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Wstęp

Po raz czwarty już oddajemy w Państwa ręce pracę zbiorową będącą uzupełnieniem 
i kontynuacją poprzednich trzech wydań, która stanowi istotny dorobek z zakresu szeroko 
pojętej inżynierii bezpieczeństwa. 

Samo pojęcie bezpieczeństwa jest różnorodnie identyfikowane, ale bez względu na de-
finicje wymagane jest we wszystkich dziedzinach życia i stanowi podstawową potrzebę 
życiową każdego człowieka. Z jednej strony definiowane jest jako najbardziej elementarna 
potrzeba człowieka będąca oczywistym zapotrzebowaniem i interesem każdego w każdej 
sferze i w każdej sytuacji. Z drugiej strony, określa się jej jako stan pozwalającym na prawid-
łowy rozwój państwa, realizację wytyczonych celów uzyskiwanych zazwyczaj w wyniku 
zorganizowanej ochrony i obrony przed zagrożeniami przy użyciu dostępnych sił i środków 
pochodzących ze wszystkich dziedzin działalności. Bez względu na definiowanie pojęcia 
bezpieczeństwo kojarzyć się powinno ze stabilnością i harmonijnością w każdej dziedzinie 
życia, zarówno jednostki, jak i szerszej grupy aż do pełnego (wewnętrznego i zewnętrzne-
go) bezpieczeństwa państwa. Poczucie bezpieczeństwa w dobie dzisiejszego rozwoju cywi-
lizacyjnego nie jest czymś raz danym, ale postrzegać je należy przez pryzmat wielu zmian 
cywilizacyjnych i jako takie jest procesem, który wymaga nieprzerwanych działań i starań 
aby utrzymać je na właściwym poziomie, przeciwstawiając się wszelakim zagrożeniom  
– czynnikom destabilizującym i obniżającym bezpieczeństwo.

Zagrożenia dla człowieka, jego dorobku a także środowiska istniały od zawsze. Wraz 
z rozwojem cywilizacji i techniki jedne traciły na znaczeniu lub zanikały, a w ich miejsce 
pojawiały się nowe, które eskalowały i stawały się coraz bardziej uciążliwe.

Człowiek od zawsze miał do czynienia z zagrożeniami, z którymi nie radził sobie 
w stopniu zadowalającym lub nie mógł sprostać ich skutkom.

Świadomość możliwości występowania zagrożeń i ich rozpoznawanie pozwala na ich 
przewidywanie i szacowanie niepożądanych efektów, a to już mały, choć czasem bardzo 
skomplikowany i trudny, krok do tego by się przed nim zabezpieczyć, przeciwstawić lub 
minimalizować jego skutki.

Obecnie zagrożenia podobnie jak bezpieczeństwo, którego pożądamy w każdej dziedzi-
nie życia, występują na wszystkich płaszczyznach naszego egzystencji i działalności. Poza 
zagrożeniami militarnymi, które z oczywistych względów niosą za sobą destabilizację bez-
pieczeństwa, spotykamy zagrożenia pozamilitarne. Mieć należy tu na uwadze zagrożenia 
naturalne (huragany, powodzie pożary itp.), jak i szereg innych (epidemie chorób ludzi czy 
zwierząt). Zupełnie inną grupę stanowią zagrożenia określane mianem cywilizacyjnych, 
które wynikają z naszej własnej działalności – działalności człowieka. W śród nich do-
minują zagrożenia transportowe jak chociażby katastrofy drogowe, kolejowe, lotnicze czy 
morskie, a których skutki mogą być niezwykle uciążliwe również dla środowiska. Wreszcie 
grupa zagrożeń technicznych, do których zaliczamy katastrofy budowlane, pożary przemy-
słowe, awarie sieci energetycznych czy skażenia radiacyjne. Pojawił się również zupełnie 
nowy rodzaj zagrożenia jakim jest terroryzm oraz cyberterroryzm.

Przywołane tu powyżej rodzaje zagrożeń wymusiły powstanie nowego kierunku w na-
uce jakim jest inżynieria bezpieczeństwa. Powstała w latach pięćdziesiątych ubiegłego stu-
lecia i była odpowiedzią na potrzebę rozwiązywania problemów związanych głównie z ener-
getyką jądrową i astronautyką. Rozwój cywilizacyjny sprawił, że inżynieria bezpieczeństwa 
jest dziś tą dziedziną, która znajduje swoje miejsce w każdej sferze działalności człowieka.
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Problematyka inżynierii bezpieczeństwa koncentruje się wokół praktycznych dziedzin 
zapewniania bezpieczeństwa w różnych procesach realizowanych dla i z udziałem ludzi. 
Obecnie inżynieria bezpieczeństwa obejmuje wszystkie dziedziny działalności technicznej 
gdzie najważniejsze to energetyka jądrowa i konwencjonalna, transport i jego wszystkie 
odmiany czy przemysł chemiczny, zbrojeniowy, wydobywczy. Dotyczy ona także wytwa-
rzania i eksploatacji wszelkich pojazdów, szeroko rozumianej infrastruktury krytycznej, czy 
tak trudnego sektora jakim jest budownictwo.

Nie do przecenienia jest rola inżynierii bezpieczeństwa w wykrywaniu, ostrzeganiu 
i monitowaniu zagrożeń, a także udział w procesach likwidacji i minimalizacji negatywnych 
skutków zagrożeń.

Przedstawiona w pracy zbiorowej tematyka obejmuje zagadnienia związane z:
•	 komputerowym wsparciem procedur detekcji zagrożeń epidemiologicznych;
•	 rozwiązaniami problemu cyberprzestępczością, identyfikacją zagrożeń w cy-

berprzestrzeni i eliminacją skutków cyberataków;
•	 zapobieganiem zagrożeniu atakom terrorystycznym w miejscach infrastruk-

tury krytycznej;
•	 aspektami prawa regulującymi zagadnienia wpływające na bezpieczeństwo 

użytkowania obiektów budowlanych;
•	 ochroną zdrowia i środowiska;
•	 właściwą eksploatacja i optymalizacją instalacji obiektów budowlanych.

Praca zbiorowa pt. „Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń” stanowi cenny 
dorobek intelektualny uczestników ostatnich dwóch konferencji z cyklu Ekomilitaris, któ-
rzy to już od lat w jej ramach spotykają się w Zakopanem. 

Organizowana już od ponad trzech dziesięcioleci konferencja z cyklu Ekomilitaris i jej 
sesje tematyczne stały się okazją do swoistej wymiany doświadczeń wybitnych naukow-
ców, inżynierów i praktyków, ale także decydentów oraz przedstawicieli przemysłu, sto-
sujących nowe technologie i rozwiązania z zakresu inżynierii bezpieczeństwa. Rozmowy 
w ramach paneli tematycznych prowokowały do wymiany zdań, informacji i uwag pomię-
dzy uczelniami, instytutami naukowo-badawczymi, przemysłem i jednostkami administra-
cji państwowej. To właśnie czas przeznaczony na dyskusje, zarówno te w ramach sesji jak 
i w kuluarach, pozwalał na kreowanie nowych pomysłów i inspirował do dalszych działań. 
Pozwalały poodejmować nowe tematy wynikających z potrzeb użytkowników. W prakty-
ce możliwym się stało praktyczne wykorzystanie wielu interdyscyplinarnych opracowań 
badawczo-naukowych i wdrożeniowych i służyć one mogą poprawie bezpieczeństwa nie-
malże we wszystkich dziedzinach życia.

Celem niniejszej pracy zbiorowej jest zaprezentowanie rezultatów opisanych i przed-
stawianych w referatach podczas sesji konferencyjnych oraz prezentacja najciekawszych 
publikacji naukowych z zakres budownictwa i inżynierii bezpieczeństwa, będących niejed-
nokrotnie wynikiem oryginalnych, wieloletnich prac naukowo-badawczych, rozwojowych, 
czy wdrożeniowych. Wszystkie one zwierają cenny dorobek naukowy, są zbiorem, nie do 
przecenienia rozmaitych doświadczeń i stanowią myśl techniczną z zakresu szeroko poję-
tego bezpieczeństwa.

Treści wydrukowane zostały w oryginalnej wersji, gdzie do minimum ograniczono 
integrację redakcyjną, chcąc zachować jednoznacznie autorski charakter poszczególnych 
publikacji. 

ARTUR CYWIŃSKI
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Jarosław WASILCZUK, Marian SOBIECH
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

MIKROKLIMAT BUDOWLI SCHRONOWYCH

Abstract

The paper discusses the main factors affecting the air quality in shelters. These include: 
an undetermined temperature and relative humidity, mold and microbial contaminations as 
well as the penetration of radon from the ground to the internal air. There are indicated the 
directions how to minimize these risks with limited functioning ventilation and NBC filter 
units.

Streszczenie

W referacie omówiono główne czynniki wpływające na jakość mikroklimatu w budowlach 
schronowych. Do nich należą: nieustalona temperatura i wilgotność względna powietrza, 
skażenie pleśniami i drobnoustrojami a także wnikanie radonu z podłoża do wewnętrznego 
powietrza. Wskazano kierunki minimalizowania tych zagrożeń przy ograniczonym funkcjo-
nowaniu instalacji wentylacyjnych i filtrowentylacyjnych.

1. WPROWADZENIE

Ogólnie stan techniczny istniejących w Polsce budowli ochronnych nie jest zadawala-
jący, tym bardziej iż w większości nie spełniają one aktualnych wymagań, zwłaszcza w za-
kresie układów i urządzeń filtrowentylacyjnych, tj. najistotniejszych elementów decydują-
cych o przetrwaniu ludzi w obiekcie. Dostosowanie tych obiektów do obecnych wymogów 
technicznych możliwe jest tylko przez ich przebudowę (modernizację). W zdecydowanej 
większości budowli ochronnych znajdujące się w nich instalacje filtrowentylacyjne nie są 
w stanie sprostać podstawowym wymaganiom, tj:
– utrzymania parametrów mikroklimatu na odpowiednim poziomie,
– skutecznego oczyszczania (filtrowania) zewnętrznego powietrza ze skażeń chemicz-

nych,
– prawidłowego rozdziału powietrza w komorach ochronnych dla ludzi, przy całkowitym 

ich zapełnieniu ludźmi,
– wytworzenia nadciśnienia w celu zabezpieczenia wnętrza budowli przed infiltracją ze-

wnętrznego, skażonego powietrza.
Instalacje wentylacyjne, filtrowentylacyjne lub klimatyzacyjne, w które wyposażone są 

budowle ochronne, mają zapewnić wymianę powietrza w pomieszczeniach w zależności od 
potrzeb. Instalacja wentylacyjna oprócz odpowiedniej wymiany powietrza zapewnia także 
regulację temperatury. 

W przypadku instalacji klimatyzacyjnej zakres wymagań w porównaniu z wentylacją 
poszerza się o następujące procesy:
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– utrzymanie na odpowiednim poziomie wilgotności względnej (osuszanie lub nawilża-
nie) powietrza w pomieszczeniu,

– zapewnienie czystości powietrza nawiewnego,
– zapewnienie rozdziału powietrza stosownie do potrzeb klimatyzowanego pomieszcze-

nia.
Z referatu pt. „Stan budownictwa ochronnego w Polsce” autorstwa Waldemara Maliń-

skiego i Pawła Kwiatkowskiego z Biura Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP, 
przedstawionego na XXV konferencji z cyklu EKOMILITARIS (13 – 16 września 2011 r. 
Zakopane) wynika, że istniejące schrony i ukrycia zapewniają ogółem zaledwie 4,37% po-
trzeb w zakresie miejsc ochronnych w skali kraju (rys.1 i 2).

Rys.1. Zapewnienie potrzeb w zakresie ochrony ludności

Rys. 2. Ilość schronów i ukryć w rozbiciu na województwa
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Dla dokonania prawidłowego doboru wielkości i typu instalacji wentylacyjnej lub kli-
matyzacyjnej stosowanej w budowli ochronnej powinno się uwzględnić następujące zagad-
nienia:
– oszczędne uzyskiwanie i zarządzanie energią cieplną, chłodniczą i elektryczną, co w de-

cydujący sposób wpływa na czas wykorzystania budowli w warunkach zagrożenia i na-
głego wystąpienia braku możliwości uzupełnienia energii z zewnątrz,

– wypracowanie ujednoliconej klasyfikacji budowli ochronnych i obronnych, określenie 
standardów wyposażenia, norm projektowania, budowy, eksploatacji na perspektywę 
korzystania co najmniej 20 – 30 lat.

2. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ POWIETRZA 
WEWNĘTRZNEGO W SCHRONACH

Mikroklimat danego schronu tworzy zespół parametrów fizykochemicznych i biolo-
gicznych powietrza w obiekcie zapewniających warunki bytowania i pracy dla załóg oraz 
zainstalowanych urządzeń dowodzenia i łączności z obrazowaniem sytuacji militarnej, 
instalacji mechanicznych, teletechnicznych, w tym ochrony przeciwpożarowej i kontroli 
dostępu, uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Celem poprawnej realizacji działań organiza-
cyjnych i technicznych w zakresie wytwarzania i utrzymywania mikroklimatu w schronach 
należy uwzględniać poniżej przedstawione określenia:

– wentylacja obiektu – to technika wymiany powietrza w pomieszczeniach, której celem 
jest oczyszczenie powietrza z zanieczyszczeń naturalnych występujących w powietrzu 
atmosferycznym, zgodnie z państwowymi, resortowymi wymaganiami sanitarnymi 
i zapewnienie podgrzewania powietrza w okresie chłodów oraz zimy do poziomu okre-
ślonego wymaganiami komfortu określanymi w przepisach sanitarno-higienicznych lub 
resortowych, co oznacza konieczność stosowania nagrzewnic do ogrzewania powietrza 
zewnętrznego;

– filtrowentylacja obiektu – to technika wymiany powietrza w pomieszczeniach, iden-
tyczna, jak w wentylacji obiektu lecz rozszerzona o procesy dokładnego oczyszczania 
powietrza z cząstek pochodzących z użycia współczesnej broni, przed i po ataku lub 
przed i po skażeniach toksycznymi środkami przemysłowymi (tśp);

– klimatyzacja obiektu - należy przez to rozumieć technikę wymiany powietrza w po-
mieszczeniach identyczną jak w wentylacji lub filtrowentylacji obiektu z jednoczesnym 
zapewnieniem automatycznej regulacji parametrów mikroklimatu (tp, jp., vp) zgodnie 
z wartościami zawartymi w normach państwowych, przepisach resortowych lub odpo-
wiednio do wymagań użytkownika. W pierwszej kolejności należy stosować przepisy 
resortowe, następnie PN i ustalenia indywidualne;

– okresie pracy obiektu obronnego - należy przez to rozumieć warunki techniczne, cza-
sowe i operacyjne korzystania z obiektu schronowego i jego wyposażenia, a mianowi-
cie:

– I okres - kiedy na zewnątrz obiektu nie występuje zagrożenie współczesnymi środkami 
rażenia (okres wentylacji czystej) - eksploatacja w czasie pokoju oraz gdy nie występują 
czynniki toksyczne,

– II okres - kiedy na zewnątrz obiektu występuje zagrożenie współczesnymi środkami 
toksycznymi (okres filtrowentylacji) - eksploatacja podczas stanu zagrożenia użycia 
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środków toksycznych i po użyciu, gdy ich poziom stężenia w otoczeniu nie wymaga 
wprowadzenia izolacji obiektu,

– III okres - kiedy na zewnątrz obiektu występują czynniki i skutki współczesnych środ-
ków rażenia (okres izolacji) - eksploatacja podczas ataku oraz po nim do momentu gdy 
poziom stężenia środków rażenia i skutków ich użycia w otoczeniu obiektu przewyższa 
poziom dopuszczalny.
Na wymagania mikroklimatyczne mają wpływ również strefy schronu - należy przez 

to rozumieć grupę (zespół) pomieszczeń obiektu ochronnego, które mają identyczne wyma-
gania mikroklimatyczne (sanitarno-higieniczne). Wyróżnia się następujące strefy:
– strefa czysta - obejmuje pomieszczenia do pracy biurowo-operacyjnej (np. zarządza-

nia kryzysowego), łączności, odpoczynku, rekreacji oraz magazyny wody, żywności, 
uzbrojenia, umundurowania, uzbrojenia i sprzętu specjalistycznego,

– strefa umownie czysta - obejmuje pomieszczenia medyczne, umywalnie i ustępy, 
kuchnie i jadalnie, magazyny sprzętu gospodarczego, warsztaty naprawcze i pomiesz-
czenia z urządzeniami sprężonego powietrza,

– strefa umownie brudna - obejmuje pomieszczenia techniczne, w których mogą wy-
dzielać się substancje szkodliwe dla zdrowia (akumulatornie, elektrownie, magazyny 
MPS, pompownie ścieków), pomieszczenia ze zbiornikami ścieków i wód po chłodni-
czych, pomieszczenia z filtropochłaniaczami,

– strefa brudna - obejmuje pomieszczenia przedsionków ochronnych, poternę, pomiesz-
czenia na skażoną odzież oraz uzbrojenie i sprzęt specjalistyczny, pomieszczenie filtrów 
wstępnego oczyszczania powietrza i przedfiltrów oraz komory rozprężne.
Przy analizie warunków mikroklimatycznych obiektów ochronnych trzeba mieć rów-

nież na uwadze niżej wymienione zjawiska:
– eksfiltrację powietrza - należy przez to rozumieć przenikanie powietrza przez przegro-

dy budowlane, elementy konstrukcyjne (drzwi, luki, włazy) i wentylacyjne na skutek 
utrzymywanego nadciśnienia wewnątrz obiektu ochronnego,

– hermetyzacji obiektu - należy przez to rozumieć procedurę postępowania związaną 
z uszczelnieniem obiektu w stosunku do otoczenia zewnętrznego, która jest realizowana 
w fazie projektowania, wykonawstwa i użytkowania (eksploatacji) obiektu. Dotyczy 
ona podziału obiektu na strefy i wydzielenie ich szczelnymi płaszczyznami ścian, stro-
pów i płyty fundamentowej wraz z uzbrojeniem w hermetyczne otwory drzwiowe, luki, 
włazy oraz elementy wentylacji (wentylacyjne klapy schronowe – WKS), które zapew-
niają jednokierunkowy przepływ powietrza - od strefy czystej do brudnej.
Jakość powietrza wewnętrznego, która tworzy określony mikroklimat obiektu ochron-

nego uzależniona jest od następujących kryteriów fizycznych:
1) temperatura powietrza zewnętrznego (tz),
2) temperatura powietrza w pomieszczeniu (tp),
3) temperatura powietrza nawiewanego (tn),
4) wilgotność względna powietrza (j),
5) prędkość ruchu powietrza w strefie przebywania osób lub w strefie pracy (vp),
6) minimalną temperaturę powietrza nawiewanego,
7) ilość powietrza świeżego (ze względu na ilość osób lub ze względu na wymagane nad-

ciśnienie w obiekcie - eksfiltracja),
8) ilość powietrza wentylacyjnego (świeże + obiegowe) obliczanego ze względu na zyski 

ciepła i wilgoci, wydzielane zanieczyszczenia lub po uwzględnieniu wymaganej mini-
malnej krotności wymian.
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Parametry termodynamiczne powietrza wentylacyjnego takie jak: temperatura i wilgot-
ność względna, są wypadkową parametrów powietrza świeżego i wewnętrznego. Wartość 
temperatury wypadkowej nie może być ustalana przypadkowo. Wartość temperatury i wil-
gotności względnej powietrza powinny być zdefiniowane nas etapie projektowania, przy 
uwzględnieniu:
– warunków nawiewu powietrza (rozmieszczenie nawiewników),
– wejście strumienia nawiewanego do strefy przebywania ludzi.

Schrony służące celom obronnym są wykonywane najczęściej z betonu monolitycznego 
lub prefabrykatów żelbetowych, łączonych na mokro.

Grubości zewnętrznych przegród budowlanych sięgają wartości od 0,30 do 3,0 m. Głę-
bokość posadowienia takich budowli zależy od ich przeznaczenia i warunków terenowych. 
Obiekty wykonywane sposobem wykopowym znajdują się tuż pod powierzchnią gruntu, 
a obiekty wykonywane sposobem górniczym mogą znajdować się na głębokości od kil-
kudziesięciu do kilkuset metrów. Analiza parametrów mikroklimatycznych w obiekcie 
obronnym wykazuje zwykle odmienność środowiska wewnętrznego w stosunku do środo-
wiska istniejącego w budownictwie ogólnym lub do stwierdzonego na otwartej przestrze-
ni. Najczęściej w czasie eksploatacji warunki wilgotnościowe odbiegają od normalnych. 
Przy dużej liczbie osób zgromadzonych na małej przestrzeni obiektu, wilgotność względna 
powietrza dochodzi do 90%. Natomiast w obiektach o małej liczbie osób załogi i dużym 
nasyceniu aparaturą elektroniczną wilgotność względna powietrza może obniżać się nawet 
do 10-20%. Drugim istotnym parametrem mikroklimatu wnętrza masywnej budowli pod-
ziemnej jest temperatura powietrza.

Temperaturę powietrza nawiewanego oraz prędkość wypływu powietrza z nawiewni-
ków dobiera się tak, aby zdolność chłodząca strumienia nawiewanego, a ostatecznie powie-
trza cyrkulującego w strefie przebywania osób nie przekraczała wartości dopuszczalnych, 
określonych przykładowo za pomocą kryterium Rydberga opisanym w postaci:

u = (tp. – tn) + 7,66 (vp – 0,15) [oC]

Spełnienie kryterium „u” wymaga regulacji tn, za pomocą nagrzewnicy lub chłodnicy. Jeśli 
instalacja wentylacyjna nie jest wyposażona w któreś z tych urządzeń, to dotrzymanie wymagań 
mikroklimatycznych staje się niemożliwe. Problem nabiera ostrości szczególnie w okresie izo-
lacji, gdy nie można czerpać powietrza świeżego. Podobnie sytuacja się komplikuje w okresie 
filtrowentylacji gdyż powietrze wówczas jest dostarczane w zmniejszonej ilości.

Ilość powietrza wentylacyjnego z uwagi na asymilację zakłóceń od ludzi (zyski ciepła 
i wilgoci) pozwalają określić zależności:
a) wg zysków ciepła:
 

gdzie:
Q – nadwyżka zysków ciepła [W],
Cp. – ciepło właściwe powietrza, Cp. = 1005 [J/kg],
rp. – gęstość powietrza, rp. = 1,2 [kg/m3],
tu – temperatura powietrza usuwanego [oC], 
tn – temperatura powietrza nawiewanego [oC].
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b) wg zysków wilgoci:
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gdzie: W – ilość wilgoci [g/s],
Xu – wilgoć w powietrzu usuwanym, [g/kg],
Xn – wilgoć w powietrzu nawiewanym, [g/kg].

Postępowanie obliczeniowe pozwala określić wielkość analizowanych 
czynników zakłócających stan środowiska wewnętrznego, poprawnie ustalić 
ilość powietrza  oraz umożliwia ocenę czasu narastania temperatury 
wewnątrz obiektu w okresie izolacji. W metodzie tej stosowane jest 
równanie opisujące przyrost temperatury wewnątrz obiektu, a dokładnie 
temperatury powierzchni przegrody przyległej do gruntu, która podlega 
zmianom zgodnie z funkcją harmoniczną, a mianowicie:

ωτjATT s exp+=
gdzie:
Ts - średnia temperatura zewnętrzna, °K,
A - amplituda zmian temperatury,
ω = 2π/τo.
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b) wg zysków wilgoci:

gdzie:
W – ilość wilgoci [g/s],
Xu – wilgoć w powietrzu usuwanym, [g/kg],
Xn – wilgoć w powietrzu nawiewanym, [g/kg].

Postępowanie obliczeniowe pozwala określić wielkość analizowanych czynników za-
kłócających stan środowiska wewnętrznego, poprawnie ustalić ilość powietrza oraz umoż-
liwia ocenę czasu narastania temperatury wewnątrz obiektu w okresie izolacji. W metodzie 
tej stosowane jest równanie opisujące przyrost temperatury wewnątrz obiektu, a dokładnie 
temperatury powierzchni przegrody przyległej do gruntu, która podlega zmianom zgodnie 
z funkcją harmoniczną, a mianowicie:

gdzie:
Ts – średnia temperatura zewnętrzna, °K,
A – amplituda zmian temperatury,
w = 2p/to.

Ogólna postać rozwiązania równania Fouriera określająca rozkład temperatury w prze-
grodzie i gruncie przyjmuje postać:

gdzie:
B – stała wahań temperatury w gruncie,

 – współczynnik wyrównania temperatury,

x – współrzędna skierowana do wnętrza gruntu, zgodnie z głębokością.

Uwzględniając, że wraz ze wzrostem zagłębienia w grunt wahania temperatury zanika-
ją, zatem wartość B=0 (drugi składnik powyższego równania przyjmuje wartość zero), to po 
podstawieniu danych zależność przyjmuje postać:

Na podstawie analizy literatury oraz w oparciu o letnie pomiary temperatury i wilgot-
ności względnej powietrza w komorze badawczej odzwierciedlającej obiekt ochronny bez 
zysków ciepła i wilgoci od ludzi oraz przy ich symulacji ustalono następujące stany termo-
dynamiczne:
– różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą bez zysków ciepła wyniosła 1 sto-

pień Celsjusza, a dokładnie zmieniała się ona od 12,8°C do 14°C,
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Ogólna postać rozwiązania równania Fouriera określająca rozkład 
temperatury w przegrodzie i gruncie przyjmuje postać:
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gdzie:
B - stała wahań temperatury w gruncie,

ρ
λ
c

a = - współczynnik wyrównania temperatury,

x - współrzędna skierowana do wnętrza gruntu, zgodnie z głębokością.

Uwzględniając, że wraz ze wzrostem zagłębienia w grunt wahania 
temperatury zanikają, zatem wartość B=0 (drugi składnik powyższego równania 
przyjmuje wartość zero), to po podstawieniu danych zależność przyjmuje 
postać:
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Na podstawie analizy literatury oraz w oparciu o letnie pomiary 
temperatury i wilgotności względnej powietrza w komorze badawczej 
odzwierciedlającej obiekt ochronny bez zysków ciepła i wilgoci od ludzi oraz 
przy ich symulacji ustalono następujące stany termodynamiczne:

− różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą bez zysków ciepła 
wyniosła 1 stopień Celsjusza, a dokładnie zmieniała się ona od 12,8°C
do 14°C,

− wilgotność względna powietrza wynosiła wówczas 92%,
− przy zyskach ciepła temperatura wzrasta o 1 stopień Celsjusza na 

dobę i po 4 dobach osiągnęła wartość 18,3°C,
− po usunięciu symulacji zysków ciepła od ludzi obniżanie się 

temperatury wewnątrz komory badawczej do stanu bez zysków ciepła, 
czyli ok. 14°C następuje w czasie ok. 16 godzin, przy czym 
w pierwszych dwóch godzinach po wyłączeniu zysków ciepła
obniżenie temperatury wynosi 2,5°C, a kolejne 2°C po 14 godzinach.

Podstawową cechą odróżniającą proces wymiany ciepła w masywnych, 
podziemnych budowlach o charakterze ochronnym od budownictwa 
powszechnego jest wpływ nieustalonych warunków wymiany ciepła i wilgoci.
Nieustalone stany termiczne są powodowane m.in. przez:

− zmienne obciążenie zyskami ciepła,
− nieustalone przewodzenie ciepła do gruntu,
− nieustaloną akumulację ciepła w materiale konstrukcji oraz otaczających 

obiekt masywie gruntowym,
− zmienne okresy pracy budowli o charakterze ochronnym.
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Uwzględniając, że wraz ze wzrostem zagłębienia w grunt wahania 
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temperatury i wilgotności względnej powietrza w komorze badawczej 
odzwierciedlającej obiekt ochronny bez zysków ciepła i wilgoci od ludzi oraz 
przy ich symulacji ustalono następujące stany termodynamiczne:

− różnica między najwyższą, a najniższą temperaturą bez zysków ciepła 
wyniosła 1 stopień Celsjusza, a dokładnie zmieniała się ona od 12,8°C
do 14°C,

− wilgotność względna powietrza wynosiła wówczas 92%,
− przy zyskach ciepła temperatura wzrasta o 1 stopień Celsjusza na 

dobę i po 4 dobach osiągnęła wartość 18,3°C,
− po usunięciu symulacji zysków ciepła od ludzi obniżanie się 

temperatury wewnątrz komory badawczej do stanu bez zysków ciepła, 
czyli ok. 14°C następuje w czasie ok. 16 godzin, przy czym 
w pierwszych dwóch godzinach po wyłączeniu zysków ciepła
obniżenie temperatury wynosi 2,5°C, a kolejne 2°C po 14 godzinach.

Podstawową cechą odróżniającą proces wymiany ciepła w masywnych, 
podziemnych budowlach o charakterze ochronnym od budownictwa 
powszechnego jest wpływ nieustalonych warunków wymiany ciepła i wilgoci.
Nieustalone stany termiczne są powodowane m.in. przez:
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– wilgotność względna powietrza wynosiła wówczas 92%,
– przy zyskach ciepła temperatura wzrasta o 1 stopień Celsjusza na dobę i po 4 dobach 

osiągnęła wartość 18,3°C,
– po usunięciu symulacji zysków ciepła od ludzi obniżanie się temperatury wewnątrz 

komory badawczej do stanu bez zysków ciepła, czyli ok. 14°C następuje w czasie ok. 
16 godzin, przy czym w pierwszych dwóch godzinach po wyłączeniu zysków ciepła 
obniżenie temperatury wynosi 2,5°C, a kolejne 2°C po 14 godzinach.
Podstawową cechą odróżniającą proces wymiany ciepła w masywnych, podziemnych 

budowlach o charakterze ochronnym od budownictwa powszechnego jest wpływ nieusta-
lonych warunków wymiany ciepła i wilgoci. Nieustalone stany termiczne są powodowane 
m.in. przez:
– zmienne obciążenie zyskami ciepła,
– nieustalone przewodzenie ciepła do gruntu,
– nieustaloną akumulację ciepła w materiale konstrukcji oraz otaczających obiekt masy-

wie gruntowym,
– zmienne okresy pracy budowli o charakterze ochronnym.

Na rys. 3. pokazano przykładowy przebieg temperatury w ciągu roku w ciele półnie-
skończonym, tj. gruncie dla temperatur występujących w Polsce (Mielnicki S., Żydanowicz 
W. „nowa technika w inżynierii sanitarnej” t. 12, Warszawa 1980).

Rys. 3. Izoplety w gruncie: a) wartości uzyskane w wyniku pomiarów  
(średnia dla 14 lat), b) wartości obliczone 

W masywnych budowlach podstawowym problemem jest zapewnienie ciągłego właś-
ciwego funkcjonowania wentylacji i możliwości zwiększenia jej intensywności w okresach 
przejściowych temperatur zewnętrznych szczególnie wczesną wiosną. Przyczynia się to do 
zmniejszenia różnicy temperatur wewnętrznych powierzchni przegród budowlanych w sto-
sunku do średnich dobowych temperatur powietrza zewnętrznego, a tym do uniknięcia wy-
kraplania wilgoci na powierzchniach masywnych betonowych przegród (głównie stropach 
i ścianach zewnętrznych).

Latem, gdy powietrze jest wilgotne, w porównaniu z okresem zimowym ilość wody 
w powietrzu zewnętrznym jest od 10-12 razy większa, a w okresach przejściowych 3-4 razy 
większa, trzeba tak sterować wydajnością wentylacji, aby wymiana powietrza była na moż-
liwie najniższym poziomie. Wilgotne powietrze latem łatwo skrapla się na powierzchniach 
masywnych przegród budowli podziemnej i powstają niekorzystne warunki mikroklima-
tyczne, gdyż najczęściej powstają pleśnie i grzyby. W eksploatacji pomieszczeń podziem-
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wilgoci na powierzchniach masywnych betonowych przegród (głównie stropach 
i ścianach zewnętrznych).

Latem, gdy powietrze jest wilgotne, w porównaniu z okresem zimowym ilość 
wody w powietrzu zewnętrznym jest od 10-12 razy większa, a w okresach 
przejściowych 3-4 razy większa, trzeba tak sterować wydajnością wentylacji, 
aby wymiana powietrza była na możliwie najniższym poziomie. Wilgotne 
powietrze latem łatwo skrapla się na powierzchniach masywnych przegród 
budowli podziemnej i powstają niekorzystne warunki mikroklimatyczne, gdyż 
najczęściej powstają pleśnie i grzyby. W eksploatacji pomieszczeń 
podziemnych koniecznym jest kontrolowanie temperatury powierzchni przegród 
i porównywanie jej z temperaturą punktu rosy, zawsze powinna być sytuacja, że 
temperatura powierzchni jest wyższa co najmniej o jeden stopień od 
temperatury punktu rosy. Na rys. 4 przedstawiono wyznaczanie punktu rosy 
powietrza zewnętrznego. Wartości temperatur odczytane z wykresu i-x Molliera 
pokazują, że latem temperatura punktu rosy powietrza zewnętrznego jest bliska 
temperaturze komfortu, czyli +20°C. Przegrody stykające się z gruntem mają 
niższą wartość od +14°C do +16°C, co oznacza występowanie korzystnych 
warunków do wykraplania. Zapobieganie wykraplaniu na ścianach lub suficie 
polega więc na minimalizowaniu strumienia powietrza zewnętrznego, tylko do 
higienicznych potrzeb z jednoczesnym jego osuszaniem. Osuszanie można 
realizować dwojako, po pierwsze: za pomocą chłodzenia na mokro chłodnicą 
kanałową lub klimatyzatorami w pomieszczeniu oraz po drugie: osuszaczem 
obrotowym z kręgiem higroskopijnym, czyli osuszaczem. Nagrzewanie 
powietrza latem nie zmniejsza w nim zawartości wilgoci, a temperatura ok. 
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wartość od +14°C do +16°C, co oznacza występowanie korzystnych warunków do wykra-
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strumienia powietrza zewnętrznego, tylko do higienicznych potrzeb z jednoczesnym jego 
osuszaniem. Osuszanie można realizować dwojako, po pierwsze: za pomocą chłodzenia 
na mokro chłodnicą kanałową lub klimatyzatorami w pomieszczeniu oraz po drugie: osu-
szaczem obrotowym z kręgiem higroskopijnym, czyli osuszaczem. Nagrzewanie powietrza 
latem nie zmniejsza w nim zawartości wilgoci, a temperatura ok. +30°C jest niekorzystna 
dla człowieka, zatem konieczne jest chłodzenie na mokro lub osuszacz powietrza. 

Rys.4. Punkt rosy powietrza zewnętrznego latem: 
TZ1- temperatura +29°C, TR1- temperatura punktu rosy +20,5°C.
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Zaprojektowane i wykonane w schronach układy instalacyjne muszą 
również zapewniać hermetyzację budowli oraz utrzymywanie zróżnicowanych 
stref czystości, tj. zespołów pomieszczeń o mikroklimacie jednakowym lub 
zbliżonym pod względem składu fizykochemicznego i bakteriologicznego 
powietrza. Podstawowe grupy pomieszczeń należące do strefy technicznej 
schronów przeznaczone są dla urządzeń i systemów wentylacyjnych, 
wodociągowo – kanalizacyjnych oraz zaopatrzenia w energię elektryczną. Dla 
zwiększenia poziomu niezawodności systemu wentylacji oraz ze względu na 
wymóg hermetyczności wprowadza się strefy czystości, w których panuje 
nadciśnienie wewnętrzne. Hermetyzacja zabezpiecza wnętrze schronu przed 
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Zaprojektowane i wykonane w schronach układy instalacyjne muszą również zapew-
niać hermetyzację budowli oraz utrzymywanie zróżnicowanych stref czystości, tj. zespołów 
pomieszczeń o mikroklimacie jednakowym lub zbliżonym pod względem składu fizyko-
chemicznego i bakteriologicznego powietrza. Podstawowe grupy pomieszczeń należące 
do strefy technicznej schronów przeznaczone są dla urządzeń i systemów wentylacyjnych, 
wodociągowo – kanalizacyjnych oraz zaopatrzenia w energię elektryczną. Dla zwiększenia 
poziomu niezawodności systemu wentylacji oraz ze względu na wymóg hermetyczności 
wprowadza się strefy czystości, w których panuje nadciśnienie wewnętrzne. Hermetyzacja 
zabezpiecza wnętrze schronu przed przenikaniem z zewnątrz skażeń, zakażeń i innych nie-
bezpiecznych środków oraz rozprzestrzenianiem stężeń substancji chemicznych pomiędzy 
ustalonymi strefami czystości wewnątrz schronu. Hermetyzację schronu można osiągnąć 
przez:
– wykonanie gazoszczelnych ścian zewnętrznych oraz gazoszczelnych wewnętrznych 

przegród budowlanych, pomiędzy strefami czystości,
– wykonanie gazoszczelnych zamknięć otworów komunikacyjnych i innych otworów,
– utrzymanie w czasie eksploatacji określonego nadciśnienia powietrza wewnątrz schro-

nu,
– zapewnienie możliwości odcięcia schronu od atmosfery zewnętrznej oraz uzupełniania 

ubytków powietrza do utrzymania wymaganego nadciśnienia (w okresie kiedy nie jest 
ono czerpane z zewnątrz).
Warunki pracy i bytowania ludzi w szczelnie zamkniętych budowlach obejmują wiele 

czynników, z których jako szczególnie ważne wymienia się parametry mikroklimatyczne. 
Zmiana mikroklimatu może w krótkim czasie prowadzić do obniżenia zdolności do pracy, 
a po przekroczeniu dopuszczalnego poziomu spowodować nawet nieodwracalne zmiany 
patologiczne. W schronie parametry mikroklimatu są kształtowane przez urządzenia i in-
stalacje. Instalacje wentylacyjne i filtrowentylacyjne powinny zapewniać wymagane wa-
runki mikroklimatyczne i higieniczne. Muszą także chronić ludzi w nich przebywających 
przed nagłym wzrostem ciśnienia, temperatury i skażenia powietrza zewnętrznego. Wnętrza 
schronów muszą być wentylowane niezależnie od stanu powietrza atmosferycznego. Zakres 
uruchamiania systemów wentylacyjnych jest dostosowany do potrzeb. Człowiek jest w sta-
nie zaakceptować zmiany wilgotności względnej powietrza w stosunkowo szerokim zakre-
sie, jednak jej wartość nie może być dowolna. Niższa wilgotność powietrza sprzyja lepszej 
ocenie przez użytkownika warunków panujących w pomieszczeniu, jednak poniżej 25÷30% 
wzrasta ryzyko infekcji dróg oddechowych, astmy i alergii, a także pojawiają się problemy 
wywołane obecnością większej ilości ładunków elektrostatycznych. 

Wilgotności względnej wyższej od 50% przypisuje się wzrost narażenia na grypę i prze-
ziębienia. Jeszcze większa wilgotność powietrza sprzyja rozwojowi grzybów i pleśni oraz 
związanych z tym reakcji alergicznych i zatruć toksynami. Intensywność oddziaływania róż-
nych czynników, w zależności od wilgotności względnej powietrza, przedstawia w/w rys. 5. 

Zaznaczony na rys. 5 zakres optymalny wilgotności względnej powietrza, zgodnie 
z obecnymi tendencjami, jest przesuwany w kierunku niższych wartości. Skażenie pleśnia-
mi pomieszczeń słabo wentylowanych jest zjawiskiem powszechnym. Przebywanie w po-
mieszczeniach , w których koncentracja pleśni w powietrzu jest duża może być niebez-
pieczne dla zdrowia ludzi. Udowodniono, że drobnoustroje, a szczególnie grzyby pleśniowe 
przyczyniają się do wielu chorób i odgrywają znaczącą rolę w powszechnie występujących 
chorobach. 
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Rys. 5. Intensywność oddziaływania różnych czynników w zależności 
od wilgotności względnej powietrza

W powietrzu wewnętrznym może występować ponad kilkadziesiąt gatunków bakterii 
400 gatunków grzybów pleśniowych oraz wiele innych organizmów takich jak owady i za-
rodniki mchów. Nie są one obojętne dla zdrowia ludzi, wiele z nich stanowi potencjalne 
zagrożenie zdrowotne, szczególnie dla osób z obniżoną odpornością. Powietrze nie jest dla 
grzybów dobrym środowiskiem dla wzrostu, lecz niektóre mogą się w nim utrzymywać 
w postaci form przetrwalnych przez długi okres czasu. Taką zdolność mają grzyby pleśnio-
we, które stanowią aż 70% wszystkich mikroorganizmów obecnych w powietrzu. 

Mykotoksyny, będące wynikiem szkodliwego działania substancji toksycznych produ-
kowanych przez grzyby, mogą przedostawać się do organizmu człowieka drogą pokarmo-
wą, wziewną lub interdermalną. Największa ich toksyczność występuje gdy dostaną się 
do organizmu przez układ oddechowy. Szacuje się, że jest wtedy prawie 40 razy więk-
sza niż drogą pokarmową. Dogodnym środowiskiem do rozwoju grzybów pleśniowych są 
pomieszczenia nie używane, sporadycznie wietrzone i odkurzane, a także remontowane. 
W przypadku przekroczenia wilgotności względnej powietrza powyżej 65%, dochodzi do 
szybkiego wzrostu i namnażania grzybów. Powietrze pomieszczeń zamkniętych i zawil-
goconych jest idealnym środowiskiem do rozwoju grzybów. Nawet temperatura powietrza 
bliska 00 C również nie ogranicza ich rozwoju.

Promieniowanie jonizujące powstałe z rozpadu radonu jest jednym z ważniejszych 
czynników środowiska człowieka, charakteryzujące warunki higieniczno – zdrowotne 
w powietrzu pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Istotne znaczenie ma promienio-
wanie alfa pochodzące z rozpadu radonu działające na układ oddechowy. Radon i pochodne 
jego promieniotwórczego rozpadu, znajdujące się w powietrzu pomieszczeń budynków, po-
chodzą głównie z podłoża (z gruntu). Najistotniejszymi źródłami radonu Rn-222 w powie-
trzu wewnątrz budynków są naturalne pierwiastki promieniotwórcze: Ra-226 i Ra-224 oraz 
pochodna toru Th-228. Są one zawarte w gruncie na którym budynek jest postawiony oraz 
w elementach budowlanych wytwarzanych z surowców mineralnych (naturalnych i odpa-
dowych).

Główne bezpośrednie drogi wnikania radonu z podłoża gruntowego do pomieszczeń 
w budynkach stanowią:
– otwarty grunt w podziemnej części budynku,
– otwory i przepusty instalacji domowych,
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− wykonanie gazoszczelnych ścian zewnętrznych oraz gazoszczelnych 
wewnętrznych przegród budowlanych, pomiędzy strefami czystości,

− wykonanie gazoszczelnych zamknięć otworów komunikacyjnych i innych 
otworów,

− utrzymanie w czasie eksploatacji określonego nadciśnienia powietrza 
wewnątrz schronu,

− zapewnienie możliwości odcięcia schronu od atmosfery zewnętrznej oraz 
uzupełniania ubytków powietrza do utrzymania wymaganego nadciśnienia 
(w okresie kiedy nie jest ono czerpane z zewnątrz).

Warunki pracy i bytowania ludzi w szczelnie zamkniętych budowlach 
obejmują wiele czynników, z których jako szczególnie ważne wymienia się 
parametry mikroklimatyczne. Zmiana mikroklimatu może w krótkim czasie 
prowadzić do obniżenia zdolności do pracy, a po przekroczeniu 
dopuszczalnego poziomu spowodować nawet nieodwracalne zmiany 
patologiczne. W schronie parametry mikroklimatu są kształtowane przez 
urządzenia i instalacje. Instalacje wentylacyjne i filtrowentylacyjne powinny 
zapewniać wymagane warunki mikroklimatyczne i higieniczne. Muszą także 
chronić ludzi w nich przebywających przed nagłym wzrostem ciśnienia, 
temperatury i skażenia powietrza zewnętrznego. Wnętrza schronów muszą być 
wentylowane niezależnie od stanu powietrza atmosferycznego. Zakres 
uruchamiania systemów wentylacyjnych jest dostosowany do potrzeb. Człowiek 
jest w stanie zaakceptować zmiany wilgotności względnej powietrza 
w stosunkowo szerokim zakresie, jednak jej wartość nie może być dowolna. 
Niższa wilgotność powietrza sprzyja lepszej ocenie przez użytkownika 
warunków panujących w pomieszczeniu, jednak poniżej 25÷30% wzrasta 
ryzyko infekcji dróg oddechowych, astmy i alergii, a także pojawiają się 
problemy wywołane obecnością większej ilości ładunków elektrostatycznych. 

Rys. 5. Intensywność oddziaływania różnych czynników w zależności 
od wilgotności względnej powietrza
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– wyloty i osadniki urządzeń odwadniających,
– pęknięcia w betonowych posadzkach piwnicznych,
– nieszczelności połączeń ścian i stropów.

Intensywność wnikania radonu do wewnętrznego powietrza z przegród budowlanych 
zależy od ciśnienia atmosferycznego i zawilgocenia materiału. Spadek ciśnienia atmosfe-
rycznego powoduje liniowy proporcjonalny do spadku ciśnienia) wzrost współczynnika 
ekshalacji radonu z przegrody budowlanej. Znaczny wpływ na współczynnik ekshalacji 
wywiera także zawilgocenie materiału. W zależności od wilgotności współczynnik ten 
może wzrastać nawet dwudziestokrotnie w porównaniu do wartości przy stanie suchym. 
Zagrożenie radonowe stanowi pewnego rodzaju zanieczyszczenie powietrza i nie może 
być pominięte przy analizie warunków higieniczno – zdrowotnych przebywania człowieka 
w schronach zlokalizowanych najczęściej w piwnicach budynków.

W pomieszczeniach zbiorowego przebywania ludzi, zagęszczonych i niedostatecznie 
wentylowanych występują zakłócenia w odprowadzaniu ciepła od organizmów ludzi z uwa-
gi na wzrost temperatury i wilgotności względnej powietrza. Do tego może przyłączyć się 
zakłócenie związane ze wzrostem CO2 w powietrzu, a także ze wzrostem intensywności 
zapachów. Odczuwanie intensywności zapachów zmniejsza się, a intensywność pocenia się 
ludzi zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury i wilgotności względnej powietrza.

Mikroklimat w pomieszczeniach budowli ochronnych zmieniany jest przez ciepło i wil-
goć wydzielane przez organizm ludzki. Powietrze wprowadzane do pomieszczeń za pomocą 
układu wentylacyjnego lub filtrowentylacyjnego powinno zasymilować nadwyżkę ciepła 
i wilgoci oraz zapewnić odpowiedni skład powietrza wewnętrznego, najlepiej zbliżony do 
składu powietrza atmosferycznego. Ilość powietrza świeżego w ogólnej ilości powietrza 
wentylacyjnego powinna stanowić co najmniej minimalną wartość wymaganą ze względów 
higienicznych, w odniesieniu do jednej osoby.

Problemy związane z temperaturą i wilgotnością względną powietrza w budownictwie 
powszechnym są pod względem technicznych stosunkowo łatwe do rozwiązania w porów-
naniu z budowlami schronowymi. Dlatego też w schronach dopuszcza się obniżone obję-
tości powietrza, dużo wyższe wartości temperatury i wilgotności względnej – tabela 1 i 2. 

Tabela 1. Zalecane objętości powietrza zewnętrznego w wentylacji schronów

Wielkość Niemcy Francja Szwecja Szwajcaria USA
Wentylacja normalna [m3/h-osoba] 9 8 6 8 5
Wentylacja schronów
[m3/h-osoba] 1,8 2 1,5 3 2
Jednostkowa powierzchnia schronu 
[m2/h-osoba] 0,5 - 0,5 - 1
Jednostkowa kubatura schronu 
[m3/h-osoba] - 2 10 2 -
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Tabela 2. Wentylacja schronu – parametry mikroklimatu wnętrza schronowego

Parametr mikroklimatu W rejonach o średniej obliczeniowej 
zewn. temp. do 250C 

W rejonach o średniej obliczeniowej 
zewn. temp. powyżej 250C

Wentylacja 
czysta

Filtro-
wentylacja

Okres 
izolacji

Wentylacja 
czysta

Filtro-
wentylacja

Okres 
izolacji

Temperatura [0C] 27-28 29-30 do 31 28-30 30-31 do 32
Wilgotność wzg. [%] 80-85 do 90 do 90 75-90 do 90 do 90
Zawartość tlenu  
[%] Ograniczne 19-20 19 18-19 19-20 19 18-19
Zawartość CO2  
[%] CO2graniczne 1,0 1,0 3,0 1,0 2,0 3,0

Rozwiązania instalacyjne są też bardziej skomplikowane, ponieważ układy wentylacyj-
ne muszą zapewniać funkcjonowanie schronu w różnych okresach jego wykorzystywania. 
Przykładowy schemat takiego układu wentylacyjnego schronu przedstawiono na rys. 6. 

Rys. 6. Schemat wentylacji schronów dwuzadaniowych

Nawet w nieczynnym schronie występują bardzo poważne zagrożenia jakości powie-
trza wewnętrznego związane z wilgotnością względną (brak wentylacji naturalnej i okien 
oraz nieczynna wentylacja mechaniczna), co wiąże się z rozwojem grzybów pleśniowych 
oraz ekshalacją radonu ze ścian i posadzki ułożonej na podłożu gruntowym. Zalecane jest 
przewietrzanie, najlepiej w nocy, gdyż temperatura i wilgotność powietrza są mniejsze niż 
w dzień, a najlepiej stosować osuszacze powietrza i załączać je po 15-20 minut w każdej 
godzinie wciągu dnia. Nocą wystarczy identyczne załączenie na 3 godziny.
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3. PODSUMOWANIE

Szczególnym okresem pracy dla systemu wentylacyjnego jest okres izolacji schronu od 
atmosfery i otoczenia zewnętrznego. Spadek zawartości tlenu w powietrzu wewnątrz schro-
nu już o kilka procent, może powodować omdlenia, nudności i w konsekwencji uduszenie 
załogi. Utrzymywanie w tym okresie jedynie cyrkulacji powietrza wentylacyjnego, z ewen-
tualnym schładzaniem, ma jedynie na celu poprawę subiektywnie odczuwalnych warunków 
mikroklimatycznych jako zadowalające. Koniecznym działaniem wtedy jest wzbogacanie 
powietrza w tlen, przy jednoczesnym usuwanie dwutlenku węgla, wilgoci i ciepła.

Zasadniczym wymogiem bezpieczeństwa użytkowania schronu narażonego na od-
działywanie toksycznych środków zawartych w powietrzu jest bezwzględna konieczność 
uszczelniania obiektu, tj. jego połączeń z atmosferą zewnętrzną oraz utrzymywania w nim, 
choćby minimalnego, nadciśnienia względem atmosfery zewnętrznej, zapewniającej mu 
bezpieczną hermetyzację. Z uwagi na niemożliwą do osiągnięcia idealnej szczelności, ko-
niecznym staje się uzupełnienie ilości powietrza wewnątrz schronu ze zgromadzonego za-
pasu. 

W przypadku budowli schronowych zlokalizowanych w podziemiach budynków miesz-
kalnych istnieje bardzo duże zagrożenie jakości powietrza wewnętrznego. Zagrożenia te są 
spowodowane:
– wyłączaniem ze względów ekonomicznych funkcjonowania wentylacji mechanicznej 

w nie użytkowanych w okresie pokojowym pomieszczeniach schronowych,
– brakiem wentylacji naturalnej pomieszczeń schronowych (rozwiązanej w sposób umoż-

liwiający jej szybkie zablokowanie i uszczelnienie),
– dużą wilgotnością względną wewnętrznego powietrza przyśpieszającą korozję biolo-

giczną materiałów budowlanych oraz rozwój grzybów pleśniowych,
– ekshalacją radonu ze ścian i posadzki ułożonej na gruncie.

Należy podkreślić, że wykorzystywanie takich schronów do ochrony ludności (w sy-
tuacjach gdy jest mało prawdopodobne skażenie powietrza zewnętrznego) może przynieść 
więcej szkody niż pożytku.

Pomieszczenia schronowe powinny być w okresie pokojowym dodatkowo wykorzysty-
wane do celów gospodarczych i intensywnie wietrzone. Jeżeli jest to niemożliwe to do ob-
niżenia kosztów eksploatacji systemu wentylacji mechanicznej należy ją okresowo zastępo-
wać wentylacją naturalną (grawitacyjną). Rozwiązanie takiej wentylacji musi umożliwiać 
jej automatyczne blokowanie i uszczelnianie przy włączeniu wentylacji mechanicznej lub 
ręczne przez obsługę, w przypadku zaistnienia zagrożenia związanego z jakością powietrza 
zewnętrznego.

Kluczowym podejściem badawczym w analizie przyszłych zagrożeń jest metoda pole-
gająca na stosowaniu zasad tzw. ‘oceny zrównoważonego przetrwania” – Balanced Survi-
vability Assessment (BSA). Metoda ta, jako podejście naukowe, pozwala na dokonanie po-
równań własnych możliwości i zasobów ochronnych z możliwościami i zasobami przeciw-
nika i ocenienie „słabych punktów” we własnym systemie. Przeprowadzenie przytoczonej 
procedury badawczej dostarcza pełnej informacji o systemie ochronnym i wspiera proces 
decyzyjny związany z planowaniem rozwoju infrastruktury i ograniczenia jej podatności na 
efektywne zniszczenie przez potencjalne zagrożenia. Metoda ta pozwala również zreduko-
wać ilość ‘słabych punktów” we własnym systemie ochronnym składającym się z obiektów 
infrastruktury stałej i mobilnej planowanej do funkcjonowania podczas pokoju, kryzysu 
i zagrożenia.
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WYMIAROWANIE ŻEBER POPRZECZNYCH 
BLACHOWNICY WG PN-EN 1993-1-5 

Z UWZGLĘDNIENIEM EFEKTÓW  
DRUGIEGO RZĘDU

Streszczenie

W referacie przedstawiono sposób wymiarowanie żeber poprzecznych blachownicy wg PN-
-EN 1993-1-5. Uwzględniono efekty II rzędu, szczegółowo nie omawiane w Eurokodzie 
3. Wyprowadzono i rozwiązano różniczkowe równanie zginania żebra z udziałem siły po-
dłużnej. Zamieszczono przykład obliczeniowy, w którym sprawdzono warunki nośności 
i sztywności żebra poprzecznego blachownicy spawanej, wg teorii II rzędu.

Abstract

In the paper the method to determine both strength and stiffness of transverse stiffeners is 
presented, based on the Eurocode 3. Effects of the second order elastic analysis are taken 
into account. These effects are not discussed in detail in the Eurocode 3. Equilibrium diffe-
rential equation of the stiffener involving an axial force is derived and solved. The numeri-
cal example which examined stiffness and strength requirements of the transverse stiffener, 
according to the second order theory is presented.

1. WSTĘP

Eurokody konstrukcyjne stanowią zbiory zunifikowanych norm międzynarodowych do 
projektowania budynków i konstrukcji inżynierskich. Eurokod EN 1990 Basis of structural 
design, nadrzędny w stosunku do pozostałych, zawiera zasady i wymagania dotyczące bez-
pieczeństwa i użytkowalności oraz trwałości konstrukcji. Podane są w nim również ogólne 
zasady projektowania i weryfikacji konstrukcji z uwzględnieniem aspektów geotechnicz-
nych oraz wskazania odnoszące się do niezawodności i trwałości konstrukcji.

Przedstawione w Eurokodach zasady projektowania nawiązują do koncepcji stanów 
granicznych według metody współczynników częściowych. Norma Eurokod 3 ma zasto-
sowanie do projektowania konstrukcji budynków i innych obiektów budowlanych ze stali. 

Jest ona zgodna z zasadami i wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i niezawodno-
ści konstrukcji, które podano w EN 1990 Basis of structural design.

W odróżnieniu do poprzednich, polskich norm projektowania konstrukcji budowlanych 
Eurokody zawierają raczej ogólne reguły i zasady, a nie procedury czy odpowiednie algoryt-
my obliczania. Efektywne korzystanie z tak sformułowanych norm wymaga od projektanta 
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szerokiej wiedzy podstawowej, przede wszystkim z zakresu mechaniki konstrukcji. Ważna 
jest także umiejętność logicznego rozumowania i samodzielnego rozstrzygania o wyborze 
kryteriów normatywnych właściwych do projektowanej konstrukcji.

W celu zilustrowania ogólnego podejścia do projektowania konstrukcji stalowych wg 
Eurokodu 3, w referacie przedstawiono sposób wymiarowanie żeber poprzecznych bla-
chownicy wg PN-EN 1993-1-5. Ten alternatywny w stosunku do uproszczonego sposób 
wymiarowania uwzględnia efekty drugiego rzędu (wpływ sił podłużnych na pozostałe wiel-
kości statyczne i kinematyczne żebra), szczegółowo nie omawiane w Eurokodzie 3.

W rozdziale 2 artykułu przedstawiono podstawowe wymagania dotyczące projektowa-
nia żeber poprzecznych blachownicy. Szczególną uwagę zwrócono na rodzaje oddziaływań, 
którym może podlegać żebro.

Podstawy teorii II rzędu opisano w rozdziale 3. Wyprowadzono różniczkowe równa-
nie zginania żebra z udziałem siły podłużnej. Równanie to rozwiązano przyjmując funkcje 
wstępnej imperfekcji i dodatkowego ugięcia w formie funkcji sinusowych, spełniających 
brzegowe warunki statyczne i kinematyczne.

Rozdział 4 zawiera przykład obliczeniowy, w którym sprawdzono warunki nośności 
i sztywności żebra poprzecznego blachownicy spawanej, wg teorii II rzędu.

Wnioski końcowe sformułowano w rozdziale 5.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŻEBER POPRZECZNYCH

Żebra poprzeczne pełnią przede wszystkim funkcję sztywnego podparcia dla płyty środ-
nika i ewentualnie żeber podłużnych. Mogą także przenosić siły wynikające z różnego ro-
dzaju oddziaływań. Na przykład żebra usytuowane w strefach podpór są ściskane siłami bę-
dącymi wypadkowymi naprężeń stycznych ścinających, a samo żebro podporowe przenosi 
reakcję podporową. Podobnie pracują żebra stolików podporowych dla belek stropowych, 
muszą bezpiecznie przenieść reakcje od tych belek. Inaczej pracują żebra stref przęsłowych, 
w których działają duże momenty zginające. Efektem działania momentu zginającego są 
naprężenia ściskające wywołujące wzajemne odchylenie sąsiednich paneli.

Uwzględniając wszystkie możliwe oddziaływania i stosując analizę sprężystą drugiego 
rzędu należy wykazać, że spełnione są następujące kryteria stanu granicznego nośności że-
bra (p. 9.2.1(4) w EN 1993-1-5:2006):
– maksymalne naprężenie w żebrze nie przekracza wartości 1/ Myf γ ,
– ugięcie żebra nie przekracza wartości 300/b ,
gdzie przez fy oznaczono nominalną wartość granicy plastyczności, gM1 jest współczynni-
kiem częściowym stosowanym do oceny stateczności elementów, zaś b jest wysokością 
środnika blachownicy. 

Zgodnie z p. 9.1(2) w EN 1993-1-5:2006 do sprawdzenia nośności żeber przyjmuje 
się efektywne pole przekroju złożone z przekroju brutto żeber i części współpracujących 
środnika o szerokości 15 wtε15 , lecz nie większej niż połowa odległości od żebra sąsiedniego  

(rys. 1). Parametr mechaniczny yf/235=ε .
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Rys. 1. Efektywne pole przekroju żeber

Naprężenia normalne ściskające mogą wywoływać wzajemne odchylenie sąsiednich 
paneli smukłego środnika blachownicy (rys. 2). W dalszej analizie to wzajemne odchylenie 

traktować będziemy jako wstępną sinusoidalną imperfekcję o strzałce 300/0 sw = , przy 

czym ),,min( 21 baas = .
Dla rozważanego żebra poprzecznego przyjmujemy schemat statyczny belki swobodnie 

podpartej ze wstępną imperfekcją o amplitudzie w0. Sztywne i proste żebra sąsiednie stano-
wią swobodne podparcie dla paneli ściskanych i ewentualnych żeber podłużnych (rys. 2).

Schemat statyczny żebra poprzecznego wraz z obciążeniami zewnętrznymi pokazano 
na rys. 3.

