstwa natomiast poszukują efektywnych sposobów wykorzy-
stania technologii w celu podniesienia wydajności pracy. Mobilność osób ko-
rzystających z poszczególnych usług, mobilność wykorzystywanego sprzętu, 
miniaturyzacja rozwiązań – sprzyjają rozwojowi zagrożeń oraz kompromitacji 
firmy/organizacji, a z drugiej strony – wzmacniają rolę edukacji, ale też kontroli 
i szczegółowego monitoringu. To w obecnym czasie jedną z podstawowych 
zasad, jakie powinny zostać zweryfikowane przez zarządzających, jest zasada 
wiedzy koniecznej (need to know) i jej modyfikacja w zakresie umożliwienia 
korzystania wyłącznie z narzędzi informatycznych, które są niezbędne do pracy, 
a które przeszły pełny etap autoryzacji i powinny istnieć na zewnątrz jedynie 
z silnym wsparciem rozwiązań kryptograficznych zabezpieczających wszelkie 
dane zdefiniowane jako chronione. 

Dodatkowo nie można zapomnieć o najnowszym trendzie branży IT, 
a mianowicie o BYOD7 . „Przedsiębiorstwa muszą przestać zastanawiać się, 
«kiedy» przejść na model BYOD, a zacząć myśleć, «jak» to zrobić” – powie-
dział Nasrin Rezai, dyrektor ds. architektury zabezpieczeń i dyrektor ds. bezpie-
czeństwa w dziale rozwiązań do współpracy (Collaboration Business Group) w 
firmie Cisco. Jest to nieuchronne. Trend BYOD bardzo szybko rozwija się 
zwłaszcza wśród młodych ludzi należących do pokolenia nazywanego Genera-
cją Y. Generacja Y to pokolenie wyżu demograficznego z lat 1980–1995, które 
w odróżnieniu od poprzedniego, określanego mianem Generacji X, oswoiło 
nowinki technologiczne oraz aktywnie korzysta z mediów i technologii cyfro-
wych. Technologia jest obszarem, w którym przedstawiciele generacji Y odzna-
czają się najbardziej. Są to bowiem tak zwani „cyfrowi tubylcy”, którzy dobrze 
znają telefony komórkowe, internet i portale społecznościowe, bo razem z nimi 
dorastali i wzajemnie wchłaniali nowe funkcjonalności, które najczęściej wyni-
kały z ich zapotrzebowania nieskażonego dawnym myśleniem czy rozwiąza-
niami. 

BYOD przełamuje ograniczenia komunikacji zogniskowanej wokół 
komputera osobistego i ostrożnie wieści światu początek ery Post-PC. Zagrożeń 
z tym związanych jest wiele. Jeszcze bardziej niebezpiecznym wydaje się fakt, 
iż to właśnie teraz owa Generacja wkracza na rynek pracy. Najbardziej niepoko-
jącym jest zaś to, że Generacja Y ma ewidentnie skłonność do ignorowania 
zagrożeń bezpieczeństwa. Badania8 wskazują, że 70% młodych pracowników 

                                                 
7 BYOD (BringYourOwn Device) polega na tym, że pracownicy masowo używają prywatnych 
smartfonów, tabletów i laptopów w pracy. 
8 Cisco Connected World Technology Report – wersja trzecia – data publikacji grudzień 
2011r.  



244 P. Błaszczeć 

często łamie zasady korzystania z infrastruktury informatycznej, a co czwarty 
staje się ofiarą kradzieży tożsamości przed osiągnięciem wieku 30 lat. 

Badanie9 przeprowadzone na zlecenie Fortinet potwierdza rozprzestrze-
nianie się trendu BYOD na całym świecie, także w Polsce. 74% respondentów 
na świecie i 69% w naszym kraju zadeklarowało, że bardzo często wykorzystu-
je prywatne urządzenia mobilne w celach służbowych. Dla firm oznacza to 
przede wszystkim wzrost wydajności pracy, a dla pracowników jest wygodniej-
sze i staje się wręcz normalnością. Osoby zajmujące się bezpieczeństwem mu-
szą natomiast przesunąć swój punkt widzenia tak, by trend ten nie stał się ich 
przekleństwem.   

Najgorszy w tym wszystkim jest fakt, iż Generacja Y ma silne prze-
świadczenie, że używanie osobistych urządzeń mobilnych w celach zawodo-
wych jest ich prawem, a nie przywilejem. Twierdzi tak 55% badanych w skali 
ogólnoświatowej. W Polsce proporcje są nieco inne, ale nie odbiegają znacząco 
od wyników globalnych. Dla 46% jest to prawo, ale dla 54% przywilej. 

„Bezpieczeństwo jest procesem, a nie produktem” – i o tym powinniśmy 
pamiętać. Procesem, który trwa i przechodzi niezliczone deformacje, które 
skutkują pojawianiem się olbrzymiej liczby zagrożeń. Dzieje się tak na wielu 
poziomach, często wydawać by się mogło kompletnie nie związanych z danym 
zadaniem, jakie obsługujemy. Utrzymanie tego procesu względem zdefiniowa-
nych wymagań daje jednak wiele satysfakcji, a przede wszystkim daje poczucie 
stabilności, której zarówno my, jak i nasze środowiska (nawet te wirtualne) tak 
bardzo oczekujemy.  

Literatura: 
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crypto.pdf 
[5] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). 
  

                                                 
9 The Fortinet Internet Security Census 2012 – badania przeprowadzone na terytorium USA, UK, 
Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Polski, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Indii, Korei Połu-
dniowej, Chin, Singapuru, Tajwanu, Japonii oraz Hongkongu. 
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Abstract 

For several years, security issues are spoken by many people. Information Security 
surrounds us and we want to make sure that both we and also our critical information 
are secure. The world is changing, our needs are changing all the time and we also 
change the way we look at information security. In this way, we depart from the sim-
plest way to improve the world a safer place by using solutions such as the limits and 
prohibitions. This is particularly evident in the approach to information which we just 
want to have access at any time, but on the other hand, which have to be very well pro-
tected against any leakage. 
On the other hand, in order to ensure this, we use more and more features and new tech-
nologies bring many facilities as well as new risks, that many people completely una-
ware. 
"Security is a process not a product" and that we should keep in mind. 

Keywords: Information Security, process, management, risk, risk management, threats, 
vulnerability, communication, innovations, new technology, BYOD (bring your own 
device), data, information, IT security. 
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awansowanym narzędziem, które służy do wyznaczania przyczynowych genów 
w badaniach całego genomu. Posiada kilka zaimplementowanych metod wybo-
ru modelu oraz daje możliwość dołączania nowych metod. Prezentowany 
w artykule program rozszerza możliwości programu MOSGWA o nową metodę 
wyboru modelu, która korzysta ze zmodyfikowanego algorytmu ewolucyjnego 
(ang. Evolutionary Algorithm) [4, 7], stąd nazwa programu EA-MOSGWA.  

Program MOSGWA ma również zaimplementowanych wiele funkcji, 
które są niezbędne przy implementacji nowych metod służących do identyfika-
cji przyczynowych genów. Między innymi należą do nich: odczyt plików 
z danymi wejściowymi, wykonanie testów na pojedynczych markerach (ang. 
Single Marker Test) i wyznaczenie p-wartości, ocena modelu według jednego 
z dostępnych kryteriów, obliczenie korelacji pomiędzy markerami, zapis wyni-
ków w formacie Matlaba lub R. Wszystkie te funkcje zostały wykorzystane 
w programie EA-MOSGWA. 

Przegląd dostępnych metod 

Na obecnym stanie rozwoju EA-MOSGWA umożliwia wyznaczenie gru-
py SNP-ów przyczynowych, korzystając z regresji liniowej oraz kryterium 
Bayesa (ang. Bayesian Information Criterion, w skrócie BIC) i jego modyfika-
cji mBIC2 [2, 3] do oceny otrzymywanych rozwiązań. 

Obecnie można wyróżnić kilka głównych nurtów w badaniach asocjacyj-
nych całego genomu: z użyciem metod opartych na kryterium Bayesa [2, 3, 6], 
z użyciem metody Monte Carlo z wykorzystaniem łańcuchów Markowa (ang. 
Markov Chain Monte Carlo, MCMC) [5] oraz z metody lasso połączonej z wa-
lidacją krzyżową [8]. Przegląd najnowszych metod można znaleźć w pracy [1]. 

Podstawy teoretyczne 

Program EA-MOSGWA jest przeznaczony do identyfikacji SNP-ów 
sprzężonych z zadaną cechą ilościową. Oznaczając miarę cechy osobnika i jako 
yi, gdzie i ∈ {1, …, n}, oraz przyjmując kodowanie wartości genotypu dla p 
SNP-ów, jako xij ∈ {-1, 0, 1}, j ∈ {1, …, p}, możemy opisać model regresji li-
niowej równaniem: 

y i =µ+∑
j  ∈M

β j x ij +ϵ i

 (1) 

gdzie µ oznacza miejsce przecięcia prostej z osią Y, M oznacza model – pod-
zbiór markerów (SNP-ów), które mają wpływ na badaną cechę, natomiast 
składnik εi oznacza błąd o rozkładzie normalnym N(0, σ2).  
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Wybór najlepszego modelu regresji liniowej i w efekcie lokalizacja istot-
nych genów wymaga zastosowania kryterium, na podstawie którego modele są 
oceniane. W programie EA-MOSGWA zastosowano zmodyfikowane Bayesow-
skie kryterium informacyjne (ang. modified Bayesian Information Criterion, 
mBIC2) [3]:  

mBIC2 = n log RSS + k log n + 2k log(p/4) – 2 log(k! (2) 

gdzie k oznacza rozmiar ocenianego modelu, n liczbę osobników, p liczbę 
SNPów. 

Z informatycznego punktu widzenia znalezienie rozwiązania sprowadza 
się do sprawdzenia wszystkich podzbiorów zbioru p-elementowego, co oznacza 
złożoność wykładniczą. Ponieważ w rzeczywistych przypadkach liczba SNPów 
może osiągać wartość rzędu 1 000 000, metoda brutalna nie zdaje egzaminu.  

W celu wytypowania przyczynowych SNP-ów program EA-MOSGWA 
wykorzystuje losowy algorytm przeszukiwania przestrzeni rozwiązań, który jest 
oparty na algorytmie ewolucyjnym oraz korzysta z mBIC2 do oceny rozwiązań 
pośrednich i ukierunkowania przeszukiwań w rejony przestrzeni rozwiązań, 
które są najbardziej obiecujące.   

Implementacja 

Idea działania algorytmów ewolucyjnych jest zaczerpnięta z obserwacji 
rozwoju gatunków w środowisku naturalnym, gdzie następne pokolenie jest 
lepiej przystosowane do warunków środowiska, w jakich przebywa. W przy-
padku programu komputerowego zasada ta sprowadza się do tworzenia lep-
szych rozwiązań, przy wykorzystaniu w tym celu rozwiązań już istniejących 
[4, 7]. Zmodyfikowany algorytm ewolucyjny zastosowany w EA-MOSGWA 
pracuje na populacji osobników, której rozmiar jest stały i wynosi n. Osobnik 
jest odpowiednikiem modelu i zarazem stanowi potencjalne rozwiązanie zada-
nia.  

Algorytm użyty w programie EA-MOSGWA bazuje na algorytmie 
memetycznym (ang. Memetic Algorithms, MA)  przedstawionym w pracy [2]. 
Został on zaimplementowany w programie Matlab i przeznaczony jest do pracy 
na populacjach eksperymentalnych, gdzie bada się dużo mniej markerów, do 
300. Najważniejsze różnice pomiędzy tymi algorytmami zostały opisane w pa-
ragrafach: Tworzenie populacji początkowej; Mutacja; Lokalne ulepszanie mo-
delu; Rekombinacja.  

Zasada działania algorytmu jest przedstawiona na rysunku 1. Po urucho-
mieniu algorytm tworzy populację początkową. Następnie w każdej iteracji 
tworzone są nowe osobniki. Wybór osobników do procesu reprodukcji następu-
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je w metodzie selekcji. Z dużym prawdopodobieństwem pc w procesie rekom-
binacji jest generowany nowy osobnik. Jeżeli nie dochodzi do rekombinacji, to 
do dalszego etapu przechodzi lepiej oceniany osobnik. Z małym prawdopodo-
bieństwem pm nowy osobnik ulega mutacji. W końcowym etapie potomek ten 
poddawany jest procesowi lokalnego ulepszenia, a następnie jest oceniany 
i porównywany z najgorzej ocenianym osobnikiem w populacji. Jeżeli nowy 
osobnik jest lepiej oceniany niż najgorszy osobnik w populacji, to go zastępuje. 
Algorytm kończy pracę, jeżeli w ustalonej liczbie maxNoProgressIterations 
iteracji nie nastąpi utworzenie lepszego modelu niż B najlepszych modeli 
w populacji.  

W przeciwieństwie do tradycyjnych algorytmów ewolucyjnych prezen-
towany algorytm nie tworzy odrębnej populacji zawierającej osobniki powstałe 
w wyniku operacji genetycznych, ale na bieżąco zastępuje najgorsze osobniki 
nowo powstałymi, lepszymi osobnikami.  

Reprezentacja rozwiązań 

W algorytmach ewolucyjnych stosuje się kodowanie rozwiązań, które jest 
najlepiej dostosowanie do danego problemu. W naszym przypadku rozwiązaniem 
jest zbiór numerów SNP-ów, które program zaklasyfikuje jako przyczynowe.  

Tworzenie populacji początkowej 

Pierwszą operacją wykonywaną przez algorytm ewolucyjny jest utworze-
nie populacji początkowej. Najprostszą metodą jest utworzenie rozwiązań 
w sposób losowy. W kolejnych krokach potencjalne rozwiązania z populacji 
początkowej są ulepszanie, aż algorytm zbiegnie się do rozwiązania końcowe-
go. Pracę algorytmu można przyspieszyć, stosując metody, które utworzą popu-
lację początkową z osobników lepszych niż te wygenerowane w sposób losowy.  

W proponowanym narzędziu do utworzenia populacji początkowej sto-
sowana jest zachłanna metoda ForwardSelection, która jest zaimplementowana 
w programie MOSGWA. Wymaga ona wcześniejszego obliczenia p-wartości 
z klasycznych testów Studenta (obliczenie te są wykonywane przez funkcje 
SingleMarkerTest zaimplementowaną w programie MOSGWA) i posortowania 
wszystkich SNP-ów rosnąco względem p-wartości. Metoda ForwardSelection 
dodaje kolejno do modelu takie markery, które minimalizują funkcję BIC: 

BIC = n log RSS + k log n (3) 
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Rys. 1. Schemat blokowy algorytmu zastosowanego w programie EA-MOSGWA 
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Zaczyna od SNP-ów, które mają najmniejsze p-wartości. Rozmiar modeli two-
rzonych w populacji początkowej został ograniczony do 150 SNP-ów. Dodat-
kowo, jeżeli jakiś marker został dodany do jednego modelu, to nie jest dodawa-
ny do innego. Warunek ten gwarantuje duża różnorodność markerów w popula-
cji początkowej.  

Metoda ta całkowicie różni się od tej zastosowanej w algorytmie meme-
tycznym [2]. W przypadku MA osobniki są wybierane losowo, ale w oparciu 
o różne prawdopodobieństwa markerów dla poszczególnych chromosomów. 
W tym celu tworzony jest model, na postawie którego obliczane są te prawdo-
podobieństwa.  

Metoda selekcji 

Jako metoda selekcji została zastosowana klasyczna metoda selekcji tur-
niejowej z liczbą uczestników równą 2. Oznacza to, że w sposób losowy, z ta-
kim samym prawdopodobieństwem, są wybierane dwa osobniki z populacji. 
Zwycięzcą turnieju jest model o lepszej ocenie, czyli z mniejszą wartością 
mBIC2. Przy pomocy metody turniejowej wybierane są dwa różne osobniki – 
rodzice. Z nich w procesie rekombinacji powstaje nowe rozwiązanie.  

Rekombinacja 

Proces rekombinacji przebiega w dwóch etapach. Oznaczmy przez S1 i S2 
zbiory markerów należących do obu rodziców, przez SI = S1 ∩ S2 przecięcie 
zbiorów, przez SU = S1 ∪ S2 sumę zbiorów, natomiast przez SD = SU / SI różnicę 
symetryczną zbiorów. Na pierwszym etapie tworzony jest model wejściowy ze 
SNPów ze zbioru SI. Następnie tworzone są i oceniane wszystkie możliwe mo-
dele powstałe w wyniku dodania do modelu wejściowego jednego SNP-a ze 
zbioru SD, za każdym razem innego. Na przykład niech SI = {S1, S2}, SD = {S3, 
S4, S5}. W kroku pierwszym zostaną utworzone następujące modele: {S1, S2, 
S3}, {S1, S2, S4}, {S1, S2, S5}. Jeżeli najlepszy z tych modeli jest lepiej oceniany 
od modelu wejściowego, to zastępuje model wejściowy, a ze zbioru SD usuwany 
jest SNP, który spowodował ulepszenie modelu wejściowego. Operacja ta jest 
powtarzana dopóki następuje ulepszenie modelu wejściowego i zbiór SD nie jest 
pusty. W ten sposób powstaje pierwszy model.  

Drugi model wejściowy jest utworzony ze SNPów ze zbioru SU, z którego 
pojedynczo usuwane są SNPy należące do zbioru SD. W ten sposób sprawdzane 
są wszystkie modele o rozmiarze o jeden mniejszym od modelu wejściowego. 
Na przykład niech SI = {S1, S2}, SD = {S3, S4, S5}, SU = {S1, S2, S3, S4, S5}. 
W kroku pierwszym zostaną utworzone następujące modele: {S1, S2, S4, S5}, 
{S1, S2, S3, S5}, {S1, S2, S3, S4}. Jeżeli najlepszy z tak utworzonych modeli jest 
lepszy od modelu wejściowego, to go zastępuje, a ze zbioru SD usuwany jest 
SNP, który spowodował ulepszenie modelu wejściowego. Cała operacja jest 
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powtarzana dopóki następuje poprawa lub sprawdzono wszystkie SNP-y 
i w modelu wejściowym pozostały tylko SNP-y ze zbioru SI.  

W procesie rekombinacji lepszy z dwóch modeli, które powstały podczas 
pierwszego i drugiego etapu, jest zwracany jako wynik rekombinacji. 

Algorytm memetyczny [2] wyznacza model wynikowy wyłącznie na 
podstawie etapu pierwszego. 

Mutacja 

Mutacja może przebiegać na dwa sposoby, które zachodzą z takim sa-
mym prawdopodobieństwem 0,5: nowy marker może być dodany do modelu 
lub jeden z markerów może być usunięty z modelu. W przypadku operacji do-
dania, nowy marker jest wybierany w sposób losowy. Jeżeli jednak jest on sko-
relowany powyżej wartości 0,5 z jednym ze SNP-ów, które są w modelu, to 
operacja wyboru nowego markera jest powtarzana. Jeżeli w 1000 próbach nie 
uda się znaleźć markera skorelowanego poniżej wartości 0,5 z każdym ze SNP-
ów z modelu, to metoda mutacji kończy działanie.  

W przypadku usuwania jeden losowo wybrany marker jest usuwany 
z modelu. Jeżeli w modelu jest tylko jeden marker, to jest on zastępowany in-
nym, losowo wybranym markerem.  

W stosunku do algorytmu MA[2] klasyczna odległość między genami 
została zastąpiona współczynnikiem korelacji. Jest to spowodowane faktem, że 
w populacjach ludzkich nie ma bezpośredniej zależności między odległością 
a korelacją i często dobry substytut dla aktualnie badanego genu znajduje się 
w znacznej od niego odległości. 

Lokalne ulepszanie modelu 

Metoda lokalnego ulepszenia robi użytek ze skorelowanej struktury mar-
kerów. SNP-y skorelowane ze sobą są związane z tą samą cechą. Jeżeli w mo-
delu znalazł się SNP przyczynowy, to wśród SNP-ów, które są z nim skorelo-
wane, można szukać głównego reprezentanta grupy skorelowanych SNP-ów, 
dla którego kryterium mBIC2 przyjmuje wartość minimalną. W metodzie tej 
staramy się ulepszyć model poprzez zastąpienie danego markera kolejno marke-
rami z nim skorelowanymi, podczas gdy pozostałe markery zostają bez zmian. 
Po znalezieniu lokalnego minimum dla pierwszego SNP-a z ulepszanego mode-
lu, powtarzamy operację szukania dla kolejnego SNP-a. Prezentowane narzę-
dzie rozpatruje SNP-y, które są w najbliższym sąsiedztwie rozpatrywanego 
SNP-a (w oknie o rozmiarze 50 najbliższych SNP-ów) i są z nim skorelowane 
powyżej 0,5.  

Główna różnica pomiędzy MA i EA polega na tym, że EA-MOSGWA 
bierze pod uwagę tylko markery skorelowane powyżej 0,5 z ulepszanym marke-
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rem i które znajdują się ograniczonej odległości – oknie, natomiast MA nie 
uwzględnia korelacji i bierze pod uwagę kolejne markery dopóki ich użycie 
powoduje poprawę ulepszanego modelu.  

Wyniki eksperymentalne 

Symulacje komputerowe z użyciem programu EA-MOSGWA zostały 
wykonane na zbiorze danych liczącym 23171 SNP-ów pochodzących z 4077 
osobników.  

Model przyczynowy 

Zostało wybranych 15 SNP-ów ze zbioru danych wejściowych. Odle-
głość pomiędzy dwoma kolejnymi SNP-ami w chromosomie wynosiła około 
1600 markerów, co gwarantowało brak korelacji pomiędzy SNPami przyczy-
nowymi. Wartość β dla pierwszego SNP-a została ustalona na poziomie 0,05, 
dla kolejnych była zwiększana o 0,01. Model przyczynowy przedstawiony jest 
w tabeli 1. Dla tak przygotowanego modelu zostały wyliczone wartości yi. Przy-
gotowałem 100 zestawów Y, w których wartości yi zostały zaburzone losowymi 
wartościami wprowadzonymi przez składnik εi.  

Tab. 1: Model przyczynowy 

Nr SNPId Chr Pos beta 
p-Value Single 
Marker Test 

11 SNP_A-2131632 6 178750 0,05 0 

1598 SNP_A-1878303 6 7933820 0,06 0 

3193 SNP_A-2011614 6 18208311 0,07 0 

4785 SNP_A-2202251 6 29364399 0,08 0 

6382 SNP_A-2274313 6 38877662 0,09 0 

7979 SNP_A-1922555 6 50397222 0,1 0 

9575 SNP_A-2036796 6 67343887 0,11 0 

11169 SNP_A-2255660 6 80036419 0,12 0 

12769 SNP_A-4299403 6 91988235 0,13 0 

14363 SNP_A-1987116 6 106144553 0,14 0 

15962 SNP_A-2198701 6 119295855 0,15 0 

17557 SNP_A-1819906 6 132321533 0,16 1.2586e-21 

19146 SNP_A-4212041 6 145770626 0,17 0 

20748 SNP_A-1841537 6 156216697 0,18 0 

22343 SNP_A-4212125 6 165741341 0,19 0  



 EA-MOSGWA – narzędzie do wyznaczania… 255 

 

Parametry algorytmu ewolucyjnego 

Algorytm został uruchomiony z następującymi parametrami: 
modelsNo = 10 – rozmiar populacji; 
maxNoProgressIter = 1000 – kryterium stopu. Jeżeli nie nastąpi poprawa wśród 
B najlepszych osobników  w populacji w ciągu 1000 iteracji; 
B = 10 liczba określająca najlepsze osobniki, które są brane pod uwagę w kryte-
rium stopu; 
pCross = 0,95 – prawdopodobieństwo rekombinacji 
pMutation = 0,25 – prawdopodobieństwo mutacji 
tournamentSize = 2 – rozmiar turnieju 

Scenariusze symulacji 

Symulacje zostały przeprowadzone według dwóch scenariuszy. Pierwszy 
scenariusz miał za zadanie sprawdzenie, czy zastosowany algorytm zbiega się do 
najlepszego rozwiązania oraz dla jakich wartości β potrafi znaleźć SNP-y przy-
czynowe. SNP-y o mniejszych wartościach β są trudniejsze do zlokalizowania. 
Zostało wykonanych 100 symulacje na tym samym zestawie fenotypów (yi).  

Drugi scenariusz miał za zadanie sprawdzić, czy program będzie działał 
skutecznie w sytuacji, gdzie dane wejściowe są zaburzone. Zostało wykonanych 
100 symulacji, każda na innym zestawie fenotypów, które nieznacznie różniły 
się między sobą wartością εi. 

Wyniki 

Najważniejszymi wynikami algorytmu są: liczba poprawnie wykrytych 
SNP-ów przyczynowych nazywana mocą (ang. Power), współczynnik fałszy-
wych odkryć (ang. False Discovery Rate, w skrócie FDR) oraz liczba fałszy-
wych odkryć (FD). Moc wyraża się wzorem: 

POWER = TP/MC (4) 

gdzie TP – liczba wykrytych przyczynowych SNP-ów, MC – liczba SNP-ów 
w modelu przyczynowym. 

Współczynnik fałszywych odkryć oblicza się ze wzoru: 

FDR = FP/(TP + FP) (5) 

gdzie FP – liczba fałszywych odkryć. Liczba fałszywych odkryć jest równa FP. 

SNP jest traktowany jako True Positive jeśli program zaklasyfikował do-
kładnie SNP-a przyczynowego lub SNP-a, który jest z nim skorelowany powy-
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żej 0,5. Jeżeli ze SNPem przyczynowym jest skorelowanych więcej niż jeden 
SNP, to jeden z nich jest traktowany jako True Positive, natomiast pozostałe są 
traktowane jako False Positive. 

Tab. 2: Wyniki EA-MOSGWA dla pierwszego i drugiego scenariusza 

 
 Scenariusz pierwszy Scenariusz drugi 

 

POWER FDR 
Liczba 

fałszywych 
SNP-ów 

POWER FDR 
Liczba 

fałszywych 
SNP-ów 

Średnia 0,6667 0,0891 0,9800 0,6246 0,0434 0,4600 
Maksimum 0,6667 0,0909 1,0000 0,8000 0,2222 3,0000 
Minimum 0,6667 0,000 0,0000 0,4666 0,0000 0,0000 
Odch. 
stand. 0,000 0,0128 0,1407 0,0818 0,0657 0,7166 

Tab. 3: Częstość wykrywania przyczynowych SNP-ów w obu scenariuszach 

β scenariusz I scenariusz II 

0.05 0 0 

0.06 0 3 

0.07 0 8 

0.08 0 19 

0.09 0 31 

0.1 69 46 

0.11 100 71 

0.12 100 80 

0.13 100 82 

0.14 100 93 

0.15 100 99 

0.16 100 100 

0.17 100 88 

0.18 100 100 

0.19 100 100 

Tabela 2 przedstawia wyniki dla obu scenariuszy. Zawiera średnią, war-
tość maksymalną, minimalną oraz odchylenie standardowe. Natomiast tabela 3 
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przedstawia liczbę prawdziwych odkryć dla obu scenariuszy. Wykres mocy dla 
scenariusz pierwszego został przedstawiony na rysunku 2, a dla scenariusza 
drugiego na rysunku 3. 

 

Wyniki pierwszego scenariusza potwierdziły zdolność algorytmu do 
zbiegania się do optymalnego rozwiązania. EA-MOSGWA potrafi poprawnie 
wykrywać SNP-y przyczynowe, które mają współczynniki β na poziomie 0,1. 
Program generuje stabilne wyniki. Dla niewielkiej liczby symulacji algorytm 
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nie zaklasyfikował żadnego fałszywego SNP, o czym świadczy małe odchyle-
nie standardowe. Natomiast w większości przypadków liczba zaklasyfikowa-
nych fałszywych SNP-ów wynosiła 1.  

W przypadku drugiej symulacji wyniki są nieznacznie gorsze, moc 
zmniejszyła się o ok. 4%. Zwiększyła się natomiast liczba fałszywych odkryć –  
do 3 SNP-ów. Przyczyną są wprowadzone zróżnicowane zaburzenia wartości yi. 
Jednak najlepszy wynik jest na poziomie 80% poprawnych odkryć. W obu 
przypadkach modele wyznaczone przez EA-MOSGWA były lepiej oceniane 
(mniejsze wartości mBIC2) według zmodyfikowanego kryterium Bayesa niż 
przyczynowy model. Dla modelu przyczynowego mBIC2 wynosił 34109,37, 
natomiast proponowany algorytm w pierwszym scenariuszu osiągnął średnią 
wartość mBIC2: 34090,91. Tabela 4 przedstawia wartości mBIC2 dla drugiego 
scenariusza. Oznacza to znaczny wpływ składnika εi występującego w równaniu 
(1), który wprowadza dodatkowe zaburzenia do danych wejściowych na wiel-
kość mBIC2. 

Tab. 4: Porównanie mBIC2 modelu przyczynowego i wyznaczonego przez EA-MOSGWA 

 EA-MOSGWA Model przyczynowy 

Średnia 34119,695 34170,054 

Maksimum 34323,700 34383,200 

Minimum 33924,000 33986,300 

Odchylenie standardowe 83,150 85,450 

Podsumowanie 

Otrzymane wyniki potwierdzają prawidłowość zastosowanych rozwiązań 
oraz użyteczność prezentowanej metody w badaniach asocjacyjnych całego 
genomu. O ile EA-MOSGWA potrafi wykrywać markery przyczynowe o nie-
wielkich wartościach β, to na ich podstawie nie można oszacować stopnia nie-
pewności, który charakteryzuje każdą decyzję statystyczną. Jest to bardzo waż-
ne, ponieważ pracując z danymi rzeczywistymi, nie znamy SNPów przyczyno-
wych a powinniśmy określić, w jakim stopniu ufamy otrzymanym wynikom. 
Jest to jednak tematem dalszych prac nad algorytmem.  
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EA-MOSGWA – A TOOL FOR IDENTIFYING CAUSAL 
GENES IN GENOME WIDE ASSOCIATION STUDIES 

Abstract 

This paper presents the current stage of the development of EA-MOSGWA – a tool for 
identifying causal genes in Genome Wide Association Studies (GWAS). The main goal 
of GWAS is to identify genes which are causal for a particular disease and also genes 
which may be responsible for a given trait, e.g eyes color. The studies conduct to 
examine hundred of thousand Single Nucleotide Polymorphisms (SNP) and assign them 
to clinical cases or the measurable traits.  
Very important in this kind of research is to identify as many causal SNP as possible 
while minimizing the number of false SNPs.  A false positive SNP is a SNP which in 
fact is not causal and the program has classified him as a causal. I present the results of 
the simulation study, which show that the proposed algorithm has good properties with 
respect to these two statistical parameters. I present the results of the simulation study, 
which show that the proposed algorithm has good properties with respect to these two 
statistical parameters. 

Keywords: Evolutionary Algorithm, Genome Wide Association, linear regression. 

 



 

 

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Cz

Technika, Informatyka, In

Michał Pałęga, Dorota
Knapiński 
Politechnika Częstochowska
Al. Armii Krajowej 36
 

BEZPIECZE
ELEMENT KOMPLEKSOWEJ

Streszczenie. W artykule przedstawiono kluczowe zagadnienia zwi
stwem informacji przetwarzanej i przechowywanej w syst
formatycznych. Dokonano kategoryzacji incydentów bezpiecze
nego oraz wskazano główne 
niu podkreślono znaczącą
bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Słowa kluczowe: bezpiecze
cowanie ryzyka, zarządzanie ryzkiem

Wprowadzenie  

W dzisiejszym ś
nizacji, która podobnie jak inne wa
działania, rozwoju i sukcesu na rynku. Dlatego te
zabezpieczenia. W poszukiwaniu wła
niezmiernie istotne jest u
macji pociągnęło za sob
rozwój technologii komputerowej oraz powszechna informatyzacja generuj
coraz to nowsze, niezidentyfikowane dot
przetwarzane i przechowywane w sieciach i systemach komputerowych nale
do najbardziej narażonych, gdy
dej strony, począwszy od wandalizmu, po
szpiegostwie, sabotaż
komputerowego. Codzienno
nieodpowiednio chronionej informacji, mog

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa 

ga, Dorota Wojtyto, Mariusz Salwierak, Wiesław Kulma, Marcin

stochowska 
Al. Armii Krajowej 36, 42-200 Częstochowa, e-mail: mpalega@wip.pcz.pl

BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE JAKO 
ELEMENT KOMPLEKSOWEJ OCHRONY INFORMACJI

W artykule przedstawiono kluczowe zagadnienia związane z bezpiecze
stwem informacji przetwarzanej i przechowywanej w systemach oraz sieciach telei
formatycznych. Dokonano kategoryzacji incydentów bezpieczeństwa teleinformatyc
nego oraz wskazano główne źródła ich powstawania. Ponadto w niniejszym opracow

lono znaczącą rolę analizy ryzyka w procesie przeciwdziałania zagro
stwa teleinformatycznego. 

bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo teleinformatyczne, sz
ądzanie ryzkiem. 

W dzisiejszym świecie informacja to majątek każdej nowoczesnej org
która podobnie jak inne ważne składniki kapitału stanowi klucz do jej 

działania, rozwoju i sukcesu na rynku. Dlatego też wymaga ona odpowiedniego 
zabezpieczenia. W poszukiwaniu właściwych instrumentów ochrony danych 
niezmiernie istotne jest uświadomienie sobie, iż strategiczne znaczenie info

ło za sobą wzrost zagrożeń dla jej bezpieczeństwa, natomiast 
rozwój technologii komputerowej oraz powszechna informatyzacja generuj
coraz to nowsze, niezidentyfikowane dotąd niebezpieczeństwa. Informacje 

twarzane i przechowywane w sieciach i systemach komputerowych nale
żonych, gdyż źródło niebezpieczeństwa czyha na nie z ka

wszy od wandalizmu, pożaru lub powodzi, a skończywszy na 
szpiegostwie, sabotażu czy innego rodzaju przestępstwach z użyciem sprz
komputerowego. Codziennością niemal są incydenty związane z wyciekiem 
nieodpowiednio chronionej informacji, mogące nieść katastrofalne skutki dla 

ęstochowie 

2013, t. I 

Salwierak, Wiesław Kulma, Marcin 

mail: mpalega@wip.pcz.pl 

NFORMATYCZNE JAKO 
OCHRONY INFORMACJI 

zane z bezpieczeń-
emach oraz sieciach telein-

stwa teleinformatycz-
ródła ich powstawania. Ponadto w niniejszym opracowa-

zagrożeniom 

stwo teleinformatyczne, sza-

dej nowoczesnej orga-
ne składniki kapitału stanowi klucz do jej 

 wymaga ona odpowiedniego 
ciwych instrumentów ochrony danych 

 strategiczne znaczenie infor-
stwa, natomiast 

rozwój technologii komputerowej oraz powszechna informatyzacja generują 
stwa. Informacje 

twarzane i przechowywane w sieciach i systemach komputerowych należą 
stwa czyha na nie z każ-

ńczywszy na 
yciem sprzętu 

zane z wyciekiem 
 katastrofalne skutki dla 



262 M. Pałęga, D. Wojtyto, M. Salwierak, W. Kulma, M. Knapiński 

przedsiębiorców oraz konsekwencje i restrykcje prawne. Główną siłą sprawczą 
utraty informacji są najczęściej złośliwe kody, włamania komputerowe, ataki 
typu „odmowa dostępu”. Doświadczenia życia codziennego wskazują na 
ogromną rolę bezpieczeństwa informacyjnego, którego kluczowym elementem 
jest bezpieczeństwo teleinformatyczne, stanowiące przedmiot rozważań niniej-
szego opracowania.  

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi czytelnika na problematykę bezpie-
czeństwa informacji jako całości, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony 
zasobów informatycznych. Przedstawiono w nim klasyfikację zagrożeń, do-
stępne mechanizmy ochrony i przeciwdziałania niebezpieczeństwom. Wskaza-
no również na wiodącą rolę analizy ryzyka w procesie zapobiegania niszczenia 
i utraty danych informatycznych oraz zapewniania ciągłości działania organiza-
cji gospodarczej. 

Bezpieczeństwo informacyjne  

Bezpieczeństwo i ochrona informacji jest zagadnieniem bardzo szerokim, 
a dostępna literatura przedmiotu prezentuje liczne jej definicje. Zdaniem auto-
rów niniejszego opracowania najbardziej trafne jest stwierdzenie określające 
bezpieczeństwo informacji jako: „poziom ochrony informacji i narzędzi służą-
cych do opracowania, przechowywania i transmisji przed losowymi lub celo-
wymi zniekształceniami sztucznego lub naturalnego pochodzenia, które mogą 
przynieść szkodę właścicielom lub użytkownikom informacji i narzędzi” [18]. 
Bezpieczeństwo informacji można także utożsamiać z ochroną informacyjną, 
„[…] która polega na uniemożliwieniu i utrudnieniu zdobywania danych o fi-
zycznej naturze aktualnego i planowanego stanu rzeczy i zjawisk we własnej 
przestrzeni funkcjonowania oraz utrudnienia wnoszenia entropii informacyjnej 
do komunikatów i destrukcji fizycznej do nośników danych” [3].  

Bezpieczeństwo informacyjne stanowi całokształt przedsięwzięć ukie-
runkowanych na ochronę zasobów informacyjnych przed gamą różnorodnych 
zagrożeń, takich jak: nieuprawnione ujawnienie, zmiana, zniszczenie lub utrata 
w przypadkach: dostępu do informacji, jej transmisji oraz przechowywania. 
Wobec powyższego, bezpieczeństwo informacji wiąże się z zapewnieniem od-
powiedniego poziomu [19]: 
− integralności – oznacza, że informacja jest adekwatna i precyzyjna, chronio-

na przed zniszczeniem oraz nieautoryzowaną zmianą; 
− dostępności – właściwe przygotowanie informacji do wykorzystania jej zaw-

sze, gdy zaistnieje taka potrzeba; 
− poufności – powinna być dostępna wyłącznie określonym użytkownikom.    

Ponadto P. Tyrała uważa, że bezpieczeństwo informacji nakłada koniecz-
ność uwzględniania atrybutów informacji, które dostarczane są jego użytkowni-



 

 

kom: aktualność, dokładno
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natomiast podkreśla, i
czeństwa fizycznego, prawnego, osobowo
tycznego [13]. Składowe bezpiecze

Rys. 1. Składowe bezpiecze
Źródło: [13].  
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[17].    

Zagwarantowanie bezpiecznych warunków do przechowywania, przetw
rzania oraz transmisji danych wymaga zaangażowania właściwych metod, sił 

rodków zdefiniowanych w polityce bezpieczeństwa informacji.  Dost
literatura wskazuje na szereg wielorodzajowych rozwiązań, do których nale
m.in. uregulowania prawne (akty prawnicze i normatywne, standardy itp.), ro

nia organizacyjno-administracyjne (reguły i inne działania w zakresie 
twa informacji) i proceduralne (konkretne środki bezpiecze

stosowane w stosunku do ludzi), a także zespół metod i środków programistycz
technicznych (specjalistyczne oprogramowania, narzędzia elektroniczne)

W oparciu o prezentowane przez P. Bączka treści dotyczące bezpiecze
stwa informacyjnego państwa autorzy opracowania definiują pojęcie bezpi

stwa informacji jako stan wewnętrzny i zewnętrzny, w którym [1]:
istnieje brak zagrożenia zasobów informacyjnych;  
decyzje podejmowane na podstawie prawdziwych, aktualnych i rzetelnych 
danych, natomiast ich wymiana odbywa się w sposób nieprzerwany;

stwo teleinformatyczne oraz system bezpieczeństwa informacji 
ą w oparciu o przepisy prawa. 

Literatura przedmiotu wskazuje na bezpieczeństwo informacyjne jako z
, metod i systemów, które koncentrują się na zabezpieczaniu info

macji gromadzonych, przetwarzanych, przekazywanych oraz przechowywanych 
w sieciach i systemach teleinformatycznych [1].  J. Łuczak w swojej publikacj

śla, iż bezpieczeństwo informacyjne to wypadkowa bezpi
fizycznego, prawnego, osobowo-organizacyjnego oraz teleinform

[13]. Składowe bezpieczeństwa informacji prezentuje rys.1. 

Rys. 1. Składowe bezpieczeństwa informacji. 

BEZPIECZEŃSTWO 
TELEINFORMATYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO 
FIZYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO 
PRAWNE

BEZPIECZEŃSTWO 
OSOBOWO-

ORGANIZACYJNE

BEZPIECZEŃSTWO 
INFORMACJI

263 

, rzetelność, war-

Zagwarantowanie bezpiecznych warunków do przechowywania, przetwa-
ciwych metod, sił 
rmacji.  Dostępna 

, do których należą 
m.in. uregulowania prawne (akty prawnicze i normatywne, standardy itp.), roz-

administracyjne (reguły i inne działania w zakresie 
rodki bezpieczeństwa 

rodków programistycz-
dzia elektroniczne) [14]. 

ce bezpieczeń-
ęcie bezpie-
[1]: 

prawdziwych, aktualnych i rzetelnych 
 w sposób nieprzerwany; 

stwa informacji 

stwo informacyjne jako ze-
 na zabezpieczaniu infor-

macji gromadzonych, przetwarzanych, przekazywanych oraz przechowywanych 
J. Łuczak w swojej publikacji 

stwo informacyjne to wypadkowa bezpie-
organizacyjnego oraz teleinforma-

 

 



264 M. Pałęga, D. Wojtyto, M. Salwierak, W. Kulma, M. Knapiński 

Bezpieczeństwo fizyczne ma swoje odzwierciedlenie w dokładnie przepro-
wadzonej analizie ryzyka, poprzedzonej identyfikacją zagrożeń oraz w zastoso-
waniu właściwych środków ochrony fizycznej sklasyfikowanych jako środki 
ochrony budowlano- mechanicznej (bramy, kraty, sejfy, szafy ogniotrwałe itp.), 
środki ochrony elektronicznej (system sygnalizacji włamania i napadu, system 
telewizji dozorowej, system sygnalizacji przeciwpożarowej) oraz środki ochro-
ny czynnej (portierzy, pracownicy pionu ochrony, patrole interwencyjne).  Bez-
pieczeństwo prawne wynika z obowiązujących przepisów i uregulowań praw-
nych. Wszystkie podmioty gospodarcze zobligowane są przechowywać, prze-
twarzać oraz wymieniać informacje zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w podstawowych aktach prawnych: ustawa o ochronie danych osobowych, 
ustawa o ochronie informacji niejawnych, ustawa o dostępnie do informacji 
publicznych, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Bezpieczeń-
stwo osobowo-organizacyjne wiąże się z opracowaniem właściwej polityki bez-
pieczeństwa informacji, w której zostaną zdefiniowane jasno i klarownie zasady 
oraz procedury postępowania z informacjami chronionymi. Ponadto opracowa-
nie skutecznego systemu bezpieczeństwa informacji wymaga określenia kompe-
tencji pracowników oraz ich wzajemnych zależności, a także wyznaczenia osób, 
które mają dostęp do pomieszczeń znajdujących się w tzw. strefie ochronnej. 
Bardzo ważną kwestią organizacyjną jest także przygotowanie procedury dostę-
pu do każdego pomieszczenia osobom postronnym (np. sprzątaczce) oraz 
w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej (np. strażakom podczas pożaru). 
Niebagatelne znaczenie ma również szkolenie pracowników oraz budowanie 
wśród nich poczucia świadomości odpowiedzialności za bezpieczeństwo da-
nych w firmie.  

Bezpieczeństwo teleinformatyczne najprościej można zdefiniować jako 
ochronę informacji przetwarzanej, przechowywanej i przesyłanej przy użyciu 
systemów teleinformatycznych przed przypadkowym bądź celowym ujawnie-
niem, zmianą, zniszczeniem czy też uniemożliwieniem jej przetwarzania i wy-
konywania na niej operacji. Problematyka bezpieczeństwa teleinformatycznego 
zostanie przedstawiona w szerszym kontekście w dalszej części niniejszego 
opracowania.     

Bezpieczeństwo informacji w sieci komputerowej 

Zachodzący w zawrotnym tempie proces informatyzacji społeczeństwa 
spowodował, iż współcześnie informacja jest jednym z kluczowych zasobów 
gospodarczych, kulturalnych czy naukowych. Poszukiwanie, przetwarzanie oraz 
transmisja informacji może być efektywnie realizowana dzięki zastosowaniu 
nowoczesnych technologii komputerowych oraz rozbudowanej sieci teleinfor-
matycznej. Należy jednak mieć na uwadze, iż obok ich pozytywnych aspektów, 
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do których możemy zaliczyć choćby łatwość komunikowania się, istnieje sze-
reg zagrożeń i niebezpieczeństw. Wobec powyższego ważnym czynnikiem 
funkcjonowania sieci i systemów teleinformatycznych jest zapewnienie właści-
wego poziomu bezpieczeństwa informacji, co wymaga skrupulatnej analizy 
zagrożeń oraz opracowania możliwych sposobów przeciwdziałania.       

Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych determinowane jest speł-
nieniem kilku podstawowych warunków, które można sklasyfikować w dwóch 
płaszczyznach – wewnętrznej i zewnętrznej.  

W wymiarze wewnętrznym wiąże się z zachowaniem poufności, inte-
gralności i autentyczności [4]. Pojęcia te zostały zdefiniowane w rozdziale 1. 
niniejszego artykułu. Przykładowe czynniki mogące doprowadzić do utraty 
wyżej wymienionych parametrów bezpieczeństwa przedstawiono w tab. 1.  

Tab. 1. Czynniki wpływające negatywnie na bezpieczeństwo teleinformatyczne  

Zagrożenie Przykładowe czynniki 
1 2 

Utrata  
poufności 

- pokonanie zabezpieczeń fizycznych i programowych 
- niekontrolowana obecność w obszarze chronionym osób nieupo-

ważnionych 
- nieroztropność osób uprawnionych 
- wynoszenie poza strefę ochronną wydruków, przenośnych kompute-

rów oraz elektronicznych nośników danych 
- naprawy oraz konserwacje przez osoby nieuprawnione 
- podgląd i podsłuch 
- elektromagnetyczna emisja ujawniająca 

Utrata 
integralności 

- przypadkowe lub celowe spowodowanie awarii systemu operacyj-
nego lub urządzeń systemu sieciowego 

- przypadkowe lub celowe uszkodzenie, zniszczenie czy też nieauto-
ryzowana zmiana danych 

- celowe bądź przypadkowe uszkodzenie oprogramowania aplikacyj-
nego i użytkowego   

- wirusy komputerowe 
- sytuacje kryzysowe: powódź, pożar, huragan itp. 
- ataki terrorystyczne 

1 2 

Utrata  
dostępności 

- defektywnie działający sprzęt oraz programy 
- awaria zasilania 
- wirusy komputerowe 
- klęski żywiołowe 
- ataki terrorystyczne 
- błędy organizacyjne 

Źródło: [4] 
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Ponadto pod uwagę brane mogą być również inne własności, takie jak: 
autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność. Autentyczność 
należy rozumieć jako zgodność istniejącego podmiotu bądź zasobu (użytkowni-
cy, procesy, systemy, instytucje) z deklarowanym; rozliczalność – zagwaranto-
wanie, że działalność podmiotu (użytkownika) przypisana jest jednoznacznie 
tylko jemu; niezawodność – oznacza, że zachowanie i skutki działania (elemen-
tów lub urządzeń systemu) są zgodne z zamierzonymi [14]. 

W aspekcie zewnętrznym natomiast bezpieczeństwo odnosi się do zda-
rzeń i sytuacji, które w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania systemu in-
formatycznego negatywnie oddziałują na otoczenie fizyczne. Najczęstszą przy-
czyną jego zakłóceń są nieprawidłowe rozwiązania technologiczne przyjęte na 
etapie analizy lub sporządzanie systemu [4].  

W kolejnych podrozdziałach niniejszego opracowania szczegółowo zo-
staną scharakteryzowane elementarne zagrożenia determinujące utratę poufno-
ści, integralności, dostępności, rozliczalności, autentyczności i niezawodności 
danych przechowywanych i przetwarzanych w systemie komputerowym oraz 
mechanizmy ochrony i przeciwdziałania przed szerokiego spektrum niebezpie-
czeństwami.  

Klasyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa teleinformatycznego 

Zaprojektowanie oraz wdrożenie skutecznych mechanizmów ochrony za-
sobów informatycznych wymaga przede wszystkim precyzyjnej identyfikacji 
zagrożeń, z uwzględnieniem ich wielorodzajowości oraz źródeł powstawania. 

Rozważania dotyczące problematyki klasyfikacji zagrożeń, zdaniem au-
torów, należy rozpocząć od określenia, czym w ogóle jest zagrożenie. Dostępna 
literatura przedmiotu przedstawia to zagadnienie z różnych perspektyw. Słownik 
języka polskiego PWN podaje, że „zagrożenie to sytuacja bądź stan, który które 
komuś czymś zagrażają lub, w którym ktoś czuje się zagrożony” [16]. 
W naukach humanistycznych pojęcie zagrożenia utożsamiane jest z wyzwania-
mi, o czym mówi niniejsza definicja, „[…] wyzwania, które są właściwie roz-
poznane i podejmowane, stanowią szanse, zaś wyzwania nie podejmowane lub 
podejmowane za późno mogą przekształcić się w zagrożenia” [1]. 

Zagrożenia dla bezpieczeństwa teleinformatycznego to zdarzenia (np. po-
żar, powódź) bądź przyczyny zdarzeń (np. skopiowanie danych), które mogą 
generować straty dla przedsiębiorstwa, szczególnie o charakterze finansowym. 
W najprostszy sposób zagrożenia bezpieczeństwa zasobów informatycznych 
można klasyfikować jako zagrożenia: losowe (zewnętrzne, wewnętrzne) oraz 
intencjonalne. Do zagrożeń losowych zewnętrznych zalicza się temperaturę, 
wilgotność, wyładowania atmosferyczne, zanieczyszczenie powietrza, awarie 
systemu zasilania, klimatyzacji, instalacji wodociągowej, a ponadto kataklizmy 
i katastrofy budowlane. Z kolei zagrożenia losowe wewnętrzne tworzą błędy 
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użytkowników, przypadkowe zniszczenie bądź uszkodzenie danych, błędne 
działania administratora bazy danych czy administratora systemu operacyjnego, 
nieprawidłowa konfiguracja systemu, wadliwy sprzęt i oprogramowanie. Drugą 
grupę stanowią zagrożenia związane z intencjonalną działalnością człowieka. 
Tego typu zagrożenia można podzielić na pasywne oraz aktywne. Do pasyw-
nych zalicza się monitorowanie sieci, podgląd oraz analizę ruchu w sieci. Na-
tomiast do zagrożeń aktywnych należy zaliczyć: nieuprawioną zmianę, ujaw-
nienie lub usunięcie informacji, oszustwa (np. bankomatowe, fałszownie kart 
magnetycznych), powielanie programów komputerowych, przechowywanie 
nielegalnych zbiorów, zakup oraz sprzedaż nielegalnymi kanałami sprzętu 
i oprogramowania, zakłócenie pracy serwera lub urządzeń zabezpieczających, 
korzystanie ze służbowego sprzętu komputerowego w celach prywatnych lub 
jego kradzież [15, 20]. Na rys. 2 przedstawiono kilka przykładowych zagrożeń 
dla bezpieczeństwa informacji przetwarzanej i przechowywanej w systemie 
komputerowym. 

   
Rys 2. Zagrożenia dla informacji przetwarzanej i przechowywanej w systemach komputerowych 
Źródło: [11]. 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji szczególną grupę zagrożeń 
stanowią wirusy komputerowe oraz złośliwe oprogramowanie.  

Wirus komputerowy to samoreplikujący się złośliwy program, którego 
kod wykonywalny zaszyty jest w innym programie użytkowym lub w inny spo-
sób jest z nim powiązany. Infekuje inne programy i pliki po zmodyfikowaniu 
ich do przyjęcia. Wirusy mają za zadanie umieścić własny kod w określonym 
miejscu na dysku lub w programie, a tym samym zniszczenie zapisanej na dys-
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kach informacji. Bardzo często towarzyszy temu generowanie dziwnych melo-
dii i komunikatów oraz zakłócanie wyświetlania wszelkiego rodzaju informacji 
na ekranie [13]. Podział wirusów ze względu na sposób infekowania wraz 
z ogólną ich charakterystyką został zaprezentowany w tab. 2. 

Tabela 2. Charakterystyka wirusów komputerowych  

Rodzaje wirusów Charakterystyka 
1 2 

� Wirus dyskowy 

umiejscawia się w sektorach zawierających informa-
cje na temat struktury dysku twardego; dysk zostaje 
zainfekowany wirusem tylko wtedy, gdy użytkownik 
uruchomi system z zainfekowanego nośnika 

� Wirus plikowy 
przenosi się wraz z plikami wykonalnymi (COM, 
EXE, SYS i in.); integruje się z plikiem, pozostawia-
jąc nienaruszoną większą część jego kodu 

� Wirus towarzyszący 

rozprzestrzenia się tak, że w przypadku dwóch pro-
gramów o tej samej nazwie system operacyjny wy-
konuje plik z rozszerzeniem *.COM przed plikiem 
*.EXE; wirus towarzyszący tworzy plik z rozsze-
rzeniem *.COM i umieszcza w nim swój własny kod 
wykonywalny, a nazwa pliku jest taka sama jak plik 
z rozszerzeniem *.EXE 

� Wirus sprzęgający 
nie modyfikuje plików, ale mimo to mnoży się bar-
dzo szybko 

� Wirus hybrydowy 
jest krzyżówką wyżej wymienionych wirusów łączą-
cy w sobie ich metody działania 

� Wirus rezydentny zaraża w chwili wywołania przerwania systemowego 
� Wirus nierezydentny zaraża w chwili działania programu-nosiciela 

1 2 

� Wirus mieszany 
początkowo działa jak wirus nierezydentny, a po 
uzyskaniu pełnej kontroli pozostawia w pamięci 
rezydentny fragment swojego kodu 

Źródło [2]. 

Obok wirusów komputerowych wykorzystywane są inne różnorodne 
formy programów (tzw. złośliwe oprogramowanie), które w skuteczny sposób 
zagrażają stabilności systemu oraz zgromadzonych w nim danych i informacji. 
Dostępna literatura przedmiotu wskazuje na następujące [11, 13, 19]:  
− koń trojański, 
− bomba logiczna, 
− bomba czasowa, 
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− królik, 
− robak, 
− muł trojański, 
− łańcuch szczęścia, 
− makrowirusy, 
− ukryte narzędzia zdalnej administracji, 
− programy kradnące hasła i inne poufne informacje, 
− programy w przyszłości mające być wirusami, 
− zestawy do konstruowania wirusów i generatory polimorficzne. 

Koń trojański to program, który zawiera ukryte funkcje przeznaczone 
najczęściej do ułatwienia przejęcia kontroli nad komputerem bez wiedzy wła-
ściciela. Konie trojańskie najczęściej niszczą dane na dyskach lub zawieszają 
pracę systemu w zależności od pewnych okoliczności lub przy pierwszym uru-
chomieniu. Najczęściej ukryte są w programach „udających” inne pożyteczne 
programy czy narzędzia [13]. 