Rys. 2. Efekt wzajemnego odchylenia sąsiednich paneli ściskanych
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Rys. 1. Efektywne pole przekroju żeber
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Dla rozważanego żebra poprzecznego przyjmujemy schemat statyczny belki swobodnie 

podpartej ze wstępną imperfekcją o amplitudzie w0. Sztywne i proste żebra sąsiednie stanowią 

swobodne podparcie dla paneli ściskanych i ewentualnych żeber podłużnych (rys. 2).

Schemat statyczny żebra poprzecznego wraz z obciążeniami zewnętrznymi pokazano na 

rys. 3.

Rys. 2. Efekt wzajemnego odchylenia sąsiednich paneli ściskanych
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Rys. 3. Schemat styczny żebra wraz z obciążeniami zewnętrznymi

Obciążenie poprzeczne żebra qdev jest reakcją na jego wstępne wygięcie o strzałce w0. 
Podłużną siłę ściskającą Nst,Ed można wyrazić jako sumę

                                                                                      , (2.1)

gdzie Nst,ten jest wypadkową naprężeń stycznych ścinających (rys. 4). Przez VEd oznaczono 
osiowe obciążenie zewnętrzne żebra, np. w stoliku podporowym (rys. 5).

Rys.4. Siła podłużna w pośrednim żebrze poprzecznym
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Rys. 5 . Obciążenie żebra w stoliku podporowym belki stropowej

Podłużna siła ściskająca Nst,Ed wywołuje dodatkowe ugięcie żebra, które na rys. 3 ozna-

czono przez )(xw . Wymiarując żebro uwzględnimy zmianę konfiguracji z początkowej 

)(0 xw do aktualnej )(xf (efekt II rzędu). Elementy teorii II rzędu w zastosowaniu do żebra 

blachownicy zamieszczono w kolejnym rozdziale.

- 5 -

Rys. 3. Schemat styczny żebra wraz z obciążeniami zewnętrznymi

Obciążenie poprzeczne żebra qdev jest reakcją na jego wstępne wygięcie o strzałce w0.

Podłużną siłę ściskającą Nst,Ed można wyrazić jako sumę

EdtenstEdst VNN += ,, , (2.1)

gdzie Nst,ten jest wypadkową naprężeń stycznych ścinających (rys. 4). Przez VEd oznaczono 

osiowe obciążenie zewnętrzne żebra, np. w stoliku podporowym (rys. 5).

Rys.4. Siła podłużna w pośrednim żebrze poprzecznym

Rys. 5 . Obciążenie żebra w stoliku podporowym belki stropowej

Podłużna siła ściskająca Nst,Ed wywołuje dodatkowe ugięcie żebra, które na rys. 3 ozna-

czono przez )(xw . Wymiarując żebro uwzględnimy zmianę konfiguracji z początkowej 

)(0 xw do aktualnej )(xf (efekt II rzędu). Elementy teorii II rzędu w zastosowaniu do żebra 

blachownicy zamieszczono w kolejnym rozdziale.



25

Rys. 5 . Obciążenie żebra w stoliku podporowym belki stropowej

Podłużna siła ściskająca Nst,Ed wywołuje dodatkowe ugięcie żebra, które na rys. 3 ozna-

czono przez )(xw . Wymiarując żebro uwzględnimy zmianę konfiguracji z początkowej 

)(0 xw  do aktualnej )(xf  (efekt II rzędu). Elementy teorii II rzędu w zastosowaniu do 
żebra blachownicy zamieszczono w kolejnym rozdziale.

3. EFEKTY II RZĘDU W ŻEBRZE BLACHOWNICY 

W elementarnej teorii zginania prętów wykonanych z materiału liniowo sprężystego 
siły wewnętrzne i ugięcia są wprost proporcjonalne do działających na pręt sił. U podstaw 
tego stwierdzenia leży założenie, w myśl którego zmiany w kształcie belki spowodowane 
zginaniem nie wpływają na sposób przyłożenia obciążeń. Obciążenie zewnętrzne jest więc 
związane z pierwotnym kształtem pręta i w konsekwencji równania równowagi wyprowa-
dzamy rozpatrując element nieodkształcony (zasada zesztywnienia).

Pozostając przy założeniu małych ugięć w stosunku do wysokości przekroju poprzecz-
nego żebra wyprowadzimy równanie linii ugięcia, w którym uwzględnimy wpływ dużych 
sił działających wzdłuż osi żebra. W tym przypadku odstąpimy od zasady zesztywnienia 
i w warunkach równowagi elementu żebra uwzględnimy jego odkształcenia.

Wypadkowe naprężeń działających w dostatecznie blisko siebie usytuowanych przekro-
jach żebra pokazano na rys. 6. Założymy, że siła Nst,Ed ma stałą wartość na wysokości żebra. 
W ogólności siła ta zmienia się i założenie to ma charakter uproszczenia. 
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Rys. 6. Obciążenia zewnętrzne i siły wewnętrzne dla infinitezymalnego elementu żebra

Warunki równowagi sił i momentów sił zapisane dla odkształconego elementu żebra 
(rys. 6) prowadzą do następujących zależności różniczkowych:

gdzie przez V i M oznaczono odpowiednio siłę poprzeczną i moment zginający. Ostatni 
składnik w równaniu momentów wyraża wpływ siły podłużnej (efekt II rzędu). Przy pomi-
nięciu tego składnika równania (3.1) przechodzą w równania równowagi znane z elemen-
tarnej teorii prętów zginanych. Eliminując siłę poprzeczną w równaniu (3.1)2 otrzymujemy;

Niewiadomymi w równaniu (3.2) są moment zginający i całkowite ugięcie wwf += 0  . 
Moment zginający można wyrazić w funkcji dodatkowego ugięcia w  według zależności 
moment-krzywizna:

gdzie Jst oznacza moment bezwładności żebra względem osi zginania. Wykorzystując zwią-
zek (3.3) w równaniu (3.2) otrzymujemy różniczkowe równanie linii dodatkowego ugięcia 
w , o postaci;

W (3.4) wykorzystano uproszczone oznaczenie dla pochodnych względem x oraz od-
niesiono intensywność obciążenia zewnętrznego qdev w danym przekroju do całkowitego 
ugięcia tego przekroju, wg relacji
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ciu tego składnika równania (3.1) przechodzą w równania równowagi znane z elementarnej 
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Różniczkowe równanie zginania żebra (3.4) można zapisać w następującej, równoważ-

nej formie [3]:

0
2

0
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która jest wygodniejsza w poszukiwaniu rozwiązania. W (3.6) wprowadzono następujące 

oznaczenia:
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uzyskujemy na strzałkę dodatkowego ugięcia następujące wyrażenie:
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Różniczkowe równanie zginania żebra (3.4) można zapisać w następującej, równoważ-
nej formie [3]:

która jest wygodniejsza w poszukiwaniu rozwiązania. W (3.6) wprowadzono następujące 
oznaczenia:

Przyjmując

uzyskujemy na strzałkę dodatkowego ugięcia następujące wyrażenie:

Warto zauważyć, że przyjęte funkcje (3.8) wstępnej imperfekcji i dodatkowego ugięcia 
spełniają zarówno statyczne jak i kinematyczne warunki brzegowe dla żebra.

Stała K może być zapisana w postaci:

gdzie

Zatem obciążenie zewnętrzne qdev pochodzące od wzajemnego odchylenia paneli są-
siednich można zastąpić, na etapie wymiarowania żebra, dodatkową siłą osiową o wartości
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gdzie Ncr,st jest siłą krytyczną dla żebra w sensie Eulera, (3.12)2.
Podstawowe wymagania normowe (p. 9.2.1(4) PN-EN 1993-1-5:2006), dotyczące noś-

ności i sztywności żebra mogą być teraz zapisane w formie

W powyższych wzorach przez Ast i Wst oznaczono odpowiednio pole przekroju i wskaź-
nik wytrzymałości żebra. Wykorzystanie przyrostu 

- 8 -

00
2

2

2
2

4

4

2
2

2
2

Kww

bb

bw =
−−

+
=

απwπ

απw
. (3.9)

Warto zauważyć, że przyjęte funkcje (3.8) wstępnej imperfekcji i dodatkowego ugięcia speł-

niają zarówno statyczne jak i kinematyczne warunki brzegowe dla żebra.

Stała K może być zapisana w postaci:

2
4

4

2

βπ
β

−
=

b

K , (3.10)

gdzie

)( ,,2

2
2

EdstEdst
st

NN
bEJ

∆+=
πβ , 2

2

, π
s bN m

Edst =∆ . (3.11)

Zatem obciążenie zewnętrzne qdev pochodzące od wzajemnego odchylenia paneli sąsiednich 

można zastąpić, na etapie wymiarowania żebra, dodatkową siłą osiową o wartości EdstN ,∆ .

Na siłę tę zwrócono także uwagę w 

p. 9.2.1(6)  PN-EN 1993-1-5:2006.

Wprowadzając oznaczenia

∑ ∆+= EdstEdstEdst NNN ,,, , 2

2

, b
EJN st

stcr
π

= (3.12)

wyrażenie (3.9) można zapisać w postaci

1

1

,

,
0

−
=

∑ Edst

stcr

N
Nww , (3.13)

gdzie Ncr,st jest siłą krytyczną dla żebra w sensie Eulera, (3.12)2.

Podstawowe wymagania normowe (p. 9.2.1(4) PN-EN 1993-1-5:2006), dotyczące no-

śności  i sztywności żebra mogą być teraz zapisane w formie

3001

1

,

,
0

b

N
Nww

Edst

stcr
≤

−
=

∑

, wwf += 0 . (3.14)

1
,, / My

st

Edst

st

Edst
max f

W
fN

A
N

γs ≤+= ∑ . (3.15)

 jedynie w składniku „zgięcio-
wym” wyrażenia (3.15) jest uzasadnione tym, że przyrost ten pochodzi od zewnętrznego 
obciążenia poprzecznego qdev. Należy podkreślić, że wymagania (3.14) i (3.15) mają zasto-
sowanie jedynie do żeber obustronnych. W przypadku żeber jednostronnych siła podłużna 
Nst,Ed jest przyłożona w sposób nieosiowy (na pewnym mimośrodzie).

4. PRZYKŁAD OBLICZENIOWY

Należy sprawdzić nośność i sztywność żebra blachownicy (S235) jak na rys. 7. W prze-
kroju blachownicy w otoczeniu żebra działa siła poprzeczna o wartości VEd = 400kN,, po-
nadto żebro przenosi osiowe obciążenie zewnętrzne o wartości F = 200kN. Rozstaw żeber 
wynosi a = 1,26m.
● Dane do obliczeń

Współczynniki częściowe (p. 6.1 EN 1993-1-1:2005+AC:2006):
– nośność przekroju poprzecznego, niezależnie od klasy 0,10 =Mγ ,
– nośność elementów przy ocenie ich stateczności 0,11 =Mγ .

Nominalna wartość granicy plastyczności dla stali S235 przy t ≤ 40mm wynosi  
fy = 235 MPa (tab. 3.1 w EN 1993-1-1:2005+AC:2006). Moduł sprężystości podłużnej  
E = 210GPa odczytano na podstawie p. 3.2.6 w EN 1993-1-1:2005+AC:2006.

Rys. 7. Przekrój blachownicy wraz z efektywnym przekrojem żeber
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Warto zauważyć, że przyjęte funkcje (3.8) wstępnej imperfekcji i dodatkowego ugięcia speł-

niają zarówno statyczne jak i kinematyczne warunki brzegowe dla żebra.

Stała K może być zapisana w postaci:

2
4

4

2

βπ
β

−
=

b

K , (3.10)

gdzie

)( ,,2

2
2

EdstEdst
st

NN
bEJ

∆+=
πβ , 2

2

, π
s bN m

Edst =∆ . (3.11)

Zatem obciążenie zewnętrzne qdev pochodzące od wzajemnego odchylenia paneli sąsiednich 

można zastąpić, na etapie wymiarowania żebra, dodatkową siłą osiową o wartości EdstN ,∆ .

Na siłę tę zwrócono także uwagę w 

p. 9.2.1(6)  PN-EN 1993-1-5:2006.

Wprowadzając oznaczenia

∑ ∆+= EdstEdstEdst NNN ,,, , 2

2

, b
EJN st

stcr
π

= (3.12)

wyrażenie (3.9) można zapisać w postaci

1

1

,

,
0

−
=

∑ Edst

stcr

N
Nww , (3.13)

gdzie Ncr,st jest siłą krytyczną dla żebra w sensie Eulera, (3.12)2.

Podstawowe wymagania normowe (p. 9.2.1(4) PN-EN 1993-1-5:2006), dotyczące no-

śności  i sztywności żebra mogą być teraz zapisane w formie

3001

1

,

,
0

b

N
Nww

Edst

stcr
≤

−
=

∑

, wwf += 0 . (3.14)

1
,, / My

st

Edst

st

Edst
max f

W
fN

A
N

γs ≤+= ∑ . (3.15)

- 8 -

00
2

2

2
2

4

4

2
2

2
2

Kww

bb

bw =
−−

+
=

απwπ

απw
. (3.9)

Warto zauważyć, że przyjęte funkcje (3.8) wstępnej imperfekcji i dodatkowego ugięcia speł-

niają zarówno statyczne jak i kinematyczne warunki brzegowe dla żebra.

Stała K może być zapisana w postaci:

2
4

4

2

βπ
β

−
=

b

K , (3.10)

gdzie

)( ,,2

2
2

EdstEdst
st

NN
bEJ

∆+=
πβ , 2

2

, π
s bN m

Edst =∆ . (3.11)

Zatem obciążenie zewnętrzne qdev pochodzące od wzajemnego odchylenia paneli sąsiednich 

można zastąpić, na etapie wymiarowania żebra, dodatkową siłą osiową o wartości EdstN ,∆ .

Na siłę tę zwrócono także uwagę w 

p. 9.2.1(6)  PN-EN 1993-1-5:2006.

Wprowadzając oznaczenia

∑ ∆+= EdstEdstEdst NNN ,,, , 2

2

, b
EJN st

stcr
π

= (3.12)

wyrażenie (3.9) można zapisać w postaci

1

1

,

,
0

−
=

∑ Edst

stcr

N
Nww , (3.13)

gdzie Ncr,st jest siłą krytyczną dla żebra w sensie Eulera, (3.12)2.

Podstawowe wymagania normowe (p. 9.2.1(4) PN-EN 1993-1-5:2006), dotyczące no-

śności  i sztywności żebra mogą być teraz zapisane w formie

3001

1

,

,
0

b

N
Nww

Edst

stcr
≤

−
=

∑

, wwf += 0 . (3.14)

1
,, / My

st

Edst

st

Edst
max f

W
fN

A
N

γs ≤+= ∑ . (3.15)

- 10 -

Rys. 7. Przekrój blachownicy wraz z efektywnym przekrojem żeber

• Klasyfikacja przekroju

Połączenie pasów ze środnikiem zaprojektowano na spoinę pachwinową o wstępnie 

przyjętej grubości aw = 4 mm.

Parametr mechaniczny

0,1235/235/235 === yfε .

Szerokość miarodajna środnika

mm85920,4287022 =⋅⋅−=−= www ahc .

Warunek smukłości dla środnika

1240,11241241430,6/859/ =⋅=>=== ελ www tc - klasa 4.

Szerokość miarodajna pasa ściskanego

mm3,7120,4)0,6160(5,02)(5,0 =⋅−−⋅=−−= wwff atbc .

Warunek smukłości dla pasa

0,90,19956,30,20/3,71/ =⋅=<=== ελ fff tc - klasa 1.

Przekrój belki należy zakwalifikować do klasy 4. Przekrój taki jest wrażliwy na utratę 

stateczności miejscowej w zakresie odkształceń sprężystych. Położenie oraz wielkość obszaru 

niestatecznego w ściskanej części środnika ustala się na podstawie p. 4 w EN 1993-1-5:2006.
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 (tab. 4.1 w EN 1993-1-5:2006). 
W takim przypadku naprężenie krytyczne przy niestateczności typu płytowego przyjmuje 
wartość

Naprężenie krytyczne przy niestateczności typu prętowego (rozstaw żeber a = 126 cm) )

Współczynnik interakcji niestateczności typu płytowego i prętowego

Zatem rozstaw żeber jest na tyle duży, że należy rozpatrywać niestateczność typu płyto-
wego. Względna smukłość płytowa
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nie jest spełniony, należy zatem uwzględnić wpływ niestateczności miejscowej przy ścinaniu.

Względna smukłość płytowa

08,144,1
25,70,10,64,37

870
4,37

>=
⋅⋅⋅

==
τε

λ
kt

h

w

w
w .

Współczynnik niestateczności przy ścinaniu (tab. 5.1 w EN 1993-1-5:2006, żebro podatne)

576,044,1/83,0/83,0 === ww λχ .

• Warunek sztywności dla żebra

Długość części współpracującej środnika (z jednej strony żebra)

cm0,96,00,11515 =⋅⋅=wtε .

Pole przekroju
2cm4,206,0)6,00,92(6,07,72 =⋅+⋅+⋅⋅=stA .

Moment bezwładności względem osi y-y (rys. 7)
433 cm20512/]6,00,92)6,07,72(6,0[ =⋅⋅++⋅⋅=stJ .

Warunek sztywności żebra;
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.

Wobec tego sprawdzane żebro można traktować jak sztywną podporę dla płyty środnika (że-

bro sztywne).

• Warunek stateczności żebra ze względu na wyboczenie skrętne

Stateczność żebra ze względu na wyboczenie skrętne sprawdzono wg formuły uprosz-

czonej, podanej w p. 9.2.1(8) normy EN 1993-1-5:2006. Biegunowy moment bezwładności 

przekroju żebra względem punktu styczności ze środnikiem (rys. 7)

4
33

cm4,91
12

6,07,7
3

7,76,0
=

⋅
+

⋅
=pJ .

Moment bezwładności żebra przy skręcaniu swobodnym

4
3

cm554,0
3

6,07,7
=

⋅
=TJ .

Warunek stateczności

33 1093,5
210000

2353,53,51006,6
4,91

554,0 −− ⋅=⋅=>⋅==
E
f

J
J y

p

T

jest spełniony i żebro jest odporne na wyboczenie skrętne.
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• Osiowa siła ściskająca żebro wynikająca ze ścinania

Ma ona wpływ na wytężenie żebra jeżeli wartość siły poprzecznej jest większa od nor-

mowej wartości progowej  (UWAGA w p. 9.3.3 EN 1993-1-5:2006)
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kN342kN400 =>= EdEd VV ,
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kN.58342400, =−=−= EdEdtenst VVN

• Osiowa siła ściskająca żebro równoważna oddziaływaniu poprzecznemu od wza-

jemnego odchylenia sąsiednich paneli

Siłę tę obliczymy zakładając, że maksymalne naprężenie osiąga wartość granicy pla-

styczności MPa2350,1/235/ 0 === Myc,max f γs . Stosunek naprężeń krytycznych dla 

typów wyboczenia, odpowiednio prętowego i płytowego wynosi
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Maksymalna siła podłużna w sąsiednich panelach

kN2625,236,02,375,05,0 , =⋅⋅⋅== maxcweffEd tbN s .

Poprzeczne obciążenie żebra wynikające z wzajemnego odchylenia paneli sąsiednich, odnie-

sione do jego maksymalnego ugięcia
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chylenia sąsiednich paneli.
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· Osiowa siła ściskająca żebro równoważna oddziaływaniu poprzecznemu od wza-
jemnego odchylenia sąsiednich paneli
Siłę tę obliczymy zakładając, że maksymalne naprężenie osiąga wartość granicy pla-

styczności MPa 2350,1/235/ 0 === Myc,max f γσ . Stosunek naprężeń krytycznych dla ty-
pów wyboczenia, odpowiednio prętowego i płytowego wynosi

Maksymalna siła podłużna w sąsiednich panelach

Poprzeczne obciążenie żebra wynikające z wzajemnego odchylenia paneli sąsiednich, 
odniesione do jego maksymalnego ugięcia

Osiowa siła ściskająca żebro równoważna oddziaływaniu poprzecznemu od wzajemne-
go odchylenia sąsiednich paneli.

Całkowita wartość siły podłużnej w żebrze

Siły krytyczna w sensie Eulera

Imperfekcja wstępna (początkowa krzywizna żebra)

Krzywizna żebra obciążonego

- 13 -

• Osiowa siła ściskająca żebro wynikająca ze ścinania

Ma ona wpływ na wytężenie żebra jeżeli wartość siły poprzecznej jest większa od nor-

mowej wartości progowej  (UWAGA w p. 9.3.3 EN 1993-1-5:2006)

kN342
30,144,1
5,236,00,87

3 2
1

2 =
⋅⋅
⋅⋅

==
Mw

yww
Ed

fth
V

γλ
.

Największa siła poprzeczna

kN342kN400 =>= EdEd VV ,

zatem

kN.58342400, =−=−= EdEdtenst VVN

• Osiowa siła ściskająca żebro równoważna oddziaływaniu poprzecznemu od wza-

jemnego odchylenia sąsiednich paneli

Siłę tę obliczymy zakładając, że maksymalne naprężenie osiąga wartość granicy pla-

styczności MPa2350,1/235/ 0 === Myc,max f γs . Stosunek naprężeń krytycznych dla 

typów wyboczenia, odpowiednio prętowego i płytowego wynosi

5,002,0
0,222

3,4

,

,

,

, =⇒==
pcr

ccr

pcr

ccr

s
s

s
s

.

Maksymalna siła podłużna w sąsiednich panelach

kN2625,236,02,375,05,0 , =⋅⋅⋅== maxcweffEd tbN s .

Poprzeczne obciążenie żebra wynikające z wzajemnego odchylenia paneli sąsiednich, odnie-

sione do jego maksymalnego ugięcia

MPa.239,0kN/cm0239,0
126

1
126

1
0,87

2625,0          

11

2

21,

,

==





 +⋅⋅=

=







+=

aah
N

w

Ed

pcr

ccr
m s

s
s

Osiowa siła ściskająca żebro równoważna oddziaływaniu poprzecznemu od wzajemnego od-

chylenia sąsiednich paneli.

kN3,180,870239,0
2

2

2

2

, =
⋅

==∆
ππ

s wm
Edst

hN .

Całkowita wartość siły podłużnej w żebrze

kN2763,1858200,,, =++=∆++=∑ EdsttenstEdst NNFN .

- 13 -

• Osiowa siła ściskająca żebro wynikająca ze ścinania

Ma ona wpływ na wytężenie żebra jeżeli wartość siły poprzecznej jest większa od nor-

mowej wartości progowej  (UWAGA w p. 9.3.3 EN 1993-1-5:2006)

kN342
30,144,1
5,236,00,87

3 2
1

2 =
⋅⋅
⋅⋅

==
Mw

yww
Ed

fth
V

γλ
.

Największa siła poprzeczna

kN342kN400 =>= EdEd VV ,

zatem

kN.58342400, =−=−= EdEdtenst VVN

• Osiowa siła ściskająca żebro równoważna oddziaływaniu poprzecznemu od wza-

jemnego odchylenia sąsiednich paneli

Siłę tę obliczymy zakładając, że maksymalne naprężenie osiąga wartość granicy pla-

styczności MPa2350,1/235/ 0 === Myc,max f γs . Stosunek naprężeń krytycznych dla 

typów wyboczenia, odpowiednio prętowego i płytowego wynosi

5,002,0
0,222

3,4

,

,

,

, =⇒==
pcr

ccr

pcr

ccr

s
s

s
s

.

Maksymalna siła podłużna w sąsiednich panelach

kN2625,236,02,375,05,0 , =⋅⋅⋅== maxcweffEd tbN s .

Poprzeczne obciążenie żebra wynikające z wzajemnego odchylenia paneli sąsiednich, odnie-

sione do jego maksymalnego ugięcia

MPa.239,0kN/cm0239,0
126

1
126

1
0,87

2625,0          

11

2

21,

,

==





 +⋅⋅=

=







+=

aah
N

w

Ed

pcr

ccr
m s

s
s

Osiowa siła ściskająca żebro równoważna oddziaływaniu poprzecznemu od wzajemnego od-

chylenia sąsiednich paneli.

kN3,180,870239,0
2

2

2

2

, =
⋅

==∆
ππ

s wm
Edst

hN .

Całkowita wartość siły podłużnej w żebrze

kN2763,1858200,,, =++=∆++=∑ EdsttenstEdst NNFN .

- 13 -

• Osiowa siła ściskająca żebro wynikająca ze ścinania

Ma ona wpływ na wytężenie żebra jeżeli wartość siły poprzecznej jest większa od nor-

mowej wartości progowej  (UWAGA w p. 9.3.3 EN 1993-1-5:2006)

kN342
30,144,1
5,236,00,87

3 2
1

2 =
⋅⋅
⋅⋅

==
Mw

yww
Ed

fth
V

γλ
.

Największa siła poprzeczna

kN342kN400 =>= EdEd VV ,

zatem

kN.58342400, =−=−= EdEdtenst VVN

• Osiowa siła ściskająca żebro równoważna oddziaływaniu poprzecznemu od wza-

jemnego odchylenia sąsiednich paneli

Siłę tę obliczymy zakładając, że maksymalne naprężenie osiąga wartość granicy pla-

styczności MPa2350,1/235/ 0 === Myc,max f γs . Stosunek naprężeń krytycznych dla 

typów wyboczenia, odpowiednio prętowego i płytowego wynosi

5,002,0
0,222

3,4

,

,

,

, =⇒==
pcr

ccr

pcr

ccr

s
s

s
s

.

Maksymalna siła podłużna w sąsiednich panelach

kN2625,236,02,375,05,0 , =⋅⋅⋅== maxcweffEd tbN s .

Poprzeczne obciążenie żebra wynikające z wzajemnego odchylenia paneli sąsiednich, odnie-

sione do jego maksymalnego ugięcia

MPa.239,0kN/cm0239,0
126

1
126

1
0,87

2625,0          

11

2

21,

,

==





 +⋅⋅=

=







+=

aah
N

w

Ed

pcr

ccr
m s

s
s

Osiowa siła ściskająca żebro równoważna oddziaływaniu poprzecznemu od wzajemnego od-

chylenia sąsiednich paneli.

kN3,180,870239,0
2

2

2

2

, =
⋅

==∆
ππ

s wm
Edst

hN .

Całkowita wartość siły podłużnej w żebrze

kN2763,1858200,,, =++=∆++=∑ EdsttenstEdst NNFN .

- 13 -

• Osiowa siła ściskająca żebro wynikająca ze ścinania

Ma ona wpływ na wytężenie żebra jeżeli wartość siły poprzecznej jest większa od nor-

mowej wartości progowej  (UWAGA w p. 9.3.3 EN 1993-1-5:2006)

kN342
30,144,1
5,236,00,87

3 2
1

2 =
⋅⋅
⋅⋅

==
Mw

yww
Ed

fth
V

γλ
.

Największa siła poprzeczna

kN342kN400 =>= EdEd VV ,

zatem

kN.58342400, =−=−= EdEdtenst VVN

• Osiowa siła ściskająca żebro równoważna oddziaływaniu poprzecznemu od wza-

jemnego odchylenia sąsiednich paneli

Siłę tę obliczymy zakładając, że maksymalne naprężenie osiąga wartość granicy pla-

styczności MPa2350,1/235/ 0 === Myc,max f γs . Stosunek naprężeń krytycznych dla 

typów wyboczenia, odpowiednio prętowego i płytowego wynosi

5,002,0
0,222

3,4

,

,

,

, =⇒==
pcr

ccr

pcr

ccr

s
s

s
s

.

Maksymalna siła podłużna w sąsiednich panelach

kN2625,236,02,375,05,0 , =⋅⋅⋅== maxcweffEd tbN s .

Poprzeczne obciążenie żebra wynikające z wzajemnego odchylenia paneli sąsiednich, odnie-

sione do jego maksymalnego ugięcia

MPa.239,0kN/cm0239,0
126

1
126

1
0,87

2625,0          

11

2

21,

,

==





 +⋅⋅=

=







+=

aah
N

w

Ed

pcr

ccr
m s

s
s

Osiowa siła ściskająca żebro równoważna oddziaływaniu poprzecznemu od wzajemnego od-

chylenia sąsiednich paneli.

kN3,180,870239,0
2

2

2

2

, =
⋅

==∆
ππ

s wm
Edst

hN .

Całkowita wartość siły podłużnej w żebrze

kN2763,1858200,,, =++=∆++=∑ EdsttenstEdst NNFN .

- 13 -

• Osiowa siła ściskająca żebro wynikająca ze ścinania

Ma ona wpływ na wytężenie żebra jeżeli wartość siły poprzecznej jest większa od nor-

mowej wartości progowej  (UWAGA w p. 9.3.3 EN 1993-1-5:2006)

kN342
30,144,1
5,236,00,87

3 2
1

2 =
⋅⋅
⋅⋅

==
Mw

yww
Ed

fth
V

γλ
.

Największa siła poprzeczna

kN342kN400 =>= EdEd VV ,

zatem

kN.58342400, =−=−= EdEdtenst VVN

• Osiowa siła ściskająca żebro równoważna oddziaływaniu poprzecznemu od wza-

jemnego odchylenia sąsiednich paneli

Siłę tę obliczymy zakładając, że maksymalne naprężenie osiąga wartość granicy pla-

styczności MPa2350,1/235/ 0 === Myc,max f γs . Stosunek naprężeń krytycznych dla 

typów wyboczenia, odpowiednio prętowego i płytowego wynosi

5,002,0
0,222

3,4

,

,

,

, =⇒==
pcr

ccr

pcr

ccr

s
s

s
s

.

Maksymalna siła podłużna w sąsiednich panelach

kN2625,236,02,375,05,0 , =⋅⋅⋅== maxcweffEd tbN s .

Poprzeczne obciążenie żebra wynikające z wzajemnego odchylenia paneli sąsiednich, odnie-

sione do jego maksymalnego ugięcia

MPa.239,0kN/cm0239,0
126

1
126

1
0,87

2625,0          

11

2

21,

,

==





 +⋅⋅=

=







+=

aah
N

w

Ed

pcr

ccr
m s

s
s

Osiowa siła ściskająca żebro równoważna oddziaływaniu poprzecznemu od wzajemnego od-

chylenia sąsiednich paneli.

kN3,180,870239,0
2

2

2

2

, =
⋅

==∆
ππ

s wm
Edst

hN .

Całkowita wartość siły podłużnej w żebrze

kN2763,1858200,,, =++=∆++=∑ EdsttenstEdst NNFN .

- 14 -

Siły krytyczna w sensie Eulera

kN5614
87

20521000
2

2

2

2

, =
⋅⋅

==
ππ

w

st
stcr h

EJN ,

Imperfekcja wstępna (początkowa krzywizna żebra)

cm29,0
300
87,

300
126min

300
,

300
min0 =






=






= whaw .

Krzywizna żebra obciążonego

cm30,0
5614/2761

29,0
/1 ,,

0 =
−

=
−

=
∑ stcrEdst NN

wf .

Warunek na przyrost ugięcia żebra  od siły podłużnej (efekt II rzędu)

cm29,0300/87300/cm01,029,030,00 ==<=−=−= whwfw .

Warunek nośności żebra 

MPa.235
0,1

235MPa159                                        

kN/cm9,153,0
205

0,8276
4,20

258                    

1

2

,,

==<=

==⋅
⋅

+=

=+= ∑

M

y

st

maxEdst

st

Edst
max

f

f
J

eN
A

N

γ

s

W rozważanym przypadku żebra wpływ efektów II rzędu jest znikomo mały (ok. 3% na 

ugięcie). Spostrzeżenie to może stanowić uzasadnienie wyboru bardziej uproszczonego spo-

sobu wymiarowania. Jednak ostateczne rozstrzygnięcia powinny zależeć od konkretnego 

przypadku projektowego. Dla żeber smukłych i silniej obciążonych omawiane efekty mogą 

mieć istotniejsze znaczenie.

5. ZAKOŃCZENIE

Współczesne normy projektowania konstrukcji stalowych (Eurokod 3) stanowią zbiór 

ogólnych reguł i zasad postępowania, w niektórych przypadkach o charakterze alternatyw-

nym. Trudno w nich znaleźć uporządkowane procedury i odpowiednie algorytmy obliczania 

elementów konstrukcyjnych. Efektywne wykorzystanie tych norm wymaga od projektanta 

dobrego przygotowania w zakresie wiedzy podstawowej. Istotna jest także umiejętność lo-
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elementów konstrukcyjnych. Efektywne wykorzystanie tych norm wymaga od projektanta 

dobrego przygotowania w zakresie wiedzy podstawowej. Istotna jest także umiejętność lo-
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W rozważanym przypadku żebra wpływ efektów II rzędu jest znikomo mały (ok. 3% na 

ugięcie). Spostrzeżenie to może stanowić uzasadnienie wyboru bardziej uproszczonego spo-

sobu wymiarowania. Jednak ostateczne rozstrzygnięcia powinny zależeć od konkretnego 

przypadku projektowego. Dla żeber smukłych i silniej obciążonych omawiane efekty mogą 

mieć istotniejsze znaczenie.

5. ZAKOŃCZENIE

Współczesne normy projektowania konstrukcji stalowych (Eurokod 3) stanowią zbiór 

ogólnych reguł i zasad postępowania, w niektórych przypadkach o charakterze alternatyw-

nym. Trudno w nich znaleźć uporządkowane procedury i odpowiednie algorytmy obliczania 

elementów konstrukcyjnych. Efektywne wykorzystanie tych norm wymaga od projektanta 

dobrego przygotowania w zakresie wiedzy podstawowej. Istotna jest także umiejętność lo-
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KRYTERIA PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW 
SPECJALNYCH ICH OGRZEWANIA, 

WENTYLACJI ORAZ FILTROWENTYLACJI

Abstract

The paper discusses the significant dangers of indoor air quality in housing and ways how to 
reduce them. They relate mainly discrepancies between the technical specifications adopted 
for the project installation, and actually occurring during the operation of the building. There 
is also important the determination of filtering equipment best protects the shelter against 
the ingress of dangerous substances and at the same time makes it possible to create and 
maintain favorable living conditions. The analysis of microclimate shaping issues within the 
shelter has been made in relation to ventilation and NBC filter ventilation solutions.

Streszczenie

W referacie omówiono istotne zagrożenia jakości powietrza wewnętrznego w budownictwie 
mieszkaniowym oraz sposoby ich ograniczania. Dotyczą one głównie rozbieżności między 
danymi technicznymi przyjętymi do projektu instalacyjnego, a rzeczywiście występującymi 
w czasie eksploatacji budynku. Ponadto, artykuł dotyczy określenia jakie urządzenia filtro-
wentylacyjne najlepiej zapewniają ochronę schronu przed wnikaniem substancji niebez-
piecznych i jednocześnie umożliwiają wytworzenie i utrzymywanie korzystnych warunków 
bytowania. Dokonano analizy problematyki kształtowania mikroklimatu wewnątrz schronu 
w nawiązaniu do rozwiązań instalacji wentylacyjnych i filtrowentylacyjnych.

1. WPROWADZENIE

Instalacje filtrowentylacyjne są montowane w obiektach o specjalnym przeznaczeniu, 
w których ludzie muszą wykonywać czynności związane z zarządzaniem kryzysowym lub 
dowodzeniem w sytuacji występowania różnych zagrożeń. Współcześnie zagrożeniami są 
substancje toksyczne pochodzenia przemysłowego lub z działania terrorystów, a w najgor-
szym przypadku w sytuacji kryzysu wojennego lub wojny. Obiekty, w których prowadzone 
są działania zapobiegawcze wszelkiego rodzaju sytuacjom nadzwyczajnym lub inaczej kry-
zysowym najlepiej wykorzystywać w czasie, gdy żadne zagrożenia nie występują. Instala-
cje wentylacyjne i filtrowentylacyjne w takich obiektach są projektowane i wykonywane do 
funkcjonowania w dwóch sytuacjach: bez zagrożeń i z zagrożeniami. Układy funkcjonalne 
obiektów pelniących również funkcje ochronne lub schronowe muszą mieć uniwersalny 
układ pomieszczeń, aby można było korzystać z obiektu zarówno w czasie pokoju, jak i in-
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nych niebezpiecznych sytuacjach. Znaczące jest również stosowanie rozwiązań pośrednich, 
które przy nieznacznych pracach adaptacyjnych pozwolą przystosować obiekt do funkcjo-
nowania podczas występowania zagrożeń. Na rys. 1 przedstawiono wybrany przykład ukła-
du funkcjonalnego schronu.

Rys.1. Uklad funkcjonalny schronu

Obiekt przedstawiony na rysunku 1 posiada wydzielone strefy funkcjonalne i szcze-
gólnie strefę działalności podstawowej, jako administracyjna, może być wykorzystywana 
zarówno w czasie bez zagrożeń, jak i podczas sytuacji kryzysowych. W strefie wejscia do 
obiektu wydzielono możłiwość prowadzenia zabiegów specjalnych, a dokładnie odkażania 
lub dezaktywacji lub realizować wejście bezpośrednie. Strefa techniczna dysponuje poten-
cjalęm energetycznym i w zakresie dostawy mediów i odbioru ścieków w sposób gwaran-
tujący bezpieczne funcjonowanie ludzi w obydwu sytuacjach użytkowania: bez zagrożeń 
i podczas sytauacji kryzysowych.
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2. ROZWIĄZANIA INSTALACJI FILTROWENTYLACYJNYCH  
 

Celem prawidłowego rozwiązania instalacji dostarczających powietrze do 
obiektów podwójnego przeznaczenia konieczne jest zdefiniowanie istotnych, 
podstawowych kryteriów projektowania, realizacji i eksploatacji instalacji 
wentylacji i filtrowentylacji. Kryteria te odnoszą się do zapewnienia 
funkcjonowania układu oddechowego ludzi wykonujących swoje czynności  
profesjonalne lub zawodowe w okresie dwufunkcyjnego użytkowania danego 
obiektu budowlanego. 
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2. ROZWIĄZANIA INSTALACJI FILTROWENTYLACYJNYCH 

Celem prawidłowego rozwiązania instalacji dostarczających powietrze do obiektów 
podwójnego przeznaczenia konieczne jest zdefiniowanie istotnych, podstawowych kryte-
riów projektowania, realizacji i eksploatacji instalacji wentylacji i filtrowentylacji. Kryteria 
te odnoszą się do zapewnienia funkcjonowania układu oddechowego ludzi wykonujących 
swoje czynności profesjonalne lub zawodowe w okresie dwufunkcyjnego użytkowania da-
nego obiektu budowlanego.

W odniesieniu do instalacji wentylacyjnych i filtrowentylacyjnych istotne jest dostar-
czenie odpowiedniej ilości powietrza do obiektu, aby zapewnić oddychanie ludziom i utrzy-
manie nadciśnienia w obiekcie.

Na podstawie danych z literatury i własnych badań w tabeli 1 przedstawiono rekomen-
dowane ilości powietrza w obiektach podwójnego wykorzystania użytkowego.

Tabela 1. Zalecane objętości powietrza świeżego w różnych krajach

Wielkość RFN Francja Szwecja Szwajcaria USA Polska
1 2 3 4 5 6 7

Wentylacja normalna m3/h i osobę 9 8 6 8 5-7 20-50
Filtrowentylacja m3/h i osobę 1,8 2 1,5 3 2 4,5
Jednostkowa powierzchnia schronu 
m2/osobę

0,5 - 0,5 - 1,0 0,6

Jednostkowa kubatura schronu  
m3/osobę

- 2 10 2 - 2

Powietrze po oczyszczeniu musi być w 100% powietrzem świeżym, co wynika z potrze-
by zapewnienia nadciśnienia w obiekcie ochronnym. Po odebraniu przez powietrze nawie-
wane zysków ciepła i wilgoci w pomieszczeniach strefy czystej należy umożliwić odpływ 
tego powietrza do pomieszczeń komunikacyjnych, socjalno-technicznych przez otwory 
wypływowe odpowiednio rozmieszczone w przegrodach oddzielających te pomieszczenia. 
Rozmieszczenie otworów wywiewnych z pomieszczeń strefy czystej powinno zapewniać 
jednokierunkowy przepływ powietrza za pomocą wentylacyjnych klap schronowych – na 
rys.2 pokazano wymagany kierunek ruchu powietrza w obiekcie z funkcją ochronną lub 
schronową.

Uwzględniając przytoczony model przepływu powietrza współczesne obiekty z funk-
cją ochronną lub schronową muszą mieć systemy wentylacyjne pozwalające na utrzyma-
nie w ich wnętrzu nadciśnienia w stosunku do otoczenia zewnętrznego. Montowanie ta-
kich instalacji w schronie zabezpiecza jego wnętrze przed wnikaniem substancji niebez-
piecznych. Dzięki zaworom przeciwwybuchowym na czerpniach i wyrzutniach powietrza 
oraz specjalnym filtrom w instalacji wentylacyjnej aktualnie można zabezpieczyć wnętrze 
schronu przed wszelkimi szkodliwymi czynnikami ze środowiska zewnętrznego. Realizacja 
utrzymania nadciśnienia wymaga przeprowadzenia stosownego bilansowania powietrza dla 
obiektu specjalnego. Bilans ten musi być przeprowadzony w drodze obliczeń ilości powie-
trza odpowiednio do stref funkcyjnych występujących w obiekcie.
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Rys.2. Wymagany model przepływu powietrza wewnątrz obiektu specjalnego.

LEGENDA:
               Linie

Praktycznie, bilans powietrza sporządzany jest dla strefy czystej (przebywania ludzi) 
oraz dla stref poza nią. Urządzenia filtrowentylacyjne muszą zapewnić nadciśnienie i dzia-
łanie funkcji podstawowej obiektu, dlatego poprzez porównanie zapotrzebowania na powie-
trze strefy czystej z zapotrzebowaniem do utrzymania nadciśnienia wybierana jest wartość 
większa, czyli gwarantująca bezpieczeństwo użytkowania danego obiektu.

Bilans powietrza dla stref obiektu poza strefą czystą, nosi nazwę bilansu „powietrza 
wtórnego” i obejmuje niżej opisane grupy pomieszczeń.
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4 

 

 
Rys.2. Wymagany model przepływu powietrza wewnątrz obiektu specjalnego. 

 

LEGENDA: 

                  Linie 

 

 

 

  obrony fizycznej, 

   

  Linie hermetyzacji 

   

                P1 > P2 > P3 > Patm – ciśnienie atmosferyczne. 

Praktycznie, bilans powietrza sporządzany jest dla strefy czystej 
(przebywania ludzi) oraz dla stref poza nią. Urządzenia filtrowentylacyjne 
muszą zapewnić nadciśnienie i działanie funkcji podstawowej obiektu, dlatego 
poprzez porównanie zapotrzebowania na powietrze strefy czystej  
z zapotrzebowaniem do utrzymania nadciśnienia wybierana jest wartość 
większa, czyli gwarantująca bezpieczeństwo użytkowania danego obiektu. 

 

4 

 

 
Rys.2. Wymagany model przepływu powietrza wewnątrz obiektu specjalnego. 

 

LEGENDA: 

                  Linie 

 

 

 

  obrony fizycznej, 

   

  Linie hermetyzacji 

   

                P1 > P2 > P3 > Patm – ciśnienie atmosferyczne. 

Praktycznie, bilans powietrza sporządzany jest dla strefy czystej 
(przebywania ludzi) oraz dla stref poza nią. Urządzenia filtrowentylacyjne 
muszą zapewnić nadciśnienie i działanie funkcji podstawowej obiektu, dlatego 
poprzez porównanie zapotrzebowania na powietrze strefy czystej  
z zapotrzebowaniem do utrzymania nadciśnienia wybierana jest wartość 
większa, czyli gwarantująca bezpieczeństwo użytkowania danego obiektu. 



39

a przedsionki wejścia (wyjścia) „czystego” oraz „brudnego” trzeba wietrzyć powietrzem 
w ilości 100-150 wymian w ciągu godziny.

Z doświadczeń krajowych i zagranicznych wynika, że pomieszczenia o wysokości do 
3 m mogą być wietrzone powietrzem w ilości do 5 wymian/h. Pomieszczenia o wysokości 
powyżej 4 m można wietrzyć powietrzem w ilości 10-20 wymian/h (wg obowiązujących 
norm obiekty ochronne wietrzone są powietrzem w ilości 2-3 wymian/h przy wysokości 
pomieszczeń 2,2-3 m).

Powietrze dla pomieszczeń kuchni, utrzymania higieny osobistej oraz technicznych
 
Pomieszczenia te wietrzone są powietrzem o zmienionym składzie chemicznym i para-

metrach fizycznych w stosunku do świeżego powietrza, a mianowicie:
– temperatura wieksza o Dt = 1-5 °C,
– przyrost wilgotności wzglednej o – 20 %,
– przyrost zawartości CO2 .do 1%,
– spadek zawartości O2 do 2%, czyli zawartość tlenu wynosi ok. 19%.

Ilość wymian powietrza dla poszczególnych pomieszczeń opisywanej grupy powinna 
wynosić:
a) pomieszczenia kuchni:

– kuchnia właściwa  – 3 wymiany,
– zmywalnia  – 4 wymiany,
– przygotowalnia  – 2 wymiany;

b) pomieszczenia sanitarne:
– ustępy  – 25 m3/miskę h,
– pisuary  – 25 m3/pisuar h,
– natryski  – 25 m3/natrysk h,
– umywalki – 10 m3/umywalkę h;

c) akumulatornie:
V = 0,05 * Ił * n lub 4 wymiany/h,
(Ił – prąd ładowania akumulatorów, n – liczba akumulatorów, przy czym w tej ilości znaj-

duje się również powietrze niezbędne do spalania wodoru za pomocą dopalaczy);
d) agregatornia (agregat prądotwórczy)   – 4 wymiany;
e) pomieszczenia z odpadkami, zbiornikami ścieków – 0,5-1,0 wymiany;
f) maszynownia wentylacyjna    – co najmniej 0,5 wymiany.

Powietrze dla zrównoważenia powietrza eksfiltrującego

Ilość powietrza eksfiltrującego można obliczać wg metody uproszczonej z następującej 
zależności:

Ve = (F x vj)/1000 [m3/h],

gdzie:
F – obliczeniowa powierzchnia przegród zewnętrznych obiektu (ściany, płyta fundamento-
wa, strop), m2;
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vj – jednostkowa ilość powietrza eksfiltrującego z 1 m2 przegród zewnętrznych obiektu 
w dcm3/[ m2h], vj = 7-10 dcm3/[ m2h].

„Powietrze wtórne” stanowi całkowitą masę powietrza niezbędnego dla pomieszczeń 
poza strefą czystą wraz z powietrzem eksfiltrującym powiększoną o 10%:

Vwc = 1,1 x Ʃ Vi [m
3/h],

gdzie:
Vi – powietrze dla poszczególnych pomieszczeń poza strefą czystą i powietrze eksfiltrujące.

„Powietrze wtórne” porównuje się z powietrzem higienicznym i do dalszych obliczeń 
należy przyjmować tę ilość, która ma większą wartość.

Na podstawie bilansu powietrza obiektu ochronnego trzeba zaplanować kaskadę ciśnień 
pomiędzy pomieszczeniami poszczególnych stref obiektu.

Przeprowadzone analizy wybranych układów funkcjonalnych schronów stosowanych 
w Polsce i za granicą pozwalają na sformułowanie stwierdzenia, że występują obiekty dwo-
jakiego rodzaju: pasywne i aktywne w zakresie ochrony wnętrza przed wnikaniem niebez-
piecznych substancji z zewnątrz. Obiekty pasywne zabezpieczają chroniące się osoby przed 
czynnikami fizycznymi i różnymi pyłami. Ograniczenie dopływu substancji chemicznych 
lub bakterii oraz wirusów osiągane jest poprzez uszczelnianie wszelkich szczelin za pomocą 
taśmy samoprzylepnej. Schrony aktywne cechują się tym, że posiadają instalacje wentyla-
cyjno-filtrowentylacyjne oraz sprężonego powietrza, które mają za zadanie wytworzyć nad-
ciśnienie w obiekcie i dostarczyć odpowiednią ilość powietrza świeżego. Z analiz rozwiązań 
zestawów filtrowentylacyjnych produkowanych w Polsce i za granicą wynika, że są to urzą-
dzenia typu modułów w odniesieniu do ilości filtrowanego powietrza, posiadają opcję pracy 
w trybie „wentylacji czystej” i „filtrowentylacji”. Przepływ powietrza przez zestaw filtro-
wentylacyjny oraz nawiew do pomieszczeń realizowany jest za pomocą wentylatora, który 
napędza silnik elektryczny i alternatywnie przekładnia z korbą obracaną ręczne. Aktualne 
rozwiązania przekładni korbowych są tak wykonane, że siła 10N wystarcza, aby urządzenie 
działało. Zestawy filtrowentylacyjne mają zastosowanie do schronów mobilnych i stałych, 
w dużych obiektach instalowane są wielokrotności modułów, co ułatwia serwisowanie i jest 
dostęp do części zamiennych. Na rys.3. przedstawiono schron z występującymi w nim stre-
fami funkcjonalnymi oraz naniesiono wymaganą kaskadę nadciśnienia.
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Rys. 3. Schron z wybraną kaskadą nadciśnienia:
1-4, 12, 14–przedsionki, 5-natrysk odkażania, 6-natrysk higieniczny, 7-ubieralnia, 

8-korytarz, 9-magazyn odzieży brudnej, 10-pomieszczenie techniczne WZS, 11-magazyn 
odzieży czystej, 13-filtrowentylacja, 15-agregat prądotwórczy, magazyn paliwa, 
17-transformator, 18-rozdzielnie elektryczne, 19-sanitariaty, 20-woda i kuchnia, 

21-pomieszczenie operacyjne.

Z badań nad stanem atmosfery zewnętrznej po użyciu współczesnej broni wystąpią czą-
steczki typu A, B, C (od broni atomowej, biologicznej, chemicznej) oraz pożary, które mogą 
powstać po użyciu pocisków paliwowych, penetrujących lub po wybuchach jądrowych. 
Szczególnie uciążliwe dla otoczenia zewnętrznego w sąsiedztwie obiektów ochronnych lub 
schronowych są produkty spalania powstające po użyciu pocisków paliwowych. Filtry in-
stalacji filtrowentylacyjnych nie oczyszczają powietrza z produktów spalania i dlatego ko-
nieczne jest wyłączenie instalacji i przejście w okres III, pod nazwą „izolacja” od otoczenia 
zewnętrznego. 

W obiektach z funkcja ochronną lub schronową stosowane są zarówno instalacje fil-
trowentylacyjne typu mobilnego, jak i instalacje będące rozwiązaniami dostosowanymi do 
potrzeb sanitarno-higienicznych i ochronnych (nadciśnienie) danego obiektu. Na rys. 4 po-
kazano instalację filtrowentylacyjną typu mobilnego, a na rys. 5 instalację indywidualną 
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Instalacje te pozwalają na opcjonalną pracę, czyli „wentylacja czysta” kiedy nie ma tok-
sycznych zanieczyszczeń powietrza oraz „filtrowentylacja” w sytuacji jakichkolwiek ska-
żeń atmosfery. Skażenia mogą pochodzić z wypadków przemysłowych, samochodowych, 
działań terrorystycznych lub ewentualnych sytuacji wojennych. W trybie filtrowentylacji 
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Rys.4. Zestaw filtrowentylacyjny typu mobilnego: ZHR – zawór hermetyczno regulacyjny, 
FZO – filtr pyłów i aerozoli (zgrubnego oczyszczania), PFP – przedfiltr aerozoli 

biologicznych i chemicznych, FP – filtropochłaniacz aerozoli biologicznych i chemicznych

Rys.5. Stały obiekt ochronny z filtrowentylacją

Celem zapewnienia kaskady ciśnień, zgodnie z wcześniej opisanym modelem wietrzenia 
stref funkcjonalnych obiektu ochronnego musi być on wyposażony w instalację filtrowenty-
lacyjną o wydajności zgodnej z bilansem powietrza dla strefy czystej oraz tzw. „powietrza 
wtórnego”. Nie można używać instalacji filtrowentylacyjnych podczas pożaru w sąsiedztwie 
czerpni powietrza. Obiekt przechodzi wtedy w trzeci okres użytkowania, zwany okresem 
izolacji. W pierwszej jego fazie obiekt funkcjonuje na powietrzu zgromadzonym wcześniej 
w jego kubaturze, a gdy ciśnienie spada do ciśnienia atmosferycznego wykorzystuje się sprę-
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ewentualnych sytuacji wojennych. W trybie filtrowentylacji powietrze podlega 
oczyszczeniu powietrza z zanieczyszczeń naturalnych i toksycznych.  
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żone powietrze. Na rys.6 pokazano mobilną instalację filtrowentylacyjną, jako rozwiązanie 
techniczne z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, a na rys.7 schemat instalacji sprężonego 
powietrza.

Rys.6. Mobilna instalacja filtrowentylacyjna

Instalacja sprężonego powietrza jest używana po minięciu tzw. „okresu przedregenera-
cyjnego”. Czas trwania okresu przedregeneracyjnego pozwala określić zależność: 

gdzie:
K – kubatura pomieszczeń schronu w płaszczyźnie hermetyzacji (m3), 
C gr – graniczne stężenie CO2 w powietrzu wewnętrznym (%), do obliczeń przyjmuje się w: 

okresie I – 1%, okresie II – 1,5%, okresie III – 2%,
m – ilość wydzielanego CO2 przez jedną osobę w ciągu 1 godziny (dm3/h), najczęściej 

przyjmowane 20 dm3/h osobę,
N – liczba osób w schronie, 10 – współczynnik przeliczeniowy.

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że podczas pożaru, w jego sąsiedztwie w po-
wietrzu zwiększa się zawartość CO2, pojawia się CO, związki siarki, azotu, cząstki dymu, 
sadzy oraz wzrasta temperatura powietrza zewnętrznego (o kilkadziesiąt lub kilkaset stopni 
Celsjusza – ok. 600°C).
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W pierwszej jego fazie obiekt funkcjonuje na powietrzu zgromadzonym wcześniej 
w jego kubaturze, a gdy ciśnienie spada do ciśnienia atmosferycznego 
wykorzystuje się sprężone powietrze. Na rys.6 pokazano mobilną instalację 
filtrowentylacyjną, jako rozwiązanie techniczne z lat siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku, a na rys.7 schemat instalacji sprężonego powietrza. 

 

 
 

Rys.6. Mobilna instalacja filtrowentylacyjna 
 
Instalacja sprężonego powietrza jest używana po minięciu tzw. „okresu 

przedregeneracyjnego”. Czas trwania okresu przedregeneracyjnego pozwala 
określić zależność:  

Nm
KgrC

t




10

 

gdzie: 
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Rys.7. Instalacja sprężonego powietrza 
 
 

Pożary, które wystąpią w sąsiedztwie obiektu mogą być pożarami masowymi 
lub lokalnymi. Pożary masowe charakteryzują się powolnym spalaniem 
(tleniem), podczas którego wydziela się duża ilość tlenków węgla, związków 
siarki, azotu oraz ciepła. 

Ciepło wydzielane podczas pożarów masowych przekazywane jest gównie 
do powietrza oraz częściowo do gruntu, powodując wzrost temperatury na 
powierzchni wewnętrznej budowli podziemnej.   

Instalacje zaopatrzenia w powietrze, powinny być odporne na określone dla 
danego obiektu ochronnego czynniki rażenia współczesnych broni  
i potencjalnych zagrożeń przemysłowych i terrorystycznych.  

Wartości liczbowe w tym zakresie należy przyjmować z kryteriów 
projektowych i wyliczonych obciążeń w części konstrukcyjno - budowlanej 
projektu budowlanego dla obiektu przeznaczonego do realizacji funkcji 
ochronnej lub schronowej. 

 
3. KRYTERIA BIOLOGICZNE I CHEMICZNE ORAZ CIEPLNE 

MIKROKLIMATU 
 
Do kryteriów biologicznych zaliczamy: 

- bakterie, 
- wirusy, 
- riketsje, 
- pasożyty, 
- grzyby i pleśnie. 

 
Pełna ochrona przed bronią biologiczną może, być zagwarantowana na 

określony czas (okres) pod warunkiem odizolowania wnętrza obiektu od 
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Pożary, które wystąpią w sąsiedztwie obiektu mogą być pożarami masowymi lub lokal-
nymi. Pożary masowe charakteryzują się powolnym spalaniem (tleniem), podczas którego 
wydziela się duża ilość tlenków węgla, związków siarki, azotu oraz ciepła.

Ciepło wydzielane podczas pożarów masowych przekazywane jest gównie do powie-
trza oraz częściowo do gruntu, powodując wzrost temperatury na powierzchni wewnętrznej 
budowli podziemnej. 

Instalacje zaopatrzenia w powietrze, powinny być odporne na określone dla danego 
obiektu ochronnego czynniki rażenia współczesnych broni i potencjalnych zagrożeń prze-
mysłowych i terrorystycznych. 

Wartości liczbowe w tym zakresie należy przyjmować z kryteriów projektowych i wyli-
czonych obciążeń w części konstrukcyjno – budowlanej projektu budowlanego dla obiektu 
przeznaczonego do realizacji funkcji ochronnej lub schronowej.

3. KRYTERIA BIOLOGICZNE I CHEMICZNE ORAZ CIEPLNE 
MIKROKLIMATU

Do kryteriów biologicznych zaliczamy:
– bakterie,
– wirusy,
– riketsje,
– pasożyty,
– grzyby i pleśnie.

Pełna ochrona przed bronią biologiczną może, być zagwarantowana na określony czas 
(okres) pod warunkiem odizolowania wnętrza obiektu od otoczenia zewnętrznego. Jest 
to jednak mało realne dla obiektów, które nie posiadają instalacji filtrowentylacyjnych, 
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a szczególnie ważne jest dysponowanie wentylatorem, aby gwarantować nadciśnienie we-
wnątrz obiektu. Alternatywne rozwiązania są mniej skuteczne, gdyż niestety nie opracowa-
no dotychczas na świecie systemów natychmiastowego wykrywania i rozpoznania rodzaju 
użytych środków biologicznych. Mając powyższe na względzie zalecenia projektowe obej-
mujące kryteria biologiczne powinny być formułowane i rozwiązywane indywidualnie dla 
każdego obiektu ochronnego w oparciu o aktualny stan wiedzy i spodziewane zagrożenia. 
Wiodącym sposobem jest wytwarzanie i utrzymywanie nadciśnienia.

Na rys. 8 pokazano przykład obiektu z nadciśnieniem.

Rys.8. Schron z nadciśnieniem

Do kryteriów chemicznych zalicza się:
1) zawartość CO2 w powietrzu wewnętrznym,
2) zawartość O2 w powietrzu wewnętrznym,
 będące wynikiem katastrofy, użycia broni chemicznej lub powstające podczas eksploa-

tacji obiektu.
W tabeli 2 zamieszczono wymagania odnośnie tlenu i dwutlenku węgła w poszczegól-

nych okresach eksploatacji obiektu ochronnego lub z funkcja schronową.
Kryteria cieplne i wilgotnościowe są kształtowane następująco:

I. Czynniki zewnętrzne:
– straty lub zyski ciepła do gruntu,
– zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego wprowadzonego do obiektu ochronnego;

II. Czynniki wewnętrzne:
– zyski ciepła i wilgoci od ludzi,
– zyski ciepła od oświetlenia elektrycznego,
– zyski ciepła od maszyn i urządzeń,
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– zyski ciepła i wilgoci z procesów technologicznych (agregatorownie, kuchnie),
– straty ciepła z powietrzem eksfiltracyjnym.

Tabela 2. Stężenie tlenu i dwutlenku węgla w powietrzu wewnętrznym schronu.

Lp. Wyszczególnienie O2 [%] CO2 [%]
1 2 3 4

1. Okres I – wentylacja czysta
Warunki przeciętne 20,5 0,2
Warunki optymalne 20,8 0,2
Warunki graniczne: 

min.
max.

20,0
20,8

0,03
0,5

2. Okres II – filtrowentylacja
Warunki przeciętne 20,0 0,2
Warunki optymalne 20,8 0,2
Warunki graniczne: 

min.
max.

19,0
20,8

0,2
0,5

3. Okres III – izolacja
Warunki przeciętne
Warunki graniczne: 

min.
 max.

19,5

16,3
-

0,5

-
2,5

4. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA A KRYTERIA PROJEKTOWANIA 
OBIEKTÓW FORTYFIKACYJNYCH I INSTALACJI 

FILTROWENTYLACYJNYCH

Na podstawie analiz współczesnej literatury oraz własnych badań i po uwzględnieniu 
problematyki współczesnych zanieczyszczeń powietrza, a także wymagań układu oddecho-
wego ludzi można sformułować stwierdzenia:
– występują różnorodne zagrożenia skażenia powietrza substancjami pochodzenia prze-

mysłowego, transportowego i z użytkowania budynków mieszkalnych, co zimą pro-
wadzi do smogu, a w przypadku intensywnego zatrucia danego regionu jest katastrofa 
ekologiczna, przemysłowa, transportowa, itd.;

– istnieje możliwość wystąpienia ataku terrorystycznego, gdzie rodzaj zagrożeń jest nie-
możliwy do zdefiniowania i ewentualne zagrożenia mogą być przewidywane w odnie-
sieniu do dotychczas występujących, najczęściej są to skutki z użycia ładunków wybu-
chowych, chociaż nie wykluczone użycie bojowych środków trujących chemicznych 
lub biologicznych.
Celem zapobieżenia przyszłym zagrożeniom, w odniesieniu do obiektów użyteczno-

ści publicznej i o przeznaczeniu wojskowym, istnieje konieczność zdefiniowania kryteriów 
projektowania, a następnie eksploatacji instalacji wentylacyjnych i filtrowentylacyjnych 
tych obiektów. Kryteria te muszą objąć zarówno rozwiązania funkcjonalno-konstrukcyjne, 
jak i instalacji do ogrzewania, wentylacji oraz filtrowentylacji, jeśli konieczna, budynków 
zapewniających efektywne funkcjonowanie grup zarządzających kryzysami lub dowodzą-
cych danymi operacjami wojskowymi. Kryteria odnoszące się do różnych zagadnień bez-
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piecznego konstruowania i eksploatacji instalacji wentylacyjnych i filtrowentylacyjnych 
obiektów ochronnych przedstawiają się następująco:
– ilość powietrza wentylacyjnego musi być ustalana w oparciu o bilans powietrza strefy 

czystej i „powietrza wtórnego” (pozostałe strefy obiektu fortyfikacyjnego),
– powietrze dostarczane wentylacją czystą powinno zapewnić utrzymanie nadciśnienia 

w strefie czystej do +200Pa, a filtrowentylacji co najmniej +100Pa, w okresie izolacji 
nadciśnienie powinno być na poziomie co najmniej +20Pa,

– parametry chemiczne powietrza muszą być zgodne z danymi zawartymi w tabeli 2 ni-
niejszej publikacji,

– temperatura powietrza nie może być niższa od +16°C i nie wyższa niż +26°C, z toleran-
cją ± 2°C,

– wilgotność względna powietrza powinna zawierać się w przedziale od 20% do 80%, 
z możliwością wzrostu do 95% w okresie izolacji na czas nie przekraczający 2 godzin,

– przepływ powietrza wewnątrz obiektu musi odbywać się od strefy czystej do brudniej-
szych, nie mogą powstawać warunki do cofnięć powietrza, co wymaga stosowania pro-
cedury otwierania tylko jednych drzwi, instalacja kontroli dostępu do obiektu nie może 
zezwalać na jednoczesne otwarcie dwojga drzwi.

5. PODSUMOWANIE

Kryteria poprawnego projektowania obiektów z funkcją ochronną lub schronową wraz 
z instalacjami ogrzewania, wentylacji oraz filtrowentylacji dotyczą:
– rozwiązania funkcjonalno-użytkowego, które zapewnia kontrolowane wchodzenie do 

obiektu przedsionkami, w taki sposób, aby otwierane były tylko jedne drzwi,
– wejście do obiektu musi mieć dwa ciągi przedsionków, jeden wejścia czystego i drugi 

wejścia z odkażaniem, w którym znajdują się przedsionki na gromadzenie skażonej 
odzieży oraz uzbrojenia i sprzętu, natrysku odkażania, natrysku higienicznego i punktu 
kontroli medycznej oraz wydawania czystej odzieży,

– przepływ powietrza wentylacyjnego (wentylacja czysta i filtrowentylacja) musi być od 
strefy czystej do wejścia, aby strumień powietrza opływał osobę wchodzącą do obiektu, 
zabierając ewentualne zanieczyszczenia z odzieży, sprzętu i powierzchni ciała,

– obiekt musi posiadać wyjście awaryjne, które zapewni jego opuszczenie po wyłączeniu 
z funkcjonowania wejścia (wyjścia) głównego,

– właściwej hydro i termoizolacji przegród zewnętrznych obiektu,
– instalacji do ogrzewania bazujących na skojarzonych źródłach ciepła, gdzie stosowana 

będzie również energia odnawialna,
– wydzielonej części budynku z dwufunkcyjnym przeznaczeniem (pokojowe i w sytua-

cjach kryzysowych) przystosowanej do zapewnienia skutecznej ochrony fizycznej użyt-
kownikom wraz z tłumieniem promieniowania przenikliwego oraz zapewnieniem sy-
stemu co najmniej radiowego i zapasu wody, żywności, na przynajmniej 3 doby, a także 
warunków sanitarnych do przebywania w sytuacji kryzysowej lub jakiegoś współczes-
nego zagrożenia.
We współczesnym świecie ze względu na możliwe zagrożenie wystąpienia w środo-

wisku substancji niebezpiecznych najlepiej stosować obiekty dwufunkcyjne z nadciśnie-
niem powietrza wewnątrz w stosunku do otoczenia zewnętrznego. Z powyższego wynika 
więc, że optymalnym rozwiązaniem jest obiekt aktywny, czyli z instalacją filtrowentyla-
cyjną i awaryjnym zasilaniem w energię elektryczną z agregatu prądotwórczego. Agregat 
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ten zapewni zasilanie elektryczne nie tylko dla filtrowentylacji ale również dla urządzeń 
łączności, zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków i oświetlenia. Kaskada nadciśnie-
nia w schronie powinna być taka, że najwyższa wartość powinna być w pomieszczeniach 
dla ludzi i zmniejszać się przez korytarz, pomieszczenia sanitarne, techniczne, strefę wej-
ścia/wyjścia na zewnątrz. Rekomendowana wartość nadciśnienia w strefie czystej danego 
obiektu wynosi 100Pa, chociaż niektóre źródła tematycznej literatury wskazują na wartość 
nawet 200Pa. Ze względu na możliwość wystąpienia pożaru w obszarze lokalizacji obiektu, 
a szczególnie w strefie czerpni powietrza musi być możliwe szybkie rozpoznawanie sytuacji 
w tym względzie i wręcz natychmiastowe wyłączanie urządzeń wentylacyjno-filtrowentyla-
cyjnych, gdyż nie oczyszczają one powietrza z produktów spalania, czyli przejście w okres 
izolacji obiektu.
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 
PROCESU BUDOWLANEGO

1. Proces budowlany

Wejście Polski do UE i dostosowanie prawa krajowego do wymogów wspólnotowych 
spowodowało wiele zmian legislacyjnych dotyczących procesu budowlanego i wymaga 
szerszego ujęcia obejmującego cały proces inwestycyjny. W literaturze istnieją różne inter-
pretacje prawa dotyczące realizacji inwestycji budowlanych.

W ogólnym rozumieniu budowlany proces inwestycyjny jest ciągiem skoordynowa-
nych czynności o charakterze technicznym, prawnym, technologicznym, organizacyjnym, 
finansowym itp., prowadzącym do realizacji i eksploatacji, w wyniku której powstaje obiekt 
budowlany planowanej inwestycji budowlanej w określonym czasie oraz przy ograniczo-
nych zasobach finansowych.

Według kierownictwa Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej [1] inwe-
stycyjny proces budowlany to proces składający się z trzech etapów:
– etap I – obejmujący wybór terenu pod inwestycję budowlaną,
– etap II – zawierający przygotowanie inwestycji i opracowanie dokumentacji obejmującej:

• decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
• projekty techniczne budynków,
• uzyskanie przydziałów i warunków przyłączenia mediów, 
• procedurę uzyskiwania opinii zespołu uzgadniania dokumentacji,
• uzgodnienia dokumentacji z gestorami mediów,

– etap III – obejmujący realizację odbioru. 

Według Jaworskiego [2] proces inwestycyjny w budownictwie to proces składający się 
z siedmiu podstawowych faz: 
– Faza 1 – odnosząca się do zamierzenia inwestycyjnego, w ramach której przeprowadza 

się analizę opłacalności podjęcia inwestycji. Dokonuje się w niej zakupu gruntu i okre-
śla podstawowe parametry inwestycji. 

– Faza 2 – zawiera określenie założeń projektu z punktu widzenia inwestora. W ramach 
tej fazy analizuje się również podstawowe ograniczenia projektu.

– Faza 3 – jest fazą zarządzania procesem projektowania. Proces ten należy rozpatrywać 
w aspekcie ekonomicznym inwestycji.

– Faza 4 – polega na przygotowaniu budowy, w którym wykonuje się dokumentację pro-
jektową w zakresie technologii i organizacji poszczególnych zadań oraz dokonuje się 
wyboru wykonawców i przygotowuje zaopatrzenie materiałowe itd. 
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– Faza 5 – jest fazą budowy (realizacji). W fazie tej należy zapewnić właściwą koor-
dynację robót, bezpieczeństwo wykonywania wszystkich procesów technologicznych, 
kontrolę kosztów realizacyjnych oraz postępu robót itp. 

–  Faza 6 – polega na przekazaniu obiektu do użytkowania i obejmuje wszystkie sprawy 
związane z odbiorami robót, likwidacją usterek itp.

–  Faza 7 – jest fazą eksploatacji i utrzymania obiektu, która obejmuje elementy planowa-
nia przeglądów technicznych, remontów i zarządzania jego użytkowaniem itp. 

Połoński [3] definiuje budowlany proces inwestycyjny, jako specyficzny ciąg skoordy-
nowanych czynności o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym, finan-
sowym itp. prowadzących do realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji budowlanej 
w określonym czasie oraz przy ograniczonych zasobach finansowych. Budowlany proces 
inwestycyjny przebiega w trzech zasadniczych etapach:
–  Etap I – przygotowanie inwestycji do wykonania – obejmuje gromadzenie informacji 

na temat przyszłych działań i zawiera: prognozowanie, programowanie i planowanie. 
W efekcie doprowadza do uzyskania pozwolenia na budowę i przygotowania terenu 
budowy.

–  Etap II – realizacja inwestycji – dotyczy działań bezpośrednio związanych z wykona-
niem zaplanowanej inwestycji i zawiera: roboty budowlane, wyposażenie w niezbędne 
urządzenia, odbiory, rozruch i okres próbnej eksploatacji. Etap ten kończy się dokona-
niem odbioru końcowego i ewentualnym usunięciem zauważonych w trakcie odbioru 
usterek. 

–  Etap III – eksploatacja (użytkowanie) inwestycji – zawiera wszystkie działania nie-
zbędne do ciągłego utrzymywania inwestycji w stanie pełnej użyteczności zgodnie z jej 
przeznaczeniem. Działania te obejmują: konserwację, naprawy bieżące, i okresowe oraz 
remonty. Etap ten koczy się z chwilą likwidacji obiektu.

Rak [4] traktuje pojęcie procesu inwestycyjnego w budownictwie zamiennie z pojęciem 
przedsięwzięcia inwestycyjnego twierdząc, że projekt inwestycyjny jest odzwierciedleniem 
planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego i uwzględnia podstawowe uregulowania 
prawne dotyczące procesu przygotowania i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, rów-
nież w obszarze ochrony środowiska. Wyróżnia w nim trzy główne etapy:
Etap I – wybór terenu pod planowane przedsięwzięcie, które jest związane ze szczegó-

łowym rozpoznaniem możliwości realizacji danej inwestycji w zakresie charakteru/
rodzaju inwestycji, warunków technicznych realizacji oraz innych uwarunkowań zwią-
zanych z niezbędnymi nakładami finansowymi, np. warunki geotechniczne czy też ist-
niejące zadrzewienia. 

Etap II – przygotowanie przedsięwzięcia budowlanego, które obejmuje m in spełnienie 
wymagań prawa związanego z ochroną środowiska w zakresie uzyskania decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz ustalenia lokalizacji inwestycji.

Etap III – realizacja przedsięwzięcia budowlanego, która sprowadza się do zarządzania 
inwestycją ze strony inwestora i obejmuje: podstawowe działania związane z realizacją 
inwestycji.

Wg Strzeleckiej [5] proces inwestycyjno-budowlany coraz częściej przedstawiany jest 
w kategoriach zarządzania projektem i używany zamiennie z terminem zarządzania przed-
sięwzięciem budowlanym. W ewolucji zarządzania projektem wyodrębniło się zarządzanie 
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przedsięwzięciem budowlanym traktowane, jako kompleksowe planowanie, koordynowa-
nie i kontrolowanie projektu od koncepcji po ukończenie w celu terminowego i spełniają-
cego wymagania norm jakościowych wykonania projektu zgodnie z życzeniami klienta. 
Każda inwestycja budowlana jest odrębnym projektem inwestycyjnym traktowanym, jako 
odrębny wysiłek – przedsięwzięcie inwestycyjne, na który składa się: cel, ramy czasowe, 
przypisane zasoby (ludzie, maszyny, materiały, finanse) [6].

Biliński [7] zauważa dwa podejścia do procesu inwestycyjnego w budownictwie: tra-
dycyjne i współczesne. 

W podejściu tradycyjnym wyróżnia się dwa zasadnicze etapy:
–  przygotowanie inwestycji, polegające na sporządzeniu programu oceny ekonomicznej 

efektywności przedsięwzięcia zawierający: biznesplan, dokumentację projektowo-
-kosztorysową i projekt budowlany po uzyskaniu pozwolenia na budowę;

–  realizację inwestycji, obejmującą rozpisanie i przeprowadzenie przetargu na wykonanie 
robót budowlanych, przyjęcie i zagospodarowanie terenu budowy, budowanie i odda-
wanie do użytku obiektu budowlanego, rozpoczęcie eksploatacji lub uzyskanie zamie-
rzonych zdolności produkcyjnych lub usługowych. 
W podejściu współczesnym coraz częściej wyrażane jest przekonanie, że proces inwe-

stycyjno-budowlany obejmuje również utrzymanie techniczne obiektu budowlanego, aż do 
jego rozbiórki. W podejściu tym stosuje się szersze spojrzenie na całą inwestycję uwzględ-
niające etap końcowy „życia” inwestycji. Proces inwestycyjno-budowlany w tym rozumie-
niu obejmuje trzy etapy:
• przygotowanie przedsięwzięcia budowlanego:

–  formułowanie przedsięwzięcia;
–  programowanie przedsięwzięcia,
–  planowanie przedsięwzięcia,
–  wybór wykonawcy prac projektowych i zawarcie umowy,

• prace poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych:
–  projektowanie,
–  wybór wykonawcy robót budowlanych, zawarcie umowy,

• budowę i utrzymanie obiektu budowlanego:
–  wykonywanie robót budowlanych,
–  oddanie obiektu budowlanego do użytku, 
–  utrzymanie obiektu budowlanego. 

Baryłka A. i Baryłka J. [8] dzielą budowlany proces na dwa etapy: inwestycyjny pro-
ces budowlany oraz eksploatacyjny proces budowlany. Za realizację procesu budowlanego 
odpowiadają: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy / 
kierownik robót [9]. Natomiast za eksploatację – właściciel lub zarządca [8]. 

Obolewicz [10] wyróżnia w procesie inwestycyjnym w budownictwie dwa obszary, 
w których występują cztery etapy i dziewięć faz (rys.1).
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Rys. 1. Proces budowlano-inwestycyjny [10]

Na podstawie dokonanego wyżej przeglądu wybranych pozycji literatury oraz doświad-
czeń autora [11, 12, 13, 14] zbudowano schemat współczesnego procesu inwestycyjno-bu-
dowlanego (rys.2) składający się z trzech etapów, w których wyróżniono dziesięć faz:
A. Przygotowanie inwestycji – Przygotowanie przedsięwzięcia budowlanego:

1. Formułowanie przedsięwzięcia,
2. Programowanie przedsięwzięcia,
3. Planowanie przedsięwzięcia,
4. Wybór wykonawcy pracy projektowych i zawarcie umowy,

B. Prace poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych:
5. Projektowanie: opracowanie dokumentacji projektowej i dokumentacji wykonaw-

czej,
6. Wybór wykonawcy robót budowlanych; zawarcie umowy,

C. Budowa i utrzymanie obiektu budowlanego:
7. Prowadzenie robót budowlanych,
8. Oddanie obiektu budowlanego do użytku,
9. Utrzymanie obiektu budowlanego
10. Rozbiórka obiektu budowlanego

Obolewicz [10] wyróżnia w procesie inwestycyjnym w budownictwie dwa obszary, w 

których występują cztery etapy i dziewięć  faz (rys.1). 
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Rys. 2. Schemat współczesnego procesu inwestycyjno-budowlanego [11, 12, 13, 14]

FAZA 1. Formułowanie przedsięwzięcia 
Cykl inwestycyjny rozpoczyna się od pomysłu na przedsięwzięcie. Pomysł może być 

wysunięty przez osobę fizyczną lub prawną i dotyczyć: spełnienia wymogów prawnych, za-
spokojenia lokalnych potrzeb społecznych, zainwestowania kapitału w celu jego pomnoże-
nia. Opracowuje się wiele wariantów na realizowanie pomysłu. Powstaje w ten sposób wie-
lowariantowa koncepcja lokalizacji, parametrów technicznych i technologicznych obiektu.

Kolejnym krokiem w działaniu jest podjęcie decyzji o rozpoczęciu prac przygotowaw-
czych. Dalej następuje wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie przedsię-
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wzięcia i przystąpienie do prac związanych z ustaleniem wytycznych zarządzania inwesty-
cją / przedsięwzięciem. 

FAZA 2. Programowanie przedsięwzięcia
Kolejną fazą przygotowania przedsięwzięcia (inwestycji) do wykonania jest progra-

mowanie. Polega ono na skonkretyzowaniu wstępnych pomysłów i opracowaniu koncep-
cji na realizację przebiegu procesu inwestycyjnego. Opracowane warianty powinny być 
skonsultowane z właściwymi władzami w zakresie lokalizacji, ustalania podstawowych 
parametrów technicznych i mocy produkcyjnych, przyjętych technologii, możliwości za-
opatrzenia w wodę i energię elektryczną, sposobów odprowadzania ścieków, efektywności 
ekonomicznej poszczególnych wariantów, szacowanych kosztów i terminów wykonania. 
Powstaje w ten sposób ustalenie wstępnych założeń przedsięwzięcia i wstępna ocena wyko-
nalności. Dokument ten powinien zawierać uzasadnienie celowości podjęcia realizacji in-
westycji i dotyczyć: rozpoznania rynku, doboru technologii, ochrony środowiska, poprawy 
bezpieczeństwa i warunków zdrowotnych, poprawy rozwiązań użytkowych, finansowania. 

FAZA 3. Planowanie przedsięwzięcia 
Podjęcie decyzji o przystąpieniu do realizacji określonego przedsięwzięcia rozpoczyna 

fazę planowania. Planowanie jest ciągiem zróżnicowanych działań, w których poszczegól-
ne ogniwa wcześniej formułowanego programu przedsięwzięcia są ujmowane w planach. 
Obejmują one przede wszystkim nakłady inwestycyjne, cykle budowy, wskaźniki technicz-
no-ekonomiczne, wielkość zdolności produkcyjnej / usługowej, wytyczne technologii i or-
ganizacji a także wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W przypadku złożonych przedsięwzięć należy je dzielić na mniejsze zadania i określać: 
–  optymalne sposoby realizacji zadań,
–  alokację zasobów niezbędnych do wykonania całego przedsięwzięcia,
–  konsolidację polegająca na połączeniu podmiotów budowlanych w celu obniżenia kosz-

tów lub skrócenia czasu realizacji inwestycji,
–  pracochłonność i wstępną kalkulację kosztów poszczególnych zadań składających się 

na całe przedsięwzięcie. 
Faza planowania przedsięwzięcia często nazywana jest fazą przedprojektową, na pod-

stawie której uzyskuje się niezbędne informacje do fazy projektowania, tj.:
• decyzję o lokalizacji inwestycji / przedsięwzięcia, 
• ustalenie warunków realizacji przedsięwzięcia / inwestycji,
• studium wykonalności przedsięwzięcia, 
• ustalenie podstawowych założeń przedsięwzięcia, 
• plan zarządzania przedsięwzięciem / inwestycją.

FAZA 4. Wybór wykonawcy prac projektowych i zawarcie umowy 
Po ustaleniu podstawowych założeń i opracowaniu planu zarządzania przedsięwzię-

ciem / inwestycją można przystąpić do:
–  opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia [15], 
–  opracowania programu funkcjonalno-użytkowego [15], 
–  przygotowania formalnej procedury przetargowej, 
–  przeprowadzenia postępowania do wybory wykonawcy prac projektowych,
–  zawarcia umowy na wykonanie prac projektowych. 
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FAZA 5. Projektowanie 
 Faza projektowania rozpoczyna etap bezpośrednio poprzedzający rozpoczęcie robót 

budowlanych i polega na znalezieniu optymalnego rozwiązania dla planowanego przed-
sięwzięcia, opracowania dokumentacji projektowej przedsięwzięcia lub zadania w formie 
projektu budowlanego. Wynikiem projektowania jest projekt architektoniczno-budowlany 
a następnie projekt budowlany. Projekt architektoniczno-budowlany [16] powinien określać 
funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, charakterystykę energetyczną i eko-
logiczną, rozwiązania techniczne i materiałowe oraz opis dostępności dla osób niepełno-
sprawnych

Projekt budowlany [8] powinien zawierać:
–  projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie,
–  projekt architektoniczno-budowlany,
–  dokumenty stosowanie do potrzeb:

• oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o dostarczeniu mediów,
• oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z droga 

publiczną.
• wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechnicznych warunków posado-

wienia obiektu budowlanego. 
Kolejnym działaniem w fazie projektowania jest opracowanie dokumentacji wykonaw-

czej, która powinna zawierać: projekt wykonawczy, specyfikację techniczną, przedmiar 
robót i kosztorys inwestorski oraz uwzględniać żądania (sugestie) inwestora i zawierać 
wytyczne realizacji (m. in. ustalenie zakresu i formy prowadzenia dokumentacji budowy, 
wyznaczenia kontroli częściowych realizacji robót, wytycznych kontroli i badań jakości. 

Fazę projektowania zamyka ocena końcowa i zatwierdzenie opracowań tworzących do-
kumentację wykonawczą. 

FAZA 6. Wybór wykonawcy robót budowlanych i zawarcie umowy
Zakończeniem prac poprzedzających rozpoczęcie budowy jest wybór wykonawcy robót 

budowlanych. Postępowanie wyłaniające wykonawcę robót powinno zawierać: 
–  przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych,
–  przeprowadzenie postępowania, 
–  wybór wykonawcy robót budowlanych. 

Dokumentacja projektowa służąca do opisu zamówienia na wykonanie robót budowla-
nych powinna zawierać [15] powinna zawierać: projekt budowlany, projekty wykonawcze, 
przedmiar robót oraz informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

FAZ 7. Budowa. Prowadzenie robót budowlanych 
Faza budowy obejmuje trzy zasadnicze grupy czynności związane z: 

–  przygotowaniem do rozpoczęcia robót,
–  rozpoczęciem i prowadzeniem robót,
–  zakończeniem robót budowlanych i odbiorem końcowym. 

W przygotowaniu do rozpoczęcia budowy ważna jest analiza potrzeb w zakresie prowa-
dzenia robót budowlanych, wykonywana przez inwestora, w wyniku której zostają zidenty-
fikowane roboty, których realizacja: 
• wymaga uzyskania pozwolenia na budowę,
• wymaga zgłoszenia,
• nie wymaga ani pozwolenia, ani zgłoszenia.
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Analiza ta jest niezbędna, ponieważ zaliczenie robót do określonej grupy niesie za sobą 
skutki prawne dotyczące ich realizacji.

Za realizację budowy odpowiada kierownik budowy / kierownik robót. Do podstawo-
wych obowiązków kierownika [9] należy: 
–  protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, 
–  prowadzenie dokumentacji budowy,
–  koordynowanie realizacji zadań i działań zapewniających przestrzeganie podczas pro-

wadzenia robót budowlanych zasad i przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji bioz i w planie bioz wynikających 
z postępu realizowanych robót na budowie, 

–  podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nie-
upoważnionym,

–  wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania za-
grożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu,

–  zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania ro-
bót budowlanych z powodu nie wykonywania ich zgodnie z projektem, 

–  realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 
–  zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonywanych robót ulegających 

zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonywania wymaganych przepisami 
lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji technicznych i przewodów komi-
nowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru, 

–  przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
–  zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika bu-

dowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia ustalonych 
wad (usterek).

FAZA 8. Oddanie obiektu budowlanego do użytku
Po zakończeniu robót budowlanych i dokonaniu odbioru końcowego należy zawiado-

mić właściwy organ administracyjny o zakończeniu budowy i uzyskać pozwolenie na użyt-
kowanie obiektu budowlanego. 

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami powinien spełniać:
–  wymagania podstawowe dotyczące: 

• bezpieczeństwa konstrukcji,
• bezpieczeństwa pożarowego, 
• bezpieczeństwa użytkowania, 
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
• ochrony przed hałasem i drganiami,
• odpowiedniej charakterystyki energetycznej obiektu (budynku) oraz racjonalizacji 

użytkowania energii, 
–  wymagania użytkowe, a w tym: 

• warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu (zaopatrzenie w wodę i ener-
gię elektryczną, usuwanie ścieków, wody opadowej i odpadów),

• możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych,
• możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
• zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności pub-

licznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełno-
sprawne, 
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• warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,
• ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
• ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 
• odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
• poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnieni dostępu do drogi publicznej, 
• warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie obiektu.

FAZA 9. Utrzymanie obiektu budowlanego
Faza utrzymania obiektu budowlanego, popularnie zwana eksploatacją, obejmuje:

–  zarządzanie nieruchomością w okresie gwarancji,
–  odbiór ostateczny, 
–  zarządzanie nieruchomością po okresie gwarancyjnym, w tym:

• kontrole obowiązkowe (przeglądy),
• remonty bieżące i kapitalne (renowacje), 
• zakończenie użytkowania obiektu budowlanego. 
Każdy obiekt budowlany powinien być użytkowany w sposób zgodny z jego przezna-

czeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie tech-
nicznymi estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości 
użytkowych i sprawności technicznej. 

Za utrzymanie ww. wymagań podczas użytkowania obiektu budowlanego odpowiada 
jego właściciel lub zarządca. Stan obiektu budowlanego podczas eksploatacji może ulegać 
pogorszeniu. Pogorszenie to wynika z:
–  naturalnego zużycia elementów obiektu,
–  sposobu użytkowania, 
–  uszkodzeń lub zniszczeń wywołanych sposobem użytkowania, 
–  zaniedbań związanych z utrzymaniem ( w tym konserwacją) obiektu,
–  dokonywanych zmian w rozwiązaniach funkcjonalnych oraz konstrukcyjnych obiektu. 

Aby zapobiegać pogarszaniu się stanu obiektu budowlanego, właściciel (zarządca) 
obiektu został zobowiązany prawnie do zapewnienia przeprowadzania kontroli okresowych. 
Ustawa Prawo budowlane ustala rodzaje, częstotliwość i zakres kontroli oraz określa osoby 
upoważnione do ich dokonywania [9]. Wyróżnia się sprawdzenie wymagań podstawowych 
oraz użytkowych. Sprawdzenie spełnienia wymagań może przebiegać podczas okresowych 
kontroli na podstawie analizy przepisów prawa [17] oraz podczas kontroli dodatkowych 
dokonywanych przez zarządcę lub właściciela. Kontrole przestrzegania wymagań w użyt-
kowanym obiekcie budowlanym może być realizowana przez odpowiednie organy: nadzoru 
budowlanego, straży pożarnej, dozoru technicznego, inspekcji ochrony środowiska, inspek-
cji sanitarnej czy też inspekcji pracy. 

 
FAZA 10. Rozbiórka obiektu budowlanego
W przypadku niespełnienia wymaga stawianych obiektom budowlanym i wystąpienia 

zagrożeń bezpieczeństwa może nastąpić zakończenie użytkowania i rozbiórka obiektu bu-
dowlanego w postaci jego rozbiórki. Rozbiórka została zakwalifikowana prawnie [9], jako 
rodzaj robót budowlanych i polega ona na demontażu i usunięciu z przestrzeni określonego, 
istniejącego obiektu budowlanego lub jego części.
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Przypisanie rozbiórki do kategorii robót budowlanych implikuje odpowiednie konse-
kwencje związane między innymi z wymaganiami dotyczącymi procedur administracyjnych 
poprzedzających rozpoczęcie rozbiórki. Roboty budowlane związane z rozbiórką można 
rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. W myśl Pra-
wa budowlanego pozwolenia nie wymaga rozbiórka:
1. obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę, których nie jest wymagane pozwolenie 

na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.
2. budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną 

konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest 
nie mniejsza niż połowa wysokości – jednakże taka rozbiórka wymaga zgłoszenia właś-
ciwemu organowi, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych 
robót. Ponadto na prowadzenie takich robót budowlanych może zostać przez właści-
wy organ nałożony obowiązek uzyskania pozwolenia, jeżeli rozbiórka: może wpłynąć 
na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub 
wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowa-
dzenie robót związanych z rozbiórką.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w procesie budowlanym

Bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w procesie budowlanym inwestycyjnym charakte-
ryzuje liczba wypadków. Średni udział sektora budowlanego w wypadkach przy pracy jest 
nadal wysoki i utrzymuje się na poziomie powyżej 8%. Zauważa się jednak minimalny jego 
spadek (rys. 3). 

Rys 3. Udział sektora budowlanego w wypadkach przy pracy w latach 2005-2015
źródło: opracowanie własne na podstawie [18]

Niepokojący duży jest również udział sektora budownictwa w wypadkach śmiertelnych 
i ciężkich i lekkich (rys. 4).
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Rys.4. Udział sektora budowlanego w wypadkach śmiertelnych przy pracy  
w latach 2005-2015 

źródło: opracowanie własne na podstawie [18]
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Rys. 5. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w odniesieniu do 1000 pracujących we-
dług sekcji gospodarki narodowej, średnia arytmetyczna dla lat 2005-2015 

źródło: opracowanie własne na podstawie [18]

Rys. 6. Przebieg zmian w czasie wskaźnika częstości wypadków przy pracy  
na 1000 pracujących w latach 2005-2015 

źródło: opracowanie własne na podstawie [18] 

 

 
Rys 5. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w odniesieniu do 1000 pracujących według 
sekcji gospodarki narodowej, średnia arytmetyczna dla lat 2005-2015  
źródło: opracowanie własne na podstawie [18] 
 

 
 

Rys.6. Przebieg zmian w czasie wskaźnika częstości wypadków przy pracy na 1000 

pracujących w latach 2005-2015  

źródło: opracowanie własne na podstawie [18]  

0.02 
0.02 
0.02 
0.03 
0.04 

0.05 
0.05 
0.05 
0.06 
0.06 

0.07 
0.09 
0.09 

0.10 
0.11 

0.12 
0.13 

0.15 
0.16 

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

Pozostała działalność…
Informacja i komunikacja  (J)

Działalność profesjonalna,…
Działalność finansowa i…

Edukacja  (P)
Handel; naprawa pojazdów…

Zakwaterowanie i gastronomia…
Obsługa rynku nieruchomości…

Administracja publiczna i…
Działalność związana z…

Wytwarzanie i zaopatrywanie…
Transport i gospodarka…

Administrowanie i działalność…
Budownictwo (F)

Opieka zdrowotna i pomoc…
Rolnictwo, leśnictwo,…

Przetwórstwo przemysłowe (C)
Dostawa wody;…

Górnictwo i wydobywanie (B)

0.08 
0.09 0.09 0.09 

0.07 0.08 0.08 0.08 
0.08 0.07 

0.07 

0.11 
0.12 0.12 0.12 

0.10 0.10 0.10 
0.09 0.08 0.08 

0.07 0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gospodarka

Budownictwo

Linia trendu (wielomian 6, stopnia)

Linia trendu (wielomian 6, stopnia)

 

 
Rys 5. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w odniesieniu do 1000 pracujących według 
sekcji gospodarki narodowej, średnia arytmetyczna dla lat 2005-2015  
źródło: opracowanie własne na podstawie [18] 
 

 
 

Rys.6. Przebieg zmian w czasie wskaźnika częstości wypadków przy pracy na 1000 

pracujących w latach 2005-2015  

źródło: opracowanie własne na podstawie [18]  

0.02 
0.02 
0.02 
0.03 
0.04 

0.05 
0.05 
0.05 
0.06 
0.06 

0.07 
0.09 
0.09 

0.10 
0.11 

0.12 
0.13 

0.15 
0.16 

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

Pozostała działalność…
Informacja i komunikacja  (J)

Działalność profesjonalna,…
Działalność finansowa i…

Edukacja  (P)
Handel; naprawa pojazdów…

Zakwaterowanie i gastronomia…
Obsługa rynku nieruchomości…

Administracja publiczna i…
Działalność związana z…

Wytwarzanie i zaopatrywanie…
Transport i gospodarka…

Administrowanie i działalność…
Budownictwo (F)

Opieka zdrowotna i pomoc…
Rolnictwo, leśnictwo,…

Przetwórstwo przemysłowe (C)
Dostawa wody;…

Górnictwo i wydobywanie (B)

0.08 
0.09 0.09 0.09 

0.07 0.08 0.08 0.08 
0.08 0.07 

0.07 

0.11 
0.12 0.12 0.12 

0.10 0.10 0.10 
0.09 0.08 0.08 

0.07 0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gospodarka

Budownictwo

Linia trendu (wielomian 6, stopnia)

Linia trendu (wielomian 6, stopnia)



61

Rys. 7. Przebieg zmian w czasie wskaźnika częstości śmiertelnych wypadków  
przy pracy na 1000 pracujących w latach 2005-2015 

źródło: opracowanie własne na podstawie [18] 
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Rys. 9. Przebieg zmian w czasie wskaźnika częstości lekkich wypadków przy pracy na 
1000 pracujących w latach 2005-2015 

źródło: opracowanie własne na podstawie [18]
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Do obowiązków projektanta należy:
–  zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających 

uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne 
koordynowanie techniczne wykonywanych przez te osoby opracowań projektowych, 
zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bioz w procesie budowy, 
z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego; 

–  sporządzenie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (informacji bioz) ze wzglę-
du na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego;

–  uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w za-
kresie wynikającym z przepisów.

Projektant na prawo na etapie realizacji budowy:
–  wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej 

realizacji;
–  żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie 

stwierdzania możliwości powstawania zagrożenia czy wykonywania prac niezgodnie 
z projektem. 

Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację dotyczącą bioz, sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia[20] uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji 
przemysłowej. Plan bioz na budowie sporządza się, jeżeli:
–  przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 

będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność plano-
wanych robót będzie przekraczać 500 osobodni;

–  w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z niżej wymienionych ro-
dzajów robót budowlanych:
• których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wyso-

kie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 
przysypania ziemią lub upadku z wysokości;

• przy prowadzeniu których, występują działania substancji chemicznych lub czynni-
ków biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;

• stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym;
• prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyj-

nych;
• stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;
• prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;
• wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
• wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;
• wymagających użycia materiałów wybuchowych;
• prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy m in.:
–  protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz 

ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i sta-
łymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowi-
ska przyrodniczego i kulturowego;
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–  zapewnienie zorganizowania budowy i kierowania budową obiektu budowlanego 
w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym technicz-
no-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

–  koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochro-
ny zdrowia: 
• przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót 

budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jedno-
cześnie lub kolejno,

• przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich 
poszczególnych etapów;

–  koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót 
budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach oraz 
w planie bioz;

–  wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji i planie bioz, wynikających z postępu 
wykonywanych robót budowlanych; 

–  podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nie-
upoważnionym; 

–  wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania.
Kierownik budowy ma prawo występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach 

projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa reali-
zacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego oprócz wykonywania swoich obowiązków ma prawo:
–  wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpi-

sem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wyko-
nania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, 
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowo-
dów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urzą-
dzeń technicznych;

–  żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych 
robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie 
bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na 
budowę.
 Według Kodeksu pracy [21] za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia odpowiadają: praco-

dawca, pracownik, osoba kierująca pracownikami. Każdy z nich jest obowiązany znać prze-
pisy o ochronie pracy, w tym przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
niezbędnym do wykonywania swojej pracy i obowiązków z tym związanych. 

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) 
i jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i tech-
niki. Obowiązki te można grupować jako: ogólne, informacyjne, współdziałania, w zakresie 
bhp, w przypadku możliwości występowania bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i ży-
cia pracowników.

Obowiązki ogólne pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obejmują:
–  organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higieniczne warunki 

pracy;
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–  zapewnienie przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz wydawania poleceń usunięcia 
uchybień w tym zakresie; 

–  doskonalenie istniejącego poziomu ochrony życia i zdrowia i życia pracowników biorąc 
pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;

–  zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniając zagadnie-
nia techniczne, organizację pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowi-
ska pracy. 

Obowiązki informacyjne pracodawcy odnoszą się przede wszystkim do przekazywania 
informacji o:
–  zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących na budowie, na poszczególnych stano-

wiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przy-
padku awarii i innych sytuacji zagrożenia zdrowia i życia pracowników;

–  działaniach zapobiegawczych i ochronnych w celu wyeliminowania lub ograniczenia 
występujących zagrożeń,;

–  pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań 
w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Obowiązki pracodawcy do współdziałania występują w przypadku, gdy jednocześnie 
w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodaw-
ców i obejmują:
–  współpracę pomiędzy pracownikami,
–  wyznaczenie koordynatora sprawującego nadzór nad bhp wszystkich pracowników za-

trudnionych w tym samym miejscu; 
–  ustalenie zasad współdziałania uwzględniających sposoby postępowania w przypadku 

wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników,
–  informowanie siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach 

w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywa-
nia przez nich prac;

–  w przypadku, gdy na budowie pracodawcy wykonują prace pracownicy zatrudnieni 
przez różnych pracodawców, zobowiązanie pracodawcy do dostarczenia informacji 
ogólnych w celu przekazania ich swoim pracownikom.

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp polegają przede wszystkim na:
–  zapewnieniu środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych przy-

padkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
–  wyznaczeniu pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań 

w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
–  zapewnieniu łączności ze służbami zewnętrznymi w zakresie pierwszej pomocy w na-

głych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej;
–  dostosowaniu liczby pracowników, ich działań oraz szkoleń i wyposażenia do rodzaju 

i poziomu występujących zagrożeń. 
Obowiązki pracodawcy w przypadku możliwości wystąpienia bezpośredniego zagrożenia 

dla zdrowia i życia pracowników obejmują:
–  niezwłoczne informowanie pracowników o zagrożeniach oraz podjęcie działań w za-

kresie zapewnienia im odpowiedniej ochrony;
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–  dostarczenie pracownikom instrukcji umożliwiających, w przypadku bezpośredniego 
zagrożenia, przerwania pracy i oddalenia się z miejsca zagrożenia w miejsce bezpiecz-
ne; 

–  wstrzymanie pracy w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia i wydanie polece-
nia oddalenia się z miejsca zagrożenia w miejsce bezpieczne oraz niedopuszczenie do 
wznowienia pracy do czasu usunięcia zagrożenia.

Pracownik jest obowiązany przestrzegać zasad i przepisów bhp a w szczególności:
–  znać prze pisy bhp, brać udział w szkoleniach i instruktażach w tym zakresie oraz pod-

dawać się wymaganym sprawdzianom;
–  wykonywać pracę zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz wykonywać polecenia 

i wskazówki wydawane przez przełożonych; 
–  dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi, sprzętu oraz o porządek i ład w miej-

scu pracy;
–  stosować środki ochrony zbiorowej oraz używać środków ochrony indywidualnej, 

odzieży roboczej i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem; 
–  poddawać się wstępnym, okresowym, kontrolnym oraz innym zalecanym badaniom le-

karskim i stosować się do wskazań lekarskich;
–  zawiadamiać przełożonego o zauważonym wypadku lub zagrożeniu życia lub zdrowia 

ludzkiego oraz ostrzegać współpracowników a także inne osoby znajdujące się w rejo-
nie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie;

–  współpracować z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana do:
–  organizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp;
–  dbania o sprawność środków ochrony indywidualnej i ich stosowania zgodnie z prze-

znaczeniem;
–  organizowania, przygotowywania i prowadzenia prac w uwzględnieniem zabezpiecze-

nia pracowników przed wypadkami w pracy, chorobami zawodowymi i innymi choro-
bami związanymi z warunkami środowiska pracy;

–  dbania o bezpieczny i higieniczny stan stanowiska pracy i wyposażenia technicznego 
oraz sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznacze-
niem;

–  egzekwowania przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bhp;
–  zapewniania wykonywania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pra-

cownikami. 
Szczegółowe warunki bezpiecznego prowadzenia robót są uregulowane prawem [19]. 

W rozporządzeniu MI z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych zostały przedstawione wymagania dotyczące:
–  warunków przygotowania i prowadzenia robót budowlanych;
–  zagospodarowania terenu budowy; 
–  warunków socjalnych i higienicznych; 
–  miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remoncie lub 

przebudowie; 
–  instalacji i urządzeń elektroenergetycznych;
–  maszyn i urządzeń technicznych; 
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–  rusztowań i ruchomych podestów roboczych; 
–  robót na wysokości;
–  robót: ziemnych, impregnacyjnych i odgrzybieniowych, murarskich i tynkarskich, cie-

sielskich, zbrojarskich i betoniarskich, montażowych, spawalniczych, dekarskich i izo-
lacyjnych, rozbiórkowych;

–  robót budowlanych wykonywanych z użyciem materiałów wybuchowych.

Dyrektywa Rady UE 92/57/EWG [22] wskazuje potrzebę koordynacji działań wszyst-
kich uczestników budowanego procesu inwestycyjnego na etapie przygotowania inwestycji 
oraz w trakcie prowadzenia robót budowlanych. Wg prawa kontrakty powinny być zawiera-
ne na podstawie najkorzystniejszej oferty, tzn. takiej, która jest adekwatna do wyznaczone-
go celu, odpowiada potrzebom użytkownika i zapewnia równowagę między jakością i kosz-
tami przez cały proces inwestycyjny. Ważnym jest, aby uczestnicy procesu inwestycyjnego 
byli kompetentni w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Na etapie przygotowania inwestycji budowlanej o poziomie bezpieczeństwa i ochro-
ny zdrowia przesądza decyzja inwestora wybierającego projektanta, koordynatora ds. bhp 
oraz wykonawcy robót. Decyzję tą inwestor powinien podjąć jak najwcześniej, ponieważ 
uzyskany czas daje możliwość omówienia projektu inwestycji i zadbanie, aby, w miarę 
możliwości, dokumentacja oraz harmonogram robót zapewniły maksimum bezpieczeństwa. 
Na etapie wykonawstwa natomiast pozwala wyeliminować niebezpieczne elementy robót 
oraz ograniczać ryzyko w miejscach gdzie nie można go wyeliminować. Często współpraca 
projektanta i wykonawcy na etapie projektowania inwestycji pozwala osiągnąć ten cel. 

Na etapie realizacji inwestycji budowlanej (budowy) o poziomie bioz decyduje jakość 
zarządzania budową. Kierownictwo budowy powinno zadbać, aby prace były zaplanowane, 
zorganizowane, kontrolowane, monitorowane i nadzorowane tak, aby zapewnić wymaga-
ny poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wszystkie osoby biorące udział w budowie 
powinny być przeszkolone i mieć odpowiednie kompetencje. Pracownicy budowy powinni 
być konsultowani w sprawach bhp. Działania różnych pracodawców prowadzających ro-
boty powinny być skoordynowane. Koordynatorem wszystkich robót wykonywanych na 
budowie jest kierownik budowy. 

Na etapie eksploatacji inwestycji właściciel lub zarządca jest obowiązany:
–  utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z przeznaczeniem;
–  zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrz-

nych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury;
–  poddawać obiekty budowlane kontrolom okresowym rocznym i pięcioletnim, których 

zakres określony jest prawnie [9].

Dokumentowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
w budowlanym procesie inwestycyjnym

 
Wstąpienie Polski do UE spowodowało konieczność wprowadzenia do krajowego po-

rządku prawnego przepisów mających na celu poprawę bioz osób podczas prowadzenia 
robót budowlanych. Podstawowe przepisy unijne [22] w tym zakresie zostały wprowadzone 
do prawa polskiego [9]. Przedmiotowa nowelizacja nałożyła na uczestników procesu bu-
dowlanego – inwestora, projektanta, kierownika budowy szereg obowiązków polegających 
m. in. na sporządzeniu informacji dotyczącej bioz, planu bioz oraz zobowiązała inwestora 
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do powiadamiania właściwych organów nadzoru budowlanego o sporządzeniu przez kie-
rownika budowy przedmiotowego planu. 

Opracowanie informacji dotyczącej bioz jest obowiązkiem projektanta. Informacja ta 
sporządzana dla każdego projektu budowlanego stanowi podstawę do sporządzenia lub spo-
wodowania sporządzenia przez kierownika budowy planu bioz [20].

Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie bioz w praktyce nie jest w pełni zadawala-
jące. 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przeprowadził badania dotyczące przestrzegania 
przepisów Prawa budowlanego w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [23]. Prze-
prowadzono 23367 kontroli budów na terenie Polski. W większości budów nie stwierdzono 
nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (90,8%). W niewielkiej 
ilości budów (9,2%) stwierdzono następujące nieprawidłowości:
–  nie złożono do powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego oświadczeń o sporzą-

dzeniu planu bioz (32%);
–  brak ogłoszenia o sporządzeniu planu bioz (27%);
–  brak sporządzenia planu bioz (25%);
–  nieprzestrzeganie planu bioz (9%);
–  nieaktualny plan bioz w stosunku do stopnia postępuj robót (7%).

Zakończenie 

Problematyka bioz w procesie budowlanym nie jest właściwie interpretowana przez 
wszystkich uczestników tego procesu. Często mylona jest z zasadami i przepisami bhp. 
Taka interpretacja ogranicza problematykę bioz do problematyki bhp procesu budowalnego. 
Należy pamiętać, że o bezpieczeństwie pracy i ochronie zdrowia na budowie mają wpływ 
zachowania i nastawienie do bezpieczeństwa pracy wszystkich uczestników budowlanego 
procesu inwestycyjnego, tj. inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kie-
rownika budowy/kierownika robót, pracodawcy, pracownika oraz instytucji ich wspomaga-
jących i kontrolujących. Ważnym jest, aby zagadnienia bioz były właściwie interpretowane 
oraz zaplanowane, zorganizowane i ujęte w realizacji i eksploatacji inwestycji zapewniając 
właściwy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich uczestników w poszcze-
gólnych etapach życia obiektu budowlanego. 
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PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 
I PRZECIWDZIAŁANIA UŻYCIU IED 
(IMPROWIZOWANYCH URZĄDZEŃ 

WYBUCHOWYCH) W RUCHU LOTNICZYM
STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono krótką charakterystykę improwizowanych urządzeń wybucho-
wych (IED) oraz zagrożenie jakie stanowić mogą dla bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. 
Zaprezentowano rodzaje IED oraz możliwości ich użycia w różnych miejscach portu lotni-
czego. Ze względu na realną groźbę ich użycia, niemalże w każdym miejscu, przedstawiono 
pewien model zarządzania bagażem gwarantujący poprawę bezpieczeństwa pasażerów. Do-
datkowo zawarto również przykładowe procedury pozwalające skutecznie przeciwdziałać 
użyciu IED na lotnisku. 
Słowa kluczowe: improwizowane urządzenia wybuchowe, bezpieczeństwo, procedury bez-
pieczeństwa, port lotniczy, bagaż, pasażer.

SAFETY AND COUNTER-MEASURE PROCEDURES AGAINST IEDs 
(IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICES) USAGE IN AIR TRAFFIC

ABSTRACT

The article presents a short description of improvised explosive devices (IEDs) and the thre-
at they can pose for the safety of civil aviation. The types of IEDs and the possibilities of 
their usage in various places of the airport have been presented. Due to the real threat of their 
use, in almost every place of the airport, a luggage management model has been presented 
which guarantees the improvement of the passenger safety. In addition, exemplary procedu-
res to effectively counteract the use of IEDs at the airport have been concluded.
Keywords: improvised explosive devices, safety, security procedures, airport, luggage, pas-
senger.

WPROWADZENIE

Ataki bombowe z użyciem IED (z ang. improvised explosive device – improwizowane 
urządzenie wybuchowe)1, w samolotach są aktem terroru, które nie jest już niczym zaska-
kującym. Za większością z nich kryły się różne powody takiego działania, począwszy od 
czysto ekonomicznych i chęci ucieczki do innego kraju, aż po takie gdzie IED używane był 
jako narzędzia osiągania różnych celów najczęściej związanych z chociażby z tzw. „mo-
dernizacją” polityczną. Cora częściej ataki terrorystyczne są jedynie manifestacją siły i dą-

1 STANAG 2370 „Inter-service improvised explosive device disposal operations on multinational 
deployments – a guide for operators”, Edition C, Version 1,2014.
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żeniem do wywołania chaosu i poczucia zagrożenia w imię pobudek politycznych czy też 
religijnych.

Samolot jest idealnym środkiem nacisku i narzędziem terroru, bo oprócz zagrożenia 
pasażerów stanowi idealne zagrożenie dla osób pozostających na ziemi, pozornie z dala 
od miejsca dramatu pasażerów. Jego katastrofa w miejscach zurbanizowanych przynieść 
może jednak ogromne straty, nie wspominając już o jej rozmiarze w przypadku upadku na 
elementy infrastruktury krytycznej.

Bez względu na przyczynę, w przypadku zagrożenie, samolot jest teatrem, na który 
rozgrywał się ludzki dramat pasażerów, ich rodzin na ziemi, służb technicznych i specjal-
nych walczących o bezpieczne sprowadzenie samolotu, czy władz państwowych prowadzą-
cych negocjacje z terrorystami grożącymi wysadzeniem samolotu. A w tle tych wszystkich 
wydarzeń „tyka” bomba, która jako żelazny argument może być użyta w każdej chwili. 
Jej pojawienie się na pokładzie samolotu świadczy o nie dostatecznym systemie kontroli 
bezpieczeństwa, nie wystarczających procedurach kontroli, a może o ludzkim błędzie i luce 
w całym systemie kontroli bezpieczeństwa. Cokolwiek by to nie było stwarza zagrożenie 
i nie powinno mieć miejsca. Sytuacja ta nie dotyczy tylko samolotu, na który przemycono 
IED, ale także całej infrastruktury lotniska, a zwłaszcza tych jego miejsc, gdzie oddziaływa-
nie IED może bezpośrednio zagrozić życiu ludzi. 

Światowy system ochrony bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (zwłaszcza europejski, 
amerykański czy izraelski) jest systemem ewoluującym i opiera się głównej na wprowa-
dzaniu coraz to nowszych zabezpieczeń technicznych oraz na działaniu reaktywnym pole-
gającym na dostosowaniu istniejących metod i procedur do zidentyfikowanych sposobów 
działania zamachowców, próbujących przemycić IED. Główny wysiłek i nakłady kiero-
wane są na wyposażenie lotnisk w najnowocześniejsze systemy wykrywania materiałów 
wybuchowych, substancji oraz przedmiotów, które mogą być wykorzystane podczas aktu 
terrorystycznego. Zmiana procedur kontroli następuje najczęściej po zamachu, a rzadziej na 
wskutek wyprzedzającego rozpoznania planów terrorystów. Nowe procedury nakładają na 
pasażerów kolejne obowiązki i obostrzenia w zakresie przewożenia i posiadania przedmio-
tów definiowanych jako zabronione2.

Lotnictwo cywilne, w celu ochrony przed atakami terrorystycznymi, stale poszukuje od-
powiednich zabezpieczeń, dążąc do wprowadzania rozwiązań jak najmniej restrykcyjnych 
dla pasażerów. Pierwsze akty bezprawnej ingerencji w lotnictwie polegały na uprowadzaniu 
samolotów celem nielegalnej emigracji. To skutkowało wprowadzeniem bardziej szczegó-
łowej kontroli osób i ich bagażu podręcznego w poszukiwaniu broni i innych przedmio-
tów, które mogły posłużyć potencjalnemu terroryście do zastraszenia załogi i pasażerów. 
Po katastrofie w Lockerbie3 wprowadzono kontrolę bagażu głównego i co bardzo istotne, 
usuwano z pokładu samolotu bagaż pasażera, który nie uczestniczył w rejsie, a zwłaszcza, 
jeśli z niewyjaśnionych przyczyn nie stawił się do boardingu na samolot. Choć znane były 

2 Obwieszczeniu nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie listy 
przedmiotów zabronionych do wnoszenia na teren strefy zastrzeżonej lotniska i przewozu w bagażu kabi-
nowym oraz rejestrowanym pasażera (Dz.U. ULC, nr 5 z 01.10.2007 r.).

3 21 grudnia 1988 roku nad szkockim miasteczkiem Lockerbie w bagażniku Boeinga 747 należącego 
do linii Pan Am wybucha bomba ukryta w magnetofonie. W katastrofie ginie 259 osób znajdujących się 
na pokładzie i 11 mieszkańców miasteczka. Ładunek wybuchowy umieszczono w radiomagnetofonie – po 
wymontowaniu niektórych części na ich miejsce wstawiono chronometr i semtex. Walizkę z magnetofonem 
– bombą zegarową opatrzono naklejką JFK Rush, co oznacza, że taki bagaż uznany jest za zagubiony – ma 
wtedy pierwszeństwo podczas załadunku do samolotu i musi jak najszybciej trafić na lotnisko docelowe – 
http://lotniczapolska.pl/Rocznica-zamachu-nad-Lockerbie,27885 (12.04.2017. 17.15).
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prawa wynikające z konwencji tokijskiej4, nikt nie przypuszczał, że przepisy te nie będą 
wystarczające.

KRAJOWY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA NA LOTNISKU

Wskutek kolejnych ataków, kierowanych przeciwko obiektom lotnictwa cywilnego, 
zwłaszcza po spektakularnych atakach z 11.09.2001 roku na World Trade Center i Pentagon, 
dużą wagę zaczęto przykładać do kontroli oraz dostępu osób do stref chronionych: stref 
zastrzeżonych i krytycznych lotniska oraz do statków powietrznych. Po atakach na WTC, 
efektem członkostwa Polski w koalicji antyterrorystycznej było wprowadzenie Krajowego 
Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego5

Zasady ochrony lotnictwa cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej określone są przez 
ustawy, rozporządzenia i zarządzenia6 centralnych organów władzy państwowej, odpo-
wiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz komunikację międzynarodową 
i krajową. 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady wykonywania zadań ochrony osób 
i mienia jest Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. W artykule pierw-
szym. ustawa ta określa obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie. 
Zgodnie z tym obszary, obiekty, urządzenia i transporty ważne dla obronności, interesu 
gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa 
podlegają obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub 
odpowiednie zabezpieczenia techniczne7. 

W zakresie infrastruktury portu lotniczego przepisy krajowe , jak i międzynarodowe8 
nakładają na inwestora obowiązek spełnienia szeregu wymogów związanych z infrastruktu-
rą portową. Projektanci i konstruktorzy muszą pogodzić koncepcje architektoniczne z wy-
mogami w zakresie bezpieczeństwa. Na etapie projektowania zarządzający lotniskiem uzy-
skuje opinię prezesa ULC o planie systemu ochrony terminali pasażerskich, towarowych 
oraz innych istotnych obiektów znajdujących się w sąsiedztwie strefy zastrzeżonej lotniska, 
przed rozpoczęciem ich budowy lub rozbudowy, zwłaszcza w zakresie: 
− działań mających na celu ochronę pasażerów, bagażu kabinowego i rejestrowanego i ich 

identyfikację;
4 Konwencja Tokijska wprowadziła zezwolenie na rewizje bagażu i rewizje osobiste, dawała za-

łodze statku powietrznego prawo do ograniczenia wolności pasażera i zastosowania środków przymusu 
bezpośredniego do momentu lądowania. Kontrolę nad sprawcami czynów zabronionych posiadać będzie 
państwo rejestracji statku powietrznego. Czyny mogące narazić na niebezpieczeństwo statek powietrzny, 
osoby oraz ich mienie znajdujące się na pokładzie statku powietrznego należą do czynów naruszających 
porządek i dyscyplinę na pokładzie. Są nimi bezprawne zakłócenie przemocą, lub groźbą użycia przemocy 
eksploatacji statku powietrznego znajdującego się w locie, zawładnięciem takim statkiem, lub objęcie nad 
nim kontroli. Polska ratyfikowała Konwencję Tokijską 22 maja 1971 r.

5 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. wydane na podstawie art. 187 §1 ustawy 
z dnia 3 lipca 2002 r. – „Prawo lotnicze” (Dz.U. nr 130, poz. 1112). Rozporządzeniem wprowadzono Kra-
jowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

6 Główne to Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze Dz.U. nr 130, poz. 1112), Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego 
realizującego zasady ochrony lotnictwa (Dz.U. Nr 116, poz. 803), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie programów ochrony, obowiązków oraz szkoleń w zakresie ochrony 
lotnictwa cywilnego (Dz.U. nr 168, poz. 1638) oraz wiele innych ustaw i rozporządzeń.

7 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2005, nr 145, poz. 1221,art.1.
8 Zalecenia International Civil Aviation Organisation (ICAO) – Międzynarodowa Organizacja Lotni-

ctwa Cywilnego wyspecjalizowana jednostka ONZ powołana do życia na mocy konwencji o międzynaro-
dowym lotnictwie cywilnym podpisanej 7 grudnia 1944 r. w Chicago.
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− działań mających na celu ochronę ładunków, przesyłek ekspresowych i kurierskich,
− poczty i zaopatrzenia pokładowego;
− sposobu dokonywania kontroli dostępu do stref zastrzeżonych;
− wykorzystania sprzętu specjalistycznego.

Zakłada się również dbałość o typowe zabezpieczenia fizyczne jak na przykład okna 
czy drzwi, które nie mogą umożliwiać przedostania się w sposób niekontrolowany ze stref 
ogólnodostępnych do stref zastrzeżonych. 

Przy budowaniu płyt postojowych dla samolotów należy uwzględnić również miej-
sce, do którego w sytuacji kryzysowej zostanie skierowany samolot będący obiektem aktu. 
Miejsca te powinny być najkorzystniejsze z punktu widzenia działań interwencyjnych, od-
izolowane od dostępu osób postronnych i mediów oraz nie stwarzające zagrożenia dla po-
zostałych użytkowników i służb portowych oraz dla innych obiektów. Powinny również 
umożliwiać służbom ochrony oraz służbom ratowniczym bezpieczne i szybkie dotarcie, 
a jednostkom specjalnym „bezpiecznego podejścia”9.

Na podstawie art. 187. ust. 1. Ustawy o ochronie osób i mienia wydano akt wykonaw-
czy w postaci Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie Kra-
jowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictw. 
W paragrafie 2.1. zapisano, że za działania podejmowane w ramach Krajowego Programu 
odpowiada między innymi (pkt 9.) zarządzający lotniskiem Do najważniejszych obiektów 
infrastruktury portowej podlegających szczególnej ochronie zalicza się10:
1) terminal pasażerski i inne terminale;
2) wieżę kontroli ruchu lotniczego;
3) generatory energetyczne;
4) magazyny paliw i smarów;
5) systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne;
6) bocznice kolejowe;
7) ujęcia wody;
8) płyty postojowe statków powietrznych; 
9) hangary; 
10) inne urządzenia lub obiekty uznane przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub 

zarządzającego lotniskiem za kluczowe dla ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami 
bezprawnej ingerencji (np. oświetlenie ścieżki podejścia, urządzenia ILS – Instrument 
Landing System (urządzenia do wykonywania lądowań wg przyrządów przy utrudnio-
nych warunkach widoczności).itp.11.
Zarządzający lotniskiem wyznacza strefę ogólnodostępną, strefę operacyjną, strefę 

zastrzeżoną i część krytyczną strefy zastrzeżonej oraz w stosownych przypadkach strefę 
wydzieloną oraz granice między tymi strefami wraz z przejściami, które są zamieszczane 
w programie ochrony lotniska12.