Bomba logiczna. W programie znajduje się złośliwy kod bomby logicz-
nej, który uaktywnia się wtedy, gdy zostaną spełnione konkretne warunki, np. 
określona liczba uruchomień. 

Bomba czasowa.  Jest to bomba logiczna, która uruchamia się po upływie 
określonego czasu. 

Królik. Program wykorzystujący w pełni określone zasoby systemu, a na 
skutek błyskawicznego i niekontrolowanego powielania się zapełnia system. 

Robak. Funkcjonuje bardzo podobnie do wirusa. Działa w sieci przesyła-
jąc kopie do innych systemów. Jego działanie sprowadza się do tworzenia wła-
snych duplikatów [5, 19]. 

Muł trojański. Pobudza fałszywe komunikaty, które naśladują dialog 
z komputerem. 

Łańcuch szczęścia. Replika komunikatu wysyłanego pocztą elektro-
niczną. 

Makrowirusy. Wirusy działające i rozmnażające się w środowisku poje-
dynczej aplikacji, bądź nawet jej konkretnej wersji, przenoszone za pośrednic-
twem makropoleceń programu [11, 13]. 

Identyfikacja technik ataku 

Specyficznym rodzajem zagrożeń dla poufności, integralności i dostęp-
ności informacji są ataki na system teleinformatyczny, wyczerpujące znamiona 
działalności przestępczej. Ataki na system komputerowy można podzielić 
w następujący sposób [11]: 
− ataki lokalne – intruz posiada fizyczny dostęp do atakowanego komputera; 
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− ataki wewnętrzne – atak jest prowadzony z komputera, który jest włączony 
do tej samej sieci lokalnej; 

− ataki zewnętrzne (zdalne) – wykonywane z sieci publicznej. 
Do najważniejszych technik ataku na system teleinformatyczny autorzy 

niniejszego opracowania zaliczają: hacking, spyware, crimeware, eksploit, atak 
słownikowy, back door, skanowanie portów, phishing, sniffing, pharming, 
spoofing, Denial of Service, rootkit. W oparciu o analizę literatury przedmiotu 
poniżej dokonano ich ogólnej charakterystyki.  

Hacking – włamanie komputerowe, próba uzyskania dostępu do systemu 
komputerowego z pominięciem uwierzytelniania. Ataki przeprowadzane są 
przez kanały komunikacji komputera z Internetem. Sprawców tego przestęp-
stwa nazywa się hackerami. Można ich podzielić na pięć kategorii [19]: 
− nowicjuszy – ich działania są nieprzewidywalne, a cel, który chcą osiągnąć 

może w każdej chwili się zmienić; 
− analityków lub badaczy – dla nich głównym celem nie jest powodowanie 

szkód i niszczenie, a poznawanie innego rodzaju komputerów; 
− turystów – traktują systemy komputerowe jak pewnego rodzaju zagadki 

i łamigłówki; 
− wandali – ich celem jest spowodowanie jak największych szkód; 
− złodziei – najczęściej działają na rzecz konkurencji.   

Spyware, crimeware – są to programy szpiegowskie, których zadaniem 
jest zbieranie i wysyłanie informacji o komputerze bez wyraźnej zgody właści-
ciela. 

Eksploit – atak, wykorzystujący błąd lub lukę w aplikacji bądź systemie 
operacyjnym. Celem jest tu przede wszystkim przepełnianie buforów i umiesz-
czanie podprogramów w losowych miejscach w pamięci normalnie zabronio-
nych przez użytkownika. W skutek takiego ataku intruz może uzyskać pełny 
dostęp do atakowanego komputera [13]. 

 Atak słownikowy – polega na próbie zalogowania się do systemu z wyko-
rzystaniem dużej listy słów, które  znajdują się w określonym pliku.  

Back door – „tylne drzwi”, zainstalowanie oprogramowania, które umoż-
liwia intruzowi na dostanie się do systemu w inny sposób niż poprzez logowa-
nie. 

Skanowanie portów – czynność, która poprzedza zdalny atak na system 
teleinformatyczny. Dzięki skanowaniu potencjalny intruz posiada informacje 
o aktywnych portach i udostępnionych usługach [13]. Wyróżnia się skanowanie 
otwarte, półotwarte oraz skryte. 

Phishing – bardzo poważna i groźna odmiana spamu, która polega na 
tworzeniu fałszywych wiadomości e-mail i stron WWW, głównie finansowych, 
wyglądających identycznie jak serwisy internetowe firm o znanej marce lub 
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banków. Te atrapy stron mają za zadanie nakłonić klientów do podania numeru 
karty kredytowej, hasła logowania, informacji o koncie bankowym.  

Sniffing – podsłuchiwanie przesyłanych przez sieć pakietów. Za pomocą 
tzw. sniffera można przechwycić dane przesyłane niekodowanym kanałem. 

Pharming – wykorzystywanie oprogramowania wymuszającego na prze-
glądarce internetowej przekierowanie wysyłanych danych do serwera atakują-
cego, zamiast do serwera banku. 

Spoofing – podszywanie się pod inny komputer w sieci. Metoda ta opiera 
się na umieszczaniu w sieci preparowanych, modyfikowanych lub uszkodzo-
nych pakietów danych. Następuje to przez przechwytywanie przesyłanych pa-
kietów w celu ich modyfikacji i odesłania sfałszowanych do komputera doce-
lowego. W efekcie „legalny” użytkownik zostaje rozłączony, a włamywacz 
kontynuuje połączenie z pełnymi prawami dostępu, np. do konta w banku [19]. 
Najpopularniejsze techniki oparte na spoofingu to:  
− IP spoofing, 
− E-mail spoofing 

Denial of Service (DoS) – odmowa wykonania usługi. Atak ten bazuje na 
takim wykorzystaniu zasobów komputera, że nie jest on w stanie zagwaranto-
wać poprawnej realizacji usług, jakie oferuje. Jednym ze sposobów na zastoso-
wanie ataku typu DoS jest tzw. flooding, polegający na wysyłaniu do atakowa-
nego komputera takiej liczby zapytań, by odwołania rzeczywistych użytkowni-
ków do serwera nie mogły zostać obsłużone. Sprawcę ataku DoS jest względnie 
łatwo namierzyć, gdyż jest on przeprowadzany z jednej, konkretnej maszyny 
w sieci. Pakiety agresora są wysyłane ze sfałszowanym (spoofing) adresem 
sieci, aby utrudnić wyśledzenie nadawcy. Inną odmianą ataku DoS jest ping of 
death, polegający na wysyłaniu do atakowanego komputera pakietów ping 
o złej długości, który może spowodować awarię systemu docelowego (zawie-
szenie się lub restart komputera), jeżeli jest on podatny na ten atak. Zmodyfi-
kowaną wersją DoS jest Distributet Denial of Service (DDoS), która wprowa-
dza kilka istotnych innowacji, znacznie zwiększających jego skuteczność 
i utrudniających jego zablokowanie. Atak przeprowadzany jest w sposób skoor-
dynowany z kilku komputerów jednocześnie, natomiast maszyna, z której uru-
chamiany jest atak, w ogóle w nim nie uczestniczy, co utrudnia jej namierzenie.  

Rootkit – trojany, wirusy, a także programy typu spyware stosują różne 
metody ukrywania się przed skanerami. Te sposoby i metody nazywamy rootki-
tami. Mogą to również być różnego rodzaju narzędzia lub programy, których 
głównym zadaniem jest skuteczne ukrycie jakiejkolwiek próby uzyskania 
uprawnień administratora czy włamania. Intruz, chcąc włamać się do systemu, 
najczęściej wykorzystuje do tego celu dziurę w systemie i instaluje rootkit. 
W skład rootkitu bardzo często wchodzą proste narzędzia do przesyłania haseł 
oraz do monitorowania ruchu w sieci. Program typu spyware jest podstawą 
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działania rootkitu, gromadzi informacje o użytkownikach, a następnie przesyła 
je do bazy atakującego, dając mu tym samym pełen dostęp do systemu [11]. 

Socjotechnika – uzyskiwanie informacji na temat systemu od jego legal-
nych użytkowników. Jest to bardzo skuteczna technika, jeśli chodzi o dostęp do 
danych wrażliwych, np. odbiorców, haseł systemowych itp. Napastnik wzbudza 
zaufanie ofiary stopniowo, za pomocą odpowiedniego połączenia informacji 
o systemie i technik manipulacyjnych. Ofiara w rezultacie ujawnia więcej do-
datkowych informacji, które zostaną wykorzystane przez napastnika do konty-
nuacji ataku [13]. Atak z wykorzystaniem socjotechniki może przynieść napast-
nikowi wiele korzyści, takich jak uzyskanie dostępu fizycznego, uzyskanie da-
nych uwierzytelniających do dostępu zdalnego, zdobycie informacji, naruszenie 
innych mechanizmów kontroli bezpieczeństwa. 

Ataki socjotechniczne można podzielić na aktywne, podczas których 
wskazuje się obiekty ataku i oczekuje się od nich reakcji oraz ataki pasywne, 
w przypadku których najpierw pozostając w ukryciu, gromadzi się informacje 
(najczęściej jest to podsłuchiwanie, obserwowanie i prowadzenie analiz). 

Jedną z najstarszych technik stanowiących bardzo duże zagrożenie i ma-
jącą na celu wykradzenie danych z przedsiębiorstwa jest zbieranie przez konku-
rencję informacji o przedsiębiorstwie poprzez przeszukiwanie śmieci. Często ta 
metoda jest bagatelizowana. Jest to jednak sposób bardzo popularny, a decyduje 
o tym nie tylko łatwość, z jaką można zdobyć takie dane, ale również bezkar-
ność w przypadku zatrzymania.     

Przeciwdziałanie zagrożeniom  

Procedury ochronne stosowane są w celu zabezpieczenia systemów kom-
puterowych przed niepowołanym dostępem osób nieupoważnionych. W obec-
nych czasach istnieje bardzo wiele systemów zabezpieczania, mimo tego nieste-
ty nie ma idealnego mechanizmu przeciwdziałania zagrożeniom. Duży wybór 
metod zabezpieczeń, które stanowią ograniczenie przed uzyskaniem dostępu 
przez użytkowników nieupoważnionych do korzystania z danego systemu, jest 
poważnym problemem. Szczególnie trudnym przedsięwzięciem jest zidentyfi-
kowanie użytkowników mających dostęp do danego systemu, którzy działają 
szkodliwie na część bądź cały system. Procedury zarządzania pracą oraz roz-
wiązania technologiczne stanowią istotną podstawę skutecznego zabezpieczenia 
systemów informacyjnych [7]. 

Zaleca się, aby systemy mające kluczowe znaczenie dla funkcjonowania 
organizacji były kopiowane i przechowywane w osobnym miejscu. W momen-
cie, gdy awarii ulegnie system podstawowy, to system dodatkowy ma za zada-
nie w jak najkrótszym czasie przejąć obowiązki systemu podstawowego. 
W celu uchronienia systemu awaryjnego przed katastrofą należy go umieścić 
jak najdalej od źródła zagrożenia. Do zastąpienia systemu głównego podczas 
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katastrofy niezbędna jest nadmiarowość sprzętu, danych oraz personelu. Nie-
zbędną rzeczą, którą należy sporządzić, a następnie wdrożyć, jest procedura 
bezpieczeństwa mająca na celu wyeliminowanie jak największej liczby zdarzeń 
i sytuacji mogących powstać podczas katastrofy naturalnej [7].  

Czynnik ludzki stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa informacji 
przetwarzanej i przechowywanej w systemach i sieciach informatycznych. Każ-
de działanie jednostki społecznej obarczone jest ryzykiem popełnienia błędu. 
Nie ma ludzi nieomylnych, więc nie da się całkowicie wyeliminować błędu 
ludzkiego, można go jedynie starać się ograniczać i zmniejszać. W celu mini-
malizacji częstotliwości popełnienia pomyłki skuteczne są różnego rodzaju 
szkolenia, uświadamianie, jakie są konsekwencje złych działań i zaniedbań, 
ograniczenia zakresu obowiązków, a także uprawnień do zasobów informacyj-
nych. 

Jeśli mowa o uszkodzeniach sprzętu, oprogramowania i infrastruktury, to 
w celu ochrony tego rodzaju zasobów najczęściej stosuje się nadmiarowość 
urządzeń.  Jedną z najlepszych i najczęściej stosowanych metod zabezpieczenia 
przed utratą danych jest utworzenie kopii zapasowej, zwanej także kopią bez-
pieczeństwa. Istnieją także zautomatyzowane systemy monitorujące popraw-
ność działania sprzętu oraz oprogramowania, mające na celu naprawienia po-
wstałej usterki bądź przejmujące zadania uszkodzonego elementu podczas po-
wstania awarii. Niezbędne jest ponadto szczegółowe sprawdzanie poprawności 
działania programów przede wszystkim pod względem bezpieczeństwa.  

Szczególnym rodzajem zagrożenia są intencjonalne działania człowieka, 
który w sposób negatywny oddziałuje na sieć komputerową (np. za pomocą 
złośliwego oprogramowania) przedsiębiorstwa lub instytucji, powodując mody-
fikację, utratę bądź nieupoważniony dostęp do wrażliwych danych. W celu za-
pewnienia właściwej ochrony przed tego rodzaju zagrożeniami bardzo skutecz-
ne okazują się szkolenia pracowników firmy z zakresu bezpiecznego korzysta-
nia z zewnętrznych programów, sieci oraz instalacji elementów ochronnych. 
W dążeniu do zmniejszenia zagrożeń wynikających ze świadomego działania 
ludzi powinno się uszczelnić procedury bezpieczeństwa i uświadomić pracow-
ników o potencjalnych zagrożeniach. Ponadto firma może nawiązać wzajemną 
współpracę z sąsiednimi firmami bądź partnerami działającymi w podobnym 
segmencie rynku w celu budowy wspólnych systemów antyawaryjnych. Nie 
można jednoznacznie określić zakresu działania, ponieważ zagrożenia zależne 
są od branży firmy, rodzaju przedsiębiorstwa oraz skali wykorzystywania tech-
nik teleinformatycznych [7, 13].  
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Analiza ryzyka  

Głównym zadaniem współczesnych systemów teleinformatycznych jest 
przetwarzanie, przechowywanie oraz przesyłanie informacji. Funkcjonują one 
w otoczeniu skrywającym w sobie różnego rodzaju zagrożenia i niebezpieczeń-
stwa. Dlatego też podstawowym elementem zarządzania bezpieczeństwem sys-
temów teleinformatycznych jest zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informa-
cji.  

Podejmując problematykę zarządzania ryzykiem, w węższym wymiarze 
analizy ryzyka w pierwszej kolejności, należy dokonać interpretacji pojęcia 
ryzyko. Termin ten wywodzi się z włoskiego słowa risico. Słownik języka pol-
skiego PWN definiuje ryzyko „jako możliwość, że coś się nie uda; przedsię-
wzięcie, którego wynik jest niepewny” [16]. Według Polskiego podręcznika 
procesu zarządzania ryzykiem wydanego przez Ministerstwo Finansów Rzeczy-
pospolitej Polskiej ryzyko to „niepewność związana ze zdarzeniem lub działa-
niem, które wpłynie na zdolność organizacji do realizacji celów jej działalności. 
Może mieć charakter negatywnego zagrożenia lub też pozytywnej możliwości”. 
Najbardziej adekwatną definicją dla potrzeb bezpieczeństwa informacji w sys-
temach teleinformatycznych jest ta zawarta w normie IEC 61508, według której 
ryzyko oznacza „[…] miarę stopnia zagrożenia dla tajności, integralności i do-
stępności informacji wyrażoną jako iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia 
sytuacji stwarzającej takie zagrożenie i stopnia szkodliwości jej skutków” [11]. 
Z kolei za najbardziej powszechną definicję analizy ryzyka dla potrzeb bezpie-
czeństwa teleinformatycznego można uznać następującą: „analiza ryzyka […] 
jest procesem identyfikacji (jakościowej i ilościowej) ryzyka utraty bezpieczeń-
stwa teleinformatycznego” [11].  

K. Liderman w swojej pracy wskazuje na następujące czynności tworzące 
proces analizy ryzyka bezpieczeństwa teleinformatycznego [11]: 
− identyfikacja zagrożeń oraz jakościowe/ilościowe określenie narażonych na 

utratę dóbr materialnych oraz informacji; 
− wyznaczenie wartości dóbr materialnych (np. sprzętu komputerowego); 
− określenie wartości informacji w sytuacji jej utraty, ujawnienia, zmiany czy 

niedostępności; 
− wyznaczenie zagrożeń (oraz ich stopnia) dla bezpieczeństwa teleinforma-

tycznego; 
− zdefiniowanie elementów systemów teleinformatycznych podatnych na owe 

zagrożenia (i ich stopnia podatności); 
− przeprowadzenie analizy ryzyka cząstkowego; 
− akceptacja ryzyka cząstkowego.   

Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia analizy ryzyka jest identy-
fikacja wszystkich narażonych na niebezpieczeństwo zasobów. W przypadku 
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systemu teleinformatycznego będą to: zasoby fizyczne (komputery, nośniki 
danych), oprogramowanie, zasoby ludzkie (użytkownicy, projektanci, progra-
miści, administratorzy) oraz informacja [15]. Niezbędne jest także oszacowanie 
wpływu utraty poufności, integralności i dostępności poszczególnych aktywów 
na funkcjonowanie jednostki gospodarczej oraz na realizowane przez nią cele 
biznesowe. Do tego celu można wykorzystać 4-stopnią skalę ważności  
(1 – niski wpływ, 2 – średni, 3 – wysoki, 4 – bardzo wysoki, maksymalny). 
W zależności od rodzaju narażonych aktywów ich wyceny dokonuje się wy-
łącznie w oparciu o wartość księgową bądź wartość księgowa stanowi jedynie 
podstawę do jej wyceny [6]. Jako przykład może posłużyć zdarzenie losowe, 
jakim jest pożar, w wyniku którego zniszczeniu ulega sprzęt komputerowy 
przechowywany w magazynie i niewykorzystywany do codziennej pracy o war-
tości księgowej 120 000 zł oraz główny serwer firmy, którego wartość księgo-
wa również wynosi 120 000 zł. Zniszczenie zarówno jednego, jak i drugiego 
zasobu organizacji powoduje straty o tej samej wartości księgowej, lecz niesie 
zupełnie odmienne skutki dla przedsiębiorstwa. Dokonując wyceny sprzętu 
komputerowego niewykorzystywanego do realizacji żadnych zadań bizneso-
wych przyjąć należy tylko  jego wartość księgową. Całkiem inaczej sytuacja 
wygląda w przypadku wyceny wartości serwera firmy. Wówczas oprócz warto-
ści księgowej należy wziąć pod uwagę koszty związane z przestojem firmy, 
a przede wszystkim wartość przechowywanych danych. Utrata strategicznych 
informacji może okazać się przysłowiowym „gwoździem do trumny” i dopro-
wadzić do upadłości firmy [8].  

Drugi etap analizy ryzyka koncentruje się na identyfikacji zagrożeń dla 
bezpieczeństwa informacji przetwarzanej i przechowywanej w systemie telein-
formatycznym przedsiębiorstwa. Do uprzednio zdefiniowanych zasobów należy 
przypisać konkretne zagrożenia oddziałujące na nie w negatywny sposób. Waż-
ne jest, aby proces identyfikacji zagrożeń prowadzony był z należytą staranno-
ścią i skrupulatnością, uwzględniając nie tylko aktualne, ale także przyszłe nie-
bezpieczeństwa. Etap identyfikacji i szacowania ryzyka musi odbywać się 
w oparciu o różnego typu informacje dotyczące występowania zagrożeń, za-
równo gromadzone przez samą jednostkę gospodarczą, jak również dane staty-
styczne publikowane przez rozmaite instytucje i organizacje, jak np. Główny 
Urząd Statystyczny czy też Komendę Główną Policji (w zakresie przestępstw 
komputerowych), a skończywszy na wszelkich opracowaniach dotyczących 
awarii wydawanych przez producentów sprzętu i oprogramowania komputero-
wego. Po zidentyfikowaniu i oszacowaniu zagrożeń równie ważne jest zdefi-
niowanie podatności odnoszących się do konkretnych zagrożeń. Podatność, 
czyli „[…] słabość, luka, brak zabezpieczeń przed występującymi zagrożeniami 
wobec aktywów organizacji” [9]. Wzajemne relacje pomiędzy zasobami, zagro-
żeniami oraz podatnościami zobrazowano na rys. 3. 



276 M. Pałę

Rys. 3. Relacje między zasobem, zagro
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R = F × V × W oraz F × V = P    (1) 

gdzie: 
R – wartość ryzyka; 
F – częstotliwość wystąpienia zagrożenia; 
V – podatność systemu informatycznego (lub jego elementu) na zagrożenie 
(zgodnie z PN-I-13335–1:1999 jest to miara prawdopodobieństwa wykorzysta-
nia określonej podatności przez dane zagrożenie); 
W – wartość straty – przewidywana średnia utrata wartości aktywów w wyniku 
wystąpienia pojedynczego incydentu; 
P – prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia powodującego utratę wartości 
aktywów w przyjętym okresie. 

W oparciu o powyższe rozważania autorzy niniejszego opracowania pro-
ponują ogólną wartość ryzyka utraty bezpieczeństwa teleinformatycznego opi-
sać poniższym założeniem: 

R = F × V × W, gdzie W = W1 +  W2 + … Wn      (2) 

gdzie: 
W1 – wartość księgowa aktywów; 
W2 – wartość przetwarzanych i przechowywanych informacji w systemie telein-
formatycznym; 
Wn –  wartość pozostałych strat.  

Posłużmy się w niniejszym opracowaniu ponownie przykładem przed-
stawiającym zniszczenie głównego serwera firmy w wyniku pożaru. Dla po-
trzeb oszacowania ryzyka przedsiębiorstwo przyjmuje, że jego wartość księgo-
wa równa się 120 000 zł, wartość zgromadzonych na nim informacji, niezbęd-
nych w realizacji podstawowych funkcji biznesowych, oszacowano na kwotę 
równą 200 000 zł, natomiast wartość strat poniesionych w wyniku przestoju w 
funkcjonowaniu firmy oraz przywracania sprawności funkcjonowania systemu 
oszacowano na 90 000 zł; częstotliwość zajścia tego zdarzenia szacowana jest 
na 0, 001 w okresie 1 roku, podatność systemu natomiast oszacowana została na 
5%. Oczekiwana wartość straty (ryzyko utraty informacji) wyniesie, zatem: 
(120 000 zł + 200 000 + 900 000) x 0, 001 x 5% = 45 zł.    

Omawiany przypadek pokazuje, iż wartość ryzyka utraty poufności, do-
stępności, integralności, rozliczalności, autentyczności i niezawodności infor-
macji przetwarzanej, przechowywanej i przesyłanej przez systemy i sieci telein-
formatyczne na skutek wystąpienia pożaru jest relatywnie niska [9]. Wynika to 
przede wszystkim z niskiej wartości oszacowanej podatności systemu oraz czę-
stotliwości wystąpienia tego rodzaju zagrożenia. Istniejący stan rzeczy jest za-
pewne rezultatem wdrożenia kompleksowego systemu przeciwpożarowego, 
który obok fizycznych środków wykrywania źródła zagrożenia obejmuje swym 
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zakresem liczne działania organizacyjne, takie jak regulaminy i instrukcje ppoż. 
połączone ze szkoleniem pracowników. 

Podsumowanie   

Jedną z podstawowych funkcji współczesnego przedsiębiorstwa bądź in-
stytucji publicznej jest zarządzanie zasobami informatycznymi, z których stra-
tegiczną wartość stanowią aktywa informacyjne. Wykorzystywane są one 
w procesie podejmowania decyzji, dlatego też muszą charakteryzować się pod-
stawowymi atrybutami bezpieczeństwa, czyli optymalnym poziomem poufno-
ści, integralności i dostępności, a w przypadku informacji przetwarzanej, prze-
chowywanej i przesyłanej w systemach i sieciach komputerowych dodatkowo 
autentycznością, rozliczalnością, niezaprzeczalnością oraz niezawodnością.  

Prowadzenie aktywności gospodarczej w środowisku zdominowanym 
przez technikę informatyczną stanowi pewnego rodzaju wyzwanie dla utworze-
nia i utrzymania bezpiecznych warunków przetwarzania i przesyłania informa-
cji [15]. 

Wobec powyższego wywodu główną potrzebą staje się ciągłe identyfi-
kowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa teleinformatycznego, z uwzględnieniem 
różnorodnych kryterium podziału. Należy mieć również na uwadze fakt, iż po-
stęp w dziedzinie technologii informatycznej, oprócz pozytywnych walorów, 
generuje coraz to nowsze, niezidentyfikowane dotąd niebezpieczeństwa i zagro-
żenia. Doświadczenia życia codziennego pokazują, iż praktycznie każdego dnia 
dochodzi do prób włamania do systemu komputerowego, a administratorzy 
sieci udaremniają nieuprawnione wejścia do systemu. Równocześnie w środ-
kach masowego przekazu pojawiają się komunikaty o kolejnej luce w systemie 
operacyjnym lub szkodliwym oprogramowaniu [14]. Niezbędne jest zatem 
opracowywanie oraz implementacja różnorodnych mechanizmów przeciwdzia-
łania.  

Z uwagi na złożoność podejmowanej w niniejszym artykule problematyki 
przedstawiono w nim jedynie wycinek z całego katalogu zagrożeń i niebezpie-
czeństw oraz możliwych do zastosowania technik przeciwdziałania.  

Podstawowym przedsięwzięciem w ochronie i zabezpieczaniu systemów 
jest analiza ryzyka identyfikująca ryzyko, które powinno być kontrolowane 
bądź zostać zaakceptowane. Z perspektywy bezpieczeństwa teleinformatyczne-
go na analizę ryzyka składają się: analiza wartości, zasobów, zagrożeń oraz 
podatności. Rezultatem analizy ryzyka jest określenie stopnia prawdopodobień-
stwa wystąpienia niebezpieczeństwa. Skrupulatnie przeprowadzona analiza 
ryzyka pozwala jednocześnie na redukcję negatywnych skutków lub uniemoż-
liwienie wystąpienia incydentu.   
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TELECOMMUNICATION SECURITY AS AN ELEMENT 
OF THE COMPLEX INFORMATION PROTECTION 

Abstract 

In the article the pivotal issues related to information security which it is processed and 
stored in the ICT systems and network was presented. The categorization of incidents of 
the telecommunication security was elaborated and their main causes of occurrence was 
indicated. Besides in this article the significant role of the risk analysis in the process to 
prevent threats of information security was pointed.  

Keywords: information security, telecommunication security, risk assessment, risk 
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zainteresowania przedsiębiorstw coraz nowszymi udoskonalonymi systemami 
zarządzania bezpieczeństwem informacji.  

Bezpieczeństwo informacji jest to zachowanie poufności, integralności 
i dostępności informacji. Poufność informacji jest zapewnieniem, że dostęp do 
informacji mają tylko osoby upoważnione. Pod pojęciem integralności informa-
cji należy rozumieć zapewnienie dokładności i kompletności informacji oraz 
metod ich przetwarzania [2].  

Celem działań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji 
jest zachowanie poufności informacji chronionych, zapewnienie integralność 
informacji chronionych i jawnych oraz dostępność do nich, zapewnienie ocze-
kiwanego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, ograniczenie do 
minimum występowania zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji, gwarancja 
poprawnego i bezpiecznego funkcjonowanie systemów przetwarzania informa-
cji, zapewnienie gotowości do podejmowania działań kryzysowych.  

Polityka Bezpieczeństwa Informacji jest zbiorem dokumentów określających 
metody i zasady ochrony bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie [1].  

Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie w oparciu 
o normę ISO 27001 

Informacja w obecnych czasach staje się coraz cenniejszym towarem. Po-
siadanie jak największych zasobów informacji pozawala zarówno na uspraw-
nienie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, jak i uzyskanie przewagi kon-
kurencyjnej na rynku. Do zasobów informacji niezbędnych do prowadzenia 
opłacalnej działalności przedsiębiorstwa należą między innymi: dane, fakty 
i statystyki niezbędne do podejmowania konkretnych decyzji. Współczesna 
świadomość odnośnie do wartości informacji wymaga opracowania systemów 
bezpieczeństwa, które pozwolą na jej chronienie, gromadzenie i kontrolowane 
wykorzystanie. Należy jednak podkreślić, że systemy zarządzania bezpieczeń-
stwem informacji ze względu na coraz bardziej złożoną postać stają się coraz 
droższe. Nie mniej jednak można powiedzieć, że przedsiębiorstwa są niemal 
zmuszone do ich stosowania, gdyż bez systemów zarządzania bezpieczeństwem 
informacji przedsiębiorstwo z góry jest skazane na niepowodzenie. 

W Polsce stosowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji 
znalazło miejsce stosunkowo niedawno w odniesieniu do państw rozwiniętych. 
W dalszym ciągu spotyka się przedsiębiorstwa, w których jest ono jeszcze nie-
właściwie zinterpretowane. W rezultacie prowadzi to do podejmowania błęd-
nych decyzji przez personel zarządzający przedsiębiorstwem. Dla przykładu 
w momencie wprowadzenia w życie ustawy o ochronie danych osobowych, 
w wielu przedsiębiorstwach postrzegano ją, jako zbędne prawo,które często 
utrudnia pracę. Obecnie, gdy w wielu przypadkach dochodzi do sprzedawania 
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i wykorzystywania danych osobowych zarówno przez legalnie działające firmy, 
jak i przez organizacje przestępcze, problem poufności danych osobowych jest 
w pełni uzasadniony i wręcz niezbędny. System Zarządzania Bezpieczeństwem 
Informacji (SZBI), z ang. ISMS (Information Security Management System) 
jest opracowany zgodnie z obowiązującymi normami ISO/IEC 27000:2005 [2]. 
Odnosi się on do wdrażania, eksploatacji, monitorowania, utrzymywania i do-
skonalenia bezpieczeństwa informacji. 
Głównym zadaniem stawianym systemom zarządzania bezpieczeństwem in-
formacji jest ochrona [2]: 
− danych  o realizowanych kontraktach, 
− danych finansowych przedsiębiorstwa, 
− danych dostępowych do systemów IT, 
− danych osobowych w oparciu o obowiązujące przepisy, 
− danych dotyczących rozeznania rynku o ewentualnych zagrożeniach ze stron 

przedsiębiorstw konkurencyjnych dla firmy. 
Kolejnym ważnym dla prawidłowego działania systemu zarządzania bez-

pieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie jest przypisanie odpowiednim 
osobom uprawnień do korzystania z danych w nim zgromadzonych. I tak na 
przykład osobie pracującej na danym stanowisku przypisuje się uprawnienia, 
jakie są wymagane i niezbędne do realizacji jej obowiązków. A na przykład 
uprawnienia administracyjne przypisuje się kadrze zarządzającej przedsiębior-
stwem. Podmiotami, które czynnie uczestniczą w systemie zarządzania bezpie-
czeństwem informacji, są głównie [3]: dyrektor organizacji, menedżer bezpie-
czeństwa informacji, administrator systemów informatycznych wraz z informa-
tykami, audytorzy wewnętrzni, kierownicy komórek organizacyjnych oraz pra-
cownicy.  

Następnym problemem prawidłowego działania systemu bezpieczeństwa 
informacji jest ochrona przed wirusami. W tym celu stosuje się równolegle wie-
le technik na przykład [3]: oprogramowanie antywirusowe, systemy typu fire-
wall, odpowiednią konfigurację systemu aktualizacji Windows. 

W celu dotrzymania poufności informacji należy także określić zasady 
odpowiedzialności pracowników za utrzymanie w tajemnicy danych poufnych, 
do których dostęp został im powierzony. Poza tym właściwym podejściem jest 
przypisanie pracownikom kont i haseł dostępowych do informacji niezbędnych 
do wykonywania pracy. Podejście takie pozwala na monitorowanie, kto i kiedy 
miał dostęp do konkretnych informacji. 

Na rysunku 1 przedstawiono przykładową strukturę zarządzania syste-
mami bezpieczeństwa informacji [3]. 
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Rys. 1. Przykładowy schemat struktur systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji [3] 

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji jest proce-
sem złożonym i trudnym. Przy jego wprowadzaniu należy korzystać z pomocy 
wysoko wykwalifikowanej kadry w zakresie informatycznym, dobrze znającej 
wymagania stawiane przez normę ISO 27001. Pomimo trudności wynikających 
z wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, świadomość 
wagi informacji sprawiła, że niemal każde przedsiębiorstwo posiada lub jest 
zainteresowane wprowadzeniem takiego systemu.  

Należy podkreślić, że wprowadzenie systemu zarządzania bezpieczeń-
stwem informacji napotyka głównie problemy podczas jego wdrażania. Nato-
miast korzyści dla przedsiębiorstwa wynikające z jego wdrożenia to między 
innymi [2]: 
− możliwość opracowania i usystematyzowanie wytycznych oraz dokumenta-

cji w zakresie wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa informacji, 
− redukcja kosztów związanych z incydentami lub brakiem zgodności z wy-

mogami prawnymi, 
− spełnienie wymagań przepisów dotyczących bezpieczeństwa informacji, 
− opracowanie zasad bezpieczeństwa informacji z rzeczywistymi potrzebami 

biznesowymi przedsiębiorstwa, 
− określenie zadań, uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz mene-

dżerów w zakresie bezpieczeństwa informacji, 
− udoskonalenie systemu komunikacji w przedsiębiorstwie,  
− wzrost wiarygodności organizacji jako zaufanego partnera biznesowego, 
− zwiększenie bezpieczeństwa informacji klientów. 
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− zewnętrzne, które powstają poza terenem przedsiębiorstwa i obejmują za-
grożenie związane z utratą bądź uszkodzeniem danych przez celowe lub 
przypadkowe działanie osób trzecich; 

− fizyczne, w których zagrożenie utraty bądź uszkodzenia danych następuje 
z powodu wypadku, awarii, katastrofy lub innego nieprzewidzianego zda-
rzenia. 

Podsumowanie  

Przedsiębiorstwo poprzez wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeń-
stwem informacji staje się właścicielem narzędzia zapewniającego systemowe 
i kompleksowe podejście do bezpieczeństwa informacji. Niestety, ze względu 
na ciągłe dążenie do doskonalenia działalności przez przedsiębiorstwa koniecz-
ne są coraz częstsze modyfikacje systemu zarządzania bezpieczeństwem infor-
macji (z uwagi na przyrastającą liczbę czynników mogących wpłynąć na jego 
skuteczność). Niezbędnym zatem staje się zatrudnianie wysoko wykwalifiko-
wanej kadry posiadającej umiejętności zarówno w zakresie informatycznym, 
jak i dobrze znającej zasady wdrażania systemów zarządzania bazujących na 
normach ISO. Wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informa-
cji zostały określone w normie ISO 27001, która jest powszechnie stosowana 
w wielu krajach zarówno w Europie jak i na świecie.  

Zainteresowanie systemami bezpieczeństwa informacji zarówno w kraju 
i za granicą wciąż rośnie. Można stwierdzić, że bez systemu zarządzania bez-
pieczeństwem informacji przedsiębiorstwo narażone jest na niepowodzenie. 

Należy podkreślić, że wdrażane systemy zarządzania bezpieczeństwem 
informacji powinny posiadać możliwość szybkiej modyfikacji struktury, co 
pozwoli na swobodne zmiany w strukturach, jak i działalności przedsiębiorstwa.  
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Abstract 

In present years companies providing are for many danger from site of uncontrolled 
competition. One of the most important reactions for uncontrolled flow information is 
application of providing information security systems. Information security systems for 
companies are made according to ISO 27001 [2]. In made security system among others 
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It allows ensuring will not be transferred to the unfair concurrent. Important element in 
correct working of the system based on safe information transfer is providing trainings 
for workers who will know the rules of what to do in situations of safety. 

Keywords: information, security, risk. 

 





 

 

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Cz

Technika, Informatyka, In

Mikhail Selianinau 
Akademia im. Jana Długosza
Al. Armii Krajowej 13/15
e-mail: m.selianinov@ajd.czest.pl

SCHEMAT ZABEZPIECZON
ŁĄCZNOŚ

Streszczenie. Obecny etap 
niem różnorodności problemów powstaj
informacji. Powszechnie wiadomo,
ków ochrony informacji.
macji jest kryptografia. 
Najbardziej skutecznym sposobem
stosowania technologii 
przekształca się w tekst zaszyfrowany
przesłany za pomocą kanału publicznego
W artykule opisany został
domości przy użyciu otwartego
czy pomiędzy użytkownika
dobny do skrzynki zamkni
mie procedura szyfrowania jest
jawny przez nadawcę i odbiorc

Słowa kluczowe: bezpiecze
klucz publiczny, klucz prywatny, liczby pierwsze

Wstęp 

Obecny etap rozwoju nauki
niem różnorodności problemów powstaj
wania informacji. Właś
i kosztów możliwe są tylko
wiedzy. Zapewnienie bezpiecze
projektowania, eksploatacji 

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa 

im. Jana Długosza 
Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa, 

mail: m.selianinov@ajd.czest.pl 

SCHEMAT ZABEZPIECZONEGO OTWARTEGO KANAŁU 
CZNOŚCI BEZ PRZEKAZYWANIA KLUCZY

Obecny etap rozwoju nauki i społeczeństwa charakteryzuje się
problemów powstających podczas przetwarzania i przekazywania 

informacji. Powszechnie wiadomo, że aktualnie zwiększa się znaczenie metod i 
ochrony informacji. Jednym z najważniejszych elementów bezpieczeństwa info

.  
Najbardziej skutecznym sposobem ochrony informacji jest szyfrowanie. Główn

 szyfrowania jest poufność danych. Zwykły tekst 
tekst zaszyfrowany, który ukrywa znaczenie wiadomości i mo

kanału publicznego. 
został algorytm kryptograficzny, który umożliwia wysyłanie
otwartego kanału łączności bez uprzedniego przekazywania 

ytkownikami. Zaproponowany schemat wymiany informacji jest p
zamkniętej za pomocą jednego lub dwóch zamków. W tym

szyfrowania jest procesem kolejnego „zawieszania zamków”
ę i odbiorcę informacji. 

ezpieczeństwo informacji, kryptosystem, kryptogram, szyfrowanie, 
klucz publiczny, klucz prywatny, liczby pierwsze. 

rozwoju nauki i społeczeństwa charakteryzuje się 
problemów powstających podczas przetwarzania i przekaz

wania informacji. Właściwy dobór metod i środków oraz ocena ich skuteczno
liwe są tylko we współpracy z ekspertami w różnych dziedzinach

Zapewnienie bezpieczeństwa informacji jest ciągłym procesem
ektowania, eksploatacji i oceny systemów bezpieczeństwa informacji.

ęstochowie 

2013, t. I 

KANAŁU 
ZYWANIA KLUCZY 

charakteryzuje się zwiększe-
i przekazywania 

metod i środ-
czeństwa infor-

. Główną zaletą 
 wejściowy 
i może być 

liwia wysyłanie wia-
przekazywania klu-

wymiany informacji jest po-
W tym algoryt-

zamków” na tekst 

stwo informacji, kryptosystem, kryptogram, szyfrowanie, 

 zwiększe-
i przekazy-

ocena ich skuteczności 
nych dziedzinach 

głym procesem analizy, 
stwa informacji. 



290 M. Selianinau 

Powszechnie wiadomo, że aktualnie zwiększa się znaczenie metod 
i środków ochrony informacji. W ciągu życia jednego pokolenia nastąpiła jako-
ściowa zmiana sytuacji w tym obszarze. Wcześniej problemami bezpieczeństwa 
informacji zajmowali się tylko eksperci służb specjalnych. A teraz krąg osób, 
w ten czy inny sposób związanych z bezpieczeństwem informacji, jest bardzo 
szeroki i trwa proces jego dalszego rozszerzenia. 

Jednym z najważniejszych elementów bezpieczeństwa informacji jest 
kryptografia. Na początku XXI wieku techniki kryptograficzne są coraz częściej 
stosowane w życiu codziennym. Nowe praktyczne zastosowania kryptografii są 
źródłem jej rozwoju. Współczesna kryptografia wykorzystuje metody algebry 
abstrakcyjnej, teorii liczb oraz rachunku prawdopodobieństwa [1–9]. 

Szyfrowanie informacji 

W ostatnim czasie komputer stał się jednym z głównych narzędzi pracy. 
Przechowuje różne dane: informacje o klientach, dane finansowe, prezentacje 
i inne ciągle wymagane dokumenty. Część z tych informacji ma zasadnicze 
znaczenie i charakter poufny. Najbardziej skutecznym sposobem ochrony in-
formacji jest szyfrowanie [3, 6, 7]. Główne zalety stosowania technologii szy-
frowania są następujące: 
− poufność danych: zwykły tekst wejściowy przekształca się w tekst zaszy-

frowany, który ukrywa znaczenie wiadomości i może być przesłany za po-
mocą kanału publicznego; 

− integralność danych: kryptograficzną sumę kontrolną można obliczyć na 
dowolnym tekście zdefiniowanym przez użytkownika w celu ochrony inte-
gralności danych; w efekcie odbiorca może mieć pewność, że dane są w po-
staci, w której zostały utworzone; 

− elektroniczne podpisy cyfrowe: podpis cyfrowy zapewnia odbiorcę, że wia-
domość jest autentyczna i została wysłana przez nadawcę. 

Tak więc zastosowanie systemu szyfrowania pozwala na przekazywanie waż-
nych dokumentów za pomocą sieci telekomunikacyjnych, zmniejszając jedno-
cześnie czas przetwarzania informacji. Ponadto znacznie zmniejsza się ryzyko 
i potencjalne straty podczas próby kradzieży informacji. 

Systemy kryptograficzne 

Obecnie jednym z głównych celów bezpieczeństwa informacji jest wy-
krywanie i zapobieganie zagrożeniom. Oczywiście efektywność systemu 
ochrony informacji przed nieautoryzowanym dostępem jest możliwa tylko na 
podstawie wszechstronnego zastosowania zabezpieczenia informacji. 
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Spośród tych metod szczególne znaczenie ma kryptografia [1–9]. Wyko-
rzystanie technik kryptograficznych w celu ochrony systemów informacyjnych 
jest teraz najbardziej istotne. Wynika to z faktu, że zwiększa się wykorzystanie 
sieci komputerowych, w tym Internetu, przenoszących duże ilości informacji 
o charakterze prywatnym, które nie muszą być dostępne dla osób nieupoważ-
nionych.  

Obecnie stosowane systemy kryptograficzne mają swoje wady i zalety. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji należy użyć kombinacji róż-
nych algorytmów kryptograficznych [2–4, 6, 7]. Wybór metody szyfrowania dla 
konkretnego systemu informacyjnego w dużym stopniu zależy od jej charakteru 
i powinien opierać się na wszechstronnej analizie wymagań dotyczących syste-
mu ochrony informacji. 

Aktualnie termin „kryptografia asymetryczna” oznacza dużą grupę me-
chanizmów, algorytmów, protokołów i pomysłów stosowanych w rozwoju sys-
temów bezpieczeństwa informacji. Pojęcie funkcji jednokierunkowej było pod-
stawą dla kryptografii asymetrycznej [7]. Faktycznie to, że obliczanie pewnej 
funkcji i jej odwrócenie wymaga różnej informacji wejściowej (pewnej asyme-
trii), określa nazwę tego kierunku w kryptografii. 

Nadawca i odbiorca wiadomości współdziałające w sieci komputerowej 
powinni przestrzegać pewnych zasad w celu wykonania sekwencji czynności 
pomiędzy nimi. Reguły te są nazywane protokołem, który zapewnia nie tylko 
bezpieczeństwo informacji, ale również uwierzytelnianie korespondentów 
[6, 7]. Protokół kryptograficzny to taki sposób interakcji abonentów, w wyniku 
którego osiągają oni swoje cele, a ich przeciwnicy nie. Taka definicja niefor-
malna obejmuje prawie wszystkie ciekawe sposoby wykorzystania kryptografii 
asymetrycznej: 
− protokoły publiczne dystrybucji kluczy; 
− protokoły klucza publicznego; 
− protokoły podpisu cyfrowego; 
− protokoły uwierzytelniania dokumentów i osób; 
− ochrona prywatności korespondencji elektronicznej; 
− pieniądze cyfrowe. 

Podstawą rozwoju kryptografii asymetrycznej bez wątpienia są potrzeby 
praktyki. W związku z dynamicznym rozwojem systemów informacyjnych oraz 
rozszerzeniem ich infrastruktury potrzeby praktyczne stwarzają nowe wyzwania 
dla algorytmów kryptograficznych. W chwili obecnej główne motywacje kryp-
tografii asymetrycznej mogą być zgrupowane w następujący sposób: 
− potrzeby rozwoju sieci telekomunikacyjnych różnego rodzaju, w tym o zło-

żonej topologii; 
− potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa informacji w globalnej sieci Internet; 
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− potrzeby systemów bankowych, w tym przy użyciu kart inteligentnych. 
Asymetryczne systemy kryptograficzne wykorzystują tak zwane funkcje 

nieodwracalne lub jednokierunkowe, które mają tę właściwość, że dla danej 
wartości x jest stosunkowo łatwo obliczyć wartość f(x), a jeśli jest znana war-
tość funkcji Y = f (x), to nie istnieje prosty sposób obliczania wartości x [5–8]. 
Nieodwracalność funkcji w kryptografii jest rozumiana nie jako nieodwracal-
ność teoretyczna, lecz jako praktyczna niemożliwość obliczania odwrotności za 
pomocą wykorzystania nowoczesnych narzędzi obliczeniowych w ciągu prze-
widzianego okresu czasu.  

Ogólnie rzecz biorąc, powszechnie stosowane asymetryczne algorytmy 
kryptograficzne są oparte na następujących problemach matematycznych, które 
wiążą się z nieodwracalnymi przekształceniami, są to:  

1. rozkład dużych liczb na czynniki pierwsze; 
2. obliczanie logarytmu dyskretnego; 
3. obliczanie pierwiastków równań algebraicznych. 

Problem dystrybucji kluczy 

Bez względu na to, jak zaawansowane i niezawodne są systemy krypto-
graficzne, ich słabością w praktycznej realizacji jest problem dystrybucji klu-
czy. Ogólnie oznacza to, że  wymiana kluczy także wymaga użycia systemu 
kryptograficznego. Aby rozwiązać ten problem, były zaproponowane systemy 
kryptografii asymetrycznej z kluczem publicznym [4, 6–8]. Ich istotą jest to, że 
każdy adresat generuje dwa klucze, które są połączone ze sobą przez pewne 
reguły. Jeden klucz jest kluczem publicznym, a drugi prywatnym. Klucz pu-
bliczny jest dostępny dla każdego, kto chce wysłać wiadomość do odbiorcy. 
Klucz prywatny jest tajemnicą. 

Tekst wiadomości jest szyfrowany za pomocą klucza publicznego adresa-
ta i wysyłany do niego. Szyfrogramu w zasadzie nie można odszyfrować za 
pomocą tego samego klucza publicznego. Deszyfrowanie wiadomości jest moż-
liwe tylko za pomocą klucza prywatnego, który jest znany tylko odbiorcy. 

W celu zapewnienia ochrony systemów informacyjnych kryptografia 
asymetryczna ma dwa ważne i oczywiste wymagania: 
− transformacja wiadomości oryginalnej powinna być nieodwracalna i wyklu-

czyć jej odzyskanie na podstawie klucza publicznego; 
− wyznaczanie klucza prywatnego na podstawie klucza publicznego również 

nie powinno być możliwe przy obecnym poziomie technologii; pożądane 
jest, aby znać dokładne dolną granicę złożoności (liczbę operacji) do ujaw-
nienia szyfru. 

W 1976 r. Diffie i Hellman zaproponowali użycie dyskretnego potęgo-
wania do tworzenia systemów kryptograficznych. Był to pierwszy algorytm 
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klucza publicznego [4, 6, 7]. Jego bezpieczeństwo jest oparte na trudności obli-
czania dyskretnych logarytmów w odróżnieniu od lekkości dyskretnego potę-
gowania. Algorytm Diffiego-Hellmana eliminuje potrzebę bezpiecznego kanału 
łączności do przekazywania kluczy. Mimo że ten algorytm pozwala unikać 
problemu bezpiecznej wymiany kluczy, pozostaje jeszcze potrzeba uwierzytel-
niania. Przy użyciu tego algorytmu musi być zapewnione, że użytkownik A 
otrzymuje klucz publiczny od użytkownika B i odwrotnie. W tym przypadku 
pozostaje niebezpieczeństwo imitacji. 

W ogóle problem zarządzania kluczami jest problemem znalezienia ta-
kiego protokołu dystrybucji kluczy, który zapewnia możliwość rezygnacji 
z centrum dystrybucji kluczy, wzajemne uwierzytelnianie uczestników sesji, 
potwierdzenie wiarygodności sesji za pomocą mechanizmu „zapytanie – odpo-
wiedź”, użycie oprogramowania lub sprzętu. Oprócz tego mamy następujące 
wymagania ogólne:  
− nie powinno być prostych i łatwych do znalezienia związków między klu-

czami stosowanymi w procesie szyfrowania; 
− każdy klucz ze zbioru możliwych kluczy powinien zapewnić niezawodną 

ochronę informacji; 
− zmiana długości klucza nie powinna prowadzić do pogorszenia jakości algo-

rytmu szyfrowania.  

Algorytm wymiany informacji bez przekazywania kluczy  

Poniżej opisany zostanie algorytm kryptograficzny, który umożliwia wy-
syłanie wiadomości przy użyciu otwartego kanału łączności bez uprzedniego 
przekazywania kluczy pomiędzy użytkownikami. Zaproponowany schemat 
wymiany informacji jest podobny do skrzynki zamkniętej za pomocą jednego 
lub dwóch zamków. W tym algorytmie procedura szyfrowania jest procesem 
kolejnego „zawieszania zamków” na tekst jawny przez nadawcę i odbiorcę in-
formacji.  

Użytkownicy A (nadawca) i B (odbiorca) jako „zamki” stosują 
cze	�� =	 (	��, 	�) i �� =	 (	��, 	�), do generowania  których wykorzystywana 
została duża liczba pierwsza �	nazywana modułem algorytmu. Liczba ta jest 
parametrem otwartym.  
Schemat algorytmu kryptograficznego został pokazany na rysunku. 
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Rys. 1. Algorytm kryptograficzny bez przekazywania kluczy 
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Rozważmy realizację algorytmu wymiany informacji bez przekazywania 
kluczy pomiędzy użytkownikami. 

Proces generowania kluczy użytkowników A i B polega na przeprowa-
dzeniu następujących kroków: 

1. nadawca A i odbiorca B wybierają dużą liczbę pierwszą �; 
2. nadawca A wybiera liczbę �� ∈ �	mniejszą niż � i względnie pierwszą z 

�(�) = � − 1;		��		jest pierwszą częścią klucza ��, która służy tylko do 
szyfrowania wiadomości; 

3. dalej nadawca A oblicza liczbę 	�, która jest odwrotnością liczby �� modu-
lo �(�), to znaczy: 	��� 	≡ 	1	mod	�(�);  	�  jest drugą częścią klucza 
��, która służy tylko do deszyfrowania; 

4. analogicznie do kroku 2, odbiorca B wybiera liczbę �� ∈ �	mniejszą niż � 
i względnie pierwszą z 	�(�) = � − 1;		��		jest pierwszą częścią klucza 
��, która służy tylko do szyfrowania wiadomości; 

5. następnie odbiorca B oblicza liczbę 	�, która jest odwrotnością liczby �� 
modulo �(�), to znaczy: 	��� 	≡ 	1	mod	�(�); 	� jest drugą częścią klu-
cza ��, która służy tylko do deszyfrowania. 

Ogólnie, jeśli użytkownik ma wygenerowany klucz � = (�, 	), to może 
on zaszyfrować wiadomość T (tekst jawny) kluczem e, tworząc kryptogram 	

� = �(�, �) = 	��mod	� 
Do rozszyfrowania wiadomości użytkownik stosuje klucz d, obliczając  

� = 	���(�, �) = ��mod	�	 

Liczby �, 	 ∈ � spełniają następujący warunek:  

� ∙ 		 ≡ 	1	mod	�(�) 

Schemat wymiany informacji pomiędzy użytkownikami A i B bez prze-
kazywania kluczy jest następujący:  

1. w celu zaszyfrowania tekstu jawnego �	za pomocą klucza ��  nadawca 
(użytkownik A) używa funkcji szyfrującej �(�, ��) i oblicza kryptogram 
�� =	���mod	�, który wysyła do odbiorcy (użytkownika B); 

2. zaszyfrowany tekst ��	otrzymany od nadawcy jako sekwencja liczb jest 
przekształcany przez użytkownika B w tekst	� =	��

�!mod	� za pomocą 
klucza ��	,	przy użyciu funkcji  �(��, ��), i odsyłany z powrotem do użyt-
kownika A; 

3. w celu pierwszego deszyfrowania kryptogramu	� 	za pomocą drugiej czę-
ści		� klucza ��	użytkownik A używa funkcji deszyfrującej  ���(� , ��); 
w wyniku deszyfrowania otrzymuje on tekst 

�"	= 	� 
��mod	� = ��

���!mod	� = ������!mod	� = ��!mod	� 
i wysyła do użytkownika B.  
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4. użytkownik B w celu ostatecznego deszyfrowania tekstu 	�"	za pomocą 
drugiej części 		�		klucza 		��	używa funkcji deszyfrującej ���(�", ��) ; 
wynikiem deszyfrowania jest tekst jawny �"

�!mod	� = ��!�!mod	� = �.  
W celu zapewnienia wymaganego poziomu kryptograficznej ochrony in-

formacji liczbę pierwszą � wykorzystywaną do generowania kluczy 
�� =	 (	��, 	�) i �� =	 (	��, 	�)	należy wybrać tak, aby miała co najmniej 
512 bitów (około 150 cyfr dziesiętnych).  

Kryptoanalityk nie może uzyskać tekstu jawnego T na podstawie znanych 
tekstów ��, � , �"	 z powodu złożoności rozwiązania problemu obliczania loga-
rytmu dyskretnego. 
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THE SCHEME OF THE SECURE OPEN COMMUNICATION 
CHANNEL WITHOUT TRANSFER OF KEYS 

Abstract 

The current stage of development of science and society is characterized by an increas-
ing variety of problems that generated during the processing and transmission of infor-
mation. It is well known that at present increases the importance of methods and means 
of information protection. One of the main elements of information security is cryptog-
raphy. 
The most effective way to protect information is encryption. The main advantage of the 
use of encryption technology is confidentiality. Input plain text is converted into 
ciphertext that hides the meaning of a message and can be sent using the public channel. 
The article describes the cryptographic algorithm that allows sending messages using an 
open communication channel without transmission of keys between users. The proposed 
scheme of the information exchange is similar to a closed box with just one or two 
locks. In this algorithm the encryption procedure is a process of sequential "hanging 
locks" on the plain text by the sender and recipient. 