Podstawowym dokumentem obowiązującym w każdym porcie lotniczym jest „Program 
Ochrony Lotniska przed aktami bezprawnej ingerencji”, w którym opisany jest system 

9 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze Dz. U. Nr 130, poz. 1112.
10 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie Krajowego Programu Ochro-

ny Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa (Dz.U. Nr 116, poz. 803, rozdz. 3 &23.1.).
11 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – „Prawo lotnicze” (Dz. U. 2002 nr 130, poz. 1112, rozd. 4 „Otoczenie 

lotniska i lotnicze urządzenia naziemne”).
12 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. 

w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz.U. poz. 912), Rozdział 8 Ochrona 
Lotniska.
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ochrony całego portu lotniczego, procedury kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu 
a także osób udających się do strefy zastrzeżonej lotniska oraz działania służb ochrony, 
osób funkcyjnych oraz instytucji i jednostek organizacyjnych znajdujących się na terenie 
lotniska, w sytuacji zagrożenia aktem bezprawnej ingerencji.

Załącznikami do Programu Ochrony są między innymi:
1) „Instrukcja o systemie przepustkowym na lotnisku”;
2) „Instrukcja poruszania się osób i pojazdów na lotnisku”.

Celem Programu Ochrony jest zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom, personelowi 
lotniczemu i obsłudze naziemnej oraz zapewnienie ochrony statków powietrznych, bagażu, 
przesyłek towarowych i urządzeń lotniskowych przed jakimikolwiek aktami bezprawnej 
ingerencji. Każdy port lotniczy jest obiektem, który w sposób szczególny narażony jest na 
wszelkiego typu akty terroru i sabotażu, uprowadzenia, zamachy bombowe itp.13.

W celu zapewnienia wysokiej efektywności ochrony, w portach lotniczych szeroko sto-
suje się dostępne, nowoczesne systemy techniczne dedykowane do wykrywania różnego ro-
dzaju zagrożenia, które wspomagają działania służb ochrony lotniska i służb operacyjnych.

Systemy te – zintegrowane w jednym centrum operacyjnym obsługiwanym przez SOL 
(Służbę Ochrony Lotniska) – dostarczają niemalże pełną informację o całym obiekcie oraz 
automatycznie sygnalizują niewłaściwe wejście w strefę i zagrożenie. Do zintegrowanego 
centrum operacyjnego ochrony wpływają wszelkie informacje o sytuacji w rejonie lotniska.

W systemie ochrony wykorzystuje się następujące urządzenia techniczne:
1) Kontrola dostępu do stref zastrzeżonych.
2) System antywłamaniowy do pomieszczeń.
3) Telewizja dozorowa CCTV.
4) Ochrona samolotów na stanowiskach postojowych.
5) Ochrona ogrodzenia zewnętrznego – ochrona perymetryczna.
6) Ochrona bram wjazdowych.
7) Kontrola bezpieczeństwa bagażu (screening).
8) System rejestracji bagażu współpracujący z systemem kontroli odlotów w celu szybkiej 

identyfikacji bagażu z pasażerem.
9) System monitoringu pojazdów na lotnisku.
10) System zarządzania parkingami.

Integracja wszystkich wymienionych systemów technicznych w centrum operacyjnym 
jest rozwiązaniem najbardziej efektywnym, gdyż pozwala na natychmiastową reakcję służb 
w przypadku naruszenia bezpieczeństwa i uruchomienia sygnału alarmowego któregokol-
wiek z podsystemów. Z tego centrum przekazywane są polecenia wykonawcze dla perso-
nelu ochrony dotyczące naruszenia bezpieczeństwa w porcie lotniczym i na terenie całego 
lotniska.

Ochrona lotniska realizowana jest przez służby ochrony we współdziałaniu z służbami 
operacyjno – technicznymi oraz jednostkami organizacyjnymi działającymi na terenie lot-
niska.

Do służb zapewniających ochronę i bezpieczeństwo na lotnisku należy Straż Miejska14, 
która patrolując strefy ogólnodostępne, dokonywać mogą czynności zgodnie z uprawnienia-
mi. Służba te z reguły nie posiadają swoich placówek na terenie portów lotniczych, a jedy-

13 M. Gąsior, Systemy portu lotniczego według zasad bezpieczeństwa przy ładunkach cargo, Zarzą-
dzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, Pod. Red. J. Sztucki, M. Gąsior, G. Zając, M. Szczelina, 
Wrocław 2010.

14 Ustawa o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 123, poz. 779). Tj. z dnia 24 paź-
dziernika 2013r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1383). Tj. z dnia 10 maja 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 706).
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nie dokonują czynności porządkowych w ramach patroli. W przypadku Policji15, posiadać 
ona może na terenie portu lotniczego komisariat (KPPL)16, a do podstawowych jej zadań 
należy zapewnienie ochrony i utrzymywanie bezpieczeństwa ludzi i porządku publicznego 
na terenie lotniska.

Drugą grupę służb ochrony stanowią etatowe służby prowadzące działania na wszyst-
kich lotniskach tj. Straż Graniczna17 oraz Służba Ochrony Lotniska18, poruszające się po 
wszystkich strefach lotniska, których siedziby mieszczą się na lotnisku. Działania poszcze-
gólnych służb na terenie lotnisk precyzują ustawy oraz dokumenty wewnętrzne określające 
dokładnie procedury postepowania na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa wynikającego 
z wykrycia i możliwości użycia IED19.

ZAGROŻENIE UŻYCIEM IED

Jak przedstawiono powyżej kompleksowy system bezpieczeństwa w porcie lotniczym, 
który ma uchronić przed atakiem bombowym (użyciem IED), to oprócz aktów prawnych 
regulujących pracę poszczególnych służb, również cały szereg rozwiązań systemowych 
i proceduralnych. Wszystkie one składają się na cały mechanizm zapewniający bezpieczeń-
stwo we wszystkich strefach lotniska i skutecznie przeciwdziałać mogą użyciu w nich IED.

By jednak tak się stało konieczne jest zidentyfikowanie zagrożenia i posiadanie świado-
mości skąd i jakiego rodzaju zagrożenie atakiem IED może nastąpić.

Użycie materiałów wybuchowych zawartych w IED nastąpić może:
− na zewnątrz terminalu w strefie ogólnodostępnej;
− wewnątrz terminalu w strefie ogólnodostępnej;
− wewnątrz terminalu w strefach nadzorowanych z ograniczonym dostępem (w tym 

w strefie krytycznej);
− na zewnątrz strefy krytycznej;
− w samolocie (przed i po starcie).

Rozpatrując tylko zewnętrzną strefę ogólnodostępną należy zaznaczyć, że w wyniku 
eksplozji IED powstaje fala uderzeniowa, która w efekcie wybuchu, ma podwójny skutek 
destrukcyjny. Pierwotny to energia uderzenia przekazywana jest na części budynku położo-
ne najbliżej eksplozji, niszcząc jego elewację i naruszając elementy konstrukcyjne. Nadciś-
nienie w promieniu działania fali uderzeniowej będzie również śmiertelne dla przebywają-
cych tu osób. Wtórny efekt to uszkodzone elementy konstrukcji, które mogą doprowadzić 
do utraty stateczności i zawalenia się fragmentów (lub całej) budowli. Z reguły konstrukcje 
terminali to, poza elementami nośnymi, budowle oparte na szkle i lekkich materiałach, któ-

15 Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. Dz.U. 1990 Nr 30 poz. 179.
16 Funkcjonujący w porcie lotniczym Komisariat Policji Portu Lotniczego działa w oparciu o zapisy 

Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. 2007, nr 43, poz. 277). Komisariat taki 
funkcjonuje obecnie na lotnisku Warszawa-Okęcie.

17 Działania podejmowane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wynikają z konieczności wypeł-
nienia ustawowych zadań stawianych przed formacją, o których mowa w Ustawie z dnia 12 października 
1990 r. o Straży Granicznej. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej(Dz.U. z 2005 nr 
234 poz. 1997 ze zm.). Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz.U. 2005, 
nr 226, poz. 1944 ze zm.).

18 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony.

19 Zieliński M. „Bezpieczeństwo w porcie lotniczym”, Zeszyty Naukowe AMW, nr 4 (183) 2010,  
str. 157÷180.
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re w trakcie wybuchu ulegną rozbiciu i zniszczeniu działając jak odłamki, które mogą być 
śmiertelne dla każdego w promieniu ich działania.

Efekt wybuchu IED w pozostałych strefach, czy też w samolocie, może mieć jeszcze 
większe konsekwencje i prowadzić do częściowego lub nawet całkowitego zamknięcia lot-
niska. Stąd konieczność dokładnego nadzoru i kontroli bezpieczeństwa wszystkich bagaży 
i pasażerów korzystających z transportu lotniczego.

Spośród sklasyfikowanych IED, do najbardziej prawdopodobnych do zastosowania 
w samolotach i na lotniskach pod uwagę brać należy:
− VBIED (Vehicle Borne lED) tzw. samochód pułapka lub suicide VBIED (SVBIED) 

tzw. samochód z samobójcą. To profesjonalnie przygotowane lub amatorskie, domowej 
konstrukcji (homemade – HME) prowizoryczne urządzenie wybuchowe IED, posiada-
jące wszystkie, niezbędne do odpalenia podzespoły20, umieszczane i detonowane w róż-
nych pojazdach mechanicznych pozostawianych w sposób nie wzbudzający podejrzeń 
w określonych miejscach. Miejscem tym mogłyby być drogi dojazdowe do terminali 
na terenie lotniska, zatoczki dla samochodów, strefy „kiss and fly”21, parkingi czy przy-
stanki komunikacji lokalnej lub TAXI. Pojawienie się pojazdu w takich miejscach nie 
niczym nadzwyczajnym, a ich odległość od terminali, po których poruszają się ludzie 
jest wystarczająca żeby dokonać skutecznego zamach raniąc przy tym i zabijając wielu 
użytkowników lotniska.
Dla pojazdów takich z zależności od ich rodzaju oraz jakości i ilości umieszczonego 

materiału wybuchowego, podobnie jak przy eksploatacji materiałów wybuchowych, wy-
znacza się tzw. strefę bezpieczną22. Przebywanie w strefie rażenia (w odległości poniżej od-
ległości bezpiecznej) może w konsekwencji skutkować oddziaływaniem falą uderzeniową 
lub rażeniem odłamkami i prowadzić do zabicia lub zranienia.

20 A. Cywiński, Analiza zabezpieczenia logistycznego morskich i lotniczych terminali pasażerskich 
w aspekcie zagrożenia IED”, Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 12/2016, str. 46÷56.

21 Strefa Kiss&Fly, jest sprawdzonym rozwiązaniem stosowanym na wielu lotniskach na świecie, któ-
re zapewnia bezpieczeństwo i płynność ruchu przed terminalem, a każdemu kierowcy, który przyjeżdża na 
lotnisko własnym samochodem, gwarantuje możliwość wygodnego zatrzymania pojazdu tuż przy wejściu 
do hali odlotów. Rozwiązanie to stwarza jednak niebezpieczeństwo pozostawienia VBIED najbliżej osób 
przebywających w terminalach.

22 Liczba regulacji prawnych dotyczących prognozowania stref zagrożenia odłamkami jest w Polsce 
niewielka, a zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczne strefy wyznaczone dla IED. Strefa bezpieczna definio-
wana jest jako minimalna odległość, powyżej której nie występuje żadne oddziaływanie elementów wybu-
chu. Dla prac minerskich przyjmuje się odległości bezpieczne zgodnie z dokumentem – „Prace minerskie 
i niszczenia”, Sztab Generalny WP, 572/94, Warszawa 1995. Dla górniczych MW Minimalne, bezpieczne 
wielkości stref zagrożenia ze względu na rozrzut odłamków skalnych, w zależności od powyższych czyn-
ników, określone są w tabeli 2 w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu 
strzałowego w zakładach górniczych (Dz.U. Nr 72, poz. 655).
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Rys. 1. Karta bezpieczeństwa pojazdów z materiałem wybuchowym wg. ATF23. Efekt  
niszczącego działania materiału wybuchowego umieszczonego w VBIED
Źródło. Laska P. „Bombs, IEDs and Explosives”, Palm City 2016, str. 29

Jak wynika z powyższych danych prezentowanych w tabeli, samochód osobowy jest 
w stanie pomieścić nawet 455 kg materiału wybuchowego, co wymusza konieczność ewa-
kuacji na odległość ponad 530 metrów i na taką odległość mogą oddziaływać na człowieka 
odłamki szkła. Strefa zabójczego działania fali uderzeniowej sięga aż 38 metrów.

Dane te jednoznacznie świadczą, o tym, że nawet najmniejszy ładunek wybuchowy 
umieszczony w pojeździe (VBIED) pozostawiony w strefie lotniska stwarza zagrożenie 
bezpieczeństwa i jest w stanie skutecznie razić jego użytkowników oraz zagrozić tego typu 
infrastrukturze krytycznej powodując jej częściowe lub nawet całkowite wyłączenie z eks-
ploatacji na określony czas.
− TDIED (Time-Delay IED) tzw. bomba czasowa z opóźnionym zapłonem. To prowi-

zoryczne urządzenia wybuchowe z zapalnikiem czasowym, pozwalające na swobodne 
zaplanowanie ataku, podłożenie ładunku i opuszczenie miejsca na długi czas przed eks-
plozją. IED z tego rodzaju przełącznikami są stosowane ze względu na fakt, że pozwa-
lają dokładnie zaplanować jego moment detonacji. Pozwala to zatem dostarczyć IED 
w zaplanowane miejsce przez terrorystę lub inną dowolną osobę udającą podróżnego 
(Person-borne IED – PBIED) i zaprogramować dowolny czas detonacji. Wybuch może 
nastąpić na lotnisku lub gdy samolot będzie znajdował się w powietrzu w określonym 
miejscu, albo po wylądowaniu kiedy bagaż będzie tysiące kilometrów od miejsca gdzie 
został nadany.

 Urządzenia tego typu wykorzystują najczęściej za opakowanie torby, walizki, plecaki 
i inne elementy bagażu, lub pakunków, które są nieodzownym elementem podróży każ-
dego pasażera. Jako takie nie wzbudzają niczyich podejrzeń i pozostawione w terminalu 
w dowolnym miejscu są czymś naturalnym. Ten rodzaj opakowanie IED nie odróżnia 
go od innych i dlatego jest tak niebezpieczne bo może być pozostawione dokładnie tam 

23 ATF Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives – agencja federalna Stanów Zjedno-
czonych, zajmująca się przestępstwami i ich zapobieganiem, także przestrzeganiem regulacji i przepisów 
federalnych w powyższym zakresie.

(w odległości poniżej odległości bezpiecznej) może w konsekwencji skutkować 

oddziaływaniem falą uderzeniową lub rażeniem odłamkami i prowadzić do zabicia lub 

zranienia. 

 
Rys. 1. Karta bezpieczeństwa pojazdów z materiałem wybuchowym wg. ATF23. Efekt 

niszczącego działania materiału wybuchowego umieszczonego w VBIED 
Źródło. Laska P. „Bombs, IEDs and Explosives”, Palm City 2016, str. 29 
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wybuchowy umieszczony w pojeździe (VBIED) pozostawiony w strefie lotniska 

stwarza zagrożenie bezpieczeństwa i jest w stanie skutecznie razić jego użytkowników 

oraz zagrozić tego typu infrastrukturze krytycznej powodując jej częściowe lub nawet 

całkowite wyłączenie z eksploatacji na określony czas. 

 TDIED (Time-Delay IED) tzw. bomba czasowa z opóźnionym zapłonem. To 

prowizoryczne urządzenia wybuchowe z zapalnikiem czasowym, pozwalające na 

                                                                                                                                                                                     
minerskich przyjmuje się odległości bezpieczne zgodnie z dokumentem – „Prace minerskie i niszczenia”, 
Sztab Generalny WP, 572/94, Warszawa 1995. Dla górniczych MW Minimalne, bezpieczne wielkości stref 
zagrożenia ze względu na rozrzut odłamków skalnych, w zależności od powyższych czynników, określone są 
w tabeli 2 w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 
kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w 
zakładach górniczych (Dz.U. Nr 72, poz. 655). 

23 ATF Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives – agencja federalna Stanów Zjednoczonych, 
zajmująca się przestępstwami i ich zapobieganiem, także przestrzeganiem regulacji i przepisów federalnych w 
powyższym zakresie. 
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gdzie planuje je użyć terrorysta. W tego typu IED wykorzystuje się najczęściej jako 
przełącznik mechaniczny zegary elektroniczne, zegary mechaniczne lub chemiczne.

− RCIED (Radio Controlled IED) – urządzenia wybuchowe sterowane za pomocą fal ra-
diowych, pozwalające w dogodnym dla operatora czasie, na uruchomienie ładunku. Ten 
rodzaj IED zewnętrznie niczym nie musi się różnić od TDIED, ale pozwala terroryście 
na uruchomienie bomby w dowolnym momencie. TDIED zaprogramowane i pozosta-
wione przez terrorystę nie daje mu możliwości zmiany czasu odpalenia IED.

 W przypadku RCIED to właśnie terrorysta decyduje o czasie odpalenia bomby. Zasięg 
działania różnego rodzaju nadajników ogranicza nieco możliwości uruchomienia IED, 
który wynosić może do 5 km, ale nowoczesne układy odpalania oparte na cyfrowej 
telefonii komórkowej pozwalają na odpalenie ładunku w dowolnym momencie tysiące 
kilometrów od operatora. Z drugiej zaś strony obserwując IED w terminalu lotniczym 
z bezpiecznej odległości pozwala mu odpalić ją kiedy chce, nawet gdy zostanie wykry-
ta, ale nie zneutralizowana przez pirotechników służb SG.

− SIED (Suicide IED) – tzw. zamachowiec samobójca. To osoba, która przenosi IED 
najczęściej na sobie w formie pasa24 lub kamizelki (suicide belt, suicide vest), a których 
anatomiczny kształt umieszczony na ciele sprawia, że mogą być one łatwo ukrywane 
pod wierzchnią częścią ubrania i być odpalane urządzeniem inicjującym w dogodnym 
dla zamachowca miejscu i czasie. W ten sposób zamachowiec jest w stanie przenieść 
na sobie średnio 5 kg materiału wybuchowego, a w szczególnych przypadkach nawet 
do 15 kg25. IED mogą być przenoszone przez osoby również w bagażu (plecaku, torbie, 
walizce itp. tzw. body-borne IED – BBIED) i pozostawiane w określonych miejscach. 
Torba taka w zależności od wielkości pomieścić może od 15 kg materiału wybuchowe-
go (aktówka) aż do 35 kg (bagaż rejestrowany – główny). Doświadczenia z zamachu 
w Brukseli 2016 roku pokazują, że przenoszone IED nie zostaje podłożone i odpalone 
później, lecz przenoszone było w bagażu z zamiarem jego detonacji przez zamachow-
ców samobójców.
Ten rodzaj IED jest najbardziej niebezpieczny i stanowi największe zagrożenie dla oto-

czenia i osób przebywających w pobliżu, gdyż trudno uświadomić sobie, że przebywający 
obok podróżny, nie przejawiając żadnych oznak swoich zamiarów i niczym nie wyróżniają-
cy się spośród innych, gotowy jest wysadzić się w powietrze.

24 Pas samobójców zwany też pasem szahida (Szahid – arabskie słowo oznaczające męczennika) to ro-
dzaj specjalnego pasa lub kamizelki, wypełnionej materiałami wybuchowymi, zaopatrzonej w bezpośredni 
mechanizm detonacyjny, uruchamiany przez zamachowca. Ciężar kamizelki z materiałem wybuchowym 
wynosić może 5÷20 kg. Początkowo pasy szahida używane były jedynie przez mężczyzn, dopiero w latach 
90-tych XX wieku zaczęto wykorzystywać do zamachów tego typu również kobiety i dzieci. Pas szahida 
stał się szczególnie popularny podczas działaniach separatystów czeczeńskich.

25 A. Jasiński, Architektura w czasach terroryzmu, Miasto – Przestrzeń publiczna – Budynek, Wolters 
Kluwer Polska SA, Warszawa 2013, s. 53. 
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Rys. 2. SIED. Trzej podejrzani o zamach na lotnisku w Brukseli 22.03.2016 r.
Źródło: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/bruksela-eksplozje-na-lotnisku-i-w-

-metrze,629315.html (20.04.2017)

Widoczne powyżej niewyraźne zdjęcie jest dobrze znane niemalże na całym świecie 
jako obraz identyfikujący trzech terrorystów, którzy przenosząc samobójcze ładunki SIED 
detonowali się na lotnisku i w metrze w Brukseli zabijając 32 i raniąc ponad 300 osób.
− VOIED (Victim Operated IED) – to urządzenia wybuchowe będące rodzajem pułap-

ki, które pozostawione w różnych miejscach mogą zostać zdetonowane przez przypad-
kowe osoby, najczęściej na skutek poruszenia lub próby przemieszczenia. Urządzenie 
tego typu pozostawione być może w dowolnym miejscu na terenie lotniska. Uzbrojone 
przez zamachowca gwarantuje mu bezpieczne opuszczenie miejsca zamachu, ale staje 
się śmiertelną pułapka dla każdego kto, nawet w dobrej wierze, spróbuje je przesunąć 
lub przenieść. 

Przedstawione rodzaje improwizowanych urządzeń wybuchowych, pomijając VBIED, 
mogą wyglądać dokładnie tak samo, a różnić się jedynie sposobem inicjowania wybuchu. 
Bez względu na ten fakt wszystkie one są śmiertelnie niebezpieczne i stanowią poważne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa i infrastruktury krytycznej jakim jest lotnisko, a rozmiar 
zniszczeń zależny jest również od tego gdzie zostaną zdetonowane.

Konsekwencje użycia IED w dowolnym miejscy na terenie lotniska są bardzo niebez-
pieczne, ale jeszcze większe zagrożenie stwarza samolot, na pokładzie którego pojawić by 
się mogło takie IED.

ZARZĄDZANIE BAGAŻEM W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA 
PORTU LOTNICZEGO

W oparciu o procedury a także krajowe i międzynarodowe przepisy bezpieczeństwa26 
każdy pasażer i jego bagaże poddawani są kontroli na obecność przedmiotów zabronionych 
do przewozu.

26 1. Obwieszczeniu nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie listy 
przedmiotów zabronionych do wnoszenia na teren strefy zastrzeżonej lotniska i przewozu w bagażu kabi-
nowym oraz rejestrowanym pasażera (Dz.U. ULC, nr 5 z 01.10.2007 r.).
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wynosić może 5÷20 kg. Początkowo pasy szahida używane były jedynie przez mężczyzn, dopiero w latach 90-
tych XX wieku zaczęto wykorzystywać do zamachów tego typu również kobiety i dzieci. Pas szahida stał się 
szczególnie popularny podczas działaniach separatystów czeczeńskich. 

25 A. Jasiński, Architektura w czasach terroryzmu, Miasto – Przestrzeń publiczna – Budynek, Wolters Kluwer 
Polska SA, Warszawa 2013, s. 53.  
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Rys. 3. Zagrożenia IED w różnych strefach lotniska
VBIED-samochód pułapka, VIOED-bomba pułapka, SIED-samobójca, TDIED-bomba 

z zapalnikiem czasowym, RCIED-bomba inicjowana zdalnie.
Źródło: Opracowanie własne.

Poruszając się w strefie ogólnodostępnej lotniska każda osoba i jej działania są anoni-
mowe. Podłożenie jakiegokolwiek przedmiotu w tej strefie pozostać może nie zauważone, 
a odtworzenie sytuacji pozostawienia przedmiotu możliwe jest dopiero po analizie sytuacji 
nagranej przez kamery monitoringu w centrum bezpieczeństwa portu lotniczego lub w war-
towni SOL.

Nawiązując do rys. 3 zamachowiec posiadający IED zagraża bezpieczeństwu wszyst-
kich osób znajdujących się w strefie ogólnodostępnej (zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz 
terminali).

2. Ustawa z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997, nr 114 poz. 740 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007, nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
4. Ustawa Prawo Lotnicze (Dz.U. 2006, nr100, poz. 696 z późn. zm.).
5. Rozporządzenie RM z dnia 19.06.2007r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cy-

wilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa (Dz.U. 2007, nr 116, poz. 803).
6. Rozporządzenie MSWiA z dnia 22.09.2005r. w sprawie form kontroli bezpieczeństwa przepro-

wadzanej w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w środkach komunikacji międzynarodowej 
przez funkcjonariuszy SG (Dz.U. 2005, nr 197, poz. 1642) i inne.

 
Rys. 3. Zagrożenia IED w różnych strefach lotniska 

VBIED-samochód pułapka, VIOED-bomba pułapka, SIED-samobójca, TDIED-bomba z 
zapalnikiem czasowym, RCIED-bomba inicjowana zdalnie. 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Poruszając się w strefie ogólnodostępnej lotniska każda osoba i jej działania są 

anonimowe. Podłożenie jakiegokolwiek przedmiotu w tej strefie pozostać może nie 

zauważone, a odtworzenie sytuacji pozostawienia przedmiotu możliwe jest dopiero po 

analizie sytuacji nagranej przez kamery monitoringu w centrum bezpieczeństwa portu 

lotniczego lub w wartowni SOL. 

Nawiązując do rys. 3 zamachowiec posiadający IED zagraża bezpieczeństwu 

wszystkich osób znajdujących się w strefie ogólnodostępnej (zarówno wewnątrz jak i na 

zewnątrz terminali). 

                                                                                                                                                                                     
6. Rozporządzenie MSWiA z dnia 22.09.2005r. w sprawie form kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej w 

zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w środkach komunikacji międzynarodowej przez 
funkcjonariuszy SG (Dz.U. 2005, nr 197, poz. 1642) i inne. 
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Rys. 4. Strefa ogólnodostępna lotniska (terminal)
Źródło: Opracowanie własne.

Możliwość przemycenia IED w jakiejkolwiek formie do kolejnych stref staje się mocno 
ograniczone, gdyż każda osoba poddawana jest kontroli. Anonimowy pasażer i jego bagaż 
przestają być anonimowi i podlegają procedurom sprawdzenia na trzech poziomach (ścieżki 
kontroli bagażu):
− A – kontrola bagażu rejestrowanego (opcjonalnie jeśli jest);
− B – kontrola pasażera27;
− C – kontrola bagażu kabinowego (podręcznego).

Bezpośrednią formą zapobiegania aktom bezprawnej ingerencji jest kontrola bezpie-
czeństwa, której celem jest wykrycie niebezpiecznych substancji, materiałów (w tym wy-
buchowych pod każdą postacią), broni, przedmiotów i urządzeń, mogących służyć poten-
cjalnemu terroryście w przeprowadzeniu zamachu. Kontrola bezpieczeństwa polega zatem 
na kontroli osób (pasażerów i personelu lotniska), ich bagażu kabinowego i rejestrowanego, 
pojazdów, zaopatrzenia itp.

Kontrole te proceduralnie będą do siebie bardzo podobne, co wynika z zaleceń ULC, 
ale na różnych lotniskach będą przebiegały w oparciu o wykorzystanie różnego rodzaju 
technicznych środków kontroli oraz różnego stopnia ich nasycenia.

A. KONTROLA BAGAŻU REJESTROWANEGO

Rys. 5. Punkt odprawy bagażu rejestrowanego
Źródło: Opracowanie własne.

27 Kontrola bezpieczeństwa pasażerów oraz ich bagażu kabinowego. Rozporządzenie Ministra Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochro-
ny Lotnictwa Cywilnego (Dz.U. 2012, poz. 912).
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27 Kontrola bezpieczeństwa pasażerów oraz ich bagażu kabinowego. Rozporządzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony 
Lotnictwa Cywilnego (Dz.U. 2012, poz. 912). 
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Nadanie przez pasażera bagażu rejestrowanego powoduje, że bagaż taki pojawia się w 

systemie informatycznym (drogi bagażu rejestrowanego) lotniska i nie jest już anonimowy. 

Przyczepiony do niego identyfikator (sticker) zawiera szereg informacji takich jak: imię, 

nazwisko nadawcy (pasażera), lotnisko nadania, lotnisko docelowe, wagę, nr lotu itp. 

Identyfikator ten pozwala bezpiecznie skierować bagaż przez sortownie dokładnie do tego 

wózka lub podajnika, który dostarczy go do luku bagażowego odpowiedniego samolotu.  

 
Rys. 6. Identyfikator (sticker) bagażu rejestrowanego 

Źródło: Opracowanie własne. 
Sytuacja taka nie oznacza wcale, że umieszczone w bagażu improwizowane 

urządzenie IED wybuchowe trafi na pokład samolotu. Potrzebne jest zapewnienie takiego 
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Nadanie przez pasażera bagażu rejestrowanego powoduje, że bagaż taki pojawia się 
w systemie informatycznym (drogi bagażu rejestrowanego) lotniska i nie jest już anoni-
mowy. Przyczepiony do niego identyfikator (sticker) zawiera szereg informacji takich jak: 
imię, nazwisko nadawcy (pasażera), lotnisko nadania, lotnisko docelowe, wagę, nr lotu itp. 
Identyfikator ten pozwala bezpiecznie skierować bagaż przez sortownie dokładnie do tego 
wózka lub podajnika, który dostarczy go do luku bagażowego odpowiedniego samolotu. 

Rys. 6. Identyfikator (sticker) bagażu rejestrowanego
Źródło: Opracowanie własne.

Sytuacja taka nie oznacza wcale, że umieszczone w bagażu improwizowane urządze-
nie IED wybuchowe trafi na pokład samolotu. Potrzebne jest zapewnienie takiego systemu 
kontroli bezpieczeństwa, który całkowicie wyeliminuje zagrożenie użycia materiałów wy-
buchowych w samolocie.

Rys. 7. Model systemu kontroli bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego
Źródło: Opracowanie własne.
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W przedstawionym modelu po zarejestrowaniu bagażu i nadaniu mu odpowiedniego 
identyfikatora powinien on podlegać wieloetapowym procedurom sprawdzenia realizowa-
nym w sortowni. Przedstawione rozwiązanie jest modelem, który w całości lub w wersjach 
ograniczonych funkcjonuje na wielu lotnikach.

Sortownia, to jedno z najbardziej strzeżonych miejsc w całej infrastrukturze lotniska, 
której zadaniem jest nie tylko właściwe zaadresowanie bagażu i dostarczenie go do odpo-
wiedniego środka transportu. Sortownia w modelowym rozwiązaniu powinna być także 
wielopoziomowy, zautomatyzowany system bezpieczeństwa zawierający szereg podsyste-
mów kontroli bezpieczeństwa bagażu.

Rys. 8. Taśmy transportowe bagażu rejestrowanego sortowni
Źródło: Opracowanie własne.

Każdy bagaż rejestrowany w sortowni trafia w pierwszym etapie na urządzenie rentge-
nowskie, które dokładnie prześwietl bagaż. Dokonana analiza otrzymanego obrazu pozwa-
la określić na ile bagaż taki jest bezpieczny i nie stanowi zagrożenia dla innych. Analiza 
taka przeprowadzana być może w sposób automatyczny bez ingerencji operatora, w oparciu 
o bogatą bazę danych. Przetwarzany obraz rtg jest automatycznie analizowany, porówny-
wany z obrazami zgromadzonymi w bazie danych i ostatecznie kwalifikowany jako bagaż 
bezpieczny lub wymagający dalszej analizy.

Rys. 9. Urządzenie RTG w sortowni
Źródło: Opracowanie własne.

 
Rys. 8. Taśmy transportowe bagażu rejestrowanego sortowni 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Każdy bagaż rejestrowany w sortowni trafia w pierwszym etapie na urządzenie 

rentgenowskie, które dokładnie prześwietl bagaż. Dokonana analiza otrzymanego obrazu 

pozwala określić na ile bagaż taki jest bezpieczny i nie stanowi zagrożenia dla innych. 

Analiza taka przeprowadzana być może w sposób automatyczny bez ingerencji operatora, w 

oparciu o bogatą bazę danych. Przetwarzany obraz rtg jest automatycznie analizowany, 

porównywany z obrazami zgromadzonymi w bazie danych i ostatecznie kwalifikowany jako 

bagaż bezpieczny lub wymagający dalszej analizy. 

 
Rys. 9. Urządzenie RTG w sortowni 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Pozytywna weryfikacja (bagaż bezpieczny) kończy jego dalszą kontrolę i kwalifikuje 

go do skierowania na linie transportową biegnącą bezpośrednio do wózka bagażowego 

dostarczającego bagaż do samolotu. W przypadku negatywnej weryfikacji bagaż powinien 

trafić do kolejnego stanowiska kontrolnego. 

 
Rys. 8. Taśmy transportowe bagażu rejestrowanego sortowni 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Każdy bagaż rejestrowany w sortowni trafia w pierwszym etapie na urządzenie 

rentgenowskie, które dokładnie prześwietl bagaż. Dokonana analiza otrzymanego obrazu 

pozwala określić na ile bagaż taki jest bezpieczny i nie stanowi zagrożenia dla innych. 

Analiza taka przeprowadzana być może w sposób automatyczny bez ingerencji operatora, w 

oparciu o bogatą bazę danych. Przetwarzany obraz rtg jest automatycznie analizowany, 

porównywany z obrazami zgromadzonymi w bazie danych i ostatecznie kwalifikowany jako 

bagaż bezpieczny lub wymagający dalszej analizy. 

 
Rys. 9. Urządzenie RTG w sortowni 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Pozytywna weryfikacja (bagaż bezpieczny) kończy jego dalszą kontrolę i kwalifikuje 

go do skierowania na linie transportową biegnącą bezpośrednio do wózka bagażowego 

dostarczającego bagaż do samolotu. W przypadku negatywnej weryfikacji bagaż powinien 

trafić do kolejnego stanowiska kontrolnego. 



85

Pozytywna weryfikacja (bagaż bezpieczny) kończy jego dalszą kontrolę i kwalifikuje go 
do skierowania na linie transportową biegnącą bezpośrednio do wózka bagażowego dostar-
czającego bagaż do samolotu. W przypadku negatywnej weryfikacji bagaż powinien trafić 
do kolejnego stanowiska kontrolnego.

Rys. 10. Powtórna weryfikacja zawartości bagażu rejestrowanego na urządzeniu RTG
Źródło: Opracowanie własne.

Powtórna weryfikacja przeprowadzana powinna być na kolejnym stanowisku RTG 
przez operatora (najczęściej pracownik SOL lub służbę ochrony), który osobiście dokonuje 
analizy obrazu pod względem jego bezpieczeństwa. System kontroli bagażu pozwala na 
prześwietlanie bagażu w dwóch płaszczyznach, co pozwala na dokładniejszą analizę zawar-
tości. Operator po analizie obrazu bagażu uznać go może jako bagaż bezpieczny i skierować 
do samolotu, lub w przypadku wątpliwości, przekazać do kolejnego operatora.

Pracownik ten na następnym stanowisku RTG dokonuje powtórnej kontroli bagażu 
i w oparciu o uzyskany obraz, kierując się własnym doświadczeniem ostatecznie kieruje 
bagaż do samolotu, lub w przypadku dalszych wątpliwości do kontroli manualne. 

Kontrola manualna, jest ostatnim stopniem weryfikacji bagażu pod względem bezpie-
czeństwa. Polega ona na otworzeniu bagażu28 i wizualnej ocenie jego zawartości z uwzględ-
nieniem tych elementów, które budziły wątpliwości kontroli. Osoba kontrolująca w trakcie 
tej czynności ma dostęp do zdjęć RTG wykonanych na wcześniejszym stanowisku kon-
trolnym RTG. Wynik takiej kontroli to ostateczna ocena bezpieczeństwa bagażu rejestro-
wanego. Bagaż taki jeśli jest bezpieczny trafia do samolotu, a jeśli stanowi zagrożenie (np. 
obecność elementów lub całości IED) trafić powinien do bezpiecznego urządzenia transpor-
towego (pojemnik antywybuchowy), lub do strefy, z której będzie wywieziony poza teren 
lotniska celem neutralizacji.

28 Bagaż otwierany jest zgodnie z procedurą przez właściciela w obecności kontrolującego, a dalsze 
czynności weryfikacyjne podejmuje osoba kontrolująca.
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Rys. 11. Pojemnik lotniskowy (antywybuchowy) do przewozu materiałów  
wybuchowych zainstalowany w sortowni

Źródło: Opracowanie własne.

B. KONTROLA PASAŻERA

Jak już wspomniano bezpośrednią formą zapobiegania aktom bezprawnej ingerencji 
jest kontrola bezpieczeństwa i dotyczy ona nie tylko różnego rodzaju bagażu, ale także każ-
dego pasażera. Próba wniesienia ukrytego urządzenia wybuchowego na pokład samolotu 
wiąże się z koniecznością przedostania się ze strefy ogólnodostępnej do strefy zastrzeżonej. 
Zgodnie z regulacjami29 pasażerów oraz ich bagaż kabinowy poddaje się kontroli bezpie-
czeństwa. Każdy zatem pasażer wchodząc do strefy zastrzeżonej lotniska musi być poddany 
takiej właśnie kontroli. Jego bagaż (rejestrowany) został już nadany i przechodzi procedury 
bezpieczeństwa opisane powyżej, a sam pasażer po przejściu przez kontrolę boardingu30, 
przygotowuje się do kontroli zgodnie z procedurami i poleceniami służby ochrony lotniska.

Każdy pasażer będzie poddany kontroli:
− przez bramkowy wykrywacz metali; 
− opcjonalnie przez stacjonarne lub przenośne urządzenia do wykrywania śladowych ilo-

ści materiałów wybuchowych, narkotyków i materiałów niebezpiecznych;
− może być profilowany do kontroli manualnej;
− może być profilowany do kontroli szczegółowej.

29 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. 
w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz.U. 2012, poz. 912), Rozdz. 11. Pasa-
żerowie i bagaż kabinowy.

30 Pracownik bezpieczeństwa portu lotniczego kontroluje wstępnie czy pasażer posiada ważny bilet 
i jest upoważniony do odpowiedniej kontroli bezpieczeństwa i przejścia do strefy zastrzeżonej.
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29 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie 

Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz.U. 2012, poz. 912), Rozdz. 11. Pasażerowie i 
bagaż kabinowy. 

30 Pracownik bezpieczeństwa portu lotniczego kontroluje wstępnie czy pasażer posiada ważny bilet i jest 
upoważniony do odpowiedniej kontroli bezpieczeństwa i przejścia do strefy zastrzeżonej. 
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Rys. 12. Centralny punkt kontroli bezpieczeństwa

Źródło: Opracowanie własne.

Bramkowy wykrywacz metali. Urządzenie to gwarantuje wykrycie wszystkich meta-
lowych podzespołów, które próbowałby przenieść na sobie zamachowiec.

Celem uniknięcia wniesienia przedmiotów niebezpiecznych (w tym wybuchowych) ko-
nieczne jest zdjęcie okrycia wierzchniego31.

Zgodnie z przepisami pasażer musi też zdjąć paski, zegarki, wszelkie metalowe ozdoby 
i biżuterię oraz całkowicie opróżnić kieszenie, zdjąć także obuwie z wyższą cholewką oraz 
obuwie na obcasach i grubych podeszwach (znane przypadki przemycenia w obuwiu ma-
teriałów i przedmiotów uważanych za niebezpieczne oraz urządzeń wybuchowych i broni 
palnej).

Rys. 13. Bramkowy wykrywacz metali dla pasażerów
Źródło: Opracowanie własne.
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go się w obuwiu metalu, wskazując czy stanowi on zagrożenie, czy też jest tylko elementem 
ozdobnym lub elementem konstrukcyjnym.

Osoba przechodząca kontrolę bezpieczeństwa jest również zobligowana, po przejściu 
przez stacjonarny detektor i wzbudzeniu alarmu, do usunięcia przyczyny alarmu. W więk-
szości przypadków największy odsetek wzbudzenia alarmu stanowi obuwie, w którego po-
deszwach znajdują się elementy metalowe. Często są to jednak pozostawione w kieszeniach 
telefony, klucze, monety itp., ale także mogą to być przewody lub inne metalowe elementy 
konstrukcyjne IED.

Każda zatem osoba, która wzbudziła bramkę musi ponownie przejść przez stacjonarny 
detektor i dodatkowo podlegać może kontroli manualnej. Ta procedura dodatkowo elimi-
nuje możliwość wniesienia elementów niebezpiecznych na pokład samolotu, a osoba taka 
może zostać poddana kontroli manualnej lub nawet kontroli szczegółowej.

Profilowanie – czyli typowanie osób do szczegółowej kontroli ma na celu zawężenie 
osób, co do których mamy zamiar przeprowadzić szczegółową kontrolę. Profilowanie pro-
wadzi się w szczególności poprzez obserwacje podróżnych. Zwraca się przy tym szczególną 
uwagę na następujące aspekty32:
− płeć;
− wiek; 
− wygląd;
− zachowanie się osób (pasażerów) w oczekiwaniu na kontrolę i w trakcie kontroli;
− czas i sposób podejścia do kontroli;
− reakcję na zadawane pytania; 
− kraj pochodzenia (szczególną uwagę należy zwrócić na obywateli państw podwyższo-

nego ryzyka w stosunku do których możemy mieć podejrzenie, że ich charakter podróży 
może wskazywać na terroryzm). 
Ponadto w trakcie kontroli szczególną uwagę zwraca się na: 

− protezy; 
− gorsety i inne usztywniacze różnych części ciała;
− dodatkowe elementy gorsetów takie jak: kieszonki wypełnione granulatem w postaci 

gorczycy, posiadające grzałki elektryczne czy granulaty chemiczne;
− większe urządzenia elektroniczne i elektryczne (w tym zabawki);
− przedmioty, których gęstość uniemożliwia operatorowi urządzenia RTG dokonanie 

właściwej oceny obrazu bagażu;
− obuwie.

Kontrole taką:
− przeprowadzić może pracownik ochrony (SOL), kierując się w tym przypadku swo-

im doświadczeniem i baczną obserwacją zachowania pasażera, który poddawany jest 
kontroli bezpieczeństwa. Decyzję o dodatkowej kontroli manualnej tej osoby podejmie 
pracownik ochrony nawet jeśli przy wtórnym przejściu nie wzbudziła bramki, 

− gdy ponownie został uruchomiony alarm bramki33.

Osoba próbująca wnieść elementy bomby lub też całe IED na pokład samolotu rzadko 
będzie jedynie kurierem, gdyż liczyć się musi z konsekwencjami eksplozji takiego ładunku. 

32 M. Antczak, Wytyczne do realizacji zadań służbowych w Grupie Bezpieczeństwa Lotów, Gdańsk 
2015.

33 M. Szczelina, Systemy bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, metody i środki ochrony lotniska 
i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, [w:] Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cy-
wilnym, Pod. Red. J. Sztucki, M. Gąsior, G. Zając, M. Szczelina, Wrocław 2010, s.154.
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W takiej sytuacji niemal zawsze osoba taka jest samobójcą terrorystą (SIED), który wywo-
dzi się ze środowiska powiązanego z terrorystami, lub miał z nimi kontakt. Przygotowanie 
IED, a także wszystkie czynność związane z wniesieniem w bagażu lub na sobie materiałów 
wybuchowych sprawiają, że ich śladowe ilości pozostają na jego elementach garderoby 
obuwiu oraz dłoniach. Materiały wybuchowe, w zależności od ich rodzaju oraz wielu in-
nych czynników, utrzymywać się mogą w śladowej ilości na wspomnianych powierzch-
niach przez okres nawet do kilku tygodni.

Pracownik bezpieczeństwa, na kolejnym etapie kontroli bezpieczeństwa podczas kon-
troli manualnej lub szczegółowej, może poddać taką osobę kontroli na obecność ślado-
wych ilości materiałów wybuchowych.

Centralne punkty kontroli bezpieczeństwa wyposażone są w stacjonarne i przenośne 
urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych, narkotyków i ma-
teriałów niebezpiecznych.

Do kontroli osób przy wykorzystaniu urządzeń do wykrywania śladowych ilości mate-
riałów wybuchowych próbki pobierane są przynajmniej z34:
− wierzchu i spodu dłoni osób lub przedmiotu osobistego dotykanego ostatnio przez daną 

osobę takiego jak portfel, portmonetka, paszport itp.;
− co najmniej jednego rejonu ciała danej osoby: zewnętrznej strony ubrania na wysokości 

pasa lub wierzchniej części noszonych przez osobę butów. 
W przypadku kontroli osób posiadających opatrunki gipsowe, urządzenia ortopedyczne 

lub osób ubranych w odzienie o charakterze religijnym próbki z kontrolowanej powierzchni 
można pobrać w trybie cząsteczkowym lub poprzez zmianę ustawień urządzenia na tryb par 
i przyłożenie urządzenia: 
− bezpośrednio do danej powierzchni; 
− do zakończeń otworów opatrunkowych gipsowych; 
− do każdej powierzchni, która wygląda na poddaną ingerencji lub wzbudza wątpliwości.

Bramkowy wykrywacz metali wyposażony jest dodatkowo w funkcję losowego wzbu-
dzania alarmu, określonego w niejawnej Decyzji Komisji Europejskiej. Takie działanie de-
tektora spełnia dwojaką funkcję.

Z jednej strony wpływa korzystnie na czujność funkcjonariuszy bezpieczeństwa prze-
prowadzających kontrolę. Zmusza ich to co jakiś czas do podjęcia kontroli manualnych, 
wybijając ich tym samym z monotonii stałych kontroli. Pracownik bezpieczeństwa podczas 
kilkugodzinnej pracy i odprawy setek pasażerów może stracić czujność i wykonywać kon-
trole bezpieczeństwa rutynowo, a tym samym stracić zdolność właściwego postrzegania 
i oceny zagrożenia. Wzbudzony, nawet bez powodu alarm, mobilizuje go do ciągłej czujno-
ści i wybija z rutyny kontroli zmuszając jednocześnie do maksymalnej obserwacji pasaże-
rów i ciągłego kontaktu z nimi.

Z drugiej zaś strony takie wzbudzanie alarmu oddziaływuje psychologicznie na pasaże-
rów. Osoba próbująca przemycić jakiekolwiek elementy niebezpieczne musi się liczyć, że 
poddana być może kontroli manualnej lub osobistej, nawet jeśli nie przenosiła elementów 
metalowych. Dużą zaletą takiej procedury jest możliwość wykrycia materiałów, przedmio-
tów i substancji, które nie wzbudzają alarmu bramki – oprócz narkotyków właśnie materia-

34 M. Antczak. „Wytyczne …”, tamże.
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łów wybuchowych, które mogą być przemycane pod ubraniem w postaci cienkowarstwo-
wych, nawet 1 milimetrowych plastrów35.

Takie działanie w procedurach to dodatkowy element kontroli bezpieczeństwa, który 
z drugiej strony zwiększa odsetek podróżnych podlega bardziej szczegółowej kontroli.

C. KONTROLA BAGAŻU KABINOWEGO

Trzecią ścieżkę bezpieczeństwa, zapobiegającą przemyceniu i użyciu IED stanowi kon-
trola bagażu kabinowego pasażera.

 

Rys. 14. Skaner RGT bagażu kabinowego 
Źródło: Opracowanie własne.

Bagaż kabinowy „wędrując” wraz z pasażerem poddawany jest kontroli bezpieczeń-
stwa poprze skanowanie jego zawartości na stacjonarnych skanerach RTG. Skanery te w za-
leżności od stopnia zaawansowania pozwalają na zdalne sprawdzenie zawartości bagażu. 
Obecnie na lotniskach stosowane są na stanowisku kontroli skanery pozwalające uzyski-
wać obrazy czarno-białe lub kolorowe. Te drugie przewyższają zwykły obraz czarno-biały 
z uwagi na to, że oko ludzkie znacznie lepiej odróżnia kolory niż odcienie szarości.

Skanery RTG wyposażone są w bazy danych, które pozwalają na automatyczne po-
równywanie skanowanych przedmiotów i określanie ich stopnia zagrożenia. Pozwala to, 
w przypadku wykrycia przedmiotu niebezpiecznego, na inicjowanie alarmu, a operator ska-
nera może wówczas dokonać manualnego sprawdzenia zawartości bagażu. Czynność taką 
wykonać może również wówczas, gdy nie wzbudził się alarm, a jakaś zawartość bagażu 
budzi jego wątpliwości. W tym przypadku możliwe jest ponowne skanowanie bagażu.

Przy kontroli bagażu kabinowego poziom bezpieczeństw zdecydowanie zależy od pra-
cy operatora, który musi również być czujny przez cały proces kontroli. Nie zawsze system 
samoczynnie wzbudzi alarm zwłaszcza gdy pojawi się nowy przedmiot mogący stanowić 
zagrożenie (nowy materiał wybuchowy), a nie będzie on zdefiniowany w bazie danych.

Jeśli bagaż kabinowy przechodzi pozytywnie weryfikację bezpieczeństwa, a w przypad-
ku manualnej kontroli nie stanowi zagrożenia, może być wniesiony do strefy zastrzeżonej 
i dalej na pokład samolotu.

35 Obecnie osiągalny jest na rynku Semtex produkowany fabrycznie jako 1mm plaster cienkowar-
stwowy. To trudno wykrywalny plastyczny, kruszący materiał wybuchowych o współczynniku trotylowy 
1,33. Od roku 1991 do semtexu dodawane są wysoko lotne substancje umożliwiające jego wykrycie przez 
psy tropiące czy za pomocą olfaktometrów.
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Wykrycie jakichkolwiek materiałów niedozwolonych (w tym wybuchowych) urucha-
mia lotniskowe procedury bezpieczeństwa polegające na neutralizacji zagrożenia – zatrzy-
manie właściciela bagażu i eliminację materiału niebezpiecznego z punktu kontroli bezpie-
czeństwa36.

PODSUMOWANIE

Strefy ogólnodostępne lotniska to te obszary, które są najbardziej narażone na atak 
z użyciem IED. Wymagają one szczególnej uwagi wszystkich służb porządkowych prowa-
dzących działania prewencyjne w tej strefie.

Wprowadzenie w systemie bezpieczeństwa procedur opartych na wielopoziomowych 
kontrolach bagażu na obecność materiałów wybuchowych zmniejsza prawdopodobieństwo 
zamachu z użyciem IED.

Stosowanie w kontrolach mieszanych stacjonarnych i przenośnych systemów detekcji 
oraz różnych dodatkowych procedur kontroli bezpieczeństwa zwiększa szansę na wykrycie 
materiałów wybuchowych i udaremnienie potencjalnego zamachu.

Konieczne jest doskonalenia procedur bezpieczeństwa i przeciwdziałania użyciu IED 
w tak newralgicznej infrastrukturze krytycznej jak lotnisko.

Realizować należy ciągły program modernizacji systemów bezpieczeństwa poprzez 
modernizację bazy logistycznej – nowoczesne, wielokryterialne systemy detekcji oraz szko-
lenie personelu i udoskonalanie procedur bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania IED.

Ograniczanie sytuacji kryzysowej zagrożeniem IED wymaga również dużej świadomo-
ści ze strony wszystkich użytkowników lotniska a zwłaszcza pasażerów. Każdy użytkownik 
takich miejsc, w których na niewielkiej przestrzeni gromadzi się bardzo dużo ludzi, tj. lot-
nisk, stacji metra, dworców kolejowych czy autobusowych, supermarketów itp. powinien 
być wyczulony na podejrzane zachowanie się osób trzecich lub pozostawianie różnego ro-
dzaju pakunków, walizek itd.

W ramach właściwie postrzeganej społecznej świadomości zagrożeń takie sytuacje 
będą musiały być zauważone i zidentyfikowane, lecz nie w kategoriach nadwrażliwości czy 
wręcz nieprzerwanej paniki wywołanej możliwością wybuchu, a w kategoriach społecznej 
akceptacji w ramach zapobiegania ewentualnemu użyciu IED.
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ŚRODKI OCHRONY WZROKU PRZED 
PROMIENIOWANIEM OPTYCZNYM

Abstract

The analysis of laser emitters parameters (power/energy, beam divergence) as well as their 
use in combat conditions have shown that it is possible to protect effectively eyes for the 
above mentioned assumptions in the area above 20 m from the emitter. Performed analyses 
and numerical simulations have shown that the values of spectral transmission coefficient of 
anti-laser filters should be lower than 0,06% in spectral range of 522-542 nm, and lower than 
0,1% in spectral range 631-660 nm. Spectral transmission coefficient of filters, additionally 
protecting against UV and IR radiation should be lower than 0,01% for wavelengths below 
470 nm and above 800 nm. Anti-laser active filters have to fulfill additionally condition that 
their switching time is shorter than 3 µs.

Streszczenie

Analiza parametrów emiterów laserowych (moc/energia, rozbieżność wiązki) oraz sposób 
ich użycia w warunkach bojowych wykazała, że można skutecznie chronić wzrok w strefie 
powyżej 20 m od nadajnika. Przeprowadzone symulacje numeryczne pokazały, że wartości 
widmowego współczynnika przepuszczania filtrów przeciwlaserowych powinny w zakre-
sie spektralnym 522-542 nm być mniejsze od 0,06%, natomiast w przedziale 631-660 nm, 
mniejsze od 0,1%. Widmowy współczynnik przepuszczania filtrów chroniących dodatkowo 
przed promieniowaniem UV i IR powinien być mniejszy od 0,01% dla długości fal poniżej 
470 nm oraz powyżej 800 nm. Filtry przeciwlaserowe aktywne muszą spełniać ponadto 
warunek, aby czas ich włączania był krótszy niż 3 µs.

1. WSTĘP

Współczesne pole walki charakteryzuje się dużą dynamiką, stąd warunkiem koniecz-
nym przetrwania jest szybka reakcja na pojawiające się zagrożenie. Wymaga to pełnej auto-
matyzacji, także w procesie wykrycia i rozpoznania zagrożenia. Wykryty sygnał musi być 
bezbłędnie i jednoznacznie zidentyfikowany, aby możliwie natychmiastowo podjąć stoso-
wane przeciwdziałanie, tym bardziej, że występuje dużo (głównie sztucznych) źródeł gene-
rujących zakłócenia. Stąd, a także z zalet, takich jak bezkontaktowość, pomiar w czasie rze-
czywistym, duża dokładność i precyzja lokalizacji celu, wynika duża atrakcyjność technik 
laserowych w urządzeniach i systemach wojskowych. Pozwalają one na szybkie i dokładne 
określenie parametrów celu, a niejednokrotnie i jego wykrycie, gdy klasyczne metody rada-
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rowe czy zobrazowania w paśmie widzialnym bądź w podczerwieni zawodzą. Dlatego też 
ilość środków optoelektronicznych stosowanych w wojskach stale się powiększa. 

Rosnące zainteresowanie wykorzystaniem promieniowania laserowego w technice woj-
skowej wynika także, z jego cech charakterystycznych, głównie z propagacji w linii prostej 
z niewielką w stosunku do klasycznych źródeł rozbieżnością oraz monochromatycznością. 
Równie ważne jest, że w większości aplikacji urządzenia emitują wiązki niewidoczne dla 
nieuzbrojonego oka (bez użycia urządzeń noktowizyjnych, kamer termowizyjnych, itp.), 
w zakresie bliskiej i krótkofalowej podczerwieni. Oznacza to większą skrytość działania 
i znaczne utrudnienia w procesach wykrywania źródła emisji. 

Różnorodne urządzenia i systemy laserowe znajdujące się obecnie na wyposażeniu ar-
mii na całym świecie, będące w różnym stadium zaawansowania technologicznego i stopnia 
komplikacji, pogrupować można w zależności od ich sposobu wykorzystania na: oświetla-
cze (z jęz. ang. illuminator), podświetlacze (z jęz. ang. designator), oślepiacze/olśniewacze 
(z jęz. ang. dazzler), wskaźniki celu (z jęz. ang. pointer) [1]. W dalszej kolejności wymienić 
należy dużo bardziej złożone systemy takie jak: układy naprowadzania w wiązce (z jęz. ang. 
beam rider), systemy kierowania ogniem (z jęz. ang. FCS (Fire Control System)), systemy 
optycznej transmisji danych, oraz LIDARy (z jęz. ang. Light Detection And Ranging). Te 
ostatnie realizują zdalną i aktywną technikę pomiarową, w której wiązka promieniowania 
optycznego pełni rolę narzędzia badawczego. Lidary stanowią użyteczne narzędzie do zdal-
nego badania środowiska oraz wykrywania substancji niebezpiecznych, a niekiedy nawet 
do wstępnej identyfikacji cząstek aerozoli niewidocznych dla oka i innych metod zdalnej 
detekcji.

W uzupełnieniu do powyższego przeglądu wojskowych systemów laserowych wymie-
nić należy laserowe układy śledzenia (laser spot tracker), broń naprowadzaną laserowo 
(laser-guided weapon) oraz systemy identyfikacji swój/obcy (z jęz. ang. IFF (Identification 
Friend or Foe)), nad którymi prowadzone są obecnie intensywne prace rozwojowe [1].

Duża ilość urządzeń i systemów laserowych prowadzi do konieczności ochrony wzroku 
przed ich promieniowaniem. Zapewnienie w pełni takiej ochrony nie jest jednak możli-
we w sposób, który pozwalałby uzyskać poręczne i ergonomiczne środki do tego służące. 
Chcąc zapewnić całkowitą ochronę, filtry optyczne musiałyby charakteryzować się znacz-
nymi grubościami, przekładającymi się bezpośrednio na ich dużą objętość i dalej masę. 
W efekcie, ze względu na swoją wagę, środki ochrony oczu byłyby niechętnie noszone 
przez żołnierzy. Najważniejsze jest jednak, że filtry zapewniające pełną ochronę byłyby 
mało przezierne, powodując u użytkownika wrażenie, że wokół panuje półmrok. To ogra-
nicza w sposób oczywisty możliwość obserwacji otoczenia i jeszcze bardziej zniechęca do 
użytkowania. Zasadnym w tej sytuacji jest określenie pewnych granicznych wielkości, dla 
których ochrona wzroku jest skuteczna przy zachowaniu rozsądnych parametrów technicz-
nych środków ochrony wzroku, tak, aby żołnierz uzyskał ochronę nie tracąc nic na możli-
wości efektywnego działania.

Poważne zagrożenie dla wzroku stwarzają także wysokoenergetyczne impulsy promie-
niowania elektromagnetycznego w zakresie podczerwieni, widzialnym i ultrafioletu po-
wstające podczas wybuchów jądrowych. Dlatego środki ochrony wzroku powinny zabez-
pieczać również przed tego typu promieniowaniem. Uwzględnić tu należy jeszcze ochronę 
oka przed zbyt silnym promieniowaniem słonecznym, refleksami od jaskrawych powierzch-
ni czy wody, rozbłyskami światła widzialnego towarzyszącymi eksplozji materiałów wy-
buchowych, flar świetlnych, wyładowaniom atmosferycznym, wystrzałom armatnim czy 
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karabinowym, startom rakiet, silnych źródeł światła w postaci reflektorów kierunkowych 
czy latarek taktycznych, itd.

W trakcie opracowywania założeń i symulacji numerycznych dotyczących transmisji 
(widmowych współczynników przepuszczania) oraz czasów włączania dla środków ochro-
ny wzroku, w postaci filtrów optycznych przeciwlaserowych i chroniących przed olśnie-
niem, korzystano przede wszystkim z norm krajowych: PN-EN 166:2005 Ochrona indywi-
dualna oczu – Wymagania; PN-EN 207:2010 Ochrona indywidualna oczu – Filtry i ochrony 
oczu chroniące przed promieniowaniem laserowym; PN-EN 172:2000 Ochrona indywidu-
alna oczu – Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań przemysłowych; 
PN-EN 60825-1:2010 Bezpieczeństwo urządzeń laserowych, Część 1: Klasyfikacja sprzętu 
i wymagania. Wykorzystana została ponadto jedna norma natowska: STANAG 4495 – Eye 
protection for the individual soldier – Laser protection.

W opracowywaniu korzystano także z analizy istniejących wojskowych źródeł promie-
niowania laserowego i ich wykorzystania w warunkach poligonowych bądź bojowych [2]. 
Przeprowadzona została analiza mająca na celu wypracowanie kompromisu między bezpie-
czeństwem i wygodą użytkowania środków ochrony wzroku, ze szczególnym uwzględnie-
niem gabarytów urządzenia, jego wagi oraz przepuszczania światła. Należy podkreślić, że 
w pracach skorzystano także z wieloletniego doświadczenia przy pracy z promieniowaniem 
laserowym. W wyniku przeprowadzonych analiz i obliczeń sprecyzowane zostały zaprezen-
towane w niniejszym artykule wymagania odnośnie tłumienia i czasów włączania filtrów 
optycznych, mających skutecznie chronić wzrok ćwiczących lub walczących żołnierzy.