Keywords: Information security, cryptosystem, cryptogram, encryption, public key, 
private key, prime numbers.  
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Fig. 1. Components of Computer Aided Engineering 

CAE in safety engineering 

Safety engineering is a field that focuses on preventing accidents and re-
ducing opportunities for human error. It can be applied to many disciplines such 
as aerospace, manufacturing, medicine, automotive industry [3] and broad range 
of  product design. Safety engineering principles can be applied to new products 
or within the existing ones to improve safety [5].  

CAE (including numerical modeling) tools applied during the product 
development process can provide valuable data concerning design details that 
need to be improved in order to assure safe exploitation of the final product by 
identifying hazards or dangers for the intended users [7]. 

As an example of CAE application in safety engineering, the product de-
velopment process of small aircraft landing gear is presented (Fig. 2). The land-
ing gear is a key element to ensure high operational reliability coefficient of the 
aircraft [1, 6]. The performed analysis is an example of the application of com-
putational methods in solving technical issues in the area closely related to safe-
ty engineering [4]. 

 
Fig. 2. The product development process of small aircraft landing gear 
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The CAD model 

The first step in the above mentioned process is preparing the numerical 
model using the CAD tools. The final assembly consists of separate parts that 
need to be sketched and inserted into one assembly using mates (Fig. 3). 

 

Fig. 3. Joining the separate parts into one assembly 

Meshing the computational domain 

The next step is the numerical mesh generation. This process can be au-
tomated in case of relatively simple geometry. The automatic mesh generation 
process can be performed using the tetrahedral mesh (Fig. 4), which is charac-
terized by greater numerical diffusiveness than hexahedral mesh and polyhedral 
mesh. Moreover automatic mesh generation does not allow the user to fully 
control the mesh resolution in the areas of special interest like sharp corners, 
edges, etc. 

User interaction is required in case of meshing more complicated geome-
tries in order to assure high quality of the resulting mesh. The hexahedral mesh 
(the least diffusive mesh type) generation cannot be performed automatically as 
it requires the interaction of skilled and experienced engineer. 
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Fig. 4. Mesh types and its characteristics

It can be stated that the discretization of the computational domain is the 
most demanding step in the numerical analysis process and it strongly infl
ences the obtained results

The boundary conditions

The final task in solving technical issues in the area related to safety e
gineering using numerical methods is the calculation performed by the specia
ized computer code. It is an automatic process but it needs input data in the 
form of above mentioned discretized computational domain and boundary co
ditions as shown in Fig. 5. All components of the landing gear are made off 
carbon steel. 

Fig. 5. Boundary conditions: r
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It can be stated that the discretization of the computational domain is the 
most demanding step in the numerical analysis process and it strongly infl
ences the obtained results. 

The boundary conditions 

The final task in solving technical issues in the area related to safety e
gineering using numerical methods is the calculation performed by the specia
ized computer code. It is an automatic process but it needs input data in the 
form of above mentioned discretized computational domain and boundary co
ditions as shown in Fig. 5. All components of the landing gear are made off 

 

Boundary conditions: red line – fixture, blue line – bearing load equal 26 700 N
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most demanding step in the numerical analysis process and it strongly influ-

The final task in solving technical issues in the area related to safety en-
gineering using numerical methods is the calculation performed by the special-
ized computer code. It is an automatic process but it needs input data in the 
form of above mentioned discretized computational domain and boundary con-
ditions as shown in Fig. 5. All components of the landing gear are made off 

700 N 
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Numerical modeling results 

The results of stress analysis of small aircraft landing gear are depicted in 
Fig. 6a. The maximal stress value is approx. 220 MPa, which assures the factor 
of safety equal 2,82. 

The maximal displacement in the analyzed assembly equals 0,9 mm as 
shown in Fig. 6b. 

The above values guarantee the safe exploitation of the landing gear. 

 

Fig. 6. The results of stress (a) and displacement (b) analysis 
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ZASTOSOWANIE MODELOWANIA NUMERYCZNEGO 
W INśYNIERII BEZPIECZEŃSTWA 

Streszczenie 

Modelowanie numeryczne jest obecnie jedną z najbardziej obiecujących i rozwijanych 
naukowych metod badawczych, której najistotniejszą zaletą jest możliwość uzyskania 
danych wynikowych w sposób daleko bardziej efektywny niż z zastosowaniem kla-
sycznych metod eksperymentalnych. Ponadto liczne są zagadnienia, do rozwiązania 
których aplikacja metod doświadczalnych nie jest wykonalna z uwagi na brak możliwo-
ści dokonania bezpośrednich pomiarów analizowanych wielkości fizycznych. Między 
innymi w takich zastosowaniach doskonale sprawdza się modelowanie numeryczne 
jako narzędzie badawcze służące rozwojowi współczesnej nauki. 
W pracy przedstawiono problematykę zastosowania numerycznych metod obliczenio-
wych w rozwiązywaniu zagadnień technicznych z obszaru ściśle związanego z inżynie-
rią bezpieczeństwa na przykładzie analizy wytrzymałościowej podwozia samolotu, czyli 
kluczowego elementu zapewniającego wysoki współczynnik niezawodności eksploata-
cji statku powietrznego. 

Słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, inżynieria bezpieczeństwa, analizy, CAE. 
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przesyłania informacji za pomocą sieci komputerowych poza niewątpliwymi 
korzyściami, niesie za sobą również wiele niebezpieczeństw, dając możliwości 
nadużyć, często prowadzących do przestępstw. Dane muszą być chronione zaw-
sze, nie tylko podczas ich przesyłania, ale również i przede wszystkim podczas 
ich przechowywania. 

Aspekty ochrony 

Zapewnienie bezpieczeństwa danych polega na ich ochronie, czyli za-
gwarantowaniu dostępu tylko uprawnionym użytkownikom i zabronieniu do-
stępu nieuprawnionym, a także na zabezpieczeniu przed przypadkowym lub 
umyślnym ujawnieniem, aktualizacją lub zniszczeniem [8]. Wyróżniane są czte-
ry podstawowe aspekty bezpieczeństwa: 
− poufność, 
− integralność, 
− dostępność, 
− spójność. 

Poufność danych jest rozumiana jako brak dostępu do danych dla użyt-
kowników oraz aplikacji, które nie są uprawnione do odczytywania jej klauzul 
bezpieczeństwa w postaci: ściśle tajne, tajne, poufne nadaje się danym newral-
gicznym z punktu widzenia instytucji. Naruszenie ich poufności wiązałoby się 
z dużymi kosztami oraz znacznym ryzykiem z punku widzenia funkcjonowania 
instytucji.  

Integralność danych oznacza pewność, że dane nie zostały podmienione, 
zniekształcone lub zmodyfikowane bez wiedzy ich właściciela. Stan danych 
pozostaje zgodny ze stanem wymaganym i oczekiwanym przez adresata, do 
którego są przesyłane. Naruszenie integralności następuje przy nieupoważnio-
nym dostępie, potknięciach i zaniedbaniach użytkowników uprawnionych, nie-
posiadających odpowiedniego przygotowania lub przeszkolenia. Mogą również 
być spowodowane awariami sprzętu, zakłóceniami transmisji, błędami w opro-
gramowaniu lub wirusami. W systemach informatycznych integralność danych 
powinna być zapewniona podczas ich przechowywania, przetwarzania i prze-
syłania. 

 Dostępność danych polega na stworzeniu możliwości ciągłego korzysta-
nia z danych dla wszystkich upoważnionych użytkowników. Może ją naruszyć 
nieupoważniony użytkownik lub upoważniony – przez nieświadome działania. 
Dostępność może być ograniczona również przez awarie, zakłócenia w transmi-
sji, błędy oprogramowania oraz przeciążenia sieci. W systemach informatycz-
nych główny nacisk kładzie się na zwiększenie dostępności infrastruktury in-
formatycznej, co pozwala optymalizować koszty braku dostępu. Poziom kosz-



 

 

tów braku dostepu do systemu informatycznego 
rysunek 1.  

Rys. 1. Koszty braku dostę
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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do systemu informatycznego przez godzinę przedstawia 

Koszty braku dostępu do systemu informatycznego w przedsiębiorstwie 
pracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Przez bezpieczeństwo informacji należy rozumieć również zachowanie 
rozliczalności, autentyczności, niezaprzeczalności i niezawodności. Rozliczal-
ność polega na zapewnieniu, że określone działania użytkownika mogą być 
przypisane w sposób jednoznaczny tylko jemu. Inaczej mówiąc, brana jest pod 
uwagę odpowiedzialność za wykorzystanie systemu informacyjnego.  

Autentyczność dotyczy użytkowników, procesów, i informacji i polega 
na sprawdzaniu tożsamości podmiotów i prawdziwości zasobów.  

Niezaprzeczalność oznacza brak możliwości zaprzeczenia swego uczest-
nictwa w całości lub w części danych przez jeden z podmiotów uczestniczących 
w tej wymianie.  

Niezawodność gwarantuje spójność danych i systemu oraz oczekiwane 
jego zachowanie i spodziewane wyniki. 

Typy zagrożeń danych 

Zagrożenia można podzielić na dwie kategorie: zagrożenia niezależne od 
człowieka oraz będące celowym lub przypadkowym działaniem człowieka. Do 
zagrożeń niezależnych od człowieka należą: awarie sprzętu komputerowego, 
zaniki zasilania, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, zewnętrzne pola elektro-
magnetyczne. Nieprawidłowe działanie sprzętu komputerowego wynika z wad 
produkcyjnych, błędów projektowych oraz błędów wynikających z podłączenia 
sprzętu do sieci, a także awarii związanych z nieodpowiednim środowiskiem 
zewnętrznym [8]. Często duża wilgotność, drgania, zbyt niska lub wysoka tem-
peratura powodują występowanie awarii sprzętu. Jako sprzęt rozumiemy zestaw 
komputerowy, którego najbardziej newralgicznym elementem jest pamięć. Po-
stęp naukowo-techniczny dokonujący się w dziedzinie elektroniki cyfrowej 
prowadzi do automatyzacji procesów produkcji. Sprawdzanie poprawności staje 
się nieodzownym elementem nie tylko fazy produkcji, lecz również eksploata-
cji. Z roku na rok przybywa zastosowań układów pamięci, których uszkodzenie 
może mieć poważne skutki, w zależności od roli systemu, od niezadowolenia 
potencjalnego użytkownika, poprzez aspekty ekonomiczne, do zagrożenia bez-
pieczeństwa danych lub ludzi. Wszystko to powoduje wzrost trwałości produ-
kowanych obecnie nośników danych oraz zastosowanie wyższej klasy testów 
pamięci w trakcie eksploatacji, pozwalające na detekcję uszkodzeń i zamian 
uszkodzonych komórek poprawnie działającymi. Następuje ogólne zmniejsza-
nie awaryjności sprzętu komputerowego. 

Czynnik ludzki jest zawsze najsłabszym ogniwem w systemie bezpie-
czeństwa. Włamania, podsłuchy, niszczenie danych, wprowadzanie wirusów 
lub celowe zaniedbywanie swoich obowiązków powoduje obniżenie poziomu 
bezpieczeństwa. Zagrożenia mogą pochodzić od nieupoważnionych lub upo-
ważnionych użytkowników. Nieupoważnieni użytkownicy muszą znaleźć słabe 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Metody ochrony informacji 

Ze względu na występowanie rożnych kategorii zagrożeń związanych 
z eksploatacją systemów informacyjnych muszą być podejmowane odpowied-
nie działania zabezpieczające. Ciągłe zmiany w pracujących systemach powo-
dują, że pojedyncze zabezpieczenia nie są w stanie w pełni rozwiązać proble-
mów bezpieczeństwa. Niezbędne jest wprowadzenie różnorodnych metod 
i narzędzi zabezpieczających. Kompleksowe rozwiązania powinny obejmować 
zarówno środki techniczne, proceduralne, jak i organizacyjne. Jest to realizowa-
ne poprzez opracowanie właściwej dla danej instytucji polityki bezpieczeństwa. 
Każda instytucja musi zdecydować, które zagrożenia są dla niej istotne i jakie 
są ich skutki finansowe i moralne. Poprawnie skonstruowana polityka bezpie-
czeństwa powinna uwzględniać dwie podstawowe metody związane z bezpie-
czeństwem systemów informatycznych przechowujących dane. Do metod tych 
należą: 
− ograniczenie dostępu, 
− zastosowanie metod kryptograficznych, 
− dostęp do zasobów poprzez identyfikacje, uwierzytelnianie i autoryzacje. 

W badaniach przeprowadzonych w 2008 roku przez stowarzyszenie 
ITPCG w 235 firmach sprawdzano reakcje na prośby o udostępnienie informa-
cji. Celem testu była pomoc firmom w skutecznym i dokładnym spełnieniu 
wymagań prawnych, czyli poprawa skuteczności zabezpieczenia informacji na 
potrzeby postępowania sądowego. Określono ilość informacji podlegających 
prośbom o udostępnienie. Brano pod uwagę tylko informacje przechowywane 
w postaci elektronicznej. Informacje przechowywane w postaci elektronicznej 
stanowiły od 50 do 70% danych w dużych przedsiębiorstwach, od 35 do 50% 
w firmach średniej wielkości i od 20 do 35% w małych firmach. Większa ilość 
informacji przechowywanej w postaci elektronicznej zapewnia szybszy dostęp, 
kompletność oraz poprawność informacji.  Z raportu wynika jednak, że te ko-
rzyści mają wpływ na obsługę próśb o udostępnienie tylko wtedy, gdy dane są 
uporządkowane oraz istnieją wbudowane mechanizmy przyspieszające wyszu-
kiwanie, ochronę, przechowywanie i pobieranie danych [1]. Kontrola dostępu 
do danych jest podstawowym zagadnieniem bezpieczeństwa, nie tylko ze 
względu na stosowane rozwiązania techniczne, ale również z uwagi na koniecz-
ność poprawnego przypisania reguł dostępu do informacji dla poszczególnych 
użytkowników. Celem kontroli dostępu jest ograniczenie uprawnień użytkow-
nika do minimum wymaganego do pracy w danym systemie informacyjnym. 
Najczęściej stosowanymi obecnie sposobami realizacji kontroli dostępu są: listy 
kontroli oraz obowiązkowa i uznaniowa kontrola dostępu. 

Najpowszechniejszą metodą kontroli dostępu są tzw. listy kontroli dostę-
pu (ang. Access Control Lists). W praktyce podczas realizacji tworzone są listy 
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użytkowników, dla każdego elementu bazy danych oraz aplikacji, dla osób, 
które będą miały do nich dostęp. Jeżeli trzeba dodać lub odebrać dostęp do 
obiektu, wystarczy zmodyfikować odpowiedni wpis na liście kontroli dostępu. 
Dodawanie uprawnień jest uwarunkowane stanowiskiem pracy użytkownika 
i wykonywanymi obowiązkami. Można dopisać użytkownika jedynie do tych 
obiektów, z których będzie korzystał. Jeżeli użytkownik zmienia stanowisko lub 
jest zwalniany, należy ręcznie usunąć wszystkie wpisy z list dostępu do obiek-
tów, do których miał dostęp. Takie rozwiązanie niesie za sobą duże prawdopo-
dobieństwo prawidłowego przypisania uprawnień lub usunięcia dostępu.  

W obowiązkowej kontroli dostępu (ang. Mandatory Access Control) sto-
suje się środki ograniczające dostęp do obiektów w oparciu o etykiety bezpie-
czeństwa i systemowe reguły dostępu. Każdy obiekt danych jest oznaczany 
pewnym poziomem tajności ze względu na ważność, wrażliwość i wielkość 
potencjalnych szkód wynikających z ich ujawnienia. Każdy użytkownik otrzy-
muje dostęp do obiektu, jeśli spełnia wymagania procedury zapewnienia bez-
pieczeństwa. Tworzona jest hierarchiczna struktura etykiet bezpieczeństwa, 
które pozwalają przypisać użytkownikom określony poziom bezpieczeństwa 
dostępu do danych (np. tajne, ściśle tajne, zastrzeżone). Dostęp do określonego 
obiektu danych mogą mieć tylko użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami. 
Mechanizm obowiązkowej kontroli można przedstawić za pomocą następują-
cych dwóch podstawowych zasad: 
− dostęp do odczytu polega na tym, że przypisany użytkownik ma określony 

poziom dostępu bezpieczeństwa do odczytu danych, więc nie może przeczy-
tać danych o wyższym poziomie bezpieczeństwa, 

− dostęp do zapisu w górę danych na wyższym poziomie bezpieczeństwa powo-
duje blokadę zapisu danych o niższym poziomie bezpieczeństwa, jeżeli użyt-
kownik ma określony wyższy poziom bezpieczeństwa do zapisu danych [2].  

W przypadku kontroli uznaniowej (ang. Discretionary Access Control) da-
ny użytkownik będzie zwykle miał różne uprawnienia do rożnych obiektów. 
Różni użytkownicy mogą mieć różne prawa dostępu do np. czytania, modyfi-
kowania lub usuwania do tego samego obiektu. Uznaniowe sposoby kontroli są 
więc bardzo elastyczne. Właściciel obiektu, może kontrolować do niego dostęp 
i decydować, którzy użytkownicy, jakie prawa dostępu będą do niego posiada-
li. W momencie, gdy użytkownik nie posiada dostępu do określonego źródła 
danych, serwer sprawdza uprawnienia użytkownika. Jeżeli przyznane mu 
uprawnienia są wystarczające, wówczas użytkownik może korzystać z danych, 
w przeciwnym wypadku dostęp zostaje zabroniony [4]. 

Na poziomie technicznym kontrola dostępu sprowadza się do: 
− identyfikacji, 
− uwierzytelniania, 
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− autoryzacji. 
Istotą identyfikacji jest sprawdzanie, kto próbuje uzyskać dostęp do da-

nych i w jaki sposób chce je wykorzystać. Jest to proces umożliwiający rozpo-
znawanie użytkownika lub obiektu opisanego w systemie informacyjnym. Roz-
poznawanie polega na odczytaniu unikatowych cech. Prostym przykładem iden-
tyfikacji może być podanie swego imienia. Przykładowo użytkownik A pyta 
swego partnera o imię i po uzyskaniu odpowiedzi - B bezkrytyczne zakłada 
jego prawdziwość, prawdopodobieństwo fałszywej akceptacji jest tu stuprocen-
towo niemożliwe. Może się zdarzyć, że podejrzliwy użytkownik A zakłada 
stuprocentowe oszustwo rozmówcy, nie dając prawdziwemu użytkownikowi B 
żadnych szans na konwersację, zabezpiecza się w ten sposób przed podstępem 
ze strony intruza, odrzucając jednak wszelkie próby nawiązania konwersacji. 
Jest oczywiste, że w przypadku protokołu identyfikacyjnego obydwie wartości 
prawdziwa i fałszywa, jako prawdopodobieństwa zdarzeń niepożądanych, po-
winny być jak najmniejsze [5]. 

Użytkownik zainteresowany uzyskaniem dostępu do danych chronionych 
musi udowodnić, że jest tą osobą, za którą się podaje. Może to być realizowane 
poprzez podanie informacji znanej tylko dla niego lub wykazanie się posiada-
niem rzeczy go identyfikującej. Tabela 1 przedstawia metody uwierzytelniania.  

Tabela 1. Metody uwierzytelniania 

Metoda uwierzytelniania Przykład 

Oparta na wiedzy użytkownika 

Hasła 
Numery identyfikacyjne 
Słowa kluczowe znane tylko użytkowni-
kowi 

Oparta na rzeczach materialnych 

Klucze 
Tokeny 
Karty szyfrujące 
Karty identyfikacyjne 
Certyfikaty i klucze prywatne 

Biometryczna 

Linie papilarne 
Kształt twarzy lub dłoni 
Rysunek tęczówki oka 
Głos 
Kod DNA 

Oparta na możliwości wykonania 
Podpis odręczny 
Sposób pisania na klawiaturze 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ISO 27001. 

W procesie uwierzytelniania system upewnia się co do tożsamości użyt-
kownika w celu przyznania odpowiednich uprawnień czy przywilejów. Żadna 
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z powyższych metod nie daje stuprocentowej pewności. W praktyce stosuje się 
jednocześnie kilka metod, by poprawnie przyznać uprawnienia i tym samym 
osiągnąć wysoki stopień bezpieczeństwa. Autoryzacja (ang. Authorization), 
zwana również upoważnianiem, potwierdza, czy dany użytkownik jest upraw-
niony do korzystania z danych informacji. Upoważnienie może nastąpić jedynie 
po poprawnej identyfikacji oraz uwierzytelnieniu użytkownika. 

Metody kryptograficzne 

Kryptografia jest dziedziną nauki zajmującą się zamianą informacji z po-
staci jawnej na utajnioną, czyli szyfrowaniem. Proces szyfrowania jest odwra-
calny, pod warunkiem, że znany jest klucz szyfrowania. Znając klucz, można 
z postaci zaszyfrowanej zawsze otrzymać postać jawną informacji. Proces ten 
jest zwany odszyfrowywaniem. Algorytmy szyfrowania gwarantują wysokie 
bezpieczeństwo i jak najmniejszą złożoność obliczeniową procesu szyfrowania 
i deszyfrowania. Najnowsze techniki tworzenia szyfrów opierają się na wyko-
rzystaniu statystyki matematycznej, jak analiza różnicowa i liniowa. Analizując 
dany system kryptograficzny, zawsze bierze się pod uwagę metodę szyfrowania 
i deszyfrowania oraz znane sposoby złamania danego szyfru. Szyfr jest bezwa-
runkowo bezpieczny, gdy spełnione są warunki: 
− długość klucza powinna być taka jak długość tekstu jawnego lub większa, 
− klucz musi być ciągiem losowym, 
− klucz może być użyty tylko raz [6]. 
Jeśli są spełnione te warunki, szyfrogram uznawany jest za bezpieczny, gdyż 
złamanie jego zabezpieczenia jest nieopłacalne. Nakłady czasowe przekraczają 
okres ochrony informacji lub nakłady pieniężne – wartość odszyfrowywanych 
danych. Pomiędzy nadawcą i odbiorcą szyfru może nastąpić jego przechwyce-
nie przez osoby nieupoważnione. Osoba przechwytująca może tylko odczytać 
szyfrogram, nie modyfikując jego treści. W tym przypadku narusza jedynie 
poufność danych. Jeżeli nieupoważniona osoba po przechwyceniu szyfrogramu 
dokona modyfikacji, to naruszy autentyczność danych. Aby zachować poufność 
danych, należy chronić przekształcenie deszyfrujące. 

Nieupoważniona osoba ingerująca w wiadomość nie może odczytać da-
nych na podstawie przechwyconego szyfrogramu. Aby zachować autentycz-
ność, należy chronić przekształcenie szyfrujące. Każda próba zastąpienia szy-
frogramu oryginalnego szyfrogramem zmienionym powinna być niezwłocznie 
wykryta. Obecnie w zastosowaniach komercyjnych wykorzystywane są dwa 
typy algorytmów szyfrujących: symetryczne i asymetryczne. W algorytmach 
symetrycznych do szyfrowania i odszyfrowywania używa się tego samego klu-
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cza. Kryptografia symetryczna jest stosowana do dużych strumieni danych. 
Zapewnia doskonałą ochronę szyfrowanych danych. Najpopularniejsze szyfry 
to: DES (ang. Data Encryption Standard) oraz AES (ang. Advanced Encryption 
Standard). W symetrycznym szyfrowaniu do szyfrowania i deszyfrowania wy-
korzystuje się ten sam tajny klucz. Przekształcenie szyfrujące oraz deszyfrujące 
są ze sobą ściśle związane, w związku z tym oba przekształcenia powinny pod-
legać ochronie, zapewniając tym samym zarówno poufność, jak i autentycz-
ność. Znajomość klucza przez obie strony nie zapewnia niezaprzeczalności 
autorstwa. Nadawca może zaprzeczyć wysłaniu wiadomości. 

W szyfrowaniu asymetrycznym korzysta się z dwóch kluczy. Klucz jaw-
ny publiczny i klucz tajny prywatny są komplementarne. Zwykle klucz publicz-
ny służy do szyfrowania, a klucz prywatny do odszyfrowywania, ale nie jest to 
regułą. Znajomość klucza publicznego nie wpływa na procedurę deszyfrowania, 
ponieważ nie może być wykorzystany do otrzymania klucza prywatnego. Szy-
frowanie z wykorzystaniem klucza publicznego charakteryzuje się umiarkowa-
ną złożonością obliczeniową. Popularne algorytmy asymetryczne to RSA 
i ELGamal. W systemach kryptograficznych z kluczem publicznym poufność 
i autentyczność zapewnia się oddzielnymi przekształceniami. System taki może 
zapewniać poufność lub autentyczność, będąc też zarówno poufnym, jak i au-
tentycznym. 

Wnioski 

Zapewnienie pełnego bezpieczeństwa danych w praktyce nie jest możli-
we. Znane obecnie metody ochrony nie są doskonałe. Nie można przewidzieć 
wszystkich zagrożeń i ich wyeliminować. Można wskazać newralgiczne dane 
i miejsca systemu informacyjnego oraz dobrać środki zabezpieczające. Wybie-
rając narzędzia i technologie ochrony danych, należy na początku określić cele, 
jakim mają służyć. Mechanizmy zabezpieczające muszą być adekwatne do sta-
wianych celów. 
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Information as the greatest good of each institution should be protected from unauthor-
ized access, destruction, or unauthorized modification. The paper presents selected 
aspects of security, in particular the types of threats and methods of data protection. 
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logiczne jest postrzegane i odczytywane jako rodzaj kategorii psychicznej, łą-
czącej się z pełną i powszechną świadomością praw środowiska, czyli świado-
mością ekologiczną1. 

Bezpieczeństwo ekologiczne jest odczuwane przez społeczeństwo jako 
brak realnych i potencjalnych zagrożeń. Brak bezpieczeństwa wynikający 
z obiektywnego stanu środowiska wzmacnia odczuwaną przez jednostkę ludzką 
niepewność. Wynika ona zwykle z niepełnej informacji o zamierzeniach i dzia-
łaniach państwa, ale także z takich właściwości środowiska, jak: zdecentralizo-
wanie, złożoność i duża dynamika zmian. Tym samym dla bezpieczeństwa 
istotny jest element subiektywnego osądu otaczającej nas rzeczywistości. Zwią-
zane jest to z percepcją środowiska, która określa świadomość ekologiczną 
jednostki i społeczeństwa. Decyzje, jakie podejmują poszczególni członkowie 
naszego społeczeństwa, jak i całe społeczeństwo (poprzez przedstawicieli wła-
dzy), podejmowane są najczęściej w oparciu o obraz środowiska istniejący 
w świadomości. Stąd w skrajnych przypadkach małe, obiektywne zagrożenia 
mogą być postrzegane jako duże i prowadzić do swoistej obsesji braku bezpie-
czeństwa. I odwrotnie – duże zagrożenia mogą być postrzegane jako małe 
i prowadzić do fałszywego poczucia bezpieczeństwa. Zatem należy tu podkre-
ślić subiektywną i obiektywną naturę bezpieczeństwa. Oznacza ono stan świa-
domości ekologicznej będący wynikiem percepcji obiektywnie istniejących 
uwarunkowań środowiska naturalnego. Jednakże aby ocenić właściwie stan 
otaczającej nas rzeczywistości, musimy posiadać niezbędne informacje (wie-
dzę) o stanie środowiska przyrodniczego regionu, w którym mieszkamy, kraju, 
kontynentu i powiązań globalnych. Ważnym elementem realizującym zadania 
informacyjno-edukacyjne w tym zakresie jest edukacja ekologiczna społeczeń-
stwa. Odbywa się ona obecnie na wszystkich etapach kształcenia, począwszy od 
przedszkola, poprzez gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne, na studiach wyż-
szych skończywszy. Informowanie i edukowanie odbywa się również w czasie 
wykonywania zawodu – w różnych dziedzinach naszej gospodarki. Efekty tej 
edukacji oraz uspołecznienia pozaedukacyjnego (wpływ mediów, środowiska 
społecznego jednostki ludzkiej – rodziny, kolegów, pracy zawodowej itp.) 
można ocenić, prowadząc badania nad świadomością ekologiczną społeczeń-
stwa lub poszczególnych grup społecznych. 

Podsumowując, można powiedzieć, iż bezpieczeństwo ekologiczne nale-
ży rozumieć jako kategorię praktyczną i społeczną (uświadomienie powyższego 
zjawiska w psychice jednostek ludzkich), zatem jest to stan faktyczny środowi-
ska w danym miejscu i czasie oraz pełna powszechna świadomość ekologiczna 
społeczeństwa2. 

                                                 
1 S. Śladkowski, Wojsko i środowisko, MON, „Studia i Materiały” nr 41/1996, s. 10-11. 
2 Por. S. Śladkowski, Wojsko i środowisko, ..., op. cit., s. 11. 
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Ewolucja świadomości ekologicznej społeczeństwa polskiego 

Przyczyny degradacji środowiska przyrodniczego tkwią często w świa-
domości ludzi i ich postawach. Stąd od kilkunastu lat narasta zainteresowanie 
badaniami świadomości ekologicznej. Badania te mogą być przeprowadzone na 
próbie reprezentacyjnej ogółu społeczeństwa, wybranej grupy społecznej 
(np. robotnicy, rolnicy, młodzież, przedstawiciele środowiska wojskowego – 
kadra zawodowa i żołnierze zasadniczej służby wojskowej) lub określonej spo-
łeczności terytorialnej (mieszkańcy regionu, miasta, gminy, wsi itp.).  
 Na Zachodzie badania świadomości ekologicznej są prowadzone od lat 
siedemdziesiątych XX stulecia. Charakterystyczne jest, że już w 1977 r. 
w Niemczech (RFN) odnotowano wysoką świadomość ekologiczną ludności. 
Wówczas aż 97% badanych uznało ochronę środowiska za bardzo ważny pro-
blem państwowy, gospodarczy i społeczny, drugi po działaniach na rzecz poko-
ju. Spośród badanych 45% było gotowych ponieść ryzyko utraty pracy, aby 
tylko zapewnić właściwe przyrodnicze warunki życia i rozwoju3. 
 Z badań prowadzonych w USA w połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego 
stulecia wynikało, że tylko 30% mieszkańców tego kraju uważało problemy 
ochrony środowiska za ważne. Jednakże w latach siedemdziesiątych sądziło tak 
już 80%. W USA wyniesienie Ala Gore’a na stanowisko wiceprezydenta rów-
nież stanowiło pewien wskaźnik mówiący o poziomie świadomości ekologicz-
nej tak wyborców, jak i elity politycznej USA4. Natomiast w Polsce podjęto 
pierwsze próby takich analiz dopiero w latach osiemdziesiątych minionego 
stulecia. Zaległości nadrabiamy od roku 1990 (do 2003 r. przeprowadzono już 
kilkadziesiąt badań socjologicznych i psychologicznych na ten temat wśród 
różnych grup społecznych5). 

Aby w pełni zrozumieć i ocenić ewolucję świadomości ekologicznej, jaka 
dokonała się w Polsce ostatniej dekadzie XX wieku, należy przypomnieć dia-
gnozę społeczną skonstruowaną na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięć-
dziesiątych. Pierwszymi badaniami poświęconymi społecznym problemom 
ochrony środowiska, świadomości ekologicznej i postawom wobec środowiska 
były bardzo różne przedsięwzięcia: ekspertyzy i monografie ruchów ekologicz-
nych, badania systematyczne i takie, w których zagadnienia środowiska stano-
wiły jeden z wątków. Istotny nurt to opisy i analizy głośnych konfliktów spo-

                                                 
3 K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki., Ochrona środowiska. Problemy społeczne ekonomiczne 
i prawne, Warszawa 1988,s. 35. 
4 M. D. Everett, R. Peplies, The Political Economy of Environmental Movements: U.S. Experience 
and Global Movements, “Environmental Values” n. 4 (Winter 1992), s. 298 – 300. 
5J.K. Gąsecki, Świadomość ekologiczna i jej stan w świetle badań społecznych w Polsce, (w:) „Hu-
manistyka i Przyrodoznawstwo”, t. 3, 1997. 
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łecznych na tle ekologicznym.  
Badania nad źródłami zagrożeń ekologicznych wśród określonych grup 

pracowniczych przedsiębiorstw przemysłowych uciążliwych dla środowiska 
przyrodniczego prowadził B. Poskrobko w 1987 r. Wskazał on na występowa-
nie w naszym społeczeństwie specyficznej kategorii, tzw. pozornej świadomo-
ści ekologicznej6. W sytuacji indywidualnego użytkowania każdy chciałby, aby 
otaczające go środowisko przyrodnicze było czyste, przyjemne, jednakże 
uczestnicząc w procesach produkcyjnych, często świadomie przyczyniamy się 
do jego zanieczyszczenia lub wręcz dewastacji. Jest to trudne do logicznego 
wytłumaczenia, tym bardziej że zdecydowana większość spośród tych, którzy 
potwierdzali (w latach osiemdziesiątych) swój świadomy udział w zanieczysz-
czeniu środowiska, dostrzegała tego skutki i wskazywała na konieczność po-
prawy środowiska7. Potwierdzenie powyższych wniosków można znaleźć rów-
nież w badaniach CBOS przeprowadzonych na przełomie lat 1986 i 1987 wśród 
3157 wylosowanych pracowników przedsiębiorstw zatrudniających ponad 500 
osób8.  

Inną ważną badaną grupą, którą poddano badaniom na powyższy temat, 
byli rolnicy. W tej grupie społeczno-zawodowej najważniejsze było uświado-
mienie zagrożeń zewnętrznych (zanieczyszczenia przemysłowe, skażenie gleb 
metalami ciężkimi itp.) i możliwość przeciwdziałania im. Ponadto istotny ele-
ment stanowiła również percepcja innych zagrożeń zewnętrznych. Te ostatnie 
wynikały głównie ze stosowania w rolnictwie nawozów mineralnych, środków 
ochrony roślin oraz nowych technologii. Na podstawie tych badań stwierdzono, 
że rolnicy w pełni uświadamiali sobie zagrożenia zewnętrzne dopiero wtedy, 
gdy wpływ tych zagrożeń stawał się widoczny w ich gospodarstwach lub ujem-
nie odbijał się na ich zdrowiu9. Powyższe badania sygnalizowały, że długotrwa-
łe zagrożenie (np. po awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu10) powoduje 
negatywne skutki w produkcji rolniczej, a nawet pogorszenie stanu zdrowia 
rolników. Objawiało się to stresem psychicznym, poczuciem osamotnienia, 
beznadziejności i bezsensowności pracy na roli. Natomiast stopień degradacji 
środowiska przyrodniczego silnie determinował poziom świadomości ekolo-
gicznej badanych. Jak wskazywały badania, świadomość zagrożeń była naj-
większa wśród mieszkańców okolic zagrożonych, a mniejsza w rejonach o wy-

                                                 
6  B. Poskrobko, Jak oceniamy ochronę środowiska, (w:) „Aura” 1987, nr 8 i 10; także  
B. Poskrobko, Proekologiczne zachowania przedsiębiorstw przemysłowych w okresie zmian ustro-
jowych w Polsce, (w:) Ekonomia i środowisko, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Białystok 
1991. 
7 J.K. Gąsecki, Świadomość ekologiczna i jej stan w świetle badań społecznych w Polsce,(w) Hu-
manistyka i Przyrodoznawstwo,. T.3, 1997. 
8 Tamże. 
9 J.K. Gąsecki, Świadomość ekologiczna i jej stan w świetle badań…, op. cit. T.3. 
10 Badania przeprowadzone przez CBOS w 1987 r. pt. „Awaria elektrowni jądrowej na Ukrainie”. 
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sokich walorach ekologicznych11. 
Badania z lat osiemdziesiątych nad społecznym ruchem ekologicznym 

w Polsce wykazały, że tego typu organizacje zasilała głównie młodzież 12 . 
W tamtym czasie młodzież częściej niż starsi dostrzegała sprzeczności między 
rozwojem przemysłu a wymaganiami ochrony środowiska. Potwierdzały to 
również badania przeprowadzone przez CBOS w roku 1987 13 . Młodzież 
z ostatnich klas szkół średnich określenie „zatrucie środowiska naturalnego” 
wybierała na trzecim miejscu wśród trzynastu proponowanych w pytaniu o za-
grożenia cywilizacyjne. Również w istniejącym ówcześnie Instytucie Badań 
Problemów Młodzieży podjęto w 1988 r. badania nad oceną stanu świadomości 
ekologicznej uczniów szkół podstawowych, średnich i studentów pochodzących 
z różnych środowisk społecznych i regionalnych14. Podstawowym zamierze-
niem badawczym było uzyskanie danych dotyczących świadomości zagrożeń 
środowiska przyrodniczego, poziomu wiedzy ekologicznej i postaw wobec śro-
dowiska przyrodniczego. 

Na podstawie tych badań można było sformułować następujące wnioski: 
1.  Wyższą rangę wśród wartości ekologicznych zyskiwały wartości instrumen-

talne, a nie autoteliczne (same w sobie). Oznaczało to na przykład, że zagro-
żenie utraty jakości wody pitnej lub czystości kąpieliska morskiego bardziej 
mobilizowało społeczeństwo do działania niż zagrożenie istnienia różnorod-
ności gatunkowej lub piękna krajobrazu. 

2.  Środowisko naturalne było częściej wartością uznawaną niż odczuwaną. 
Najkrócej mówiąc, deklaracje na temat pozytywnego stosunku do środowi-
ska nie szły w parze z adekwatnymi zachowaniami. 

3.  Widocznej świadomości zagrożeń towarzyszyła bardzo niewielka wiedza na 
temat źródeł zagrożeń, co wywoływało reakcję lękową zamiast racjonalnego  
przeciwdziałania. Sytuację tego typu można było zaobserwować szczególnie 
wyraziście w przypadku katastrofy elektrowni atomowej w Czarnobylu 
w 1986 r. 

4.  Działaniom instytucjonalnym towarzyszyła negatywna ocena społeczna 
i nieufność. 

5.  Charakter świadomości ekologicznej zdeterminowany był przede wszystkim 

                                                 
11 A. Biela, Stres psychologiczny w sytuacji kryzysu ekologicznego, Towarzystwo Naukowe KUL, 
Lublin 1984, s. 46-47. 
12  A. Siciński, Z. T. Wierzbicki, A. Wyka, Ocena stanu i skuteczność działań społecznych  
w dziedzinie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, (w:) W. Gliński, Świadomość 
ekologiczna społeczeństwa polskiego – dotychczasowe wyniki badań, „Kultura i Społeczeństwo”, 
nr 3/1988. 
13 Młodzież o sobie i swojej przyszłości, CBOS, 1987.  
14 J. K. Gąsecki, Świadomość ekologiczna i jej stan w świetle badań społecznych w Polsce, ....,  
op. cit. 
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doświadczeniem indywidualnym poszczególnych osób i społeczności lokal-
nych. Wobec braków edukacyjnych i informacyjnych ludzie poznawali za-
grożenia ekologiczne „na własnej skórze”, robotnik z Tarnobrzegu wiedział 
więcej o ekologii niż lekarz z Poznania15. 

Na tej podstawie można powiedzieć, że społeczeństwo polskie i poszcze-
gólni jego przedstawiciele pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia 
znajdowali się w okresie kształtowania się świadomości ekologicznej. Ponadto 
obywatele naszego państwa zdawali sobie sprawę, jakie znaczenie ma ochrona 
środowiska dla ich życia i zdrowia. Jednakże z posiadanej na ten temat wiedzy 
nie umiano wyciągnąć praktycznych wniosków. Poza tym na kształtowanie się 
świadomości ekologicznej w tym okresie niewątpliwy wpływ miało powstanie 
w Polsce licznych – na ogół nieformalnych – organizacji i stowarzyszeń pro-
ekologicznych. Liczba tych organizacji w 1989 r. wynosiła ok. 14016. Aktyw-
ność tych ruchów ekologicznych wzrosła zdecydowanie po katastrofie w Czar-
nobylu i skupiona była na sprzeciwie wobec budowy elektrowni jądrowej 
w Żarnowcu i projektowanego składowiska odpadów jądrowych w Międzyrze-
czu. Również lata dziewięćdziesiąte to okres, w którym społeczeństwo polskie 
znajdowało się w dalszej fazie kształtowania świadomości ekologicznej. 

Powyższe stwierdzenie wynika z analizy wyników badań przeprowadzo-
nych w latach dziewięćdziesiątych (1992–199717) przez Instytut na rzecz Eko-
rozwoju i CBOS18. W tamtym czasie wzrastała świadomość społeczna zagrożeń 
bezpieczeństwa ekologicznego. Również zdaniem T. Burgera tendencja ta ro-
śnie (od 1992 do 2000 r.).  

Dokonując bardziej szczegółowej analizy, można stwierdzić, iż odpowie-
dzi, że stan środowiska obecnie jest lepszy niż przed pięciu laty w 2000 r. 

                                                 
15 P. Gliński, Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego – dotychczasowe wyniki badań, 
Kultura i Społeczeństwo nr 3/1988; T. Burger, Świadomość ekologiczna: między lękiem 
a działaniem, raport 1/1992, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, s.20. 
16 T. Burger za P. Glińskim, Ruch ekologiczny w Polsce – stan obecny. Prace Komitetu Obywatel-
skiego przy przewodniczącym NSZZ Solidarność, czerwiec 1989, nr 2, (w:) Świadomość ekologicz-
na społeczeństwa polskiego u progu XXI wieku, op. cit., s. 9. 
17  Badania na temat świadomości ekologicznej społeczeństwa Górnego Śląska prowadził  
w 1992 r. J. Wódz. Powyższe badania wniosły wiele refleksji metodologicznych dotyczących świa-
domości ekologicznej społeczeństwa. Stanowiły również swoistą propozycję dalszych badań nad 
tym problemem. J. Wódz, Zagrożenia ekologiczne. Warunki życia. Wizje przyszłości, Katowice 
1993, za: K. Gąseckim, Świadomość ekologiczna i jej stan w świetle badań społecznych w Polsce, 
op. cit. 
18  T. Burger, Świadomość ekologiczna. Między lękiem a działaniem, op. cit.; T. Burger,  
A. Sadowski, Świadomość społeczna, Niderlandy ekologiczne, raport 1/1994, Instytut na rzecz 
Ekorozwoju, Warszawa 1994; A. Kassenberg, Agenda niespełnionych nadziei, społeczna ocena 
realizacji „Agendy 21” w Polsce, Raport 4/94, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 1987; oraz  
por. Badanie ISSP 1993, Środowisko naturalne, (w:) PGSS 1992-1995, s. 205-225; P. Szczepaniak, 
Społeczna gotowość do proekologicznych zachowań, (w:) Serwis informacyjny CBOS 3/1993, 
s. 108-130. 
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udzieliło 50% badanych, a w 1997 r. – 60%19. Podobne wyniki badań otrzyma-
no w CBOS20. Wynika z nich, iż w latach 1992–2000 wzrastała liczba osób 
twierdzących, że z ochroną środowiska jest lepiej niż przed pięciu laty (14% – 
1992 r., 24% – 1993 r., 56% – 1997 r., 52% – 1999 r., 64% – 2000 r.). Wzrosło 
natomiast zagrożenie terroryzmem w porównaniu do 1992 r. (31% – 1992 r., 
54% – 1993 r., 62% – 1997 r., 52% – 2000 r.). Stabilne i wysokie pozycje 
utrzywało zagrożenie przestępczością (76% – 1992 r., 88% – 1993 r., 85% –
 1997 r. 85% –2000 r.) i narkomanią (58% – 1992 r., 75% – 1993 r., 76% –
 1997 r. 75% – 2000 r.), natomiast lęk przed zatruciem środowiska malał (spadł 
z pierwszej pozycji w latach 1992 i 1993 na piątą w roku 2000 (76% – 1992 r., 
88% – 1993 r., 78% – 1997 r. i 65% – 2000 r.). Nasze społeczeństwo boi się 
nieco mniej, ale nadal najbardziej obawia się dziury ozonowej (63% – 1993 r., 
46% – 1997 r. i 48% – 2000 r.). Wyraźnie natomiast zmniejsza się lęk przed 
kwaśnymi deszczami. Generalnie słabną zagrożenia, których doświadczyć 
można w Polsce, a wyższe pozycje utrzymują zagrożenia o charakterze global-
nym, znane z mediów, a nie z autopsji.  

W latach dziewięćdziesiątych wyraźnie rosła wiara w możliwość działań 
indywidualnych na rzecz środowiska. Ponadto wyniki wspomnianych powyżej 
badań wskazywały na proekologiczne zachowania konsumenckie responden-
tów, które przejawiały się w następujących deklaracjach: 
− 85% badanych w 1997 r. (83% w 1993) twierdziło, że woli kupić produkt 

droższy, ale nieszkodliwy dla środowiska,  
− 89% badanych w 1997 r. (84% w 1993) preferowało opakowania mniej wy-

godne, ale przyjazne środowisku. 
Optymizm tych wyników osłabiał fakt, że tylko 44% badanych 

(w 1993 r. było to 34%) znało oznaczenia mówiące o szkodliwości produktu dla 
środowiska. Jednakże rezultaty tych badań wskazywały na konieczność działań 
edukacyjnych, które uruchomiłyby motywy ekonomiczne.  

W celu lepszego scharakteryzowania stanu świadomości ekologicznej 
polskiego społeczeństwa T. Burger wprowadził specjalne kategorie badawcze: 
„postawa proekologiczna” i „obojętność ekologiczna”21 . „Postawę proekolo-
giczną”, jego zdaniem, reprezentują osoby, które w sposób zdecydowany opo-
wiadają się za ochroną środowiska. Według tego autora w badaniach przepro-
wadzonych w 2000 r. radykalnemu zmniejszeniu uległa grupa respondentów 

                                                 
19 T. Burger, op. cit., s. 20. 
20 K.A. Komorowska, Ekologiczna świadomość Polaków, CBOS, listopad 2000, s. 104.  
21 T. Burger, Świadomość ekologiczna: między lękiem a działaniem, Instytut na rzecz Ekorozwoju, 
Warszawa 1992, s.21. Wniosek ten potwierdzają badania przeprowadzone przez J.K. Gąseckiego 
przedstawione przez tego autora w pracy doktorskiej pt. Czynniki kształtujące świadomość ekolo-
giczną studentów uczelni rolniczych, ART Olsztyn 1996. 
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o proekologicznym nastawieniu. W badaniach z 1992, 1993 i 1997 r. grupa ta 
liczyła niezmiennie około 1/3 ogółu badanych (1000-osobowa grupa badanych), 
a w badaniach z 2000 r. jej procentowy udział spadł do 22%. Spadek ten jest 
wynikiem zmniejszenia przyzwolenia na ograniczenie produkcji szkodliwej dla 
środowiska za cenę wzrostu bezrobocia oraz rzadszego postrzegania zatrucia 
środowiska naturalnego jako zjawiska groźnego dla Polski i Polaków. Powyż-
sze konstatacje wynikają prawdopodobnie z tego, że nasze społeczeństwo przy-
zwyczaiło się do zagrożeń ekologicznych, wobec których mieszkańcy Polski 
byli bardziej bezradni (syndrom Czarnobyla, emisja gazów przemysłowych). 
Obecne zagrożenia (spaliny samochodowe, odpady komunalne) wydają się 
respondentom łatwiejsze do ogarnięcia, przede wszystkim zaś zależą od nich 
samych. 

Trendy, których obecność potwierdzają badania T. Burgera z roku 2000, 
to lokalność i zaufanie do działań indywidualnych. Nadal wzrasta tendencja do 
obarczania odpowiedzialnością za stan środowiska naturalnego samorządu tery-
torialnego. W kolejnych badaniach ten wskaźnik wynosił: 63% – 1992 r., 63% – 
1993 r., 69% – 1997 r., 72% – 2000 r. Podobnie prostoliniowy wzrost ma dekla-
rowane branie odpowiedzialności za stan środowiska przez samych obywateli 
(25% – 1992 r., 24% – 1993 r., 30% – 1997 r. i 35% – 2000 r.). Równocześnie 
maleje w działaniach bezpośrednich znaczenie Sejmu oraz rządu i jego agend. 

Na tej podstawie można powiedzieć, że w naszym kraju wzrasta świado-
mość ekologiczna, jednakże ciąży na niej przekonanie o złej sytuacji państwa 
i własnej. Jest to efekt przeprowadzonych między rokiem 1999 a 2001 reform 
(w odbiorze społecznym – w sposób bolesny) oraz rosnących dysonansów spo-
łecznych. Powoduje to utrwalenie dwubiegunowego podziału: na zamożnych, 
dobrze wykształconych i proekologicznych oraz ubogich, źle wykształconych 
mieszkańców wsi, którzy są obojętni ekologicznie. Naczelnym motywem skła-
niającym Polaków do działań proekologicznych jest zdrowie. Nie może nato-
miast zaistnieć motyw ekonomiczny skłaniający do dbania o środowisko, nawet 
w tych regionach, w których jedynym bogactwem i szansą rozwojową są walo-
ry przyrodnicze. 

Z badań przeprowadzonych w latach dziewięćdziesiątych i w latach 
2000–2003 wynika, że przyszły stan świadomości ekologicznej zależeć będzie 
od kondycji ekonomicznej państwa. Fatalizm tego związku może korygować 
jedynie aktywna, nowa polityka ekologiczna państwa. 

Podsumowując analizę wyników badań, można powiedzieć, że obecnie 
kształtują się nowe cechy świadomości ekologicznej społeczeństwa. Następuje 
istotne przewartościowanie poglądów na temat środowiska oraz jego użytkowa-
nia i ochrony. Ustępuje funkcjonujący od wielu stuleci pogląd o potrzebie walki 
z przyrodą, a zaczyna dominować przekonanie o potrzebie ochrony środowiska 
naturalnego przed nadmiernym jego antropogennym obciążeniem. Ponadto 
dominują w naszym społeczeństwie wartości ekologiczne typu instrumentalne-
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go, a nie autoteliczne. Środowisko jest wartością uznawaną, a rzadziej odczu-
waną i realizowaną22.  

Świadomości zagrożeń ekologicznych towarzyszy bardzo niewielka wie-
dza na temat źródeł i skutków zagrożeń, co często zamiast racjonalnego prze-
ciwdziałania wywołuje reakcje lękowe. Poza tym poziom świadomości ekolo-
gicznej jest głównie związany z odczuwaną degradacją środowiska w skali glo-
balnej, a nie lokalnej23. 

W ciągu dekady 1990–2000 zmniejszyła się liczebność grupy osób, które 
wskazują na zatrucie środowiska jako zjawiska groźnego dla Polski. Niestety, 
zmniejszyło się też przyzwolenie na ograniczenie produkcji szkodliwej dla śro-
dowiska za cenę bezrobocia. Na pierwszą ocenę niewątpliwy wpływ ma zauwa-
żalna poprawa stanu środowiska, na drugą – wysunięcie się na pierwszy plan 
zagrożeń ekonomicznych. 

Wyniki prowadzonych badań wskazują, że w ciągu dziesięciu lat wzrosło 
zaufanie, ale i oczekiwania w stosunku do władz lokalnych oraz coraz większe 
przekonanie, że wiele zależy od nas samych. 

Odnotowano wzrost poziomu przekonania, że poprzez indywidualne 
działania można poprawić stan środowiska we własnej miejscowości (od nie-
wiele ponad 30% odpowiedzi w 1992 r. do prawie 50% w 2000 r.). Wydaje się, 
że to najlepsza cenzurka skuteczności edukacji ekologicznej w Polsce. Jednakże 
przy okazji widać efekty katastroficznych trendów w edukacji. W porównaniu 
z wynikami z badań w innych krajach, w Polsce zaskakuje liczba osób źle oce-
niających stan środowiska w swojej miejscowości w stosunku do jego rzeczy-
wistej jakości. Ponadto najwięcej osób o przekonaniach proekologicznych znaj-
duje się w grupie najlepiej wykształconych24. 
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THE ECOLOGICAL SAFETY AWARNESS OF POLISH 
SOCIETY AT THE TURN OF XX AND XXI CENTURY 

Abstract 

The basic condition of keeping the human environment in XXI century will be the level 
of human ecological culture- its ecological awareness.  
The information about the state of ecological awareness is based on the tests only. The 
scientific understanding of the ecological awareness problem can be done by using 
expertises, systematic sociological research, partial sociological research, as well as 
based on a different kind of studies on ecological movements, social conflicts etc. That 
is why this article contains a description of social ecological awareness associated with 
a sense of safety in the local and global context. What is more, it contains an analysis of 
ecological safety awareness of polish society at the turn of XX and XXI century. The 
choice of this time caesura is dictated by the then transformation of the system in our 
country and the initiation of new country ecological policy that is consistent with inter-
national elements of sustainable eco development.   
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Abstract. The article deals with the study of basic scientific positions of 
space of personality within geographical, media technical and semiotic paradigms.
Given the understanding of informational space as a certain projection of a single space
time of informational processes the effectiveness of its influence reflected in the 
chological field should be taken into consideration. Informational and psychological 
safety context is helpful for both the individual as well as for the other social subjects, 
as safety identity is associated with the concepts of adaptation, resilience
orderliness. Exactly these concepts are the criteria of informational and psychological 
safety of personality. The main goals and objectives of providing the informational and 
psychological safety of personality regard the identification an
negative informational psychological influences, organization of psychological defense 
of different levels social subjects, development of the legal framework of providing the 
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INFORMATIONAL AND PSYCHOLOGICAL SPACE
AND SAFETY OF PERSONALITY 

The article deals with the study of basic scientific positions of informational
within geographical, media technical and semiotic paradigms.

Given the understanding of informational space as a certain projection of a single space
time of informational processes the effectiveness of its influence reflected in the 
chological field should be taken into consideration. Informational and psychological 
safety context is helpful for both the individual as well as for the other social subjects, 
as safety identity is associated with the concepts of adaptation, resilience, stability and 
orderliness. Exactly these concepts are the criteria of informational and psychological 
safety of personality. The main goals and objectives of providing the informational and 
psychological safety of personality regard the identification and analysis of sources of 
negative informational psychological influences, organization of psychological defense 
of different levels social subjects, development of the legal framework of providing the 
informational and psychological safety, etc., creating a favorable public opinion and 
climate in society that promotes the democratic transformations and economic reforms. 
Decisive role plays the thought out constructive strategy of information activities and 
important condition for its organization is optimal mobilization of science potential.
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of an individual which is peculiar reflection relief of socio-psychological reali-
ty. Context studying of informational space of personality in social psychology 
appeared in response to the long overdue public need in profound cognition the 
essence of mass informational processes, their social nature and global charac-
ter, ideological, social and psychological functions. And as a result – contains 
a lot of epistemological approaches and interpretations. Hence, the aim of pre-
sented material is theoretical justification of interpretational contradictions in 
defining informational space in socio-psychological literature and outlining the 
empirical coordinates of its studying. Study of literary sources shows that re-
search on informational space problem of personality is highlighted in the 
works of many contemporary scholars, including H. Andrieyeva, Ye. Yegorova-
Hantman, V. Zazykina, Z. Zotov, T. Skrypachenko, R. Starovoitenko, O. Suska, 
T. Lipman, P. Frolova etc., who created certain theoretical and methodological 
basis to solve this scientific task. 