2. EMITERY LASEROWE

Analiza podstawowych parametrów promieniowania emiterów laserowych (moc/
energia, rozbieżność wiązki) oraz sposobu ich użycia w warunkach bojowych wykazała, 
że można skutecznie chronić wzrok w strefie powyżej 20 m od nadajnika. Uwzględnienie 
charakterystyk emiterów najczęściej spotykanych na polu walki [2] oraz sposobu ich uży-
cia pozwoliło ponadto sprecyzować zakresy widmowe, w których zagrożenie dla wzroku 
jest najbardziej prawdopodobne i pod tym kątem optymalizować filtry ochronne. Przepro-
wadzona analiza pokazała, że występujące współcześnie emitery laserowe wygodnie jest 
podzielić na kilka grup, przedstawionych kolejno w tabelach 1 do 4, w ramach, których emi-
tery stwarzają podobne zagrożenie dla wzroku lub, przed którymi możliwa jest efektywna 
ochrona wzroku. W prezentowanych niżej tabelach PT oznacza wskaźnik, D – olśniewacz, 
LD – podświetlacz, a LR – dalmierz laserowy.

W tabeli 1 przedstawione zostały podstawowe parametry laserowych wskaźników 
i olśniewaczy/oślepiaczy, emitujących w dwóch wyodrębnionych pasmach spektralnych 
zakresu widzialnego: 522-542 nm (zielone) i 631-660 nm (czerwone). W pasmach tych 
istnieje największe zagrożenie dla wzroku, gdyż oko ludzkie jest szczególnie czułe na 
światło widzialne, przy czym maksimum tej czułości ulokowane jest w paśmie zielonym. 
Dodatkowo, ze względu na dostępność niezawodnych i efektywnych źródeł promieniowa-
nia laserowego, obydwa pasma są często wykorzystywane w konstrukcji wskaźników lub 
olśniewaczach/oślepiaczy.
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Tabela 1. Podstawowe parametry wskaźników i olśniewaczy laserowych emitujących 
w zielonym i czerwonym zakresie widma optycznego

L.p. Nazwa Przezn. Długość 
fali (nm)

Moc (W) Rozbieżność Bezpieczna 
odległość

Czas włączenia 
(20 m)

1 brak danych PT 532 0,8 0.5-1.2 mrad około 16 m 0.19 µs 
2 brak danych D 532 0,15-0,25 1.2×12 mrad około 1 m 45 µs 
3 brak danych D 532 0,3-0,5 1.2×12 mrad około 1.5 m 23 µs
4 Green Laser 

Dazzler 600-
700mw

D 532 0,6-0,7 1.2×12 mrad około 2 m 16 µs 

5 DABAL-A2 PT 532 0,05 0.5-1.0 mrad około 4 m 3.1 µs 
6 POLAR PT 589 0,1 0.5-1.2 mrad 5.5 m 1.5 µs 
7 AN/PEQ-15A PT 635 0,003 0.5×1.5 mrad około 0.2 m 195 µs
8 LASER 

WAND
PT 635 0,5 0.5-1.2 mrad około 16 m 0.3 µs

9 AN/APQ-2 PT 635 0,05 3 mrad około 1 m 110 µs
10 DABAL-A2 PT 635 0,005 0.5-1.2 mrad około 1.6 m 31 µs 
11 brak danych PT 650 1 0.5-3.0 mrad około 20 m 0.15 µs 
12 brak danych PT 660 0,2 0.5-3.0 mrad 10 m 0.7 µs 

W tabeli 2 zgrupowane zostały podświetlacze celów i dalmierze, dla których pełna 
ochrona oczu przed promieniowaniem laserowym jest praktycznie niemożliwa. Decydują 
o tym duże energie i krótkie czasy trwania impulsów, przy jednocześnie bardzo małej roz-
bieżności wiązki laserowej. Przy energiach w impulsie typowo powyżej 70 mJ i rozbież-
nościach poniżej 0,3 mrad należałoby stosować filtry o tłumieniu rzędu 1012. Filtry takie 
byłyby niepraktyczne w użyciu ze względu na grubość (stąd także objętość i w efekcie 
wagę). Dlatego w tym przypadku zdecydowano się na ochronę tylko przed promieniowa-
niem rozproszonym w paśmie ograniczonym do długości fal powyżej 800 nm. Obliczenia 
pokazały, że tłumienie filtrów powinno być wtedy na poziomie 104. Wzięto także pod uwagę 
sposób wykorzystania urządzeń tego typu (najczęściej głęboko we wrogim terenie z nakie-
rowywaniem wiązki na wrogie obiekty), gdzie filtry będą chronić własnych żołnierzy przed 
promieniowaniem rozproszonym na podświetlanych celach.

Tabela 2. Podstawowe parametry laserowych dalmierzy i podświetlaczy celów

L.p. Nazwa Przezn. Długość fali 
(nm) Energia Rozbieżność Bezpieczna 

odległość
1 AN/PED-1 LD 1064 br. danych brak danych brak danych
2 LF28A LD 1064 > 70 mJ < 300 μrad 160 km
3 TYR LD 1064 > 70 mJ < 300 μrad 160 km
4 DHY307 LD 1064 > 80 mJ 250 μrad 204 km
4 3L-ALST LD 1064 > 75 mJ < 250 μrad 197 km
5 3L-ALST LD 1064 > 125 mJ < 200 μrad 318 km
6 GLDT-III LD 1064 80 mJ 300 μrad 170 km

7 GAVRAN 
GV04Y LR 1064 50 mJ 1 mrad 900 m
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W Tabeli 3 wyodrębnione zostały dalmierze (z jęz. ang. laser rangefinder) i wskaźniki 
laserowe emitujące w zakresie spektralnym w okolicach 1,5 µm, w tzw. przedziale widmo-
wym bezpiecznym dla oczu (z jęz. ang. eye-safe). Z uwagi na fakt, że emitery pracujące 
w tym zakresie z definicji są bezpieczne, nie jest wymagana ochrona wzroku przed ich 
promieniowaniem.

Tabela 3. Podstawowe parametry dalmierzy i wskaźników typu eye-safe

L.p. Nazwa Przezn. Długość fali 
(nm) Energia Rozbieżność

1 MLR-2K LR 1535 0.1 mJ 1 mrad
2 MLR-10K LR 1535 1 mJ 1 mrad
3 3L-ALST LR 1535 < 8 mJ < 500 μrad
4 GARVAN GV04 LR 1540 8 mJ 1 mrad
5 DLEM 1k LR 1550 I class brak danych
6 PLRF15 LR 1550 I class brak danych

7 FLIR EOC MLP Vis/NIR/
SWIR PT 1550 150 mW 0.5-3.0 mrad

Ostatnia grupa nadajników laserowych obejmuje wskaźniki emitujące w niebieskiej 
części widma i w zakresie bliskiej podczerwieni, których podstawowe parametry zawarte 
zostały w tabeli 4. Promieniowanie tych urządzeń, podobnie do zielonych i czerwonych 

Tabela 4. Podstawowe parametry wskaźników laserowych emitujących w niebieskim za-
kresie widma i w bliskiej podczerwieni

L.p. Nazwa Przezn. Długość 
fali (nm)

Moc 
(W)

Rozbieżność Bezpieczna 
odległość

Czas włączenia 
(20 m)

1 LUNA PT 445 2 1.2 mrad 4.5 m 0.45 µs
2 SPARTAN PT 447 1 0.5-1.2 mrad 0.5 mrad - 

7.5 m
0.15 µs

3 SWOT-BX PT 473 0,005 0.5-1.2 mrad 0.5 mrad - 
około 0.5 m

31 µs

1 brak danych PT 808 do 1 0.5-3.0 mrad 7 m 0.15 µs
2 IR Laser Magma 

Series
PT 808 3 0.5-3.0 mrad około 12.5 m 0.05 µs

3 AN/APQ-2 PT 830 0,15 3 mrad około 0.5 m 37 µs
4 FLIR EOC MLP 

Vis/NIR/SWIR
PT 830 0,02 0.5-3.0 mrad około 0.5 m 7.8 µs

5 IR Laser Magma 
Series

PT 830 2 0.5-3.0 mrad około10 m 0.09 µs

6 AN/PEQ-15A PT 835 0,035 0.5×1mrad około 2.5 m 11 µs
7 IR Laser Magma 

Series
PT 980 3 0.5-3.0 mrad około 12.5 m 0.05 µs

8 IR Laser Magma 
Series

PT 1064 1,5 0.5-3.0 mrad około 9 m 0.1 µs

9 FLIR EOC MLP 
Vis/NIR/SWIR

PT 1064 20mW 0.5-3.0 mrad około 1 m 7.5 µs
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wskaźników i olśniewaczy/oślepiaczy, stanowi zagrożenie dla wzroku i konieczna jest przed 
nim ochrona. Należy jednak mieć na uwadze, że ze względu na niewielką ilość urządzeń 
tego typu, będą raczej rzadko stwarzać zagrożenie dla wzroku. W przypadku wskaźników 
niebieskich decyduje o tym mała efektywność generacji dostępnych laserów, w przypadku 
wskaźników podczerwonych – nieczułość oka w tym zakresie spektralnym i konieczność 
stosowania urządzeń wspomagających do obserwacji plamki laserowej.

3. FILTRY OPTYCZNE

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych analiz i przeglądu współczesnych woj-
skowych urządzeń i systemów laserowych, ze względów funkcjonalnych zdecydowano się 
podzielić filtry optyczne chroniące oczy użytkownika przed promieniowaniem na dwie pod-
stawowe grupy: filtry pasywne i aktywne. W grupie aktywnych filtrów optycznych wyróż-
nić można filtry przeciwlaserowe (SI) i filtry szerokopasmowe chroniące przed olśnieniem 
(SZW). 

Ze względów technologicznych i funkcjonalnych wśród filtrów pasywnych wygodnie 
jest wyróżnić:
− filtry DFS - Dielektryczne Filtry stanowiące ochronę przed promieniowaniem wysokoe-

nergetycznym w Szerokim zakresie widma poza pasmem widzialnym lub z niewielkim 
udziałem pasma widzialnego;

− filtry DSI - Dielektryczne Selektywne filtry Interferencyjne chroniący w zielonym (522-
542 nm) i czerwonym (631-660 nm) paśmie zakresu widzialnego.
W zależności od zastosowania i potrzeb, filtry optyczne mogą być wykorzystywane 

pojedynczo lub mogą być tworzone ich dowolne kombinacje. W przypadku filtrów aktyw-
nych dodatkowym ważnym parametrem jest czas włączenia [3]. Przy określaniu tego czasu 
nadrzędnym kryterium była maksymalna dawka promieniowania, jaką może bezpiecznie 
przyjąć ludzkie oko. Dawki te, opisywane przy pomocy parametru MDE (Maksymalna Do-
puszczalna Ekspozycja), zaczerpnięto z normy PN-EN 207:2010 Ochrona indywidualna 
oczu – Filtry i ochrony oczu chroniące przed promieniowaniem laserowym.

3.1. PASYWNE FILTRY OPTYCZNE

W obliczeniach numerycznych dotyczących wartości widmowego współczynnika prze-
puszczania dla pasywnych filtrów optycznych przyjęto założenie, że minimalna odległość, 
dla której filtry aktywne powinny zapewnić ochronę wynosi z = 20 m. Podana wartość 
parametru z jest kompromisem pomiędzy wymaganiami zawartymi w wymienionych we 
Wstępie normach, warunkami panującymi w czasie działań bojowych oraz ergonomią całe-
go środka ochrony wzroku. 

W obliczeniach przyjęty został jednorodny rozkład natężenia napromienienia w obrębie 
plamki laserowej. Przybliżenie takie jest uzasadnione, ponieważ gęstości mocy czy energii 
liczymy w odległości od źródła 20 m i więcej, gdzie plamka laserowa jest na tyle duża, że 
nawet w przypadku idealnej wiązki Gaussa radialne zmiany mocy/energii nie są znaczące. 
Przyjęto ponadto prostopadłe (normalne) padanie wiązki laserowej na cel. W obliczeniach 
rozważano dwa kształty plamki:
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− kołowy dla urządzeń laserowych, których rozbieżność wyrażona jest przez podanie jed-
nej wartości, np. 1,2 mrad;

− prostokątny dla urządzeń laserowych, których rozbieżność wyrażona jest przez podanie 
dwóch wartości dla dwóch ortogonalnych kierunków, np. 1,2 × 12 mrad.
Pole powierzchni plamki laserowej D w odległości z = 20 m, dla kształtu kołowego 

obliczane było z zależności:

gdzie jest kątem rozbieżności wiązki laserowej. W przypadku plamki laserowej o kształcie 
prostokątnym korzystano z następującej formuły:

gdzie jest kątem rozbieżności wiązki wzdłuż osi OX, a jest kątem rozbieżności liczonym 
wzdłuż osi OY. W obliczeniach pominięto rozmiar apertur wyjściowych nadajników lase-
rowych, ponieważ średnice wiązek bezpośrednio na wyjściu wynoszą zwykle od jednego 
do kilku milimetrów, co na odległości rzędu 20 m i więcej daję niewielką poprawkę do 
obliczanej średnicy wiązki.

Natężenie napromienienia promieniowania laserowego padającego na filtr ochronny 
znajdujący się w odległości z od emitera obliczane było według poniższej zależności:

gdzie P oznacza moc emitowaną przez nadajnik laserowy. Natężenie napromienienia po 
przejściu przez filtr ochronny o widmowym współczynniku przepuszczania światła (trans-
misji) T(λ) wynosi wtedy:

Obliczona w ten sposób wartość porównywana jest z maksymalną dopuszczalną ekspo-
zycją MDE, zdefiniowaną tabelarycznie w Normie PN-EN 207:2010 Ochrona indywidual-
na oczu – Filtry i ochrony oczu chroniące przed promieniowaniem laserowym. Aby filtr był 
skuteczny z punktu widzenia ochrony wzroku, uzyskiwana wartość natężenia napromienie-
nia E musi być mniejsza od MDE.

Bezpieczna odległość (odległość, powyżej której wartość natężenia napromienia E jest 
mniejsza od MDE) dla filtru o transmisji T(λ) obliczana była dla plamki laserowej o kształ-
cie kołowym z zależności:

natomiast dla plamki o kształcie prostokątnym:

Obliczenia przeprowadzone dla nadajników zaprezentowanych w tabelach 1 i 4 poka-
zały, że wartości widmowego współczynnika przepuszczania filtrów optycznych powinny 
mieścić się w przedziałach zdefiniowanych w poniższej tabeli 5 (konstruując tabelę brano 
wyniki obliczeń dla najgorszego przypadku, tzn. najmniejszej rozbieżności i największej 
mocy/energii). Obliczone bezpieczne odległości dla nadajników laserowych różnego typu 
pokazane zostały w tabelach 1, 2 i 4 w kolumnach zatytułowanych „bezpieczna odległość”.

8 

Pole powierzchni plamki laserowej D w odległości z = 20 m, dla kształtu kołowego 
obliczane było z zależności: 

𝐷𝐷 = 𝜋𝜋 (𝜃𝜃𝜃𝜃
2 )

2
, (1a) 

gdzie 𝜃𝜃  jest kątem rozbieżności wiązki laserowej. W przypadku plamki laserowej 
o kształcie prostokątnym korzystano z następującej formuły: 

𝐷𝐷 = 𝜃𝜃𝑥𝑥 𝜃𝜃𝑦𝑦 𝑧𝑧2, (1b) 

gdzie 𝜃𝜃𝑥𝑥 jest kątem rozbieżności wiązki wzdłuż osi OX, a 𝜃𝜃𝑦𝑦 jest kątem rozbieżności 
liczonym wzdłuż osi OY. W obliczeniach pominięto rozmiar apertur wyjściowych 
nadajników laserowych, ponieważ średnice wiązek bezpośrednio na wyjściu wynoszą 
zwykle od jednego do kilku milimetrów, co na odległości rzędu 20 m i więcej daję 
niewielką poprawkę do obliczanej średnicy wiązki. 

Natężenie napromienienia promieniowania laserowego padającego na filtr 
ochronny znajdujący się w odległości z od emitera obliczane było według poniższej 
zależności: 

𝐸𝐸0 = 𝑃𝑃
𝐷𝐷, (2) 

gdzie P oznacza moc emitowaną przez nadajnik laserowy. Natężenie napromienienia po 
przejściu przez filtr ochronny o widmowym współczynniku przepuszczania światła 
(transmisji) T() wynosi wtedy: 

𝐸𝐸 = 𝑇𝑇(𝜆𝜆) ∙ 𝐸𝐸0, (3) 

Obliczona w ten sposób wartość porównywana jest z maksymalną dopuszczalną 
ekspozycją MDE, zdefiniowaną tabelarycznie w Normie PN-EN 207:2010 Ochrona 
indywidualna oczu – Filtry i  ochrony oczu chroniące przed promieniowaniem laserowym. 
Aby filtr był skuteczny z punktu widzenia ochrony wzroku, uzyskiwana wartość natężenia 
napromienienia E musi być mniejsza od MDE. 

Bezpieczna odległość (odległość, powyżej której wartość natężenia napromienia E 
jest mniejsza od MDE) dla filtru o transmisji T() obliczana była dla plamki laserowej 
o kształcie kołowym z zależności: 

𝑅𝑅 = √ 4∙𝑃𝑃∙𝑇𝑇(𝜆𝜆)
𝜋𝜋∙𝜃𝜃2∙MDE , (4a) 

natomiast dla plamki o kształcie prostokątnym: 
 

𝑅𝑅 =  √ 𝑃𝑃∙𝑇𝑇(𝜆𝜆)
𝜃𝜃𝑥𝑥∙𝜃𝜃𝑦𝑦∙MDE. (4b) 

Obliczenia przeprowadzone dla nadajników zaprezentowanych w tabelach 1 i 4 pokazały, 
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Tabela 5. Wymagane wartości widmowego współczynnika przepuszczania światła dla fil-
trów pasywnych

Przedział długości fal < 470 nm 522-542 nm 631-660 nm > 800 nm
Widmowy 
współczynnik 
przepuszczania

Filtr DFS < 0,01% ------ ------ < 0,01%

Filtr DSI ------ < 0,06% < 0,1% ------

Na rysunkach od 1 do 10 pokazane zostały przykładowe wyniki obliczeń dla wskaźni-
ków laserowych zamieszczonych w tabelach 1 i 4. Pozioma niebieska linia na każdym z wy-
kresów oznacza natężenie napromienienia równe maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji 
MDE = 10 W/cm2, linia fioletowa odpowiada najmniej korzystnemu przypadkowi, czyli 
wynikom obliczeń dla najmniejszej rozbieżności bądź największej mocy nadajnika i od-
wrotnie, linia czerwona odpowiada najbardziej korzystnemu przypadkowi. Punkt przecięcia 
fioletowej linii z linią niebieską oznacza bezpieczną odległość od nadajnika, dla której na-
tężenie napromienienia jest mniejsze od MDE. Powyżej tej odległości, stosowanie środków 
ochrony oczu nie jest konieczne.

Współczynnik przepuszczania światła (całkowity) w zakresie widzialnym pasyw-
nych filtrów optycznych powinien być nie mniejszy niż 45%, w zgodzie z normą PN-EN 
166:2005 Ochrona indywidualna oczu – Wymagania. Mniejsza wartość tego współczynnika 
pozwoliłaby wprawdzie osiągnąć lepszą ochronę przed promieniowaniem laserowym, nie-
stety kosztem zmniejszenia przezierności filtru, czyli ograniczyłaby możliwości obserwacji 
otoczenia.

Rys. 1. Wyniki obliczeń natężenia napromienienia w funkcji odległości  
dla zielonego wskaźnika laserowego DABAL-A2
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korzystnemu przypadkowi, czyli wynikom obliczeń dla najmniejszej rozbieżności bądź 
największej mocy nadajnika i odwrotnie, linia czerwona odpowiada najbardziej 
korzystnemu przypadkowi. Punkt przecięcia fioletowej linii z linią niebieską oznacza 
bezpieczną odległość od nadajnika, dla której natężenie napromienienia jest mniejsze od 
MDE. Powyżej tej odległości, stosowanie środków ochrony oczu nie jest konieczne. 

Współczynnik przepuszczania światła (całkowity) w zakresie widzialnym 
pasywnych filtrów optycznych powinien być nie mniejszy niż 45%, w zgodzie z normą 
PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu – Wymagania. Mniejsza wartość tego 
współczynnika pozwoliłaby wprawdzie osiągnąć lepszą ochronę przed promieniowaniem 
laserowym, niestety kosztem zmniejszenia przezierności filtru, czyli ograniczyłaby 
możliwości obserwacji otoczenia. 
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Rys. 1. Wyniki obliczeń natężenia napromienienia w funkcji odległości dla zielonego 
wskaźnika laserowego DABAL-A2 
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Rys. 2. Wyniki obliczeń natężenia napromienienia w funkcji odległości  
dla czerwonego wskaźnika laserowego DABAL-A2

Rys. 3. Wyniki obliczeń natężenia napromienienia w funkcji odległości  
dla czerwonego wskaźnika laserowego AN/APQ-2
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Rys. 2. Wyniki obliczeń natężenia napromienienia w funkcji odległości dla czerwonego 
wskaźnika laserowego DABAL-A2 
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Rys. 3. Wyniki obliczeń natężenia napromienienia w funkcji odległości dla czerwonego 
wskaźnika laserowego AN/APQ-2 
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Rys. 2. Wyniki obliczeń natężenia napromienienia w funkcji odległości dla czerwonego 
wskaźnika laserowego DABAL-A2 
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Rys. 3. Wyniki obliczeń natężenia napromienienia w funkcji odległości dla czerwonego 
wskaźnika laserowego AN/APQ-2 
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Rys. 4. Wyniki obliczeń natężenia napromienienia w funkcji odległości  
dla czerwonego wskaźnika laserowego LASER WAND

Rys. 5. Wyniki obliczeń natężenia napromienienia w funkcji odległości  
dla niebieskiego wskaźnika laserowego SPARTAN
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Rys. 4. Wyniki obliczeń natężenia napromienienia w funkcji odległości dla czerwonego 
wskaźnika laserowego LASER WAND 
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Rys. 5. Wyniki obliczeń natężenia napromienienia w funkcji odległości dla niebieskiego 
wskaźnika laserowego SPARTAN 
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Rys. 4. Wyniki obliczeń natężenia napromienienia w funkcji odległości dla czerwonego 
wskaźnika laserowego LASER WAND 
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Rys. 5. Wyniki obliczeń natężenia napromienienia w funkcji odległości dla niebieskiego 
wskaźnika laserowego SPARTAN 
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Rys. 6. Wyniki obliczeń natężenia napromienienia w funkcji odległości  
dla niebieskiego wskaźnika laserowego SOWT-BX

Rys. 7. Wyniki obliczeń natężenia napromienienia w funkcji odległości  
dla podczerwonego wskaźnika laserowego FLIR EOC MLP
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Rys. 6. Wyniki obliczeń natężenia napromienienia w funkcji odległości dla niebieskiego 

wskaźnika laserowego SOWT-BX 
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Rys. 7. Wyniki obliczeń natężenia napromienienia w funkcji odległości dla 
podczerwonego wskaźnika laserowego FLIR EOC MLP 
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Rys. 6. Wyniki obliczeń natężenia napromienienia w funkcji odległości dla niebieskiego 

wskaźnika laserowego SOWT-BX 
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Rys. 7. Wyniki obliczeń natężenia napromienienia w funkcji odległości dla 
podczerwonego wskaźnika laserowego FLIR EOC MLP 
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Rys. 8. Wyniki obliczeń natężenia napromienienia w funkcji odległości  
dla podczerwonego wskaźnika laserowego IR Magma Series

Rys. 9. Wyniki obliczeń natężenia napromienienia w funkcji odległości  
dla podczerwonego wskaźnika laserowego IR Laser Magma
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Rys. 8. Wyniki obliczeń natężenia napromienienia w funkcji odległości dla 
podczerwonego wskaźnika laserowego IR Magma Series 
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Rys. 9. Wyniki obliczeń natężenia napromienienia w funkcji odległości dla 
podczerwonego wskaźnika laserowego IR Laser Magma 
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Rys. 8. Wyniki obliczeń natężenia napromienienia w funkcji odległości dla 
podczerwonego wskaźnika laserowego IR Magma Series 
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Rys. 9. Wyniki obliczeń natężenia napromienienia w funkcji odległości dla 
podczerwonego wskaźnika laserowego IR Laser Magma 
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Rys. 10. Wyniki obliczeń natężenia napromienienia w funkcji odległości  
dla podczerwonego wskaźnika laserowego IR Laser Magma Series

3.2. AKTYWNE FILTRY OPTYCZNE

W obliczeniach dotyczących wartości widmowego współczynnika przepuszczania, tak 
jak poprzednio przyjęto założenie, że minimalna odległość, dla której filtry aktywne (SI) po-
winny zapewnić ochronę wynosi 20 m. Odległość ta jest kompromisem pomiędzy wymaga-
niami zawartymi w wymienionych we Wstępie normach, warunkami panującymi w czasie 
działań bojowych oraz ergonomią całego środka ochrony wzroku.

Podobnie do przypadku filtrów pasywnych założono, że plamka laserowa ma kształt:
− kołowy dla laserów, których rozbieżność wyrażona jest przez podanie jednej wartości 

rozbieżności, np. 1,2 mrad;
− prostokątny dla laserów, których rozbieżność wyrażona jest przez podanie dwóch war-

tości rozbieżności dla dwóch ortogonalnych kierunków, np. 1,2 × 12 mrad.
Prowadząc obliczenia przyjęto jednorodny rozkład natężenia w obrębie plamki lase-

rowej, jej prostopadłe padanie na powierzchnię filtru oraz pominięto rozmiar apertur wyj-
ściowych nadajników. Uzasadnienie powyższych założeń jest identyczne jak dla przypadku 
filtrów pasywnych. 

Obliczając pola powierzchni plamki laserowej D w odległości z = 20 m od wyjścia 
nadajnika, korzystano z zależności (1a) w przypadku plamki o kształcie kołowym lub (1b), 
w przypadku plamki prostokątnej. Podobnie, przy wyznaczaniu natężenia napromienienia 
na wejściu aktywnego filtru optycznego korzystano z zależności (2).

Aktywny filtr optyczna zostaje włączany, gdy na jego wejściu pojawia się narastające 
natężenie napromienienia. Ważne staje się dlatego wyznaczenie ilość energii, która dostaje 

14 
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Rys. 10. Wyniki obliczeń natężenia napromienienia w funkcji odległości dla 
podczerwonego wskaźnika laserowego IR Laser Magma Series 
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50 100 150
0.1

1

10

100

1 103

1 104

IR Laser Magma Series (808 nm) 



106

się do oka, gdy transmisja filtru maleje do wartości końcowej, tzn. stanu dużego tłumienia. 
Zakładając, że krzywa opisująca zmianę widmowego współczynnika przepuszczania ma 
następującą formę [3]:

gdzie jest wartością początkową natężenia napromienienia promieniowania padającego na 
filtr, a jest stałą czasową związaną z czasem włączenia filtra aktywnego, wartości napromie-
nienia H0 obliczano zgodnie z poniższą formułą:

gdzie oraz określają odpowiednio początek i koniec przedziału czasu, po którym dokony-
wane jest całkowanie. Punkty i położone są symetrycznie względem momentu czasowego, 
dla którego zachodzi .

Czas włączenia filtru aktywnego zdefiniowany został, jako czas dla którego wartość jest 
mniejsza od wartości napromienienia w przypadku laserów emitujących w zakresie widmo-
wym od 315 do 1400 nm, oraz od wartości napromienienia w przypadku emisji w zakre-
sie widmowym powyżej 1400 nm. Wartości napromienienia zaczerpnięto z normy PN-EN 
207:2010 Ochrona indywidualna oczu – Filtry i ochrony oczu chroniące przed promienio-
waniem laserowym. Obliczenia czasu włączania filtru aktywnego przeprowadzone zostały 
dla wskaźników i olśniewaczy laserowych zamieszczono w tabelach 1 i 4. Wyniki w formie 
wymaganego czasu włączania [3] oraz widmowego współczynnika przepuszczania światła 
w stanie włączenia dla aktywnych filtrów optycznych podsumowane zostały w tabeli 6.

Tabela 6. Wymagane wartości widmowego współczynnika przepuszczania oraz czasu włą-
czania dla aktywnych filtrów optycznych SI

Przedział długości fal 522-542 nm 631-660 nm
Widmowy współczynnik przepuszczania światła w stanie włączenia < 0,06% < 0,1%
Czas włączenia < 3 µs

Czas włączenia określa szybkość przejścia filtru ze stanu całkowicie przeziernego do 
stanu nieprzeziernego (jest to czas, w którym widmowy współczynnik przepuszczania filtru 
maleje od wartości maksymalnej do minimalnej). Przykładowy przebieg zamykania (włą-
czania) aktywnego filtru przedstawiony został na rysunku 11 [3]. 

Na osi rzędnych znajduje się widmowy współczynnik przepuszczania, a na osi odcię-
tych czas. Czas włączenia został określony na podstawie normy PN-EN 207:2010 Ochrona 
indywidualna oczu – Filtry i ochrony oczu chroniące przed promieniowaniem laserowym. 
Czas włączenia jest czasem, w którym widmowy współczynnik przepuszczania światła 
zmienia swoją wartość ze 100% do wartości określonych w tabeli 6 dla poszczególnych 
przedziałów widmowych.
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Aktywny filtr optyczna zostaje włączany, gdy na jego wejściu pojawia się 
narastające natężenie napromienienia. Ważne staje się dlatego wyznaczenie ilość energii, 
która dostaje się do oka, gdy transmisja filtru maleje do wartości końcowej, tzn. stanu 
dużego tłumienia. Zakładając, że krzywa opisująca zmianę widmowego współczynnika 
przepuszczania ma następującą formę [3]: 

𝐸𝐸(𝑡𝑡) = 𝐸𝐸𝑜𝑜 − 𝐸𝐸𝑜𝑜
1+exp (−𝛼𝛼𝛼𝛼) , (5) 

gdzie 𝐸𝐸𝑜𝑜 jest wartością początkową natężenia napromienienia promieniowania padającego 
na filtr, a 𝛼𝛼 jest stałą czasową związaną z czasem włączenia filtra aktywnego, wartości 
napromienienia H0 obliczano zgodnie z poniższą formułą: 

𝐻𝐻𝑜𝑜 = ∫ 𝐸𝐸(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡𝛼𝛼𝑘𝑘
𝛼𝛼𝑜𝑜

, (6) 

gdzie 𝑡𝑡𝑜𝑜  oraz 𝑡𝑡𝑘𝑘  określają odpowiednio początek i koniec przedziału czasu, po którym 
dokonywane jest całkowanie. Punkty 𝑡𝑡𝑜𝑜 i 𝑡𝑡𝑘𝑘 położone są symetrycznie względem momentu 
czasowego 𝑡𝑡𝑢𝑢, dla którego zachodzi 𝐸𝐸(𝑡𝑡𝑢𝑢) = 0,5𝐸𝐸𝑜𝑜. 

Czas włączenia 𝑡𝑡𝑤𝑤ł filtru aktywnego zdefiniowany został, jako czas 𝑡𝑡𝑤𝑤ł = 𝑡𝑡𝑘𝑘 − 𝑡𝑡𝑜𝑜, 
dla którego wartość 𝐻𝐻𝑜𝑜  jest mniejsza od wartości napromienienia 𝐻𝐻 = 0,005 J/m2 
w  przypadku laserów emitujących w zakresie widmowym od 315 do 1400 nm, oraz od 
wartości napromienienia 𝐻𝐻 = 100 J/m2  w przypadku emisji w zakresie widmowym 
powyżej 1400 nm. Wartości napromienienia 𝐻𝐻  zaczerpnięto z normy PN-EN 207:2010 
Ochrona indywidualna oczu – Filtry i  ochrony oczu chroniące przed promieniowaniem 
laserowym. Obliczenia czasu włączania filtru aktywnego przeprowadzone zostały dla 
wskaźników i olśniewaczy laserowych zamieszczono w tabelach 1 i 4. Wyniki w formie 
wymaganego czasu włączania [3] oraz widmowego współczynnika przepuszczania światła 
w stanie włączenia dla aktywnych filtrów optycznych podsumowane zostały w tabeli 6. 
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, (6) 

gdzie 𝑡𝑡𝑜𝑜  oraz 𝑡𝑡𝑘𝑘  określają odpowiednio początek i koniec przedziału czasu, po którym 
dokonywane jest całkowanie. Punkty 𝑡𝑡𝑜𝑜 i 𝑡𝑡𝑘𝑘 położone są symetrycznie względem momentu 
czasowego 𝑡𝑡𝑢𝑢, dla którego zachodzi 𝐸𝐸(𝑡𝑡𝑢𝑢) = 0,5𝐸𝐸𝑜𝑜. 

Czas włączenia 𝑡𝑡𝑤𝑤ł filtru aktywnego zdefiniowany został, jako czas 𝑡𝑡𝑤𝑤ł = 𝑡𝑡𝑘𝑘 − 𝑡𝑡𝑜𝑜, 
dla którego wartość 𝐻𝐻𝑜𝑜  jest mniejsza od wartości napromienienia 𝐻𝐻 = 0,005 J/m2 
w  przypadku laserów emitujących w zakresie widmowym od 315 do 1400 nm, oraz od 
wartości napromienienia 𝐻𝐻 = 100 J/m2  w przypadku emisji w zakresie widmowym 
powyżej 1400 nm. Wartości napromienienia 𝐻𝐻  zaczerpnięto z normy PN-EN 207:2010 
Ochrona indywidualna oczu – Filtry i  ochrony oczu chroniące przed promieniowaniem 
laserowym. Obliczenia czasu włączania filtru aktywnego przeprowadzone zostały dla 
wskaźników i olśniewaczy laserowych zamieszczono w tabelach 1 i 4. Wyniki w formie 
wymaganego czasu włączania [3] oraz widmowego współczynnika przepuszczania światła 
w stanie włączenia dla aktywnych filtrów optycznych podsumowane zostały w tabeli 6. 

 
Tabela 6  

Wymagane wartości widmowego współczynnika przepuszczania oraz czasu włączania 
dla aktywnych filtrów optycznych SI 

Przedział długości fal 522-542 nm 631-660 nm 

Widmowy współczynnik przepuszczania 
światła w stanie włączenia < 0,06% < 0,1% 

Czas włączenia < 3 µs 
 
Czas włączenia określa szybkość przejścia filtru ze stanu całkowicie przeziernego 

do stanu nieprzeziernego (jest to czas, w którym widmowy współczynnik przepuszczania 
filtru maleje od wartości maksymalnej do minimalnej). Przykładowy przebieg zamykania 
(włączania) aktywnego filtru przedstawiony został na rysunku 11 [3].  

Na osi rzędnych znajduje się widmowy współczynnik przepuszczania, a na osi 
odciętych czas. Czas włączenia został określony na podstawie normy PN-EN 207:2010 
Ochrona indywidualna oczu – Filtry i ochrony oczu chroniące przed promieniowaniem 
laserowym. Czas włączenia jest czasem, w którym widmowy współczynnik 
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Rys. 11. Przebieg widmowego współczynnika przepuszczania w czasie  
włączania filtru aktywnego

Zgodnie z normą PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu – Wymagania, w stanie 
wyłączenia współczynnik przepuszczania światła w zakresie widzialnym aktywnego filtru 
powinien być nie mniejszy niż 45%, identycznie jak to miało miejsce w przypadku filtrów 
pasywnych.

3.3. AKTYWNE FILTRY SZEROKOPASMOWE

Głównym zadaniem aktywnych filtrów szerokopasmowych (SZW) jest ochrona oka 
ludzkiego przed zbyt silnym promieniowaniem słonecznym, refleksami od jaskrawych 
powierzchni i wody, rozbłyskami światła towarzyszącymi eksplozji materiałów wybucho-
wych, flar świetlnych, wyładowaniom atmosferycznym, wystrzałom armatnim czy kara-
binowym, startom rakiet, itp. Filtr powinien być włączany w stan aktywny (stan o małym 
współczynniku przepuszczania światła) automatycznie, w wyniku wykrycia narastającego 
natężenia napromienienia. Czas włączenia (czas, w którym widmowy współczynnik prze-
puszczania filtru maleje od wartości maksymalnej do minimalnej) nie powinien być więk-
szy niż 0,02 s. Czas włączenia został określony na podstawie typowego czasu zamknięcia 
powieki oka ludzkiego. Dla oka miarowego wynosi on 0,2 s. Założono, że włączanie filtru 
będzie co najmniej 10 razy krótsze od zamknięcia oka. Wartości widmowego współczynni-
ka przepuszczania światła w stanie włączenia określone zostały na podstawie normy PN-EN 
172:2000 Ochrona indywidualna oczu – Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do 
zastosowań przemysłowych. W stanie włączenia wartości widmowego współczynnika prze-
puszczania światła w poszczególnych zakresach widmowych od ultrafioletu do podczerwie-
ni powinny być równe wartościom podanym w tabeli 7.
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przepuszczania światła zmienia swoją wartość ze 100% do wartości określonych w tabeli 6 
dla poszczególnych przedziałów widmowych. 
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czasu zamknięcia powieki oka ludzkiego. Dla oka miarowego wynosi on 0,2 s. Założono, 
że włączanie filtru będzie co najmniej 10 razy krótsze od zamknięcia oka. Wartości 
widmowego współczynnika przepuszczania światła w stanie włączenia określone zostały 
na podstawie normy PN-EN 172:2000 Ochrona indywidualna oczu – Filtry chroniące 
przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań przemysłowych. W stanie włączenia wartości 
widmowego współczynnika przepuszczania światła w poszczególnych zakresach 
widmowych od ultrafioletu do podczerwieni powinny być równe wartościom podanym 
w tabeli 7. 
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Tabela 7. Wymagane wartości widmowego współczynnika przepuszczania światła i czasu 
włączenia aktywnych filtrów szerokopasmowych

Przedział długości fal 280-315 nm 315-380 nm 380-780 nm > 780 nm
Widmowy współczynnik przepuszczania 
światła w stanie włączenia 0,08-0,18% 0,4-8,9% 8-17,8% 8-17,8%

Czas włączenia < 0,02 s

Identycznie jak w przypadku filtrów pasywnych i aktywnych, współczynnik przepusz-
czania światła dla szerokopasmowych filtrów aktywnych w stanie wyłączenia w zakresie 
widzialnym powinien być nie mniejszy niż 45% (zgodnie z PN-EN 166:2005 Ochrona in-
dywidualna oczu – Wymagania).

4. PODSUMOWANIE

Zapewnienie pełnej ochrony wzroku przed wszelkiego typu emiterami promieniowa-
nia optycznego (w tym laserowego) nie jest możliwe w sposób, który pozwalałby uzyskać 
poręczne i ergonomiczne środki do tego służące. Chcąc zapewnić całkowitą ochronę, filtry 
optyczne musiałyby charakteryzować się znacznymi grubościami i tym samym wagami. 
W efekcie, takie środki ochrony oczu byłyby niechętnie noszone przez żołnierzy. Ważniej-
sze jest jednak, że filtry zapewniające pełną ochronę byłyby mało przezierne, powodując 
u użytkownika wrażenie, że wokół panuje półmrok. To ogranicza w sposób oczywisty moż-
liwość obserwacji otoczenia i jeszcze bardziej zniechęca do użytkowania. Zasadnym w tej 
sytuacji było określenie pewnych granicznych wielkości, dla których ochrona wzroku jest 
skuteczna przy zachowaniu rozsądnych parametrów technicznych środków ochrony wzro-
ku, tak, aby żołnierz uzyskał ochronę nie tracąc nic na możliwości efektywnego działania.

Przeprowadzone analizy charakterystyk istniejących obecnie emiterów laserowych 
(moc/energia, rozbieżność wiązki) oraz sposobu ich użycia na polu walki wykazały, że moż-
na skutecznie chronić wzrok żołnierzy w strefie powyżej 20 m od nadajnika przy zachowa-
niu pełnej ergonomiczności. 

Z punktu widzenia właściwości użytkowych, filtry optyczne podzielić można na filtry 
pasywne i aktywne. W grupie aktywnych filtrów optycznych wyróżnia się filtry przeciwla-
serowe i filtry szerokopasmowe, chroniące przed olśnieniem. W zależności od zastosowania 
i potrzeb, filtry optyczne mogą być wykorzystywane pojedynczo lub mogą być tworzone ich 
dowolne kombinacje. 

Obliczenia numeryczne pokazały, że wartości widmowego współczynnika przepuszcza-
nia filtrów przeciwlaserowych powinny w zakresie spektralnym 522-542 nm być mniejsze 
od 0,06%, natomiast w przedziale 631-660 nm, mniejsze od 0,1%. Widmowy współczynnik 
przepuszczania filtrów chroniących dodatkowo przed promieniowaniem UV i IR powinien 
być mniejszy od 0,01% dla długości fal poniżej 470 nm oraz powyżej 800 nm.

Filtry przeciwlaserowe aktywne muszą spełniać dodatkowo warunek, aby czas ich włą-
czania był krótszy niż 3 µs. W przypadku aktywnych filtrów szerokopasmowych, których 
zadaniem jest ochrona wzroku przed zbyt silnymi rozbłyskami promieniowania świetlnego, 
czas włączenia nie powinien być większy niż 0,02 s. Wartości widmowego współczynnika 
przepuszczania światła w stanie włączenia powinny być nie mniejsze niż 45%, w zgodzie 
z normą PN-EN 172:2000 Ochrona indywidualna oczu – Filtry chroniące przed olśnieniem 
słonecznym, do zastosowań przemysłowych.
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NOWOCZESNE SYSTEMY INSTALACYJNE 
W BUDOWNICTWIE I ZAGROŻENIA 

W PRZYPADKU NIEWŁAŚCIWEJ OBSŁUGI 
I KONSERWACJI 

Abstract

The paper describes the issues of technical solutions to contemporary installations used in 
construction. Technical characteristics of installation systems refers to recovery systems 
of ventilation installations and various sources of heat for building heating and domestic 
hot water. In the description of the technical installation solutions also presents available 
materials, such as pipes, shutoff valves, regulatory, safety, control and measurement, as well 
as circulation pumps. In reference to the applicable installation materials there are presented 
potential threats in the operation of the system in the case of the absence of professional 
service and maintenance during use of the building.

Streszczenie

W referacie opisano kwestie technicznych rozwiązań współczesnych instalacji stosowanych 
w budynkach. Charakterystyka techniczna systemów instalacyjnych odnosi się do odzysku 
ciepła w instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych i różnych źródeł wytwarzania ciepła 
dla potrzeb ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W opisie tech-
nicznych rozwiązań instalacji przedstawiono również dostępne materiały, jak rury, armatura 
odcinająca, regulacyjna, zabezpieczająca i kontrolno-pomiarowa, a także pompy cyrkula-
cyjne. W nawiązaniu do stosowanych materiałów instalacyjnych zaprezentowano poten-
cjalne zagrożenia w eksploatacji instalacji przy braku profesjonalnej obsługi i konserwacji 
podczas użytkowania budynku.

1. WPROWADZENIE

Instalacje w budynkach służą do zapewnienia odpowiedniej jakości życia ich mieszkań-
com. Rodzaje instalacji stosowanych w budynkach zależą od rozwoju technicznego dane-
go kraju, poziomu życia w sensie finansowym i od oczekiwań użytkowników budynków. 
Prawidłowość jest taka, że jeżeli w danym regionie ma miejsce wysoki rozwój techniczny, 
są odpowiednie zasoby finansowe, to i oczekiwania przybierają wyższy standard. Współ-
cześnie dla ujednolicenia rozumienia standardu budynku wprowadzono klasy budynków 
biurowych, hoteli, itp. Realizując szeroko rozumiany zrównoważony rozwój we wszyst-
kie dziedziny życia, również w budownictwo, wprowadzane są klasy jakości, najczęściej 
związane z ilością zużywanej energii do funkcjonowania budynku i najwyższa klasa ma 
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oznaczenie A+, a najniższa G. Na rys. 1 przedstawiono przykład takiej klasyfikacji. Proble-
matyka wysokiego standardu danego budynku wynika również z potrzeb technologicznych 
i odnosi się głównie do szczególnych dziedzin przemysłowych, jak elektronika, farmacja, 
mikroelektronika, nanotechnologie, a także pomieszczenia specjalistyczne, które wymagają 
stałej wartości temperatury i wilgotności względnej oraz bardzo czystego powietrza. Wyso-
ki standard wykończenia, jak i gwarantowanie stabilnych warunków mikroklimatycznych 
przez cały rok są wymagane ze względu na precyzję wykonania wyrobu, bardzo małą jego 
wielkość lub potrzebę zachowania wysokich wymagań higienicznych.

Rys.1. Etykiety efektywności energetycznej, a potencjał oszczędności energii  
stosowanych silników elektrycznych wentylatorów

Odnosząc się do rys. 1 ważną cechą współczesnych instalacji w budynkach jest również 
niskie zużywanie energii elektrycznej i cieplnej w każdym roku eksploatacji, co odnosi się 
szczególnie do opłat za pobierany prąd i ciepło. Kwestia opłat za ciepło odnosi się do pła-
cenia za ciepło pobierane z miejskiej sieci ciepłowniczej lub koszty zakupu paliwa stałego, 
oleju opałowego oraz gazu ziemnego, czy też butanu technicznego. 

Wentylacja pomieszczeń każdego budynku jest wymagana ze względu na potrzebę od-
dychania przebywających osób, usunięcie zapachów lub innych czynników zmieniających 
naturalny skład powietrza atmosferycznego lub zwiększających udział tych składników, 
które występują naturalnie w powietrzu. W budynkach biurowych, mieszkalnych, szkołach 
znajduje się duża liczba osób oraz komputerów. Zakłóceniami są więc ciepło, wilgoć i dwu-
tlenek węgla, jako produkt oddychania. Wilgoć i ciepło od ludzi są rezultatem przemian 
metabolicznych i dążenia układu termoregulacyjnego człowieka do zapewnienia równowa-
gi cieplnej wnętrza organizmu stosownie do panujących warunków otaczających człowie-
ka. W budynkach występują również zyski ciepła od nasłonecznienia latem, a zimą straty 
ciepła przez przegrody zewnętrzne budynku. Celem asymilacji czynników zakłócających 
wnętrze pomieszczeń stosowane są instalacje wentylacyjne, które zapewniają odpowiedni 
komfort higieniczny (świeże powietrze) oraz instalacje do ogrzewania i chłodzenia. Wszyst-
kie te instalacje razem zapewniają komfort cieplny i higieniczny dla przebywających ludzi 
w budynkach. Powietrze wentylacyjne pobierane z zewnątrz jest uzdatniane przed wpro-
wadzeniem go do pomieszczeń. Uzdatnianie powietrza wentylacyjnego obejmuje: filtrację, 
podgrzewanie (chłodzenie), nawilżanie (osuszanie). Do podgrzewania powietrza trzeba do-
starczyć ciepło, które w pierwszym rzędzie ma pochodzić z odzysku z powietrza wywie-
wanego, a dopiero później dogrzanie do wymaganej temperatury nagrzewnicą (wodną lub 
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nasłonecznienia latem, a zimą straty ciepła przez przegrody zewnętrzne 
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stosowane są instalacje wentylacyjne, które zapewniają odpowiedni komfort 
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Wszystkie te instalacje razem zapewniają komfort cieplny i higieniczny dla 
przebywających ludzi w budynkach. Powietrze wentylacyjne pobierane  
z zewnątrz jest uzdatniane przed wprowadzeniem go do pomieszczeń. 
Uzdatnianie powietrza wentylacyjnego obejmuje: filtrację, podgrzewanie 
(chłodzenie), nawilżanie (osuszanie). Do podgrzewania powietrza trzeba 
dostarczyć ciepło, które w pierwszym rzędzie ma pochodzić z odzysku  
z powietrza wywiewanego, a dopiero później dogrzanie do wymaganej 
temperatury nagrzewnicą (wodną lub elektryczną lub ciepłem ze skraplacza 
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elektryczną lub ciepłem ze skraplacza pompy ciepła). Na rys. 2. Przedstawiono przykład 
centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła.

Rys.2. Schemat centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła za pomocą wymiennika  
obrotowego (rotor)

Problematyka odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych jest rozwiązywana od lat 
siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Rozwiązania techniczne wykorzystują dostępne tech-
niki odzysku ciepła z powietrza wywiewanego z pomieszczeń, aby efektywność odzysku 
ciepła była możliwie najwyższa. Zrównoważony rozwój wymaga od techniki wentylacyjnej 
efektywności osiągającej więcej niż 80 % odzysku ciepła. Wymagania techniczne odnoś-
nie central wentylacyjnych określone są w przepisach budowlanych pod nazwą warunki 
techniczne. Przepisy te są również konsekwencją członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 
która zobowiązuje kraje członkowskie do implementacji dyrektyw. W Polsce odzysk ciepła 
w wentylacji od stycznia 2016r jest zgodny z Dyrektywą Ekoprojekt (Energy using Pro-
ducts, EuP – EcoDesign). Wymagania zostały zdefiniowane w Rozporządzeniach Komisji 
UE Nr 1253/2014 i 1254/2014. Odnosząc się do wymienionych rozporządzeń odzysk ciepła 
w wentylacji musi osiągać następujące poziomy efektywności:
– od stycznia 2016 r – min. 67% (min.63% z medium pośredniczącym),
– od stycznia 2018 r – min. 73% (min.68% z medium pośredniczącym).

Założeniem dyrektyw jest, aby aktualnie urządzenia wentylacyjne zaoszczędzały co 
najmniej tyle energii pierwotnej, EP, (elektrycznej i cieplnej) ile zużywają energii elektrycz-
nej, natomiast od 1 stycznia 2018r. centrale wentylacyjne muszą odzyskać znacznie więcej 
energii pierwotnej niż zużywają, a wymagana energia cieplna do wentylacji budynku będzie 
zmniejszona o ok. połowę w stosunku do aktualnego zapotrzebowania.

Zatem, od 01.01.2016 nastąpiło wdrożenie kolejnego etapu Dyrektywy EuP, który do-
tyczy tzw. systemów wentylacyjnych SW (urządzeń wentylacyjnych) przeznaczonych do 
wymiany zużywanego powietrza w budynku lub jego części. Określenie SW system wen-
tylacyjny (urządzenie wentylacyjne) odnosi się do wentylatorów dachowych, kanałowych, 
urządzeń wentylacyjnych do budynków mieszkalnych, jak i również większych jednostek 
stacjonarnych. Urządzenia kategorii (SW) muszą spełnić wymagania dotyczące minimalnej 
sprawności oraz powinny być wyposażone przynajmniej w kilkustopniowy regulator wy-
dajności powietrza. 
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zaoszczędzały co najmniej tyle energii pierwotnej, EP, (elektrycznej i cieplnej) 
ile zużywają energii elektrycznej, natomiast od 1 stycznia 2018r. centrale 
wentylacyjne muszą odzyskać znacznie więcej energii pierwotnej niż zużywają, 
a wymagana energia cieplna do wentylacji budynku będzie zmniejszona o ok. 
połowę w stosunku do aktualnego zapotrzebowania. 

Zatem, od 01.01.2016 nastąpiło wdrożenie kolejnego etapu Dyrektywy EuP, 
który dotyczy tzw. systemów wentylacyjnych SW (urządzeń wentylacyjnych) 
przeznaczonych do wymiany zużywanego powietrza w budynku lub jego części. 
Określenie SW system wentylacyjny (urządzenie wentylacyjne) odnosi się do 
wentylatorów dachowych, kanałowych, urządzeń wentylacyjnych do budynków 
mieszkalnych, jak i również większych jednostek stacjonarnych. Urządzenia 
kategorii (SW) muszą spełnić wymagania dotyczące minimalnej sprawności 
oraz powinny być wyposażone przynajmniej w kilkustopniowy regulator 
wydajności powietrza.  
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Wymienione wymagania dotyczą sprawności wentylacyjnej centrali wzorcowej w wa-
runkach suchych (bez wpływu wilgotności), przy zredukowanej różnicy temperatur przed 
i za odzyskiem ciepła do 20°C, co w praktyce przekłada się na zdecydowanie wyższe spraw-
ności w obliczeniowych punktach pracy produkowanych central wentylacyjnych, niekiedy 
około 80%, przy zwiększonej różnicy temperatur i mokrej wymianie ciepła. Każdy dobór 
centrali wentylacyjnej, jako zgodny z Ekoprojektem powinien zawierać zestaw danych 
umożliwiających ocenę nie tylko konfiguracji projektowej w założonym punkcie pracy ale 
również dane centrali wzorcowej z deklaracją spełnienia wymagań sprawności i zużycia 
energii pierwotnej na odpowiednim poziomie. 

Obowiązek doposażenia SW w element regulacji spoczywa na firmie instalacyjnej. Wy-
kluczone z przestrzegania rozporządzenia Ekoprojektu są urządzenia wentylacyjne prze-
znaczone do ochrony zdrowia i życia ludzkiego (urządzenia ATEX – stosowane w strefach 
zagrożonych wybuchem, wentylatory oddymiające), jak również jednostki chemoodporne 
lub wysokotemperaturowe. Zatem praktycznie niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowa-
nia do następujących rodzajów urządzeń wentylacyjnych:
– gdy pobór mocy jest mniejszy niż 30W (na strumień powietrza),
– wentylatory osiowe lub promieniowe, które są wyposażone wyłącznie w obudowę,
– wentylatory wywiewne oddymiające, o ile nie są one wykorzystywane do codziennej 

wentylacji według zapotrzebowania na powietrze higieniczne,
– wentylatory przeciwwybuchowe,
– temperatura strumienia powietrza lub otoczenia silnika jest mniejsza niż 40 °C,
– wentylatory pracujące w temperaturze otoczenia powyżej 65°C,
– wentylatory wywiewne do medium o temperaturze powyżej 100°C,
– napięcie zasilania przekracza 1000 V AC lub 1500 V DC,
– wentylatory wywiewne do agresywnych mediów,
– w przypadku zastosowania do okapów i kuchenek,
– centrala zawiera wymiennik ciepła oraz pompę ciepła do odzysku ciepła z powietrza 

wyrzucanego do atmosfery.

Optymalizacja techniczna w budownictwie odnosi się więc do rozwiązań budowlanych, 
głównie materiały izolacyjne, grubość izolacji termicznej podłogi, ścian, dachu, jakości sto-
larki okiennej i drzwiowej w odniesieniu do wartości ich współczynnika przenikania ciepła 
„U” i wreszcie wybór instalacji do ogrzewania i ewentualnie chłodzenia budynku.

2. WYMAGANIA MIKROKLIMATYCZNE I INSTALACYJNE 
WSPÓŁCZESNYCH BUDYNKÓW

Istotnymi parametrami mikroklimatycznymi, które muszą zapewniać instalacje danego 
budynku są:
– temperatura powietrza,
– wilgotność względna powietrza,
– prędkość ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi nie powodująca efektu przeciągu, 

który jest odbierany przez użytkowników negatywnie,
– czystość powietrza mierzona brakiem zapylenia ziarnami o określonej średnicy, w tym 

brakiem cząstek mikrobiologicznych, pyłowych i zapachowych,
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– odpowiednia ilość powietrza świeżego odnoszona do przebywającej w danym pomiesz-
czeniu osoby, co bardzo wiąże się z asymilacją dwutlenku węgla wydychanego przez 
ludzi, niedobór świeżego powietrza tworzy zaduch,

– bilans powietrza nawiewanego z usuwanym w takiej konfiguracji, aby stosowanie do 
potrzeb zapewniać w pomieszczeniu nadciśnienie lub podciśnienie.

Współczesne budynki podlegają klasyfikacji i najwyżej ceniona jest klasa A. Właściwo-
ści techniczne takiego budynku w odniesieniu do cech związanych z komfortem i ochroną 
środowiska, co jest również zgodne z wymaganiami art. 5 Prawa budowlanego, zamiesz-
czono w tabeli 1.

Lokalizacja jest jednym z najważniejszych elementów określających klasę budynku. 
Tylko lokalizacje w centralnych dzielnicach lub w dzielnicach biznesowych mogą zostać 
uznane za lokalizację w klasie A lub nawet A+.

Tabela 1. Wybrane parametry technicznej jakości budynku w standardzie odpowiadającym 
klasie A.

Wizerunek budynku
Budynek – Ikona (AD)
Prestiżowy budynek
rozpoznawalny 
poprzez swoją
markę i/lub
charakterystyczny wygląd.

Za prestiżowy można uznać budynek, który:
- wyróżnia się z otaczającej go zabudowy miejskiej,
- dominuje nad placem lub skrzyżowaniem,
- wychodzi na pierwszy plan w okolicy dzięki swoim rozmiarom,
- odznacza się w okolicy dzięki wybitnej architekturze,
- dominuje w okolicy dzięki swojej marce lub marce najemców.

Sufity i oświetlenie (OB)
Sufit z wydajnym oświetleniem 
spełniającym minimalne 
wymagania.

Sufity można podzielić na dwa główne typy:
- sufity podwieszone, zapewniające jasną, regularną i płaską 

powierzchnię, w których można ukryć instalacje jak również 
pozwalają one kontrolować poziom hałasu i oświetlenia;

- sufity otwarte, gdzie konstrukcja oraz instalacje pozostają 
widoczne.

Oświetlenie
Efektywność miejsca pracy można zwiększyć zapewniając wydajne 
i komfortowe oświetlenie. Należy unikać wysokiego kontrastu, 
olśnień i migotania w celu zmniejszenia uczucia dyskomfortu 
i zmęczenia u pracowników.
Do standardowych zastosowań biurowych natężenie światła nie 
powinno być mniejsze niż 300 Luxów. Do pracy przy komputerze 
nie mniejsze niż 500 Luxów, a w przestrzeni korytarzy nie mniejsze 
niż 100 Luxów (średnio 200 Luxów).
Oszczędność energii w systemach oświetleniowych może być 
osiągana poprzez:
- zastosowanie ściemniaczy
- zastosowanie oświetlenia sterowanego detektorami ruchu
- kontrolowane użycie światła dziennego
- świetlówki z luminoforem trójpasmowym o średnicy 26 mm /16 

mm
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Instalacje elektryczne (OB)
Zasilanie spełniające minimalne
wymagania.

Wymagania dla instalacji elektrycznych:
- moc oświetlenia: 20 W/m2

- sprzęt biurowy i klimatyzacja: 60 W/m2

- należy zapewnić kilka wolnych obwodów na tablicach 
rozdzielczych przy pionach instalacyjnych.

System BMS (OB)
Nowoczesny system BMS 
z możliwością kontroli 
i sterowania systemem bezpie-
czeństwa pożarowego, kontroli 
dostępu, systemami bytowymi 
i innymi systemami budynku.

System Zarządzania Budynkiem zalecany jest jako najlepszy sposób 
sprawowania kontroli nad funkcjonowaniem poszczególnych 
elementów budynku.
Zaleca się, aby system BMS kontrolował następujące funkcje:
- klimat wewnątrz pomieszczeń (ogrzewanie / chłodzenie)
- systemy bezpieczeństwa
- oświetlenie z łatwym sposobem strefowania
- ochrona ppoż. i kontrola dostępu dla ekip ratunkowych na 

poziomie parteru
Źródła zasilania (OB):
Dywersyfikacja źródeł
zasilania na wypadek awarii
sieci energetycznej.

Dywersyfikacja źródeł zasilania jest wymagana w budynkach klasy 
A:
- dywersyfikacja może zostać wykonana poprzez 
zastosowanie generatora lub poprzez przyłączenie do innej sieci 
energetycznej
- agregat prądotwórczy do obsługi systemów bezpieczeństwa
- ilość miejsca na agregaty prądotwórcze najemców może 
się różnić w zależności od ilości najemców .

Oświetlenie naturalne (OB):
Odpowiedni poziom oświetlenia
światłem naturalnym,
przynajmniej 70%
powierzchni najmu netto 
rozmieszczonej w odległości

nie większej niż 6 m
od okien.

Wysokość pomieszczeń:
- wysokość biur zgodnie z wymogami w wynosi 3,0 m, jednakże 

może być zmniejszona pod warunkiem uzyskania odstępstwa od 
SANEPID,

- w budynkach klasy A zalecana minimalna wysokość to 2,7 m,
- decydujące znaczenie dla komfortu użytkowników przestrzeni 

biurowej ma stosunek wysokości pomieszczenia do głębokości 
traktu.

Zalecenia:
- maksymalna głębokość pomieszczenia: 2,0 ÷ 2,5 H w m, (H – 

wysokość kondygnacji),
- stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi powinien 

wynosić 1:8,
- współczynnik 40% szklenia elewacji jest uważany jako wskaźnik 

zapewniający wymagane poziomy oświetlenia naturalnego. 
- co najmniej 70 % powierzchni użytkowej biura powinno 

znajdować się w odległości od okien nie przekraczającej 6 m
Ogrzewanie, klimatyzacja
i wentylacja (OB)
Zastosowanie
nowoczesnego systemu
HVAC wraz z kontrolą
wilgotności zapewniającego
właściwy klimat wewnątrz
pomieszczeń.