We’ll try to highlight consistently the scientific positions of interpretation 
of the given psychological phenomenon. Analysis of socio-psychological litera-
ture shows that the most common is an understanding of informational space as 
certain historically, geographically and politically defined territory – whether 
currently existing state, whether former one that someone is trying to save as 
political reality. It may be noted that in spite of diametrical ideological positions 
this understanding of informational space in both cases, from the epistemologi-
cal point of view, functionally identical. Informational space is essentially iden-
tified with geographical and geopolitical. So in this case we deal with geo-
graphical paradigm of its definition. In an explicit or latent form, the following 
definitions are found in a huge number of publications [1, 2, 4 and others].  

Geographical paradigm’s failure is evident, because it leaves the informa-
tional process as well, in fact, in the background, which could satisfy neither 
journalists nor the theorists of mass communication. Therefore, in recent years, 
geographic paradigm is gradually replacing by others which can be called me-
dia-technical. Informational space was started to be determined as an infrastruc-
ture of production means, storage and dissemination of information [5]. This 
definition was certainly a step forward – at least that made it possible to talk 
about the development of an informational space, not only about its protection 
from external expansion.  
Attempts to equate it with the language environment also do not look convinc-
ing – so-called semiosphere, studies of which are focused in so-called semiotic 
paradigm. It analyzes the production, encoding and decoding, data replicating as 
subject of general culture and as mass media. The value of scientific achieve-
ments of this approach postulates understanding of „informational field of per-
sonality” that brings semiotic sign of informational space to the psychological 
characteristics due to its interpretation as information that is a part of the public 



 Informational and psychological space… 335 

 

consciousness, and the information which is inherent in uniqueness, originality, 
belonging to specific individual. 

This approach also actualizes aspects of studying the influence of mass 
media on the individual. This effect exists objectively, as there are certain limits 
of media influence on public opinion and personality formation. This limitation 
arises due to lack of certain issues coverage as lack of journalistic material and 
their imperfect training, the low ranking of some TV channels and radio media 
sources. 
To influence the mass consciousness such techniques as links to reputable sources 
for statistics, the results of a survey of public opinion, using graphs and tables, 
expert opinions, eyewitness accounts, photographs of the scene, „live” reports are 
used so that they could convince audience the message is „true”. Thus there is the 
discourse of elites, their ideology and opposition perception is blocked, so we can 
notice „reading”, understanding the fact or event coverage by the media in the 
format of news or other genre of political communication [2]. 

The influence of the media can be identified with its effectiveness of the 
event if the parameters of their influence are experimentally determined. Oth-
erwise perception of established (basic) media product specifications by the 
audience remains unchanged for a long period of time. These changes can be 
made both by information producers (television or radio communicator, the 
author of the article, etc.), and by the audience, which can be applied more suit-
able for the tasks of socio-psychological research methods. Everything depends 
on the availability and commitment selecting a channel and its audience, which 
is studied. 

The level of efficiency is the main indicator of strength or weakness of 
mass communication impact on recipients (both at the level of individual per-
ception, so as at the level reflected in the mass consciousness of the contents of 
consciousness – the text of equivalent aggregate communicator). Communica-
tor’s comprehensive text is all topics that make up the content of the infor-
mation process in the system of mass communication. 

It’s worth emphasizing that information environment understanding is 
different from general philosophical where space is interpreted as „[...] a form 
of existence of matter, its attribute (along with the movement and time) philo-
sophical category that describes the coexistence of objects, their interactions, 
the length and structure of material systems” [3, 545–546]. Traditional philo-
sophical definition of space was always based on the postulates of Euclidean 
geometry which had dimensionality: length and area measurement. Since the 
beginning of the space age, the practical use of Einstein's theory in the modern 
world there appeared idea embodied infinity inherent in the very process of 
electronic communications – so there is a new understanding of space and limit-
less possibility. This understanding is natural to study the space distribution of 
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sign information, and in particular the total mass of text communication. The 
feature of this area is functioning of audio-visual „texts” in the general context 
of television and radio programs, newspaper articles and other communications. 
Thus emerges as necessary, such an interpretation of information space: a set or 
range of messages distributed by the media in a particular area, and can be ade-
quately perceived by recipients. Information space is meta system [6, 135], 
where each text (message) is its natural component. Time limitations can be 
overcome by repeating or serial production programs, newspapers, etc. at each 
interval of time zones, which is new to the traditional time measurements of 
objects existence. 

Finding factors of selective human behavior was carried out outside of so 
called behavioral thesis „stimulus – response” (where the content of mass com-
munication is considered as immediate and direct impact on the individual and 
encourages him to answer.) They are likely to also assume that the world is 
a massive information flow communication contribute to or hinder other threads 
– which appear in interpersonal contacts. This position corresponds to the „two-
level model of communication”, developed by E. Katz and Lazarsfeld G. [7]. 
Macro communicative process is structured into two stages: first media infor-
mation is perceived by an active part of the audience – „opinion leaders” – fol-
lowed by interpersonal channels broadcasting it to the passive part which is 
indifferent to the radio and newspapers. 

This prediction is reasonable, because macro communication reality is not 
formed in an isolated area, and is wedged in the social world of the inherent 
complex relationships between subjects and sources of important and meaning-
ful information. Interest to interpersonal component in mass communication is 
consonant with the growing interest in social psychology to social interaction, 
to intercommunicative approaches and role theory. "Two-level model" is based 
on the hypothesis that individuals hold to different social roles concerning mass 
media. Some people are active in the perception and dissemination of 
knowledge and values reported in the media. It is definitely related to the status, 
communication abilities of the individual, regular contacts with newspapers and 
radio. Others, however, are inert in communicating with the media, and there-
fore often turn to informal sources or interpret the messages of reference group 
leaders. Thus, the influence of mass communication is not always straightfor-
ward and direct. Most likely it passes through the gateway and mediation of the 
individuals’ social environment. 

Nonlinear two-tier structuring of the massive information flow has stimu-
lated theoretical modeling of macro communicative processes and empirical 
verification of these models. However, like „paradigm effects” in general, the 
idea of which tended to perceptions limits, partial influence of the media on the 
structure and content of knowledge, values and behavior, „two-level model” 
was also doomed to be clarified and reviewed. Social practice has exhausted the 
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possibilities of its fruitful application to mass communication, which is particu-
larly important in situations of tension between the elite and the public, where 
each of them tries to control mass communication. 
As an alternative to existing substantial notion of information space is 
a relational theory proposed by M. Sliusarevskyi [5]. This scientist claims that 
information space is the distribution space of any information, the space for 
information processes deployment. The mere existence of information can oc-
cur when someone perceives it, the availability of information processes is pos-
sible while there is a communication system „source – the recipient of the in-
formation”. Therefore it’s logical to state that regardless of the communication 
systems there is no information space. So as a scientific category science area 
should describe the spatial characteristics of communication – their length, 
structure, elements coexistence and interaction. 

In this interpretation, as M. Sliusarevskyi noted, category of information 
space is filled with its own theoretical and communicative, social and psycho-
logical content, having got rid of geographical and other layers, so that starts 
performing independent epistemological function, and it is essential [5, 341]. 
Clearly, this reveals new horizons of information processes cognition. 

Following the scientific position M. Sliusarevskyi, we try to summarize 
the theoretical excursus in the studying of the phenomenon and note that direct 
understanding of informational space is a define spatial projection of a single 
space-time of informational processes, where the main factor is exactly the time 
(rhythm and frequency), and which provides spatial organization of these pro-
cesses. Parameters of informational space are caused primarily by temporal and 
psychological characteristics of the informational processes course and socio-
psychological characteristics of information consumers.  

Completing the conducted theoretical and methodological analysis of the 
problem, we’d like to point out that study of informational space of personality 
opens wide perspectives of studies in social and psychological practice. So 
when it comes about informational space of a young man, the specific sensibil-
ity of its perception and consumption should be taken into account that often 
requires psychological interference in the form of correctional influence. If we 
consider informational and psychological space as a state (and a result at the 
same time) permanent interaction of production processes and information con-
sumption, it is clear that information production processes generate informa-
tional space, and its determination is acquired through information consump-
tion. Study context of this peculiarity is also quite relevant.  

Besides one should remember that perception of culture, traditions and 
norms of social behavior – this is a real process that creates a mechanism of 
protection from the adverse effects of circumstances, manifestations of mental 
burnout, which is required for the formation of the individual as a personality, 
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as well as for the formation and development of society. Impact effectiveness as 
a characteristic feature of the media is a part of any communication process and 
appears primarily in the psychological field. The media influence on the con-
sciousness of Ukrainian society – from individual to social groups and society 
as a whole – is quite important precisely because of its scale and mass distribu-
tion. Thus, there is an immediate need for a reasonable notion of limits, func-
tions and consequences of this large-scale process. 

Introduction to psychological research use the term information-
psychological security is beneficial for both the individual as well as for other 
social subjects. Since the term „security” and „defense” always possess a per-
sonal meaning – is first, and secondly, the concept of security associated with 
the concepts of adaptation, resilience, stability and order. These are the concepts 
are criteria of information and psychological security of the personality. 

The main objectives and tasks of information-psychological security 
providing may look like this: 
− identification and analysis of negative information and psychological effects 

sources; 
− organization of social subjects psychological defense at different levels; 
− development of the legal framework for information-psychological security, 

etc.; 
− creation of favorable public opinion and climate in a society that promotes 

the democratic transformation and economic reforms. 
Decisive role is played by thought-out informational strategy in the 

broadest sense, and the knowledge that it affects the information-psychological 
security. An important condition for constructive organization of informational 
activity should be the optimal potential of science mobilization. 
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INFORMACYJNO-PSYCHOLOGICZNA PRZESTRZEŃ 
I BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWOŚCI 

Streszczenie 

W artykule zostały zbadane główne czynniki informacyjnej przestrzeni osobowości jako 
nauki. W badaniu informacyjnej przestrzeni najbardziej rozpowszechnione są paradyg-
maty: geograficzny (przestrzeń informacyjna jest utożsamiana z obszarem geograficz-
nym i geopolitycznym), mediatechniczny (przestrzeń informacyjna jako infrastruktura 
środków produkcyjnych, zachowania i rozpowszechnienia informacji) i semiotyczny 
(analiza produkcji, kodowanie i dekodowanie, popularyzacja informacji jako kultury 
powszechnej i produkcji środków społecznego prekazu). Należy zauważyć, że właśnie 
semiotyczne podejście kreuje rozumienie „informacyjnego pola osobowości”, które 
zbliża semiotyczne właściwości przestrzeni informacyjnej do charakterystyki psycholo-
gicznej poprzez jej interpretację informacji, która jest składnikiem świadomości spo-
łecznej i informacji unikalnej, niepowtarzalnej, dotyczącej konkretnej osoby. Oprócz 
zaprezentowanych zasad, zostały zmodyfikowane aspekty badań wpływu mediów na 
osobowość.  
Przegląd kwestii podsumowuje modyfikacja teoretycznego modelowania komunikacji 
masowej w zakresie informacyjnej przestrzeni człowieka. Zostały konkretyzowane 
zasoby medialne i ich skuteczne oddziaływanie na świadomość człowieka. Zauważono, 
że poziom skuteczności jest głównym wskaźnikiem wzmocnienia lub osłabienia wpły-
wu komunikacji masowej na odbiorców. 
Prezentowane koncepcje teoretyczne określają kierunki praktycznego badania treści 
przestrzeni informacyjnej, która jest metasystemem, w którym naturalnym elementem 
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jest każda wiadomość. Międzyosobowy element komunikacji masowej w rozumieniu 
klasycznym jest tłumaczony w zakresie interkomunikacji i teorii rolowych. Nową alter-
natywą jest teoria relacyjna, która twierdzi, że przestrzeń informacyjna jest przestrzenią 
rozpowszechnienia pewnej informacji, czyli przestrzenią wdrażania procesów informa-
cyjnych z całokształtem przestrzennego systemu komunikacji, czyli ciągłością, struktu-
ralnością, współistnieniem i wzajemnym oddziaływaniem składników.  
Ze względu na odbiór przestrzeni informacyjnej jako pewnej projekcji jedynej prze-
strzeni czasu procesów informacyjnych, koniecznie należy uwzględnić skuteczność jej 
wpływu, co znajduje swoje odzwierciedlenie w sferze psychologicznej. Kontekst bez-
pieczeństwa informacyjno-psychologicznego jest wygodny zarówno dla poszczególnej 
jednostki, jak też dla innych podmiotów społecznych, ponieważ bezpieczeństwo oso-
bowości jest związane z pojęciem adaptacji, stałości, stabilizacji, uporządkowania. Te 
pojęcia są znakiem rozpoznawczym informacyjno-psychologicznego bezpieczeństwa 
jednostek. Główne cele i zadania zachowania informacyno-psychologicznego 
bezpieczeństwa jednostki dotyczą  ujawnienia i analizy źródeł negatywnych wpływów 
informacyjno-psychologicznych; organizacji obrony psychologicznej podmiotów spo-
łecznych na różnym poziomie; opracowania bazy prawnej zachowania bezpieczeństwa 
informacyjno-psychologicznego itp; tworzenia pozytywnej opinii publicznej klimatu 
społecznego, które promują reformy demokratyczne i gospodarcze. Decydującą rolę 
odgrywa w tym przemyślana konstrukcyjna strategia działalności informacyjnej, isto-
towym warunkiem której jest optymalna mobilizacja potencjału nauki. 

Słowa kluczowe: informacja, informacyjno-psychologiczna przestrzeń, komunikacja 
masowa, system komunikacji, bezpieczeństwa osobistego, bezpieczeństwa informa-
cyjno-psychologiczne. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ

ОТНОШЕНИЙ ЛИЧНОГО СОСТАВА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ УКРАИНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ

СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

человека в современном мире отличается разнообразием
вместе с тем, взаимозависимостью процессов и явлений

роблема развития толерантной позиции личности как жизненной
которая даёт возможность успешной организации взаимоотношений
внутреннего равновесия, нахождения гармонии и целостности

толерантности является особенно актуальной для разработч
подразделений МЧС. Их действия по ликвидации последствий чрезвычай

при проведении специальных операций, связанные с тяжелыми
жизни и здоровья условиями и их последствиями, необходимос
выполнять задание в ситуации нервно-психического, эмоцио

напряжения и стресса. Экстремальная ситуация вызывает реакции
формируют стратегию поведения и обеспечивают процесс распредел

между контролем за текущим состоянием управляемого объекта
новых адекватных ситуации планов и способов действий. 

толерантности у личного состава подразделений по чрезвычай
предусматривает: 

направленность воспитательной работы на развитие толерантнос
профессионального качества специалистов гражданской обороны
активного толерантного диалогического взаимодействия

подразделений МЧС; 
толерантной воспитательной среды. 
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На основании результатов проведенного исследования сформулированы метод-
ические рекомендации относительно улучшения формирования толерантности у 
бойцов подразделений МЧС Украины. 

Ключевые слова: толерантность, подразделения по чрезвычайным ситуациям, 
формирование толерантности, педагогические условия формирования 
толерантности, толерантная воспитательная среда. 

Существование человека в современном мире отличается 
разнообразием, противоречивостью и, вместе с тем, взаимозависимостью 
процессов и явлений. Поэтому проблема развития толерантной позиции 
личности как жизненной стратегии, которая дает возможность успешной 
организации взаимоотношений, сохранения внутреннего равновесия, 
нахождения гармонии и целостности, крайне важная. 

Реализация идей толерантности является особенно актуальной для 
работников органов МЧС. Их действия по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и при проведении специальных операций 
связанные с тяжелыми и опасными для жизни и здоровья условиями и их 
последствиями, необходимостью оперативно выполнять задание 
в ситуации нервно-психического, эмоционального напряжения и стресса. 
Экстремальная ситуация вызывает реакции, которые формируют 
стратегию поведения и обеспечивают процесс распределения внимания 
между контролем за текущим состоянием управляемого объекта 
и выработкой новых, адекватных ситуации, планам и способов действий. 
Все это требует от личного состава чрезвычайной мобилизации 
физических и психофизиологических резервов организма. В условиях 
чрезвычайных ситуаций важную роль играет характер межличностных 
отношений, который существенно влияет на функциональное состояние, 
эффективность и безопасную деятельность специалистов. В зависимости 
от условий и особенностей действия других факторов, длительности 
выполнения работы, особенное внимание нужно уделить поддержке 
благоприятной групповой атмосферы и групповой совместимости. Все это 
требует формирования у специалистов МЧС, рядом с общими качествами, 
еще и специфических, обусловленных их профессиональной 
деятельностью. Особенное внимание в подготовке должно уделяться 
именно развитию толерантности как фактора  профессиональной 
социализации. В нормативной литературе, служебной документации 
отмечается, что одной из целей проведения воспитательной работы 
с личным составом есть: утверждения личности как наивысшей 
социальной ценности, внедрение гуманистических взаимоотношений 
в органах и подразделах гражданской защиты, формирования 
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мировоззрения и жизненной позиции личного состава, самое полное 
раскрытие способностей в интересах гармоничного развития, как граждан-
патриотов так и высокопрофессиональных специалистов. Во время 
проведения воспитательной работы с работниками спасательной службы 
необходимо обратить внимание на формирование навыков толерантного 
поведения во взаимоотношениях между личным составом органов 
и подразделов из чрезвычайных ситуаций и с местным населением. 
Сегодня термин  «толерантность» является ключевым понятием для 
анализа политических, социальных, культурных процессов и тенденций 
ХХІ века. Лишь на основании принципов толерантности могут 
существовать и успешно развиваться государства, может выжить 
человечество. 

Вопрос о сущности явления толерантности является 
дискуссионным; это притягивает за собой много вариантов его понимания. 
Кроме того, толерантность в силу своей разносторонности является 
объектом изучения многих наук. Лингвистический анализ термина 
«толерантность» доказал, что не существует единственного перевода 
понятия  «tolerantиa», которое имеет латинское происхождение. 
Понимание толерантности несколько отлично разными народами 
в зависимости от их исторического опыта. Самым распространенным 
определением является терпение, терпимость, снисходительность 
способность принимать другие мысли (О. Клепцова). Большинство ученых 
(О.Асмолов, В. Глебкин, Г. Солдатова, Л.Шайгерова) считают, что эти 
понятия не тождественны; «толерантность» имеет более яркую активную 
направленность. В современных подходах к изучению понятия 
«толерантность» его отличает социально-политическая, социокультурная 
и психолого-педагогическая актуальность, междисциплинарная 
интерактивность, аксиологичное и гуманитарное содержание. 
В философском понимании толерантность означает доброжелательное 
отношение  к индивидуальным и групповым отличиям (религиозных, 
этнических, культурных, цивилизационных).  

В. Гараджа считает, что идея толерантности выходит за пределы 
проблемы формирование толерантного сознания; она связана с процессом 
формирования толерантного общества. В. Лекторский характеризирует  
четыре возможных модели толерантности: толерантность как безразличие; 
толерантность как невозможность взаимопонимания; толерантность как 
снисходительность; толерантность как расширение собственного опыта 
и критический диалог [16]. 

В «Декларации принципов толерантности», основном между-
народном документе, принятом ООН в 1995 году, толерантность 
трактуется как уважение, принятие и понимание всего многообразия 
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культур, форм самовыражения и проявления человеческой 
индивидуальности. Толерантности способствуют знания, открытость, 
общение и свобода мыслей, совести, убеждений, активное отношение, 
к действительности на основе признания универсальных прав и свобод 
человека. Отмечается также, что наиболее эффективное средство 
предупреждения нетерпимости – воспитание [9]. На основании 
проанализированной литературы, имеющихся подходов к трактовке 
сущности толерантности, обнаруженное следующее: под толерантностью 
следует понимать интегрированное качество личности, которая 
формируется в профессиональной и непрофессиональной деятельности 
человека во время диалогического взаимодействия; характеризуется 
ценностным отношением к объектам и явлений окружающей 
действительности. Она способствует формированию установки на 
определенный тип отношений, который оказывается в поведении 
человека, основывается на сопереживании, которое приводит к выяснению 
цели поступков противоположной стороны, мотивации и мыслей. 
Неувязка с взглядами, поведением партнера предусматривает 
существование другой мысли, но при этом хранится внутренний покой, 
самоуважение. Толерантность не допускает попустительство, отказы, от 
критики, а проявляется в активном поиске общих позиций и возможностей 
выбора взаимоприемлемых суждений и действий. 

Направленность социально гуманитарной работы на 
развитие толерантности как личностно профессиональной 
качества специалистов гражданской защиты. 

Воспитание в подразделах гражданской защиты характеризуется 
определенными особенностями. Во-первых, воспитание в этих 
подразделах – процесс целеустремленный. Оно призвано обеспечить 
становление личности в широком гуманитарном плане; привлечь 
к культуре, помочь осознать действительность как мир людей, как их 
взаимодействие, процесс деятельности; должно научить видеть во всем 
человека – его труд, социальные связи, прошлое и будущее; призванное 
помочь личности каждым своим действием видеть отношение к другому, 
считать это отношение стержнем любого выбора. Во-вторых, процесс 
воспитания работников органов из чрезвычайных ситуаций является 
гуманным за своими целями и содержанием. Оно помогает понять 
неповторимость собственной личности, способной осознавать причины 
своего поведения, отвечать за  поступки. Это умение стать выше ситуации, 
формирование стремления к осознанным действиям, к выбору 
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определенной позиции, поступка, ответственность за него, способность 
к совместной коллективной деятельности, сотрудничеству. Поэтому 
поведение должно сопровождаться самоанализом самооценкой, 
рефлексией. В-третьих, процесс воспитания в органах МЧС отличается 
сложностью. Он вплетен в контекст реальной учебы, воспитания, службы, 
жизни человека, и отображает особенности профессиональной подготовки 
сотрудника МЧС Украины. Цели, средства, методы воспитания, 
в подразделах из чрезвычайных ситуаций определены социальными 
и ведомственными установками, требованиями государства и общества. 

С целью формирования  толерантности у личного состава 
подразделов из чрезвычайных ситуаций мы разработали поэтапную 
учебную методику «Толерантность в деятельности сотрудника МЧС».  

В методике было припущено, что процесс формирования 
толерантности личности будет эффективным, если у участников 
эксперимента возникает осознание значимости, необходимости 
толерантности в межличностных отношениях, в решении конфликтов, 
в условиях чрезвычайных ситуаций; обеспечивается организация 
совместной деятельности, в которой оказываются разные интересы, 
позиции, установки работников МЧС; создаются условия выбора 
вариантов решения проблемных ситуаций. 

Обеспечение активного толерантного диалогического 
взаимодействия между членами подразделов МЧС.  

Решение актуальных проблем воспитания толерантности нуждается 
в поиске оптимальных технологий, методов, приемов такого воспитания, 
которое характеризуется глубиной, широтой действий, результативностью 
и адекватностью, современным требованиям. 

В педагогике под технологией образования понимают научное 
описание средств и методов педагогического процесса, который ведет 
к заранее запланированному результату [10, c. 907]. Среди педагогических 
технологий, которые наиболее ориентированы на развитие толерантности, 
выделяют такие, которые имеют диалогические принципы.   

Диалогическое общение понимается не только как передача 
информации, в которой обратной связи может и не быть, а как сложный 
многогранный процесс, который охватывает взаимодействие субъектов, 
обмен информацией, между ними, возникновение и утверждение близкой 
для обоих участников позиции, выражения отношения, друг к другу, 
взаимовлияние и взаимопонимание. В процессе диалога личность 
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презентует себя, свою уникальность и самобытность при условии 
адекватной самооценки, возможности полноценной самореализации, 
умения  
.определять содержание явлений и предметов, быть критическим и тому 
подобное.  

Следует отметить, что диалог – это особенный вид общения, при 
помощи  которого достигается сознательный отказ от стереотипов при 
оценке другого; характерное отношение к другому как к ровному человеку 
и стремление к взаимопониманию. Это специфическая форма обмена 
дусовно-личностным потенциалам, способ согласованного взаеморозвития  
и взаимной деятельности субъектов общения. Мы убедились 
в правильности утверждения Г. Балла о том, что «сущность толерантности 
как атрибуту эффективного диалогического взаимодействия вовсе не 
в безоговорочном принятии любых мыслей или действий (вообще, 
проявлений человеческой активности), а в презумпции приемлемости: 
само неприятие тех или других проявлений нуждается в обосновании. 
Точнее говоря, выдвинутая партнером идея, по крайней мере, принимается 
к обсуждению, его поступок не отбрасывается как недопустимый, пока 
и поскольку не обоснованно их неприемлемость из з точки зрения норм, 
что их определяют все участники диалога» [2, с. 28]. Диалог 
рассматривается как специфическая форма социального взаимодействия, 
основанная на равенстве и свободе сторон, которые принимают участие в 
нем, направлена на объяснение, сближение и взаимное обогащение 
позиций. Особенное значение приобретает другое, глубокое понимание 
диалога, как «вненаходимисти»  (М.Бахтин), «слушание-чуянное» 
(А. Хараш), «доминанта, на собеседника» (А.Ухтомский), 
«другодоминантность» (Ю. Сенько), «творческий акт, порожденный 
духовной индивидуальностью» (В. Гумбольдт).  

Чем более широкий диапазон контактов в ситуации диалогического 
взаимодействия, тем более востребованным становится проявление 
личностью гибкости мышления, критичности, относительно своего 
мнения (рефлексивна активность), навыков посредничества и ведения 
переговоров, взаимной помощи, в решении проблем, умения соотносить 
индивидуальные и общественные потребности, мысли. 

Первым этапом формирования толерантности является проведение 
бесед с личным составом подразделов из чрезвычайных ситуаций по 
наиболее общим проблемам толерантности. Следует отметить, что 
в «Положении об информационно пропагандистское обеспечение работы 
с лицами рядового и начальственного состава и работниками органов 
и подразделов гражданской защиты» отмечается, что во время такой 
формы работы «активную роль играют и тот, кто ее проводит, 
и слушатели. В ходе беседы задаются вопросы, делаются замечания, 
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высказываются разные мысли, что содействует развитию обсуждения по 
существу вопросов. Ведущая роль ведущего заключается в том, чтобы 
направить этот разговор в необходимое русло, вызывать слушателей на 
откровенный обмен мыслями, уверенно и аргументированно ответить на 
поставленные вопросы» [21]. 

Целесообразно учитывать, что беседа по своей сути является 
диалогической  формой  изложения и усвоения материала. Основная 
функция беседы заключается в том, чтобы актуализировать знание 
и собственный опыт с целью активизации познавательной деятельности, 
привлечения, в активный умственный поиск, решение противоречий, 
и формулировка выводов. Беседа должна быть направлена на развитие 
убежденности относительно актуальности этой проблемы, а также на ее 
четкую формулировку. Кроме того, беседа помогает командиру более 
четко осознать круг знаний подчиненных, чтобы впоследствии 
использовать их при сообщении теоретических сведений относительно 
сущности феномена толерантности. Можно сделать вывод о том, что 
основным заданием командира на первом этапе при использовании беседы 
является актуализировать заинтересованность подчиненных 
и сориентировать их на формирование толерантности в процессе 
последующей работы. Вот почему особенно необходимо придерживаться 
определенной технологии проведения беседы: постановка проблемы, ее 
уточнения, в процессе обмена мнениями и  формулировки предыдущих 
выводов.  

Советуем во время проведения первой беседы обсудить 
возможности и особенности  формирования толерантности. Толерантность 
как личностное качество и принцип жизнедеятельности оказывается 
в социальной активности и – ярче всего – в моральной активности 
личности.  

Толерантность не может быть гарантирована ни знаниями-
умениями-навыками, ни набором тех или других «психологических черт», 
ни внешними условиями. Толерантные отношения не данные человеку, 
а заданные. Толерантность возникает не за счет уступок, попустительства, 
терпимого отношения, к социальной несправедливости, а благодаря 
активному отношению, признанию индивидуальности другого человека. 

Специфика социальных условий развития и ментальных установок 
многих людей определяет отсутствие терпимости к чужому, к другим 
мыслям или верованиям, тенденцию к черно-белому мышлению (кто не 
с нами – тот против нас) и оцениванию как проявление беспринципности 
(и нашим, и вашим). Толерантность предусматривает, что каждый человек 
имеет право на свободу убеждений, внешнего вида, положения, 
поведения, ценностей. Как ожидаемый результат эффективности этого 
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занятия: осознание слушателями значимости формирования 
толерантности как индивидуально профессиональной качества работников 
органов МЧС. 

Создание толерантной воспитательной среды. 

В теории и практике воспитания утвердились разнообразные 
подходы к управлению процессом развития и формирования личности. 
Производительность, а также значение действенного, системного, 
установленного, личностного и других подходов эмпирически были 
подтверждены самим ходом развития воспитательной практики. Однако 
реалии современной жизни, по мнению Ю. Мануйлова, все более подводят 
исследователей к необходимости учитывать растущее значение среды 
в развитии личности, в осуществлении вышеупомянутых подходов. По его 
мнению, внутренний подход в воспитании базируется на комплексе 
научно философских представлений о том, чем является личность, среда; 
как они взаимосвязаны; каким может и должно быть опосредствованное 
управление процессом развития и формирования личности. Стремление 
педагогов и исследователей к поиску путей гармонизации отношений, 
смягчения кризисных факторов, педагогизации среды, приобщение  тех, 
кого учат и воспитывают, к культурным  ценностям, на основе которых 
человек формируется как гуманная моральная личность и реализует себя в 
мире, в создании новых ценностей, культуры, - все это закономерно 
привело к необходимости системных исследований в отрасли проблем 
воспитания. Важным условием формирования толерантности личного 
состава подразделов из чрезвычайных ситуаций является создание 
толерантной воспитательной среды, то есть организации 
взаимоотношений всех субъектов педагогического процесса, построенных 
на принципах толерантности, которые, с одной стороны, являются 
основными компонентами педагогической этики, а из другого – основой, 
образцом морального воспитания подчиненных.  

Среди многих воспитательных факторов, которые влияют на 
воспитание  профессиональных качеств у личного состава подразделов из 
чрезвычайных ситуаций, личность командира, начальника, других 
должностных особ выступает на первое место. От того, насколько терпимо 
и толерантно складываются отношения между руководителем и членами 
коллектива, зависит эффективность трудового процесса.   

Проявление толерантного отношения во многом зависит от того, 
каким образом руководитель решает противоречие между 
необходимостью выдвигать в соответствии с принятыми нормативами 
определенные требования к субъектам трудового процесса и степенью 
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реального воплощения этих требований другой стороной, подчиненными. 
В свою очередь, толерантный руководитель спокойно реагирует на 
качества личности, поведение подчиненных, которые в других могут 
вызывать раздраженность; может принимать негативные качества, 
поведение такой, которой она является, понимать, что нужно изменить, 
а что – нет. Если же принимает решение об изменениях, то делает это 
постепенно, не насильственно, не влечь убытки другим. Такой 
руководитель обнаруживает не только сам факт поступка, поведения, 
черты личности, которые могут раздражать, но и мотивы, факторы, 
условия, которые приводят к этому. Толерантный командир осознает, что 
его воспринимают как образец, овладевает и использует соответствующие 
навыки для развития диалога и мирного решения конфликтов; поощряет 
творческие подходы к решению проблем; обеспечивает условия для 
совместной конструктивной активной деятельности участников 
образовательного процесса и для личностных достижений, не 
поддерживает агрессивное поведение или заостренное соперничество; 
способствует привлечению подчиненных до принятия решений 
и разработок программ совместной деятельности; учит критически 
мыслить и ценить мысли других; четко формулирует собственную 
позицию в спорных вопросах; ценит культурное разнообразие и создает 
условия для признания культурных отличий и их проявлений в жизни 
Стоит помнить, что толерантность является одновременно  целью 
межличностного общения и средством изменения ситуации. Для развития 
толерантности человеку нужно изменять собственные установки. 

Развитие толерантности начинается с общения, в нем же она 
находит свою реализацию. В процессе общения происходит понимание 
и ощущение другого, принятие его таким, которым он является, умение 
поставить себя на место другого и посмотреть на ситуацию его глазами, 
понять его мир. Анализируя особенности общения, необходимо отметить 
одну его важный признак:  возможность протекания в разных стилях, 
предложенных, прежде всего, руководителем. В зависимости от общего 
отношения между людьми выделяют три стиля руководства общениям: 
демократический, авторитарный и либеральный. В соответствии 
с эмоциональной доминантой, которая представлена в деловом общении, 
оно может быть дифференцированным за  такими стилями: общение как 
дружеское расположение; общение – дистанция; общение – запугивание; 
общение – заигрывание и тому подобное. В общении важны также те 
специфические позиции, которые человек может занимать во время 
взаимодействия. Например, М. Ершов считает возможным выделить такие 
коммуникативные позиции, как «достройка сверху» (давление на 
партнера), «достройка рядом» (сотрудничество в общении), «достройка 
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снизу» (приспособление к собеседнику). Общение может происходить 
в форме «открытого» или «закрытого» процесса, который также 
определяется позицией руководителя. При «открытой позиции» личность, 
демонстрируя личный опыт, строит свои отношения с партнерами на 
доверии и уважении их как достойных партнеров по общению. «Закрытой 
позиции» присущее  умышленно игнорирование любых проявлений 
теплых личных отношений, использования безразличной, подчеркнуто 
отстраненной, манеры поведения  В зависимости от позиции, 
преобладающей формы выражения терпимого, толерантного, нетерпимого 
отношения и на основании функционирования механизмов принятия 
и терпения О. Клепцова допустила существование девяти типов 
руководителей.  
1. Руководители с преимуществом снисходительности как формы 

выявления толерантного отношения («Черепаха Тортилла»).  
2. Руководители с преимуществом сотрудничества как формы 

выражения толерантного отношения  («Миролюбець»).  
3. Руководители с преимуществом покладистости как формы выявления 

толерантного отношения («Альтруист»). 
4. Руководители с преимуществом надменности как формы выявления 

толерантного отношения  («Сноб»). 
5. Руководители с преимуществом терпения как формы выявления 

толерантного отношения («Стоик»).  
6. Руководители с преимуществом беспомощности как формы 

выявления толерантного отношения («Золушка»).  
7. Руководители с преимуществом пренебрежения как формы выявления 

нетерпимого отношения («Диктатор»).  
8. Руководители с преимуществом отстранения как формы выявления 

нетерпимого отношения («Снежная Королева»).  
9. Руководители с преимуществом импульсивности как формы 

выявления нетерпимого отношения («Боец») [12, с. 61–62; 92–93].  
Толерантное  отношение руководителя может проявляться в случае 

решения противоречия между необходимостью принимать субъекта, 
сочувствовать ему и необходимостью требовать. Разные типы 
руководителей решают это противоречие по-разному: одни принимают 
и требуют (руководители с преимуществом «сотрудничества» 
и «снисходительности» как формы выявления терпимого отношения 
к субъектам трудового процесса), другие не принимают, но требуют, 
применяют жесткие формы управления, воспитания и учебы 
(руководители с преимуществом «пренебрежения» и «импульсивности» 
как формы выявления нетерпимого отношения к субъектам трудового 
процесса, «надменности»). Мы считаем, что индивидуально типичные 
особенности отношения руководителей позволяют целеустремленно 
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планировать и проводить работу с формирования толерантного отношения 
до подчиненных. Для этого советуем знакомить руководителей 
с теоретическими основами гуманистической психологии и педагогики, 
практической реализацией этих идей; философско-этическими учениями 
прошлого и настоящего, что создают крепкую базу для анализа личных 
отношений с подчиненными; вооружать методами и приемами построения 
взаимоотношений на гуманных, ненасильственных принципах. Все это 
является действенной подпочвой для личностного развития руководителя, 
способствует анализу собственной личности и результатов своей 
деятельности. Повышение сенситивности руководителей до идеи 
толерантности как гуманистической ценности предусматривает 
сформированность позиции толерантности у руководителей, что, в свою 
очередь, является условием развития аналогичной позиции 
у подчиненных. Выполнения заданий аварийно-спасательными 
подразделами МЧС в экстремальных условиях возникновения 
чрезвычайных ситуаций характеризуются наличием и негативным 
влиянием широкого спектра неблагоприятных, угрожающих факторов. 
Эффективность профессиональной деятельности личного состава зависит 
от сплоченности подразделов, от характера межличностных отношений. 
Актуальной становится проблема формирования толерантности как 
личностно значимой и профессионально важного качества специалистов 
гражданской защиты. Формирование толерантности у личного состава 
подразделов из чрезвычайных ситуаций предусматривает: направленность 
социально гуманитарной работы на развитие толерантности как личностно 
профессиональной качества специалистов гражданской защиты; 
обеспечение активного толерантного диалогического взаимодействия 
между членами подразделов МЧС; создание толерантной воспитательной 
среды. 

Результаты проведенного исследования дали основания 
сформулировать методические рекомендации относительно улучшения 
формирования толерантности у бойцов личного состава подразделов из 
чрезвычайных ситуаций МЧС Украины: –  в системе профессиональной 
подготовки личного состава подразделов из чрезвычайных ситуаций 
акцентировать внимание на формировании толерантности как личностно 
профессиональной качества специалистов гражданской  защиты. С этой 
целью в специально разработанных планах воспитательной работы ввести 
занятия, которые направлены на развитие толерантности – предложить 
разработанную методику формирования толерантности для использования 
во время проведения социальногуманитарной работы со специалистами 
МЧС. Практиковать проведение занятий, семинаров, мероприятий, по 
совершенствованию процесса развития толерантной культуры личности 
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с использованием технологий, которые основываются на диалоговом 
взаимодействии; – с целью усовершенствования и повышения 
эффективности процесса формирования толерантности у специалистов 
гражданской защиты целесообразно активизировать работу над 
организацией взаимоотношений на принципах толерантности  между 
всеми субъектами воспитательного процесса. 
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Siergij Iwanowicz Kruk 
Główny Departament Służby Cywilnej Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy 
w regionie Rówieńskim 

TOLERANCJA JAKO ŚRODEK DO DOSKONALENIA 
STOSUNKÓW INTERPERSONALNYCH SKŁADU 
OSOBOWEGO PAŃSTWOWEJ SŁUśBY SYTUACJI 

NADZWYCZAJNYCH UKRAINY PODCZAS 
WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW SŁUśBOWYCH 

Streszczenie 

Istnienie człowieka we współczesnym świecie wyróżnia się rozmaitością, sprzeczno-
ścią, ale zarazem współzależnością procesów i zjawisk. Dlatego rozwój osobistej tole-
rancji, jako strategii życiowej, jest bardzo ważny, ponieważ daje możliwość skuteczne-
go budowania stosunków, utrzymywania wewnętrznej równowagi, odnajdowania har-
monii oraz jednolitości. 
Realizacja idei tolerancji jest szczególnie aktualna dla pracowników organów MSN. Ich 
działania w likwidacji skutków sytuacji nadzwyczajnych, w realizacji specjalnych ope-
racji  związane są z trudnymi i niebezpiecznymi dla życia i zdrowia warunkami oraz ich 
konsekwencjami, z koniecznością sprawnego wykonywania zadania w sytuacji nerwo-
wej, stresowej i napięcia emocjonalnego. Ekstremalna sytuacja wywołuje reakcje, które 
kształtują strategię zachowania oraz zabezpieczają proces podziału uwagi między kon-
trolowaniem bieżącego stanu kierowanego obiektu a wyrabianiem nowych, odpowied-
nich sytuacji, planów i sposobów postępowań. To wszystko wymaga od składu osobo-
wego nadzwyczajnej mobilizacji fizycznej oraz psychofizjologicznej rezerwy organi-
zmu. W warunkach sytuacji nadzwyczajnych ważną rolę odgrywa charakter stosunków 
interpersonalnych, który ma istotny wpływ na stan funkcjonalny, efektywność 
i bezpieczną działalność fachowców. W zależności od warunków i specyfiki wpływu 
innych czynników, trwałości wykonywania zadania, szczególną uwagę należy zwrócić 
na podtrzymywaniu ogólnej sprzyjającej atmosfery  oraz grupowej zgodności. To 
wszystko wymaga kształtowania w fachowcach MSN specyficznych wartości, oprócz 
ogólnych cech, uwarunkowanych ich działalnością profesjonalną. Szczególną uwagę w 
przygotowaniu pracowników powinno się poświęcać właśnie rozwojowi tolerancji, 
który jest czynnikiem fachowej socjalizacji.  
Aktualność badania. W każdym zawodzie w stosunkach „człowiek – człowiek” trzeba 
mieć nie tylko pewną wiedzę, umiejętności i nawyki, ale również odpowiednie cechy 
osobowości. Pośród czynników, które istotnie wpływają na skuteczne wykonanie zawo-
dowych obowiązków przez pracowników obrony cywilnej, ważną rolę odgrywa tole-
rancja, jako regulator relacji międzyludzkich. Przede wszystkim wytłumaczyć to można 
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tym, że zawodowa działalność w sytuacjach ekstremalnych związana jest ze stałym, 
wysokim fizycznym i psychologicznym napięciem; niebezpieczeństwem utraty życia 
tak ratowników, jak i innych ludzi; kierownicze i zawodowe decyzje zazwyczaj podej-
muje się w trudnych oraz niestabilnych warunkach, przy braku czasu. W takich warun-
kach szczególnie ważnym jest charakter interpersonalny stosunków, cechy jednostek, 
umiejętność szybkiego i sprawnego rozwiązywania konfliktów, a wysoka moralność 
jest wzorem do naśladowania. 
Wykonanie zadań przez ratownicze jednostki MSN w warunkach ekstremalnych lub 
pojawienia sytuacji nadzwyczajnych charakteryzuje się negatywnym wpływem szero-
kiego spektrum niesprzyjających czynników. Skuteczność zawodowej działalności składu 
osobowego straży zależy od spójności jednostek, od charakteru interpersonalnych stosun-
ków. Aktualnym staje się problem kształtowania tolerancji jako cechy znaczącej i zawodowo 
ważnej u rzeczoznawców obrony cywilnej.   
Wyniki przeprowadzonego badania dały możliwość sformulowania rekomendacji me-
todycznych co do rozwijania tolerancji u szeregowców składu osobowego jednostek ds. 
sytuacji nadzwyczajnych MSN Ukrainy. Kształtowanie tolerancji przewiduje: ukierun-
kowanie pracy socjalno-humanitarnej na rozwój tolerancji jako znaczącej oraz zawo-
dowo ważnej cechy fachowców obrony cywilnej; gwarancję aktywnej tolerancji we 
współdziałaniu komunikacyjnym między członkami jednostek MSN; stworzenie tole-
rancyjnego środowiska wychowawczego.  

Słowa kluczowe: tolerancja, pododdziały do sytuacji nadzwyczajnych, kształtowanie 
tolerancji, pedagogiczne podstawy kształtowania tolerancji, tolerancyjne środowisko 
wychowawcze.
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INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA I METODY 
UDOSKONALANIA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

W PRZEDSIĘBIORSTWIE 
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zaproponowano zastosowanie wizualnych instrukcji. Z kolei do ograniczenia wypa
ków zaproponowano narzędzie 5S, które umożliwia określenie zasad ładu i porz
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Wyniki te pokazują, jak ważna jest odpowiednia organizacja pracy, oraz 
uświadomienie pracownikom, że są odpowiedzialni nie tylko za swoje zdrowie 
i życie, ale także za swoich współpracowników. Są oni najważniejszym ogni-
wem, kształtującym poprzez swoje zachowania oraz świadomość, bezpieczne 
środowisko pracy. 

Wydatki polskich pracodawców na bezpieczeństwo i higienę pracy wciąż 
należą do najniższych w Europie. Według danych GUS, ulegają one nawet dal-
szemu zmniejszeniu. Dlatego też, ważne jest aby pracodawcy poznali metody 
zwiększania bezpieczeństwa pracy, które nie wiążą się ze zbyt dużymi koszta-
mi, dzięki czemu będą łatwiejsze do wprowadzenia. 

Celem każdego systemu jest zapewnienie bezpieczeństwa na stanowi-
skach pracy. Zrealizowanie zaproponowanych założeń poprawi świadomość 
bezpieczeństwa i funkcjonowania w zakresie przede wszystkim spełnienia naj-
wyższych standardów, w celu uniknięcia narażania ludzi na czynniki niebez-
pieczne. Techniki i metody są pomocne w prowadzeniu ochrony zdrowia, 
wpływając tym samym na kulturę i zachowania angażując każdego 
w zarządzaniu bezpieczeństwem w miejscu pracy. 

Zobowiązanie wszystkich pracowników do przestrzegania ustawowych 
przepisów i zakładowych celów bezpieczeństwa pracy, do ochrony swojego 
zdrowia i zdrowia innych współpracowników często nie wystarcza. Ważna jest 
ustawiczna informacja i szkolenie wszystkich pracowników na temat zagadnień 
zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Pozwala to na realizację wymogu ciągłego 
i świadomego rozwoju systemu bezpieczeństwa pracy. Nie jest tajemnicą, że 
minimalizowanie zdarzeń grożących wypadkiem, niebezpiecznych warunków 
i działań, powoduje redukcję prawdopodobieństwa wystąpienia poważniejszych 
wypadków.  

Kultura, nawyk bezpiecznego zachowania oraz zaangażowanie załogi ma 
olbrzymi wpływ na zarządzanie bezpieczeństwem w miejscu pracy. Działania 
prewencyjne umożliwiają eliminowanie wypadków zanim się pojawią. 

Likwidacja tej grupy przyczyn, choć nie wymaga dużych nakładów, 
wbrew pozorom nie jest łatwa. Wymaga, bowiem: 
− zwiększenia funkcji kontrolnych, 
− organizowania stanowisk pracy oraz prowadzenia prac z uwzględnieniem 

wymogów w zakresie bhp, 
− zapewnienia właściwej organizacji pracy, szkolenia i nadzoru, 
− włączenia pracowników do działań w zakresie usprawniania własnego sta-

nowiska pracy, 
− zapewnienia odpowiednich zasobów i środków.  
Jednak – aby stworzyć środowisko pracy, w którym wszyscy pracownicy będą 
czuli się nie tylko bezpiecznie, ale i komfortowo – warto podjąć takie działania. 
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Rozwiązania pozwalające na osiągnięcie absolutnego przekonania i pew-
ności, że bezpieczeństwo i zdrowie człowieka stanowią podstawową wartość. 
Osiągnięcie sukcesu, ciągły postęp i rozwój jest całkowicie możliwy przy wy-
korzystaniu głównie technik organizatorskich. 

Korzyści płynące z zastosowania metod wizualnych, 5S, Kaizen czy Poka 
Yoke ze zmniejszenia stopnia ryzyka zawodowego są nie tylko widoczne na 
papierze, ale znacznie przekładają się na zadowolenie pracowników oraz efek-
tywność pracy. Z kolei efektywność wpływa na zyski związane z wydajnością, 
co skutkuje dodatkowymi środkami finansowymi. 

Mniejsza wypadkowość, czy zapadalność na choroby zawodowe ma swo-
je odzwierciedlenie także w zyskach jakie niesie ze sobą obniżenie stawek na 
ubezpieczenie zdrowotne. Może również zmniejszyć się absencja z tytułu tzw. 
chorobowego, co spowoduje, że rozwiąże się problem z przyporządkowaniem 
maszyn poszczególnymi pracownikami. 

Rozwiązania doskonalące system bezpieczeństwa 

OPL 

Bardzo przydatnym, prostym, ale skutecznym narzędziem jest OPL (One 
Point Lesson) – czyli lekcja jednopunktowa, której zadaniem jest przeciwdzia-
łanie błędom ludzkim. Jest to jednostronicowa instrukcja zawierająca tylko 
jeden punkt/temat, używająca więcej zdjęć niż słów, opisująca sytuację tak pro-
sto, jak to tylko możliwe. 

Narzędzie to nazwano lekcją, bowiem – tak jak podczas różnych zajęć 
edukacyjnych – dzięki niemu można poszerzyć swoją wiedzę, ugruntować ją, 
przekazać innym, czy też zrozumieć istotę występujących w środowisku pracy 
problemów. Ponadto opisuje podejście i kluczowe działania w danym stadium 
doskonalenia systemu bezpieczeństwa, uczy, jak zapobiegać nawrotom niebez-
piecznych zachowań czy sytuacji. Celem takich lekcji jest też przypominanie 
o konieczności bezpiecznej, ale i efektywnej pracy. Można ją stosować w kilku 
przypadkach: 
− do analizy zaistniałej usterki, wypadku, aby zapobiec ponownemu jego wy-

stąpieniu w przyszłości, 
− do rozpowszechniania informacji o usprawnieniach zaproponowanych przez 

pracowników, 
− do utrwalania wiedzy o prawidłowym wykonywaniu codziennych czynności. 

Opierająca się na instrukcji wizualnej, technika OPL może obejmować 
wiele obszarów: działania związane z utrzymaniem ruchu i metody małych 
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napraw, ustawienia parametrów maszyn, wiedzę o tym jak nie dopuścić do po-
wstawania wad, wyjaśnienie udoskonaleń wprowadzonych na linii. 

Przykładowo - firmy zajmujące się produkcją w branży przemysłu 
drzewnego zastosowały rozwiązanie OPL z uwagi na zagrożenia występujące 
na stanowiskach związanych z obsługą maszyn. Zobrazowano sposób bezpiecz-
nego obrabiania materiału oraz prawidłowej obsługi maszyny. Ponadto, na sta-
nowiskach pracy wymagających stosowania środków ochrony indywidualnej 
umieszczono przypominające o tym wizualizacje. Kierownictwo jednego z wy-
działów stwierdziło, że skuteczność OPL jest duża, gdyż rzucający się w oczy 
obraz przypomina o zobowiązaniu do przestrzegania instrukcji, które dodatko-
wo każdy pracownik potwierdził podpisem. Ponadto zaobserwowano, że in-
strukcje przekazywane za pomocą wizualizacji są zapamiętywane na dłużej niż 
instrukcje słowne. Ponadto, każde dobrze wykonane zdjęcie może ukazać 
szczegóły wykonywania czynności, o których zapomina się podczas omawiania 
ich z pracownikami. Również pracownicy objęci OPL pozytywnie odnieśli się 
do wprowadzonych zmian. Potwierdzili, że obraz jest bardziej zrozumiały 
i dokładniejszy w przekazie.  

Funkcją OPL jest nie tylko rozwijanie wiedzy i umiejętności operatorów, 
ale przede wszystkim ostrzeganie i przypominanie, aby koncentrować uwagę na 
pokazanym punkcie. OPL jest zwykle tworzony dla operatorów, ale może być 
także używany na wszystkich etapach produkcji i szczeblach przedsiębiorstwa. 

Bardzo ważnym elementem jest szkolenie przed wprowadzeniem OPL, 
w efekcie którego wszyscy jego uczestnicy powinni umieć korzystać z OPL  
oraz we współpracy z koordynatorem tworzyć podobne instrukcje, które zwięk-
szałyby bezpieczeństwo. Szkolącym jest osoba, która stworzyła lub sprawdziła 
OPL – jest to zwykle inżynier, kierownik, szef zakładu lub specjalista. Najważ-
niejsze jest jednak, aby była to osoba, która zna problematykę przedsiębiorstwa, 
potrafi na konkretnym przykładzie przedstawić zasady działania, opracowywa-
nia OPL (umieszczania, znakowania oraz zwięzłego opisywania) oraz będzie 
profesjonalnie rozpatrywała uwagi zgłoszone przez pracowników. Jej rolą jest 
też koordynowanie poczynionych działań, sprawdzanie przestrzegania instrukcji 
oraz ich rozumienia wśród pracowników. 

Zgłaszanie propozycji przez pracowników może odbywać się poprzez 
stosowanie japońskiej filozofii zarządzania Kaizen. Informacja o konieczności 
zgłaszania niepokojących czynników, które należałoby przedstawić w kolej-
nych OPL, ale i o możliwości aktywnego udziału w propagowaniu polityki bez-
pieczeństwa (poprzez sugerowanie własnych pomysłów usprawniających pro-
ces pracy) powinna (w miarę możliwości) znaleźć się właśnie w instrukcji wi-
zualnej. Zatem kierownik musi aktywnie dzielić się pozyskiwanymi informa-
cjami ze szkolącym. W porozumieniu z nim na każdym stopniu tworzone są 
nowe metody kształtowania kultury bezpieczeństwa. Dodatkowo wraz z koor-
dynatorem, musi on nadzorować pracę pracowników i analizować sposób i śro-
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dowisko pracy. Za najlepsze wnioski powinny być przewidziane nagrody rze-
czowe i premie kwartalne. 

Za pomocą arkusza można szybko przekazać treść lub wskazać nieprawi-
dłową sytuację i rozwiązanie do jej poprawy. Narzędzie to sprawdza się dosko-
nale na stanowisku operatorów maszyn, wózków itp. Wizualizacja zagrożeń, 
niepożądanych sytuacji pomaga w szybkiej i skutecznej komunikacji, dając tym 
samym szansę na poprawę bezpieczeństwa. 

Atutem OPL jest też szybkość wdrożenia rozwiązania na każdym etapie 
rozwoju firmy. Arkusz można dostosować do indywidualnych wymagań, jedy-
ną trudnością jest przekonanie pracowników do zgłaszania swoich propozycji 
tematów i przestrzegania instrukcji. Najczęściej wystarcza jeden cykl szkoleń 
dla pracowników, w trakcie którego zostają oni zapoznani z działaniem lekcji. 

Pomysły wszystkich pracowników mogą być zgłaszane od razu na arku-
szach, jeśli szkolący uzna, że zespół gotowy jest do takiej pracy. Wraz ze wzro-
stem poziomu kultury bezpiecznej pracy wśród pracowników oraz z wykształ-
ceniem w nich nawyków stosowania OPL, czas poświęcony tym zadaniom 
skraca się. 

Liczba OPL nie może być nadmierna, aby nie obciążać pracowników 
zbyt wieloma informacjami. Dobrą praktyką jest stosowanie jej maksymalnie 
raz na dwa tygodnie dla danego stanowiska chyba, że warunki wymagają na-
tychmiastowej poprawy. W przedsiębiorstwach najczęściej są one uzupełnie-
niem dla ogólnodostępnych instrukcji związanych z tematami środków ochrony 
indywidualnych, obsługi maszyny, postępowania z obrabianym towarem. Po-
nadto w międzyczasie pojawiają się tzw. OPL usprawniające, których celem 
jest wskazanie rozwiązań, które korzystnie wpłyną na jakość i wydajność pro-
dukcji. Ich temat może dotyczyć m.in. prawidłowego postępowania w przypad-
ku awarii maszyny, właściwego pobierania materiału i umieszczania go w ma-
szynie, poprawnego montowania części, czy też prawidłowych zachowań – 
bezpiecznego schodzenia z wózka widłowego, zajmowania stanowisk pracy. 
Każdy temat budzący wątpliwości odnośnie właściwego przestrzegania zasad 
bhp może znaleźć się w wizualnej instrukcji. 

SOP 

Standardowe procedury operacyjne (SOP - Standard Operating Procedu-
re), są dokumentem, którego rolą jest ustawienie standardu pracy (operacyjne), 
metody i zastosowanie go w praktyce. 

SOP jest podstawowym narzędziem stworzonym dla operatorów, które 
daje im instrukcje, jak wykonywać pracę w sposób właściwy i bezpieczny. Ob-
szary na jakie wpływa SOP zostały przedstawione na rysunku 1. 
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Rys. 1. Obszary wpływu SOP
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Rys. 3. Przykładowy arkusz dla SOP  
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Wymagania procedury SOP:   
− musi być czytelna, łatwa w zrozumieniu – napisana w języku operatora 

(wskazane jest napisanie jej przez samych operatorów o ile to jest możliwe), 
− powinna zawierać rysunki lub zdjęcia na każdym etapie procedury, 
− wszelkie nieporozumienia nie powinny mieć miejsca, 
− nie należy pomijać istotnych informacji, 
− powinna być jednym arkuszem dokumentu, 
− musi być umieszczona w widocznym miejscu w hali,  
− operatorzy muszą zostać przeszkoleni z zakresu jej korzystania, 
− jej prawidłowość działania musi być sprawdzona i potwierdzona. 

5S 

Narzędzie 5S odnosi się do pięciu japońskich słów, które charakteryzują 
podejście do organizacji i zarządzania miejscem pracy oraz procesem pracy, 
zmierzającym do podniesienia wydajności przez wyeliminowanie strat, uspraw-
nienie procesów i redukcję zbędnych działań: 
− „1S czyli sortowanie – zadajemy sobie pytanie gdzie są odpady, 
− 2S systematyzacja – określamy gdzie w danym miejscu mógłby znaleźć się 

dany artykuł, 
− 3S dopracowywanie nazywane też jako sprzątanie – dokonujemy weryfikacji 

wyposażenia, 
− 4S standaryzacja, w której prym wiedzie poprawianie nawyków oraz dobra 

praktyka, 
− 5S samodyscyplina - przede wszystkim szacunek dla zasad oraz dosko-

nalenie dobrych praktyk” [2]. 
Trzy pierwsze działania, czyli sortowanie, systematyzacja i dopracowy-

wanie, wynikają z zachowań, które wchodzą w skład standaryzacji oraz samo-
dyscypliny. Aby móc zabrać się za podjęcie działań, należy przeprowadzić 
szkolenie dla wszystkich pracowników niezależnie od stanowiska. Są oni bo-
wiem najważniejszym ogniwem, bo to od ich zachowań i świadomości zależy 
sukces programu. Oczywiście, za niedotrzymanie zasad przełożony ma prawo 
upomnieć pracownika lub nałożyć karę. 

Można opracować listę kontrolną podobną do zamieszczonej na rysun-
ku 4, która pozwoli kierownikowi zmianowemu monitorować sytuację wyryw-
kową kontrolą nie rzadziej niż raz w miesiącu. Kierownik zmianowy staje się 
tym samym osobą nadzorującą system. 
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Rys. 4. Przykładowy arkusz do auditu 5S 

  

                    WYDANIE 1                                                                       REWIZJA 0

WYDZIAŁ/ OBSZAR__________________________   DATA_____________  OSOBA______________

 SELEKCJA:  rozrózniać potrzebne od niepotrzebnego

0,0 Nie stwierdzono żadnej działalności, lub znajduje się w obszarze pracy  wiecej niż 12 zbędnych rzeczy.

0,2
Kryteria odrózniające rzeczy zbędne od niezbędnych są okreslone.Potrzebne rzeczy na stanowiskach pracy zidentyfikowane, 

nie wystepuje więcej niż 12 zbędnych rzeczy.

0,4 Zainicjowano praktyki czerwonych kartek i zbędne rzeczy zostaną usunięte.Nie występuje więcej niż 9 zbędnych rzeczy.

0,6
Rzeczy , które otrzymały czerwoną kartkę są oddzielone i zamknięte na kłódkę. Na miejscu pracy nie występuje więcej niż 6 

zbędnych rzeczy.

0,8
Akcje czerwonych kartek przeprowadzane są w określonych odstępach czasowych. Rzeczy , które otrzymały czerwoną kartkę 

są oddzielone i zamknięte na kłódkę również oceniane co do przydatności w określonych odstępach czasowych.Na miejscu 

pracy nie ma więcej niż 3 zbędnych rzeczy. 

1,0 Jedynie niezbędne rzeczy znajdują się na miejscach pracy.Nie stwierdza się zadnych zbędnych rzeczy.

 SYSTEMATYKA:Organizacja własciweej rzeczy na właściwym miejscu

0,0 Nie stwierdzono żadnej działalności, lub stwierdza się więcej niż 12 odstępstw

0,2
Wszystkie używane rzeczy są widoczne i nie sprawiają trudności w określeniu do czego służą.Stwierdza się nie więcej niż 12 

odstępstw.

0,4
Jest oczywiste gdzie znajdują się i prznalerzą poszczególne rzeczy właczając w to narzędzia, procedury itp.Nie stwierdza się 

więcej niż 9 odstępstw.

0,6
Cały obszar roboczy jest własciwie oznaczony( przejścia i drogi, stanowiska pracy, miejsca magazynowania). Nie stwierdza się 

więcej niż 6 odstępstw.

0,8
Rzeczy są natychmiast odkładane po użyciu.Łatwo jest określić jakie rzeczy są w użyciu.Nie stwierdza się więcej niż 3 

odstępstw.

1,0 Limity wysokości i ilości ( np. magazynowania) są oczywiste ( wizualnie ).Nie stwierdza się zadnego odstępstwa.
 

SCHLUDNOŚĆ:  Własciwe sprzątanie.

0,0 Nie stwierdzono żadnej działalności, lub stwierdza się więcej niż 12 odstępstw związanych z czystością.

0,2 Obszary sprzątane są przypadkowo.Stwierdza się nie więcej niż 12 odstępstw.

0,4 Sprzątanie jest zainicjowane.Maszyny i urządzenia będą czyszczone.Nie stwierdzono więcej niż 9 odstępstw.

0,6
Odpowiedzialności za utrzymanie czystości są dokumentowane codziennie.Środki do sprzątania są łatwodostępne.Nie 

stwierdza się więcej niż 6 odstępstw.

0,8
Sprzątanie postrzegane jest jako narzędzie dla zapobiegawczego utrzymania ruchu.Problemy związane z czystością są 

identyfikowane i podejmowane są działania zapobigawcze.Maszyny są malowane.Nie stwierdza się więcej niż 3 odstępstwa.

1,0
Cały obszar jest nieskazitelny.Operacje powinny być wyraźne i widoczne na obszarach.nie stwierdza się żadnych odstępstw.

 STANDARYZACJA:  Wdrozenie pierwszych 3 S

0,0 Nie stwierdza się żadnej działalności.Występuje więcej niż 12 odstępstw od standartów wymaganych przez LM

0,2
Standardy dla pierwszych trzech 5S są ustalone.Każde z trzech pierwszych S jest ocenione na 0,2 lub wyżej. Występuje nie  

więcej niż 12 odstępstw od standartów wymaganych przez LM

0,4
Standardy 5S są dokumentowane, umieszczane i używane  na stanowiskach pracy przy pomocy różnych metod 

wizualizacji.Każde z pierwszych trzech S jest oceniane na 0,4 lub wyżej.Występuje nie więcej niż 9 odstępstw od standartów 

wymaganych przez LM

0,6
Rzeczy potrzebne przy standaryzacji pracy dla 5S i wizualizacji są na miejscu pracy.Każde z pierwszych S jest oceniane na 0,6 

lub wyżej.Występuje nie więcej niż 6 odstępstw od standartów wymaganych przez LM.

0,8
5S jest mierzone i umieszczane na stanowiskach pracy. Każde z pierwszych trzech  S jest oceniane na 0,8lub wyżej.Występują 

nie więcej niż 3 odstępstwa od standartów wymaganych przez LM.

1,0
Dokumentacja 5S jest rutynowo aktualizowana i oceniana( właczając sposoby wizualizacji).Każde z pierwszych trzech S jest 

oceniane na 1,0 .  Nie ma odstępstw od standartów wymaganych przez LM.

Samodyscyplina (utrzymanie):  Określona dyscyplina w utrzymaniu 5S

0,0 Nie stwierdza się żadnej działalności. Występuje więcej niż 12 problemów z utrzymaniem istniejącego stanu.

0,2
25 % pracowników na stanowiskach pracy ( z każdej zmiany) zostało przeszkolonych z metody 5S.Każde z pierwszych czterech 

S jest oceniane na 0,2 lub wyżej.Występuje nie więcej niż 12 odstępstw w utrzymaniu istniejącego stanu.

0,4
50 % pracowników na stanowiskach pracy ( z każdej zmiany) zostało przeszkolonych z metody 5S.Każde z pierwszych czterech 

S jest oceniane na 0,4 lub wyżej.Występuje nie więcej niż 9 odstępstw w utrzymaniu istniejącego stanu.

0,6
Wszyscy pracownicy na stanowiskach pracy ( z każdej zmiany) zostali przeszkoleni z metody 5S.Każde z pierwszych czterech 

S jest oceniane na 0,6 lub wyżej.Występuje nie więcej niż 6 odstępstw w utrzymaniu istniejącego stanu.

0,8
Pracownicy na co dzień pokazują na miejscu pracy  działalność związaną z 5S jako ich standardową pracę..Każde z 

pierwszych czterech S jest oceniane na 0,8 lub wyżej.Występuje nie więcej niż 3 odstępstwa w utrzymaniu istniejącego stanu.

1,0
Pracownicy z obszarów pomagają stworzyć kartę planowania dla utrzymania standardów 5S oraz przewodnik 5S.. Działania 5S 

są dokumentowane w kazdej stadardowej instrukcji roboczej.  Kazde z pierwszych czterech S jest oceniane na 1,0. Nie ma 

żadnych problemów z utrzymaniem istniejącego stanu.

5-S Razem:

WYNIK

 

  

                    KWESTIONARIUSZ   AUDITU WEWNĘTRZNEGO ŚRODOWISKA PRACY 5S
FOR VIII_03/05
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Kaizen 

Kaizen jest koncepcją ciągłego doskonalenia, usprawniania. Kierow-
nictwo podejmuje zdecydowane działania, by zaangażować pracowników 
w Kaizen dzięki systemowi sugestii. W ten sposób system sugestii jest integral-
ną częścią systemu zarządzania, a ilość sugestii zgłaszanych przez pracowników 
jest uważana za ważne kryterium oceny jakości pracy osób bezpośrednio ich 
nadzorujących. Z kolei od przełożonych wyższego szczebla oczekuje się takie-
go wsparcia osób bezpośrednio nadzorujących pracowników, aby mogły one im 
pomagać w kreowaniu większej liczby sugestii. Pracownicy powinni nie tylko 
zgłaszać niepokojące ich czynniki, ale aktywnie brać udział w propagowaniu 
polityki bezpieczeństwa poprzez zgłaszanie swych pomysłów usprawniających 
(Quick Kaizen) [3]. Kierownik zaś musi aktywnie dzielić się pozyskiwanymi 
informacjami z organem doradczym, którym jest inspektor BHP. Przy porozu-
mieniu z nim tworzone są nowe metody kształtowania kultury bezpieczeństwa 
na każdym stopniu. Dodatkowo, musi on nadzorować pracę pracowników 
i analizować sposób i środowisko pracy. Za najlepsze wnioski przewidziane są 
nagrody rzeczowe i premie kwartalne. 

Przykładowy arkusz dla prowadzenia metody Kaizen w przedsiębiorstwie 
przedstawiono na rysunku 5. 
Metoda Kaizen opiera się na 10 zasadach: 

1. „Zapomnij o jakichkolwiek uprzedzeniach na produkcji 
2. Pomyśl raczej jak to zrobić, niż tłumacz, dlaczego tego nie da się zrobić! 
3. Nie szukaj wymówek! Zacznij od poddania w wątpliwość istniejących 

praktyk 
4. Nie szukaj ideału! Rozwiązania wdrażaj natychmiast, nawet jeśli osią-

gniesz cel tylko w 50%. 
5. Natychmiast poprawiaj zauważone błędy. 
6. Spraw, aby problemy stały się dla Ciebie wyzwaniem! 
7. Dochodź do prawdziwych przyczyn problemów; stosuj zasadę „5 Dlacze-

go” i wtedy poszukaj właściwego rozwiązania. 
8. Bardziej polegaj na mądrości dziesięciu osób niż na wiedzy jednej osoby.  
9. Najpierw wypróbuj i sprawdź, potem zatwierdzaj i wdrażaj. 

10. Pamiętaj, że możliwości Kaizen są nieskończone!” [4] 
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Rys. 5. Przykładowy arkusz dla metody Kaizen  
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Poka-Yoke 

Metoda Poka-Yoke ma swój początek w 1961 roku w Japonii. Metoda ta 
polega na zapobieganiu dalszych (możliwe, że powtarzających się) błędów wy-
nikających z pomyłek. Jest ona sposobem myślenia i oceny powstałych efektów 
błędów. Polega na zmianie systemu pracy, eliminując karanie  pracownika za 
nieprzestrzeganie przyjętych zasad. Zgodnie z założeniem Poka Yoke, błędy są 
największą słabością systemu, a człowiek nie jest odpowiedzialny za powstanie 
pomyłki. Ponadto pracownik, który nie jest obwiniany za powstałe błędy może 
bardziej poświęcić się i zaangażować w prace aniżeli podejmować próby obro-
ny przed ukaraniem go. Zastosowanie metody Poka Yoke ukierunkowuje my-
ślenie pracownika na wykonywanie określonych zadań, nie zaś na unikanie 
błędu oraz towarzyszącemu kary. System powinien tak funkcjonować by odcią-
żać pracownika od ciągłego myślenia, poprzez wykonywanie prostych czynno-
ści. Jedyne, co pracownik powinien mieć na uwadze, to samokontrola wykony-
wanej pracy. 

Poka Yoke stosuje się na podstawie zrozumienia w jaki sposób lub dla-
czego wystąpił dany błąd.  Z zebranych danych wiemy gdzie należy dokonać 
zmian. Jeśli na przykład pracownicy nie odkładają narzędzi w wyznaczone 
miejsce a tylko w jego pobliżu np. na stół – rozwiązaniem może być ozna-
kowanie prawidłowego miejsca, lub też bliskie miejsce rozlokowania przedmio-
tów np. w szufladach.  

Jak zauważył Dr Jeffrey K. Liker „ludzie nie tylko w pracy, ale również 
na co dzień zachowują się jak prąd elektryczny – zawsze szukają drogi naj-
mniejszego oporu” [5]. Dlatego też ważne jest ciągłe uświadamianie pracow-
ników, że to od ich zachowania zależą efekty. Niestety, takie rozwiązanie 
(uświadamiania) jest zazwyczaj krótkotrwałe, należy więc stosować inne roz-
wiązania: informacyjne, organizacyjne lub techniczne (np. narzucające pracow-
nikom możliwość tylko jednego wyboru). 

Chcąc uzyskać wysoką jakość wytwarzanych produktów powinniśmy 
zlecić pracownikom podczas produkcji, aby kontrolowali najbardziej istotne 
punkty pracy innych oraz prowadzili samokontrolę w wykonywanej pracy. 
A im więcej ustalimy punktów kontroli, tym mniejsze będzie prawdopodobień-
stwo wytworzenia błędu, co przekłada się na mniejsze koszty . 

Według W. Ostasiewicza praktykowanie filozofii Poka Yoke odbywa się 
według siedmiu następujących kroków: 

1. „Opisanie wady, 
2. Zidentyfikowanie miejsca wykrycia i powstania wady, 
3. Wypunktowanie aktualnego wzorca działania, przy którym powstała wada, 
4. Określenie wszelkich błędów lub odchyleń od wzorca w miejscu powstania 

wady 
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5. Określenie stanu zagrożenia w miejscu powstania wady i ujawnienie prze-
bieg każdego błędu, 

6. Ustalenie narzędzi niezbędnych dla przeciwdziałania błędom lub wadom, 
7. Spopularyzowanie narzędzia i przetestowanie wyników.” [6] 

Poka-Yoke jest metodą, którą można zastosować do każdego odstępstwa 
od założonych działań lub też błędu spowodowanego odstąpieniem od standar-
du. Poka Yoke dąży do zapewniania stabilności i jakości produkcji. 

Zastosowanie metoda Poka Yoke pozwala na znaczącą poprawę jakości 
procesów produkcyjnych i eliminację błędów. Ważne jest, aby podczas projek-
towania uwzględnić opinie pracowników na linii produkcyjnej, ponieważ to oni 
często znają wiele problemów występujących podczas produkcji, oraz często 
mają proste pomysły, które sprawdzają się w danej sytuacji. Ważne jest również 
to, aby starać się tak zaprojektować proces, aby działania poprawne były wyko-
nywane łatwo a działania błędne były trudniejsze [7]. 

Podsumowanie 

Stworzenie systemu bezpieczeństwa w oparciu o wskazane rozwiązania 
i metody może spowodować, że przedsiębiorstwo będzie postrzegane jako or-
ganizacja, w której każdy wierzy, że wszystkie wypadki są możliwe do uniknię-
cia. Dzięki wzajemnemu wsparciu i ochronie możliwe jest osiągnięcie świato-
wej klasy bezpieczeństwa, które posłuży do realizacji zamierzonych zadań.  

Kultura, wpajanie nawyków bezpiecznego zachowania oraz zaangażowa-
nie każdego ma olbrzymi wpływ na zarządzanie bezpieczeństwem w miejscu 
pracy. Poprzez raportowanie oraz rozwiązywanie problemów zanim pojawi się 
wypadek wymaga likwidacji jego przyczyn. Można to osiągnąć poprzez: 
− zwiększenie funkcji kontrolnych, 
− organizowanie stanowisk pracy oraz prowadzenie prac z uwzględnieniem 

wymogów w zakresie bhp, 
− zapewnienie właściwej organizacji pracy, szkolenia i nadzoru, 
− włączenie pracowników do działań w zakresie usprawniania własnego sta-

nowiska pracy, 
− zapewnienie odpowiednich zasobów i środków. 
Jednak warto podjąć działania, aby stworzyć środowisko pracy, gdzie wszyscy 
pracownicy będą czuli się nie tylko bezpiecznie, ale i komfortowo. 
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INNOVATE SOLUTIONS AND METHODS IMPROVING 
SAFETY SYSTEMS IN ENTERPRISE 

Abstract 

In the paper five solutions, which allow to improve safety system in the enterprise, were 
presented. In order to revise information time, thereby improving understanding of the 
presented contents, visual instructions were suggested. Next, to reduce accidents it was 
advised to apply 5S which helps to define the rules of law and order in work place. 
Furthermore, a continuous improvement system based on Kaizen and Poka Yoke meth-
od was discussed. 

Keywords: safety system, Kaizen, Poka Yoke, 5S, visual instruction, OPL, SOP.
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z organami administracji publicznej, a w głównej mierze z PSP. Zadania w tym 
zakresie wynikają przede wszystkim z zagrożeń niemilitarnych takich, jak: po-
wodzie, silne wiatry, susze, epidemie, plagi zwierzęce, pożary, awarie chemicz-
ne, katastrofy komunikacyjne, katastrofy budowlane.  

Zasady udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na wypadek 
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej zostały unormowane w Ustawie o stanie 
klęski żywiołowej [2]. W myśl zapisów ustawy pododdziały wojskowe mogą 
zostać wykorzystane w czasie stanu klęski żywiołowej. Jeżeli użycie innych sił 
i środków jest niemożliwe lub niewystarczające, Minister Obrony Narodowej 
może przekazać do dyspozycji wojewody, na którego obszarze działania wystę-
puje klęska żywiołowa, pododdziały lub oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej wraz ze skierowaniem ich do wykonywania zadań związanych 
z zapobieżeniem skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięciem.  
„Strategia Obronności Rzeczypospolitej Polskiej” [3], jest dokumentem 
uwzględniającym udział – Sił Zbrojnych w reagowaniu na pozamilitarne zagro-
żenia kryzysowe (również te o charakterze ponadnarodowym) poprzez wspiera-
nie działań sił i środków bezpieczeństwa wewnętrznego. Ponadto „Strategia 
Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” podkreśla, że: „istot-
nym zadaniem Sił Zbrojnych RP jest również wspieranie pozostałych organów 
państwa w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego Polski i udzielanie nie-
zbędnej pomocy wojskowej właściwym instytucjom i służbom rządowym oraz 
samorządowym, organizacjom cywilnym i społeczeństwu w reagowaniu na 
zagrożenia”.  

Biorąc pod uwagę powyższe zapisy aktów i dokumentów normatywnych, 
wyraźnie widać, iż w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych społeczeństwo 
może oczekiwać pomocy ze strony wojska.  

O możliwości udziału sił zbrojnych w zwalczaniu klęsk żywiołowych 
mówi również Ustawa o powszechnym obowiązku obrony [4] w art. 3, który 
odnosi się do tej kwestii w następujący sposób: „Siły Zbrojne mogą ponadto 
brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, akcjach 
poszukiwawczych oraz ratowania życia ludzkiego”.  

Zadania Żandarmerii Wojskowej z tytułu udziału w likwidacji skutków 
klęsk żywiołowych określa Ustawa o Żandarmerii Wojskowej [5]. Zgodnie z jej 
zapisami, żandarmi partycypują w: zwalczaniu klęsk żywiołowych, nadzwy-
czajnych zagrożeń środowiska i likwidacji ich skutków oraz czynnie uczestni-
czą w akcjach poszukiwawczych, ratowniczych i humanitarnych, mających na 
celu ochronę życia i zdrowia oraz mienia.  
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Aktywacja sił i środków Sił Zbrojnych RP do pomocy organom 
administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych 

Użycie Sił Zbrojnych w sytuacjach kryzysowych nie musi być poprze-
dzone wprowadzeniem stanów nadzwyczajnych. Wojsko z racji posiadania 
odpowiedniej ilości sprzętu, wyposażenia, a także wyszkolonych zasobów oso-
bowych jest stale przygotowane do wsparcia komponentu cywilnego w zakresie 
przeciwdziałania, zwalczania i usuwania skutków sytuacji kryzysowych. Proce-
dura wykorzystania wojska w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych może odby-
wać się w trzech wariantach. 

Podstawowa – opiera się na założeniu, że przedstawiciel określonego 
szczebla władzy państwowej, na którego terenie wystąpiło zagrożenie, którego 
nie jest w stanie własnymi siłami i środkami przezwyciężyć, zwraca się do or-
ganu nadrzędnego o pomoc. W sytuacji, gdy siły i środki do szczebla woje-
wódzkiego nie są w stanie poradzić sobie z problemem, wojewoda zwraca się 
z pisemnym wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o udzielenie pomocy 
przez jednostki wojskowe. Ten z kolei poprzez Szefa Sztabu Generalnego Woj-
ska Polskiego, dalej przez Centrum Zarządzania Kryzysowego MON i odpo-
wiedni Wojewódzki Sztab Wojskowy, wydziela siły i środki z jednostek woj-
skowych do pomocy władzom lokalnym. Należy cały czas pamiętać, że takimi 
pododdziałami sił zbrojnych organa administracji państwowej jedynie kierują, 
a dowodzi Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Podstawowa procedura 
działania przedstawiona została na rys. 1.  

Alarmowa – różni się znacząco od podstawowej tym, że w sytuacjach 
nagłych, mających gwałtowny przebieg, dowódca jednostki wojskowej samo-
dzielnie podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia komponentowi cywilnemu. 

Nakazowa – ma miejsce, gdy wprowadzanie wojskowych sił i środków 
odbywa się na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej i na rozkaz Szefa 
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego lub też dowódcy Rodzaju Sił Zbrojnych, 
Dowódcy Korpusu, Dowódcy Flotylli oraz Dowódcy Jednostki Wojskowej. 
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Rys. 1. Procedura aktywacji Sił Zbrojnych RP w sytuacjach kryzysowych  
Żródło: Dokumentacja Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze.  

Zadania realizowane przez Podsystem Wczesnego Ostrzegania 
oraz Podsystem Ratownictwa Chemicznego 

„Plan użycia pododdziałów Wojsk Chemicznych w sytuacjach kryzyso-
wych” określa obszar zadań w zakresie: 
1. Monitorowania i oceny zagrożeń niemilitarnych; 
2. Likwidacji skażeń chemicznych i promieniotwórczych. 

Ad. 1. Jest to działanie mające na celu pozyskiwanie, gromadzenie, prze-
twarzanie a także dystrybuowanie bieżących danych oraz informacji na temat 
czynników, które mogą mieć bezpośredni wpływ na zaistnienie sytuacji kryzy-
sowych. Monitorowanie sytuacji skażeń jest realizowane w ramach Systemu 
Wykrywania skażeń w oparciu o Podsystem Wczesnego Ostrzegania (PWO), 
którego nadrzędnym zadaniem jest zapewnienie informacji organom dowodze-
nia o uwolnieniach środków promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych 
na skutek zdarzeń typu ROTA.  

Główne zadania Podsystemu Wczesnego Ostrzegania to:  
1. Monitorowanie źródeł zagrożeń skażeniami i skażeń; 
2. Wykrywanie skażeń promieniotwórczych i chemicznych; 
3. Opracowanie oceny sytuacji skażeń; 
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4. Ostrzeganie i powiadamianie pododdziałów (instytucji) o zagrożeniu skaże-
niami; 

5. Rozpoznanie stref skażeń promieniotwórczych i chemicznych; 
6. Oznakowanie rejonów skażonych i niebezpiecznych; 
7. Wymiana informacji z jednostkami organizacyjnymi układu pozamilitarnego 

na zasadach określonych w organizacji współdziałania. 
Ad. 2. Użycie pododdziałów likwidacji skażeń chemicznych i promienio-

twórczych: 
Na jednostkach organizacyjnych resortu Obrony Narodowej w zakresie 

OPBMR ciążą zadania wynikające z Ustawy o zarządzaniu kryzysowym: 
1. Współudział w monitorowaniu zagrożeń; 
2. Wykonywanie zadań związanych z oceną skutków zjawisk zaistniałych na 

obszarze występowania zagrożeń; 
3. Izolowanie obszaru występowania zagrożeń lub miejsca prowadzenia akcji 

ratowniczej; 
4. Współudział w usuwaniu materiałów niebezpiecznych i ich unieszkodliwia-

niu, z wykorzystaniem sił i środków będących na wyposażeniu Sił Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej; 

5. Likwidowanie skażeń chemicznych; 
6. Usuwanie skażeń promieniotwórczych. 

W celu realizacji powyższych zadań Siły Zbrojne RP posiadają Podsys-
tem Ratownictwa Chemicznego (PRChem) oraz Podsystem Wczesnego Ostrze-
gania (PWO), które to z kolei stanowią istotny element wsparcia służb cywil-
nych w działaniach ratowniczych w zakresie posiadanych możliwości.  

W celu utrzymywania zdolności do realizacji ww. zadań w jednostkach 
Wojsk Chemicznych utrzymywane są w gotowości wszystkie opisane powyżej 
elementy. Za przygotowanie i wyszkolenie wydzielanych elementów (zespo-
łów, grup, drużyn) oraz za sprawność i skompletowanie sprzętu do realizacji 
zadań w ramach reagowania kryzysowego odpowiedzialni są ich dowódcy.   

Podsystem Ratownictwa Chemicznego głównie odpowiedzialny jest za 
ocenę zagrożenia w rejonie awarii oraz za likwidację skutków skażeń chemicz-
nych i promieniotwórczych. Zasadniczo elementy PRChem czyni się odpowie-
dzialne za usuwanie skutków awarii chemicznych, zdarzeń radiacyjnych oraz 
aktów terroryzmu z użyciem broni masowego rażenia na terenie jednostek (in-
stytucji) resortu Obrony Narodowej. Mogą one ponadto zostać użyte celem 
wsparcia działań ratowniczych jednostek ratownictwa chemicznego układu 
pozamilitarnego w likwidacji skutków awarii obiektów z materiałami niebez-
piecznymi, w zakładach przemysłowych oraz na szlakach komunikacyjnych na 
terenie kraju pod warunkiem, że użycie innych dostępnych sił i środków jest 
niemożliwe bądź niewystarczające.    
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Do głównych zadań Podsystemu Ratownictwa Chemicznego należy:  
1. Wykonywanie zadań związanych z oceną zjawisk zaistniałych w rejonie 

występowania zagrożenia; 
2. Ograniczenie rozprzestrzeniania się skażeń; 
3. Likwidacja skażeń chemicznych; 
4. Usuwanie skażeń promieniotwórczych; 
5. Współuczestnictwo w usuwaniu ciekłych toksycznych środków przemysło-

wych. 
Na podstawie Wytycznych Szefa Sztabu – Zastępcy Dowódcy Wojsk Lą-

dowych z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie ujednolicenia procedur działania ele-
mentów Podsystemu Wczesnego Ostrzegania Wojsk Lądowych oraz z dnia 
16 czerwca 2010 r. w sprawie funkcjonowania Systemu Wykrywania Skażeń w 
Wojskach Lądowych siły i środki PWO osiągają gotowość do wykonywania 
zadań w przeciągu kilku godzin.  

Chemiczne i Radiacyjne Zespoły Awaryjne (ChRZA) zostały powołane 
przez Ministra Obrony Narodowej 16 listopada 1989 r. zarządzeniem 
nr 85/MON. Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 14/Oper. z dnia 13 
grudnia 1989 r. został określony ich skład, zasady przygotowania i działania 
oraz warunki uczestnictwa w likwidowaniu katastrof chemicznych na obszarze 
kraju. Ich nadrzędnym zadaniem jest likwidacja skażeń chemicznych i radiacyj-
nych na terenie jednostek wojskowych i instytucji resortu MON. Ponadto 
ChRZA są w stanie wspomagać Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w usu-
waniu skutków awarii chemicznych oraz wypadków radiacyjnych. 

ChRZA jest nieetatowym elementem tworzonym z etatowych, uprzednio 
wyznaczonych i odpowiednio przygotowanych, pododdziałów wojsk chemicz-
nych. 
Do zasadniczych zadań ChRZA należą:  
1. Określanie możliwości i warunków prowadzenia akcji ratowniczej oraz 

usuwania przyczyn i skutków awarii; 
2. Ograniczenie rozprzestrzeniania się skażeń; 
3. Neutralizacja ciekłych toksycznych środków przemysłowych; 
4. Dekontaminacja sprzętu, budynków, urządzeń oraz terenu w rejonie awarii; 
5. Zbieranie i zabezpieczanie (składowanie) skażonych substancji (skażonej 

gleby, elementów konstrukcji itp.); 
6. Prowadzenie zabiegów likwidacji skażeń ludzi; 
7. Zbieranie i transportowanie materiałów skażonych; 
8. Dostarczanie wody oraz sporządzanie i dystrybucja roztworów neutralizują-

cych skażenia. 
Grupy Ratownictwa Chemicznego stanowią część składową ChRZA i są 

powoływane jako specjalistyczny element wzmocnienia. Grupy Ratownictwa 
Chemicznego są etatowym elementem kompanii chemicznych. 



 Współdziałania komponentu wojskowego… 377 

 

Zespół Ratownictwa Chemicznego (ZRChem) jako podstawowy element 
ChRZA w razie wystąpienia awarii niewymagającej aktywacji całego ChRZA 
może zostać aktywowany samodzielnie i przetransportowany w docelowe miej-
sce transportem powietrznym. Strefy odpowiedzialności ChRZA przedstawiono 
na rys. 2. 

 
Rys. 2. Rozmieszczenie elementów Podsystemu Ratownictwa Chemicznego 
Źródło. Plan użycia pododdziałów Wojsk Chemicznych (WChem) w sytuacjach kryzysowych.  

Do wsparcia organów administracji publicznej przy zwalczaniu zagrożeń 
w sytuacjach kryzysowych w zależności od ich rodzaju WChem mogą wyzna-
czyć: 
1. Chemiczny i Radiacyjny Zespół Awaryjny (ChRZA) – powoływany do 

usuwania skutków awarii chemicznych i wypadków radiacyjnych, a także 
aktów terroru z użyciem BMR zasadniczo na terenie jednostek i instytucji 
resortu Obrony Narodowej. Może zostać użyty również jako element wspar-
cia układu pozamilitarnego. 

2. Grupę Ratownictwa Chemicznego (GRChem) – powoływaną zwłaszcza 
w przypadku trudnych i złożonych akcji jako element wzmocnienia ChRZA. 

3. Podsystem Wczesnego Ostrzegania (PWO) – funkcjonujący w ramach 
Systemu Wykrywania Skażeń, mający na celu dostarczyć informacji o wy-
stąpieniu skażeń organom dowodzenia, pozwalając tym samym wypracować 
wnioski i propozycje w zakresie ostrzegania i alarmowania wojsk. 
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4. Zgrupowania Zadaniowe (inne doraźne grupy zadaniowe) – tworzy się 
w zależności od potrzeb na bazie sił i środków wydzielonych na podstawie 
odpowiednich załączników do planu. 

Zasady współdziałania komponentu wojskowego z organami 
administracji publicznej  

Pododdziały oraz sprzęt specjalistyczny Wojsk Chemicznych dają moż-
liwość udzielenia wsparcia organom administracji publicznej w sytuacjach kry-
zysowych w zakresie likwidacji skażeń chemicznych, biologicznych oraz pro-
mieniotwórczych, a także rozpoznania skażeń i ratownictwa chemicznego. 
Działania w czasie pokoju wymagają od żołnierzy i ich dowódców nieco innego 
podejścia oraz zastosowania odmiennych metod pracy. Podczas takich sytuacji 
perfekcyjna znajomość sprzętu, kreatywność, umiejętność dobrego planowania, 
czy też znajomość procedur i przepisów będą odgrywały kluczową rolę. O sku-
teczności wydzielanych na ten czas elementów będzie decydowało ich wcze-
śniejsze wyszkolenie i nabyta wiedza. W tym celu Minister Obrony Narodowej 
– Zarządzeniem Nr Z-2/MON z dnia 25 marca 2011 r. – wprowadził „Program 
szkolenia pododdziałów zawodowych Wojsk Chemicznych”.  

Współpraca wydelegowanych komponentów Wojsk Chemicznych z wy-
specjalizowanymi komórkami Państwowej Straży Pożarnej odbywa się w opar-
ciu o wcześniej przedstawione ustawy i przepisy wykonawcze oraz zapisy 
Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej [6].  

Podczas wspólnych działań w zagrożonym rejonie organizowana będzie 
kooperacja pomiędzy elementami resortowymi MSW i MON, poprzez wyspe-
cjalizowane komórki administracji publicznej, z Wojewódzkimi Sztabami Woj-
skowymi, Wydziałami Zarządzania Kryzysowego, Jednostkami Państwowej 
Straży Pożarnej i Komendami Policji oraz Powiatowymi Stacjami Sanitarno-
Epidemiologicznymi. 

 W rejonie awarii dowódca ChRZA/ZRChem/GRChem nawiązuje bez-
pośrednie współdziałanie z właściwym przedstawicielem administracji tereno-
wej kierującym działaniami ratowniczymi w terenie oraz dowódcą formacji 
ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej (zakładowej lub innej) w celu skoor-
dynowania wspólnych działań w czasie likwidacji skutków awarii. 

W celu sprawnego współdziałania pomiędzy układem militarnym i po-
zamilitarnym na wypadek działania w sytuacjach kryzysowych organizuje się 
ćwiczenia angażujące obie strony. Celem takich ćwiczeń, oprócz doskonalenia 
elementu współdziałania, jest sprawdzenie poziomu wyszkolenia elementów 
wchodzących w skład Podsystemu Ratownictwa Chemicznego, a także wymia-
na doświadczeń, zdobywanie doświadczenia w zakresie dowodzenia podczas 
usuwania skutków awarii oraz doskonalenie w posługiwaniu się sprzętem spe-
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cjalistycznym. Ćwiczenia takie pozwalają na pozyskanie wiedzy o potencjale 
sprzętowym współdziałających służb i możliwościach realizacji zadań.  

Przykłady wspólnych ćwiczeń Grup Ratownictwa Chemicznego 
z PSP   

Ćwiczenie z dnia 12.02.2004 r. 

Wspólne ćwiczenie GRCh 5 bchem z Państwową Strażą Pożarną z Tar-
nowskich Gór odbyło się 12.02.2004 r. Elementy 5 bchem, które brały udział 
w ćwiczeniu, to wydzielone siły 1 kompanii likwidacji skażeń, kompanii rozpo-
znania skażeń, plutonu remontowego i plutonu medycznego, które były podpo-
rządkowane Grupie Ratownictwa Chemicznego. 

Tematem tego ćwiczenia było działanie Grupy Ratownictwa Chemiczne-
go podczas usuwania skutków awarii od Toksycznych Środków Przemysło-
wych (TŚP) we współdziałaniu z plutonem rozpoznania skażeń. 

Celem ćwiczenia było: zapoznanie żołnierzy ze sprzętem Państwowej 
Straży Pożarnej; doskonalenie umiejętności dowódców zespołów i dowódcy 
WGSRChem w dowodzeniu zespołami podczas usuwania skutków awarii 
przemysłowych; doskonalenie umiejętności w zakresie planowania przemiesz-
czenia sił i środków do rejonu awarii; doskonalenie umiejętności w zakresie 
stawiania zadań do usuwania awarii oraz utrzymywania łączności. 

Zarys sytuacji taktycznej ćwiczenia: 12.02.2004 r. o godzinie 6.30 w wy-
niku uderzeń lotnictwa na węzeł kolejowy w m. Tarnowskie Góry doszło 
w rejonie Lasowice do uszkodzenia cysterny samochodowej przewożącej TŚP. 
Z uszkodzonego płaszcza cysterny samochodu wydobywa się ciecz. Na cyster-
nie zidentyfikowano pomarańczowe tablice z cyframi 268 w liczniku i 1005 
w mianowniku. Powiadomiono Posterunek Policji i Państwową Straż Pożarną 
w Tarnowskich Górach. 

Sposób realizacji zadania przez ChRZA: na sygnał „AWARIA”, wydzie-
lone siły i środki GRChem i ChRZA realizują odpowiednie zadania przygoto-
wawcze, po czym wykonują marsz do rejonu awarii. ChRZA przyjmuje w pod-
porządkowanie wydzielone siły 1klsk, krsk, plutonu medycznego oraz plutonu 
remontowego szkolące się na OC Czarna Huta. 

Następnie zostaje rozwinięty punkt dekontaminacyjny, a elementy zabez-
pieczenia logistycznego i meteorologicznego oraz obsługi ZP-800 przygotowują 
się do postawienia kurtyny wodnej wokół miejsca awarii w celu ograniczenia 
rozprzestrzeniania się parującego amoniaku. Państwowa Straż Pożarna prowa-
dzi akcję gaśniczą i rozbudowuje linię wodną do położenia piany w miejscu 
awarii. Zostaje przeprowadzone rozpoznanie TŚP i następuje wyznaczenie stref 
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zagrożenia, ewakuacja rannych i porażonych. Ratownicy chemiczni uszczelnia-
ją uszkodzoną cysternę samochodową przewożącą amoniak, po czym zostaje 
przeprowadzone odkażanie uszkodzonej cysterny. Skuteczność odkażania zo-
staje sprawdzona przez obsługę laboratorium chemiczno-radiometrycznego. 
Przeprowadza się odkażanie sprzętu samochodowego biorącego udział w akcji, 
Państwowa Straż Pożarna przepompowuje ciekły amoniak do sprawnej cyster-
ny. Pary ratowników po wyjściu ze strefy zagrożenia zostają poddane dekonta-
minacji. 

Po wykonaniu zadania pododdziały wykonują przemieszczenie do MSD, 
gdzie odtwarzają zdolność bojową.  

Ćwiczenie z dnia 22.11.2005 r. 

Ćwiczenie to zostało zaplanowane i przeprowadzone w sposób analo-
giczny do poprzedniego. 

Ćwiczenie z dnia 24.04.2007 r. 

Kolejne ćwiczenie było przeprowadzone pomiędzy wydzielonymi siłami 
5bchem oraz JRG PSP Katowice-Piotrowice, JRG PSP Tarnowskie Góry, JRG 
PSP Gliwice-Łabędy, JRG Knurów. 

Tematem tego ćwiczenia było działanie Grupy Ratownictwa Chemiczne-
go podczas usuwania skutków awarii od toksycznych środków przemysłowych 
we współdziałaniu z JRG PSP.  

Celem ćwiczenia było: praktyczne sprawdzenie założeń dotyczących 
możliwości i czasu dojazdu do miejsca zdarzenia przewidzianych sił i środków; 
zapoznanie ze sprzętem ratowniczym używanym przez JRG PSP; doskonalenie 
umiejętności kierownika grupy w dowodzeniu GRChem oraz współdziałaniu 
z wybranymi JRG PSP. 

Ćwiczenie trwało od godziny 8.35 do godziny 14.35 przy Hucie Cynku 
Miasteczko Śląskie. 

Zarys sytuacji ćwiczenia: W dniu 24.04.2007 r. we wczesnych godzinach 
rannych podczas wyładunku wagonów towarowych na bocznicy kolejowej Hu-
ty Cynku Miasteczko Śląskie pracownicy stwierdzili, że w jednym z krytych 
wagonów towarowych, pomiędzy beczkami o pojemności 200 dm3 z alkoholem 
metylowym, znajduje się kilka nieoznakowanych beczek z nieznaną substancją. 
Stwierdzono, że jedna z beczek była uszkodzona. Wyciekająca substancja spo-
wodowała zgon jednego pracownika, dwóch innych w stanie krytycznym prze-
wieziono do szpitala nr 3 w Tarnowskich Górach. Po wstępnych badaniach 
poszkodowanych pracowników ustalono, że mieli oni kontakt z substancją para-
lityczno-drgawkową. O zaistniałym fakcie powiadomiono posterunek policji 
w Miasteczku Śląskim. Policja ustaliła, że grupa terrorystyczna Talaa’Al-Fateh 
próbowała przemycić w wagonach towarowych środki bojowe do krajów Euro-
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py Zachodniej. Służby ochrony zakładu powiadomiły PSP w Tarnowskich Gó-
rach, dyrekcja zakładu powiadomiła wojewodę śląskiego i poprosiła o wsparcie 
w postaci Grupy Ratownictwa Chemicznego z 5 batalionu chemicznego 
z Tarnowskich Gór.  

Sposób realizacji zadania: Dyspozytor Huty Cynku Miasteczko Śląskie 
wzywa JRG PSP Tarnowskie Góry do rozpoczęcia akcji ratowniczej. Wstępnie 
rozpoznano BST i wyznaczono strefy zagrożenia o promieniu 100 m, następnie 
zadysponowano JRG PSP Gliwice-Łabędy, Knurów, Katowice-Piotrowice 
i GRChem do usunięcia skutków awarii. 

Po sygnale „AWARIA” wydzielone siły i środki GRChem i pododdzia-
łów batalionu wchodzących w skład ChRZA realizują określone zadania. Na-
stępuje przemieszczenie do rejonu awarii i nawiązanie współdziałania z JRG 
PSP oraz przeprowadzenie rekonesansu rejonu awarii, po czym określa się po-
dział rejonu awarii na odcinki bojowe. 

Zgrupowanie ratownicze otrzymuje zadania usunięcia skutków awarii od 
BST. W tym celu JRG PSP Gliwice-Łabędy i Knurów rozwija punkt dekonta-
minacyjny i wspólnie z JRG PSP Katowice-Piotrowice oraz JRG PSP Tarnow-
skie Góry dokonują rozmieszczenia elementów zabezpieczenia logistycznego 
i meteorologicznego modułu bojowego wszystkich jednostek biorących udział. 
JRG PSP Tarnowskie Góry osiąga gotowość wodną do zaopatrzenia wodnego, 
wykonania kurtyn wodnych oraz gaszenia ewentualnych pożarów przy użyciu 
piany średniej. Zostaje rozpoznane BST, po czym strefy zagrożenia poddane są 
weryfikacji. JRG PSP Katowice-Piotrowice i GRChem wykonują ewakuację 
rannych i porażonych. Uszczelnienie zbiorników z MN w krytym wagonie wy-
konuje JRG PSP Katowice-Piotrowice i GRChem, po czym JRG PSP Katowi-
ce-Piotrowice wykonuje awaryjny przeładunek przewożonych zbiorników. Na-
stępnie GRChem jest odpowiedzialna za przeprowadzenie dekontaminacji 
sprzętu JRG PSP oraz GRChem biorącego udział w akcji, po czym skuteczność 
dekontaminacji weryfikuje obsługa SLR-Chem JRG PSP Katowice-Piotrowice. 
Po wyjściu ratowników ze strefy zagrożenia JRG PSP Gliwice-Łabędy i Knu-
rów przeprowadzają ich dekontaminację. 

Następuje wykonanie przemieszczenia JRG PSP i GRChem do MSD, 
gdzie odtwarzają zdolność bojową. 

Ćwiczenie z 19–25.04.2008 r pk. COOperation 2008 

Scenariusz ćwiczenia: w wyniku katastrofy dużego samolotu pasażer-
skiego w pobliżu strefy granicznej, który spadając, uderza w pociąg towarowy 
z transportem substancji chemicznych z pobliskiej fabryki, powstaje ogromny 
wybuch o potężnej sile eksplozji, która spowodowała zniszczenie lub uszko-
dzenie kilkudziesięciu budynków. Niektóre z nich stanęły w płomieniach. Za-
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grożone jest również ujęcie wody pitnej przez wyciekającą substancję z uszko-
dzonego pociągu. Szczątki samolotu są rozrzucone w promieniu kilku kilome-
trów, powodują zniszczenia m.in. na parkingu samochodowym przy konsulacie 
jednego z państw azjatyckich oraz powstanie pożaru w ośrodku dla uchodźców 
Straży Granicznej. Całkowita liczba ofiar oraz osób pośrednio poszkodowanych 
wskutek zdarzenia jest olbrzymia. Lokalne służby i siły ratownicze składające 
się również ze specjalistycznych grup chemicznych, poszukiwawczo-ratowni-
czych, wysokościowych oraz jednostek gaśniczych podejmują działania ratow-
nicze, ale okazuje się, że zaistniała sytuacja przerasta ich możliwości. 

Strona Polska zwraca się o pomoc międzynarodową poprzez Centrum 
Monitoringu i Informacji Unii Europejskiej, w wyniku czego kilka krajów przy-
syła swoje grupy ratownicze do wsparcia działań ratowniczych. Krajowe Cen-
trum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności wysyła na miejsce kata-
strofy swoją grupę koordynacyjną, której zadaniem jest utworzenie sztabu ko-
ordynującego pomoc krajową i międzynarodową. Wszystkie grupy ratownicze 
są zakwaterowane w jednym obozie i od tego momentu rozpoczyna się ćwicze-
nie. 

Cele, jakie zostały wyznaczone w trakcie tego ćwiczenia, to doskonalenie 
współdziałania sił i środków Centralnego Odwodu Operacyjnego z innymi 
służbami, organizacjami oraz podmiotami współdziałającymi z krajowym sys-
temem ratowniczo-gaśniczym w sytuacji wielowątkowego zdarzenia wymaga-
jącego koordynacji działań krajowych sił cywilnych i wojskowych oraz zagra-
nicznych grup ratowniczych, sprawdzenie umiejętności współpracy polskich 
i zagranicznych grup ratowniczych podczas walki ze skutkami zdarzenia, w tym 
także w czasie wspólnych działań mieszanych grup ratowniczych, sprawdzenie 
kompatybilności sprzętu ratowniczego oraz środków łączności (w czasie 
współdziałania z innymi służbami, podmiotami oraz grupami międzynarodo-
wymi).  

W ćwiczeniach tych, od lat, biorą czynny udział siły Państwowej Straży 
Pożarnej, które – zgodnie ze standardem ćwiczeń NATO i Unii Europejskiej – 
mają na celu sprawdzenie zarówno szczebla decyzyjnego, jak i realizacyjnego. 

Ćwiczenie  23.08–03.09.2011r. pk. CODRII-11 

W dniach 23.08–03.09.2011 r. odbyło się ćwiczenie pk. CODRII-11 zor-
ganizowane przez Euroatlantyckie Centrum Koordynacji Reagowania na Kata-
strofy (EADRCC) w Mołdawii.  

Tłem dla ćwiczenia było hipotetyczne trzęsienie ziemi w sile 7,5  w skali 
MSC. Żołnierze pułku w ramach ćwiczenia wykonywali zadania w zakresie 
udzielania pomocy ludności cywilnej dotkniętej skutkami katastrofy, a także 
brali udział w likwidacji skutków skażeń jakie powstały w wyniku zniszczenia 
zakładów przemysłowych na terenach dotkniętych trzęsieniem ziemi.  



 Współdziałania komponentu wojskowego… 383 

 

W ćwiczeniu brali udział przedstawiciele z 32 państw z obszaru NATO 
oraz przedstawiciele Białorusi i Ukrainy. Realizacja zadań w ramach prowa-
dzonego ćwiczenia była doskonałą okazją, aby podnieść kwalifikacje żołnierzy 
pułku oraz zweryfikować procedury obowiązujące podczas działań międzyna-
rodowych.  

Przykłady udziału wydzielonych elementów Wojsk Chemicz-
nych w sytuacjach kryzysowych 

Powódź 2001 

Po przejściu fali powodziowej w województwie podkarpackim na rzece 
Wiśle doszło do przerwania wałów przeciwpowodziowych, w wyniku czego 
zalany został znaczny obszar gminy Gorzyce (ok. 32 km2) w województwie 
podkarpackim, a w szczególności miejscowości: Zalesie Gorzyckie, Sokolniki, 
Orliska, Furmany, Zabrody, Trześń, Gorzyce. Decyzję o użyciu wojska podjęto 
w dniu 04.08.2001 r. na wniosek wojewody podkarpackiego. Akcja z użyciem 
pododdziałów 5 bchem trwała od 06 do 31.08.2001r.  

Przedsięwzięcia głównie obejmowały zabiegi odkażająco-dezynfekujące 
polegające na usunięciu substancji niebezpiecznych oraz ustrojów chorobo-
twórczych z powierzchni. 

W akcji usuwania skutków powodzi brało udział 11 żołnierzy zawodo-
wych i 50 żołnierzy służby zasadniczej . 

Odkażono i zdezynfekowano: 908 budynków mieszkalnych, 1342 bu-
dynki gospodarcze, 7 budynków użyteczności publicznej i 14,6 ha różnych po-
wierzchni litych.  

Powódź 2010 

Powódź wystąpiła w drugiej połowie maja 2010 (I fala powodziowa) oraz 
na początku czerwca (II fala powodziowa). W wyniku obfitych opadów w dn. 
14–18 maja podniósł się poziom w dorzeczu górnej Wisły i Odry, powodując 
najczęściej w południowej części Polski przerwanie wałów i zalanie miast. 
Druga fala powodzi wystąpiła po obfitych deszczach w dn. 1–2 czerwca, 
w wyniku których przerwane zostały wały przeciwpowodziowe w wojewódz-
twach: małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim. 

Grupy zadaniowe prowadziły odkażanie domów mieszkalnych, zabudo-
wań gospodarczych, obiektów użyteczności publicznej typu: szkoły, przedszko-
la, urzędy, oczyszczalnie ścieków, zakłady przemysłu spożywczego, cmentarze 
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itp. Natomiast w gminach Bieruń i Dobrzeń Wielki grupy zadaniowe z 5 bchem 
przeprowadziły tylko dezodoryzację terenu. 
W trakcie prowadzenia działań zostało odkażonych 379 gospodarstw (ok. 1272 
budynków mieszkalnych i gospodarczych), 3 cmentarze, ok. 16 230 m2 po-
wierzchni różnych (w tym 9300 m2 magazynów), a także wykonano dezodory-
zację dróg o długości ok 4 km. 

Powódź 2012 

W czwartek 5 lipca 2012 r., w wyniku opadu ulewnych deszczy w gminie 
Olszyna koło Lubania, wezbrała lokalna rzeka, tym samym zalewając w kilka-
naście minut domy, ulice i sklepy. Szacowana liczba poszkodowanych wynosiła 
1000 osób i zerwanych zostało kilka mostów. 

Zgodnie z rozkazem dowódcy 5 pchem z dnia 11.07.2012 r. zespół zada-
niowy osiągnął wskazany rejon 12.07.2012 r. o godz. 0.30. Tego samego dnia 
od godz. 6.00 rozpoczął wykonywanie zadań zgodnie z „Notatką uzgodnień” 
określoną podczas rekonesansu przeprowadzonego dnia 10.07.2012 r. przez 
dowódcę zespołu zadaniowego. 

Zgodnie z „Notatką uzgodnień”, pomiędzy dowódcą zespołu zadaniowe-
go a burmistrzem Olszyny, zespół zadaniowy otrzymał zadanie przeprowadze-
nia dezynfekcji wewnętrznej oraz zewnętrznej strony budynków mieszkalnych 
(ok. 300 m2) jak również gospodarczych znajdujących się na terenie gminy, 
dotkniętych skutkami powodzi. 

Środek dezynfekujący „Chloramina T” zabezpieczała Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaniu. 

Podsumowanie i wnioski  

Na podstawie przeprowadzonych analiz udziału w akcjach ratowniczych 
i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, jak również wspólnych ćwiczeń, do 
najczęściej poruszanych problemów można zaliczyć kłopoty ze sprawnym 
współdziałaniem na płaszczyźnie międzyresortowej i samorządowej. Ze wzglę-
du na brak precyzyjnych uwarunkowań prawnych dochodziło czasami do niepo-
rozumień pomiędzy organami administracji publicznej szczebla podstawowego 
– odpowiedzialnych za zabezpieczenie pododdziałów biorących udział np. 
w likwidacji skutków powodzi. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, powin-
ny one zabezpieczyć pododdziały w: wyżywienie, zakwaterowanie, uzupełnia-
nie MPS, zabezpieczenie medyczne, naprawy uszkodzonego sprzętu czy wybór 
i zapewnienie środka do odkażania. W tej kwestii postulowano, aby zostały 
ujednolicone zapisy dotyczące korzystania i rozliczania z zasobów gospodarki 
narodowej.  

W zakresie organizacji i planowania logistycznego stosowano formę po-
rozumienia „Notatka uzgodnień”, której treść była doraźnie ustalana podczas 
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rekonesansu miejsca zdarzenia pomiędzy przedstawicielem jednostki wojsko-
wej a organami administracji publicznej. Pozwalała ona w sposób przejrzysty 
ustalić zadania do wykonania oraz określała podmioty odpowiedzialne za za-
bezpieczenie prowadzonych działań.  

Żołnierze i dowódcy grup zadaniowych napotykali również problemy na-
tury technicznej związane z odzieżą ochronną niepozwalającą na wydłużenie 
czasu przebywania w niej, a także z zastosowaniem urządzeń plecakowych do 
wspomagania oddychania. Ponadto zwracano również  uwagę, aby nieco zmo-
dyfikować prądownice w instalacjach rozlewczych IRS-2, tak aby uzyskać 
większą dyspersję środka na odkażanej (dezynfekowanej) powierzchni. Takie 
możliwości posiadają już prądownice stosowane w instalacjach IRS-2C.  

Sprzęt, którym dysponują Wojska Chemiczne spełnia wszystkie normy 
techniczne i jest kompatybilny ze sprzętem ratownictwa chemicznego PSP. 