W budynkach klasy A wymagane jest zastosowanie trwałych, 
cichych, wydajnych i elastycznych systemów ogrzewania, chłodzenia 
i wentylacji.
Projektowanie klimatyzacji pozwalającej na utrzymanie stałej 
temperatury +22°C bez względu na warunki zewnętrzne, 
eksploatacja klimatyzacji jest droga i energochłonna.
Ilość wymian powietrza przy wentylacji mechanicznej powinna 
wynosić co najmniej 30 m3 na godzinę na 1 osobę. 
Wilgotność względna powietrza powinna być utrzymana na poziomie 
40 % lub większym do 60%.
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Hałas (OB)
Ciche środowisko w biurach.

Poziom hałasu w środowisku biurowym jest bardzo istotny i ma 
ogromny wpływ na wydajność pracowników.
Maksymalny dopuszczalny poziom hałasu powinien wynosić:
Biuro: 40 dB(A).
Praca wymagająca koncentracji: 35 dB(A).
Rozwój zrównoważony budynku

Standardy ochrony
środowiska (AD)
Aby nowoprojektowane
budynki biurowe mogły
pretendować do grona
najlepszych w Europie,
powinny uzyskać jeden
z następujących
standardów:
ocenę „Bardzo dobrą”
w punktacji BREEAM
lub certyfikat LEED Gold.

BREEAM – Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method.
Budynek może otrzymać certyfikat BREEAM na jednym 
z pięciu poziomów w zależności od liczby uzyskanych 
punktów:
· Pass
· Good
· Very Good
· Excellent
· Outstanding
LEED – Leadership in Energy and Environmental 
Design.
Budynki otrzymują punkty, a następnie kwalifikują się do 
jednego z poziomów certyfikacji – Srebrnego, Złotego 
oraz Platynowego.

BREEAM został stworzony przez 
Brytyjski Instytut Badawczy (BRE). 
Standardy BREEAM początkowo 
stosowane w Wielkiej Brytanii, obecnie 
zwiększyły zasięg na całą Europe i Bliski 
Wschód.
Standardy BREEAM dla obiektów 
biurowych są środkiem
klasyfikacji budynków związanych 
z wpływem budynków na środowisko, 
w wyniku których przyznawana jest ocena: 
Dostateczna, Dobra, Bardzo Dobra, 
Celująca. 
LEED – program certyfikacyjny 
ustanowiony przez amerykański program 
USGBC (The US Green Building Council).

Określa on wzorce dla projektowania, 
realizacji oraz funkcjonowania budynków,
oceniając ich wyniki na pięciu głównych 
polach:
- wybór materiałów
- efektywność energetyczna
- oszczędność zasobów wody
- zrównoważone zagospodarowanie 

terenu
- jakość środowiska wewnątrz budynku.

Redukcja emisji CO2 (AD)
Osiągnięcie przynajmniej
10% redukcji emisji CO2
w porównaniu do poziomu
wymaganego przez obecne
polskie przepisy.

Ustanowiony przez Unię Europejską 
harmonogram redukcji emisji CO2 
przewiduje, że do 2020 r. Polska obniży 
emisję o 20% w porównaniu do 1990 
r. Za 40% krajowego zużycia energii 
odpowiedzialna jest branża budowlana. 
Konieczne jest więc połączenie technologii 
pozyskiwania energii odnawialnej 
z technologiami służącymi oszczędzaniu 
energii.

Kryteria jakości podane w tabeli 1: OB- obowiązkowe, AD- dodatkowe.
 
Instalacje współczesnych budynków muszą cechować się wysokim wskaźnikiem ener-

gooszczędności, być nowoczesne i nie wymagające bezpośredniej obsługi przez personel 
ludzki, a pozwalające użytkownikowi na zdalne uruchamianie, zatrzymanie lub nastawianie 
parametrów mikroklimatycznych, najczęściej temperatury i wilgotności względnej powie-
trza w pomieszczeniach. W przypadku budynków o wyższych wymaganiach higienicznych 
lub produkcyjnych precyzyjnej kontroli i dotrzymywaniu podlegają:
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– temperatura powietrza,
– wilgotność względna powietrza,
– czystość powietrza,
– odpowiednia ilość powietrza świeżego, 
– odpowiedni bilans powietrza nawiewanego gwarantujący nadciśnienie lub podciśnie-

nie.
Temperatura powietrza w pomieszczeniach jest wytwarzana i utrzymywana za pomocą 

instalacji do ogrzewania (grzejniki, klimakonwektory, pompy ciepła) oraz instalacją wenty-
lacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Dokładnie działa to tak, że tyle ciepła ile może 
dostarczyć powietrze wentylacyjne, które w podstawowej części ma asymilować dwutlenek 
węgla wydychany przez ludzi (wymaganie higieniczne), jest pobierane przez dane pomiesz-
czenia, a pozostała część wymagana na pokrycie strat ciepła jest pobierana z instalacji do 
ogrzewania. Latem, kiedy występują duże zyski ciepła od nasłonecznienia i również od 
ludzi, komputerów i innych urządzeń, trzeba chłodzić zarówno powietrze dostarczane in-
stalacją wentylacji nawiewno-wywiewnej, jak i przestrzeń pomieszczeń. Sposób chłodzenia 
jest identyczny jak w przypadku ogrzewania budynku. Część chłodzenia realizuje powietrze 
wentylacyjne, a pozostałą część potrzebnej energii chłodniczej, w danym pomieszczeniu, 
dostarcza instalacja chłodnicza. Aktualnie do stosowania w budynkach są dostępne nastę-
pujące rozwiązania instalacyjne:
– oparte na wodzie lodowej o parametrach 6/12°C, która jest rozprowadzana rurociągami 

po budynku i w pomieszczeniach zamontowane są klimakonwektory lub belki chłodzą-
ce,

– oparte na szybko parujących czynnikach chłodniczych (freonach), w których bezpo-
średnie odparowanie czynnika w jednostce wewnętrznej zamontowanej w danym po-
mieszczeniu (klimatyzatorze) chłodzi przestrzeń pomieszczenia,

– oparte na pompach ciepła, gdzie „dolne źródło” pomp ciepła stanowi instalacja z wodą 
o temperaturze 30/36°C, która jest rozprowadzona rurociągami po całym budynku, 
woda ta jest schładzana w wieżach chłodniczych, a pompy ciepła podobne wielkością 
do klimakonwektorów są zainstalowane w klimatyzowanych pomieszczeniach i latem 
chłodzą je, a zimą ogrzewają, przy czym temperatura wody w instalacji cyrkulacyjnej 
jest niższa i wynosi 22/29°C, wymagane jest dozowanie ciepła z węzła cieplnego lub 
kotłowni.
Sprawność instalacji opartych na pompach ciepła jest najwyższa i pozwala na zmniej-

szenie zużycia energii pierwotnej o 20-30% więcej niż w pozostałych rozwiązaniach insta-
lacyjnych. 

Wilgotność względna powietrza, w budynkach bez podwyższonego standardu, jest wy-
nikowa, co oznacza, że latem powietrze jest wilgotne, często bliskie 70%, a zimą powietrze 
pomieszczeń jest suche o wilgotności poniżej 20%. Budynki szpitalne, produkcji elemen-
tów elektroniki, leków wymagają zapewnienia czystości powietrza, która jest osiągana wie-
lostopniową filtracją powietrza, najczęściej w trzech stopniach, gdzie kolejno powietrze 
zewnętrzne jest oczyszczane z pyłów grubych (filtr I stopnia, zgrubny), dalej pyły średnie 
(filtr II stopnia, dokładny) i mikrocząsteczki (filtr III stopnia, wysokoskuteczne filtry HEPA 
i ULPA). Filtracja pierwszego (I) stopnia powietrza świeżego musi być realizowana w każ-
dej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewnej, II stopień wynika z potrzeby realiza-
cji wentylacji w budynku o podwyższonym standardzie. Trzeci stopień filtracji powietrza 
ma miejsce w danych pomieszczeniach, filtry wysokoskuteczne umieszczone są w danym 
pomieszczeniu i stanowią element nawiewnika lub również wywiewnika. Pomieszczenia, 
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w których powietrze wentylacyjne poddawane jest filtracji III stopnia są pomieszczeniami 
„czystymi” i w nich powietrze musi być wysoko oczyszczone ze względu na wymagania 
higieniczne (szpitale – sale operacyjne i intensywnego nadzoru medycznego) lub technolo-
giczne (farmacja, produkcja elektroniki, laboratoria). W tabeli 2 przedstawiono klasyfikacje 
filtrów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych do oczyszczania powietrza w trzech 
stopniach jego oczyszczania.

W rozwiązaniu technicznym mechanicznej instalacji wentylacyjnej, najczęściej na-
wiewno-wywiewnej, pierwszy i drugi stopień filtracji powietrza świeżego (nawiewanego) 
są realizowane w centrali wentylacyjnej, a trzeci stopień filtracji (dokładny) ma zastoso-
wanie w danym pomieszczeniu. Współczesne centrale wentylacyjne wykonywane są, jako 
moduły sekcyjne, przy czym każdy moduł spełnia daną funkcje uzdatniania powietrza przed 
jego wprowadzeniem do pomieszczenia. Zatem, odpowiednio do standardu budynku do-
biera się konieczne sekcje centrali wentylacyjnych odpowiadające wymaganym procesom 
uzdatniania powietrza. 

Tabela 2. Klasyfikacja filtrów powietrza wentylacyjnego

Podział filtrów wg różnych klasyfikacji
Niemcy Normy Europejskie

Podstawa klasyfikacji DIN 24184 PN-EN 779
DIN24185 -

Filtry wstępne (zgrubne) EU1 G1
EU2 G2
EU3 G3
EU4 G4

Filtry dokładne EU5 G5
EU6 G6
EU7 G7
EU8 G8
EU9 G9

Filtry wysokoskuteczne HEPA H10
EU10 H11

H12
EU12 H13
EU13 H14

Filtry wysokoskuteczne ULPA U15
U16
U17 

Standardowe instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej danego budyn-
ku muszą posiadać (wymaganie sanepidu) następujące sekcje (moduły) centrali wentyla-
cyjnej:
– filtracji pierwszego stopnia – usuniecie pyłów,
– odzysku ciepła z powietrza usuwanego,
– nagrzewnicy,
– wentylatora.

Ponadto, wlot powietrza świeżego do centrali musi mieć odcięcie za pomocą przepust-
nicy z siłownikiem elektrycznym, który przy każdym wyłączeniu centrali zamyka prze-
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pustnice i podobnie wylot powietrza zużytego na zewnątrz, co zapewnia ochronę centrali 
przed wymrożeniem i napływem bardzo zimnego powietrza grawitacyjnie do budynku, gdy 
centrala jest wyłączona. Konieczne jest również stosowanie zabezpieczenia nagrzewnicy 
powietrza przed zamrożeniem, gdy nagrzewnica jest zasilana gorącą wodą, co jest reali-
zowane czujnikiem temperatury rozpiętym w polu nagrzewnicy i termostatycznym regula-
torem. Działanie polega na tym, że jeśli temperatura powietrza za nagrzewnicą przyjmuje 
wartość +5°C, następuje całkowite otwarcie zaworu z siłownikiem zasilania nagrzewnicy 
gorąca wodą, a jeśli temperatura nadal się nie podnosi układ zabezpieczenia, nazywany 
„frost”, wyłącza wentylatory (nawiewny i wywiewny) i następuje zamkniecie przepustnic 
na świeżym i wyrzutowym powietrzu centrali wentylacyjnej, a nagrzewnica ciągle jest za-
silana gorącą wodą przy 100% otwarciu zaworu regulacyjnego (zaworu z siłownikiem). 
W centrali klimatyzacyjnej oprócz wyżej wymienionych sekcji występują jeszcze:
– chłodnica – chłodząca powietrze „na sucho” lub „na mokro”,
– nagrzewnica wtórna,
– filtr II stopnia,
– wentylator nawiewny.

Na wyciągu powietrza z pomieszczeń, w każdym układzie, czy tylko wentylacja, czy 
klimatyzacja, występuje filtr powietrza i urządzenie odzysku ciepła, a następnie wentylator 
wyciągowy powietrza z pomieszczeń i wyrzutu, po odzysku, na zewnątrz [1,2,10,11]. Na 
rys. 3 przedstawiono wybrany przykład centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej, nawiewno-
-wywiewnej z odzyskiem ciepła za pomocą wymiennika obrotowego.

Rys. 3. Centrala wentylacyjna z chłodzeniem powietrza i odzyskiem ciepła  
za pomocą wymiennika obrotowego (rotora)

Kapitalne znaczenie w użytkowaniu budynku ma jego bezpieczeństwo przeciwpoża-
rowe [3]. Wymagane jest, aby każdy budynek cechował się bierną i aktywną zdolnością 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W istocie bezpieczeństwo przeciwpożarowe odnosi 
się do stosowania niepalnych materiałów, zapewnienia bezpiecznej ewakuacji w poziomie 
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Kapitalne znaczenie w użytkowaniu budynku ma jego bezpieczeństwo 
przeciwpożarowe [3]. Wymagane jest, aby każdy budynek cechował się bierną  
i aktywną zdolnością w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W istocie 
bezpieczeństwo przeciwpożarowe odnosi się do stosowania niepalnych 
materiałów, zapewnienia bezpiecznej ewakuacji w poziomie i pionie budynku, 
co jest osiągane poprzez odpowiednie projektowanie i wykonawstwo klatek 
schodowych, korytarzy ewakuacyjnych, które jednocześnie w sytuacji pożaru 
muszą być pozbawione dymu. Osiągane jest to również instalacjami 
monitoringu pożaru, a także sprawną instalacją napowietrzania klatek 
schodowych i usuwania dymu z korytarzy. W skromniejszych rozwiązaniach ma 
miejsce grawitacyjne oddymianie klatek schodowych poprzez automatyczne 
otwieranie klap z instalacji alarmu pożaru. 

 
3. SYSTEMY INSTALACYJNE WSPÓŁCZESNYCH BUDYNKÓW 

 
Współczesne budynki w zależności od przeznaczenia można podzielić na: 

mieszkalne, biurowe, hotelowe, szpitalne, przemysłowe i usługowe  
o różnej funkcji usług. W odniesieniu do instalacji ma zastosowanie 
optymalizacja zużywania mediów podczas eksploatacji budynku, której celem 
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i pionie budynku, co jest osiągane poprzez odpowiednie projektowanie i wykonawstwo 
klatek schodowych, korytarzy ewakuacyjnych, które jednocześnie w sytuacji pożaru muszą 
być pozbawione dymu. Osiągane jest to również instalacjami monitoringu pożaru, a tak-
że sprawną instalacją napowietrzania klatek schodowych i usuwania dymu z korytarzy. 
W skromniejszych rozwiązaniach ma miejsce grawitacyjne oddymianie klatek schodowych 
poprzez automatyczne otwieranie klap z instalacji alarmu pożaru.

3. SYSTEMY INSTALACYJNE WSPÓŁCZESNYCH BUDYNKÓW

Współczesne budynki w zależności od przeznaczenia można podzielić na: mieszkalne, 
biurowe, hotelowe, szpitalne, przemysłowe i usługowe o różnej funkcji usług. W odniesie-
niu do instalacji ma zastosowanie optymalizacja zużywania mediów podczas eksploatacji 
budynku, której celem jest minimalizowanie zużywania zasobów naturalnych ziemi, aby 
pozostawić je również przyszłym pokoleniom, jak i ograniczanie zanieczyszczania śro-
dowiska naturalnego poprzez minimalizację odpadów i zanieczyszczeń emitowanych do 
atmosfery, w tym zanieczyszczenia hałasem [1-11]. Uwzględniając zaspokajanie potrzeb 
ludzi lub technologii w budynkach obecnie mają zastosowanie następujące instalacje:
– elektryczne,
– wodociągowo – kanalizacyjna,
– kanalizacja deszczowa,
– hydrantowa, lub hydrantowa i tryskaczowa,
– centralnego ogrzewania,
– chłodzenia,
– wentylacyjne,
– wentylacyjno-klimatyzacyjne,
– kontroli i zarzadzania wymienionymi instalacjami – system bms,
– napowietrzania klatek schodowych i szybów wind, w tym wind przeznaczonych do 

ewakuacji,
– usuwania dymu z korytarzy,
– system alarmu pożaru,
– dźwiękowy system ostrzegawczy,
– monitoringu strefy zewnętrznej i wewnętrznej budynku,
– kontroli wejścia i wyjścia z budynku.

Poprawne działanie wymienionych instalacji w budynku, w głównej mierze, zależy od 
jakości projektu, następnie ważne, aby prace montażowe były wykonane z należytą sta-
rannością i zgodnie z projektem oraz poprawne uruchomienie i sprawdzenie w zakresie 
przepływów mediów i potwierdzenie, że osiągnięto projektowe założenia. W instalacjach 
współczesnych budynków istotne miejsce zajmuje źródło ciepła i wytwarzanie chłodu. 
W odniesieniu do źródła ciepła aktualnie oczekuje się, że będzie pozyskiwane ciepło ze źró-
deł odnawialnych, jak: geotermia, energia słońca, wiatru. W warunkach klimatu umiarko-
wanego, jak w Polsce, dobre wyniki w odniesieniu do niskich kosztów eksploatacji źródła 
ciepła, uzyskuje się, gdy budynek ma zainstalowane skojarzone źródło ciepła, co oznacza, 
ze jest stosowana energia odnawialna w różnej formie, w tym powszechnie stosowane są 
pompy ciepła i źródło ciepła oparte o energię konwencjonalną, tj. paliwo stałe, ciekłe lub 
gazowe, wybór stosownie do dostępności w rejonie lokalizacji danego budynku. 

Na rys. 4 przedstawiono przykład skojarzonej instalacji do ogrzewania i przygotowania 
ciepłej wody w budynku [8,9]. Instalacja budynku z tym źródłem ciepła cechuje się tym, 
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że do akumulatora ciepła, którym jest zasobnik z wodą o pojemności 2-3 m3, ładowane 
jest ciepło za pomocą: pompy ciepła z pionowymi sondami umieszczonymi w gruncie na 
głębokość 100-150m, i z kolektorów słonecznych. Pionowe sondy umieszczone w grun-
cie zapewnią działanie pompy ciepła przez cały rok z dobrą sprawnością, co oznacza, że 
współczynnik COP (Coefficient Of Performance) danej pompy ciepła będzie o wartości 4 
lub więcej. Przy takiej wartości COP zużycie energii pierwotnej, a dokładnie elektrycznej 
wyniesie tylko 25%. Do zaprezentowanego układu instalacyjnego można jeszcze dołączyć 
konwencjonalne źródło ciepła, jako źródło bezpieczeństwa na sytuację awarii instalacji 
pompy ciepła.

Rys. 4. Skojarzona instalacja pompy ciepła i kolektorów słonecznych  
do ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej

4. PODSUMOWANIE

Współcześnie realizowane budynki przeznaczone dla ludzi, jak i do realizacji różnych 
technologii produkcyjnych są wyposażone w instalacje, które pod względem dostawy od-
powiednich mediów, pokrywają wszelkie potrzeby użytkowe. Instalacje, które znajdują 
się w budynku są nadzorowane i zarządzane elektroniczną instalacją wraz z wizualizacją 
wszystkich instalacji oraz parametrów ich pracy, za pomocą bms (building management 
system). Wszelkie stany awaryjne instalacji budynku również są zgłaszane przez system 
bms i w sytuacji, gdy alarm ma charakter niebezpiecznego użytkowania danej instalacji 
następuje automatyczne jej wyłączenie. W zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
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realizacji różnych technologii produkcyjnych są wyposażone w instalacje, które 
pod względem dostawy odpowiednich mediów, pokrywają wszelkie potrzeby 
użytkowe. Instalacje, które znajdują się w budynku są nadzorowane  
i zarządzane elektroniczną instalacją wraz z wizualizacją wszystkich instalacji 
oraz parametrów ich pracy, za pomocą bms (building management system). 
Wszelkie stany awaryjne instalacji budynku również są zgłaszane przez system 
bms i w sytuacji, gdy alarm ma charakter niebezpiecznego użytkowania danej 
instalacji następuje automatyczne jej wyłączenie. W zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego budynków instalacje sygnalizacji pożaru, zwane system 
sygnalizacji pożaru (SSP), automatycznie wykrywają miejsce pożaru, 
podejmują gaszenie ognia w jego zalążku i jednocześnie wzywają telefonicznie 
jednostkę straży pożarnej, która z otrzymanej informacji zna dokładnie miejsce 
powstania ognia w budynku. Kompleksowy nadzór terenu przyległego do 
budynku, jego wnętrza oraz kontrolę wejścia i wyjścia realizuje instalacja 
kontroli dostępu i system telewizji nadzorowej. Budynki nasycone techniką 
elektronicznego monitoringu i sterowania instalacjami wymagają dobrze 
przygotowanej zawodowo obsługi technicznej. Brak profesjonalnej obsługi 
instalacji i systemów nadzoru budynku stwarza zagrożenie jego funkcjonowania 
i generuje koszty, np. za nieuzasadnione przybycie jednostki straży pożarnej. 
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budynków instalacje sygnalizacji pożaru, zwane system sygnalizacji pożaru (SSP), automa-
tycznie wykrywają miejsce pożaru, podejmują gaszenie ognia w jego zalążku i jednocześnie 
wzywają telefonicznie jednostkę straży pożarnej, która z otrzymanej informacji zna do-
kładnie miejsce powstania ognia w budynku. Kompleksowy nadzór terenu przyległego do 
budynku, jego wnętrza oraz kontrolę wejścia i wyjścia realizuje instalacja kontroli dostępu 
i system telewizji nadzorowej. Budynki nasycone techniką elektronicznego monitoringu 
i sterowania instalacjami wymagają dobrze przygotowanej zawodowo obsługi technicznej. 
Brak profesjonalnej obsługi instalacji i systemów nadzoru budynku stwarza zagrożenie jego 
funkcjonowania i generuje koszty, np. za nieuzasadnione przybycie jednostki straży pożar-
nej. Ponadto, technicznie rzecz ujmując, brak specjalistycznej obsługi instalacji współczes-
nego budynku grozi ich uszkodzeniem i generuje dodatkowe koszty napraw i eksploatacji, 
a szczególnie w odniesieniu do opłat za energię elektryczną i ciepło. Istotnym zagrożeniem 
jest również zalewanie wodą mienia i sprzętu elektronicznego, co ma miejsce gdy nastąpi 
rozszczelnienie jakiejkolwiek instalacji z wodny zładem. Wyciek z instalacji wodociągowej 
skutkuje najgroźniejszym zalewaniem budynku, ponieważ wyciekająca woda z instalacji 
jest ciągle uzupełniana z sieci wodociągowej, a dewastacja budynku przyjmuje najwyższy 
wymiar. Uwzględniając powyższe, poza dbałością o stan techniczny instalacji i ich profesjo-
nalną obsługę trzeba mieć również ubezpieczenie od potencjalnych zniszczeń w budynku.
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 
BUDYNKU WYKONANA PRZED  
JEGO TERMOMODERNIZACJĄ

Abstract

Energy benchmark of the building before its modernization has been made. In the base 
building thermal parameters were calculated and indicators analyzed. The heat demand 
was calculated using monthly balance sheets. Summarized heat loss have to be covered by 
heating system and air conditioning. Heat losses was obtained at the level of final energy. 
Conclusions were drawn regarding the use causative factors to improve building energy 
standard.

Streszczenie

Wykonano charakterystykę energetyczną budynku przed jego termomodernizacją. Obliczo-
no parametry cieplne i wskaźniki analizowanego budynku bazowego. Zapotrzebowanie na 
ciepło obliczono metodą bilansów miesięcznych. Zestawiono straty cieplne stanowiące ob-
ciążenie systemu ogrzewania i klimatyzacji. Straty ciepła otrzymano na poziomie energii 
końcowej. Sformułowano wnioski odnośnie zastosowania czynników sprawczych dosko-
nalenia standardu energetycznego budynku.

1. Cele i efektywność przedsięwzięć termomodernizacji budynków

Termomodernizacja jest procesem technologicznym, który jest powszechnie stosowa-
ny w budownictwie ostatnich dekad. Ogólnie przez termomodernizację rozumiemy proces 
technologiczny prowadzący do zmniejszenia zużycia energii w budynku podczas jego bu-
dowy i eksploatacji. Termomodernizacja jest często stawiana za cel ogólniejszych procesów 
renowacji budynków istniejących. Podejście systemowe wykonania modernizacji wymaga 
przygotowania przed jego termomodernizacją charakterystyki energetycznej budynku. Cha-
rakterystyka taka powinna wstępnie identyfikować te parametry budynku, które w termo-
modernizacji staną się środkami sprawczymi doskonalenia energetycznego budynku. 

Analizę termomodernizacji wykonujemy metodą wariantowania jego projektu. Budy-
nek poddany termomodernizacji nazywany jest wariantem bazowym. Analizowane wa-
rianty są tworzone przez uwzględnienie wpływu kolejnych środków sprawczych na proces 
doskonalenia budynku bazowego. Przedstawiono metodę charakterystyki energetycznej na 
przykładzie obranego budynku bazowego.
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2. Opis techniczny budynku bazowego

Budynek jest identyfikowany przez opis techniczny. Opis zawiera dane o konstrukcji, 
strukturze i instalacjach budynku.

2.1. Dane geometryczne i fizyczne ścian i okien

Zakładamy następujące dane geometryczne budynku. Długość 13,68 m, szerokość 
10,08 m, wysokość ścian do stropu 5,81 m. Wariant bazowy nie zawiera izolacji ścian ze-
wnętrznych. Kubatura budynku Vbud wynosi 801,16 m3a powierzchnia użytkowa Af=250 m2.

Ściana zewnętrzna z betonu komórkowego o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 
0,29 W/(mK) i grubości 0,24 m
Łączny współczynnik przenikania ciepła U=1,00 W/(m2K)
Warstwa I konstrukcja stropu grubość 0,24 m i zastępczy współczynnik λ= 0,65 W/(mK)
Warstwa II nadbeton λ= 1 W/(mK) i grubość 0,03 m
Łączny współczynnik przenikania ciepła U=1,85 W/(m2K)
Podłoga na gruncie składa się z trzech warstw.
Warstwa I płyta betonowa grubość 0,1 m i współczynnik λ= 1 W/(mK)
Warstwa II izolacja termiczna grubość 0,1 m i współczynnik λ= 0,03 W/(mK)
Warstwa III wylewka grubość 0,1 m i współczynnik λ= 1 W/(mK)
Współczynnik przenikania obliczony według wzorów dla podłogi na gruncie U=0,19 W/
(m2K)
Okna współczynnik przenikania U=2,0 W/(m2K), wymiary okien na ścianach o orientacji
N 3 okna o wymiarach 1,31x1,63 jedno okno o wymiarach 0,8x1,31 m
E 4 okna o wymiarach 1,31x1,63 m
S 6 okien o wymiarach 1,31x1,63 m
W 5 okien o wymiarach 1,31x1,63 m
Drzwi o współczynniku U=2 W/(m2K) i wymiarach 2,1x1 m

2.2. Wentylacja

Zaprojektowano wentylacje naturalną. Budynek posiada następujące pomieszczenia 
użytkowe. Kuchnia odbierany strumień 70 m3/h, WC – 30 m3/h, dwie łazienki 2x 50 m3/h, 
dwie garderoby 2x15 m3/h oraz garaż 20 m3/h. Łącznie odbierany strumień wentylacji 250 
m3/h. Współczynnik szczelności n50 wynosi 2.

3. Obliczenie współczynników strat i strat ciepła metodą  
bilansu miesięcznego

Obliczamy współczynniki strat i straty ciepła metodą bilansu miesięcznego zgodnie 
z algorytmem normowym. 

3.1. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie

Współczynnik strat przez przenikanie obliczamy według wzoru:
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Na wartość składają się z dwie zależności: powierzchniowe straty ciepła z przegród 
oraz liniowe straty ciepła z mostków cieplnych , obie zależne od współczynnika środowiska 
zewnętrznego . 

Mostki termiczne uwzględniono we współczynniku strat uwzględniono według zależ-
ności: 

Hs = H + 0,04 Ab                                                (3.1b)

Gdzie Ab suma pola powierzchni przegród zewnętrznych 
Obliczenie współczynnika strat wykonano w tablicy 1

Tabela 1. Obliczenie współczynnika strat ciepła przez przenikanie dla wariantu bazowego.

Przegroda Pole U bkr H
Ściana 234,51 1,00 1 235,08
Okna 39,48 2,00 1 78,97
Drzwi 2,10 2,00 1 4,20
Strop 137,89 1,85 0,8 204,58
Podloga 137,89 0,19 0,6 15,78

551.87 538.61
Mostki 552x0,04 22.07

Hs 560,68

3.2 Współczynnik strat przez wentylacje

Strumień wentylacji przez nieszczelności 

Łączny współczynnik przenikania ciepła U=1,00 W/(m2K) 
Warstwa I konstrukcja stropu grubość 0,24 m i zastępczy współczynnik = 0,65 W/(mK) 
Warstwa II nadbeton = 1 W/(mK) i grubość 0,03 m 
Łączny współczynnik przenikania ciepła U=1,85 W/(m2K) 
Podłoga na gruncie składa się z trzech warstw. 
Warstwa I płyta betonowa grubość 0,1 m i współczynnik = 1 W/(mK) 
Warstwa II izolacja termiczna grubość 0,1 m i współczynnik =  0,03 W/(mK) 
Warstwa III wylewka grubość 0,1 m i współczynnik =  1 W/(mK) 
Współczynnik przenikania obliczony według wzorów dla podłogi na gruncie U=0,19 
W/(m2K) 
Okna współczynnik przenikania U=2,0 W/(m2K), wymiary okien na ścianach o orientacji 
N 3 okna o wymiarach 1,31x1,63 jedno okno o wymiarach 0,8x1,31 m 
E  4 okna o wymiarach 1,31x1,63 m 
S  6 okien o wymiarach 1,31x1,63 m 
W 5  okien o wymiarach 1,31x1,63 m 
Drzwi o współczynniku U=2 W/(m2K) i wymiarach 2,1x1 m 

2.2.Wentylacja 
Zaprojektowano wentylacje naturalną.  Budynek posiada następujące pomieszczenia 
użytkowe. Kuchnia odbierany strumień 70 m3/h, WC – 30 m3/h, dwie łazienki 2x 50 m3/h, 
dwie garderoby 2x15 m3/h oraz garaż 20 m3/h. Łącznie odbierany strumień wentylacji 250 
m3/h.  Współczynnik szczelności n50 wynosi 2. 
 

3. Obliczenie współczynników strat i strat ciepła metodą bilansu miesięcznego 
Obliczamy współczynniki strat i straty ciepła metodą bilansu miesięcznego zgodnie z 
algorytmem normowym.  
 

3.1.Współczynnik strat ciepła przez przenikanie 
Współczynnik strat przez przenikanie obliczamy według wzoru: 

𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡 =∑ [𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑖𝑖 ∙ (𝐴𝐴𝑖𝑖 ∙ 𝑈𝑈𝑖𝑖 +∑ 𝑙𝑙𝑖𝑖 ∙ Ψ𝑖𝑖)]
𝑖𝑖𝑖𝑖

 (3.1) 

gdzie: 
𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑖𝑖 - współczynnik korekcyjny obliczeniowej różnicy temperatur między dwoma 
środowiskami i-tej przegrody dobierany z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
6 listopada 2008 r. ; 
𝐴𝐴𝑖𝑖 - pole powierzchni i-tej przegrody zewnętrznej liczone po wymiarze zewnętrznym; 
𝑈𝑈𝑖𝑖- współczynnik przenikania ciepła i-tej przegrody policzony wcześniej; 
𝑙𝑙𝑖𝑖 - długość i-tego liniowego mostka cieplnego; 
Ψ𝑖𝑖 - liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka cieplnego przyjmowany wg normy PN-
EN ISO 14683:2007 ; 
 Na wartość 𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡 składają się z dwie zależności: powierzchniowe straty ciepła z 
przegród 𝐴𝐴𝑖𝑖 ∙ 𝑈𝑈𝑖𝑖 oraz liniowe straty ciepła z mostków cieplnych 𝑙𝑙𝑖𝑖 ∙ Ψ𝑖𝑖, obie zależne od 
współczynnika środowiska zewnętrznego 𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑖𝑖.  
Mostki termiczne uwzględniono we współczynniku strat uwzględniono według zależności:  

bs AHH 04,0                                                    (3.1b) 
Gdzie Ab suma pola powierzchni przegród zewnętrznych  
Obliczenie współczynnika strat wykonano w tablicy 1 
 
Tabela 1 Obliczenie współczynnika strat ciepła przez przenikanie dla wariantu bazowego. 

 

Przegroda Pole U bkr H 
Ściana 234,51 1,00 1 235,08 
Okna 39,48 2,00 1 78,97 
Drzwi 2,10 2,00 1 4,20 
Strop 137,89 1,85 0,8 204,58 
Podloga 137,89 0,19 0,6 15,78 

 
551.87 

  
538.61 

Mostki  552x0,04 22.07 
Hs 560,68 

 
3.2  Współczynnik strat przez wentylacje 

Strumień wentylacji przez nieszczelności  
budVnV **05,0 50inf                                         (3.2) 

Przyjęto współczynnik wymian przy próbie nieszczelności równy 2,0, stąd jest: 
hmVnV bud /11,80**05,0 3

50inf 
                                          (3.2a) 

Współczynnik strat przez wentylacje wynosi: 

 
K
WHve 24,11211,8025034,0 

                                                    (3.3) 
3.3. Obliczenie strat przez przenikanie i wentylacje 

Miesięczne straty przez przenikanie i wentylacje obliczamy według wzoru: 
𝑄𝑄𝐻𝐻,ℎ𝑡𝑡 = (𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐻𝐻𝑣𝑣𝑣𝑣) ∙ (𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡,𝐻𝐻 − 𝜃𝜃𝑣𝑣) ∙ 𝑡𝑡𝑀𝑀 ∙ 10−3 (3.4) 

 
gdzie: 
𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡–współczynnik strat ciepła przez przenikanie przez przegrody; 
𝐻𝐻𝑣𝑣𝑣𝑣 - współczynnik strat ciepła przez wentylację; 
𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡,𝐻𝐻 – policzona wcześniej średnia temperatura eksploatacyjna. 𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡,𝐻𝐻 = 20 ℃ ; 
𝜃𝜃𝑣𝑣– średnia temperatura powietrza zewnętrznego w miesiącu. Dane dla najbliższej stacji 
meteorologicznej, w naszym przypadku jest to stacja Warszawa - Okęcie; 
𝑡𝑡𝑚𝑚–liczba godzin w danym miesiącu; 

Straty przez przenikanie obliczamy według zależności 
  3

int 10*  metrhtr tTTHQ                                       (3.5)                                                              
Tablica 2. Obliczenie start przez przenikanie 

miesiąc Tm Tint Te Qhtr 
Styczeń 744 20 -1,17 8830,99 
Luty 672 20 -0,91 7878,42 
Marzec 744 20 4,43 6494,97 
Kwiecień 720 20 6,35 5510,37 
Maj 744 20 12,19 3257,92 
Czerwiec 720 24 29,5 -2220,30 
Lipiec 744 24 31,5 -3128,60 
Sierpień 744 24 33,2 -3837,75 
Wrzesień 720 20 12,82 2898,50 
Październik 744 20 8,18 4930,67 
Listopad 720 20 2,9 6903,10 
Grudzień 744 20 0,79 8013,39 
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3.3. Obliczenie strat przez przenikanie i wentylacje

Tablica 2. Obliczenie start przez przenikanie

miesiąc Tm Tint Te Qhtr

Styczeń 744 20 -1,17 8830,99

Luty 672 20 -0,91 7878,42

Marzec 744 20 4,43 6494,97

Kwiecień 720 20 6,35 5510,37

Maj 744 20 12,19 3257,92

Czerwiec 720 24 29,5 -2220,30

Lipiec 744 24 31,5 -3128,60

Sierpień 744 24 33,2 -3837,75

Wrzesień 720 20 12,82 2898,50

Październik 744 20 8,18 4930,67

Listopad 720 20 2,9 6903,10

Grudzień 744 20 0,79 8013,39

Obliczenie strat przez wentylacje wykonano według wzoru:

Przegroda Pole U bkr H 
Ściana 234,51 1,00 1 235,08 
Okna 39,48 2,00 1 78,97 
Drzwi 2,10 2,00 1 4,20 
Strop 137,89 1,85 0,8 204,58 
Podloga 137,89 0,19 0,6 15,78 

 
551.87 

  
538.61 

Mostki  552x0,04 22.07 
Hs 560,68 

 
3.2  Współczynnik strat przez wentylacje 

Strumień wentylacji przez nieszczelności  
budVnV **05,0 50inf                                         (3.2) 

Przyjęto współczynnik wymian przy próbie nieszczelności równy 2,0, stąd jest: 
hmVnV bud /11,80**05,0 3

50inf 
                                          (3.2a) 

Współczynnik strat przez wentylacje wynosi: 

 
K
WHve 24,11211,8025034,0 

                                                    (3.3) 
3.3. Obliczenie strat przez przenikanie i wentylacje 

Miesięczne straty przez przenikanie i wentylacje obliczamy według wzoru: 
𝑄𝑄𝐻𝐻,ℎ𝑡𝑡 = (𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝐻𝐻𝑣𝑣𝑣𝑣) ∙ (𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡,𝐻𝐻 − 𝜃𝜃𝑣𝑣) ∙ 𝑡𝑡𝑀𝑀 ∙ 10−3 (3.4) 

 
gdzie: 
𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡–współczynnik strat ciepła przez przenikanie przez przegrody; 
𝐻𝐻𝑣𝑣𝑣𝑣 - współczynnik strat ciepła przez wentylację; 
𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡,𝐻𝐻 – policzona wcześniej średnia temperatura eksploatacyjna. 𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡,𝐻𝐻 = 20 ℃ ; 
𝜃𝜃𝑣𝑣– średnia temperatura powietrza zewnętrznego w miesiącu. Dane dla najbliższej stacji 
meteorologicznej, w naszym przypadku jest to stacja Warszawa - Okęcie; 
𝑡𝑡𝑚𝑚–liczba godzin w danym miesiącu; 

Straty przez przenikanie obliczamy według zależności 
  3

int 10*  metrhtr tTTHQ                                       (3.5)                                                              
Tablica 2. Obliczenie start przez przenikanie 

miesiąc Tm Tint Te Qhtr 
Styczeń 744 20 -1,17 8830,99 
Luty 672 20 -0,91 7878,42 
Marzec 744 20 4,43 6494,97 
Kwiecień 720 20 6,35 5510,37 
Maj 744 20 12,19 3257,92 
Czerwiec 720 24 29,5 -2220,30 
Lipiec 744 24 31,5 -3128,60 
Sierpień 744 24 33,2 -3837,75 
Wrzesień 720 20 12,82 2898,50 
Październik 744 20 8,18 4930,67 
Listopad 720 20 2,9 6903,10 
Grudzień 744 20 0,79 8013,39 

 
Obliczenie strat przez wentylacje wykonano według wzoru: 

  3
int 10*  mevehtr tTTHQ  

Tablica 3. Obliczenie strat przez wentylacje 
miesiąc Tm Tint Te Qve 
Styczeń 744 20 -1,17 1767,83 
Luty 672 20 -0,91 1577,14 
Marzec 744 20 4,43 1300,19 
Kwiecień 720 20 6,35 1103,09 
Maj 744 20 12,19 652,18 
Czerwiec 720 24 29,5 -444,47 
Lipiec 744 24 31,5 -626,30 
Sierpień 744 24 33,2 -768,26 
Wrzesień 720 20 12,82 580,23 
Październik 744 20 8,18 987,04 
Listopad 720 20 2,9 1381,89 
Grudzień 744 20 0,79 1604,16 

 
 

4. Obliczenie zysków cieplnych w budynku 
 

4.1. Obliczenie zysków wewnętrznych 
Wartości zysków wewnętrznych obliczymy ze wzoru 

3
intint 10 mf tAqQ                                                          (4.1) 

Wartość obciążenia zyskami wewnętrznymi qint=3,5 [W/m2] 
Tablica 4. Obliczenie zysków wewnętrznych 

miesiące tm Qint 
Styczeń 744 651 
Luty 672 588 
Marzec 744 651 
Kwiecień 720 630 
Maj 744 651 
Czerwiec 720 630 
Lipiec 744 651 
Sierpień 744 651 
Wrzesień 720 630 
Październik 744 651 
Listopad 720 630 
Grudzień 744 651 

 
4.2. Zyski ciepła od nasłonecznienia. 

 
Okna w budynkach generują zyski ciepła od nasłonecznienia, sposób ich obliczania ukazany 
jest we wzorze (4.2). W zależności od kierunku geograficznego wartości promieniowania 
słonecznego znaczącą się różnią. Wpływ na generowane ciepło ma również pora roku, a 
dokładniej różna długość dnia, kąt padania promieni słonecznych oraz ich intensywność w 
zależności od konkretnego miesiąca. Ukazuje to tabela 5. 
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Tablica 3. Obliczenie strat przez wentylacje

miesiąc Tm Tint Te Qve

Styczeń 744 20 -1,17 1767,83

Luty 672 20 -0,91 1577,14

Marzec 744 20 4,43 1300,19

Kwiecień 720 20 6,35 1103,09

Maj 744 20 12,19 652,18

Czerwiec 720 24 29,5 -444,47

Lipiec 744 24 31,5 -626,30

Sierpień 744 24 33,2 -768,26

Wrzesień 720 20 12,82 580,23

Październik 744 20 8,18 987,04

Listopad 720 20 2,9 1381,89

Grudzień 744 20 0,79 1604,16

4. Obliczenie zysków cieplnych w budynku

4.1. Obliczenie zysków wewnętrznych

Wartości zysków wewnętrznych obliczymy ze wzoru

(4.1)

Wartość obciążenia zyskami wewnętrznymi qint=3,5 [W/m2]

Tablica 4. Obliczenie zysków wewnętrznych

miesiące tm Qint

Styczeń 744 651

Luty 672 588

Marzec 744 651

Kwiecień 720 630

Maj 744 651

Czerwiec 720 630

Lipiec 744 651

Sierpień 744 651

Wrzesień 720 630

Październik 744 651

Listopad 720 630

Grudzień 744 651

 
Obliczenie strat przez wentylacje wykonano według wzoru: 

  3
int 10*  mevehtr tTTHQ  

Tablica 3. Obliczenie strat przez wentylacje 
miesiąc Tm Tint Te Qve 
Styczeń 744 20 -1,17 1767,83 
Luty 672 20 -0,91 1577,14 
Marzec 744 20 4,43 1300,19 
Kwiecień 720 20 6,35 1103,09 
Maj 744 20 12,19 652,18 
Czerwiec 720 24 29,5 -444,47 
Lipiec 744 24 31,5 -626,30 
Sierpień 744 24 33,2 -768,26 
Wrzesień 720 20 12,82 580,23 
Październik 744 20 8,18 987,04 
Listopad 720 20 2,9 1381,89 
Grudzień 744 20 0,79 1604,16 

 
 

4. Obliczenie zysków cieplnych w budynku 
 

4.1. Obliczenie zysków wewnętrznych 
Wartości zysków wewnętrznych obliczymy ze wzoru 

3
intint 10 mf tAqQ                                                          (4.1) 

Wartość obciążenia zyskami wewnętrznymi qint=3,5 [W/m2] 
Tablica 4. Obliczenie zysków wewnętrznych 

miesiące tm Qint 
Styczeń 744 651 
Luty 672 588 
Marzec 744 651 
Kwiecień 720 630 
Maj 744 651 
Czerwiec 720 630 
Lipiec 744 651 
Sierpień 744 651 
Wrzesień 720 630 
Październik 744 651 
Listopad 720 630 
Grudzień 744 651 

 
4.2. Zyski ciepła od nasłonecznienia. 

 
Okna w budynkach generują zyski ciepła od nasłonecznienia, sposób ich obliczania ukazany 
jest we wzorze (4.2). W zależności od kierunku geograficznego wartości promieniowania 
słonecznego znaczącą się różnią. Wpływ na generowane ciepło ma również pora roku, a 
dokładniej różna długość dnia, kąt padania promieni słonecznych oraz ich intensywność w 
zależności od konkretnego miesiąca. Ukazuje to tabela 5. 
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4.2. Zyski ciepła od nasłonecznienia.

Okna w budynkach generują zyski ciepła od nasłonecznienia, sposób ich obliczania 
ukazany jest we wzorze (4.2). W zależności od kierunku geograficznego wartości promie-
niowania słonecznego znaczącą się różnią. Wpływ na generowane ciepło ma również pora 
roku, a dokładniej różna długość dnia, kąt padania promieni słonecznych oraz ich intensyw-
ność w zależności od konkretnego miesiąca. Ukazuje to tabela 5.

Parametry okien powierzchni szkła C=0,9, współczynnik przepuszczalności promie-
niowania słonecznego g=0,75, współczynnik korekcyjny kalfa=1, współczynnik zacienie-
nia Z=1. Promieniowanie słoneczne przyjęto według danych statystycznych ze stacji ISO 
123750 PL Warszawa. 

Tablica 5. Zestawienie obliczenia wartości zysków z promieniowania słonecznego

miesiące promN QsolN promE QsolE promS QsolS promW QsolW Qsol

Styczeń 21215 106,74 23781 137,10 42377 366,47 22654 163,26 773,58

Luty 25556 128,58 30316 174,78 43845 379,17 29072 209,51 892,04

Marzec 49314 248,12 60328 347,81 75781 655,35 55256 398,21 1649,49

Kwiecień 69001 347,17 83772 482,97 91948 795,16 80623 581,02 2206,33

Maj 94223 474,07 119230 687,40 116562 1008,02 111366 802,57 2972,07

Czerwiec 100296 504,63 121408 699,95 119523 1033,63 121406 874,93 3113,14

Lipiec 103727 521,89 128871 742,98 122667 1060,82 121712 877,13 3202,83

Sierpień 88775 446,66 110036 634,39 115216 996,38 106225 765,53 2842,96

Wrzesień 61523 309,55 69620 401,38 82852 716,50 71775 517,26 1944,68

Październik 36646 184,38 40044 230,87 55856 483,04 42118 303,53 1201,82

Listopad 18022 90,68 19296 111,25 27615 238,81 20055 144,53 585,27

Grudzień 15549 78,23 16029 92,41 23280 201,32 16016 115,42 487,39

 
𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = ∑ 𝐶𝐶𝑖𝑖 ∙ 𝑔𝑔 ∙ 𝑍𝑍 ∙ 𝐴𝐴𝑖𝑖 ∙ 𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑘𝑘𝛼𝛼    (4.2) 

 
gdzie: 
Qsol − zyski ciepła od nasłonecznienia [kWh/miesiąc]; 
Ci − współczynnik udziału powierzchni płaszczyzny szklonej do całkowitego pola 
powierzchni okna; 
g − współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego; 
Z − współczynnik zacienienia budynku; 
Ai − pole powierzchni okna,  [m2]; 
Ii − wartość energii promieniowania słonecznego w rozpatrywanym miesiącu 
[Wh/m2miesiąc]; 
kα − współczynnik korekcyjny ze względu na pochylenie okien. 
Parametry okien powierzchni szkła C=0,9, współczynnik przepuszczalności promieniowania 
słonecznego g=0,75, współczynnik korekcyjny kalfa=1, współczynnik zacienienia Z=1. 
Promieniowanie słoneczne przyjęto według danych statystycznych ze stacji ISO 123750 PL 
Warszawa.  
Tablica 5. Zestawienie obliczenia wartości zysków z promieniowania słonecznego 
miesiące promN QsolN promE QsolE promS QsolS promW QsolW Qsol 
Styczeń 21215 106,74 23781 137,10 42377 366,47 22654 163,26 773,58 
Luty 25556 128,58 30316 174,78 43845 379,17 29072 209,51 892,04 
Marzec 49314 248,12 60328 347,81 75781 655,35 55256 398,21 1649,49 
Kwiecień 69001 347,17 83772 482,97 91948 795,16 80623 581,02 2206,33 
Maj 94223 474,07 119230 687,40 116562 1008,02 111366 802,57 2972,07 
Czerwiec 100296 504,63 121408 699,95 119523 1033,63 121406 874,93 3113,14 
Lipiec 103727 521,89 128871 742,98 122667 1060,82 121712 877,13 3202,83 
Sierpień 88775 446,66 110036 634,39 115216 996,38 106225 765,53 2842,96 
Wrzesień 61523 309,55 69620 401,38 82852 716,50 71775 517,26 1944,68 
Październik 36646 184,38 40044 230,87 55856 483,04 42118 303,53 1201,82 
Listopad 18022 90,68 19296 111,25 27615 238,81 20055 144,53 585,27 
Grudzień 15549 78,23 16029 92,41 23280 201,32 16016 115,42 487,39 

 
4.3. Współczynnik efektywności wykorzystania zysków słonecznych obliczono według 
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Gdzie  oznacza stosunek zysków do strat ciepła
htH

gnH
h Q
Q

,

,  

Natomiast parametr ah oblicza się ze wzoru 

 
15

1 TaH                                                                        (4.4) 

gdzie T to stała czasowa budynku zależna od jego wewnętrznej pojemności cieplnej 
współczynników strat 
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                                                          (4.5) 

Wewnętrzną pojemność cieplną określono jako pojemność cieplną 10 cm warstwy wszystkich 
przegród budynku, licząc od strony wewnętrznej. W rozważanym budynku Cm=80885970 
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4.3. Współczynnik efektywności wykorzystania zysków słonecznych  
obliczono według wzoru

Wewnętrzną pojemność cieplną określono jako pojemność cieplną 10 cm warstwy 
wszystkich przegród budynku, licząc od strony wewnętrznej. W rozważanym budynku 
Cm=80885970 J/K, T=36,75 natomiast parametr ah=3,45. Bilanse energii użytkowej dla po-
szczególnych miesięcy dane równaniem

(4.6)

pozwalają wyznaczyć jej zapotrzebowanie na ogrzewanie i wentylacje.

Tablica 6. Miesięczne zapotrzebowanie na energię użytkową

QhHt Qhgn γh η H,gn QH,nd

styczeń 10598,82 1424,58 0,13 1,00 9176,15

luty 9455,56 1480,04 0,16 1,00 7978,66

marzec 7795,17 2300,49 0,30 0,99 5526,50

kwiecień 6613,46 2836,33 0,43 0,96 3885,71

maj 3910,10 3623,07 0,93 0,79 1042,08

czerwiec -2664,77 3743,14 3,00 0,33 -3888,21

lipiec -3754,90 3853,83 3,00 0,33 -5014,52

sierpień -4606,01 3493,96 3,00 0,33 -5748,01

wrzesień 3478,73 2574,68 0,74 0,86 1256,21

październik 5917,72 1852,82 0,31 0,98 4095,17

listopad 8285,00 1215,27 0,15 1,00 7071,85

grudzień 9617,54 1138,39 0,12 1,00 8480,18

QH.nd 48512,50

Gdzie:
QhHt – suma strat ciepła przez przenikanie i wentylacje

 
𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = ∑ 𝐶𝐶𝑖𝑖 ∙ 𝑔𝑔 ∙ 𝑍𝑍 ∙ 𝐴𝐴𝑖𝑖 ∙ 𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑘𝑘𝛼𝛼    (4.2) 

 
gdzie: 
Qsol − zyski ciepła od nasłonecznienia [kWh/miesiąc]; 
Ci − współczynnik udziału powierzchni płaszczyzny szklonej do całkowitego pola 
powierzchni okna; 
g − współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego; 
Z − współczynnik zacienienia budynku; 
Ai − pole powierzchni okna,  [m2]; 
Ii − wartość energii promieniowania słonecznego w rozpatrywanym miesiącu 
[Wh/m2miesiąc]; 
kα − współczynnik korekcyjny ze względu na pochylenie okien. 
Parametry okien powierzchni szkła C=0,9, współczynnik przepuszczalności promieniowania 
słonecznego g=0,75, współczynnik korekcyjny kalfa=1, współczynnik zacienienia Z=1. 
Promieniowanie słoneczne przyjęto według danych statystycznych ze stacji ISO 123750 PL 
Warszawa.  
Tablica 5. Zestawienie obliczenia wartości zysków z promieniowania słonecznego 
miesiące promN QsolN promE QsolE promS QsolS promW QsolW Qsol 
Styczeń 21215 106,74 23781 137,10 42377 366,47 22654 163,26 773,58 
Luty 25556 128,58 30316 174,78 43845 379,17 29072 209,51 892,04 
Marzec 49314 248,12 60328 347,81 75781 655,35 55256 398,21 1649,49 
Kwiecień 69001 347,17 83772 482,97 91948 795,16 80623 581,02 2206,33 
Maj 94223 474,07 119230 687,40 116562 1008,02 111366 802,57 2972,07 
Czerwiec 100296 504,63 121408 699,95 119523 1033,63 121406 874,93 3113,14 
Lipiec 103727 521,89 128871 742,98 122667 1060,82 121712 877,13 3202,83 
Sierpień 88775 446,66 110036 634,39 115216 996,38 106225 765,53 2842,96 
Wrzesień 61523 309,55 69620 401,38 82852 716,50 71775 517,26 1944,68 
Październik 36646 184,38 40044 230,87 55856 483,04 42118 303,53 1201,82 
Listopad 18022 90,68 19296 111,25 27615 238,81 20055 144,53 585,27 
Grudzień 15549 78,23 16029 92,41 23280 201,32 16016 115,42 487,39 

 
4.3. Współczynnik efektywności wykorzystania zysków słonecznych obliczono według 
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Gdzie  oznacza stosunek zysków do strat ciepła
htH

gnH
h Q
Q
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,  

Natomiast parametr ah oblicza się ze wzoru 
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1 TaH                                                                        (4.4) 

gdzie T to stała czasowa budynku zależna od jego wewnętrznej pojemności cieplnej 
współczynników strat 

 wtr

m
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                                                          (4.5) 

Wewnętrzną pojemność cieplną określono jako pojemność cieplną 10 cm warstwy wszystkich 
przegród budynku, licząc od strony wewnętrznej. W rozważanym budynku Cm=80885970 

J/K, T=36,75 natomiast parametr ah=3,45. Bilanse energii użytkowej dla poszczególnych 
miesięcy dane równaniem 

gnHgnHHtHndh QQQ ,,,,                                                        (4.6) 
pozwalają wyznaczyć jej zapotrzebowanie na ogrzewanie i wentylacje. 
Tablica 6. Miesięczne zapotrzebowanie na energię użytkową 

 
QhHt Qhgn h  H,gn QH,nd 

styczeń 10598,82 1424,58 0,13 1,00 9176,15 
luty 9455,56 1480,04 0,16 1,00 7978,66 
marzec 7795,17 2300,49 0,30 0,99 5526,50 
kwiecień 6613,46 2836,33 0,43 0,96 3885,71 
maj 3910,10 3623,07 0,93 0,79 1042,08 
czerwiec -2664,77 3743,14 3,00 0,33 -3888,21 
lipiec -3754,90 3853,83 3,00 0,33 -5014,52 
sierpień -4606,01 3493,96 3,00 0,33 -5748,01 
wrzesień 3478,73 2574,68 0,74 0,86 1256,21 
październik 5917,72 1852,82 0,31 0,98 4095,17 
listopad 8285,00 1215,27 0,15 1,00 7071,85 
grudzień 9617,54 1138,39 0,12 1,00 8480,18 

    
QH.nd 48512,50 

 Gdzie: 
QhHt – suma strat ciepła przez przenikanie i wentylacje 
Qhgn – suma zysków ciepła wewnętrznych i słonecznych 
h – stosunek zysków do strat ciepła 
H,gn – współczynnik efektywności wykorzystania zysków 
 

4.4.Długość sezonu grzewczego 
Aby wyznaczyć długość sezonu grzewczego najpierw określamy graniczną wartość 
współczynnika  

H

H
H a

a 1
lim,


                                                               (4.7) 

W naszym przykładzie H,lim=1,29. Dla każdego miesiąca wyznaczamy wartość udziału fh,m 
trwania sezonu grzewczego według procedury określonej w metodyce. Podstawowe 
znaczenie w tej procedurze ma porównanie aproksymowanej wartości  na początku i końcu 
danego miesiąca z wartością graniczną. Obliczenia zestawiono w tabeli: 
Tabela 7. Udziały sezonu grzewczego w poszczególnych miesiącach 

Miesiąc h p k H1 H2 fH 
styczeń 0,13 0,13 0,15 0,13 0,15 1,00 
luty 0,16 0,15 0,23 0,15 0,23 1,00 
marzec 0,30 0,23 0,36 0,23 0,36 1,00 
kwiecień 0,43 0,36 0,68 0,36 0,68 1,00 
maj 0,93 0,68 1,96 0,68 1,96 0,68 
czerwiec 3,00 1,96 3,00 1,96 3,00 0,00 
lipiec 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 
sierpień 3,00 3,00 1,87 1,87 3,00 0,00 
wrzesień 0,74 1,87 0,53 0,53 1,87 0,75 
październik 0,31 0,53 0,23 0,23 0,53 1,00 
listopad 0,15 0,23 0,13 0,13 0,23 1,00 
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Qhgn – suma zysków ciepła wewnętrznych i słonecznych
γh – stosunek zysków do strat ciepła
ηH,gn – współczynnik efektywności wykorzystania zysków

4.4. Długość sezonu grzewczego

Aby wyznaczyć długość sezonu grzewczego najpierw określamy graniczną wartość 
współczynnika γ

(4.7)

W naszym przykładzie γH,lim=1,29. Dla każdego miesiąca wyznaczamy wartość udziału 
fh,m trwania sezonu grzewczego według procedury określonej w metodyce. Podstawowe 
znaczenie w tej procedurze ma porównanie aproksymowanej wartości γ na początku i końcu 
danego miesiąca z wartością graniczną. Obliczenia zestawiono w tabeli:

Tabela 7. Udziały sezonu grzewczego w poszczególnych miesiącach

Miesiąc γh γp γk γH1 γH2 fH

styczeń 0,13 0,13 0,15 0,13 0,15 1,00

luty 0,16 0,15 0,23 0,15 0,23 1,00

marzec 0,30 0,23 0,36 0,23 0,36 1,00

kwiecień 0,43 0,36 0,68 0,36 0,68 1,00

maj 0,93 0,68 1,96 0,68 1,96 0,68

czerwiec 3,00 1,96 3,00 1,96 3,00 0,00

lipiec 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00

sierpień 3,00 3,00 1,87 1,87 3,00 0,00

wrzesień 0,74 1,87 0,53 0,53 1,87 0,75

październik 0,31 0,53 0,23 0,23 0,53 1,00

listopad 0,15 0,23 0,13 0,13 0,23 1,00

grudzień 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 1,00

Gdzie:
γp – wartość γ na początku miesiąca
γk – wartość γ na końcu miesiąca
γH1 – minimum (γp, γk)
γH2 – maksimum (γp, γk)
fH – udział miesiąca w sezonie grzewczym

Po obliczeniu długości sezonu grzewczego można przeliczyć zapotrzebowanie na energię.