Procedury współdziałania Wojsk Chemicznych z PSP w zwalczaniu za-
grożeń niemilitarnych opierają się na ustawach i rozporządzeniach będących 
fundamentem systemu bezpieczeństwa państwa.  
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Abstract 

This paper presents the problem of interaction between specialized groups of chemical 
rescue of the State Fire Brigade (FB) and the components of Chemical Forces, which, in 
the Chemical and Radiation Emergency Teams are secreted as task forces to support the 
emergency response. Analysis of joint training and experience gained in this way was 
used to formulate the demands to improve hardware compatibility and improvement 
tactics. The equipment, which has a Chemical Forces allows to carry out decontamina-
tion of people and equipment, which was often tested in preparation for participation in 
the HRF (High Readiness Forces), the NATO Response Force. Training Cooperation 
with groups of chemical rescue FG is an important constituent of complete potential 
opportunities in different situations. International experience allow to incorporate some 
of the solutions to the military units and the FB.  

Keywords: decontamination, rescue, cooperation. 
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wych uroczystości, w których biorą udział wybitni politycy i mężowie stanu, 
którzy przez swoje pozycje są potencjalnymi celami zagrożeń bezpieczeństwa 
tego typu.  

Obiekty uczelni publicznych są narażone nie tylko na już wspomniane 
zagrożenia. Podstawowym niebezpieczeństwem jest również indywidualna 
przemoc i agresja wśród uczniów, czasem nauczycieli, którą ciężko jest wykryć. 
Jako przykład może posłużyć niedawny atak nożem na nauczycielkę szkoły 
podstawowej w Hawirzowie, gdzie sprawca zadał liczne cięcia i rany kłute. 
Dlatego powstaje pytanie, kiedy i z jaką intensywnością incydenty o podobnym 
charakterze wystąpią na uczelniach publicznych, których jest obecnie 26 i znaj-
dują się prawie w całej Republice Czeskiej.  

Istotnym faktem w ochronie fizycznej uczelni publicznych pozostaje po-
ziom bezpieczeństwa poszczególnych uczelni, który nie jest optymalny, istnie-
jące środki bezpieczeństwa są niewystarczające, urządzenia bezpieczeństwa nie 
odpowiadają wymaganiom detekcji, a potencjalnego sprawcę trudno wykryć. 
Należy zwrócić uwagę także na znaczenie podstawowych elementów komplek-
sowego systemu bezpieczeństwa i ochrony fizycznej, który wprowadzają poje-
dyncze uczelnie publiczne z pomocą straży. W ramach osiągnięcia optymalnego 
poziomu bezpieczeństwa kwestią jest sama znajomość systemu bezpieczeństwa 
oraz ochrona fizyczna w przypadku przeprowadzenia interwencji lub odpowie-
dzi na alarm, a następnie działania przeciwko przestępcom. Ze względu na wy-
soki koszt zatrudnienia wyspecjalizowanej ochrony fizycznej, często na jej 
miejsce są zatrudniani  pracownicy bez praktycznego doświadczenia i wiedzy 
teoretycznej, którzy owszem przeszli obowiązkowe badania kwalifikacji zawo-
dowych, ale nie potrafią ich zastosować w praktyce. 

Biorąc pod uwagę przedstawione fakty, nie da się w przyszłości zapobiec 
atakom o podobnym charakterze na uczelniach publicznych. Z tego powodu 
istotne jest poświęcenie większej uwagi tej problematyce, należy podjąć wszel-
kie możliwe środki ostrożności i być odpowiednio przygotowanym na możli-
wość wystąpienia niepożądanych sytuacji. 

Stosowanie środków zapobiegawczych w zakresie ochrony 
fizycznej uczelni publicznych 

Kwestia ochrony osób i mienia na uczelniach publicznych powinna być 
przedmiotem zainteresowania i prowadzić do zastosowania odpowiednich ele-
mentów ochrony technicznej, przy użyciu wybranych procedur i metod analizy 
ryzyka, prowadzących do optymalizacji zidentyfikowanych zagrożeń bezpie-
czeństwa. Dlatego konieczne jest poszukiwanie możliwości zastosowania ele-
mentów technologicznych w dziedzinie technologii zabezpieczeń, gdzie rozwój 
jest skierowany na wprowadzenie innowacyjnych systemów dostępu, umożli-
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wiających identyfikację, ewentualnie lokalizację ludzi w danym obiekcie (np. 
technologia RFID).  

W celu prewencji należy rozważyć zastosowanie technologii typowania 
i profilowania potencjalnych przestępców, odpowiednio ich zamiarów dotyczą-
cych przeprowadzenia ataku w oparciu o rejestrację niewerbalnych zachowań 
ciała, które są niewykrywalne dla ludzkiego oka (temperatura ciała, tętno itp.). 
W przypadku kiedy czujniki zidentyfikują nieprawidłowości w badanych para-
metrach, system zaalarmuje ochronę, która spacyfikuje przestępcę.  

Z punktu widzenia kosztów odpowiednia jest również już wspomniana 
technologia RFID, działająca na zasadzie identyfikacji osób na postawie często-
tliwości radiowej, za pomocą której organizacja uzyska bezkontaktowo element 
identyfikacji osób i mienia, ewentualnie ich lokalizacji w obrębie obiektu 
w czasie rzeczywistym. Zasięg promieni RFID jest obszerny i we współpracy 
z optymalnymi ustawieniami środków bezpieczeństwa, jest bardzo skutecznym 
systemem zabezpieczeń, który umożliwia monitorowanie przemieszczania się 
pracowników, studentów i turystów w obrębie uczelni publicznych.  

Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo uczelni publicznych, konieczne jest 
zapewnienie wzajemnej współpracy różnych elementów systemów bezpieczeń-
stwa i dostosowanie ich działania do ochrony obiektów uczelni publicznych. 
W przypadku, gdy jeden składnik nie będzie optymalny, nie można go skutecz-
nie zastąpić innym, a system uważać za bezpieczny i niezawodny. W związku 
z tym konieczne jest zwrócenie uwagi na inny istotny element w zakresie 
ochrony fizycznej, czyli na zarządzanie ryzykiem, które przy odpowiednio do-
branej strategii i określeniu skutecznych środków bezpieczeństwa, prowadzi do 
optymalizacji ryzyka i strat wynikającychz niekorzystnych zdarzeń [4].  

Faktem jest, że pomimo wszystkich środków ostrożności, które wprowa-
dziła dana organizacja zajmującą się zarządzaniem ryzykiem, nie można wyklu-
czyć szeregu negatywnych zjawisk, które mogą prowadzić do poważnego za-
grożenia zdrowia osób i innych aktywów uczelni publicznej. Dotyczy to nie-
zwykłych sytuacji, które są sztucznie wywołane, przypadkowe, nieoczekiwane 
i niebezpieczne dla społeczeństwa, a to ze względu na znaczący wpływ na 
zdrowie ludzkie, dobra materialne i środowisko. Do tej grupy można zakwalifi-
kować np. wybuch bomby lub pożar. Sprawców tych przestępstw można po-
dzielić na napastników zewnętrznych i wewnętrznych, ewentualnie połączenia 
obu tych typów, które są bardzo skuteczne, jeśli chodzi o udaną realizację ata-
ku. Przykładem może być student lub pracownik posiadający niezbędną wiedzę 
na ten temat i dostęp do niej, który współpracuje z przestępcą (np. w przypadku 
przyniesienia i umiejscowienia bomby).  

Faktem pozostaje, że uczelnie publiczne, ze względu na swoje otwarcie 
dla wszystkich odwiedzających, są łatwym celem ataków terrorystycznych oraz 
innych form przestępczości, gdzie przy dużej liczbie poruszających się osób na 
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tych obszarach, nie można na bieżąco określić, kto i w jakim celu wchodzi do 
budynku. Dlatego konieczna jest prewencja w tym zakresie, czy to w formie ana-
lizy ryzyka czy innowacyjnych środków ochrony technicznej, poprawy monito-
ringu, identyfikacji i ewentualnej lokalizacji ludzi w budynkach tego rodzaju. 

Zastosowanie analizy ryzyka na uczelniach publicznych 

Analiza ryzyka jest procedurą, która pomaga rozwijać naszą percepcję 
i zrozumienie tego problemu, jak również przedstawia skuteczne narzędzia 
wstępne w ramach oceny ryzyka, co prowadzi do decyzji, w jaki właściwy spo-
sób uniknąć ryzyka i zoptymalizować jego potencjalnie negatywny wpływ na 
zdrowie i życie, zniszczenie mienia lub środowiska. Ogólnie proces analizy 
ryzyka można graficznie zilustrować przy pomocy schematu blokowego, który 
jest przedstawiony poniżej. 

 

Rys. 1. Schemat blokowy procesu analizy ryzyka 

Zasadniczym punktem tej ogólnej procedury jest przedział analizy ryzyka 
będący granicą ustalania aktywów, które zostaną włączone do analizy lub nie. 
Fakt ten jest ściśle związany z wyżej wymienioną optymalizacją ryzyka, która 
jest konieczna w przypadku zminimalizowania ryzyka do poziomu, w którym 
koszty na jego obniżenie nie będą nieproporcjonalne w porównaniu z odpo-
wiednim ograniczeniem ryzyka (zasada ALARA). Z ekonomicznego punktu 
widzenia wydatki na optymalizację systemu powinny wynosić około 10% jego 
aktywów, w wyjątkowych przypadkach mogą wynosić 15%. Dopiero po tych 
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ustaleniach następuje identyfikacja pojedynczych zagrożeń z określeniem ich 
stopnia i negatywnego wpływu na wybrane aktywa. Później następuje ustalenie 
propozycji rozwiązania oraz środków zapobiegawczych, prowadzących do jej 
optymalizacji.  

Obecnie istnieje wiele narzędzi do analizy ryzyka, ale zawsze jest ko-
nieczne zdefiniowanie ciągu „niebezpieczeństwo – zagrożenie – uszkodzenia – 
szkoda”, a dopiero potem wybranie odpowiedniej metody, zgodnie z którą ry-
zyko zostanie ocenione. Do odpowiednich metod analizy ryzyka w środowisku 
uczelni publicznych można zaliczyć metody prawdopodobieństwa, opinię inży-
nierów, analogię oraz model [2].  

Można powiedzieć, że proces identyfikacji i oceny ryzyka powinien 
obejmować wykonanie dwóch etapów. W początkowym etapie celem jest uzy-
skanie kompleksowego przeglądu i wstępnych informacji, które są użytecznym 
narzędziem dla przybliżonej analizy, do czego odpowiednim przyrządem jest 
tzw. analiza orientacyjna, która często korzysta z jakościowej formy oceny ry-
zyka, np. z modelowania ryzyka diagramem Ishikawy. Ogólnie można stwier-
dzić, że taka analiza orientacyjna może zapewnić przegląd oceniających, doty-
czący możliwych przyczyn, które doprowadziły do interesującego ich negatyw-
nego zjawiska, z dostateczną wiedzą i informacjami o jego pochodzeniu. Prak-
tyczny przykład zastosowania metody przy pomocy diagramu Ishikawy przed-
stawia następujący schemat. 

 

Rys. 2. Analiza ryzyka za pomocą diagramu Ishikawy  
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Następną orientacyjną analizą ryzyka, którą można w tym celu zastoso-
wać, jest metoda podejścia naukowego, czyli analiza przy pomocy drzewa błę-
dów (FTA). Metoda ta jest bardzo systematyczna i pozwala na analizę różnych 
czynników, wliczając w nie zjawiska fizyczne i interakcję człowieka. Idąc 
"z góry na dół", uwaga jest skupiona na konsekwencjach błędów, które są bez-
pośrednio związane ze szczytowym zdarzeniem, takim jak np. eksplozja bomby 
[1].  

Drugim etapem oceny ryzyka powinna być szczegółowa analiza, którą 
może być już wspomniana orientacyjna analiza jakościowa, ale w celu identyfi-
kacji ryzyk na uczelniach publicznych preferowane są metody ilościowe. Do tej 
kategorii należy również analiza rodzajów i skutków możliwych błędów 
(FMEA), która opiera się na rozbiorze rodzajów błędów i ich skutków, co pro-
wadzi do identyfikacji skutków i przyczyn poprzez systematyczne budowanie 
struktury przeprowadzanych błędów. Metoda ta służy zarówno do kontroli po-
jedynczych elementów systemu, jak i jego funkcjonowania, która identyfikuje 
podstawowe błędy. Podczas stosowania metody FMEA ryzyko jest oceniane 
z punktu widzenia procesu (spowodowane przez czynnik ludzki) i struktury, 
gdzie przyczyną powstania błędów jest przede wszystkim wada techniczna lub 
strukturalna. Praktycznym przykładem oceny ryzyka na uczelniach publicznych 
z punktu widzenia struktury jest incydent w polu widzenia, na powierzchni 
bocznej, czy w obszarze zainteresowania (np. awaria systemu kamer). Z punktu 
widzenia procesu chodzi o ryzyko powstałe w procesie specyficznym dla danej 
uczelni publicznej (np. współpraca niezadowolonego pracownika z przestępcą). 

Ze względu na możliwe warianty, ryzyka zostały zidentyfikowane i za-
kwalifikowane do już wspomnianych kategorii procesu i struktury, gdzie na-
stępnie oceniono pojedyncze ryzyko, wiedząc, że ze względu na zagrożenie 
ryzyko z punktu widzenia procesu jest większe niż ryzyko strukturalne. Wyni-
kiem tej analizy jest zobrazowanie w postaci tabeli, w tym ocena ryzyka przy 
pomocy tzw. metody Pareto. Graficznym wynikiem tego procesu jest krzywa 
Lorenza, która przejrzyście unaocznia sytuacje ryzykowne, w których należy 
zastosować środki bezpieczeństwa. Można powiedzieć, że ryzyka konstrukcyjne 
mogą być indeksowane z określoną dokładnością (np. przy pomocy wyłomowej 
bezpieczeństwa), ale wartości indeksów dla procesu nie możemy zastosować, 
ponieważ nie można dokładnie poznać umysłu niezadowolonego pracownika, 
który chce wnieść na uczelnię publiczną bombę. Ryzyko błędu ludzkiego i inne 
zagrożenia o podobnym charakterze można jednak przewidzieć na podstawie 
danych statystycznych lub praktyki, a następnie przeliczyć na podstawie wy-
branych metod i narzędzi [4].  
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Analizy definiowania błędu ludzkiego w zakresie ochrony 
fizycznej na uczelniach publicznych 

Czynnik ludzki, odpowiednio błąd ludzki, jest trudny do wykrycia 
i z punktu widzenia ochrony fizycznej uczelni publicznych jest bardzo istotnym 
zagrożeniem, któremu należy w ramach prewencji poświęcić większą uwagę. 
Na ludzkie działanie i zachowanie w każdej sferze życia mają wpływ obawy 
o własne zdrowie, życie bliskich czy poczucie zagrożenia i uszkodzenia mienia. 
Chociaż procesy związane z ludzkim zachowaniem nie można precyzyjnie 
określić, są poszukiwane innowacyjne metody i narzędzia przeznaczone chociaż 
do częściowego ustalenia i zdefiniowania procesów związanych z czynnikiem 
ludzkim. Błąd ludzki jest zasadniczo działaniem lub próbą działania, przez któ-
re przekraczane są graniczne wartości parametrów systemowych, które mogą 
pojawić się w skutek błędu lub chwilowego braku uwagi człowieka. Wynik ten 
może być spowodowany wieloma przyczynami, od zaniedbania fizycznej lub 
psychicznej sprawności, po niewłaściwe szkolenie i brak podstawowych infor-
macji (wymagania dla pilnowania kluczy, kontroli ludzi, itp.).  

Jak już wspomniano, kwantyfikację powstawania błędu ludzkiego można 
przeprowadzać w oparciu o ogólne dane statystyczne, ewentualnie na podstawie 
eksperymentu. Do metod kwantyfikacji błędu ludzkiego należą np. analiza sta-
tystyczna subiektywnych szacunków, porównania par, TESEO, metoda diagra-
mów zależności IDA, HEART, THERP, ASEP, baza danych kwantyfikowanej 
charakterystyki ludzkiej ingerencji NUCLARR i inne. Z przedstawionych  me-
tod, na podstawie praktyki, można polecić metodę TESEO, która określa wiary-
godność czynnika ludzkiego na podstawie pięciu kryteriów, które są  wzajemnie 
połączone (współczynnik typu aktywności, warunków i czasu, cechy osobiste, 
niepokój, zmęczenie, stres oraz ergonomiczne czynniki). Uzyskaną wartość 
indeksu można odczytać z tabel przy pomocy iloczynu indeksu,  również od-
czytanego z tabel dla poszczególnych kryteriów. Jeśli iloczyn wszystkich pięciu 
wyników osiągnie większą wartość liczbową niż 1, zakłada się, że wystąpi błąd 
ludzki. Jeśli wynik jest w zakresie od 0,7 do 0,9, istnieje prawdopodobieństwo 
wystąpienia błędu ludzkiego, a jeżeli wynik jest w zakresie od 0 do 0,6, nie ma 
zagrożenia wystąpienia błędu ludzkiego. Na wystąpienie błędu ludzkiego ma 
również wpływ środowisko i wzajemna interakcja z obiektami (chroniony 
obiekt jest  położony w pobliżu cmentarza, luksusowych will, itp.), które 
w danej osobie mogą wzbudzić negatywne uczucia, prowadzące do tego błędu.  

Do oceny tych wpływów można stosować metodę SHELL, gdzie symbol 
S oznacza oprogramowanie (instrukcje postępowania itp.), H – sprzęt (np. scen-
tralizowana ochrona), E – otoczenie (środowisko wykonywania zawodu), 
pierwsza litera L oznacza użytkownika (jednostka w centrum zainteresowania), 
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druga L – resztę osób, z którymi ma kontakt jednostka. W analizie SHELL oce-
nia się skutki poszczególnych czynników (oznaczonych literami) na człowieka 
[4]. Na przykład wpływ klienta na ochronę fizyczną (L-L), wpływ systemu 
kamer na człowieka (L-H) lub wpływ dyrektyw organizacji, do których stosuje 
się ochrona (L-S). Czynników, które wpływają na ludzkie zachowania i działa-
nia, jest bardzo dużo. W chwili obecnej istnieje jednak szerokie spektrum metod 
radzenia sobie z ich oceną, które powinny być przez organizację zastosowane 
w celu działań prewencyjnych oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. 

Zakończenie 

Artykuł dotyczył omówienia oceny i identyfikacji zagrożeń bezpieczeń-
stwa w środowisku uczelni publicznych. W zakresie ochrony fizycznej można 
stwierdzić, że w tej dziedzinie istnieje szeroka skala potencjalnych zagrożeń, 
gdzie niektóre mogą wydawać się nieistotne, a przy sporadycznej analizie trud-
ne do zidentyfikowania. Przykładem takiego niebezpieczeństwa jest ryzyko 
wystąpienia błędu ludzkiego, który w przypadku pojawienia się może mieć 
negatywny wpływ na bezpieczeństwo i ochronę osób lub mienia.  

Przedmiotem artykułu było wskazanie na możliwości zastosowania od-
powiednich środków ochrony technicznej, a zwłaszcza wybranych narzędzi 
i metod analizy ryzyka, które powinny być podstawą do zarządzania ryzykiem 
w każdej organizacji oraz środkiem prowadzącym do optymalizacji poziomu 
bezpieczeństwa w środowisku uczelni publicznych. 

Nawiązania do projektu 

Powyższy artykuł jest publikowany w tym samym celu co projekt pod na-
zwą „Ocena i standaryzacja ochrony fizycznej obiektów uczelni publicznych” 
w ramach programu badań nad bezpieczeństwem w Republice Czeskiej  
w latach 2010–2015 pod numerem dotacji VG20102013036. 
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ASSESSMENT OF SECURITY RISKS OF PUBLIC 
UNIVERSITIES IN TERMS OF PHYSICAL PROTECTION 

Abstract 

The article deals with the occurrence of illegal acts and other forms of crime in the 
environment of public universities (referred to as PU) relating to the operation of ob-
jects of this nature. The paper is also focused on the application of selected methods of 
risk analysis and the evaluation of the impact of human error as a risk factor in the com-
plex process of physical protection of persons and property in the environment of public 
universities. 
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HALLENGES OF THE HONG KONG FIRE SERVICES 
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I am very pleased to have the opportunity to share with you the challeng-
es of the Hong Kong Fire Services Department. I know that many of you have 
not visited Hong Kong before. Therefore, I would like to, firstly, briefly intro-
duce this vibrant Asia World City so that you all could have a better under-
standing of what Hong Kong is like before I talk about our organization and 
work in Hong Kong.   

About Hong Kong 

Hong Kong is a Special Administration Region of the People’s Republic of 
China. It is located in the south-eastern coastal region of China and is often 
referred to as the gateway to China. Hong Kong has a total area of about 1 100 
square kilometers with a population of about 7,3 million, the majority of which 
congregate on about 16% of our land. As land is at a premium, we have no al-
ternative but to develop upwards. The tallest building in Hong Kong is the In-
ternational Commerce Centre being a building of 118-storey, ranking the 4th 
highest building in the world. 

Organisation of the Hong Kong Fire Services Department   

Talking about the organization and work of the Hong Kong Fire Services De-
partment, we have about ten thousands uniformed and civilian staff. Command-
ing the Department is the Director of Fire Services. The primary roles of the 
Department are to protect life and property in the event of fire and any other 
calamity no matter it happens on land or on sea, to advise the public on fire 
protection and to provide emergency ambulance service for the sick and the 
injured. We also formulate and enforce building fire safety provisions in collab-
oration with other government departments.  There are altogether 80 fire sta-
tions, 38 ambulance depots and six fireboat fire stations in Hong Kong. They 
are strategically located to provide an emergency response for all areas. The 
graded response times for building fire calls are six minutes for built-up areas 
and nine to 23 minutes for areas of dispersed risks and isolated developments. 
For emergency ambulance services, the target response time is 12 minutes. The 
performance target is to achieve these response times in 92,5% of all calls. In 
2012, we responded to over 37 000 fire calls, 30 000 special service calls and 
720 000 ambulance calls. The conditioned working hours of the operational 
staff in the Fire Stream is 54 hours. Our firefighters are working on a 24-hour 
on and 48-hour off duty shift pattern. As you can imagine, the challenges for the 
Hong Kong Fire Services Department are basically dense population leading to 
high life risk in buildings and the ever increasing demand of emergency ambu-
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lance services owing to the aging population. Increasing public expectation for 
quality services is also another challenge. I will share with you the measures we 
take forward to managing these challenges according to our core duties in re-
spect of firefighting, fire protection and ambulance services. 

Firefighting 

Without controversy, firefighting and rescue in high-rise building fires is more 
difficult and risky as compared to that in low-rise building. Tasks such as locat-
ing and tackling the fire, conducting search and rescue, evacuating occupants 
and effecting ventilation can become very different, complicated and challeng-
ing. The level of challenge and risk generally varies directly with the building 
height and the complexity of internal layouts. But on the other hand, with the 
benefit of advanced technology and increased fire safety awareness of the pub-
lic, the number of real building fires has been diminishing in many of the devel-
oping and developed cities. While it is encouraging to see similar trend in Hong 
Kong, it also sounds out an alarm of possible degrade in practical firefighting 
skill among serving firefighters. Such degrade not only hampers the operational 
efficiency of the public life saving mission, but also increases the possibility of 
firefighters’ mishap on the occasion of fire.  To confront the mentioned chal-
lenges, the HKFSD has been taking proactive efforts in fostering and promoting 
the operational efficiency and safety of the firefighters through live fire training. 
On the other hand, standard operating procedures pertinent to high-rise fire-
fighting and rescue are under constant review. Among the recently conducted 
reviews, a 'Search and Rescue (SAR) Group Strategy consolidating various 
practical firemanship skills, inter alia, fire suppression and smoke management 
has been implemented. The paramount objectives of the SAR Group Strategy 
are to expedite search and rescue operation in a safe and systematic manner, 
especially when the fire incidents involve multiple assistance calls.   

Fire Protection 

In respect of fire protection, I trust you share my belief of prevention is better 
cure. In this regard, I would like to share with you the Hong Kong experience in 
engaging partnership with the community to proactively address fire safety 
problems, in particular the old buildings. Our empirical experience suggests that 
partnership with the community is a key factor to success in enhancing fire safe-
ty awareness of the public and promoting a fire safety culture. All parties in-
cluding the fire authority, the Administration and the community should join 
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hands to make the place we live and work a safer one. Indeed, the safety of 
building occupiers cannot be much improved without a high sense of fire safety 
awareness. To this end, we launched a scheme known as the Fire Safety Am-
bassador (FSA) since 1997. The aim of the Scheme is to provide basic fire pro-
tection training to enrich the fire safety knowledge as well as elevate the fire 
safety awareness of the public. We also stepped up fire safety publicity to edu-
cate members of the public on “What to do in case of fire”. In addition, in a bid 
to enhance fire safety management of building, we have devised a Building Fire 
Safety Envoy Scheme since 2008. Under the Scheme, building owners / occupi-
ers / management staff are invited to join the Scheme as Envoys. A 1,5-day 
theoretical and practical training course would be provided to them. Upon com-
pletion of the training, the Envoys will be able to disseminate fire safety mes-
sages to the occupants of their buildings; assist in organizing fire drills; inspect 
and report fire hazards; and ensure that the fire services installations of their 
buildings are properly checked every year by Registered Contractor. We have 
also introduced a 4-pronged approach to enhance fire safety in composite and 
residential buildings, particularly in the old and congested districts with a view 
to tackling the persisted fire safety problems in these buildings which are usual-
ly not properly managed. The 4-prongs are: Publicity; Enforcement; Checking; 
and Partnership. From our experience, those target buildings in which fire haz-
ards of various natures used to be persistently present can achieve vast im-
provements after having undergone the 4-pronged approach. Fire safety con-
cepts instilled into the minds of young children will have a long lasting effect. 
As such, a fire safety promotional programme was recently launched at kinder-
gartens in order to foster the correct fire safety concept for pre-school children. 
The programme facilitates the input of vivid fire safety messages to kids in kin-
dergartens through voluntary Fire Safety Educators recruited from FSD mem-
bers. Meanwhile, we also conduct ‘Hot Strike Campaign’ aiming at strengthen-
ing the publicity and education on fire safety in the community. Frontline fire 
personnel take the opportunity to promote the fire safety education at the scene 
immediately in the aftermath of a fire with a view to enhancing the awareness 
of fire safety in the neighbourhood while their memory of the fire is still fresh.   

Ambulance Services 

Apart from the challenges we are encountering in firefighting and fire protec-
tion domains, we are also facing challenges in providing ambulance services to 
the public. As I have mentioned earlier, the demand of ambulance service is 
ever increasing. To this end, a number of measures have been taken to address 
the problems in addition to increase our supply of service. Since May 2011, the 
Department has been progressively providing simple Post Dispatch Advice 
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(PDA) for ambulance calls involving bleeding; bone fractures and dislocation of 
limbs; burns; convulsion; heat exposure and hypothermia. We are also conduct-
ing a study of the Medical Priority Dispatch System (MPDS) in which ambu-
lance response would be prioritized in accordance with the degree of urgency of 
calls. We also launch the School Outreaching Scheme to educate youngsters on 
the importance of proper use of emergency ambulance service and to enhance 
their general first aid knowledge. In conclusion, we will continue to further 
enhance the quality of services, step up its fire safety education and publicity 
efforts, strengthen the training of Service members and take their professional-
ism up a notch. We review the existing tools and equipment from time to time 
and actively look for products of a higher quality with a view to bringing in 
equipment that are more efficient, safer and of a higher standard. With the col-
lective efforts of the Government and the community of Hong Kong as a whole, 
we will make our city a more secure and safer place to live and work.  
 

Shane Lo 
Hong Kong Fire Service Department 

WYZWANIA DLA ODDZIAŁU STRAśY POśARNEJ 
W HONG KONGU 

Streszczenie 

Hong Kong to specjalny region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej. Działa-
jący w Hong Kongu oddział straży pożarnej liczy około dziesięć tysięcy pracowników 
mundurowych i cywilnych. Jego podstawowe funkcje to:  
− ochrona życia i mienia na wypadek pożaru i innych nieszczęść, 
− udzielanie informacji i doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz 
− zapewnienie pogotowia ratunkowego dla chorych i rannych. 
Analizując pierwszą z głównych funkcji hongkońskiej straży pożarnej, a mianowicie  
gaszenie pożarów, można zauważyć, że rzeczywiste pożary budynków występują coraz 
rzadziej. Przyczynami tej sytuacji są dobroczynne skutki zaawansowanych technologii 
oraz zwiększone poczucie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa pożarowe-
go. Niemniej jednak taki stan rzeczy może mieć negatywny wpływ na rozwój praktycz-
nych sprawności i umiejętności strażaków w zakresie gaszenia pożarów. Aby sprostać 
temu wyzwaniu, hongkoński oddział straży pożarnej podejmuje aktywne działania ma-
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jące na celu rozwój i promowanie efektywności operacyjnej i bezpieczeństwa strażaków 
poprzez szkolenia o tematyce pożarniczej.  
Jak wspomniano wcześniej, jednym z podstawowych obowiązków oddziału straży po-
żarnej w Hong Kongu jest udzielanie społeczeństwu informacji i rad na temat ochrony 
przeciwpożarowej. Podjęto szereg środków w celu zwiększenia świadomości społe-
czeństwa o bezpieczeństwie pożarowym, jak również promowania kultury bezpieczeń-
stwa pożarowego. Opracowano i wprowadzono następujące programy: Fire Safety Am-
bassador (istniejący od 1997 roku), Building Fire Safety Envoy Scheme (od 2008 roku), 
4-płaszczyznowe podejście (Rozgłos; Wprowadzenie w życie; Sprawdzenie; oraz Part-
nerstwo). Ponadto, program promujący bezpieczeństwo przeciwpożarowe został nie-
dawno zapoczątkowany w przedszkolach. Ostatecznie, kampania pod nazwą Hot Strike 
Campaign jest obecnie prowadzona. 
Mając na uwadze ostatnią z podstawowych funkcji straży pożarnej w Hong Kongu, 
faktem jest, iż zapotrzebowanie na usługi medyczne świadczone przez pogotowie ra-
tunkowe jest coraz większe. Z tego powodu hongkońska straż pożarna zaczęła być 
stopniowo odpowiedzialna za dostarczanie prostych rad dotyczących różnego rodzaju 
urazów podczas połączeń z transportem medycznym (system Post Dispatch Advice). 
Poza tym prowadzone jest badanie o nazwie Medical Priority Dispatch System, 
w szkołach natomiast został uruchomiony program znany jako School Outreaching 
Scheme. 
Podsumowując, oddział straży pożarnej w Hong Kongu pragnie dążyć do poprawy 
jakości swych usług, intensyfikować edukację dotyczącą bezpieczeństwa pożarowego, 
jak również dbać o rozwój szkoleń dla pracowników służby pożarniczej. Zadania te 
mają być prowadzone w celu zwiększenia bezpieczeństwa życia i pracy społeczności 
w Hong Kongu.  

Słowa kluczowe: straż pożarna,  ochrona życia,  ochrona przeciwpożarowa. 
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art. 226 Kodeksu pracy1, przy czym ocena tego ryzyka powinna być udokumen-
towana. 

Ocena ryzyka jest uważną obserwacją czynników występujących w pracy 
(niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia) w celu dokonania prawidłowej 
oceny podjętych środków zapobiegawczych, a także ich oceny pod względem 
zastosowanych działań prewencyjnych, celem uniknięcia wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych, które powodują między innymi: 
1. pogorszenie stanu zdrowia pracowników, 
2. występowanie szeregu strat związanych z przestojami, absencją w pracy, 

zniszczeniem maszy i gotowych produktów. 
Występowanie powyższych czynników powoduje także wymiar ekono-

miczny dla jednostek gospodarczych, głównie w postaci dodatkowych kosztów. 
Przepisy dotyczące BHP używają pojęć zagrożenia i ryzyka zawodowe-

go, co w języku potocznym oznacza prawie to samo, co możliwość wystąpienia 
szkody;  w przepisach BHP są definiowane  następująco: 
− zagrożenie 2 – oznacza jakikolwiek czynnik, który może powodować szkodę 

( np. ostre narzędzia, żrące ciecze, prace na wysokości bez zabezpieczeń, itd.), 
− ryzyko 3 – jest to prawdopodobieństwo (duże lub małe) z jakim ktoś może 

zostać poszkodowany w związku z istniejącym zagrożeniem. 
Zdaniem takich autorów jak Goldman, Kawalec, Orankiewicz 

i Rynkiewicz 4, celem oceny ryzyka zawodowego jest poprawa bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia pracowników, którą  należy przeprowadzać w następujące 
sposób: 
1. zdefiniować wszystkie istotne zagrożenia związane z pracą, 
2. ocenić jakie ryzyko jest związane z tymi zagrożeniami, 
3. sprawdzić, czy istniejące środki bezpieczeństwa są wystarczające, 
4. przebadać i zastosować środki bezpieczeństwa usuwające lub ograniczające 

ryzyko, 
5. zaplanować i zastosować środki bezpieczeństwa. 

Ocena ryzyka zawodowego jest narzędziem, które pozwala na ocenę po-
tencjalnego zagrożenia, na które pracownicy mogą być narażeni podczas pracy, 
do których można zaliczyć: 5 
− zagrożenia fizyczne, chemiczne lub biologiczne,  
− narażenia na czynniki psychospołeczne,  

                                                 
1 G. Borkowska, Kodeks pracy, Agora SA, Warszawa 2013,  s. 93.  
2 Tamże. 
3 Tamże. 
4 K. Goldman, W. Kawalec, G. Orankiewicz, W. Rynkiewicz, BHP. Poradnik dla pracodawców 
i innych osób kierujących pracownikami, Sandomierz – marzec 2009, s. 55- 56. 
5 J. Penc, Kreowanie zachowań w organizacji. Konflikty i stresy pracownicze. Zmiany i rozwój 
organizacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001,  s. 150-152. 
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− niestabilność i dezorganizację w indywidualnym funkcjonowaniu, 
− stany napięcia, niezadowolenia,  
− obciążenia psychiczne spowodowane konfliktami 
− wystąpienie depresji mogącej prowadzić do stresu przewlekłego. 

W przeprowadzonej ocenie ryzyka należy szczególnie uwzględnić ryzyko 
związane z: 
−  miejscem wykonywania pracy,  
− używanymi maszynami, urządzeniami i narzędziami 
− występowaniem czynników szkodliwych (np. wszelkie laboratoria, substan-

cje chemiczne, itd.),  
−  stosowaniem środków ochrony zbiorowej, 
− stosowaniem środków ochrony indywidualnej. 

Oceniając występowanie ww. ryzyk, należy oceniać wszystkie miejsca 
pracy, zarówno te w pomieszczeniach głównych, jak i na przestrzeni otwartej 
(przejścia, korytarze, pomieszczenia socjalne  itd.,). 

Ocena ryzyka zawodowego w danym zakładzie pracy nie powinna odby-
wać się wyłącznie „teoretycznie” (co niestety jest często spotykaną  praktyką), 
czy też poprzez przeprowadzanie zwykłego przeglądu warunków pracy polega-
jącego na sprawdzaniu stanu pomieszczeń, maszyn, narzędzi czy urządzeń, lecz 
powinna być przeprowadzana w wyniku bezpośredniej obserwacji faktycznie 
wykonywanej pracy. 

Należy podkreślić, iż ocena ryzyka jest zawsze rzeczą subiektywną 
i w związku z powyższym nie powinna jej prowadzić jedna osoba, a specjalny 
zespół złożony z przedstawicieli pracowników, kierownictwa i specjalisty BHP. 

Jeżeli po przeprowadzeniu oceny ryzyka przez powołany zespół okaże 
się, że jest konieczne i niezbędne podjęcie odpowiednich działań prewencyj-
nych, czy zabezpieczających,  to należy  podjąć decyzje: 
1. czy można całkowicie wyeliminować zagrożenia? 
2. jeżeli nie, to w jaki sposób można ryzyko działań obniżyć do akcepto-

walnego poziomu? 
Działania ograniczające poziom ryzyka6 powinny być rozważane w na-

stępującej kolejności: 
1. unikanie lub eliminowanie ryzyka; 
2. zastępowanie czynnika niebezpiecznego mniej niebezpiecznym; 
3. unowocześnienie parku maszynowego i stosowanie nowoczesnych techno-

logii; 
4. zastosowanie środków ochrony zbiorowej (np. zastosowanie wentylacji wy-

ciągowej); 

                                                 
6 K.Goldman, W. Kawalec, G. Orankiewicz, W. Rynkiewicz,  BHP. Poradnik dla…, s. 58. 
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5. stosowanie środków ochrony osobistej; 
6. przeprowadzanie szkoleń i instruowanie pracowników na bieżąco o prze-

prowadzanych zmianach. 
W związku z ograniczeniem poziomu ryzyka w pracy powinno się także 

zwracać szczególną uwagę (w ocenie ryzyka zawodowego) na występowanie 
tzw. wyższego ryzyka u pracowników z orzeczonym różnym stopniem niepeł-
nosprawności; pracowników młodocianych, czy kobiet w ciąży (specjalne wy-
magania dotyczące ochrony kobiet i młodocianych – zawarte są w odpo-
wiednich rozporządzeniach7). 

Stres zawodowy  

Stres jest nierozerwalnie związany z pracą, lecz nadmierny stres  u pra-
cowników nie tylko szkodzi ich zdrowiu , ale także powoduje również znaczne 
straty finansowe dla danego podmiotu gospodarczego. 

Problem wysokiego poziomu stresu dotyczy szczególnie pracowników:8 
− mających bezpośredni kontakt z klientami,  
                                                 
7 Kodeks pracy (dział VIII), 
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronio-
nych kobietom 
(Dz.U. z dnia 27 września 1996 r.); znowelizowane rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 
lipca 2002 r. 
(Dz.U. 2002.124.1097), 
• rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000.26.313). 
Dział IX Kodeksu pracy dotyczący zatrudniania młodocianych, 
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego 
młodocianych i ich wynagradzania znowelizowane rozporządzeniem ministra edukacji narodowej 
i sportu z dnia 12 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 278 ze zm.) 
• rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycz-
nej nauki zawodu, 
• rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 
przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie 
ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób nie mają-
cych 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz.U. nr 214, poz. 1808), 
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie prac wzbronionych 
młodocianym rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie prac wzbronio-
nych młodociany 
ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776) zmieniona ustawą 
z dnia 9 listopada 2000 r. (t.j. Dz.U.  2011 , nr 127, poz. 721 ze zm.). 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776) zmieniona ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. 
(t.j. Dz.U.  2011, nr 127, poz. 721, ze zm.). 
8 J. Penc, Kreowanie zachowań w organizacji…., s. 156-171.  
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− pracujących pod dużą presją czasu,  
− odpowiedzialnych za życie czy zdrowie innych,  
− wydających ważne decyzje itp. 

Wszechobecny stres (szczególnie przewlekły) może zagrażać każdemu 
pracownikowi, natomiast jego poziom zależy już od indywidualnych predyspo-
zycji i czynników obiektywnych,  m.in. takich jak:9  
− typ osobowości; 
− poziom samooceny; 
− sytuacja rodzinna; 
− pozycja ekonomiczna; 
− rodzaj i efektywność wsparcia udzielanego przez pracodawcę; 
− styl kierowania/zarządzania preferowany w zakładzie; 
− organizacja i warunki pracy. 

W związku z powyższymi rozważaniami można zadać zasadnicze pyta-
nie – co to jest stres?  

W opinii specjalistów10 „stres zawodowy to dyskomfort psychiczny, wy-
stępujący u pracownika spowodowany nadmierną presją ze strony pracodawcy 
lub innego rodzaju wymaganiami związanymi z pracą. Powstaje wtedy, gdy 
warunki pracy i wymagania pracodawcy przekreślają w danym momencie moż-
liwości pracowników”. 

Zdaniem naukowców reakcja stresowa przebiega w trzech fazach:11 
1. Faza pierwsza – mobilizacja. 

W tej fazie w organizmie, umyśle i zachowaniu członków zachodzą zmiany 
fizjologiczne i psychologiczne przygotowujące do zmagania się z wyma-
ganiami.  

2. Faza druga – aktywność. 
W tej fazie nagromadzona energia wykorzystywana jest na działania rozwią-
zania problemu. 

3. Faza trzecia – wyczerpanie. 
W tej fazie energia zostaje wyczerpana i człowiek nie jest już w stanie radzić 
sobie z wymaganiami. 

Powrót do pierwotnej aktywności jest możliwy po okresie intensywnego wypo-
czynku i regeneracji organizmu człowieka. 

Pojęcie stresu w teorii psychologii i socjologii12 ma przynajmniej dwa 
znaczenia: 

                                                 
9 Tamże. 
10 K.Goldman, W. Kawalec, G. Orankiewicz, W. Rynkiewicz,  BHP. Poradnik dla…, s. 78.  
11 Tamże, s. 79. 
12 W. Śmid, Psychologia i socjologia zarządzania. Słownik terminów, WSH Sosnowiec 200, s. 213.  
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1. „Jest to ogólnie wszelka siła, która zastosowana wobec organizmu, wywołu-
je istotną modyfikację jego postaci, związanej z konotacją, że jest to znie-
kształcenie lub wypaczenie”.  

Termin ten stosuje się do sił i nacisków zarówno fizycznych, psychicznych, jak 
i społecznych. 
2. „Jest to stan napięcia psychicznego, wzmożonej aktywności, wywoływany 

przez określony czynnik, tzw. stresor. Stresorem mogą być np. sytuacje 
trudne, wywołujące wewnętrzny alarm i niepokój. Stres budzi sprzeciw 
i męczy, powoduje dolegliwości somatyczne. Generalnie w sensie psycholo-
gicznym, pojęcie stresu określa cały szereg stanów wywołanych emocją za-
równo dodatnią, jak i ujemną. Od porażek i zwątpień do twórczych przeżyć 
i sukcesu”. 

W literaturze tematycznej istnieją jeszcze inne definicje stresu:13   
− stress a motywacja (stress and motivation) 
− stress a techniki radzenia sobie (stress and self-manage teniques) 
− stress dobry i zły (good and bad stress) 
− stres menedżerski (menagerial stres) 

Ostatnia definicja dotycząca stresu menedżerskiego jest najbliższa tema-
towi prezentowanej publikacji, gdyż zdaniem Śmida14„stres menedżerski (ma-
nagerial stress)  to  zaburzenia  w sferze psychosomatycznej w sytuacji rozbież-
ności między wymaganiami a możliwościami działania”.    

Łączy się on z występowaniem nadmiernego napięcia psychicznego, któ-
re jest związane najczęściej z takimi sytuacjami stresogennymi, jak:15 
1. zbyt częste występowanie sytuacji rywalizacji i zagrożenia,  
2. osobista odpowiedzialność zarówno prawna, jak i materialna za skutki dzia-

łalności kierowniczej, 
3. występowanie sytuacji konfliktowych, 
4. trudności w podejmowaniu decyzji przy braku pełnej informacji izwiąza-

nym z tym ryzykiem, 
5. wysoka intensywność pracy (związana także z kierowaniem lub częstymi 

podróżami służbowymi), 
6. konieczność stałej kontroli swego zachowania w warunkach tzw. ekspozycji 

społecznej, 
7. dyspozycyjność  w stosunku do współpracowników oraz partnerów, 
8. częste działania  w warunkach deficytu czasu,  
9. praca kosztem własnego wypoczynku i życia rodzinnego, co w znacznym 

stopniu utrudnia regenerację sił, a nawet prowadzi do kumulacji stanu zmę-
czenia psychofizycznego. 

                                                 
13 W. Śmid, Psychologia i socjologia zarządzania…, s. 213-214. 
14 Tamże.  
15 Tamże. 
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Wydaje się zasadne (w aspekcie tematu artykułu) odniesienie się do po-
wyższego stwierdzenia. Praca menedżera, mimo dużych obciążeń, daje także 
pozytywne efekty, gdyż umożliwia samorealizację, stwarza możliwość realiza-
cji własnych zamierzeń, ambicji, tworzenia rzeczy nowych, wykazywania 
swych zalet oraz potwierdzenia własnej wartości.  

Zatem reasumując, można stwierdzić, że stres może mieć również wy-
dźwięk pozytywny – tzw. dobry stres, czyli stres kreatywny podnoszący poziom 
aspiracji, pobudzający inwencję twórczą, a więc będący siłą motywacyjną wyż-
szej efektywności działania, którą umożliwiają działania eustresorów. 16 

Generalnie jednak stres kojarzy się z negatywnym odczuciem pracowni-
ków (działania dystresorów)17 i dopiero gdy pracownik potrafi sobie poradzić 
z wymaganiami (problem zostaje rozwiązany), stres ustępuje. Ale najczęściej 
gdy stawiane wymagania przekraczające możliwości trwają zbyt długo i poja-
wiają się zbyt często, występuje brak wewnętrznego wsparcia dla jego pokona-
nia – reakcja stresowa trwa nadal i pogłębia się. Człowiek jest zmęczony, nie 
radzi sobie z pracą, pojawia się bezradność, apatia, smutek, poczucie winy, 
następuje utrata zaufania do siebie, przełożonych, współpracowników – zatem 
utrata zaufania do firmy. Przedłużający się stres jest niekorzystny zarówno dla 
pracownika, pracodawcy, jak i przedsiębiorstwa.  

Nadmierny stres pracowników powoduje straty w przedsiębiorstwie 
(aspekt ekonomiczny) – zwiększa koszty funkcjonowania i w skrajnych przy-
padkach może przyczynić się do upadku firmy. Dlatego ważne jest, aby monito-
rować stres, jego poziom u pracowników i podejmować wczesne działania 
w celu jego wyeliminowania lub obniżenia. W tym miejscu warto zastanowić 
się jakie czynniki głównie wpływają na wysoki poziom stresu, jakie są przy-
czyny stresu zawodowego i jak przebiega ich gradacja. 

Wysoki poziom stresu u pracowników danego zakładu jest w większości 
spowodowany przyczynami związanymi z:18  
1. błędami w zlecanych im zadaniach, 
2. sposobem organizacji pracy, 
3. stosunkiem przełożonych, 
4. nieodpowiednim stylem zarządzania, 
5. brakiem prawidłowej komunikacji, 
6. stosunkami panującymi w zakładzie, 
7. warunkami występującymi w pracy (hałas, mikroklimat, czynniki szkodliwe 

i uciążliwe), 

                                                 
16 http://pl.wikipedia.org/wiki/Stres 
17 http://pl.wikipedia.org/wiki/Stres 
18  K. Szczepaniak (red), Biznes. Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN Warszawa 2007, t. 5, 
s. 28-29. 
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8. nieprzystosowanym odpowiednio stanowiskiem pracy, 
9. nieodpowiednią motywacją i systemem gratyfikacji. 

Przyczyny stresu zawodowego to przede wszystkim zbyt wysokie wyma-
gania w stosunku do możliwości realizacji zadań przy jednoczesnym braku 
wsparcia oraz: 19 
− przeciążenie ilościowe pracą 
− niedociążenie jakościowe lub ilościowe 
− ograniczony zakres kontroli nad wykonywaną pracą  
− konflikt roli zawodowej (np. niesprecyzowane, niejasne oczekiwania przeło-

żonych)  
− brak wsparcia (ze strony pracodawcy, współpracowników i atmosfery panu-

jącej w firmie). 
W każdej instytucji/przedsiębiorstwie czy zakładzie pracy zasadne są 

działania zarówno eliminujące źródła stresu, jak i ograniczające skutki wystę-
powania stresu, do których należy zaliczyć działania eliminujące źródła stresu 
w postaci: 20 
− wprowadzenia elastycznego rozkładu czasu pracy, 
− poprawy psychospołecznych warunków pracy,  
− prowadzenia z pracownikami konsultacji, 
− poprawy organizacji pracy, 
− poprawy fizycznych warunków pracy, 
− dostosowania wymagań ilościowych lub jakościowych do możliwości, 
− dopasowania obowiązków konkretnych pracowników do ich możliwości 

realizacji zadań, 
− tworzenia jasnych i znanych kryteriów oceny pracy oraz nagradzania 

i awansowania pracowników, 
− organizowania szkoleń doskonalących dla pracowników na stanowiskach 

kierowniczych. 
Mimo działań podejmowanych w celu wyeliminowania źródeł stresu – 

w praktyce rzadko daje się wyeliminować stres w zupełności, dlatego 
w zależności od tego, jaki poziom stresu pozostaje, należy wprowadzić dla po-
szczególnych grup pracowniczych działania ograniczające jego skutki. 

Podejmowanie działania przez jednostki organizacyjne (każdego typu) 
podjęte są dla ograniczenia szkodliwych skutków stresu zarówno dla pracowni-
ków jak i dla pracodawców. 
Powyższe działania polegają głównie na: 

                                                 
19 K.Goldman, W. Kawalec, G. Orankiewicz, W. Rynkiewicz,  BHP. Poradnik dla…, s. 79-80. 
20 A. Biela, Styl decyzyjny i stres menedżerski [w]: Współdziałanie. Rywalizacja. Wybrane zagad-
nienia z psychologii kierowania (red,) Z. Uchnast,  Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin – Nowy Sącz, s. 76-78. 
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− stwarzaniu pracownikom możliwości nawiązywania w pracy kontaktów ze 
współpracownikami i dawania sobie wzajemnego wsparcia, 

− zorganizowaniu dla pracowników warsztatów z uwzględnieniem strategii 
występowania, ograniczenia i eliminacji wszelkiego rodzaju stresów, 

− zapewnieniu opieki psychologicznej dla osób dotkniętych silnym lub długo-
trwałym stresem, 

− dążeniu do zapewnienia wsparcia i pomocy ze strony przełożonych (chociaż 
jest to trudne dla obydwu stron).  

W celu wsparcia powyższych działań (zidentyfikowanie wszystkich 
przyczyn stresu) konieczne jest nawiązanie dialogu reprezentantów pracodawcy 
z przedstawicielami pracowników, związków zawodowych, służby bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, lekarzy zakładowych, co w efekcie końcowym powinno 
przynieść wymierne korzyści w postaci eliminacji lub przynajmniej ogranicze-
nia poziomu stresu.  

Dyskryminacja 

Jednym z ważniejszych czynników psychospołecznych wpływających na 
zagrożenie w pracy, jaki muszą brać pod uwagę wszyscy pracodawcy instytucji 
rządowych, pozarządowych, przedsiębiorstw biznesowych (produkcyjnych, 
usługowych, czy handlowych, edukacji szkolnej i szkolnictwa wyższego, admi-
nistracji publicznej, samorządowej i wszystkich innych mniejszych lub więk-
szych zakładów pracy, jest szeroko pojmowane pojęcie określane terminem  
dyskryminacja. 

W procesach współczesnej cywilizacji występują różne rodzaje dyskry-
minacji, lecz ze względu na obszerność zagadnienia zostaną przedstawione 
tylko niektóre rodzaje dyskryminacji występujące w terminologii psychologii 
społecznej i prawie pracy. 

Zasadnym jest wyjście od definicji samego pojęcia dyskryminacja (di-
scrimination)21 – w psychologii społecznej i pokrewnych jej dziedzinach „jest 
nierównym traktowaniem różnych osób lub grup na podstawie zupełnie arbi-
tralnie uznanych cech (rasa, płeć, przynależność etniczna, pochodzenie kultu-
rowe).  

Dyskryminacja polega na odmawianiu poszczególnym jednostkom akce-
su w jakichś grupach, pozbawianiu przywileju, prestiżu czy władzy – jest rodza-
jem uprzedzenia, które także może się realizować za pośrednictwem oficjalnych 
instytucji danej grupy czy społeczeństwa (tzw. dyskryminacja instytucjonalna) 

                                                 
21 W. Śmid, Psychologia i socjologia zarządzania…, s.  68. 
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lub może mieć wymiar ekonomiczny (niemożność zajmowania pewnych sta-
nowisk, uprawnienia niektórych zawodów, korzystania z opieki społecznej itp.). 
W takim ujęciu można mówić o dyskryminacji etnicznej czy politycznej22. 

Dyskryminacja płci (sex discrimination), tzw. seksizm23, polega na nie-
równym traktowaniu w obrębie grupy czy też danej społeczności kobiet oraz 
mężczyzn w różnych sferach ich aktywności społecznej. Dotyczy to głównie 
aktywności zawodowej, w której określone zawody stereotypowo są „przyna-
leżne” określonej płci. 

Brak równego traktowania może także przybierać formy instytucjonalne 
(niektórzy pracodawcy chętniej zatrudniają mężczyzn lub przeciwnie – preferu-
ją zatrudnianie kobiet) – w przypadku zatrudnienia na danym stanowisku nie 
jest brane pod uwagę wykształcenie, zdolności, predyspozycje itd., tylko płeć. 

Z kolei pojęcie dyskryminacja ze względu na wiek24  (old age discrimina-
tion) „jest rodzajem dyskryminacji, która najbardziej dotyka osoby starsze, któ-
re są stereotypowo postrzegane jako «godne litości», niezaradne, stojące 
u progu śmierci i nie potrafiące funkcjonować w społeczeństwie ludzi zdro-
wych, młodych, czyli po prostu  «normalnych».  

Osoby starsze są często dyskryminowane przy przyjęciu na określone 
stanowisko lub izolowane i zmuszane do przeniesienia się na „mniej reprezenta-
tywne czy eksponowane” lub wręcz zwalniane z dotychczas zajmowanego sta-
nowiska.  

Powyższe działania w psychospołecznym wymiarze „starości” są kry-
tycznymi czynnikami wywołującymi przewlekły stres, który uniemożliwia ad-
aptację do nowej sytuacji zawodowej czy życiowej osób dyskryminowanych, 
a także w niektórych przypadkach może prowadzić do przewlekłej nerwicy lub 
depresji, niekiedy kończącej się podjęciem decyzji o charakterze suicydalnym25. 

Jak już wcześniej podkreślono, pracodawca jest zobowiązany ustawowo 
szanować godność pracownika oraz jego inne dobra osobiste. 

Ważność tego problemu społecznego została umocowana prawnie, zgod-
nie z przepisem art. 11 Kodeksu pracy 26 : „jakakolwiek dyskryminacja 
w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, a w szczególności ze względu na 
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, 
przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, 

                                                 
22 B. Kłos,  J. Szymańczak (red.) Zasada równości i zasada niedyskryminacji ,Wydawnictwo  Biuro 
Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, "Studia BAS" nr 2/2011 
23  D.T. Kenrick, S.L. Neuberg, R.B. Cialdini, Psychologia społeczna, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk 2002,  s. 549-557. 
24 W Šmid, Psychologia i socjologia zarządzania..., s. 68. 
25 B. Harwas-Napierała, J. Trem pała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okre-
sów życia człowieka, PWN,  Warszawa 2003, t. 2, s. 266-282. 
26 G. Borkowska, Kodeks pracy…, s. 8. 
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a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, albo 
w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna”. 

Omawiając pojęcie dyskryminacji w stosunkach pracy, należy podkreślić, 
iż jest ono bezpośrednio skorelowane z pojęciem równego traktowania 
w zatrudnieniu. 

Zasada równego traktowania 

Przepisy Kodeksu pracy regulują również sprawę równego traktowania 
w zatrudnieniu27 (art. 18 pkt.), w sposób zwięzły i logiczny w celu przejrzysto-
ści i jednoznaczności interpretacji dotyczącej ryzyka zawodowego występują-
cego w czynnikach psychospołecznych procesu pracy.  

Zgodnie z powyższymi przepisami środowisko pracy powinno być wolne 
od stosowania i doznawania wszelkiego rodzaju przemocy fizycznej 
i psychicznej oraz wszelkich form nękania czy szykanowania pracowników 
w miejscu pracy. Tego typu skrajne i niedopuszczalne zachowania stosowane są 
czasami przede wszystkim przez przełożonych względem pracowników, ale 
również i przez samych współpracowników i w skrajnych przypadkach mogą 
przybrać formę przemocy psychicznej zwanej mobbingiem. 

Mobbing jako element stresu 

Zgodnie z definicją umieszczoną w Kodeksie pracy28 (Art. 94 pkt. 3.) 
mobbing to „działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane 
przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu 
lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności 
zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracow-
nika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”. 

Często mylnie za mobbing uważa się wszystkie stresujące pracownika sy-
tuacje wywołane np. przykrym zachowaniem pracodawców czy przełożonych, 
gdyż mobbingiem nie jest każdy występujący konflikt w pracy, spowodowany  
np. zwróceniem uwagi nieprzyjemnym tonem, wydaniem polecenia pozostania 
w pracy po godzinach, odmowa udzielenia urlopu, itd. 

Według Państwowej Inspekcji Pracy29 mobbing to długotrwałe dręczenie 
ofiary, jej poniżanie i ośmieszanie.  

                                                 
27 Tamże…, s. 9. 
28 G. Borkowska, Kodeks pracy…, s. 43. 
29 http://www.bydgoszcz.oip.pl/2009/2009_z_policja_o_mobingu.htm 
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Przyjmuje się, że mamy do czynienia z mobbingiem wtedy, gdy ofiara 
prześladowana jest co najmniej raz w tygodniu przez okres co najmniej pół 
roku, przy czym prześladowania polegają najczęściej na:30  
− publicznym upominaniu, 
− przerywaniu wypowiedzi, 
− niedopuszczaniu do głosu,  
− oczernianiu ofiary w oczach jej współpracowników, 
− rozgłaszaniu plotek na temat ofiary, 
− izolowaniu i utrudnianiu kontaktów z innymi, 
− zlecaniu zadań niezgodnych z kompetencjami, 
− obrażaniu i ośmieszaniu, 
− obniżaniu wynagrodzenia i pomijaniu przy awansach, 
− straszeniu zwolnieniem z pracy itp. 

Długotrwałe nękanie, szykanowanie i prześladowanie w skrajnych przypad-
kach może spowodować u osoby mobbingowanej: 
− poważne pogorszenie zdrowia, 
− przeżycie bardzo poważnego stresu, 
− obniżenie samooceny, 
− brak wiary w siebie (w wiedzę, kompetencję, umiejętności itd.), 
− nerwicę, apatię, stres, 
− niezdolność do pracy 
− „wyniszczenie” psychiczne, 
− próbę samobójczą. 

Szukając sposobów przeciwdziałania mobbingowi, osoby nękane i mo-
lestowane psychicznie powinny szukać wsparcia zarówno u pracowników, jak 
i poza środowiskiem pracy, lecz przede wszystkim powinny zgłosić zaistniały 
problem przełożonemu czy dyrekcji oraz szukać pomocy psychologicznej lub 
porady w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Antymobbingowym (OSA) 31 . 
W skrajnych przypadkach osoba szykanowana powinna zwolnić się z pracy i na 
drodze sądowej powinna dochodzić swoich praw. 
Zjawisko mobbingu najczęściej występuje w dużych organizacjach, takich jak 
korporacje, banki, duże firmy usługowe, szkoły, uczelnie wyższe itp.  

Zasadniczo zjawisko mobbingu pojawia się w podmiotach gospodar-
czych, w których błędy w zarządzaniu ich strategią przejawiają się w  takich 
obszarach działania, jak: 
− niewłaściwa organizacja pracy, 
− niejasny podział kompetencji, 

                                                 
30 K. Goldman, W. Kawalec, G. Orankiewicz, W. Rynkiewicz, BHP. Poradnik dla pracodawców…, 
s.84. 
31 http://osa_stow.republika.pl/start.html 
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− niesprawiedliwa polityka socjalna, 
− niesprawiedliwe karanie, jak i nagradzanie pracowników, 
− ignorowanie występowania konfliktów, 
− złe, niewłaściwe zarządzanie, 
− niejasne kryteria oceny wyników pracy, 
− konflikt dotyczący awansowania osób niekompetentnych. 

Sprawy mobbingu reguluje w ustawodawstwie polskim Kodeks pracy 
(Dział czwarty: Obowiązki pracodawcy i pracownika), który w art. 943 reguluje 
sprawy mobbingu. W art. 943 § 1 pracodawca jest obowiązany do przeciwdzia-
łania lobbingowi i zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownik poszkodo-
wany z powodu mobbingu może mieć prawo do zadośćuczynienia i odszkodo-
wania. Zgodnie z art. 943 Kodeksu pracy pracownik, u którego mobbing wywo-
łał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytu-
łem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. W § 4 pracownik, któ-
ry wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pra-
codawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodze-
nie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.  

Jak wynika z przeprowadzonej powyżej analizy, sprawy ryzyka zawodo-
wego w aspekcie czynników psychospołecznych są kwestią niezwykle ważną 
tak dla pracowników, pracodawców, jak i firm, jako zjawisko występujące co-
raz częściej we współczesnych modelach zarządzania w gospodarce rynkowej, 
poczynając od przedsiębiorstwa, a kończąc na wielkich korporacjach. 

Kończąc rozważania nad zagrożeniami związanymi z czynnikami psy-
chospołecznymi i ich rolą w zapobieganiu ryzyka zawodowego, należałoby 
przestrzec społeczność środowisk pracowniczych, decydentów, pracodawców 
i innych usługodawców przed bagatelizowaniem występowania tych zjawiski 
uświadomić osoby poszkodowane w wyniku mobbingu, że mogą się bronić 
zarówno samodzielnie, jak i poprzez instytucje do tego powołane. 
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Aneks  

Kodeks pracy, red. G. Borkowska,  Agora SA,  
Warszawa 2013 

Art. 18 
3a

 

§ 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania 
i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz do-
stępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, 
narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie 
etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie 
na czas nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. 

§ 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie 
w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 1. 

§ 3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik 
z jednej lub kilku przyczyn określonych w § 1 był, jest lub mógłby być traktowa-
ny w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy. 

§ 4. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie 
neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania 
występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie 
niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, 
warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podno-
szenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracow-
ników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn 
określonych w § 1, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiek-
tywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnię-
ty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne. 

§ 5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 2 jest także: 
1. działanie polegające na zachęceniu innej osoby do naruszania zasady rów-

nego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady. 
2. niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godno-
ści pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżają-
cej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie). 

§ 6. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane 
zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, 
którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, 
w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, 
upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery, na zachowanie to mogą się składać 
fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne). 

§ 7. Podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu lub molesto-
waniu seksualnemu, a także podjęcie przez niego działań przeciwstawiających 
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się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu nie może powodować jakich-
kolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika. 

Art. 18
3b

 
§ 1. Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, 

z zastrzeżeniem §2-4, uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pra-
cownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1, którego skut-
kiem jest w szczególności: 
1. odmowa nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy, 
2. niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków 

zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych 
świadczeń związanych z pracą, 

3. pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifi-
kacje zawodowe- chyba, że pracodawca udowodni, że kierował się  obiek-
tywnymi powodami. 

§ 2. zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania 
proporcjonalnego do osiągnięcia zgodnego z prawem celu różnicowania sytu-
acji pracownika polegające na: 
1. nie zatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 

183a § 1, jeżeli rodzaj pracy lub warunki jej wykonywania powodują, że 
przyczyna lub przyczyny wymienione w tym przepisie są rzeczywistym 
i decydującym wymaganiem zawodowym stawianym pracownikowi,  

2. wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru 
czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami nie dotyczącymi pra-
cowników bez powoływania się na inną przyczynę lub inne przyczyny wy-
mienione w art. 183a § 1 

3. stosowaniu środków, które różnicują sytuację prawną pracownika, ze wzglę-
du na ochronę rodzicielstwa lub niepełnosprawność, 

4. stosowaniu kryterium stażu pracy przy ustalaniu warunków zatrudnienia 
i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania i awansowania oraz do-
stępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co uzasad-
nia odmienne traktowanie pracowników ze względu na wiek. 

§ 3. Nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrud-
nieniu działania podejmowane przez określony czas, zmierzające do wyrówny-
wania szans wszystkich lub znacznej liczby pracowników wyróżnionych z jednej 
lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1 przez zmniejszenie na korzyść 
takich pracowników faktycznych nierówności, w zakresie określonym w tym 
przepisie. 

§ 4. Różnicowanie pracowników ze względu ma religię lub wyznanie nie 
stanowi naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, jeżeli 
w związku z rodzajem i charakterem działalności prowadzonej w ramach ko-
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ściołów i innych związków wyznaniowych, a także organizacji, których cel dzia-
łania pozostaje w bezpośrednim związku z religią lub wyznaniem, religia lub 
wyznanie pracownika stanowi istotne, uzasadnione i usprawiedliwione wyma-
gania zawodowe. 

Art. 18
3c 

 
§ 1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jedna-

kową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. 
§ 2. Wynagrodzenie , o którym mowa w §1, obejmuje wszystkie składniki 

wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia 
związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej 
formie niż pieniężna. 

§ 3. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wy-
maga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzo-
nych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i do-
świadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku. 

Art. 18
3d  

Osoba, wobec której ustawodawca naruszył zasadę równego traktowania 
w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż mini-
malne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. 

Art. 18
3e  

§ 1. Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu 
naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może być podstawą 
niekorzystnego traktowania pracownika, a także nie może  powodować jakich-
kolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika, zwłaszcza nie może 
stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku 
pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do pracownika, który udzielił 
w jakiejkolwiek formie wsparcia pracownikowi korzystającemu z uprawnień 
przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrud-
nieniu. 
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HAZARDS ARISING FROM PSYCHOSOCIAL FACTORS 
AND THEIR ROLE IN THE PREVENTION 

OF OCCUPATIONAL RISK 

Abstract 

In accordance with EU directives the primary responsibility of employers is to ensure 
the safety and health of employees mainly through prevention of occupational risks. 
Therefore, organizing the work process should avoid risk, and the type of risk that can-
not be avoided must be properly assessed and took appropriate preventive measures. 
The risks as psychosocial factor will be presented based on the ubiquitous presence of 
stress, which is inextricably linked to work. Obligation to carry out a risk assessment 
and informing  workers about a possible risk is imposed on employers by art. 226 of the 
regulations of the Labour Code, where the employer is also obliged to respect the digni-
ty and rights of employees by art. 11 of the Labour Code of employment discrimination 
(Article 18 paragraph. 3, 3a, 3b, 3c, 3e Labor Code) and in accordance with the provi-
sions of art.94 § 1 of the Labour Code - the employer is required to prevent mobbing 

Keywords: risk, occupational risk, risk assessment, subjectivity, prevention risk, stress, 
effects of economic stress, principles of equal treatment, mobbing. 
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rzyszy jednak pewne ryzyko. Przy źle zaprojektowanym, nienadzorowanym czy 
zaniedbanym placu ryzyko to zdecydowanie wzrasta i może dojść do wypadku. 
Pod względem liczby wypadki na placach zabaw stanowią trzecią w kolejności, 
po drogowych i domowych, kategorię wypadków dzieci. W Polsce zdarza się 
ponad 100 tysięcy, wymagających co najmniej pomocy ambulatoryjnej, wypad-
ków dzieci na terenach zabaw [1]. Z reguły są to lekkie stłuczenia i otarcia, 
a w skrajnych wypadkach złamania kończyn, rany, wstrząśnienia mózgu.  

Najważniejszym elementem wyposażenia placu zabaw są umieszczone na 
nim urządzenia. Mogą być one przyczyną takich wypadków, jak: zakleszczenie 
głowy, szyi, kończyn, całego ciała lub odzieży, upadki oraz kolizje. Biorąc pod 
uwagę „nieprzewidywalny” charakter dzieci, przy projektowaniu placu zabaw 
należy brać pod uwagę każdą z tych ewentualności.  

Kierując się bezpieczeństwem najmłodszych, narzędziami, jakimi dyspo-
nujemy, są dwie normy dotyczące placów zabaw: PN-EN 1176 i PN-EN 1177. 
Pierwsza z nich składa się z dziewięciu części. Określa ona ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań. Odnosi się do wszystkich placów zabaw i urzą-
dzeń, które na nim się znajdują, a także do innego sprzętu, który nie jest prze-
znaczony do zabawy, jak ławki czy kosze na śmieci. Zakresem normy nie są 
objęte przygodowe place zabaw, które służą do celów dydaktycznych. Norma 
PN-EN 1177 dotyczy nawierzchni placów zabaw amortyzujących upadki.  

Centrum Kontroli Placów Zabaw podaje ogólne wymagania bezpie-
czeństwa: 
− bezpieczeństwo urządzenia, które posiada kilka funkcji (np. kołysze się oraz 

obraca), powinno być sprawdzone pod kątem wymogów określonych dla 
wszystkich jego funkcji,  

− wielkość urządzeń oraz stopień trudności zabawy na nich powinny być do-
stosowane do wieku potencjalnych użytkowników,  

− ryzyko stwarzane przez urządzenia zawsze powinno być oczywiste,  
− woda (deszcz) nie powinna się zbierać na urządzeniach, chyba że sprzęt 

został w tym celu zaprojektowany,  
− urządzenia powinny zapewniać dostęp osobom dorosłym,  
− sprzęt zamknięty (taki jak tunele) dłuższy niż 2 metry powinien zawsze po-

siadać dwa wejścia, aby umożliwić ucieczkę,  
− na placu powinna być tablica informacyjna zawierająca dane o nazwie osoby 

odpowiedzialnej za utrzymanie miejsca zabaw; celowym jest, aby na takiej 
tablicy wskazać adres placu zabaw i numery do służb ratunkowych, zaś aby 
w pobliżu placu była budka telefoniczna, by łatwiej można było wezwać 
pomoc,  

− na urządzeniach, które są zainstalowane w podłożu, powinien być umiesz-
czony przez producenta czytelny znak poziomu podstawowego; wskazuje on 
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wysokość, na jakiej montaż gwarantuje stabilność sprzętu (znak ten powi-
nien być równy z nawierzchnią lub płaszczyzną zabawy), 

− urządzenia powinny być oznakowane nazwą i adresem producenta lub upo-
ważnionego przedstawiciela, numerem kolejnym, pozwalającym na indywi-
dualną identyfikację (metryczki urządzenia i roku produkcji) oraz numerem 
i datą normy, której wymogom odpowiadają (np. EN1176-1: 2008) [7]. 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa na placu zabaw nie wystarczy prze-
strzegać powyższych wskazówek. Ważnym elementem zmniejszenia ryzyka jest 
nadzór nad tego typu obiektami. Place zabaw podlegają kontroli na trzech eta-
pach ich funkcjonowania: kontrola przez oględziny, kontrola funkcjonalna oraz 
coroczna kontrola podstawowa. Kontrola pomontażowa służy eliminacji zagro-
żeń powstałych w trakcie produkcji lub montażu urządzeń. Obejmuje ona 
wszystkie wymagania zawarte w normach 1176, prawie budowlanym, ustawie 
o ogólnym bezpieczeństwie produktu. Jest ona zalecana jako istotny etap za-
pewnienia bezpieczeństwa placu zabaw [1]. Obowiązek zapewnienia bezpie-
czeństwa placu zabaw spoczywa na właścicielu, bez względu na to, czy insta-
lowane urządzenia posiadają certyfikat zgodności z normą. Dlatego też bardzo 
istotne jest przeprowadzanie dodatkowej kontroli zgodności z normami po mon-
tażu urządzeń zabawowych.  

Aby utrzymać plac zabaw w poprawnym stanie technicznym i sanitar-
nym, zalecany jest system kontroli placu, uwzględniający trzy rodzaje kontroli 
okresowej: regularna kontrola przez oględziny (min. raz w tygodniu),  kontrola 
funkcjonalna (co 1 do 3 miesięcy) oraz  coroczna kontrola podstawowa [2]. 
Inspekcje powinny obejmować cały plac, włącznie ze ścieżkami, ogrodzeniami, 
siedzeniami, wejściami, a nie tylko zamontowane na nim urządzenia [3].  

Poza kontrolami określonymi w normie 1176-7, prawo budowlane regu-
luje sposób i częstość kontroli, mającej na celu sprawdzenie stanu technicznego, 
przydatności do użytkowania obiektu budowlanego i jego estetyki. Kontrole 
takie powinny być przeprowadzane przez właściciela lub zarządcę, co najmniej 
raz na 5 lat. Jednak, jak wynika z komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego z dnia 4 lipca 2008 r., właściciele i zarządcy, poza egzekwowa-
niem przepisów prawa budowlanego, powinni stosować się do wymogów kon-
troli placów zabaw określonych w normie 1176-7. Nadzór budowlany, w celu 
monitorowania ogólnego poziomu bezpieczeństwa placów zabaw, przepro-
wadza wybiórczo kontrole wybranych placów zabaw na terenie całego kraju. 
Do podstawowych obowiązków organów nadzoru budowlanego należy nadzór 
i kontrola nad przestrzeganiem prawa budowlanego, a w szczególności warun-
ków bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także zgodności rozwiązań architekto-
niczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi, zaleceniami nor-
matywnymi oraz zasadami wiedzy technicznej [4, 7, 8]. 
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W 2008 roku organy nadzoru skontrolowały w Polsce 13 100 placów za-
baw. Sprawdzano stan techniczny kontrolowanych obiektów. W wyniku tej 
kontroli stwierdzono 1815 nieprawidłowości dotyczących obiektów małej archi-
tektury m.in.:  
− uszkodzenia lub brak elementów,  
− uszkodzenia lub brak elementów zabezpieczających,  
− brak prawidłowego zakotwienia i niedostateczna stabilność,  
− brak lub uszkodzenie ogrodzenia placu zabaw,  
− zaniedbania w zakresie porządku i/lub estetyki zagospodarowania placu,  
− skorodowane elementy huśtawek i zjeżdżalni, 
− brak odpowiednich zabezpieczeń w karuzelach, 
− zły stan piaskownic, śmieci zagrażające zdrowiu (ostre, twarde lub toksycz-

ne przedmioty, np. butelki, puszki, niedopałki papierosów),  
− zaniedbania w zakresie konserwacji (w tym malowania, uzupełniania drob-

nych elementów, jak śruby, nakrętki itp.),  
− niezachowanie stref bezpieczeństwa, 
− niewłaściwą nawierzchnię (dobór nawierzchni niezgodny z wysokością 

swobodnego upadku), 
− brak elementów hamujących ruch, 
− uszkodzenia stwarzające ryzyko skaleczenia lub zranienia (zadziory, śruby 

czy gwoździe wystające z elementów wyposażenia) [9].  

Koncepcja placu zabaw 

Chęć zapewnienia wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa pocią-
ga za sobą relatywnie wysokie koszty. Bardzo często dla wielu inwestorów plac 
zabaw jest ostatnim z elementów zagospodarowania osiedla mieszkalnego. 
Na tym etapie wielu z nich dysponuje ograniczonym budżetem. Z tego powodu 
w projekcie dobrano najprostsze rozwiązania. Projekt ten stanowi wskazówkę, 
jak projektować bezpieczny plac zabaw. Może być on dowolnie rozbudowywa-
ny, przy zachowaniu opisanych wytycznych.  

Plac zabaw odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju dzieci w wieku 3–6 
lat. Wiek przedszkolny dziecka charakteryzuje się dużą intensywnością rozwoju 
fizycznego. W tym okresie następuje szybki wzrost kośćca i muskulatury ciała. 
Z tego względu należy dzieciom uważnie dawkować wysiłek fizyczny, prze-
strzegać zmienności pozycji ciała oraz stwarzać warunki do swobodnego, do-
wolnie przez dzieci zmienianego i regularnego rytmu i tempa ruchów. Wpłynie 
to dodatnio na wzmocnienie kośćca i muskulatury dziecka. W tym okresie na-
stępuje również rozwój i usprawnienie narządów wewnętrznych: serca, płuc, 
układu pokarmowego, których czynności coraz bardziej są zbliżone do funkcji 
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organizmu dojrzałego [5]. Ważne jest więc przebywanie dziecka na świeżym 
powietrzu. Umożliwiają to ogólnodostępne place zabaw.  

Teren placu 

Teren placu zabaw obejmuje obszar 154 m2. Zgodnie z zasadami na jed-
nego mieszkańca powinno przypadać około 2 m2 placu zabaw. Projektowany 
plac może więc być przeznaczony dla zabudowy mieszkalnej do 75 osób. 
W zależności od typu zabudowy w pobliżu której umieszczamy osiedlowy plac 
zabaw, należy przestrzegać obowiązujących przepisów (rozporządzenie z dnia 
12.04.2002 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie): 
− dla lokalizacji przy budynkach wielorodzinnych objętych jednym pozwole-

niem na budowę należy zachować odległość 10 m od linii rozgraniczających 
ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc 
gromadzenia odpadów, 

− dla lokalizacji w pobliżu parkingu należy zachować odległość co najmniej 
7 m – w przypadku parkingu na 4 stanowiska, 10 m – w przypadku parkingu 
z 5 do 60 miejscami parkingowymi oraz 20 m – w przypadku parkingu 
z liczbą miejsc powyżej 60. 

Urządzenia 

Wybierając elementy wyposażenia zabaw, należy zwrócić uwagę na dwa 
istotne elementy. Pierwszą i najważniejszą cechą urządzeń, jakie zamieścimy na 
terenie zabawowym, jest jakość materiałów, z których są one wykonane. Obec-
nie na rynku dostępne są zarówno urządzenia wykonane z metalu, jak 
i z drewna. W obu przypadkach powinny być to materiały jak najwyższej jako-
ści, bezpieczne dla dziecka, charakteryzujące się wysoką trwałością, pokryte 
nietoksycznymi materiałami powłokotwórczymi. Urządzenia powinny mieć 
zaokrąglone powierzchnie. Drugą istotną cechą wyposażenia jest jego kolor. 
Dzieci najlepiej czują się wśród ciepłych i pogodnych barw, które rozwijają 
umysł i motywują do działania. Żywe kolory, takie jak żółty, czerwony czy 
pomarańczowy, pobudzają dziecko. Przy projektowaniu placu zabaw wybrano 
urządzenia firmy SUN+. Na terenie placu zabaw usytuowane są następujące 
elementy: 
• huśtawka wahadłowa dla dzieci w wieku od 3–6 lat (nr katalogowy 4156) – 

jedno siedzisko proste zawieszone na konstrukcji z rur stalowych o rzucie 
3,20 x 1,17 [m] i wysokości 2,10 [m]; strefa bezpieczeństwa o nawierzchni 
gumowej min. 3,20 x 7,17 [m]; urządzenie posiada certyfikat zgodności oraz 
spełnia wszystkie wymagania odnośnie do wieku dzieci korzystających z te-
go urządzenia i dla których plac jest zaprojektowany (rys. 1), 
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Rys. 1. Huśtawka wahadłowa [10] 

• huśtawka wagowa Ważka (nr katalogowy 4102) - wykonana z konstrukcji 
stalowej oraz sklejki wodoodpornej malowanej farbą akrylową; strefy bez-
pieczeństwa o nawierzchni gumowej min. 5,10 x 3,44 [m], urządzenie po-
siada certyfikat zgodności, zostało wybrane ze względu na estetykę wykona-
nia oraz żywe kolory zachęcające do korzystania z urządzenia (rys. 2),  

 

Rys. 2. Huśtawka wagowa ważka [10] 
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• piaskownica (nr katalogowy 4243) – czterokątna, wymiary 1, 4 x 1, 4 [m], 
drewniana wykonana sklejką wodoodporną, malowana farbą akrylową; stre-
fa bezpieczeństwa 2,4 x 2,4 [m]; aby urządzenie było bezpieczne oraz długo 
służyło dzieciom, należy regularnie wymieniać piasek,  

• ławka (nr katalogowy 2105),  
• kosz na śmieci (nr katalogowy 1312).  

Na placu zabaw znajduje się również regulamin określający zasady użyt-
kowania placu zabaw.  

Na wyposażeniu projektowanego placu zabaw nie znalazła się zjeżdżal-
nia. Przy wyborze takiego urządzenia należy pamiętać, iż musi być ono ukie-
runkowane względem słońca. Skierowanie zjeżdżalni na południe spowoduje jej 
szybkie nagrzewanie, co może wywołać poparzenie się użytkowników. 

Ogrodzenie 

Ogrodzenie placu zabaw pełni istotną funkcję. Ma ono zabezpieczać te-
ren zabaw przed wandalizmem oraz uniemożliwić wstęp zwierzętom mogącym 
teren zanieczyścić. Powinno być wytrzymałe i bezpieczne dla dzieci. Krawędzie 
ogrodzenia powinny być zaokrąglone, pozbawione chropowatych elementów, 
uniemożliwiać uwięźnięcie dziecka w przestrzeniach lub otworach znajdują-
cych się w ogrodzeniu. Istotne są również materiały, z których ogrodzenie zo-
stało wykonane. Poza wytrzymałością ważny jest rodzaj zastosowanych środ-
ków impregnujących (w przypadku płotów drewnianych) czy środków służą-
cych do galwanizacji metalu (ogrodzenia metalowe). Rekomendowana wyso-
kość ogrodzenia placu zabaw to 1 m [11]. Dobrym rozwiązaniem są ogrodzenia 
ażurowe, które umożliwiają łatwe obserwowanie z zewnątrz bawiących się. 
Jako ogrodzenie terenu zaproponowano płotek drewniany o wysokości 1 m 
wraz z furtką (rys. 3).  

 

Rys. 3. Płotek drewniany z furtką [11] 

Jest on montowany w gruncie za pośrednictwem metalowych kotew, co znacz-
nie poprawia jego wygląd oraz zwiększa trwałość ogrodzenia. Długość przęsła 
wynosi 2 m, a wysokość 1 m.  



428 A. Ubowska, K. Łukaszewicz  

Aby ogrodzenie spełniało swoje funkcje i pozostało bezpieczne, powinno pod-
legać konserwacji w trakcie której usuwane są wszelkie zniszczenia. 

Nawierzchnia  

Nawierzchnia zaproponowana dla projektowanego placu zabaw to kafle 
gumowe (rys. 4). Jest to najlepsze i najbezpieczniejsze rozwiązanie coraz czę-
ściej stosowane na placach zabaw. Nawierzchnia z kafli gumowych zmniejsza 
ryzyko urazów, a zwłaszcza ciężkich urazów głowy, ze względu na doskonałe 
właściwości absorpcji uderzeń. Jest ona łatwa do utrzymania w dobrym stanie 
technicznym, ma doskonałe właściwości antypoślizgowe i dźwiękochłonne oraz 
jest wysoce odporna na wilgoć. W stosunku do nawierzchni wylewnych charak-
teryzuje ją duża jednorodność parametrów.  

 
Rys. 4. Płytki gumowe [12] 

Roślinność  
Na terenie placu zabaw znajdują się dwa kasztanowce pospolite. Ich 

owoce dzieci mogą wykorzystać do zabawy. W okolicy placu w zależności od 
pory roku można także znaleźć kaczeńce oraz stokrotki. Zaproponowane rośliny 
nie wymagają szczególnej pielęgnacji. Dobierając gatunki drzew i kwiatów, 
należy pamiętać o tym, że niektóre gatunki są toksyczne. Można wymienić tu 
m.in. cis pospolity, bluszcz czy konwalię majową. 

Rozmieszczenie elementów 
Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci nie należy umieszczać żadnych ele-

mentów za huśtawkami wahadłowymi. Uniemożliwi to przechodzenie za buja-
jącymi się dziećmi, co może spowodować wypadek. Ławki na placu zabaw 
powinny być rozmieszczone tak, aby opiekunowie mogli objąć wzrokiem moż-
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liwie cały teren zabawowy. Usytuowanie w pobliżu ławek drzewa pozwala 
stworzyć cień w miejscu odpoczynku.  

Na rysunku 5 przedstawiono schematyczne rozmieszczenie poszczegól-
nych elementów na zaprojektowanym placu. Wymiary podane są w centyme-
trach. Odległość poszczególnych elementów zapewnia bezpieczeństwo na za-
projektowanym placu.  

 
gdzie:            strefa bezpieczeństwa, 
 1 – piaskownica, 2 – huśtawka wagowa Ważka, 3 – huśtawka wahadłowa 

Rys. 5. Rzut projektu placu zabaw [opracowanie własne] 

Strefy bezpieczeństwa wyznaczono zgodnie z zaleceniem producenta sprzętu. 
Aby mieć pewność, iż są one odpowiednio dobrane, należy kierować się nastę-
pującymi zasadami: 
− dla sprzętu o wysokości do 1,5 m strefa powinna wynosić 1,5 m, 
− dla huśtawek i niektórych urządzeń kołyszących bezpieczna nawierzchnia 

powinna rozciągać się w promieniu ok. 1,5 m wokół, przy czym mierzyć ją 
należy od miejsca, w którym sprzęt jest najbardziej wychylony w czasie za-
bawy, 
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− dla karuzeli strefa bezpieczeństwa powinna wynosić 2 m od krawędzi urzą-
dzenia, 

− dla urządzeń, gdzie wysokość upadku jest wyższa niż 1,5 metra, stosuje się 
zależność: strefa bezpieczeństwa = (maksymalna wysokość upadku – 1,5m) 
× 0,667 + 1,5 m, 

− w przypadku huśtawek składających się z podpartej pośrodku deski i dwóch 
siedzisk oraz bujaków bezpieczna nawierzchnia powinna być zachowana na 
odległość co najmniej jednego metra od urządzenia w sytuacji, kiedy jest 
ono najbardziej wychylone, 

− dla huśtawek podwieszanych należy zmierzyć odległość od górnej po-
przeczki, na której jest zawieszona huśtawka do miejsca, na którym siedzi 
dziecko w czasie zabawy; wynik należy pomnożyć przez 0,867, następnie 
dodać 1,75 m (jeśli pod huśtawką znajduje się nawierzchnia równomiernie 
pochłaniająca uderzenia – zwykle syntetyczna) albo 2,25 m (jeśli pod huś-
tawką jest nawierzchnia sypka); bezpieczna nawierzchnia powinna być za-
stosowana na obszarze, który wyszedł z wyliczenia, licząc z przodu i z tyłu 
huśtawki i co najmniej 875 mm po obu stronach, mierząc od środkowego 
punktu siedziska huśtawki [6]. 

Na rysunku 6 przedstawiono wizualizację projektu placu zabaw, wykonaną przy 
użyciu programu Archicad.  

 
Rys. 6. Wizualizacja projektu placu zabaw [opracowanie własne] 

Podsumowanie 

Koncepcja placu zabaw dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat opisanego w ar-
tykule stanowi propozycję rozwiązania zapewniającego bezpieczeństwo pod-
czas jego użytkowania. Rozkład poszczególnych elementów jest zgodny z obo-
wiązującymi przepisami. Wykorzystane urządzenia zabawowe przy odpowied-
niej kontroli zapewnią poczucie bezpieczeństwa użytkownikom. 
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THE CONCEPT OF NEIGHBORHOOD PLAYGROUND FOR  
CHILDREN AGED BETWEEN 3-6 YEARS, COMPLYING 

WITH SAFETY STANDARDS 

Abstract 

The safety of children is at heart of each of us. According to the statistics, accidents on 
playgrounds are the third biggest group of accidents involving children. Of paramount 
importance is that playgrounds are to be not only functional and attractive but also safe. 
To ensure the safety of the youngest, the design of playgrounds should take into consid-
eration two standards: EN 1176 and EN 1177, which include guidelines for individual 
pieces of equipment, including the ground surface. 
Complying with current standards, children's playground with the allotment of 154m2 

was designed, suitable for residential development up to 75 people. When arranging the 
playground individual components were carefully selected not only to maximally re-
duce the risk of injury, but also to reduce costs and be more affordable for potential 
investors. 

Keywords: safety of children, playgrounds. 
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wodnia ich komentarzy sprowadza się do stwierdzeń typu: „Jeśli chodzi o wy-
dział inżynierii bezpieczeństwa to ja nie widzę żadnej różnicy. Przedmioty są te 
same, wykładowcy w sumie też. Różnica jest jedynie w punktach potrzebnych 
do warunku”. 

Z przedstawionego cytatu, a nie jest to cytat najbardziej radykalny, wyni-
ka jednoznacznie, że w części uczelni uruchamiających kierunek studiów inży-
nieria bezpieczeństwa zapomniano o podstawowej zasadzie, mówiącej, że nowy 
kierunek studiów to nowe wyzwanie dla uczelni uruchamiających ten kierunek, 
to nowe wyzwanie dla kadry dydaktycznej uczelni, to nowe wyzwanie dla bazy 
dydaktyczno-laboratoryjnej, to nowe wyzwanie dla studentów podejmujących 
naukę na tym kierunku, to nowe wyzwanie dla przyszłych absolwentów, którzy 
w przyszłości opuszczą mury uczelni. Nowy kierunek studiów to również nowe 
wyzwanie dla uczelni w zakresie rozpropagowania kierunku studiów i poszcze-
gólnych specjalizacji kierunku oraz kwalifikacji absolwentów u przyszłych 
pracodawców. Należy również pamiętać, że inżynier bezpieczeństwa to nowe 
wyzwanie na drodze do formalno-prawnego przyporządkowania nowego zawo-
du strukturom bezpieczeństwa zarówno w zakładach przemysłowych o wyso-
kim stopniu ryzyka, w obiektach budowlanych o złożonych, jak i zintegrowa-
nych systemach bezpieczeństwa, instytucjach związanych z systemami ochrony 
i bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych. 

Analizując aktualne uwarunkowania prawne w obszarze unormowań da-
jących podstawę do zatrudniania absolwentów wydziałów inżynierii bezpie-
czeństwa, stwierdzić można, że w niektórych obszarach gospodarczych i admi-
nistracji takie podstawy rzeczywiście występują. Bardzo poważne podstawy 
występują w przypadku absolwentów Wydziałów Inżynierii Bezpieczeństwa ze 
specjalizacją zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Ustawa Kodeks 
pracy stwarza dla absolwentów tego kierunku różnorodne formy i możliwości 
zatrudnienia. Inżynier bezpieczeństwa ze specjalizacją zarządzanie bezpieczeń-
stwem i higieną pracy może być zatrudniony na samodzielnym stanowisku 
z zakresu BHP, może być zatrudniony w zakładowych komórkach BHP, może 
pełnić funkcję społecznego inspektora pracy, może być zatrudniony na stanowi-
sku pracy niezwiązanym z BHP i może jednocześnie pełnić funkcję związaną 
z zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy. Najbardziej jednak ciekawą 
możliwością, jaką stwarza Kodeks pracy, jest możliwość tworzenia własnej 
firmy usługowej. Firmy, która świadczyć może usługi z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy dla zewnętrznych jednostek gospodarczych i administracyjnych. 
Popyt na tego typu firmy jest duży, gdyż pozwala to jednostkom gospodarczym 
i administracyjnym na odciążenie funduszu płac, co w chwili obecnej jest bar-
dzo wysoko cenione, gdyż koszty związane z realizacją funkcji BHP przez jed-
nostki zewnętrzne wchodzą w koszty firm i zakładów. Aktualnie istnieją już 
tego typu firmy, a studenci Wydziałów Inżynierii Bezpieczeństwa ze specjaliza-
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cją zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy są tam cenionymi pracowni-
kami zatrudnionymi na umowy zlecenia. 

Wydziały Inżynierii Bezpieczeństwa ze specjalizacją zarządzanie bezpie-
czeństwem i higieną pracy, które realizują rozszerzone programy studiów  o za-
gadnienia bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego stwarzają studentom 
możliwość zastosowania uproszczonej procedury do uzyskania uprawnień in-
spektora i specjalisty ochrony przeciwpożarowej. Na przykład uprawnienia 
inspektora ochrony przeciwpożarowej po tej specjalizacji można uzyskać już po 
internetowym kursie. Uzyskanie dodatkowych uprawnień inspektora oraz spe-
cjalisty ochrony przeciwpożarowej stwarza absolwentom możliwość uzyskania 
dwuzawodowej specjalizacji, co jest bardzo dobrze widziane przez pracodaw-
ców, ponieważ i w tym przypadku pozwala na ograniczenie funduszu płac. 
Uzyskanie dodatkowych uprawnień inspektora oraz specjalisty ochrony prze-
ciwpożarowej ma szczególnie istotne znaczenie dla absolwentów, którzy zde-
cydują się na utworzenie po studiach własnych firm usługowych, gdyż upraw-
nienia te zdecydowanie rozszerzą ich zakres merytorycznego działania. Planu-
jąc perspektywy swojego rozwoju zawodowego student powinien pamiętać 
o podstawowej zasadzie, że w obecnych uwarunkowaniach gospodarczych ten, 
kto pozwoli na ograniczenie funduszu płac, będzie miał pierwszeństwo w za-
trudnieniu przed każdym innym kandydatem do zatrudnienia. Bardzo poważne 
podstawy występują w przypadku absolwentów Wydziałów Inżynierii Bezpie-
czeństwa Pożarowego. W ustawie o ochronie przeciwpożarowej zapisano na-
stępujące uwarunkowania: „Osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej polegające na zapobieganiu powstaniu i rozprzestrzenianiu 
się pożaru, nie zatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, powinny 
posiadać wykształcenie wyższe i ukończone szkolenia specjalistów ochrony 
przeciwpożarowej albo mieć wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bez-
pieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa”. 

Moim zdaniem można pogratulować pracownikom z Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, którzy nie 
tylko jako pierwsi utworzyli rzeczywiście interdyscyplinarny kierunek studiów, 
jakim jest inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, ale również na trwale wpisali 
ten kierunek w struktury organizacyjne ochrony przeciwpożarowej. Osobiście 
uważam, że jest to wyrazem wielkiej troski o losy absolwentów, jak i również 
troski o poziom ochrony przeciwpożarowej w skali kraju. Te dwa kierunki stu-
diów inżynierii bezpieczeństwa wpisały się na trwałe w obszar kształcenia wyż-
szego, a nabyta wiedza rzeczywiście będzie interdyscyplinarna. Nie mniej jed-
nak uważam, że korzystając z wzorców wypracowanych przez Państwową Straż 
Pożarną w szerokim ujęciu, powinniśmy stworzyć szeroko zakrojoną akcję in-
formacyjną realizowaną zarówno przez uczelnie, jak i przez studentów, 
w wyniku której zarówno posłowie, ministrowie, Główny Inspektor Państwo-
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wej Inspekcji Pracy, a także kierownicy urzędów centralnych dowiedzieliby się, 
że posiadają rzeszę bardzo dobrze wykształconych inżynierów bezpieczeństwa 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Inżynierów bezpieczeństwa, którym 
warto zaufać, ale którym trzeba stworzyć warunki, aby mogli pokazać swoje 
możliwości. Państwowa Straż Pożarna udowodniła, że w ustawie również moż-
na zapisać trwałe miejsce dla inżynierów bezpieczeństwa ze specjalizacją za-
rządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Sądzę, że przy naprawdę szerokim 
zaangażowaniu przy kolejnej nowelizacji kodeksu pracy, byłoby to możliwe. Po 
zaprezentowanych tak pozytywnych perspektywach dla kierunku studiów inży-
nieria bezpieczeństwa myślę, że przyszedł czas, aby sprawdzić, gdzie i czy wy-
stępują zasygnalizowane w tytule zjawiska – złudzenia. Z pierwszym sympto-
mem zjawiska złudzenia spotkamy się, gdy zaczniemy czytać ulotki informa-
cyjno-rekrutacyjne niektórych uczelni, w których na przykład w następujący 
sposób przedstawia się sylwetkę absolwenta inżynierii bezpieczeństwa:  

Absolwent studiów inżynieria bezpieczeństwa uzyskuje przygotowanie w 
zakresie skutecznego rozwiązywania problemów złożonych związanych 
z zapobieganiem, przygotowaniem i usuwaniem negatywnych skutków wywo-
łanych bezpośrednio lub pośrednio  przez zjawiska naturalne oraz niepożądane 
rezultaty współczesnej cywilizacji. W szczególności absolwent uzyskuje umie-
jętności w zakresie: szybkiego rozpoznawania i walidacji zagrożeń wynikają-
cych z awarii przemysłowych i budowlanych, wypadków komunikacyjnych 
i lotniczych, zagrożeń bezpieczeństwa cywilizacyjnego, chemicznego, pożaro-
wego, wybuchowego, drogowego oraz informatycznego. Absolwent uzyskuje 
skuteczną wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i skutecznej koordynacji  
ziałań ratowniczych podczas awarii, katastrof, klęsk żywiołowych i innych zda-
rzeń nadzwyczajnych i posiada kwalifikacje do ich prowadzenia, poznaje też 
strukturę i zasady funkcjonowania instytucji i systemów dedykowanych dla 
prowadzenia takich działań oraz ochrony informacji niejawnych i ochrony da-
nych osobowych. Posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu zagad-
nień ratownictwa, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.  

Nie trzeba być specjalistą ani też doświadczonym pedagogiem, żeby 
stwierdzić, że żaden student przez te parę semestrów po odliczeniu zajęć pod-
stawowych takiej wiedzy i w takim zakresie posiąść nie może. Nie znam też 
uczelni, która dysponowałaby bazą dydaktyczną i laboratoryjną do rzetelnego 
i merytorycznego tak doskonałego wykształcenia studentów. Nie znam uczelni, 
która w tak krótkim czasie, jakim są studia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeń-
stwa, potrafiłaby skutecznie przekształcić studenta w absolwenta, który posiada 
skuteczną wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i skutecznej koordynacji 
działań ratowniczych podczas awarii, katastrof, klęsk żywiołowych i innych 
zdarzeń nadzwyczajnych i posiada kwalifikacje do ich prowadzenia, zna struk-
turę i zasady funkcjonowania instytucji i systemów dedykowanych dla prowa-
dzenia takich działań oraz ochrony informacji niejawnych i ochrony danych 
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osobowych. Pokazałem tę ulotkę kilku doświadczonym ratownikom 
z wieloletnim stażem. Niestety, ze względów estetycznych nie mogę zacytować 
ich komentarzy. Innym przykładem złudzenia kształcenia Inżynierów bezpie-
czeństwa są programy nauczania oraz wykazy przedmiotów kierunkowych, 
zwłaszcza na wydziałach o niezidentyfikowanych specjalizacjach. Przykładem 
może być informacja dla kandydatów na studia inżynierii bezpieczeństwa 
o niezidentyfikowanej specjalizacji zamieszczona w ulotce jednej z uczelni.  

Celem kształcenia na tym kierunku jest nauczenie inżyniera XXI wieku 
nowego myślenia polegającego na tym, że przy rozwiązywaniu problemów 
związanych z działalnością człowieka nadrzędną zasadą jest bezwarunkowe 
bezpieczeństwo. Program studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa 
obejmuje problematykę bezpieczeństwa w procesie projektowania, wytwarzania 
i eksploatacji maszyn, urządzeń, instalacji technicznych, obiektów. Z zakresu 
inżynierii bezpieczeństwa studenci poznają problematykę bezpieczeństwa doty-
czącą znajomości istnienia i prognozowania możliwych zagrożeń naturalnych 
i cywilnych oraz ich skutków. 

Tak zaprojektowane i realizowane programy dydaktyczne nie mogą za-
owocować absolwentem inżynierii bezpieczeństwa – specjalistą interdyscypli-
narnej dziedziny. Taki absolwent to będzie kaleka zawodowy w inter-
dyscyplinarnej dziedzinie. To będzie kaleka zawodowy z własnego wyboru, 
dokonanego na podstawie mirażu zaprezentowanego przez niektóre uczelnie. 
Takie studia i tacy absolwenci to właśnie będzie – złudzenie.  
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KOMUNIKOWANIE SI

Streszczenie. W artykule omówiono specyf
acjach kryzysowych. Przeanalizowano jego przebieg i funkcje.
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Wstęp 

W procesie komunikowania si
swoje reakcje, tzn. komunikaty
Bodźce docierające do człowieka mog
nymi albo niekorzystnymi
człowiek, jest źródłem wył
matycznych, wywołują
rozpacz, stres, panikę
zysowe wymagają pomocy i wsparcia udzielanego osobie poszkodowanej przez 
pracowników różnych słu
ściwy sposób oddziaływa
łej sytuacji komunikaty, które uspokoj

                                        
1 Rodzaje bodźców i mechanizmy, które wy
zachowań w sytuacjach kryzysowych
red. A. Gil, U. Nowacka, M. Chmiel, Wydawca: Centralna Szkoła Pa
w Częstochowie, Częstochowa 2012, s. 265
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KOMUNIKOWANIE SIĘ OSÓB W SYTUACJACH 
KRYZYSOWYCH 

W artykule omówiono specyfikę procesu komunikowania się
acjach kryzysowych. Przeanalizowano jego przebieg i funkcje. Wskazano, jakie umi

ć pracownicy służb bezpieczeństwa ze względu na prawidłowe 
ę z osobami poszkodowanymi. Omówiono te umiej

cie koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości. 

sytuacja kryzysowa, komunikowanie się, umiejętności komunikow
, koncepcja stałych indywidualnych cech osobowości. 

W procesie komunikowania się człowiek będący w roli nadawcy kieruje 
tzn. komunikaty, do odbiorcy, dla którego są one bod

do człowieka mogą być bodźcami sprzyjającymi, oboj
nymi albo niekorzystnymi1. Już sama sytuacja kryzysowa, w której znajduje si

ródłem wyłącznie bodźców niekorzystnych, bardzo czę
matycznych, wywołujących u poszkodowanego lęk, zagrożenie, przera
rozpacz, stres, panikę, histerię, duże emocje negatywne itp. Takie reakcje kr

ą pomocy i wsparcia udzielanego osobie poszkodowanej przez 
żnych służb bezpieczeństwa. Pracownicy ci powinni we wł

oddziaływać na tę osobę i przekazywać jej adekwatne do zaistni
łej sytuacji komunikaty, które uspokoją ją i poprawią jej stan psychiczny.  

                                                 
ców i mechanizmy, które wywołują omówiłam w: J. Wilsz, Mechanizmy ludzkich 

 w sytuacjach kryzysowych, [w:] Inżynieria bezpieczeństwa a zagrożenia cywilizacyjne
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Ogromne znaczenie dla przebiegu kryzysu, jak najszybszego zakończenia 
oraz zminimalizowania wyrządzonych szkód, ma prawidłowy proces komuni-
kowania się osób udzielających pomocy z poszkodowanymi.  

Ponieważ przebieg procesu komunikowania się w sytuacji kryzysowej 
zależy od rodzaju tej sytuacji, osoba pomagająca powinna mieć pełną informa-
cję na jej temat. Wpływ na przebieg tego procesu ma osobowość osób udziela-
jących pomocy, ich wiedza i umiejętności fachowe, a także wiedza na temat 
komunikacji interpersonalnej, umiejętności w tym zakresie oraz wiedza psycho-
logiczna na temat ludzkiej osobowości. 

Umiejętności komunikowania się zdeterminowane są wszystkimi cecha-
mi osobowości osób udzielających pomocy. Szczególne znaczenie mają cechy, 
które pełnią funkcje predyspozycji osobowościowych nieulegających zmianom, 
których nie można kształtować ani rozwijać, gdyż tylko w zakresie zmiennych 
cech osobowości człowiek może dostosować się do wymogów sytuacji. Z tego 
powodu wiedzę i umiejętności, na przykład umiejętności komunikowania – 
tożsame z umiejętnościami interpersonalnymi – można nabywać tylko w zakre-
sie cech zmiennych. Dlatego do pracy w służbach bezpieczeństwa należy 
przyjmować osoby o pożądanych w tym zawodzie predyspozycjach2. 

Specyfika procesu komunikowania się w sytuacjach 
kryzysowych 

Analizując proces komunikowania się w sytuacji kryzysowej, należy 
mieć na uwadze cechy tej sytuacji, takie jak: zaskoczenie, deficyt informacji, 
spóźnione reakcje, wzrastająca liczba zdarzeń, utrata kontroli, zagrożenie waż-
nych interesów, wzrost napięcia psychicznego, zbiorowa psychoza. Wymienio-
ne cechy niezmiernie komplikują proces komunikowania się – stanowią bariery 
utrudniające jego przebieg. W procesie komunikowania się w sytuacjach kryzy-
sowych może występować wiele różnego rodzaju barier, są to przede wszyst-
kim:  
– bariery generowane przez sytuację kryzysową; 
– bariery występujące po stronie nadawcy; 
– bariery występujące po stronie odbiorcy; 
– bariery pojawiające się z powodu mankamentów organizacyjnych służb 

interweniujących w sytuacji kryzysowej.   

                                                 
2  Zagadnienie to przedstawiłam na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.: „Inżynieria 
bezpieczeństwa a zagrożenia cywilizacyjne – wyzwania dla bezpieczeństwa”, która odbyła się 
w Częstochowie w dniach 10 i 11 czerwca 2013 roku. Tytuł wystąpienia: Model osobowości zawo-
dowej osób zarządzających w sytuacjach kryzysowych w kontekście koncepcji stałych indywidual-
nych cech osobowości.  
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 Według Roberta Boltona, „bariery komunikacyjne są to reakcje o wyso-
kim stopniu ryzyka – ich wpływ na komunikację jest często (choć nie w sposób 
nieunikniony) negatywny. Większe prawdopodobieństwo, że te bariery okażą 
się destrukcyjne, pojawia się wtedy, gdy jedna lub więcej oddziałujących na 
siebie osób pozostaje pod wpływem stresu. [...] Z reguły obniżają one samooce-
nę drugiej osoby. Skłaniają do przyjmowania postawy obronnej, budzą opór 
i resentyment. Mogą prowadzić do zależności, wycofywania się, poczucia klę-
ski i nieprzystosowania”3.  

Istnieje wiele opracowań dotyczących komunikowania się – głównie 
w organizacji, nie spotkałam żadnej publikacji na temat komunikowania się 
w sytuacjach kryzysowych. Sądzę, że z tych właśnie publikacji pracownicy 
służb bezpieczeństwa czerpią wiedzę na temat procesu komunikowania się 
i stosują ją w praktyce zawodowej.  

Po przeanalizowaniu funkcji procesu komunikowania się interpersonal-
nego werbalnego, wymienianych przez różnych specjalistów4, uważam, że pro-
ces komunikowania się w sytuacjach kryzysowych spełnia następujące funkcje: 
– informacyjną, której celem jest przekazywanie koniecznych informacji oso-

bie poszkodowanej oraz przekazywanie informacji przez tę osobę osobie 
pomagającej; 

– motywacyjną, dzięki której przekazywane są oddziaływania zachęcające 
osobę poszkodowaną do racjonalnych zachowań; 

– kontrolną, dzięki której realizowana jest między innymi kontrola i ocena 
stanu osoby poszkodowanej oraz jej reakcji na przebieg sytuacji kryzysowej 
– dynamicznie zmieniającej się; 

– emotywną, która umożliwia wyrażanie emocji i uczuć; dzięki tej funkcji 
osoba pomagająca okazuje osobie poszkodowanej troskę, opiekuńczość, 
życzliwość, zaangażowanie i wsparcie;  

– pomocniczą, dzięki której w razie potrzeby osoba pomagająca, będąca 
w kontakcie z osobą poszkodowaną, udziela jej wszelkiej niezbędnej i moż-
liwej pomocy. 

Istotne znaczenie ma też komunikowanie się niewerbalne, gdyż w sytuacji kry-
zysowej może pełnić następujące funkcje: 

– zastępowania, gdy sygnały niewerbalne mogą być stosowane zamiast słów, 
na przykład wówczas, kiedy panujący hałas uniemożliwia, by poszkodowa-

                                                 
3 R. Bolton, Bariery na drodze komunikacji, [w:] Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się 
między ludźmi. red. J. Stewart, tłum. J. Doktór, A. Kochańska, P. Kostyło, J. Kowalczewska, 
J. Rączaszek, J. Suchecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 175. 
4 B. Sobkowiak, Interpersonalne i grupowe komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo Forum 
Naukowe, Poznań – Wrocław 2005; J. Stankiewicz, Komunikowanie się w organizacji, Wydawnic-
two ASTRUM, Wrocław 2006; J. Łucewicz, Organizacyjne zachowania człowieka, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.  
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ny usłyszał komunikat werbalne przekazywany mu przez osobę udzielającą 
pomocy; 

– uzupełniania, gdy sygnały niewerbalne uzupełniają i precyzują komunikat 
werbalny; w sytuacjach kryzysowych chodzi o to, by wszystkimi możliwymi 
kanałami przekazywać poszkodowanemu komunikaty przywracające mu 
równowagę psychiczną; 

– ekspozycji, gdy sygnały niewerbalne demonstrują uczucia i emocje większe 
albo mniejsze od rzeczywistych; w sytuacjach kryzysowych osoba pomaga-
jąca nie powinna okazywać osobie poszkodowanej rzeczywistych emocji 
negatywnych, powinna panować nad sobą, nad swoimi emocjami, wskazane 
jest, by okazywała osobie poszkodowanej emocje pozytywne, nawet wów-
czas, gdy nie odczuwa ich; 

– regulacyjną, na przykład, kiedy sygnały niewerbalne mogą być użyte do 
kontroli regulacji płynności mowy; 

– moderującą, gdy sygnały niewerbalne przyczyniają się do redukowania na-
pięć, które towarzyszą wszystkim fazom sytuacji kryzysowej5. 

Prawidłowemu przebiegowi procesu komunikowania się w sytuacjach 
kryzysowych sprzyja przestrzeganie przez pracowników służb bezpieczeństwa 
wymienionych niżej zasad6: 
– formułowania wypowiedzi: jasnych, zrozumiałych, poprawnych gramatycz-

nie i stylistycznie, zwięzłych, jednoznacznych, sensownych, spójnych; 
– używania języka znanego odbiorcy; 
– życzliwości, uprzejmości, kulturalnego zachowania;  
– unikania zbędnych powtórzeń; 
– wiarygodności, zaangażowania; 
– wzajemnej aprobaty i zrozumienia oraz szacuneku i zainteresowania; 
– rzetelnego, rzeczowego, uczciwego i obiektywnego informowania; 
– logicznego powiązania kolejnych wypowiedzi; 
– koncentrowania się na „sednie” sprawy; 
– potwierdzania prawidłowego zrozumienia wypowiedzi nadawcy, na przy-

kład przez parafrazowanie; 
– właściwego tempa i zakresu wypowiedzi, nie powinna być zbyt krótka 

i wyrywkowa, ani zbyt wolna i rozwlekła; 
– okazywania faktycznego stanu emocjonalnego; 

                                                 
5 Sygnały niewerbalne określone jako: „emblematy” dotyczące funkcji zastępowania, „ilustratory” – 
funkcji uzupełniania, „pozy” – funkcji ekspozycji, „regulatory” funkcji regulacyjnej i „adaptery” 
funkcji moderującej. Sygnały te scharakteryzowała B. Dobek-Ostrowska w: B. Dobek-Ostrowska, 
Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo ASTRUM Wrocław 2004, s. 28-29.  
6 W rozdziale książki zatytułowanym: Komunikowanie się w procesie pracy, wymieniłam te zasady, 
gdyż sprzyjają one również prawidłowemu przebiegowi komunikowania się uczestników procesu 
pracy. Źródło: J. Wilsz, Teoria pracy. Implikacje dla pedagogiki pracy, Oficyna Wydawnicza „Im-
puls”, Kraków 2009, s. 420. 
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– właściwej autoprezentacji – pozytywny wizerunek własnej osoby. 