J/K, T=36,75 natomiast parametr ah=3,45. Bilanse energii użytkowej dla poszczególnych 
miesięcy dane równaniem 

gnHgnHHtHndh QQQ ,,,,                                                        (4.6) 
pozwalają wyznaczyć jej zapotrzebowanie na ogrzewanie i wentylacje. 
Tablica 6. Miesięczne zapotrzebowanie na energię użytkową 

 
QhHt Qhgn h  H,gn QH,nd 

styczeń 10598,82 1424,58 0,13 1,00 9176,15 
luty 9455,56 1480,04 0,16 1,00 7978,66 
marzec 7795,17 2300,49 0,30 0,99 5526,50 
kwiecień 6613,46 2836,33 0,43 0,96 3885,71 
maj 3910,10 3623,07 0,93 0,79 1042,08 
czerwiec -2664,77 3743,14 3,00 0,33 -3888,21 
lipiec -3754,90 3853,83 3,00 0,33 -5014,52 
sierpień -4606,01 3493,96 3,00 0,33 -5748,01 
wrzesień 3478,73 2574,68 0,74 0,86 1256,21 
październik 5917,72 1852,82 0,31 0,98 4095,17 
listopad 8285,00 1215,27 0,15 1,00 7071,85 
grudzień 9617,54 1138,39 0,12 1,00 8480,18 

    
QH.nd 48512,50 

 Gdzie: 
QhHt – suma strat ciepła przez przenikanie i wentylacje 
Qhgn – suma zysków ciepła wewnętrznych i słonecznych 
h – stosunek zysków do strat ciepła 
H,gn – współczynnik efektywności wykorzystania zysków 
 

4.4.Długość sezonu grzewczego 
Aby wyznaczyć długość sezonu grzewczego najpierw określamy graniczną wartość 
współczynnika  

H

H
H a

a 1
lim,


                                                               (4.7) 

W naszym przykładzie H,lim=1,29. Dla każdego miesiąca wyznaczamy wartość udziału fh,m 
trwania sezonu grzewczego według procedury określonej w metodyce. Podstawowe 
znaczenie w tej procedurze ma porównanie aproksymowanej wartości  na początku i końcu 
danego miesiąca z wartością graniczną. Obliczenia zestawiono w tabeli: 
Tabela 7. Udziały sezonu grzewczego w poszczególnych miesiącach 

Miesiąc h p k H1 H2 fH 
styczeń 0,13 0,13 0,15 0,13 0,15 1,00 
luty 0,16 0,15 0,23 0,15 0,23 1,00 
marzec 0,30 0,23 0,36 0,23 0,36 1,00 
kwiecień 0,43 0,36 0,68 0,36 0,68 1,00 
maj 0,93 0,68 1,96 0,68 1,96 0,68 
czerwiec 3,00 1,96 3,00 1,96 3,00 0,00 
lipiec 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 
sierpień 3,00 3,00 1,87 1,87 3,00 0,00 
wrzesień 0,74 1,87 0,53 0,53 1,87 0,75 
październik 0,31 0,53 0,23 0,23 0,53 1,00 
listopad 0,15 0,23 0,13 0,13 0,23 1,00 
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Tabela 8. Zapotrzebowanie na energie użytkową z uwzględnieniem sezonu grzewczego

miesiące Fh Qhtr Qve QhHt Qsol Qint Qhgn QH,nd

Styczeń 1,00 8830,99 1767,83 10598,82 773,58 651,00 1424,58 9176,15
Luty 1,00 7878,42 1577,14 9455,56 892,04 588,00 1480,04 7978,66
Marzec 1,00 6494,97 1300,19 7795,17 1649,49 651,00 2300,49 5526,50
kwiecień 1,00 5510,37 1103,09 6613,46 2206,33 630,00 2836,33 3885,71
Maj 0,68 2233,25 447,06 2680,31 2035,60 446,25 2481,85 715,07
czerwiec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lipiec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sierpień 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wrzesień 0,75 2181,92 436,79 2618,71 1462,73 474,25 1936,98 946,34
październik 1,00 4930,67 987,04 5917,72 1201,82 651,00 1852,82 4095,17
listopad 1,00 6903,10 1381,89 8285,00 585,27 630,00 1215,27 7071,85
grudzień 1,00 8013,39 1604,16 9617,54 487,39 651,00 1138,39 8480,18

52977.08 10605.19 63582.27 16666.75 QH,nd =

47875,63

Qhtr – straty przez przenikanie
Qve – straty przez wentylacje
Qsol – zyski słoneczne
Qint – zyski wewnętrzne

4.5. Zapotrzebowanie na energie do przygotowania ciepłej wody użytkowej:

Zapotrzebowanie na energię do przygotowania CWU obliczymy według wzoru:

(4.8)

Zapotrzebowanie jednostkowe Vwi dla budynków jednorodzinnych wynosi 1,4 [dm3/
(m2*doba)], temperatura wody na zaworze czerpalnym Θw = 55 oC, temperatura wlotowa 
Θo = 55 oC, współczynnik korekcyjny kr ze względu na przerwy w używaniu CWU wyno-
si 0,9, liczba dni w roku tr=365. Obliczone zapotrzebowanie energii na podgrzanie CWU 
Qw,nd=6022 kWh/rok.

4.6. Zapotrzebowanie na energie końcową i wskaźnik EK

Sprawność całkowitą systemu ogrzewania w budynku ηtot,H określono na 0,8 a spraw-
ność przygotowania CWU ηtot,W na 0,7. Całkowita energia końcowa

(4.9)

Wskaźnik EK

grudzień 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 1,00 
 
Gdzie: 
p – wartość  na początku miesiąca 
k – wartość  na końcu miesiąca 
H1 – minimum (p, k) 
H2 – maksimum (p, k) 
fH – udział miesiąca w sezonie grzewczym 
Po obliczeniu długości sezonu grzewczego można przeliczyć zapotrzebowanie na energię 
Tabela 8. Zapotrzebowanie na energie użytkową z uwzględnieniem sezonu grzewczego 
miesiące Fh Qhtr Qve QhHt Qsol Qint Qhgn QH,nd 
Styczeń 1,00 8830,99 1767,83 10598,82 773,58 651,00 1424,58 9176,15 
Luty 1,00 7878,42 1577,14 9455,56 892,04 588,00 1480,04 7978,66 
Marzec 1,00 6494,97 1300,19 7795,17 1649,49 651,00 2300,49 5526,50 
kwiecień 1,00 5510,37 1103,09 6613,46 2206,33 630,00 2836,33 3885,71 
Maj 0,68 2233,25 447,06 2680,31 2035,60 446,25 2481,85 715,07 
czerwiec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Lipiec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
sierpień 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
wrzesień 0,75 2181,92 436,79 2618,71 1462,73 474,25 1936,98 946,34 
październik 1,00 4930,67 987,04 5917,72 1201,82 651,00 1852,82 4095,17 
listopad 1,00 6903,10 1381,89 8285,00 585,27 630,00 1215,27 7071,85 
grudzień 1,00 8013,39 1604,16 9617,54 487,39 651,00 1138,39 8480,18 
  52977.08 10605.19 63582.27   16666.75 QH,nd  = 

47875,63 
 

        
Qhtr – straty przez przenikanie 
Qve – straty przez wentylacje 
Qsol – zyski słoneczne 
Qint – zyski wewnętrzne 

3.3.Zapotrzebowanie na energie do przygotowania ciepłej wody użytkowej: 
Zapotrzebowanie na energię  do przygotowania CWU obliczymy według wzoru: 
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Zapotrzebowanie jednostkowe Vwi dla budynków jednorodzinnych wynosi 1,4 
[dm3/(m2*doba)], temperatura wody na zaworze czerpalnym w = 55 oC, temperatura 
wlotowa o = 55 oC, współczynnik korekcyjny kr ze względu na przerwy w używaniu CWU 
wynosi 0,9, liczba dni w roku tr=365. Obliczone zapotrzebowanie energii na podgrzanie 
CWU Qw,nd=6022 kWh/rok. 

4.6 Zapotrzebowanie na energie końcową i wskaźnik EK 
Sprawność całkowitą systemu ogrzewania w budynku tot,H określono na 0,8 a sprawność 
przygotowania CWU tot,W na 0,7. Całkowita energia końcowa 
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(4.10)

5. Obliczenia dla chłodzenia

Obliczenia zapotrzebowania energii dla chłodzenia budynku wykonujemy również we-
dług algorytmu normowego.

5.1 Straty przez przenikanie i wentylacje dla chłodzenia

Straty przez przenikanie i wentylację wyznaczamy jak dla ogrzewania. W miesiącach 
letnich stosujemy temperatury zewnętrzne maksymalne, temperaturę wewnętrzną ustawia-
my na 24 oC.

Tabela 9. Straty przez przenikanie dla sezonu chłodzenia

miesiąc Tm Tint Te Qhtr

Marzec 744 24 4,43 8163,56
Kwiecień 720 24 6,35 7125,13
Maj 744 24 12,19 4926,50
Czerwiec 720 24 29,5 -2220,30
Lipiec 744 24 31,5 -3128,60
Sierpień 744 24 33,2 -3837,75
Wrzesień 720 24 12,82 4513,26
Październik 744 24 8,18 6599,26

Gdzie:
Tm – liczba godzin w miesiącu
Tint – temperatura komfortu klimatyzacji
Te – temperatura zewnętrzna 
Qhtr – straty przez przenikanie

Analogicznie straty przez wentylacje

Tabela 10. Straty przez wentylacje dla sezonu chłodzenia

miesiąc Tm Tint Te Qve

Marzec 744 24 4,43 1634,22
Kwiecień 720 24 6,35 1426,34
Maj 744 24 12,19 986,21
Czerwiec 720 24 29,5 -444,47
Lipiec 744 24 31,5 -626,30
Sierpień 744 24 33,2 -768,26
Wrzesień 720 24 12,82 903,48
Październik 744 24 8,18 1321,07
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5.2. Zyski ciepła słoneczne i wewnętrzne

Dla założonej temperatury straty w miesiącach letnich są ujemne i stają się zyskami. 
Zyski wewnętrzne są obliczane tak samo jak dla sezonu grzewczego i ich wartości dla po-
szczególnych miesięcy nie ulegną zmianie. Przy obliczaniu zysków słonecznych weźmiemy 
pod uwagę możliwość osłonięcia otworów okiennych przesłonami ograniczającymi prze-
nikanie promieniowania. Przesłony te są identyfikowane przez współczynnik korekcyjny 
redukcji promieniowania fc. Wartości tego współczynnika dla różnych rodzajów przesłon są 
podane w rozporządzeniu o Warunkach Technicznych. Mając wartości fc, przepuszczalno-
ści energii przez szybę ggl,k, udział powierzchni szklanej w oknie Ci oraz geometryczne pole 
okien Awp obliczamy efektywne pole powierzchni nasłonecznionej.

(5.1)

W artykule przyjęto fc=0,95, ggl,k=0,75, Ci=0,9 oraz pola okien na kierunki jak opisano 
w danych początkowych. Wyniki efektywnego pola nasłonecznionego Asol na poszczególne 
kierunki przedstawia tabela 11

Tabela 11. Efektywne pole powierzchni nasłonecznionej

ws.za.ruch wsp.przep udział. szkła pole oki Asol [m
2]

N 0,95 0,75 0,9 7,45 4,78
E 0,95 0,75 0,9 8,54 5,48
S 0,95 0,75 0,9 12,81 8,22
W 0,95 0,75 0,9 10,68 6,85

Moc promieniowania słonecznego przechodząca przez okna

(5.2)

Isol to moc promieniowania dla danego miesiąca i azymutu ze stacji meteorologicznej. 
Zyski energii z danego azymutu są iloczynem mocy i liczby godzin w miesiącu. Obliczenia 
zysków słonecznych dla sezonu chłodniczego na poszczególne azymuty przedstawiają tabe-
le. Współczynnik zacienienia przyjęto równy jedności jak dla trybu letniego.

Tabela 12. Zyski słoneczne dla kierunku N

miesiąc moc prom Zyski mocy N QsolN

Marzec 66 315,47 234,71
Kwiecień 96 458,86 330,38
Maj 127 607,04 451,64
Czerwiec 139 664,39 478,36
Lipiec 139 664,39 494,31
Sierpień 119 568,80 423,19
Wrzesień 85 406,28 292,52
Październik 49 234,21 174,25

Obliczenia zapotrzebowania energii dla chłodzenia budynku wykonujemy również według 
algorytmu normowego. 

5.1 Straty przez przenikanie i wentylacje dla chłodzenia 
Straty przez przenikanie i wentylację wyznaczamy jak dla ogrzewania. W miesiącach letnich 
stosujemy temperatury zewnętrzne maksymalne, temperaturę wewnętrzną ustawiamy na 24 
oC. 
Tabela 9. Straty przez przenikanie dla sezonu chłodzenia 

miesiąc Tm Tint Te Qhtr 
Marzec 744 24 4,43 8163,56 
Kwiecień 720 24 6,35 7125,13 
Maj 744 24 12,19 4926,50 
Czerwiec 720 24 29,5 -2220,30 
Lipiec 744 24 31,5 -3128,60 
Sierpień 744 24 33,2 -3837,75 
Wrzesień 720 24 12,82 4513,26 
Październik 744 24 8,18 6599,26 

Gdzie: 
Tm – liczba godzin w miesiącu 
Tint – temperatura komfortu klimatyzacji 
Te – temperatura zewnętrzna  
Qhtr – straty przez przenikanie 
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W artykule przyjęto fc=0,95, ggl,k=0,75, Ci=0,9 oraz pola okien na kierunki jak opisano w 
danych początkowych. Wyniki efektywnego pola nasłonecznionego Asol na poszczególne 
kierunki przedstawia tabela 11 
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ws.za.ruch wsp.przep udział. szkła pole oki Asol [m2] 

N 0,95 0,75 0,9 7,45 4,78 
E  0,95 0,75 0,9 8,54 5,48 
S 0,95 0,75 0,9 12,81 8,22 
W 0,95 0,75 0,9 10,68 6,85 

 
Moc promieniowania słonecznego przechodząca przez okna 

solsolsol IZAP                                               (5.2) 
Isol to moc promieniowania dla danego miesiąca i azymutu ze stacji meteorologicznej. Zyski 
energii z danego azymutu są iloczynem mocy i liczby godzin w miesiącu. Obliczenia zysków 
słonecznych dla sezonu chłodniczego na poszczególne azymuty przedstawiają tabele. 
Współczynnik zacienienia przyjęto równy jedności jak dla trybu letniego. 
Tabela 12. Zyski słoneczne dla kierunku N 

miesiąc moc prom Zyski mocy 
N 

QsolN 
Marzec 66 315,47 234,71 
Kwiecień 96 458,86 330,38 
Maj 127 607,04 451,64 
Czerwiec 139 664,39 478,36 
Lipiec 139 664,39 494,31 
Sierpień 119 568,80 423,19 
Wrzesień 85 406,28 292,52 
Październik 49 234,21 174,25 

 
Tabela 13. Zyski słoneczne dla kierunku E 

miesiąc moc prom Zyski mocy 
E 

QsolE 
Marzec 81,09 444,11 330,42 
Kwiecień 116,35 637,25 458,82 
Maj 160,26 877,73 653,03 
Czerwiec 168,62 923,55 664,96 
Lipiec 173,21 948,70 705,83 
Sierpień 147,90 810,04 602,67 
Wrzesień 96,69 529,60 381,31 
Październik 53,82 294,79 219,32 

 
Tabela 14. Zyski słoneczne dla kierunku S 

miesiąc moc prom Zyski mocy 
S 

QsolS 
Marzec 101,86 836,81 622,58 
Kwiecień 127,71 1049,17 755,40 
Maj 156,67 1287,13 957,62 
Czerwiec 166,00 1363,82 981,95 
Lipiec 164,88 1354,54 1007,78 
Sierpień 154,86 1272,26 946,56 
Wrzesień 115,07 945,38 680,68 
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Tabela 13. Zyski słoneczne dla kierunku E

miesiąc moc prom Zyski mocy E QsolE

Marzec 81,09 444,11 330,42

Kwiecień 116,35 637,25 458,82

Maj 160,26 877,73 653,03

Czerwiec 168,62 923,55 664,96

Lipiec 173,21 948,70 705,83

Sierpień 147,90 810,04 602,67

Wrzesień 96,69 529,60 381,31

Październik 53,82 294,79 219,32

Tabela 14. Zyski słoneczne dla kierunku S

miesiąc moc prom Zyski mocy S QsolS

Marzec 101,86 836,81 622,58

Kwiecień 127,71 1049,17 755,40

Maj 156,67 1287,13 957,62

Czerwiec 166,00 1363,82 981,95

Lipiec 164,88 1354,54 1007,78

Sierpień 154,86 1272,26 946,56

Wrzesień 115,07 945,38 680,68

Październik 75,08 616,79 458,89

Tabela 15. Zyski słoneczne dla kierunku W

miesiąc moc prom Zyski mocy W QsolW

Marzec 74,27 508,47 378,30

Kwiecień 111,98 766,62 551,97

Maj 149,69 1024,79 762,45

Czerwiec 168,62 1154,42 831,18

Lipiec 163,59 1120,00 833,28

Sierpień 142,78 977,48 727,25

Wrzesień 99,69 682,49 491,39

Październik 56,61 387,57 288,35

5.3 Bilans energii dla trybu chłodzenia

Dla trybu chłodzenia bilans energii jest opisany równaniem

 (5.3)

Październik 75,08 616,79 458,89 
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Dla trybu chłodzenia bilans energii jest opisany równaniem 
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Zyski ciepła są tu czynnikiem podnoszącym zapotrzebowanie a straty obniżającym. 
Efektywność wykorzystania strat ciepła w trybie chłodzenia obliczymy ze wzoru 
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, jest stosunkiem zysków do strat podobnie jak dla ogrzewania. Wzór ma 

zastosowanie jeśli c1 i c>0. Jeśli c<0 to c=1. Współczynnik ac oblicza się tak samo jak 
ah. 
Zapotrzebowanie na chłodzenie dla poszczególnych miesięcy przedstawia tabela 
Tablica 16. Zapotrzebowanie na energie użytkową dla chłodzenia dla poszczególnych 
miesięcy 

 
QcHt Qcgn c C,iż QC,nd 
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Zyski ciepła są tu czynnikiem podnoszącym zapotrzebowanie a straty obniżającym. 
Efektywność wykorzystania strat ciepła w trybie chłodzenia obliczymy ze wzoru
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Tabela 17. Udziały sezonu chłodniczego w poszczególnych miesiącach

miesiąc (1/γ)c (1/γ)p (1/γ)k (1/γ)1 (1/γ)2 Fc

Kwiecień 3,14 3,78 2,42 2,42 3,78 0,00

Maj 1,70 2,42 0,48 0,48 2,42 0,34

Czerwiec -0,74 0,48 -0,88 -0,88 0,48 1,00

Lipiec -1,02 -0,88 -1,20 -1,20 -0,88 1,00

Sierpień -1,37 -1,20 0,41 -1,20 0,41 1,00

Wrzesień 2,19 0,41 3,30 0,41 3,30 0,25

Po obliczeniu długości sezonu grzewczego można przeliczyć zapotrzebowanie na energię.

Tabela 18. Zapotrzebowanie na energie użytkową z uwzględnieniem sezonu chłodniczego

Miesiąc fc Qctr Qcve QcHt Qsol Qint Qcgn Qcnd

Maj 0,34 1674,83 555,57 2230,40 960,30 221,32 1181,62 76,81

Czerwiec 1,00 -2220,30 1426,34 -793,96 2956,45 630,00 3586,45 4380,41

Lipiec 1,00 -3128,60 986,21 -2142,39 3041,20 651,00 3692,20 5834,59

Sierpień 1,00 -3837,75 -459,28 -4297,03 2699,67 651,00 3350,67 7647,70

Wrzesień 0,25 1144,55 -153,70 990,84 468,12 159,77 627,88 61,78
QC,nd 18001,29

5.5 Wnioski

Z wykonanej charakterystyki zestawiono straty ciepła pokryte z systemu ogrzewania 
i wentylacji. Straty te zestawiono w tablicy 19, 

Tabela 19. Straty ciepła w okresie ogrzewania i klimatyzacji [kWh].

1 Ogrzewanie Klimatyzacja
2 Straty przez przenikanie Straty przez wentylacje Straty przez przepuszczanie energii

promieniowania słonecznego przez okna, 
przez wentylacje i przenikanie przez 
przegrody zewnętrzne

3 52977 10605

4 63582 18001
5 74511

Z przeprowadzonych rozważań rekomendowano do wykonania.
1. Zaprojektować docieplenie przegród zewnętrznych przez podwyższenie współczynnika 

przenikania z poziomu; strop ubs = 1,85 W/m2K, ścian zewnętrznych 
ubs = 1,00 W/m2K podłogi ubp = 0,19 W/m2K do wartości określonej z optymalizacji grubości 

izolacji z obranego kryterium efektywności przedsięwzięcia.
2. Wymienić okna o współczynniku przenikania uo = 2,0 W/m2K na nowe o współczynni-

ku uo = 1,0 W/m2K.
3. Zastosować wentylacje zmniejszający strumień ogrzewany z systemu o 0,8.
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4. Zastosować płaski kolektor cieczowy do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
5. Zbadać wpływ wszystkich 4 czynników sprawczych na wartość rocznego zapotrzebo-

wania ciepła i efektywność przedsięwzięcia.
6. Obliczyć efektywność i wartość zapotrzebowania ciepła dla wariantu zintegrowanego 

uwzględniającego wszystkie czynniki sprawcze termomodernizacji.
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METODA PRZYROSTOWA OBLICZENIA 
STRAT CIEPŁA W BUDYNKU PO WYKONANEJ 

TERMOMODERNIZACJI

Abstract

Incremental analysis of the reduction of losses in the building following renovation was 
presented. The analysis used data from the technical description and energy performance 
before its modernization. Causative parameters were analyzed separately: insulation, 
ventilation, window replacement and use a flat liquid solar collector. Based on the incremental 
analysis, energy performance, following renovation was determined.

Streszczenie

Przedstawiono analizę przyrostową zmniejszenia się strat w budynku po termomoderniza-
cji. W analizie wykorzystano dane z opisu technicznego i wykonanej charakterystyki ener-
getycznej przed jego termomodernizacją. Przeanalizowano oddzielnie parametry sprawcze 
izolacyjności, wentylacji, wymiany okien i zastosowanie płaskiego cieczowego kolektora 
słonecznego. Na podstawie analizy przyrostowej określono charakterystykę energetyczną 
po termomodernizacji. 

1. Wprowadzenie

Głównym elementem projektu termomodernizacji budynku jest określenie zapotrzebo-
wania ciepła w budynku przed i po termomodernizacji. Efekt zmniejszenia się zapotrzebo-
wania w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji jest podstawą wartością w analizie 
efektywności przedsięwzięcia podwyższenia standardu energetycznego budynku. W refera-
cie przedstawiono zadanie obliczenia zmniejszenia strat ciepła w wyniku przeprowadzonej 
termomodernizacji. Na wstępie założono, że są znane parametry budynku niezbędne do ob-
liczenia charakterystyki energetycznej przed jego termomodernizacją. Wykonana jest rów-
nież charakterystyka energetyczna budynku i znane są jej wyniki. Jako przykład określenia 
strat przyjęto budynek przedstawiony w referacie „Charakterystyka energetyczna budynku 
wykonana przed jego termomodernizacją”. 

2. Dane o budynku

2.1. Dane z opisu technicznego

Jest to budynek jednorodzinny wykonany w technologii tradycyjnej z betonu komórko-
wego modyfikowany elementami prefabrykowanymi z betonu. Długość budynku 13,68 m, 
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szerokość 10,08 m, wysokość ścian do stropu 5,81 m. Wariant bazowy nie zawiera izolacji 
ścian zewnętrznych. Kubatura budynku Vbud wynosi 801,16 m3. Powierzchnia użytkowa 
Af=250 m2. Ściana zewnętrzna z betonu komórkowego o grubości 0,24 m. Współczynnik 
przenikania ciepła U=1,00 W/(m2K). Strop gęstożebrowy typu Teriva grubość 0,24 m Łącz-
ny współczynnik przenikania ciepła stropu U=1,85 W/(m2K). Podłoga na gruncie: płyta 
betonowa, grubość 0,1 m izolacja termiczna grubość 0,1 m wylewka grubość 0,1 m Współ-
czynnik przenikania obliczony według wzorów dla podłogi na gruncie U=0,19 W/(m2K). 
Okna współczynnik przenikania U=2,0 W/(m2K). 

Wentylacja naturalna. Łącznie odbierany strumień wentylacji 250 m3/h. Współczynnik 
szczelności n50 wynosi 2.

2.2. Dane z wykonanej charakterystyki energetycznej wykonanej  
przed przewidzianą termomodernizacją.

Z wykonanej charakterystyki straty ciepła pokryte z systemu ogrzewania wyniosły 
63582 kWh: przez przenikanie 52 977 kWh z wentylacji 10605 kWh. Straty pokryte przez 
system klimatyzacji obliczano na 18 001 kWh. Całkowite zyski wewnętrzne i z promienio-
wania słonecznego są równe Qgn = 16667 kWh. Zapotrzebowanie na ciepło użytkowe jest 
równe QH,nd = 47875 kWh Współczynnik wykorzystania zysków cieplnych wynosi η = 0.94. 
Zapotrzebowanie na energię do przygotowania CWU Qw,nd=6022 kWh/rok. 

Zapotrzebowanie na energie końcową i wskaźnik EK. Sprawność całkowitą systemu 
ogrzewania w budynku ηtot,H określono na 0,8 a sprawność przygotowania CWU ηtot,W na 
0,7. Całkowita energia końcowa obliczono na QK = 68447,13 kWh/rok.

Wskaźnik EK = 273,8 kWh/(m2rok). Z przeprowadzonej analizy wyprowadzono zalece-
nia odnośnie wykonania projektu termomodernizacji.

Zaprojektować docieplenie przegród zewnętrznych przez podwyższenie współczynnika 
przenikania z poziomu; strop ubs = 1,85 W/(m2K), ścian zewnętrznych ubs = 1,00 W/(m2K) 
podłogi ubp = 0,19 W/(m2K) do wartości określonej z optymalizacji grubości izolacji z obra-
nego kryterium efektywności przedsięwzięcia.

Wymienić okna o współczynniku przenikania uo = 2,0 W/(m2K) na nowe o współczyn-
niku uo = 1,0 W/(m2K).

Zastosować wentylacje zmniejszając strumień ogrzewany z systemu o 0,8.
Zastosować płaski kolektor cieczowy do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
Zbadać wpływ wszystkich 4 czynników sprawczych na wartość rocznego zapotrzebo-

wania ciepła i określić ich efektywność 
Obliczyć efektywność i wartość zapotrzebowania ciepła dla wariantu zintegrowanego 

uwzględniającego wszystkie czynniki sprawcze termomodernizacji.
 

3. Definicja budynku referencyjnego

Na podstawie wniosków z analizy budynku przewidzianego do termomodernizacji 
obrano parametry sprawcze przedsięwzięcia poprawy standardu energetycznego. Są to:
– podwyższenie izolacyjności budynku
– zmniejszenie strumienia ogrzewanego powietrza, wymiana wentylacji na mechaniczną,
– wymiana okien na o zmniejszonym współczynniku przenikania ciepła,
– instalacja płaskiego cieczowego kolektora słonecznego.
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– zastosowanie wszystkich czynników sprawczych razem, tworząc zintegrowany system 
termomodernizacji.
Każdy z tych czynników sprawczych zostanie przeanalizowany oddzielnie, tworząc od-

powiedni wariant analizy. Przeanalizowano 5 wariantów ulepszonych termomodernizacji. 
Zbiór wszystkich wariantów jest budynkiem referencyjnym. Pierwszym wariantem bu-

dynku referencyjnego jest budynek bazowy.
Definicje wariantów przedstawiono dla dwóch przypadków. W pierwszym grubości izo-

lacji określono z kryterium SPBT a w drugim z maksymalnego zysku finansowego w okresie 
eksploatacji. Opis wariantów w formie skrótowej przedstawiono w tablicach 3.1 i 3.2.

Warianty analizowanego budynku.

Tabela 3.1 Zestawienie wariantów po przyjęciu grubości izolacji według kryterium SPBT

Numer wariantu bazowy I II III IV V
1 2 3 4 5 6

Strop Konstrukcja Strop
Teriva

Strop
Teriva

Strop
Teriva

Strop
Teriva

Strop
Teriva

Strop
Teriva

Izolacje Styrop
10 cm

Styrop
10 cm

Konst +izol
U[W/m2K] 1,85 0,36 1,85 1,85 1,85 0,36

Ściany Konstrukcja Beton
Komór.

Beton
Komór.

Beton
Komór.

Beton
Komór.

Beton
Komór.

Beton
Komór.

Izolacje Styrop
 15 cm

Styrop
15 cm

Konst+izol
U[W/m2K] 1,0 0,24 1,0 1,0 1,0 0,24

Podłoga Konstrukcja Płyta Płyta płyta Płyta płyta płyta 
Izolacje Styrop

10cm
Styrop
10cm

Styrop
10cm

Styrop
10cm 

Styrop
10cm

Styrop
10cm

Konst+izol
U[W/m2K] 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

Wymiana okien - U = 2,0
g=0,75

U = 2,0
g=0,75

U = 2,0
g=0,75

U=1,1
g=0,7

U = 2,0
g=0,75

U=1,1
g=0,7

Wentylacja Natur Nat Mech Nat Nat Mech
Kolektor
płaski 

kolektor Kolekt
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Tabela 3.2 Zestawienie wariantów po przyjęciu grubości izolacji według kryterium maksy-
malnego zysku finansowego 

Numer wariantu bazowy I II III IV V
1 2 3 4 5 6

Strop Konstrukcja Strop
Teriva

Strop
Teriva

Strop
Teriva

Strop
Teriva

Strop
Teriva

Strop
Teriva

Izolacje Styrop
40 cm

Styrop
40 cm

Konst +izol
U[W/m2K] 1,85 0,11 1,85 1,85 1,85 0,11

Ściany Konstrukcja Beton
Komór.

Beton
Komór.

Beton
Komór.

Beton
Komór.

Beton
Komór.

Beton
Komór.

Izolacje Styrop
 35 cm

Styrop
35 cm

Konst+izol
U[W/m2K] 1,0 0,11 1,0 1,0 1,0 0,11

Podłoga Konstrukcja Płyta Płyta płyta Płyta płyta płyta 
Izolacje Styrop

10cm
Styrop
10cm

Styrop
10cm

Styrop
10cm 

Styrop
10cm

Styrop
10cm

Konst+izol
U[W/m2K] 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
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4. Analiza przyrostowa strat ciepła w wariantach budynku referencyjnego

4.1. Procedura obliczenia strat

Przedstawiono analizę przyjętych wariantów. Zapotrzebowanie ciepła na energię w wa-
riantach I, II, III i IV obliczono metodą przyrostową. Obliczono zmniejszenie zapotrzebo-
wania powodowane przez zmniejszenie strat cieplnych powodowane przez czynniki spraw-
cze występujące w poszczególnych wariantach.

4.2. Obliczenia strat ciepła w wariancie I. Zmniejszenie strat w wyniku 
zwiększenia izolacyjności przegród zewnętrznych budynku.

4.2.1. Zmniejszenie strat cieplnych wynikłe z zastosowanie izolacji.  
Energia użytkowa.

W wariancie I obliczono zmniejszenie strat przez przenikanie według artykułu [1].
Obliczono zmniejszenie strat ciepła w stropie (U = 1.85 W/m2K) i w ścianach (U = 1.0 

W/m2K) przez zaprojektowanie izolacji cieplnej o odpowiedniej grubości. Obliczenia wy-
konano w dwóch przypadkach. 
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W pierwszym przypadku grubość izolacji obliczono z kryterium SPBT. Otrzyma-
no grubość izolacji: w stropie g = 0,106 m, zmniejszając współczynnik przenikania 
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współczynnik przenikania po termomodernizacji  Uk = 0.36 W/m2K. , w ścianach g = 0,144 
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Straty są mniejsze z powodu uwzględnienia zmniejszenia się współczynnika strat oraz z 
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W budynku po termomodernizacji jest przewidywany skrócony sezon grzewczy  do 210 dni, 
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 współczynnik przenikania po termomodernizacji Uk = 0.36 W/m2K. , w 

ścianach g = 0,144 cm zmniejszając współczynnik przenikania 
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W drugim przypadku grubości obliczono z kryterium maksymalnego zysku finansowego. 
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m2K, w ścianach g = 0,35m zmniejszając współczynnik przenikania 

5 
 

4.2. Obliczenia strat ciepła w wariancie I. Zmniejszenie strat w wyniku zwiększenia 
izolacyjności przegród zewnętrznych budynku. 

 
4.2.1. Zmniejszenie strat cieplnych wynikłe z zastosowanie izolacji. Energia użytkowa. 

W wariancie I obliczono zmniejszenie strat przez przenikanie według artykułu [1]. 
Obliczono zmniejszenie strat ciepła w stropie (U = 1.85 W/m2K) i w ścianach (U = 1.0 
W/m2K) przez zaprojektowanie izolacji cieplnej o odpowiedniej grubości. Obliczenia 
wykonano w dwóch przypadkach.  
W pierwszym przypadku grubość izolacji obliczono z kryterium SPBT. Otrzymano grubość 
izolacji: w stropie g = 0,106 m, zmniejszając współczynnik przenikania KmWu 2/49,1 , 
współczynnik przenikania po termomodernizacji  Uk = 0.36 W/m2K. , w ścianach g = 0,144 
cm zmniejszając współczynnik przenikania KmWu 2/76,0 , współczynnik przenikania po 
termomodernizacji  Uk = 0.24 W/m2K.  W sumie współczynnik strat przez przenikanie 
zmniejszył się w przegrodach  przy zastosowaniu kryterium SPBT o wartość: 

KWAAH scianastropp /3831782055,23476,09,13749,166,049,1   
W drugim przypadku  grubości obliczono z kryterium maksymalnego zysku finansowego.  
.Otrzymano grubość izolacji: w stropie g = 0,40 m, zmniejszając współczynnik przenikania 

KmWu 2/74,1 , współczynnik przenikania po termomodernizacji  Uk = 0.10 W/m2K. , w 
ścianach g = 0,35m zmniejszając współczynnik przenikania KmWu 2/89,0 , 
współczynnik przenikania po termomodernizacji  Uk = 0.10 W/m2K.  W sumie współczynnik 
strat przez przenikanie zmniejszył się w przegrodach  przy zastosowaniu kryterium 
maksymalnego zysku finansowego o wartość: 

KWAAH scianastropp /6.4487,2089.2395,23489,09,13774,189,074,1   
Zmniejszenie się wartości strat obliczamy według wzoru: 

  3
int 10*  mephtr tTTHQ                                                    (4.1) 

Straty są mniejsze z powodu uwzględnienia zmniejszenia się współczynnika strat oraz z 
zmniejszenia się liczby dni sezonu grzewczego. 
W przybliżeniu wielkości te można ocenić następująco: 
Ponieważ straty przez przenikanie [1] 

tTtrtrtrH wHSDHQ 
1000
24

_                                          (4.2) 

To współczynnik temperaturowo czasowy w budynku bazowym [2] jest: 

94
561

52977_ 
tr

trh
tT H

Q
w

                                          (4.2a)
 

W budynku po termomodernizacji jest przewidywany skrócony sezon grzewczy  do 210 dni, 
stąd współczynnik czasowo temperaturowy w dalszych obliczeniach przyjęto mniejszy 

90tTw  
Zmniejszenie się strat obliczamy według wzoru: 

tTpwHS                                                       (4.2b) 
Zmniejszenie strat w budynku, w którym termomodernizacja jest wykonana według kryterium 
SPBT  KWH /383  :    

kWhwHS tTpSPBT 3447090383   
Zmniejszenie strat w budynku, w którym termomodernizacja jest wykonana według 
maksymalnego zysku finansowego  KWH /449  :    

kWhwHS tTpzfin 4041090449   
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(4.1)
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Zmniejszenie się strat obliczamy według wzoru:

(4.2b)

Zmniejszenie strat w budynku, w którym termomodernizacja jest wykonana według 
kryterium

SPBT KWH /383=∆  :  
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Zmniejszenie strat w budynku, w którym termomodernizacja jest wykonana według 

maksymalnego zysku finansowego KWH /449=∆  :  

Celem obliczenia skrócenia sezonu grzewczego wykonano obliczenia stosunku zysków 
do strat w miesiącach które są podstawą do obliczenia długości sezonu ogrzewania w bu-
dynku:

Wzorujmy się na obliczeniu zamieszczonym w tablicy 2 i 7 referatu [2] jest:

Tablica 3.3. Obliczenie stosunku zysków do strat w budynku po termomodernizacji

Miesiąc tm Tint Te Qmp Qtra Qgn γm

Marzec 744 20 4,43 15,57 383 4437 7795 3358 2300 0,68

Kwiecień 720 20 6,35 13.65 383 3764 6613 2849 2836 1,00

Maj 744 20 12,19 7.81 383 2225 3910 1685 3623 2,15

Czerwiec 720 24 29,5 -9,5 383 -2620 -2665 -45 3743 3

Sierpień 744 24 33,2 -13,2 383 -3761 -4606 -845 3494 3

Wrzesień 720 20 12,82 7,18 383 1980 3479 1499 2575 1,72

Październik 744 20 8,18 11,82 383 3368 5918 2550 1853 0,73

Udziały miesięcy w sezonie grzewczym i długość sezonu grzewczego

Tabela 3.4. Udziały sezonu grzewczego w poszczególnych miesiącach

Miesiąc γh γp γk γH1 γH2 fH Ldm Ldr

marzec 0,68 0,84 0,84 1,00 31

209kwiecień 1,00 0,84 1,58 0,84 1,58 0,70 23

Maj 2,15 1,58 2,58 1,58 2,58 0,00

czerwiec 3,00 2,58

sierpień 3,00 2,36

wrzesień 1,72 2,36 1,23 1,23 2,36 0,025 2

październik 0,73 1,23 1,23 1,00 31

Gdzie:
γp – wartość γ na początku miesiąca
γk – wartość γ na końcu miesiąca
γH1 – minimum (γp, γk)
γH2 – maksimum (γp, γk)
fH – udział miesiąca w sezonie grzewczym

mQ∆t∆ H∆

5 
 

4.2. Obliczenia strat ciepła w wariancie I. Zmniejszenie strat w wyniku zwiększenia 
izolacyjności przegród zewnętrznych budynku. 

 
4.2.1. Zmniejszenie strat cieplnych wynikłe z zastosowanie izolacji. Energia użytkowa. 

W wariancie I obliczono zmniejszenie strat przez przenikanie według artykułu [1]. 
Obliczono zmniejszenie strat ciepła w stropie (U = 1.85 W/m2K) i w ścianach (U = 1.0 
W/m2K) przez zaprojektowanie izolacji cieplnej o odpowiedniej grubości. Obliczenia 
wykonano w dwóch przypadkach.  
W pierwszym przypadku grubość izolacji obliczono z kryterium SPBT. Otrzymano grubość 
izolacji: w stropie g = 0,106 m, zmniejszając współczynnik przenikania KmWu 2/49,1 , 
współczynnik przenikania po termomodernizacji  Uk = 0.36 W/m2K. , w ścianach g = 0,144 
cm zmniejszając współczynnik przenikania KmWu 2/76,0 , współczynnik przenikania po 
termomodernizacji  Uk = 0.24 W/m2K.  W sumie współczynnik strat przez przenikanie 
zmniejszył się w przegrodach  przy zastosowaniu kryterium SPBT o wartość: 

KWAAH scianastropp /3831782055,23476,09,13749,166,049,1   
W drugim przypadku  grubości obliczono z kryterium maksymalnego zysku finansowego.  
.Otrzymano grubość izolacji: w stropie g = 0,40 m, zmniejszając współczynnik przenikania 

KmWu 2/74,1 , współczynnik przenikania po termomodernizacji  Uk = 0.10 W/m2K. , w 
ścianach g = 0,35m zmniejszając współczynnik przenikania KmWu 2/89,0 , 
współczynnik przenikania po termomodernizacji  Uk = 0.10 W/m2K.  W sumie współczynnik 
strat przez przenikanie zmniejszył się w przegrodach  przy zastosowaniu kryterium 
maksymalnego zysku finansowego o wartość: 

KWAAH scianastropp /6.4487,2089.2395,23489,09,13774,189,074,1   
Zmniejszenie się wartości strat obliczamy według wzoru: 

  3
int 10*  mephtr tTTHQ                                                    (4.1) 

Straty są mniejsze z powodu uwzględnienia zmniejszenia się współczynnika strat oraz z 
zmniejszenia się liczby dni sezonu grzewczego. 
W przybliżeniu wielkości te można ocenić następująco: 
Ponieważ straty przez przenikanie [1] 

tTtrtrtrH wHSDHQ 
1000
24

_                                          (4.2) 

To współczynnik temperaturowo czasowy w budynku bazowym [2] jest: 

94
561

52977_ 
tr

trh
tT H

Q
w

                                          (4.2a)
 

W budynku po termomodernizacji jest przewidywany skrócony sezon grzewczy  do 210 dni, 
stąd współczynnik czasowo temperaturowy w dalszych obliczeniach przyjęto mniejszy 

90tTw  
Zmniejszenie się strat obliczamy według wzoru: 

tTpwHS                                                       (4.2b) 
Zmniejszenie strat w budynku, w którym termomodernizacja jest wykonana według kryterium 
SPBT  KWH /383  :    

kWhwHS tTpSPBT 3447090383   
Zmniejszenie strat w budynku, w którym termomodernizacja jest wykonana według 
maksymalnego zysku finansowego  KWH /449  :    

kWhwHS tTpzfin 4041090449   
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4.2.2. Zapotrzebowanie na energie końcową i wskaźnik EK Efekt 
zmniejszenia energii końcowej.

Sprawność systemu ogrzewania w budynku ηtot,H określono na 0,8, wentylacji na 0,9 a 
sprawność przygotowania CWU ηtot,W na 0,7. Całkowita energia końcowa

 (4.9)

Wskaźnik EK

(4.10)

Efekt zmniejszenia energii końcowej jest równy:

Wartość zapotrzebowania na ciepło użytkowe ogrzewania obliczone przy przyję-
ciu izolacji o grubości wynikającej z kryterium maksymalnego zysku finansowego

Podobnie jak dla SPBT obliczono wartość zapotrzebowania na ciepło użytkowe ogrze-
wania obliczone przy przyjęciu izolacji o grubości wynikającej z kryterium maksymalnego 
zysku finansowego. Wartość zapotrzebowania na ciepło użytkowe ogrzewania jest równa:

Potrzebna energia końcowa w wariancie I jest równa

Wskaźnik energii końcowej :

Efekt zmniejszenia energii końcowej w przypadku obliczenia grubości izolacji z kryte-
rium maksymalnego zysku finansowego jest równy:

6 
 

Celem obliczenia skrócenia sezonu grzewczego wykonano obliczenia stosunku zysków do 
strat w miesiącach które są podstawą do obliczenia długości sezonu ogrzewania w budynku: 

Wzorujmy się na obliczeniu zamieszczonym w tablicy 2 i 7 referatu [2]  jest: 
 . Tablica 3.3.  Obliczenie stosunku zysków do strat w budynku po termomodernizacji 
 

Miesiąc tm Tint Te t  H  mQ  Qmp Qtra Qgn m 
Marzec 744 20 4,43 15,57 383 4437 7795 3358 2300 0,68 
Kwiecień 720 20 6,35 13.65 383 3764 6613 2849 2836 1,00 
Maj 744 20 12,19 7.81 383 2225 3910 1685 3623 2,15 
Czerwiec 720 24 29,5 -9,5 383 -2620 -

2665 
-45 3743 3 

Sierpień 744 24 33,2 -13,2 383 -3761 -
4606 

-845 3494 3 
Wrzesień 720 20 12,82 7,18 383 1980 3479 1499 2575 1,72 
Październik 744 20 8,18 11,82 383 3368 5918 2550 1853 0,73 

 
Udziały miesięcy w sezonie grzewczym i długość sezonu grzewczego 

 
 

Tabela 3.4. Udziały sezonu grzewczego w poszczególnych miesiącach 

Miesiąc h p k H1 H2 fH Ldm Ldr 
marzec 0,68 

 
0,84 

 
0,84 1,00 31  

209 
kwiecień 1,00 0,84 1,58 0,84 1,58 0,70 23 
Maj 2,15 1,58 2,58 1,58 2,58 0,00  
czerwiec 3,00 2,58      
sierpień 3,00 

 
2,36 

 
   

wrzesień 1,72 2,36 1,23 1,23 2,36 0,025 2 
październik 0,73 1,23 

  
1,23 1,00 31 

Gdzie: 
p – wartość  na początku miesiąca 
k – wartość  na końcu miesiąca 
H1 – minimum (p, k) 
H2 – maksimum (p, k) 
fH – udział miesiąca w sezonie grzewczym 
 
Udziały obliczamy w miesiącu kwietniu i wrześniu, udział pozostałych jest albo całkowity 
albo zerowy.  29,1lim   
Udział w miesiącu kwietniu: 

1,025,005,05,0
23,172,1
23,129,15,0)(

23,75,025,05,0
00,158,1
00,129,15,05,0)(













Ldniwrzesieńf

Ldnikiecieńf
 

Wartość zapotrzebowania na ciepło użytkowe  ogrzewania jest równa: 
kWhdzieneQQQQ ubuI 12105100133447047875)(12   

 
4.2.2. Zapotrzebowanie na energie końcową i wskaźnik EK Efekt zmniejszenia energii 
końcowej. 

7 
 

Sprawność systemu ogrzewania w budynku tot,H określono na 0,8, wentylacji na 0,9  a 
sprawność przygotowania CWU tot,W na 0,7. Całkowita energia końcowa 

rok
kWhQQQ

totw

w

totH

H
KI 23734

7,0
6022

8.0
12105

.,




                          (4.9) 

Wskaźnik EK 

rokm
kWh

A
QEK
f

k
I 295                                            (4.10) 

Efekt zmniejszenia energii końcowej jest równy: 

rokkWhQKI /447132373468447   

Wartość zapotrzebowania na ciepło użytkowe  ogrzewania obliczone przy przyjęciu 
izolacji o grubości wynikającej z kryterium maksymalnego zysku finansowego 
Podobnie jak dla SPBT obliczono wartość zapotrzebowania na ciepło użytkowe  ogrzewania 
obliczone przy przyjęciu izolacji o grubości wynikającej z kryterium maksymalnego zysku 
finansowego.  Wartość zapotrzebowania na ciepło użytkowe  ogrzewania jest równa: 

kWhdzieneQQQQ ubu 5963100154041047875)(15    
Potrzebna energia końcowa w wariancie I  jest równa 

rok
kWhQQQ

totw

w

totH

H
K 16059

7,0
6022

8.0
5963

.,




 

Wskaźnik energii końcowej : 

rokm
kWh

A
Q
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Efekt zmniejszenia energii końcowej w przypadku obliczenia grubości izolacji z kryterium 
maksymalnego zysku finansowego jest równy: 

rokkWhQK /523881605968447   

4.3.  Obliczenia strat ciepła w wariancie 2. Zmniejszenie strat w wyniku zmniejszenia 
strumienia powietrza ogrzewanego. 

  
4.3.1. Zmniejszenie strat wynikłe z zastosowania wentylacji mechanicznej. Energia 
użytkowa. 
 
Przyjęto współczynnik wymiany powietrza przy próbie nieszczelności 1,0. Stąd jest: 

hmVnV bud /40801*1*05,0**05,0 3
50inf   

Współczynnik strat z wentylacji kanałowej i przez zmniejszonej nieszczelności w budynku 
bazowym wynosi: 

 
K
WHve 6,984025034,0   

Zmniejszenie współczynnika strat po zastosowaniu wentylacji mechanicznej według 
zaleconej rekomendacji. 

7 
 

Sprawność systemu ogrzewania w budynku tot,H określono na 0,8, wentylacji na 0,9  a 
sprawność przygotowania CWU tot,W na 0,7. Całkowita energia końcowa 

rok
kWhQQQ

totw

w

totH

H
KI 23734

7,0
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8.0
12105

.,




                          (4.9) 

Wskaźnik EK 
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A
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Efekt zmniejszenia energii końcowej jest równy: 

rokkWhQKI /447132373468447   

Wartość zapotrzebowania na ciepło użytkowe  ogrzewania obliczone przy przyjęciu 
izolacji o grubości wynikającej z kryterium maksymalnego zysku finansowego 
Podobnie jak dla SPBT obliczono wartość zapotrzebowania na ciepło użytkowe  ogrzewania 
obliczone przy przyjęciu izolacji o grubości wynikającej z kryterium maksymalnego zysku 
finansowego.  Wartość zapotrzebowania na ciepło użytkowe  ogrzewania jest równa: 

kWhdzieneQQQQ ubu 5963100154041047875)(15    
Potrzebna energia końcowa w wariancie I  jest równa 

rok
kWhQQQ

totw

w

totH

H
K 16059

7,0
6022

8.0
5963

.,




 

Wskaźnik energii końcowej : 

rokm
kWh

A
Q

EK
f

k
264  

Efekt zmniejszenia energii końcowej w przypadku obliczenia grubości izolacji z kryterium 
maksymalnego zysku finansowego jest równy: 

rokkWhQK /523881605968447   

4.3.  Obliczenia strat ciepła w wariancie 2. Zmniejszenie strat w wyniku zmniejszenia 
strumienia powietrza ogrzewanego. 

  
4.3.1. Zmniejszenie strat wynikłe z zastosowania wentylacji mechanicznej. Energia 
użytkowa. 
 
Przyjęto współczynnik wymiany powietrza przy próbie nieszczelności 1,0. Stąd jest: 

hmVnV bud /40801*1*05,0**05,0 3
50inf   

Współczynnik strat z wentylacji kanałowej i przez zmniejszonej nieszczelności w budynku 
bazowym wynosi: 

 
K
WHve 6,984025034,0   

Zmniejszenie współczynnika strat po zastosowaniu wentylacji mechanicznej według 
zaleconej rekomendacji. 

7 
 

Sprawność systemu ogrzewania w budynku tot,H określono na 0,8, wentylacji na 0,9  a 
sprawność przygotowania CWU tot,W na 0,7. Całkowita energia końcowa 
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Wskaźnik EK 
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Efekt zmniejszenia energii końcowej jest równy: 

rokkWhQKI /447132373468447   

Wartość zapotrzebowania na ciepło użytkowe  ogrzewania obliczone przy przyjęciu 
izolacji o grubości wynikającej z kryterium maksymalnego zysku finansowego 
Podobnie jak dla SPBT obliczono wartość zapotrzebowania na ciepło użytkowe  ogrzewania 
obliczone przy przyjęciu izolacji o grubości wynikającej z kryterium maksymalnego zysku 
finansowego.  Wartość zapotrzebowania na ciepło użytkowe  ogrzewania jest równa: 

kWhdzieneQQQQ ubu 5963100154041047875)(15    
Potrzebna energia końcowa w wariancie I  jest równa 

rok
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totw
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totH
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Wskaźnik energii końcowej : 
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Efekt zmniejszenia energii końcowej w przypadku obliczenia grubości izolacji z kryterium 
maksymalnego zysku finansowego jest równy: 

rokkWhQK /523881605968447   

4.3.  Obliczenia strat ciepła w wariancie 2. Zmniejszenie strat w wyniku zmniejszenia 
strumienia powietrza ogrzewanego. 

  
4.3.1. Zmniejszenie strat wynikłe z zastosowania wentylacji mechanicznej. Energia 
użytkowa. 
 
Przyjęto współczynnik wymiany powietrza przy próbie nieszczelności 1,0. Stąd jest: 

hmVnV bud /40801*1*05,0**05,0 3
50inf   

Współczynnik strat z wentylacji kanałowej i przez zmniejszonej nieszczelności w budynku 
bazowym wynosi: 

 
K
WHve 6,984025034,0   

Zmniejszenie współczynnika strat po zastosowaniu wentylacji mechanicznej według 
zaleconej rekomendacji. 

7 
 

Sprawność systemu ogrzewania w budynku tot,H określono na 0,8, wentylacji na 0,9  a 
sprawność przygotowania CWU tot,W na 0,7. Całkowita energia końcowa 
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Wskaźnik EK 
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Efekt zmniejszenia energii końcowej jest równy: 

rokkWhQKI /447132373468447   

Wartość zapotrzebowania na ciepło użytkowe  ogrzewania obliczone przy przyjęciu 
izolacji o grubości wynikającej z kryterium maksymalnego zysku finansowego 
Podobnie jak dla SPBT obliczono wartość zapotrzebowania na ciepło użytkowe  ogrzewania 
obliczone przy przyjęciu izolacji o grubości wynikającej z kryterium maksymalnego zysku 
finansowego.  Wartość zapotrzebowania na ciepło użytkowe  ogrzewania jest równa: 

kWhdzieneQQQQ ubu 5963100154041047875)(15    
Potrzebna energia końcowa w wariancie I  jest równa 
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Wskaźnik energii końcowej : 
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Efekt zmniejszenia energii końcowej w przypadku obliczenia grubości izolacji z kryterium 
maksymalnego zysku finansowego jest równy: 

rokkWhQK /523881605968447   

4.3.  Obliczenia strat ciepła w wariancie 2. Zmniejszenie strat w wyniku zmniejszenia 
strumienia powietrza ogrzewanego. 

  
4.3.1. Zmniejszenie strat wynikłe z zastosowania wentylacji mechanicznej. Energia 
użytkowa. 
 
Przyjęto współczynnik wymiany powietrza przy próbie nieszczelności 1,0. Stąd jest: 

hmVnV bud /40801*1*05,0**05,0 3
50inf   

Współczynnik strat z wentylacji kanałowej i przez zmniejszonej nieszczelności w budynku 
bazowym wynosi: 

 
K
WHve 6,984025034,0   

Zmniejszenie współczynnika strat po zastosowaniu wentylacji mechanicznej według 
zaleconej rekomendacji. 
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Sprawność systemu ogrzewania w budynku tot,H określono na 0,8, wentylacji na 0,9  a 
sprawność przygotowania CWU tot,W na 0,7. Całkowita energia końcowa 
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Efekt zmniejszenia energii końcowej jest równy: 

rokkWhQKI /447132373468447   

Wartość zapotrzebowania na ciepło użytkowe  ogrzewania obliczone przy przyjęciu 
izolacji o grubości wynikającej z kryterium maksymalnego zysku finansowego 
Podobnie jak dla SPBT obliczono wartość zapotrzebowania na ciepło użytkowe  ogrzewania 
obliczone przy przyjęciu izolacji o grubości wynikającej z kryterium maksymalnego zysku 
finansowego.  Wartość zapotrzebowania na ciepło użytkowe  ogrzewania jest równa: 

kWhdzieneQQQQ ubu 5963100154041047875)(15    
Potrzebna energia końcowa w wariancie I  jest równa 

rok
kWhQQQ

totw

w

totH

H
K 16059

7,0
6022

8.0
5963

.,




 

Wskaźnik energii końcowej : 
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Efekt zmniejszenia energii końcowej w przypadku obliczenia grubości izolacji z kryterium 
maksymalnego zysku finansowego jest równy: 

rokkWhQK /523881605968447   

4.3.  Obliczenia strat ciepła w wariancie 2. Zmniejszenie strat w wyniku zmniejszenia 
strumienia powietrza ogrzewanego. 

  
4.3.1. Zmniejszenie strat wynikłe z zastosowania wentylacji mechanicznej. Energia 
użytkowa. 
 
Przyjęto współczynnik wymiany powietrza przy próbie nieszczelności 1,0. Stąd jest: 

hmVnV bud /40801*1*05,0**05,0 3
50inf   

Współczynnik strat z wentylacji kanałowej i przez zmniejszonej nieszczelności w budynku 
bazowym wynosi: 

 
K
WHve 6,984025034,0   

Zmniejszenie współczynnika strat po zastosowaniu wentylacji mechanicznej według 
zaleconej rekomendacji. 
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Sprawność systemu ogrzewania w budynku tot,H określono na 0,8, wentylacji na 0,9  a 
sprawność przygotowania CWU tot,W na 0,7. Całkowita energia końcowa 
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Efekt zmniejszenia energii końcowej jest równy: 

rokkWhQKI /447132373468447   

Wartość zapotrzebowania na ciepło użytkowe  ogrzewania obliczone przy przyjęciu 
izolacji o grubości wynikającej z kryterium maksymalnego zysku finansowego 
Podobnie jak dla SPBT obliczono wartość zapotrzebowania na ciepło użytkowe  ogrzewania 
obliczone przy przyjęciu izolacji o grubości wynikającej z kryterium maksymalnego zysku 
finansowego.  Wartość zapotrzebowania na ciepło użytkowe  ogrzewania jest równa: 

kWhdzieneQQQQ ubu 5963100154041047875)(15    
Potrzebna energia końcowa w wariancie I  jest równa 
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Efekt zmniejszenia energii końcowej w przypadku obliczenia grubości izolacji z kryterium 
maksymalnego zysku finansowego jest równy: 

rokkWhQK /523881605968447   

4.3.  Obliczenia strat ciepła w wariancie 2. Zmniejszenie strat w wyniku zmniejszenia 
strumienia powietrza ogrzewanego. 

  
4.3.1. Zmniejszenie strat wynikłe z zastosowania wentylacji mechanicznej. Energia 
użytkowa. 
 
Przyjęto współczynnik wymiany powietrza przy próbie nieszczelności 1,0. Stąd jest: 

hmVnV bud /40801*1*05,0**05,0 3
50inf   

Współczynnik strat z wentylacji kanałowej i przez zmniejszonej nieszczelności w budynku 
bazowym wynosi: 

 
K
WHve 6,984025034,0   

Zmniejszenie współczynnika strat po zastosowaniu wentylacji mechanicznej według 
zaleconej rekomendacji. 

rokkWhQK /523881605968447 =−=∆
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4.3. Obliczenia strat ciepła w wariancie 2. Zmniejszenie strat  
w wyniku zmniejszenia strumienia powietrza ogrzewanego.
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Zmniejszenie strat rocznych przez wentylacje wynikających przez zmianę współczyn-
nika strat spowodowaną zamianą wentylacji naturalnej na mechaniczną;

Wartość zapotrzebowania na ciepło użytkowe do ogrzewania jest równe:

4.3.2. Zapotrzebowanie na energię końcową, wskaźnik EK. 
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Efekt zmniejszenia energii końcowej jest równy:
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Sprawność systemu ogrzewania w budynku tot,H określono na 0,8, wentylacji na 0,9  a 
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rok
kWhQQQ

totw

w

totH

H
KI 23734

7,0
6022

8.0
12105

.,




                          (4.9) 

Wskaźnik EK 

rokm
kWh

A
Q

EK
f

k
I 295                                            (4.10) 

Efekt zmniejszenia energii końcowej jest równy: 
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Wartość zapotrzebowania na ciepło użytkowe  ogrzewania obliczone przy przyjęciu 
izolacji o grubości wynikającej z kryterium maksymalnego zysku finansowego 
Podobnie jak dla SPBT obliczono wartość zapotrzebowania na ciepło użytkowe  ogrzewania 
obliczone przy przyjęciu izolacji o grubości wynikającej z kryterium maksymalnego zysku 
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Efekt zmniejszenia energii końcowej w przypadku obliczenia grubości izolacji z kryterium 
maksymalnego zysku finansowego jest równy: 
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4.3.  Obliczenia strat ciepła w wariancie 2. Zmniejszenie strat w wyniku zmniejszenia 
strumienia powietrza ogrzewanego. 

  
4.3.1. Zmniejszenie strat wynikłe z zastosowania wentylacji mechanicznej. Energia 
użytkowa. 
 
Przyjęto współczynnik wymiany powietrza przy próbie nieszczelności 1,0. Stąd jest: 
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Współczynnik strat z wentylacji kanałowej i przez zmniejszonej nieszczelności w budynku 
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Zmniejszenie współczynnika strat po zastosowaniu wentylacji mechanicznej według 
zaleconej rekomendacji. 
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Efekt zmniejszenia energii końcowej jest równy: 
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Wartość zapotrzebowania na ciepło użytkowe  ogrzewania obliczone przy przyjęciu 
izolacji o grubości wynikającej z kryterium maksymalnego zysku finansowego 
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Efekt zmniejszenia energii końcowej w przypadku obliczenia grubości izolacji z kryterium 
maksymalnego zysku finansowego jest równy: 
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4.3.  Obliczenia strat ciepła w wariancie 2. Zmniejszenie strat w wyniku zmniejszenia 
strumienia powietrza ogrzewanego. 

  
4.3.1. Zmniejszenie strat wynikłe z zastosowania wentylacji mechanicznej. Energia 
użytkowa. 
 
Przyjęto współczynnik wymiany powietrza przy próbie nieszczelności 1,0. Stąd jest: 

hmVnV bud /40801*1*05,0**05,0 3
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Współczynnik strat z wentylacji kanałowej i przez zmniejszonej nieszczelności w budynku 
bazowym wynosi: 
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Zmniejszenie współczynnika strat po zastosowaniu wentylacji mechanicznej według 
zaleconej rekomendacji. 
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KWHv /6.816.130.684034.025034.08.0   
Zmniejszenie strat rocznych przez wentylacje wynikających przez zmianę współczynnika 
strat spowodowaną zamianą wentylacji naturalnej na mechaniczną; 

rokkWhwHQ tTvv /7344906.81   
Wartość zapotrzebowania na ciepło użytkowe do ogrzewania jest równe: 

rokkWhQQQ vbuhu /40531734447875   
4.3.2. Zapotrzebowanie na energię końcową, wskaźnik EK. Efekt zmniejszenia energii 
końcowej. 
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Efekt zmniejszenia energii końcowej jest równy: 
rokkWhQQQ kmkbk /91805926768447   

 
4.4. Obliczenie  strat ciepła w wariancie 3. Zmniejszenie strat w wyniku zmniejszenia 
współczynnika przenikania z wartości 2.0 W/(m2K) do wartości 1.0 W/(m2K). 