Psychologiczne aspekty procesu komunikowania się 
w sytuacjach kryzysowych 

Według Charlesa D. Garvin i Bretta A. Seabury, „komunikowanie się lu-
dzi nie jest prostym jednokanałowym procesem, jest zjawiskiem wysoce złożo-
nym, wielokanałowym, angażującym równocześnie wszystkie nasze zmysły”7; 
poza mówieniem, w którym wysyłane są komunikaty i słyszeniem, w trakcie 
którego odbierane są komunikaty, istotne znaczenie odgrywają inne czynniki 
występujące w tym procesie, głównie czynniki psychologiczne. Gerard Egan 
uważa, że w procesie komunikowania się potrzebne są umiejętności: poświęca-
nia uwagi, słuchania, rozumienia, empatii, sondowania i podsumowywania. 
G. Egan podkreśla przy tym, że „podstawowa empatia zawiera w sobie elemen-
ty słuchania klienta, jak najpełniejszego rozumienia go i jego problemów oraz 
komunikowania mu tego rozumienia, aby mógł pełniej rozumieć samego siebie 
i działać na bazie tego zrozumienia”8.  

Poświęcaniu uwagi i słuchaniu, rozumieniu przekazywanych komunika-
tów, a następnie komunikowaniu tego rozumienia, powinna towarzyszyć empa-
tia. Poświęcanie uwagi, obserwowanie i słuchanie z empatią pozwala zrozumieć 
drugiego człowieka i wejść w świat postrzegany jego oczami. G. Egan zwraca-
jąc uwagę na znaczenie aktywnego wsparcia w klimacie aktywnego zaintereso-
wania, słuchanie traktuje jako empatyczne wsparcie, natomiast akceptację 
i zachętę uznaje za podstawę tworzenia klimatu rozwoju interpersonalnego, 
zwraca też uwagę, że wsparcie powinno opierać się na interakcjach ludzi nieza-
leżnych9. Zagadnienia te są szczególne ważne w procesie komunikowania się 
pracowników służb bezpieczeństwa z poszkodowanymi, którzy oczekują róż-
nych form wsparcia. 

Carl R. Rogers10 jako postawę porozumienia w kontaktach interpersonal-
nych wymienia empatię. Pozostałe właściwości, które powinny towarzyszyć 
empatii w procesie komunikowania się to: życzliwość, autentyczność, bezpo-
                                                 
7 Ch.D. Garvin, B.A. Seabury, Działania interpersonalne w pracy socjalnej. Procesy i procedury, 
tłum. J. Banasiak, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1998, s. 118. 
8 G. Egan, Kompetentne pomaganie. Model pomocy oparty na procesie rozwiązywania problemów, 
tłum. J. Gilewicz, E. Lipska, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2002, s. 132. 
9 G. Egan wspomniane tu aspekty aktywnego wsparcia szerzej omawia w: G. Egan, Twarzą w twarz. 
Uczestnictwo w grupowym treningu psychologicznym i rozwój interpersonalny, tłum. B. Czarnecka, 
Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 82-98. 
10 C.R. Rogers, Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe, tłum. A. Dodziuk, E. Knoll, 
Wydawnictwo „Thesaurus – Press” Juniorzy Gospodarki, Wrocław 1991, s. 9. 
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średniość, otwartość, akceptacja uczuć, konkretność. Wszystkie te właściwości 
sprzyjają powstawaniu korzystnej atmosfery towarzyszącej wzajemnym kontak-
tom. Bardzo duże znaczenie klimatowi porozumienia, który powinien towarzy-
szy efektywnemu dwustronnemu procesowi komunikowania się, przypisywał 
Zbigniew Nęcki. Według niego, właściwy klimat porozumiewania ma  miejsce 
wówczas, gdy występuje:  
– opisywanie, informowanie; 
– dążenie do wspólnego rozwiązania problemu; 
– otwarte okazywanie uczuć; 
– szczerość; 
– empatia (wczuwanie się); 
– okazywanie równości; 
– okazywanie chęci pogłębionego wyjaśnienia11. 

Znaczenie empatii w kontaktach interpersonalnych dla Jerzego Mellibru-
dy jest oczywiste, ponieważ „jeśli człowiek jest w stanie wyobrazić sobie, jak to 
samo wydarzenie będzie spostrzegane przez kilka różnych osób i jeśli będzie 
zdolny dopuścić możliwość istnienia tych różnych punktów widzenia, będzie 
wnikliwiej spostrzegał rzeczywistość. Wzrosną również jego szanse na nawią-
zanie dobrych kontaktów z tymi osobami”12 . Również Stephen R. Covey13 
przypisywał empatii bardzo duże znaczenie, zaliczył on komunikowanie z em-
patią do siedmiu zwyczajów najbardziej skutecznych w poczynaniach ludzi. 

Krystyna Balawajder14 wyróżnia trzy poziomy komunikowania się ludzi:  
fatyczny (charakteryzuje go tworzenie swobodnej atmosfery),  instrumentalny 
(występuje wówczas, gdy rozmówcy przekazują sobie informacje, gdyż są zain-
teresowani głównie porozumiewaniem się w określonej sprawie) oraz  afektyw-
ny (pojawia się wówczas, gdy rozmówcy są zaangażowani w rozmowę, ujaw-
niają własne poglądy, wartości i uczucia). Poziom afektywny wymaga dużej 
otwartości u obydwu uczestników relacji, ale dzięki największemu zaangażo-
waniu empatii, w porównaniu z poziomem fatycznym i instrumentalnym, umoż-
liwia lepsze wzajemne poznanie i rozumienie. W procesie komunikowania się 
w sytuacjach kryzysowych powinny występować trzy wymienione poziomy 
komunikowania się, głównie z uwagi na stan psychiczny osób poszkodowa-
nych.  

                                                 
11 Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1991.  
12J. Mellibruda, Ja – Ty – My. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich, 
Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 1986, s. 311-312.  
13 S.R. Covey, Siedem nawyków skutecznego działania, tłum. I. Majewska-Opiełka, wyd. III, Dom 
Wydawniczy REBIS, Poznań 2003.  
14  K. Balawajder, Umiejętności interpersonalne w pracy menedżera, [w:] Psychologia w pracy 
menedżera, red. B. Kożusznik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1994. 
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Umiejętności pożądane u pracowników służb bezpieczeństwa 
ze względu na prawidłowe komunikowanie się z poszkodowa-
nymi 

Na umiejętności interpersonalne i umiejętności efektywnego komuniko-
wania się pracowników służb bezpieczeństwa z poszkodowanymi składają się 
następujące umiejętności tych pracowników: 
– rozpoznawania emocji u poszkodowanego; 
– wywoływania u poszkodowanego pożądanych emocji; 
– panowania nad własnymi emocjami i kierowania nimi; 
– przekazywania zrozumiałych i wiarygodnych komunikatów werbalnych 

osobie poszkodowanej; 
– rozumienia przekazów poszkodowanego; 
– okazywania komunikatów niewerbalnych, przekazujących emocje; 
– synchronizowania treści werbalnych i niewerbalnych; 
– kreowania klimatu sprzyjającego efektywnej komunikacji; 
– okazywania zrozumienia, czyli umiejętności empatyczne; 
– analizowania sytuacji, w której przebiega proces komunikowania się; 
– odbierania, analizowania i reagowania na docierające komunikaty; 
– cierpliwego słuchania poszkodowanego; 
– wzbudzania zaufania; 
– wywierania pożądanego wpływu na ludzi, wynikająca z dużej samosterow-

ności wewnętrznej; 
– właściwego reagowania na zachowania poszkodowanego; 
– dostrzegania/diagnozowania osobowości i cech poszkodowanego na pod-

stawie jego zachowań oraz umiejętność zindywidualizowanego sposobu od-
działywania na niego; 

– wygaszania u poszkodowanego emocji negatywnych. 
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Umiejętności potrzebne do skutecznego komunikowania się 
pracowników służb bezpieczeństwa z osobami poszkodowanymi 
w kontekście ich stałych indywidualnych cech osobowości 

Wyżej wymienione umiejętności pożądane u pracowników służb bezpie-
czeństwa zdeterminowane są wartościami ich stałych indywidualnych cech 
osobowości15. Na te umiejętności składają się dwie grupy umiejętności: 
– umiejętności intelektualne człowieka, które są funkcją jego stałych indywi-

dualnych cech osobowości w dziedzinie funkcji intelektualnych (przetwa-
rzalności, odtwarzalności, talentu); 

– umiejętności interpersonalne człowieka, które są funkcją jego stałych indy-
widualnych cech osobowości w dziedzinie stosunków interpersonalnych 
(emisyjności, tolerancji, podatności). 

Umiejętności intelektualne człowieka wynikają z wartości jego stałych 
indywidualnych cech osobowości w dziedzinie funkcji intelektualnych, im 
większa jest jego przetwarzalność, tym ma większą łatwość kojarzenia wszel-
kiego rodzaju informacji, im większą ma odtwarzalność, tym łatwiej zapamiętu-
je wszelkiego rodzaju informacje, im większy ma talent w jakiejś dziedzinie, 
z tym większą łatwością tworzy nowe informacje w tej dziedzinie. Umiejętności 
intelektualne są potrzebne człowiekowi między innymi po to, aby był: spostrze-
gawczy, zauważał, rozpoznawał i identyfikował możliwie jak najwięcej bodź-
ców docierających z otoczenia, aby łatwo przetwarzał dużą ilość informacji, 
miał zdolność koncentracji uwagi, posiadał dużą inteligencję ogólną, umiał 
sobie radzić w nieprzewidzianych i skomplikowanych sytuacjach, umiał kom-
pleksowo podchodzić do problemów, logicznie myśleć, analizować i wyciągać 
wnioski, miał łatwość podejmowania trafnych decyzji, posiadał dobrą pamięć 
itp.16 – im wyższy poziom umiejętności intelektualnych człowieka, tym lepsze 
jego umiejętności komunikowania się.  

Umiejętności interpersonalne są potrzebne człowiekowi między innymi 
po to, by miał łatwość współpracy z ludźmi, umiał skutecznie postępować 
z nimi, przekonywać ich i wpływać na nich, był otwarty, szczery, życzliwy 
i bezkonfliktowy, umiał okazywać zrozumienie, partnerstwo i przychylność, był 
dynamiczny i przedsiębiorczy, skutecznie sterował ludźmi i komunikował się 
z nimi, był odporny na naciski i manipulacje.  

                                                 
15 Koncepcja stałych indywidualnych cech osobowości została omówiona w: J. Wilsz, Teoria pracy. 
Implikacje dla pedagogiki pracy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, s. 82–93, tam też 
zostały podane definicje tych cech. 
16 Por. J. Wilsz, Umiejętności potrzebne nauczycielowi techniki do skutecznego komunikowania się  
z uczniami, [w:] Technika – Informatyka – Edukacja. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji 
technicznej, tom IX, red. W. Furmanek, Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo Diecezjalne 
i Drukarnia w Sandomierzu, Rzeszów 2008, s. 189–190. 
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U pracownika służb bezpieczeństwa, ze względu na prawidłowy proces 
komunikowania się, pożądana jest:  
– duża przetwarzalność, gdyż w dynamicznie zmieniających się sytuacjach 

kryzysowych powinien błyskawicznie, adekwatnie do nich reagować; 
– duża odtwarzalność, gdyż w tych sytuacjach osoba udzielająca pomocy nie 

jest w stanie notować wszystkich docierających do niej informacji, wiele 
z nich powinna zapamiętywać już po jednokrotnym usłyszeniu, aby 
uwzględnić je w procesie podejmowania decyzji w poszczególnych fazach 
sytuacji kryzysowej; 

– emisyjność mieszczącą się w przedziale od średniej dodatniej do średniej 
ujemnej, ponieważ taka wartość emisyjności osoby udzielającej pomocy 
powinna sprzyjać: prawdomówności, życzliwość, szczerości, rzetelności, 
obiektywności, jednoznaczności, precyzyjności i autentyczności wypowiedzi 
itp. oraz przyczyniać się, by osoba była odpowiedzialna, opanowana i stabil-
na emocjonalnie; 

– duża tolerancja, gdyż sprzyja skutecznej komunikacji, przyczynia się do 
akceptacji drugiej osoby, jej postawy, przekonań itp. Taka tolerancja powin-
na zagwarantować: otwartość na problemy drugiej osoby, wyrozumiałość, 
opanowanie, cierpliwość, bezkonfliktowość itp.  

– mała podatność, gdyż taka jej wartość ustrzega osobę udzielającą pomocy od 
zbytniej uległości, braku zdecydowania, braku konsekwencji, podatności na 
manipulacje, od podejmowania działań wymuszonych, co do słuszności któ-
rych ma wątpliwości.  

Zakończenie 

Poprawny przebieg procesu komunikowania się w sytuacji kryzysowej 
jest warunkiem prawidłowej interwencji kryzysowej. Sprawne komunikowanie 
się w takiej sytuacji zależy od bardzo wielu czynników, w artykule skoncentro-
wałam się głównie na wpływie osobowości osób pomagających oraz regułach, 
które powinny być przestrzegane w takiej sytuacji. Nie analizowałam relacji 
między osobami poszkodowanymi – mającymi różne osobowości i pracowni-
kiem służby bezpieczeństwa – o określonej osobowości, ponieważ jest to prak-
tycznie niemożliwe ze względu na to, że typów osobowości poszkodowanych 
jest ogromna liczba. Uważam jednak, że wiedza pracowników służb bezpie-
czeństwa z zakresu systemowej koncepcji człowieka, opierającej się na teorii 
systemu autonomicznego, wiedza, którą daje ta teoria na temat wewnętrznych 
mechanizmów człowieka, ułatwi pracownikom właściwe traktowanie poszko-
dowanych i prawidłowe komunikowanie się z nimi. 
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COMMUNICATION OF PEOPLE IN EMERGENCY 
SITUATIONS 

Abstract 

In the article special features of emergency communication process were discussed. Its 
course and functions were analyzed. The skills of safety personnel in relation of com-
munication with injured people were identified. They were also discussed in the context 
of constant individual personality traits concept. 

Keywords: emergency situation, communication, skills to communicate, constant indi-
vidual personality traits concept. 
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Badane przedsiębiorstwo to BerlinerLuft, które należy do producentów 
systemów wentylacyjnych. Projektuje i produkuje ono swoje produkty w 12 
miejscach na świecie, w tym również w Polsce. Przedsiębiorstwo posiada sys-
tem zarządzania jakością ISO 9001. 

Celem opracowania jest przedstawienie analizy zagrożeń, pomiarów 
czynników w środowisku pracy i ocenę bezpieczeństwa na wybranych stanowi-
skach w przedsiębiorstwie produkcyjnym specjalizującym się w obróbce bla-
chy, wytwarzającej systemy i elementy wentylacyjne.  

Należy zaznaczyć, że artykuł nie zawiera praktycznych aspektów, jak 
przeprowadzone badania mogłyby wpłynąć na poprawę sytuacji w badanym 
zakresie, ponieważ stanowi to odrębne opracowanie. Ponadto artykuł przedsta-
wia analizę jednego wybranego przedsiębiorstwa. Porównanie w odniesieniu do 
typowych wartości  podobnych parametrów w branży i analiza przyczyn zaist-
niałych  różnic stanowi odrębne opracowanie, stanowiące projekt badawczy. 

Analiza i ocena stanu bezpieczeństwa pracy na wybranych 
stanowiskach montażowych 

Stosowane procesy produkcyjne i specyfika wytwarzanych produktów 
w przedsiębiorstwie, stwarzają środowisko pracy niepozbawione uciążliwych 
i szkodliwych czynników. Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szko-
dliwych dla zdrowia w środowisku pracy szczegółowo przedstawia Rozporzą-
dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 
2002 roku [14]. Materialne warunki pracy utożsamia się najczęściej z czynni-
kami fizycznymi. Składa się na nie jednak łączne oddziaływanie czterech grup 
czynników: rzeczowych, fizycznych, chemicznych i biologicznych, które two-
rzą organizacyjno-techniczne warunki pracy [5]. 

Podczas produkcji elementów wentylacyjnych w badanym przedsiębior-
stwie stosuje się głównie: aluminium, blachę ocynkowaną, blachę ze stali nie-
rdzewnej, kwasoodpornej. Wstępnie proces produkcyjny obejmuje cykl wykro-
jenia z blachy części składowych elementów wentylacyjnych. Stosowane są 
w tym celu różne techniki, tj. wykrajanie plazmowe, wykrajanie laserowe oraz 
wykrajanie za pomocą nożyc gilotynowych [4]. Następnie części te poddawane 
są obróbce mechanicznej poprzez tłoczenie, podginanie, walcowanie i falcowa-
nie. Procesowi temu towarzyszy hałas i wibracje generowane przez maszyny, tj. 
prasy tłoczące i krawędziowe, walce i  falcarki. Występują tutaj dwa rodzaje 
wibracji: ogólna (gdzie drgania przenoszone są na ciało człowieka przez koń-
czyny dolne) oraz miejscowa (gdzie drgania mechaniczne przenoszone są na 
ciało człowieka przez kończyny górne). Po obróbce mechanicznej gotowe ele-
menty łączone są na zimno za pomocą specjalnych zamków blacharskich. Sto-
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suje się również zgrzewanie liniowe i punktowe, spawanie oraz nitowanie. 
W procesie zgrzewania emitowane jest promieniowanie elektromagnetyczne 
o dużej częstotliwości. Zaznacza się, że pole elektromagnetyczne oddziałuje na 
organizm człowieka w sposób [1]: 
− ukryty (działając stopniowo na poszczególne narządy organizmu), 
− jawny (polegający na przepływie przez ciało człowieka prądu elektrycznego, 

indukowanego przez pole elektryczne w momencie kontaktu z przedmiotami 
metalowymi). 

Tak wykonane gotowe produkty poddaje się miejscowemu malowaniu 
w obrębie zgrzewów, spawów oraz w miejscach naruszenia przez procesy tech-
nologiczne powłoki ochronnej materiału. Podczas wszystkich czynności zwią-
zanych z procesem produkcyjnym w badanym przedsiębiorstwie występują 
szkodliwe i niebezpieczne czynniki rzeczowe i fizyczne, tj. poruszające się ma-
szyny i inne urządzenia, ruchome części maszyn i ich oprzyrządowania oraz 
poruszające się narzędzia, przemieszczające się wyroby, półwyroby i materiały, 
gorące lub zimne powierzchnie. Występuje również elektryczność statyczna, 
hałas i wibracje, pyły przemysłowe – aerozole, promieniowanie jonizujące, 
promieniowanie laserowe, pole elektromagnetyczne. Specyfikacja procesów 
technologicznych i rodzaj materiałów stosowanych do produkcji eliminuje wy-
stępowanie czynników chemicznych oraz biologicznych.  

Zagrożenie związane z hałasem podczas produkcji i montażu 
kanałów wentylacyjnych 

Podczas każdej produkcji obecny jest hałas. Wyjątkowo dokuczliwy ha-
łas wystepuje w postaci pojedynczych impulsów dźwiękowych, takich jak 
trzask, huk. Dodatkowo szkodliwy wpływ na organizm ludzki wywierają skła-
dowe hałasu w zakresie infradźwięków i ultradźwięków [15,16]. Negatywny 
wpływ hałasu na organizm człowieka wywołuje skutki funkcjonalne – zmniej-
szenie wydajności i jakości wykonywanej pracy oraz skutki zdrowotne – różne-
go rodzaju choroby [2]. 

W badanym przedsiębiorstwie występuje hałas przemysłowy pochodzący 
od maszyn i urządzeń, jak i stosowanych w nim procesów technologicznych. 
Pomiar hałasu w przedsiębiorstwie przeprowadzony został na stanowiskach 
produkcji i montażu elementów wentylacyjnych (rys. 1). Sam montaż odbywa 
się głównie przez łączenie zatrzaskowe specjalnie wykonanych falców na kra-
wędziach elementów, które są łączone ze sobą poprzez wbijanie za pomocą 
stalowego młotka.   
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Rys. 1. Stanowisko montażu kształtek i kanałów wentylacyjnych (fot. J. Krys) 

Podczas stosowanej metodyki badań pomiar hałasu został wykonany 
w oparciu o normę: 
− PN-N-01307:1994 – Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy,  
− PN-EN-61252:2000 – Elektroakustyka. Wymagania dotyczące indywidual-

nych mierników ekspozycji na dźwięk, 
− PN-EN-60804:2002 – Całkująco uśredniające mierniki poziomu dźwięku. 

Pomiar wielkości określających hałas na stanowiskach pracy przeprowa-
dzić można dwoma metodami: bezpośrednią lub pośrednią. Metoda bezpośred-
nia polega na pomiarze ekspozycji pracownika na hałas w ciągu całego dnia 
pracy. Jest prosta, gdyż nie wymaga wykonywania skomplikowanych obliczeń 
i może być stosowana przez osoby z niewielkim doświadczeniem oraz eliminu-
je ryzyko popełnienia błędów pomiarowych. Metoda pośrednia to metoda pole-
gająca na pomiarze hałasu w czasie krótszym niż czas pracy pracownika. Stosu-
jąc tę metodę, należy zachować odpowiednie zależności matematyczne do wy-
znaczenia poziomu ekspozycji na hałas. Problemem w metodzie pośredniej jest 
wyznaczenie poziomu ekspozycji na hałas w odniesieniu 8 godzinnego dobo-
wego wymiaru czasu lub tygodnia pracy dla hałasu, który w przeciągu jednej 
zmiany jest hałasem nieustalonym [7]. 

Według PN-N-01307:1994 dopuszczalne wartości hałasu obejmują [13]:  
1. Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8 godzinnego dnia pracy Lex,8h nie 

powinien przekraczać 85 dB, a odpowiadająca mu ekspozycja dzienna, Ea,Te, 
nie powinna przekraczać 3,64*103Pa2*s. 

2. Maksymalny poziom dźwięku A, LA max, mierzony przy włączonej charakte-
rystyce dynamicznej S, nie powinien przekraczać wartości 115 dB.  

3. Szczytowy poziom dźwięku C, Lc peak, nie powinien przekraczać wartości 
135 dB. 

4. Równoważny poziom dźwięku A w czasie pobytu pracownika na stanowisku 
pracy, LA eq,Te, nie powinien przekraczać wartości podanych w tabeli 1. 
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Tabela 1. Równoważny poziom dźwięku A w czasie pobytu pracownika na stanowisku pracy – 
wg [13] 

Lp. Stanowisko pracy 

Równoważny 
poziom 
dźwięku 

A LA, eg, Te 

[dB] 

1 

W kabinach bezpośredniego sterowania bez łączności telefo-
nicznej, w laboratorium ze źródłami hałasu, w pomieszczeniach 
z maszynami i urządzeniami liczącymi, maszynami do pisania, 
dalekopisami i w innych pomieszczeniach o podobnym prze-
znaczeniu. 

75 

2 

W kabinach dyspozytorskich, obserwacyjnych i zdalnego ste-
rowania z łącznością telefoniczną używana w procesie sterowa-
nia, w pomieszczeniach do wykonywania prac precyzyjnych 
i w innych pomieszczeniach o podobnym przeznaczeniu. 

65 

3 
W pomieszczeniach: administracyjnych, biur projektowych, do 
prac teoretycznych, opracowania danych i innych o podobnym 
przeznaczeniu. 

55 

Pomiar ekspozycji hałasu na stanowiskach montażowych w przedsiębior-
stwie wykonano metodą bezpośrednią podczas trwania pierwszej 8-godzinnej 
zmiany roboczej od godz. 6:00 do godz. 14:00. Wielkość hałasu poziomu 
dźwięku w db (A) oceniono, wykonując pomiary miernikiem typ 2231 pracują-
cym w opcji całkowitego miernika poziomu dźwięku I.  
Na badanych stanowiskach wyznaczono: 
− poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8 godzinnego dnia pracy, 
− maksymalny poziom dźwięku A mierzony przy włączonej charakterystyce 

dynamicznej S, 
− szczytowy poziom dźwięku C mierzony przy zastosowaniu charakterystyki 

PEAK i C. 
Równoważny poziom dźwięku A w całkowitym czasie Te obliczono wg 

wzoru: 

LAeq,Te=10lg[1/Te∑i=1(Ti*100,1L,Aeq,Ti)] (1) 

gdzie: 

LAeq,Te – równoważy poziom dźwięku A, w dB, uśredniony w przedziale czasu 
Ti;Te=∑i=1 Ti 

Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy obli-
czono wg wzoru:  
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Lex,8h=LAeq,Te+10lgTe/T0    (2)   

gdzie: 
LAeq,Te – równoważny poziom dźwięku A, 
Te – czas ekspozycji w ciągu dnia roboczego, 
T0 – czas odniesienia, równy 8 godzin. 

Poziom ekspozycji odniesiony do 8 godzin pracy obliczono wg wzoru: 

EA,Te=1,15*10-5*100,1L, EX,8h  (3)  

Do obliczeń powyższych wartości posłużono się arkuszem kalkulacyj-
nym Excel, stosując odpowiednie formuły, co ułatwiło i przyspieszyło oblicze-
nia jednocześnie eliminując mogące wystąpić ewentualne błędy. Przykładowe 
wartości ekspozycji zawiera tabela 2. 

Tabela 2. Zależność między ekspozycją na hałas i poziomem ekspozycji – wg PN-N-01307 

EA,Te (Pa2
x s) EA,Te (Pa2

x h) LEX,8h (dB) 

0,364 x 103 

0,458 x 103 

0,576 x 103 

0,726 x 103 

0,913 x 103 

1,15 x 103 

1,45 x 103 

1,82 x 103 

2,29 x 103 

2,89 x 103 

3,64 x 103 

4,58 x 103 

5,76 x 103 

7,26 x 103 

9,13 x 103 

11,5 x 103 

14,5 x 103 

18,2 x 103 

22,9 x 103 

28,9 x 103 
36,4 x 103 

45,8 x 103 

57,6 x 103 

72,6 x 103 

91,3 x 103 

115 x 103 

 
0,10 
0,13 
0,16 
0,20 
0,25 
0,32 
0,40 
0,51 
0,64 
0,80 
1,01 
1,27 
1,60 
2,02 
2,54 
3,20 
4,03 
5,07 
6,39 
8,04 

10,12 
12,74 
16,04 
20,19 
25,42 
32,00 

 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
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W badanym przedsiębiorstwie pomiarom natężenia hałasu poddano na-
stępujące stanowiska pracy: 
A stanowisko operatora nożyc gilotynowych, 
B stanowisko operatora robota do cięcia plazmą, 
C stanowisko produkcji kształtek prostokątnych, 
D stanowisko produkcji ramek przyłączeniowych, 
E stanowisko operatora piły tarczowej, 
F stanowisko operatora giętarki do blach, 
G stanowisko produkcji kanałów, 
H stanowisko operatora felcowni. 

Pomiar i obliczenia dla stanowiska A – operatora nożyc gilotynowych 

 
Rys. 2. Hałasu na stanowisku operatora nożyc gilotynowych (opracowanie własne) 

Pomiar i obliczenia dla stanowiska B – operatora robota do cięcia plazmą 

 

Rys. 3. Hałas na stanowisku operatora robota do cięcia plazmą (opracowanie własne) 
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Pomiar i obliczenia dla stanowiska C – produkcji kształtek prostokątnych 

 

Rys. 4. Hałas na stanowisku produkcji kształtek prostokątnych (opracowanie własne) 

Pomiar i obliczenia dla stanowiska D – produkcji ramek przyłączeniowych 

 
Rys. 5. Hałas na stanowisku produkcji ramek przyłączeniowych (opracowanie własne) 

Pomiar i obliczenia dla stanowiska E – operatora piły tarczowej 

 
Rys. 6. Hałas na stanowisku operatora piły tarczowej (opracowanie własne)  
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Pomiar i obliczenia dla stanowiska F – operatora giętarki do blach 

 
Rys. 7. Hałas na stanowisku operatora giętarki do blach (opracowanie własne) 

Pomiar i obliczenia dla stanowiska G – produkcji kanałów 

 
Rys. 8. Hałas na stanowisku produkcji kanałów (opracowanie własne) 

Pomiar i obliczenia dla stanowiska H – operatora felcowni 

 
Rys. 9. Hałas na stanowisku operatora felcowni (opracowanie własne) 
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Zestawienie uzyskanych wyników dla każdego analizowanego stanowi-
ska pracy przedstawiono w tabelach 3 – 10. 

Tabela 3. Hałas na stanowisku operatora nożyc gilotynowych (opracowanie własne) 

Lp. 
T– Czas ekspozycji 

[min] 
Równoważny poziom 

dźwięku A [dB] 
Stanowisko A 

1 375 82 praca 
2 90 80,8 prace przygotowawcze 
3 15 70,9 przerwa 

suma min. 480 X X 

poziom ekspozycji na hałas odniesiony 
do 8-godzinnego dnia pracyLex,8h dB 81,7 

ekspozycja dzienna EA, Te  1,82*10³Pa²*s 
maksymalny poziom dźwięku A nie przekracza 115 dB 
szczytowy poziom dźwięku C nie przekracza 135 dB 

Tabela 4. Hałas na stanowisku operatora robota do cięcia plazmą (opracowanie własne) 

Lp. 
T – Czas ekspozycji 

[min] 
Równoważny poziom 

dźwięku A [dB] 
Stanowisko B 

1 405 86,9 praca 
2 60 80,8 prace przygotowawcze 
3 15 70,5 przerwa 

suma min. 480 X X 

poziom ekspozycji na hałas odniesiony 
do 8-godzinnego dnia pracyLex,8h dB 86,3 

ekspozycja dzienna EA, Te  4,58*10³Pa²*s 
maksymalny poziom dźwięku A nie przekracza 115 dB 
szczytowy poziom dźwięku C nie przekracza 135 dB 

Tabela 5. Hałas na stanowisku produkcji kształtek prostokątnych (opracowanie własne) 

Lp. 
T – Czas ekspozycji 

[min] 
Równoważny poziom 

dźwięku A [dB] 
Stanowisko C 

1 350 92 praca 
2 115 80,8 prace przygotowawcze 
3 15 70,9 przerwa 

suma min. 480 X X 

poziom ekspozycji na hałas odniesiony 
do 8-godzinnego dnia pracyLex,8h dB 90,7 

ekspozycja dzienna EA, Te  14,5*10³Pa²*s 
maksymalny poziom dźwięku A nie przekracza 115 dB 
szczytowy poziom dźwięku C nie przekracza 135 dB 
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Tabela 6. Hałas na stanowisku produkcji ramek przyłączeniowych (opracowanie własne) 

Lp. 
T – Czas ekspozycji 

[min] 
Równoważny poziom 

dźwięku A [dB] 
Stanowisko D 

1 435 88,9 praca 
2 30 80,8 prace przygotowawcze 
3 15 70,9 przerwa 

suma min. 480 X X 

poziom ekspozycji na hałas odniesiony 
do 8-godzinnego dnia pracyLex,8h dB 88,5 

ekspozycja dzienna EA, Te  7,26*10³Pa²*s 
maksymalny poziom dźwięku A nie przekracza 115 dB 
szczytowy poziom dźwięku C nie przekracza 135 dB 

Tabela 7. Hałas na stanowisku operatora piły tarczowej (opracowanie własne) 

Lp. 
T – Czas ekspozycji 

[min] 
Równoważny poziom 

dźwięku A [dB] 
Stanowisko E 

1 285 89,4 praca 
2 180 80,8 prace przygotowawcze 
3 15 70,8 przerwa 

suma min. 480 X X 

poziom ekspozycji na hałas odniesiony 
do 8-godzinnego dnia pracyLex,8h dB 87,5 

ekspozycja dzienna EA, Te  5,76*10³Pa²*s 
maksymalny poziom dźwięku A nie przekracza 115 dB 
szczytowy poziom dźwięku C nie przekracza 135 dB 

Tabela 8. Hałas na stanowisku operatora giętarki do blach (opracowanie własne) 

Lp. 
T – Czas ekspozycji 

[min] 
Równoważny poziom 

dźwięku A [dB] 
Stanowisko F 

1 240 82,9 praca 
2 225 80,8 prace przygotowawcze 
3 15 70,9 przerwa 

suma min. 480 X X 

poziom ekspozycji na hałas odniesiony 
do 8-godzinnego dnia pracyLex,8h dB 81,9 

ekspozycja dzienna EA, Te 1,82*10³Pa²*s 
maksymalny poziom dźwięku A nie przekracza 115 dB 
szczytowy poziom dźwięku C nie przekracza 135 dB 
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Tabela 9. Hałas na stanowisku produkcji kanałów (opracowanie własne) 

Lp. 
T – Czas ekspozycji 

[min] 
Równoważny poziom 

dźwięku A [dB] 
Stanowisko G 

1 300 85,8 praca 
2 165 80,7 prace przygotowawcze 
3 15 70,7 przerwa 

suma min. 480 X X 

poziom ekspozycji na hałas odniesiony 
do 8-godzinnego dnia pracyLex,8h dB 84,4 

ekspozycja dzienna EA, Te  2,89*10³Pa²*s 
maksymalny poziom dźwięku A nie przekracza 115 dB 
szczytowy poziom dźwięku C nie przekracza 135 dB 

Tabela 10. Hałas  na stanowisku operatora felcowni (opracowanie własne) 

Lp. 
T– Czas ekspozycji 

[min] 
Równoważny poziom 

dźwięku A [dB] 
Stanowisko H 

1 400 84,8 praca 
6 65 80,6 prace przygotowawcze 
3 15 70,5 przerwa 

suma min. 480 X X 

poziom ekspozycji na hałas odniesiony 
do 8-godzinnego dnia pracyLex,8h dB 84,3 

ekspozycja dzienna EA, Te 2.89*10³Pa²*s 
maksymalny poziom dźwięku A nie przekracza 115 dB 
szczytowy poziom dźwięku C nie przekracza 135 dB 

Z przeprowadzonych badań i dokonanych analiz uzyskano wyniki, które 
wykazały, że poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia 
pracy przekraczał 85 dB: 
− operator robota do ciecia plazmą (86,3 dB) – tabela 4, 
− produkcja kształtek (90,7 dB) – tabela 5, 
− produkcja ramek (88,5 dB) – tabela 6, 
− operator piły tarczowej (87,5 dB) – tabela 7. 

Uzyskane wyniki badań porównano również z normą PN-N-01307:1994. 
Maksymalny poziom dźwięku A nie przekroczył wartości 115 dB na żadnym 
badanym stanowisku. Szczytowy poziom dźwięku C nie przekroczył wartości 
135 dB na żadnym badanym stanowisku. 
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Pomiar drgań mechanicznych w przedsiębiorstwie 
na stanowiskach nożyc gilotynowych i pras krawędziowych 

Podczas produkcji w przedsiębiorstwie BerlinerLuft występują głównie 
drgania o działaniu ogólnym, emitowane ze stanowisk nożyc gilotynowych 
i pras krawędziowych. Pracownicy obsługujący te stanowiska mogą być nara-
żeni na drgania wywoływane podczas obsługi tych urządzeń. Podstawowy ro-
dzaj zagrożenia od tego typu maszyn polega na generowaniu drgań mechanicz-
nych przenoszonych do organizmu człowieka przez stopy w pozycji stojącej. 
Do oceny narażenia pracowników na drgania mechaniczne wykonano pomiary 
na podstawie normy PN-EN 14253:2011 Drgania mechaniczne [12].  

W zależności od momentu zmiany drgań wykonuje się jeden pomiar dla 
drgań ustalonych i minimum trzy pomiary dla drgań nieustalonych. Częstotli-
wość dla drgań o oddziaływaniu ogólnym mieści się w zakresie od 0,9 do 90 
Hz. Natomiast gdy oddziaływanie następuje miejscowo, mierzymy drgania 
w zakresie częstotliwości od 5,6 do 1400 Hz. Z procedur wykonywania pomiaru 
na stanowisku pracy oprócz mierzenia przyśpieszenia drgań mierzy się także: 
− wartość skuteczną przyśpieszenia, 
− średnią warzoną w dziedzinie częstotliwości, 
− średnią wartość warzoną przyśpieszenia.  

Zgodnie z normą PN-EN 14253 pomiary przyśpieszenia drgań ogólnych 
i miejscowych wykonuje się w trzech prostopadłych do siebie kierunkach X, Y, 
Z (rys. 10) zgodnie z nieruchomym układem współrzędnych. Otrzymane warto-
ści, warzone przyspieszenia to: 
− aw,x,RMS dla osi X (oś pozioma, równoległa do dłuższego boku obrysu pod-

stawy maszyny), 
− aw,y,RMS dla kierunku Y (oś pozioma, równoległa do krótszego boku podsta-

wy maszyny), 
− aw,z,RMS dla kierunku Z (oś pionowa). 

 
Rys. 10. Kierunki X, Y, Z, dla których wykonuje się pomiar przyśpieszeń drgań względem poło-
żenia maszyny (opracowanie własne w Inventor 2011) 
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Do pomiaru i rejestracji drgań wykorzystano czterokanałowy, cyfrowy 
miernik poziomu drgań i dźwięku SVAN 958 klasy 1. Urządzenie posiada 
wbudowane wszystkie wymagane filtry korekcyjne. Do urządzenia został pod-
łączony trójosiowy przetwornik drgań umożliwiający pomiar drgań w trzech 
osiach. Pomiary wykonano dla drgań o działaniu ogólnym i dla czasu narażenia 
na ekspozycję drgań dłuższego niż 30 minut (t > 30 min). Liczba czynności 
wykonywanych w narażeniu na drgania wynosiła jeden (n = 1). Stanowiska, na 
których przeprowadzono pomiar, to stanowisko A – operatora nożyc gilotyno-
wych oraz stanowisko B – operatora prasy krawędziowej. 

W trakcie pomiaru drgań na stanowiskach prowadzone były typowe prace 
i operacje technologiczne. Czujnik został zamocowany w miejscu kontaktu stóp 
operatora z drgającą powierzchnią za pomocą połączenia śrubowego do podestu 
stanowiska.  

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów dla drgań o działaniu ogól-
nym na stanowisku A – operator nożyc gilotynowych stwierdzono, że: 
− ekspozycja dzienna wynosi: 0,45 m/s2, 
− krotność wartości dopuszczalnej wynosi: 0,56, 
− ekspozycja dzienna nie przekracza wartości dopuszczalnej 0,8 m/s2, 
− wartość progów działania dla dziennej ekspozycji na drgania mechaniczne 

nie przekracza progu 0,5 m/s2. 
Na podstawie przeprowadzonych pomiarów dla drgań o działaniu ogól-

nym na stanowisku B – operator prasy krawędziowej stwierdzono, że: 
− ekspozycja dzienna wynosi: 0,44 m/s2, 
− krotność wartości dopuszczalnej wynosi: 0,55, 
− ekspozycja dzienna nie przekracza wartości dopuszczalnej 0,8 m/s2, 
− wartość progów działania dla dziennej ekspozycji na drgania mechaniczne 

nie przekracza progu 0,5 m/s2. 

 

Rys. 11. Wartości dla dziennej ekspozycji na drgania mechaniczne dla badanych stanowisk A i B 
w odniesieniu do wartości dopuszczalnej (opracowanie własne) 
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Na podstawie otrzymanych wyników obliczeń można wnioskować, że nie 
istnieje zagrożenie pracowników na drgania mechaniczne w związku z czym nie 
ma potrzeby podejmowania działań w celu ograniczenia działania drgań na 
badanych stanowiskach. 

Pomiar zapylenia na stanowiskach obróbki materiałów 
izolacyjnych, dźwiękochłonnych oraz cięcia plazmowego 
i laserowego 

Pomiary na stanowiskach A – obróbki materiałów izolacyjnych i dźwię-
kochłonnych oraz B – wypalania plazmowego i wykonano zgodnie z zalece-
niami normy PN-89/Z-04008/07 – Ochrona czystości powietrza. Pobieranie 
próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja 
wyników [8]. Podczas pomiaru zastosowano metodę dozymetrii indywidualnej 
z wagowym pomiarem stężenia pyłu w jednostce objętości powietrza. Próbki 
pyłów pobrane zostały w strefie oddychania pracownika na sączki polipropyle-
nowe FIPRO za pomocą aspiratorów AP-2. Aspiratory przed i po pomiarze 
zostały poddane sprawdzeniu przepływu powietrza za pomocą rotametru wzor-
cowego TG 03.1 posiadającego ważne świadectwo wzorcowania. 

Pomiary na badanych stanowiskach przeprowadzone zostały na pyły za-
wierające wolną krystaliczną krzemionkę od 2 do 50% (dla rodzajów pyłu, tj. 
pył całkowity, pył respirabilny). Wskaźniki porównano z wartościami NDS 
(najwyższe dopuszczalne stężenie) wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej [14]. Oznaczanie pyłu całkowitego zostało prze-
prowadzone zgodnie z normą PN-91/Z-04030/05. Polegające na zasysaniu za-
pylonego powietrza ze znanym strumieniem objętości w określonym czasie 
przez filtr pomiarowy. Masę pyłu zatrzymanego na filtrze pomiarowym wyzna-
cza się jako przyrost masy filtru pomiarowego ważonego przed pobraniem i po 
pobraniu próbki pyłu. Stężenie pyłu całkowitego oblicza się jako stosunek masy 
pyłu na filtrze pomiarowym do objętości przefiltrowanego powietrza [9]. Ozna-
czanie pyłu respirabilnego zostało przeprowadzone zgodnie z normą PN-91/Z-
04030/06, które polega na zasysaniu zapylonego powietrza w określonym cza-
sie, kolejno przez selektor wstępny (zatrzymujący frakcje gruboziarniste), 
a następnie przez filtr pomiarowy, (na którym osadza się pozostała respirabilna 
frakcja pyłu). Masę pyłu zatrzymanego na filtrze pomiarowym wyznaczono 
jako przyrost masy filtru pomiarowego ważonego przed pobraniem i po pobra-
niu próbki pyłu. Stężenie pyłu respirabilnego obliczono jako stosunek masy 
pyłu na filtrze pomiarowym do objętości przefiltrowanego powietrza [10]. 
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Pomiar dla stanowiska A obróbki materiałów izolujących i dźwięko-
chłonnych ujęto w tabeli 11. 

Tabela 11. Wyniki pomiarów zapylenia na stanowisku obróbki materiału izolacyjnego i dźwięko-
chłonnego (opracowanie własne) 

Pomiar dla stanowiska b cięcia plazmowego i laserowego ujęto w tabeli 12. 

Tabela 12. Wyniki pomiarów zapylenia na stanowisku cięcia plazmowego i laserowego (opraco-
wanie własne) 

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów na stanowisku A i B obli-
czono wskaźniki ekspozycji, tj. stężenie średnie ważone pyłów dla zmiany ro-
boczej. Wskaźniki te porównano z wartościami NDS (najwyższe dopuszczalne 
stężenie), które dla pyłów zawierających wolną krystaliczna krzemionkę od 2% 
do 50% wynoszą: 
− 4,0 mg/m3 – pył całkowity, 
− 1,0 mg/m3 – pył respirabilny. 

Na stanowisku A obróbki materiałów izolujących i dźwiękochłonnych 
wskaźnik narażenia wyniósł 0,9 mg/m3 i nie przekroczył wartości dopuszczal-
nych (rys. 12), natomiast przy krotności dla pyłu respirabilnego NDS = 0,9. 
Na stanowisku B cięcia plazmowego i laserowego wskaźnik narażenia wyniósł 

Czas 
trwania 

[min] 

Masa 
początkowa 

m1 [mg] 

Masa 
końcowa 
m2 [mg] 

Przepływ 
powietrza 

[l/min] 
C=

$%�$&

'
∙ &((( 

480 33,52 34,36 2 0,875 

Rodzaj pyłu 
NDS 

[mg/m3] 

Wskaźnik 
narażenia 
[mg/m3] 

Krotność 
NDS 

Uwagi 
o wentylacji 

pył całkowity 4 0,9 0,22 Odciąg 
stanowiskowy pył respirabilny 1 0,9 0,9 

Czas 
trwani 
[min] 

Masa 
początkowa 

m1 [mg] 

Masa 
końcowa 
m2 [mg] 

Przepływ 
powietrza 

[l/min] 
C=

$%�$&

'
∙ &((( 

480 33,45 35,09 2 1,708 

Rodzaj pyłu NDS [mg/m3] 
Wskaźnik 
narażenia 
[mg/m3] 

Krotność 
NDS 

Uwagi 
o wentylacji 

pył całkowity 4 1,7 0,43 Odciąg 
stanowiskowy 

wyposażony w filtrypył respirabilny 1 1,7 1,7 
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1,7 mg/m3, gdzie stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnej dla pyłu 
respirabilnego (rys. 12).  

 

Rys. 12. Obliczone wartości narażenia na pył całkowity i respirabilny dla stanowiska A i B 
w odniesieniu do największego dopuszczalnego stężenia (opracowanie własne) 

Przy krotności NDS = 1,7 pyłu respirabilnego pracodawca oprócz prze-
prowadzania badań przynajmniej raz w roku zobowiązany jest wyposażyć pra-
cowników w indywidualne środki ochronne. 

Pomiar natężenia oświetlenia na stanowiskach montażowych 
przy oświetleniu różnymi źródłami światła – porównanie 
wyników 

Natężenie oświetlenia oraz jego rozkład na stanowisku pracy i w jego 
otoczeniu mają znaczący wpływ na to, jak szybko, bezpiecznie i komfortowo 
pracownik spostrzega i wykonuje zadania wzrokowe [6]. 

Średnie natężenie oświetlenia dla każdego zadania nie powinno być mniej-
sze niż wartości podane w normie PN-EN 12464-1:2004, niezależnie od wieku 
i stanu instalacji oświetleniowej. Natężenie oświetlenia w polu bezpośredniego 
otoczenia może być niższe niż natężenie oświetlenia w polu zadania, jednak nie 
może być niższe niż wartości podane w normie PN-EN 12464-1:2004. Pole zada-
nia powinno być dodatkowo oświetlone możliwie najrównomierniej [11]. Wyma-
gana równomierność oświetlenia oraz związek między natężeniami w polu zada-
nia i w polu bezpośredniego otoczenia zawiera tabela 13. 
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Tabela 13. Równomierność oraz związek między natężeniami oświetlenia w polu zadania 
i w polu bezpośredniego otoczenia – wg [11] 

Natężenie oświetlenia 
w polu zadania [lx] 

Natężenie oświetlenia w polu 
bezpośredniego otoczenia [lx] 

≥ 750 
500 
300 
≤ 200 

500 
300 
200 

Ezadania 

Równomierność:  0,7 Równomierność:  0,5 

Pomiar natężenia oświetlenia w badanym przedsiębiorstwie BerlinerLuft 
został przeprowadzony na stanowiskach montażowych wyrobów gotowych 
dwukrotnie. Pierwszy pomiar przeprowadzono podczas słonecznego dnia przy 
oświetleniu naturalnym i sztucznym. Drugi pomiar przeprowadzono po zmroku 
przy oświetleniu sztucznym. Hala produkcyjna zakładu, w której znajdują się 
stanowiska montażu wyrobów gotowych, posiada oświetlenie naturalne, bocz-
ne, w postaci okien umieszczonych w górnej części ścian przy suficie (rys. 13). 

 

Rys. 13. Oświetlenie naturalne, boczne hali produkcyjno-montażowej zakładu BerlinerLuft 
(fot. J. Krys) 

Oświetlenie sztuczne, gazowyładowcze stanowią oprawy wyposażone 
w świetlówki rys. 14.  

 

Rys. 14. Oświetlenie sztuczne hali produkcyjno-montażowej zakładu BerlinerLuft (fot. J. Krys) 
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W celu dokonania pomiarów natężenia oświetlenia sporządzono szkic ha-
li z umiejscowieniem stanowisk montażowych. Podzielono płaszczyznę podłogi 
stanowisk montażowych na równe elementarne pola 1 x 1 m. Punktami pomia-
rowymi były środki 200 ponumerowanych pól znajdujących się w strefie sta-
nowisk montażowych wyrobów gotowych. Pomiary wykonano dla każdego 
punktu pomiarowego na wysokości 1,2 m od posadzki. Do pomiaru użyto luk-
somierza cyfrowego LX-1010B. Na podstawie otrzymanych pomiarów 
i obliczeń natężenia oświetlenia na stanowiskach montażu wyrobów gotowych 
uzyskano następujące dane: 
• dla pomiaru pierwszego wykonanego w dzień podczas oświetlenia światłem 

naturalnym i sztucznym: 
− średnie natężenie oświetlenia Eśr = 669 lx, 
− współczynnik równomierności oświetlenia δ = 0,61; 

• dla pomiaru drugiego wykonanego po zmroku podczas oświetlenia światłem 
sztucznym: 
− średnie natężenie oświetlenia Eśr = 626 lx, 
− współczynnik równomierności oświetlenia δ = 0,65. 

Średnie natężenie oświetlenie dla pomiaru pierwszego, jak i pomiaru 
drugiego spełnia wymagania dla pomieszczeń typu „obróbka i przetwórstwo 
metali: roboty blacharskie: grubość < 5 mm”, które wg PN-EN 12464-1:2004 
wynosi 300 lx. Wartość współczynnika równomierności oświetlenia dla pierw-
szego oraz drugiego pomiaru spełnia wymagania, gdzie wg PN-EN 12464-
1:2004 musi wynosić ≥ 0,5  

Wnioski 

Uzyskane wyniki badań przedstawiają analizę pomiarów czynników wy-
stępujących w środowisku pracy oraz analizę bezpieczeństwa na wybranych 
stanowiskach w przedsiębiorstwie produkcyjnym specjalizującym się wobrób-
ce blachy, wytwarzającej systemy i elementy wentylacyjne. Przeprowadzone 
badania i pomiary materialnych warunków pracy na wybranych stanowiskach 
wykazały, które z czynników przekraczają dopuszczalne normy i gdzie przed-
siębiorstwo powinno stosować działania zapobiegawcze. Analizując wyniki 
pomiarów, można stwierdzić, że zarówno natężenie oświetlenia, jak i pomiar 
drgań spełniają normy warunków pracy wprzedsiębiorstwie. Średnie natężenie 
oświetlenia na badanych stanowiskach montażowych wyniosło 669 lx dla 
oświetlenia mieszanego i 626 lx dla oświetlenia sztucznego, gdzie dla tego typu 
prac normą jest 300 lx. Wskazuje to na fakt, iż oświetlenie na stanowiskach 
montażowych nie tylko spełnia wymogi stawiane przez normy, a nawet je prze-
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kracza. Pomiar drgań o działaniu ogólnym dla stanowiska operatora nożyc gilo-
tynowych wyniósł 0,45 m/s2 ekspozycji dziennej, a dla operatora prasy krawę-
dziowej 0,44 m/s2. Biorąc pod uwagę, dopuszczalną ekspozycję dzienną wyno-
szącą 0,8 m/s2, można stwierdzić, że nie istnieje zagrożenie pracowników 
względem drgań mechanicznych. Zatem nie ma potrzeby podejmowania działań 
w celu ograniczenia drgań. 

Badane czynniki, których ekspozycja na pracowników przekroczyła do-
puszczalne normy, to zapylenie i hałas. Pomiar zapylenia przeprowadzony na 
stanowiskach obróbki materiałów izolacyjnych, dźwiękochłonnych oraz cięcia 
plazmowego i laserowego wykazał przekroczenie NDS dla pyłu respirabilnego, 
na stanowisku cięcia plazmowego i laserowego, który wyniósł 1,7 przy 
NDS = 1. W celu zminimalizowania szkodliwego działania pyłów pracodawca 
wyposażył pracowników w indywidualne środki ochrony w postaci półmasek 
filtrujących i kombinezonów ochronnych. Dodatkowo na stanowiskach, na któ-
rych występuje zagrożenie pyłami, przeprowadzone zostaną raz w roku pomiary 
zapylenia. 

Specyfika wykonywanych prac oraz technologia produkcji i łączenia ze 
sobą elementów z blachy emituje hałas pochodzący z wielu źródeł. Do pomia-
rów natężenia dźwięku wybrano osiem stanowisk pracy najbardziej narażonych 
na hałas. Maksymalny poziom dźwięku A nie przekroczył dopuszczalnej warto-
ści 115 dB na żadnym z nich. Szczytowy poziom dźwięku C również nie prze-
kroczył (na żadnym stanowisku) dopuszczalnej wartości 135 dB. Natomiast 
poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy przekroczył 
85 dB na czterech stanowiskach: operator robota do cięcia plazmą – 86,3 dB, 
produkcja kształtek – 90,7 dB, produkcja ramek – 88,5 dB i operator piły tar-
czowej 87,5 dB. Przedsiębiorstwo w celu ograniczenia zagrożenia hałasem za-
stosowało ekrany i ściany dźwiękochłonne oraz przeprowadzane są na bieżąco 
konserwacje, regulacje maszyn i urządzeń generujących hałas. Pracownicy wy-
posażeni zostali w nowe indywidualne środki ochrony słuchu. 

Podsumowując wyniki przeprowadzonych pomiarów oraz środki, jakie 
stosuje przedsiębiorstwo w celu ograniczenia działania czynników szkodliwych 
w nim występujących, można stwierdzić, że zdaje sobie ono sprawę z zagrożeń 
i podejmuje odpowiednie środki zapobiegawcze. Materialne warunki pracy 
w przedsiębiorstwie stale się poprawiają, co przekłada się na sytuację socjalno-
bytową pojedynczego pracownika. Kształtowanie dobrych warunków pracy 
w istniejącej rzeczywistości gospodarczej jest dla przedsiębiorstwa bardzo waż-
ne, gdyż mają one na celu poprawę bezpieczeństwa, poprawę jakości produko-
wanych wyrobów oraz redukcję i usprawnienie pojawiających się bieżących 
problemów w pracy. 
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THE SAFETY ASSESSMENT WORK IN THE PRODUCTION 
OF VENTILATION SYSTEMS 

Abstract 

The paper presents hazard analysis harmful and disruptive factors occurring dur-
ing the production process, analysis of hazards associated with noise, mechanical 
vibration and dust. The paper presents an analysis measurements of agents the 
material conditions of work on assembly stations and safety assessment. The re-
search on the selected jobs have shown that factors exceeded standards, and 
where the company should apply prevention and optimize security. 

Keywords: working environment, safety, hazard, onerous factors, the manufac-
turing company. 