  
4.4.1. Zmniejszenie strat wynikłe z wymiany okien. Energia użytkowa. 
 
Zmniejszenie współczynnika przenikania jest )/(1 2KmWuo  . Stąd współczynnik 
przenikania strat przez okna zmalał o: 

KWAuH oo /48.3948.391  : 
Zmniejszenie strat z powodu wymiany okien jest: 

rokkWhwHQ tToso /35539048,39   
Wpływ skrócenie sezonu grzewczego pomijamy.  
Wartość zapotrzebowania na ciepło użytkowe w wariancie 3 jest równe: 

rokkWhQQQ sobuIII /44322355347875   

4.4.2 Zapotrzebowanie na energię końcową, wskaźnik EK. Efekt zmniejszenia energii 
końcowej. 
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Efekt zmniejszenia energii końcowej jest równy: 
rokkWhQQQ kmkbkIII /44416400668447   

4.5. Obliczenie zmniejszenia zapotrzebowania na energię ciepła w wariancie 4. 
Zmniejszenie zapotrzebowanie na energię cieplną ze źródeł konwencjonalnych 
uzyskano przez instalacje płaskiego kolektora cieczowego do podgrzewania C.W.U.  
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końcowej. 

Zapotrzebowanie na energię końcową jest równe: 
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Zmniejszenie strat rocznych przez wentylacje wynikających przez zmianę współczynnika 
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rokkWhwHQ tTvv /7344906.81   
Wartość zapotrzebowania na ciepło użytkowe do ogrzewania jest równe: 

rokkWhQQQ vbuhu /40531734447875   
4.3.2. Zapotrzebowanie na energię końcową, wskaźnik EK. Efekt zmniejszenia energii 
końcowej. 

Zapotrzebowanie na energię końcową jest równe: 

rok
kWhQQQ

totW

W

totH

Hu
K 59267860350664

7.0
6022

8.0
40531

,,




 

Wskaźnik EK jest: 

rokm
kWh

A
QEK
f

k
2237

250
59267

  

Efekt zmniejszenia energii końcowej jest równy: 
rokkWhQQQ kmkbk /91805926768447   

 
4.4. Obliczenie  strat ciepła w wariancie 3. Zmniejszenie strat w wyniku zmniejszenia 
współczynnika przenikania z wartości 2.0 W/(m2K) do wartości 1.0 W/(m2K). 

  
4.4.1. Zmniejszenie strat wynikłe z wymiany okien. Energia użytkowa. 
 
Zmniejszenie współczynnika przenikania jest )/(1 2KmWuo  . Stąd współczynnik 
przenikania strat przez okna zmalał o: 

KWAuH oo /48.3948.391  : 
Zmniejszenie strat z powodu wymiany okien jest: 

rokkWhwHQ tToso /35539048,39   
Wpływ skrócenie sezonu grzewczego pomijamy.  
Wartość zapotrzebowania na ciepło użytkowe w wariancie 3 jest równe: 

rokkWhQQQ sobuIII /44322355347875   

4.4.2 Zapotrzebowanie na energię końcową, wskaźnik EK. Efekt zmniejszenia energii 
końcowej. 

Zapotrzebowanie na energię końcową jest równe: 

rok
kWhQQQ

totW

W

totH

Hu
KIII 64006860355403

7.0
6022

8.0
44322

,,




 

Wskaźnik EK jest: 

rokm
kWh

A
QEK
f

k
III 2256

250
64006

  

Efekt zmniejszenia energii końcowej jest równy: 
rokkWhQQQ kmkbkIII /44416400668447   

4.5. Obliczenie zmniejszenia zapotrzebowania na energię ciepła w wariancie 4. 
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Wskaźnik EK jest: 
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Efekt zmniejszenia energii końcowej jest równy: 
rokkWhQQQ kmkbkIII /44416400668447   

4.5. Obliczenie zmniejszenia zapotrzebowania na energię ciepła w wariancie 4. 
Zmniejszenie zapotrzebowanie na energię cieplną ze źródeł konwencjonalnych 
uzyskano przez instalacje płaskiego kolektora cieczowego do podgrzewania C.W.U.  
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Tabela Energia pozyskiwana z kolektora słonecznego w poszczególnych miesiącach

Miesiąc Prom
[kWh/m2]

Energia
[kWh]

tm [dni] Energia do 
przygotowania 
CWU
[kWh/miesiąc]

udział 
kolektora

Energia 
rzeczywista 
z kolektora 
[kWh]

Styczeń 37,240 186,200 31 511,5 36 186,2

Luty 42,707 213,535 28 462 46 213,5

Marzec 78,310 391,550 31 511,5 77 391,6

Kwiecień 103,888 519,440 30 495 105 495

Maj 146,709 733,545 31 511,5 143 511,5

Czerwiec 156,343 781,715 30 495 158 495

Lipiec 157,004 785,020 31 511,5 153 511,5

Sierpień 139,619 698,095 31 511,5 136 511,5

Wrzesień 90,143 450,715 30 495 91 450,7

Październik 55,348 276,740 31 511,5 54 276,7

Listopad 25,960 129,800 30 495 26 129,8

Grudzień 21,193 105,965 31 511,5 21 106

SUMA 511,355 5272,32 4279

Energia pozyskana z kolektora wynosi Qkol=4279 kWh. Wartość zapotrzebowania na 
ciepło użytkowe w wariancie 4 na ogrzewanie i wentylacje pozostaje bez zmian.

Zapotrzebowanie na CWU ze źródeł konwencjonalnych 

4.6. Obliczenie zmniejszenia zapotrzebowania na energię ciepła w wariancie 5.

4.6.1. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną ze źródeł konwencjonalnych

Wariant 5 stanowi wynik uzyskany za pomocą zsumowania wszystkich sprawczych 
środków termomodernizacji rozpatrzonych powyżej. Jest to termomodernizacja zintegro-9 

 

 
Zastosowano kolektor płaski o powierzchni 10 m2. Kolektor zainstalowano na powierzchni o 
azymucie 180 o (południowa) i kącie nachylenia 30o do poziomu. 
Energie pozyskiwaną z kolektora przedstawia tabela 
 
Tabela Energia pozyskiwana z kolektora słonecznego w poszczególnych miesiącach 

Miesiąc 
Prom 
[kWh/m2] 

Energia 
[kWh] tm [dni]  

Energia do 
przygotowania 
CWU 
[kWh/miesiąc] 

udział 
kolektora 

Energia 
rzeczywista 
z kolektora 
[kWh] 

Styczeń 37,240 186,200 31 511,5 36 186,2 
Luty 42,707 213,535 28 462 46 213,5 
Marzec 78,310 391,550 31 511,5 77 391,6 
Kwiecień 103,888 519,440 30 495 105 495 
Maj 146,709 733,545 31 511,5 143 511,5 
Czerwiec 156,343 781,715 30 495 158 495 
Lipiec 157,004 785,020 31 511,5 153 511,5 
Sierpień 139,619 698,095 31 511,5 136 511,5 
Wrzesień 90,143 450,715 30 495 91 450,7 
Październik 55,348 276,740 31 511,5 54 276,7 
Listopad 25,960 129,800 30 495 26 129,8 
Grudzień 21,193 105,965 31 511,5 21 106 
SUMA 511,355 5272,32 

   
4279 

 
 Energia pozyskana z kolektora wynosi Qkol=4279 kWh. Wartość zapotrzebowania na ciepło 
użytkowe w wariancie 4 na ogrzewanie i wentylacje pozostaje bez zmian. 

Zapotrzebowanie na CWU ze źródeł konwencjonalnych  

rokkWhQQQ kolcwuncwu /174342796022_   

Zmniejszenie zapotrzebowania ze źródeł konwencjonalnych jest: 

rokkWhQkIV /427917436022   

Zapotrzebowanie na energię końcową jest równe: 
rokkWhQkIV /64168427968447   

Wskaźnik EK jest: 
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Efekt zmniejszenia energii końcowej jest równy: 
rokkWhQQQQ kkmkbkIV /4279  

 
 

4.6. Obliczenie zmniejszenia zapotrzebowania na energię ciepła w wariancie 5. 
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wana. Zmniejszenie zapotrzebowania w wariancie 5 w stosunku do budynku bazowego 
uzyskano zsumowania wszystkich przyrostów (zmniejszenia) energii wariantów 1-4. W ten 
sposób jest:

4.6.2. Zapotrzebowanie na energię końcową, wskaźnik EK.  
Efekt zmniejszenia energii końcowej wariantu V w stosunku do budynku bazowego.

Zapotrzebowanie na energię końcową jest równe:

Wskaźnik EK jest równy:

5. Podsumowanie i wnioski

Analiza charakterystyki metodą rozpatrywania wariantów budynku bazowego powsta-
łych przez modyfikacje jednego środka sprawczego daje przejrzysty obraz wpływów czyn-
ników termomodernizacji na końcowy rezultat wariantu zintegrowanego.

Stosowanie metody przyrostowej pozwala uniknąć pracochłonnych obliczeń i dlatego 
może stać się metodą odpowiednią w wielu zastosowaniach.
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O WYZNACZANIU OPTYMALNEJ GRUBOŚCI 
IZOLACJI TERMICZNEJ W OBUDOWIE 

BUDYNKU

Abstract

The problem of determining the optimal thickness of insulation in the walls of the building 
in the process of thermomodernization has been presented. The task of determining the 
thickness of the insulation layer was resolved using the criteria for increase energy standard 
project efficiency for the walls of a very high, high, low and very low heat transfer coefficient. 
In determining the thickness of the insulating layer was taken four criteria:
– the shortest payback period to increase the insulation layer,
– the maximum financial profit during normal operation life cycle of the building, 

-a minimum total cost of the project, the minimum LCC -maximum energy savings 
in annual operating the building. On the basis of these four criteria examples of the 
determination of the thickness of the layer insulation of a wall of the building was 
carried. Payback periods by the benefits of thermal insulation was determined by two 
methods: SPBT and NPV.

Streszczenie

Przedstawiono zagadnienie wyznaczania optymalnej grubości izolacji w ścianach warstwo-
wych budynku poddanego termomodernizacji. Rozwiązano zadania wyznaczania grubości 
warstwy izolacji z kryteriów efektywności przedsięwzięcia podwyższenia standardu ener-
getycznego dla ścian o bardzo wysokim, wysokim, niskim i bardzo niskim współczynniku 
przenikania ciepła. W określaniu grubości warstwy izolacji przyjmowano cztery kryteria:
– najkrótszy okres zwrotu nakładów inwestycyjnych na zwiększenie warstwy izolacji,
– maksymalny zysk finansowy w czasie prawidłowej eksploatacji w cyklu życia budynku, 
– minimum kosztów całkowitych przedsięwzięcia, minimum LCC,
– maksymalnej oszczędności energii w rocznej eksploatacji budynku.
Na podstawie tych czterech kryteriów wykonano przykłady wyznaczania grubości warstwy 
izolacji ściany budynku. Okresy zwrotu nakładów przez zyski z izolacji cieplnej określono 
dwoma metodami: SPBT i NPV. 

1. WPROWADZENIE

Wyniki rozwiązań zadań wyznaczania grubości warstwy izolacyjnej w obudowie bu-
dynku otrzymane z różnych kryteriów w możliwych do zastosowania technologiach, pre-
zentowane w publikacjach technicznych są często rozbieżne. Publikacje rozwiązań poje-
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dynczych bez zrozumienia ich znaczenia prowadzą do nieporozumień w interpretacji ich 
wyników w konkretnych zastosowaniach praktycznych. 

Grubość warstwy izolacyjnej może wynikać z następujących kryteriów:
1. Minimum zużycia energii konwencjonalnej w budynku: użytkowej, końcowej i pier-

wotnej.
2. Maksimum zmniejszenia zużycia energii przy zwrocie kosztów inwestycji wynikają-

cych z podwyższenia standardu energetycznego (termomodernizacji).
3. Minimum kosztów całkowitych wzniesienia budynku i zużycia energii konwencjonal-

nej na cele użytkowe. 
4. Minimum kosztów całkowitych wzniesienia obiektu i energii eksploatacji na poziomie 

energii końcowej.
5. Maksimum podwyższenia standardu energetycznego budynku przy uwzględnieniu 

zmniejszenia kosztów zanieczyszczenia środowiska. 
6. Optymalizacja z kryteriów energetycznych i ekonomicznych przy zapewnieniu trwało-

ści budynku.
Efektywność w niniejszym opracowaniu jest rozumiana jako stosunek uzyskanych 

efektów do kosztów występujących przy wprowadzeniu tych efektów. Stąd uwzględnia-
nie pierwszego kryterium jest bezzasadne z powodu pomijania w nim kosztów i w anali-
zie w tym artykule nie będzie brane pod uwagę. Prowadzi one w praktyce budowlanej do 
ekonomicznie nieuzasadnionych rozwiązań. Wiadomo, że wszelkie działania w gospodarce 
niezależnie od orientacji systemowych są stymulowane kryteriami kosztowymi. Kryteria 
kosztowe uwzględniają również koszty energii, natomiast występująca przy stosowaniu 
kryteriów energetycznych powszechna tendencja pomijania kosztów przedsięwzięcia, skut-
kuje błędnymi decyzjami inwestycyjnymi. 

Z tych względów w artykule zajmiemy się zagadnieniem wyznaczania grubości war-
stwy izolacyjnej z kryteriów efektywności formułowanego przedsięwzięcia 

2. OCENY FINANSOWE PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH

Powszechnie znane są oceny finansowe przedsięwzięć gospodarczych. Oceny te zostały 
opracowane na użytek banków.

W tym zakresie rozróżniane są: metody statyczne i dynamiczne 
Do metod statycznych należą:

1. Rachunku porównawczego kosztów.
2. Rachunku porównawczego zysków.
3. Rachunku rentowności.
4. Rachunku prostego okresu zwrotu (SPBT).

Do metod dynamicznych należą:
1. Metoda wartości zdyskontowanej netto, zwana metodą wartości bieżącej. NPV.
2. Rachunek wewnętrznej stopy procentowej.
3. Rachunek annuitetowy.
NPV (Net Prezent Value) > 0

Zdyskontowany strumień przepływów pieniężnych

(2.1)

 2 

Grubość warstwy izolacyjnej może wynikać z następujących kryteriów: 
1. Minimum zużycia energii konwencjonalnej w budynku: użytkowej, końcowej i 
pierwotnej. 
2. Maksimum zmniejszenia zużycia energii przy zwrocie kosztów inwestycji 
wynikających z podwyższenia standardu energetycznego (termomodernizacji). 
3. Minimum kosztów całkowitych wzniesienia budynku i  zużycia energii 
konwencjonalnej na cele użytkowe.  
4. Minimum kosztów całkowitych wzniesienia obiektu i energii eksploatacji na 
poziomie energii końcowej. 
5. Maksimum  podwyższenia standardu  energetycznego budynku przy uwzględnieniu 
zmniejszenia kosztów zanieczyszczenia środowiska.  
6. Optymalizacja z kryteriów energetycznych i ekonomicznych przy zapewnieniu 
trwałości budynku. 
 Efektywność w niniejszym opracowaniu jest rozumiana jako stosunek 
uzyskanych efektów do kosztów występujących przy wprowadzeniu tych efektów. Stąd  
uwzględnianie pierwszego kryterium jest bezzasadne z powodu  pomijania w nim 
kosztów i w analizie w tym artykule nie będzie brane pod uwagę. Prowadzi one w 
praktyce budowlanej do ekonomicznie nieuzasadnionych rozwiązań. Wiadomo, że 
wszelkie działania w gospodarce niezależnie od orientacji systemowych są 
stymulowane kryteriami kosztowymi. Kryteria kosztowe uwzględniają również koszty 
energii, natomiast występująca przy stosowaniu kryteriów energetycznych powszechna 
tendencja pomijania kosztów przedsięwzięcia, skutkuje błędnymi decyzjami 
inwestycyjnymi.  
Z tych względów w artykule zajmiemy się zagadnieniem wyznaczania grubości 
warstwy izolacyjnej z kryteriów efektywności formułowanego przedsięwzięcia    
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0)Pr( ValueezentNetNPV  
Zdyskontowany strumień przepływów pieniężnych 

nnoo DNCFDNCFDNCFDNCFNPV  ...2211                (2.1) 
gdzie  
        NPV – zaktualizowana wartość netto, 
        NCFt- przepływy pieniężne netto w kolejnych latach okresu obliczeniowego, 
        Dt – współczynnik dyskontowy; 

 tt k
D
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1


                                                                                      (2.2) 

        t = 0,1,.....,n – okres życia w projektowanym przedsięwzięci w latach. 
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gdzie 
NPV – zaktualizowana wartość netto,
NCFt- przepływy pieniężne netto w kolejnych latach okresu obliczeniowego,
Dt – współczynnik dyskontowy;

(2.2)

t = 0,1,.....,n – okres życia w projektowanym przedsięwzięci w latach.

Ocena przedsięwzięcia dotyczy projektu przedsięwzięcia. Przedmiotem zainteresowa-
nia jest zwrot kosztów lub zysk z planowanego przedsięwzięcia budowlanego.

3. ZADANIA WYZNACZANIA GRUBOŚCI WARSTWY IZOLACJI  
W OBUDOWIE BUDYNKU

Zadania wyznaczania grubości warstwy izolacyjnej w obudowie budynku są formuło-
wane na podstawie kryteriów wymienionych we wstępie. Omówimy je w kolejności:

3.1. Minimum rocznego zapotrzebowania energii

System energetyczny budynku jest oceniany na trzech poziomach: energii użytkowej, 
końcowej (dostarczanej) i pierwotnej. 

(3.1)

gdzie 

(3.2)

uQ – energia użytkowa w budynku [kWh],
kQ – energia końcowa dostarczona w celu pokrycia zapotrzebowania na energie użytkowe 

w budynku [kWh],
pQ – energia pierwotna związana z potrzebami energetycznymi związanymi z wydobyciem 

paliw użytych do pokrycia zapotrzebowania na energie użytkowe w budynku [kWh],

(3.3)

– zapotrzebowania ciepła na energie użytkową związaną z ogrzewaniem, 
– zapotrzebowania ciepła na energie użytkową związaną z wentylacją, 
– zapotrzebowania ciepła na energie związaną z klimatyzacją budynku.
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Grubość warstwy izolacyjnej może wynikać z następujących kryteriów: 
1. Minimum zużycia energii konwencjonalnej w budynku: użytkowej, końcowej i 
pierwotnej. 
2. Maksimum zmniejszenia zużycia energii przy zwrocie kosztów inwestycji 
wynikających z podwyższenia standardu energetycznego (termomodernizacji). 
3. Minimum kosztów całkowitych wzniesienia budynku i  zużycia energii 
konwencjonalnej na cele użytkowe.  
4. Minimum kosztów całkowitych wzniesienia obiektu i energii eksploatacji na 
poziomie energii końcowej. 
5. Maksimum  podwyższenia standardu  energetycznego budynku przy uwzględnieniu 
zmniejszenia kosztów zanieczyszczenia środowiska.  
6. Optymalizacja z kryteriów energetycznych i ekonomicznych przy zapewnieniu 
trwałości budynku. 
 Efektywność w niniejszym opracowaniu jest rozumiana jako stosunek 
uzyskanych efektów do kosztów występujących przy wprowadzeniu tych efektów. Stąd  
uwzględnianie pierwszego kryterium jest bezzasadne z powodu  pomijania w nim 
kosztów i w analizie w tym artykule nie będzie brane pod uwagę. Prowadzi one w 
praktyce budowlanej do ekonomicznie nieuzasadnionych rozwiązań. Wiadomo, że 
wszelkie działania w gospodarce niezależnie od orientacji systemowych są 
stymulowane kryteriami kosztowymi. Kryteria kosztowe uwzględniają również koszty 
energii, natomiast występująca przy stosowaniu kryteriów energetycznych powszechna 
tendencja pomijania kosztów przedsięwzięcia, skutkuje błędnymi decyzjami 
inwestycyjnymi.  
Z tych względów w artykule zajmiemy się zagadnieniem wyznaczania grubości 
warstwy izolacyjnej z kryteriów efektywności formułowanego przedsięwzięcia    
 

2. OCENY FINANSOWE PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH 
 

Powszechnie znane są oceny finansowe przedsięwzięć gospodarczych. Oceny te 
zostały opracowane na użytek banków. 
W tym zakresie rozróżniane są: metody statyczne i dynamiczne  
Do metod statycznych należą: 

1. Rachunku porównawczego kosztów. 
2. Rachunku porównawczego zysków. 
3. Rachunku rentowności. 
4. Rachunku prostego okresu zwrotu (SPBT). 

Do metod dynamicznych należą: 
1. Metoda wartości zdyskontowanej netto, zwana metodą wartości bieżącej. NPV. 
2. Rachunek wewnętrznej stopy procentowej. 
3. Rachunek annuitetowy. 

0)Pr( ValueezentNetNPV  
Zdyskontowany strumień przepływów pieniężnych 

nnoo DNCFDNCFDNCFDNCFNPV  ...2211                (2.1) 
gdzie  
        NPV – zaktualizowana wartość netto, 
        NCFt- przepływy pieniężne netto w kolejnych latach okresu obliczeniowego, 
        Dt – współczynnik dyskontowy; 

 tt k
D
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                                                                                      (2.2) 

        t = 0,1,.....,n – okres życia w projektowanym przedsięwzięci w latach. 
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Ocena przedsięwzięcia dotyczy projektu przedsięwzięcia. Przedmiotem zainteresowania 
jest zwrot kosztów lub zysk z planowanego przedsięwzięcia budowlanego. 
 
3. Zadania wyznaczania grubości warstwy izolacji w obudowie budynku 
 
Zadania wyznaczania grubości warstwy izolacyjnej w obudowie budynku są 
formułowane na podstawie kryteriów wymienionych we wstępie. Omówimy je w 
kolejności: 
 

3.1.  Minimum rocznego zapotrzebowania energii 
 

System energetyczny budynku jest oceniany na trzech poziomach: energii użytkowej, 
końcowej (dostarczanej) i pierwotnej.  

  ).,,()( pkusys QQQMinQMin                                            (3.1) 
gdzie  

.klwo
u QQQQ                                                   (3.2) 

uQ - energia użytkowa w budynku [kWh], 
kQ - energia końcowa dostarczona w celu pokrycia zapotrzebowania na energie 

użytkowe w budynku [kWh], 
pQ - energia pierwotna związana z potrzebami energetycznymi związanymi z 

wydobyciem paliw użytych do pokrycia zapotrzebowania na energie użytkowe w 
budynku [kWh], 
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oQ - zapotrzebowania ciepła na energie użytkową związaną z ogrzewaniem,  

wQ - zapotrzebowania ciepła na energie użytkową związaną z wentylacją,  

klQ - zapotrzebowania ciepła na energie związaną z klimatyzacją budynku, 
Na podstawie kryterium (3.1) są formułowane oceny charakterystyki 

energetycznej budynku. Oceny te stanowią podstawę formułowania zadań określania 
parametrów projektowych budynku. Idea charakterystyki energetycznej budynku w 
swojej istocie jest oparta na dążeniu do minimalizacji systemu energii użytkowej 
określonego wzorami (3.1-3). Optymalizacja grubości warstw izolacji cieplnych 
obudowy budynku jest jednym z głównych czynników sprawczych tej 
energooszczędności. Kryteria minimalizacji energii użytkowej są jednak zbyt słabe by 
stać się podstawą sformułowań prowadzących do jednoznacznego wyznaczania 
parametrów projektowych budynku energooszczędnego. By móc określać 
jednoznacznie wartości parametrów projektowych budynku musimy się uciec do 
kryteriów uwzględniających koszty czyli do kryteriów efektywności przedsięwzięcia. 
Dlatego też wyznaczanie grubości warstwy ocieplającej opracowano na kryteriach 
efektywności przedsięwzięcia termomodernizacji budynku. 

 
4. MAKSIMUM ZMNIEJSZENIA ENERGII UŻYTKOWEJ  PRZY ZWROCIE 

KOSZTÓW INWESTYCJI WYNIKAJĄCYCH Z TERMOMODERNIZACJI  
 

4.1. Sformułowanie zadania 
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oQ - zapotrzebowania ciepła na energie użytkową związaną z ogrzewaniem,  

wQ - zapotrzebowania ciepła na energie użytkową związaną z wentylacją,  

klQ - zapotrzebowania ciepła na energie związaną z klimatyzacją budynku, 
Na podstawie kryterium (3.1) są formułowane oceny charakterystyki 

energetycznej budynku. Oceny te stanowią podstawę formułowania zadań określania 
parametrów projektowych budynku. Idea charakterystyki energetycznej budynku w 
swojej istocie jest oparta na dążeniu do minimalizacji systemu energii użytkowej 
określonego wzorami (3.1-3). Optymalizacja grubości warstw izolacji cieplnych 
obudowy budynku jest jednym z głównych czynników sprawczych tej 
energooszczędności. Kryteria minimalizacji energii użytkowej są jednak zbyt słabe by 
stać się podstawą sformułowań prowadzących do jednoznacznego wyznaczania 
parametrów projektowych budynku energooszczędnego. By móc określać 
jednoznacznie wartości parametrów projektowych budynku musimy się uciec do 
kryteriów uwzględniających koszty czyli do kryteriów efektywności przedsięwzięcia. 
Dlatego też wyznaczanie grubości warstwy ocieplającej opracowano na kryteriach 
efektywności przedsięwzięcia termomodernizacji budynku. 

 
4. MAKSIMUM ZMNIEJSZENIA ENERGII UŻYTKOWEJ  PRZY ZWROCIE 

KOSZTÓW INWESTYCJI WYNIKAJĄCYCH Z TERMOMODERNIZACJI  
 

4.1. Sformułowanie zadania 
 



156

Na podstawie kryterium (3.1) są formułowane oceny charakterystyki energetycznej bu-
dynku. Oceny te stanowią podstawę formułowania zadań określania parametrów projekto-
wych budynku. Idea charakterystyki energetycznej budynku w swojej istocie jest oparta na 
dążeniu do minimalizacji systemu energii użytkowej określonego wzorami (3.1-3). Opty-
malizacja grubości warstw izolacji cieplnych obudowy budynku jest jednym z głównych 
czynników sprawczych tej energooszczędności. Kryteria minimalizacji energii użytkowej 
są jednak zbyt słabe by stać się podstawą sformułowań prowadzących do jednoznaczne-
go wyznaczania parametrów projektowych budynku energooszczędnego. By móc określać 
jednoznacznie wartości parametrów projektowych budynku musimy się uciec do kryteriów 
uwzględniających koszty czyli do kryteriów efektywności przedsięwzięcia. Dlatego też wy-
znaczanie grubości warstwy ocieplającej opracowano na kryteriach efektywności przedsię-
wzięcia termomodernizacji budynku.

4. MAKSIMUM ZMNIEJSZENIA ENERGII UŻYTKOWEJ 
PRZY ZWROCIE KOSZTÓW INWESTYCJI WYNIKAJĄCYCH 

Z TERMOMODERNIZACJI 

4.1. Sformułowanie zadania

Ważnym czynnikiem termomodernizacji budynku jest podwyższenie izolacyjności obu-
dowy budynku (obniżenie współczynnika przenikania ciepła ścian budynku). W tym celu 
na obudowie budynku wykonujemy warstwę izolacyjną. Określeniem grubości tej warstwy 
zajmiemy się poniżej. Załóżmy, że współczynnik przenikania ciepła przegrody obudowy 
budynku wynosi u. Rozważono cztery typy obudowy budynków. Budynki te będą mieć 
następujące współczynnik przenikania przegród zewnętrznych uj(j=1,..4) :

(4.1)

Te cztery typy ścian nazwiemy umownie:
– o bardzo dużym współczynniku przenikania (1,85)
– o dużym współczynniku przenikania (1,0), 
– małym współczynniku przenikania (0,19)
– bardzo małym współczynniku przenikania (0,1).

Założymy, że każdą ze ścian ulepszymy termicznie przez dodanie warstwy izolacyjnej 
ze styropianu ( 045,0=λ  W/(mK)) o grubości gi (i=1,..4):

(4.2)

Treścią zadania jest obliczenie czasów zwrotu dla każdej ze ścian i każdej grubości war-
stwy izolacji, oceny rozwiązania i wyznaczenia optymalnej grubości izolacji dla każdego 
typu ścian.
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                                        (4.1) 

Te cztery typy ścian nazwiemy umownie: 
- o bardzo dużym współczynniku przenikania (1,85) 
- o dużym współczynniku przenikania (1,0),    
- małym współczynniku przenikania (0,19) 
- bardzo małym współczynniku przenikania (0,1). 
Założymy, że każdą ze ścian ulepszymy termicznie przez dodanie warstwy izolacyjnej 
ze styropianu ( 045,0  W/(mK)) o grubości gi (i=1,..4): 

.4,0,3,0,2,0,1,0 4321 mgmgmgmg                              (4.2) 
Treścią zadania jest obliczenie czasów zwrotu dla każdej ze ścian i każdej grubości 
warstwy izolacji, oceny rozwiązania i wyznaczenia optymalnej grubości izolacji dla 
każdego typu ścian. 
 

4.2. Stałe zadania. 
 

L(d) – liczba dni w sezonie grzewczym (222 dni) , 
tzśr  - średnia temperatura zewnętrzna w sezonie grzewczym (3,2 oC) , 
 tw  - średnia temperatura wewnętrzna w sezonie grzewczym (20 oC) , 
Ce – cena energii (0,25 zł/kWh), 
Cm – cena styropianu (130 zł/m3). 
Ks – parametr niezależny od grubości izolacji w koszcie wykonania izolacji (120 zł/m2). 

)(3730222)( dniKttSD o
zśśw   

wtT - współczynnik temperaturowo – czasowy 

jest równy: )(90
1000

24 hKSDw o
tT 


     

 
4.3. Przyjęte w zadaniu zależności korelacyjne 

 
Straty ciepła na m2 w sezonie przez ścianę o współczynniku przenikania uj: 

],/[90 2mkWhuuwQ jjtTj                                    (4.3) 
Dla danych  uj(j=1,..4) obliczono wartości Qj na przykład: 

2
2 /90900,1 mkWhQ    

Koszt strat ciepła na 1m2 w sezonie grzewczym jest równy: 
.ejj CQk                                                 (4.4) 

Dla danych  Qj(j=1,..4) obliczono wartości kj na przykład j=2: 
2

2 /5,2225,090 mzłk   
Koszt wykonania 1 m2 warstwy izolacji: 

),/( 2mzłgKKK izmsinwi                                    (4.5)  
322 /130,/120),/( mzłKmzłKmzłgCKKCK zmsimsinwi

I
mzm   

.4,0,3,0,2,0,1,0 4321 mgmgmgmg ====
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4.2. Stałe zadania.

L(d) – liczba dni w sezonie grzewczym (222 dni),
tzśr – średnia temperatura zewnętrzna w sezonie grzewczym (3,2 oC),
tw – średnia temperatura wewnętrzna w sezonie grzewczym (20 oC),
Ce – cena energii (0,25 zł/kWh),
Cm – cena styropianu (130 zł/m3),
Ks – parametr niezależny od grubości izolacji w koszcie wykonania izolacji (120 zł/m2).

wtT – współczynnik temperaturowo – czasowy

jest równy:  

4.3. Przyjęte w zadaniu zależności korelacyjne

Straty ciepła na m2 w sezonie przez ścianę o współczynniku przenikania uj:

(4.3)

Dla danych uj(j=1,..4) obliczono wartości Qj na przykład:

Koszt strat ciepła na 1m2 w sezonie grzewczym jest równy:

(4.4)

Dla danych Qj(j=1,..4) obliczono wartości kj na przykład j=2:

Koszt wykonania 1 m2 warstwy izolacji:

(4.5) 

Przyjęto koszty robocizny 60 zł/m2, koszty materiału 130 zł/m3.

4.4. Obliczenie wartości zysków cieplnych i wielkości nakładów związanych 
z wykonaniem warstwy izolacyjnej

Wyróżnimy dwa warianty (stany) budynku Sj bez warstwy izolacyjnej i Sji (po wbudo-
waniu warstwy izolacyjnej). Badano efektywność wykonania warstwy izolacyjnej obudowy 
budynku. W tym celu określono zmniejszenie kosztu strat cieplnych przez ścianę powo-
dowane przez wbudowanie warstwy izolacyjnej w ścianie i koszt samej izolacji. Wielkość 
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.4,0,3,0,2,0,1,0 4321 mgmgmgmg                              (4.2) 
Treścią zadania jest obliczenie czasów zwrotu dla każdej ze ścian i każdej grubości 
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strat ciepła na m2 w sezonie przez ścianę o współczynniku przenikania uji określono wzorem 
(4.3)

Zmniejszenie strat ciepła na m2 w sezonie przez ścianę w wyniku wbudowania warstwy 
izolacyjnej o grubości gi :

(4.6)

Obliczymy przyrost (zmniejszenie) współczynnika uj po wbudowaniu w ścianę war-
stwy izolacji o grubości gi .Opór cieplny ściany i współczynnik przenikania po termomo-
dernizacji są równe:

(4.7)

Przyrost (zmniejszenie) współczynnika przenikania po termomodernizacji jest równe:

(4.8)

Zmniejszenie współczynnika przenikania po wbudowaniu warstwy izolacyjnej gi obli-
czono dla wszystkich 16 przypadków j(i=1,..4) i (i=1,..4) i zestawiono w kolumnach 4 tablic 
1, 2, 3 i 4. Na przykład j=2, i=1 jest:

(4.8a)

Zmniejszenie się strat ciepła przez przenikanie w wyniku zmniejszenia się współczyn-
nika ciepła jest równe:

(4.9)

Odpowiednio zmniejszenie kosztów strat zużycia energii (zysk termomodernizacji) na 
ogrzewanie w jednym sezonie jest równe:
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współczynnika ciepła obliczono dla wszystkich 16 przypadków i,j(i,j=1,..4) i zestawiono 
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Odpowiednio zmniejszenie kosztów strat zużycia energii  (zysk termomodernizacji)  na 
ogrzewanie w jednym sezonie jest równe: 

.ejiji CQk                                                         (4.10) 
Na przykład przy j=2, i=1 jest: 
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Zmniejszenie się strat ciepła przez przenikanie i kosztów w wyniku zmniejszenia się 
współczynnika ciepła obliczono dla wszystkich 16 przypadków i,j(i,j=1,..4) i 
zestawiono je w 5 i 6–tej kolumnie tablic 1-4  W koszcie wykonania 1 m2  przyjęto 
koszt robocizny 2/60 mzłKs  i koszt materiału 3/130 mzłKzm   , przy i=1: 
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je w 5 i 6–tej kolumnie tablic 1-4 W koszcie wykonania 1 m2 przyjęto koszt robocizny  
KS = 60 zł / m2 i koszt materiału Kzm = 130 zł / m3, przy i=1:

4.5. Obliczenie czasu zwrotu nakładów inwestycyjnych metodą SPBT

Czasy zwrotu nakładów inwestycyjnych przez zyski z zastosowania warstwy izolacyj-
nej obliczono ze wzoru:

(4.11)

W tablicach tych zestawiono w kolumnie 6 stosunki kosztów inwestycyjnych 
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W tablicach tych zestawiono w kolumnie 6 stosunki kosztów inwestycyjnych 
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I
inwi

k
K


 do 

zysków termomodernizacji tak zwany czas zwrotu nakładów obliczany metodą 
rachunku prostego okresu zwrotu oraz w kolumnie 7 ocenę efektywności  warstwy 

izolacji jiO   określaną przez  k
iinw

i

K
k1

. 

W tablicy 1 zestawiono wyniki obliczeń ścian o bardzo dużym współczynniku 
przenikania (1,85 W/(m2K)), a w 2 o dużym współczynniku (1,0 W/(m2K)) przenikania 
ciepła,  tablica 3 dotyczy małego (0,19 W/(m2K)) a 4 bardzo małego (0,1 W/(m2K)) 
współczynnika przenikania ciepła. 
 
Tablica 1. Koszty inwestycji, zmniejszenie się współczynnika przenikania i wartości 
strat ciepła przez przenikanie i kosztów energii na 1 m2 po zastosowaniu warstwy 
izolacyjnej gi i ocena rozwiązania w przypadku ścian o współczynniku 1,85  W/(m2K).  
 

U1=1,85 W/(m2K), Q1=166,5 kWh/m2, ke1= 41,63 zł/m2 
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0,1 73 1,49 134,10 33,5 2,18 0,459 602 529 
0,2 86 1,65 148,5 37,1 2,32 0,432 667 581 
0,3 99 1,71 153,9 38,5 2,57 0,389 692 593 
0,4 112 1,74 156,6 39,2 2,85 0,350 706 594 
Obliczona optymalna grubość izolacji [m] 0,106 0,400 0,400 
 
Tablica 2. Koszty inwestycji, zmniejszenie się współczynnika przenikania i wartości 
strat ciepła przez przenikanie i kosztów energii na 1 m2 po zastosowaniu warstwy 
izolacyjnej gi i ocena rozwiązania w przypadku ścian o współczynnikach 1,0  W/(m2K).  
 

U1=1,0 W/(m2K), Q1=90 kWh/m2, ke1= 18,0 zł/m2 
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0,1 73 0,69 62,10 15,5 4,7 0,213 279 206 
0,2 86 0,82 73,8 18,4 4,66 0,215 330 244 
0,3 99 0,87 78,3 19,6 5,06 0,198 352 253 

 do 
zysków termomodernizacji tak zwany czas zwrotu nakładów obliczany metodą rachunku 

prostego okresu zwrotu oraz w kolumnie 7 ocenę efektywności warstwy izolacji jiO  okre-

ślaną przez 
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W tablicach tych zestawiono w kolumnie 6 stosunki kosztów inwestycyjnych 
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zysków termomodernizacji tak zwany czas zwrotu nakładów obliczany metodą 
rachunku prostego okresu zwrotu oraz w kolumnie 7 ocenę efektywności  warstwy 
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W tablicy 1 zestawiono wyniki obliczeń ścian o bardzo dużym współczynniku 
przenikania (1,85 W/(m2K)), a w 2 o dużym współczynniku (1,0 W/(m2K)) przenikania 
ciepła,  tablica 3 dotyczy małego (0,19 W/(m2K)) a 4 bardzo małego (0,1 W/(m2K)) 
współczynnika przenikania ciepła. 
 
Tablica 1. Koszty inwestycji, zmniejszenie się współczynnika przenikania i wartości 
strat ciepła przez przenikanie i kosztów energii na 1 m2 po zastosowaniu warstwy 
izolacyjnej gi i ocena rozwiązania w przypadku ścian o współczynniku 1,85  W/(m2K).  
 

U1=1,85 W/(m2K), Q1=166,5 kWh/m2, ke1= 41,63 zł/m2 
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0,3 99 1,71 153,9 38,5 2,57 0,389 692 593 
0,4 112 1,74 156,6 39,2 2,85 0,350 706 594 
Obliczona optymalna grubość izolacji [m] 0,106 0,400 0,400 
 
Tablica 2. Koszty inwestycji, zmniejszenie się współczynnika przenikania i wartości 
strat ciepła przez przenikanie i kosztów energii na 1 m2 po zastosowaniu warstwy 
izolacyjnej gi i ocena rozwiązania w przypadku ścian o współczynnikach 1,0  W/(m2K).  
 

U1=1,0 W/(m2K), Q1=90 kWh/m2, ke1= 18,0 zł/m2 
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0,1 73 0,69 62,10 15,5 4,7 0,213 279 206 
0,2 86 0,82 73,8 18,4 4,66 0,215 330 244 
0,3 99 0,87 78,3 19,6 5,06 0,198 352 253 

W tablicy 1 zestawiono wyniki obliczeń ścian o bardzo dużym współczynniku przeni-
kania (1,85 W/(m2K)), a w 2 o dużym współczynniku (1,0 W/(m2K)) przenikania ciepła, 
tablica 3 dotyczy małego (0,19 W/(m2K)) a 4 bardzo małego (0,1 W/(m2K)) współczynnika 
przenikania ciepła.

Tablica 1. Koszty inwestycji, zmniejszenie się współczynnika przenikania i wartości strat 
ciepła przez przenikanie i kosztów energii na 1 m2 po zastosowaniu warstwy izolacyjnej gi 
i ocena rozwiązania w przypadku ścian o współczynniku 1,85 W/(m2K).
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4.5. Obliczenie czasu zwrotu nakładów inwestycyjnych metodą SPBT 

 
Czasy zwrotu nakładów inwestycyjnych przez zyski z zastosowania warstwy 
izolacyjnej obliczono ze wzoru: 

ij

ijizms

ji

k
inwi

zji gu
gugKK

SDk
Kt 2)(

))((
24

1000 





                           (4.11) 

W tablicach tych zestawiono w kolumnie 6 stosunki kosztów inwestycyjnych 
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zysków termomodernizacji tak zwany czas zwrotu nakładów obliczany metodą 
rachunku prostego okresu zwrotu oraz w kolumnie 7 ocenę efektywności  warstwy 

izolacji jiO   określaną przez  k
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W tablicy 1 zestawiono wyniki obliczeń ścian o bardzo dużym współczynniku 
przenikania (1,85 W/(m2K)), a w 2 o dużym współczynniku (1,0 W/(m2K)) przenikania 
ciepła,  tablica 3 dotyczy małego (0,19 W/(m2K)) a 4 bardzo małego (0,1 W/(m2K)) 
współczynnika przenikania ciepła. 
 
Tablica 1. Koszty inwestycji, zmniejszenie się współczynnika przenikania i wartości 
strat ciepła przez przenikanie i kosztów energii na 1 m2 po zastosowaniu warstwy 
izolacyjnej gi i ocena rozwiązania w przypadku ścian o współczynniku 1,85  W/(m2K).  
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0,3 99 1,71 153,9 38,5 2,57 0,389 692 593 
0,4 112 1,74 156,6 39,2 2,85 0,350 706 594 
Obliczona optymalna grubość izolacji [m] 0,106 0,400 0,400 
 
Tablica 2. Koszty inwestycji, zmniejszenie się współczynnika przenikania i wartości 
strat ciepła przez przenikanie i kosztów energii na 1 m2 po zastosowaniu warstwy 
izolacyjnej gi i ocena rozwiązania w przypadku ścian o współczynnikach 1,0  W/(m2K).  
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0,3 99 0,87 78,3 19,6 5,06 0,198 352 253 
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W tablicach tych zestawiono w kolumnie 6 stosunki kosztów inwestycyjnych 
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zysków termomodernizacji tak zwany czas zwrotu nakładów obliczany metodą 
rachunku prostego okresu zwrotu oraz w kolumnie 7 ocenę efektywności  warstwy 
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W tablicy 1 zestawiono wyniki obliczeń ścian o bardzo dużym współczynniku 
przenikania (1,85 W/(m2K)), a w 2 o dużym współczynniku (1,0 W/(m2K)) przenikania 
ciepła,  tablica 3 dotyczy małego (0,19 W/(m2K)) a 4 bardzo małego (0,1 W/(m2K)) 
współczynnika przenikania ciepła. 
 
Tablica 1. Koszty inwestycji, zmniejszenie się współczynnika przenikania i wartości 
strat ciepła przez przenikanie i kosztów energii na 1 m2 po zastosowaniu warstwy 
izolacyjnej gi i ocena rozwiązania w przypadku ścian o współczynniku 1,85  W/(m2K).  
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0,3 99 1,71 153,9 38,5 2,57 0,389 692 593 
0,4 112 1,74 156,6 39,2 2,85 0,350 706 594 
Obliczona optymalna grubość izolacji [m] 0,106 0,400 0,400 
 
Tablica 2. Koszty inwestycji, zmniejszenie się współczynnika przenikania i wartości 
strat ciepła przez przenikanie i kosztów energii na 1 m2 po zastosowaniu warstwy 
izolacyjnej gi i ocena rozwiązania w przypadku ścian o współczynnikach 1,0  W/(m2K).  
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W tablicach tych zestawiono w kolumnie 6 stosunki kosztów inwestycyjnych 
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zysków termomodernizacji tak zwany czas zwrotu nakładów obliczany metodą 
rachunku prostego okresu zwrotu oraz w kolumnie 7 ocenę efektywności  warstwy 
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W tablicy 1 zestawiono wyniki obliczeń ścian o bardzo dużym współczynniku 
przenikania (1,85 W/(m2K)), a w 2 o dużym współczynniku (1,0 W/(m2K)) przenikania 
ciepła,  tablica 3 dotyczy małego (0,19 W/(m2K)) a 4 bardzo małego (0,1 W/(m2K)) 
współczynnika przenikania ciepła. 
 
Tablica 1. Koszty inwestycji, zmniejszenie się współczynnika przenikania i wartości 
strat ciepła przez przenikanie i kosztów energii na 1 m2 po zastosowaniu warstwy 
izolacyjnej gi i ocena rozwiązania w przypadku ścian o współczynniku 1,85  W/(m2K).  
 

U1=1,85 W/(m2K), Q1=166,5 kWh/m2, ke1= 41,63 zł/m2 
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0,3 99 1,71 153,9 38,5 2,57 0,389 692 593 
0,4 112 1,74 156,6 39,2 2,85 0,350 706 594 
Obliczona optymalna grubość izolacji [m] 0,106 0,400 0,400 
 
Tablica 2. Koszty inwestycji, zmniejszenie się współczynnika przenikania i wartości 
strat ciepła przez przenikanie i kosztów energii na 1 m2 po zastosowaniu warstwy 
izolacyjnej gi i ocena rozwiązania w przypadku ścian o współczynnikach 1,0  W/(m2K).  
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0,3 99 0,87 78,3 19,6 5,06 0,198 352 253 
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Tablica 2. Koszty inwestycji, zmniejszenie się współczynnika przenikania i wartości strat 
ciepła przez przenikanie i kosztów energii na 1 m2 po zastosowaniu warstwy izolacyjnej gi 
i ocena rozwiązania w przypadku ścian o współczynnikach 1,0 W/(m2K). 

Tablica 3. Koszty inwestycji, zmniejszenie się współczynnika przenikania i wartości strat 
ciepła przez przenikanie i kosztów energii na 1 m2 po zastosowaniu warstwy izolacyjnej gi 
oraz ocena rozwiązania w ścian o współczynniku 0,19 W/(m2K).
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W tablicach tych zestawiono w kolumnie 6 stosunki kosztów inwestycyjnych 
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zysków termomodernizacji tak zwany czas zwrotu nakładów obliczany metodą 
rachunku prostego okresu zwrotu oraz w kolumnie 7 ocenę efektywności  warstwy 
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W tablicy 1 zestawiono wyniki obliczeń ścian o bardzo dużym współczynniku 
przenikania (1,85 W/(m2K)), a w 2 o dużym współczynniku (1,0 W/(m2K)) przenikania 
ciepła,  tablica 3 dotyczy małego (0,19 W/(m2K)) a 4 bardzo małego (0,1 W/(m2K)) 
współczynnika przenikania ciepła. 
 
Tablica 1. Koszty inwestycji, zmniejszenie się współczynnika przenikania i wartości 
strat ciepła przez przenikanie i kosztów energii na 1 m2 po zastosowaniu warstwy 
izolacyjnej gi i ocena rozwiązania w przypadku ścian o współczynniku 1,85  W/(m2K).  
 

U1=1,85 W/(m2K), Q1=166,5 kWh/m2, ke1= 41,63 zł/m2 
  gi 

[m] 
iinw

IK

2m
zł  

Δu1i 

Km
W
2

 

ΔQ1i 

2m
kWh  

Δk1i 

2m
zł  i

iinw

k
K

1
 jiO  O30 

2m
zł  

O30-  KI 

2m
zł  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0,1 73 1,49 134,10 33,5 2,18 0,459 602 529 
0,2 86 1,65 148,5 37,1 2,32 0,432 667 581 
0,3 99 1,71 153,9 38,5 2,57 0,389 692 593 
0,4 112 1,74 156,6 39,2 2,85 0,350 706 594 
Obliczona optymalna grubość izolacji [m] 0,106 0,400 0,400 
 
Tablica 2. Koszty inwestycji, zmniejszenie się współczynnika przenikania i wartości 
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Według wzoru obliczono optymalną grubość izolacji dla dwóch wariantów jej kosztu i 
zestawiono w ostatnim wierszu tablic 1, 2,3, 4. 
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4.8. Obliczenie czasu zwrotu nakładów inwestycyjnych metodą NPV

Czasy zwrotu nakładów obliczono z warunku NPV =0. Obliczenia wykonano dla da-
nych z tablicy 1-4. Okresy zwrotów nakładów obliczonych metodą NPV dla krótkich cza-
sów zwrotu (tz <5) nie różnią się od obliczonych metodą SPBT. Wartość NPV określono 
wyrażeniem:

(4.14)

gdzie 

(4.15)

r – stopa procentowa,

Obliczenie sumy dyskonta po n latach:

(4.16)

Obliczono sumę dyskonta dla trzech przypadków r = 0,04, 0,07 i 0,10 oraz wskaźniki 
wartości pieniądza po N latach. Obliczenia zestawiono w tablicy:

Tablica 5. Stopy procentowe i sumę dyskonta dla r = 0,04, 0,07 i 0,10

r=0,04 r=0,07 r=0,10
DC R DC R DC R

1 1 1 1
2 1,9615 0,9808 1,9345 0,9673 1,9091 0,9546
3 2,8860 0,9620 2,8080 0,9360 2,7355 0,9118
4 3,7751 0,9438 3,6243 0,9061 3,4868 0,8717
5 4,6299 0,9260 4,3871 0,8774 4,1699 0,8340
6 5,4518 0,9086 5,1001 0,8500 4,7908 0,7985
7 6,2422 0,8917 5,7665 0.8238 5,3553 0,7650
8 7,0021 0,8753 6,3892 0,7987 5,8684 0,7336
9 7,7328 0,8592 6,9712 0,7746 6,3349 0,7039

10 8,4354 0,8435 7,5151 0,7515 6,7590 0,6759
15 11,5632 0,7708 9,7454 0.6497 8,3667 0,5580
20 14,1341 0,7067 11,3355 0.5668 9,3649 0,4682
25 16,2472 0,6499 12,4692 0,4908 9,9847 0,3994
30 17,9840 0,5995 13,2775 0,4426 10,3696 0,3457

Wyniki obliczeń wartości NPV w czterech przypadkach wartości współczynnika prze-
nikania ciepła (1,85, 1,0, 0,19, 1,0) dla czterech grubości styropianu (0,1, 0,2, 0,3, 0,4) 
zestawiono w ostatniej kolumnie tablic 1, 2, 3, i 4. Z zestawienia wynika, że dla niskich 
wartości współczynnika przenikania wartości NPV dla wszystkich grubości są ujemne. Dla 
wysokich współczynników przenikania ciepła budynku przed termomodernizacją wartości 
NPV są dodatnie. 
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4.9. Wyznaczenie wartości współczynnika przenikania ciepła budynku przed 
termomodernizacją, dla którego wartość NPV przedsięwzięcia przy przyjętym 

okresie eksploatacji jest ujemna.

Wartość NPV w przyjętych powyżej założeniach jest określona wzorem:

(4.17)

Stąd porządkując względem u i mnożąc przez czynnik dodatni (λ+gu) jest:

(4.18)

Badamy kiedy NPV zmienia znak, występuje to wtedy gdy prawa strona (4.18) jest 
równa 0. Stąd jest: 

(4.19)

Rozwiązując równanie (4.19) otrzymujemy:

(4.20)

NPV jest dodatnie dla u > u1, u < u2
Wartości u2 jako ujemne nie są przedmiotem zainteresowań. Wyznaczamy u1 dla kolej-

nych g: 

(4.21)

Dla u przed termomodernizacją większych od u1 NPV jest dodatnie. I tylko w takich 
przypadkach przedsięwzięcie termomodernizacji przez zwiększenie izolacyjności ścian jest 
opłacalne. Można go uczynić opłacalnym przez zwiększenie dotacji, zmniejszenie kosztów 
stałych czy też zwiększenie całkowitego dyskonta. 

5. MINIMUM KOSZTÓW CAŁKOWITYCH WZNIESIENIA 
BUDYNKU I ZUŻYCIA ENERGII NA CELE UŻYTKOWE

Koszt całkowity energii użytkowej i wzniesienia 1 m2 ściany jest równy:

(5.1)

Zakładamy, że ściana składa się z części konstrukcyjnej o oporze cieplnym Ro i warstwy 
izolacji o grubości „g”. 

Opór ściany po termomodernizacji jest równy:

(5.2)
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NPV jest dodatnie dla u > u1,  u < u2 
Wartości u2 jako ujemne nie są przedmiotem zainteresowań. Wyznaczamy u1 dla 
kolejnych g:  
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Dla u przed termomodernizacją większych od u1 NPV jest dodatnie. I tylko w takich 
przypadkach przedsięwzięcie termomodernizacji przez zwiększenie izolacyjności ścian 
jest opłacalne. Można go uczynić opłacalnym przez zwiększenie dotacji, zmniejszenie 
kosztów stałych czy też zwiększenie całkowitego dyskonta.   
  
   

   
5. Minimum kosztów całkowitych wzniesienia budynku i  zużycia energii na 
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Zakładamy, że ściana składa się z części konstrukcyjnej o oporze cieplnym Ro i 
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grubość warstwy izolacyjnej. 

..
1000
24









 o
wami

e
opt R

C
DCCSDg                                                   (5.7) 

Optymalną grubość „g” obliczono podobnie jak powyżej w czterech przypadkach uj 
(4.1): 
Opory cieplne dla tych przypadków są odpowiednio równe: 

./)(10,/)(26,5,/)(0,1,/)(54,0 2
4

2
3

2
2

2
1 WKmRWKmRWKmRWKmR   

Przyjmując koszt jak w przykładzie powyżej: ,/130 2
1 mzłCm     

otrzymano wyrażenie na optymalną grubość izolacji w czterech przypadkach 
materiałów ściany: 

.045,0
9,0130

045,098,1725,090





 jji Rg                                       (5.8) 

 
 
Tablica 6. Optymalne grubości warstwy izolacyjnej otrzymane z kryterium minimum 
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Tablica 7. Zestawienie wyników optymalnej grubości warstwy izolacyjnej uzyskane dla 
poszczególnych kryteriów. 
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6. DYSKUSJA WYNIKÓW UZYSKANYCH Z MINIMALIZACJI 
CAŁKOWITYCH KOSZTÓW WBUDOWANIA WARSTWY 

IZOLACYJNEJ I KOSZTÓW EKSPLOATACJI PRZEZ 30 LAT.

1. Optymalizacja z kryterium minimum kosztów całkowitych prowadzi do dużych grubo-
ści warstwy izolacyjnej przy dużym współczynniku przenikania ciepła i małych grubo-
ści przy małym współczynniku przenikania ciepła warstwy konstrukcyjnej.

2. Małe zyski z wbudowania warstwy izolacyjnej w całym okresie eksploatacji (30 lat) 
przy niskich współczynnikach przenikania ciepła implikują zerowe grubości warstwy 
izolacyjnej.

3. Dla ścian o niskich współczynnikach przenikania ciepła wartość aktualna przedsięwzię-
cia (NPV) ocieplenia przegród jest dodatnia tylko dla współczynnika przenikania ciepła 
większego od wartości u1 i prawie stała dla każdej jej grubości. Wartość u1 zależy od 
kosztów wykonania i stopy procentowej. Stąd wynika wniosek że dla ścian o niskich 
współczynnikach przenikania ciepła (u1 < 0,35) termomodernizacja jest nieopłacalna.

4. Optymalne grubości warstwy izolacyjnej są odwrotnie proporcjonalne do kosztów 
zmiennych wbudowania izolacji. 

7. WNIOSKI

Projektowana grubość warstwy izolacyjnej może być różna w zależności od postawio-
nego kryterium przez inwestora obiektu. Największa grubości otrzymujemy z kryteriów 
oszczędności energii a najmniejsze z minimalnych czasów zwrotów. Grubości przy kosz-

 10 

.1





g
R                                                        (5.4) 

Podstawiając wartość pochodnej 
g
R

  do wyrażenia na pochodną kosztu i przyrównując 

wyrażenie do zera otrzymano: 

 .0.1]
1000

24[1
2 





  m
wa

e CDCCSD
R 

                                                 (5.5) 

Rozwiązując równanie ( 5.5 ) względem R otrzymano optymalną wartość oporu 
cieplnego 

.
1000

24

wami

e
opt C

DCCSD
R

 


                                                                (5.6) 

Podstawiając wyrażenie na opór optymalny do wzoru ( 5.2 ) otrzymano optymalną 
grubość warstwy izolacyjnej. 

..
1000
24









 o
wami

e
opt R

C
DCCSD

g                                                   (5.7) 

Optymalną grubość „g” obliczono podobnie jak powyżej w czterech przypadkach uj 
(4.1): 
Opory cieplne dla tych przypadków są odpowiednio równe: 

./)(10,/)(26,5,/)(0,1,/)(54,0 2
4

2
3

2
2

2
1 WKmRWKmRWKmRWKmR   

Przyjmując koszt jak w przykładzie powyżej: ,/130 2
1 mzłCm     

otrzymano wyrażenie na optymalną grubość izolacji w czterech przypadkach 
materiałów ściany: 

.045,0
9,0130

045,098,1725,090





 jji Rg                                       (5.8) 

 
 
Tablica 6. Optymalne grubości warstwy izolacyjnej otrzymane z kryterium minimum 
kosztów całkowitych wzniesienia budynku i  zużycia energii na cele użytkowe 
 

 uj  
 )/(

85,1
2KmW

 
)/(

0,1
2KmW

 
)/(

19,0
2KmW

 
)/(

10,0
2KmW

 

,/130 2
1 mzłCm   gopt1 [m] 0,370 0,350 0,158 0,000 

 
 
 
 
Tablica 7. Zestawienie wyników optymalnej grubości warstwy izolacyjnej uzyskane dla 
poszczególnych kryteriów. 

 uj 

)/(
85,1

2KmW
 

)/(
00,1

2KmW
 

)/(
19,0

2KmW
 

)/(
10,0

2KmW
 

Kryterium     
Minimum czasu zwrotu. . 0,106 0,144 0,331 0,456 
Maksimum oszczędności energii w 
sezonie 

0,40 0,40 0,40 0,40 

Maksimum oszczędności  w 0,40 0,40 0,40 0,40 

11

Tablica 7. Zestawienie wyników optymalnej grubości warstwy izolacyjnej uzyskane dla 
poszczególnych kryteriów.

uj

)/(
85,1

2 KmW )/(
00,1

2 KmW )/(
19,0

2 KmW )/(
10,0

2 KmW
Kryterium

Minimum czasu zwrotu. . 0,106 0,144 0,331 0,456
Maksimum oszczędności energii w 
sezonie

0,40 0,40 0,40 0,40

Maksimum oszczędności  w 
sezonie (w zł)

0,40 0,40 0,40 0,40

Maksimum oszczędności w złotych. 0,40 0,35 0 0
Minimum całkowitych kosztów 0,370 0,350 0,157 0

6. Dyskusja wyników uzyskanych z minimalizacji całkowitych kosztów 
wbudowania warstwy izolacyjnej i kosztów eksploatacji przez 30 lat.

1. Optymalizacja z kryterium minimum kosztów całkowitych prowadzi do dużych 
grubości warstwy izolacyjnej przy dużym współczynniku przenikania ciepła i małych 
grubości przy małym współczynniku przenikania ciepła warstwy konstrukcyjnej.
2. Małe zyski z wbudowania warstwy izolacyjnej w całym okresie   eksploatacji (30 lat) 
przy niskich współczynnikach przenikania ciepła implikują zerowe grubości warstwy 
izolacyjnej.
3. Dla ścian o niskich współczynnikach przenikania ciepła wartość aktualna 
przedsięwzięcia (NPV) ocieplenia przegród jest dodatnia tylko dla współczynnika 
przenikania ciepła większego od wartości u1 i prawie stała dla każdej jej grubości. 
Wartość u1 zależy od kosztów wykonania i stopy procentowej. Stąd wynika wniosek że 
dla ścian o niskich współczynnikach przenikania ciepła (u1 < 0,35) termomodernizacja 
jest nieopłacalna.
4. Optymalne grubości warstwy izolacyjnej są odwrotnie proporcjonalne do kosztów 
zmiennych wbudowania izolacji. 

7. Wnioski
Projektowana grubość warstwy izolacyjnej może być różna w zależności od 
postawionego kryterium przez inwestora obiektu. Największa grubości otrzymujemy z
kryteriów oszczędności energii a najmniejsze z minimalnych czasów zwrotów.
Grubości przy kosztownych izolacjach są małe a przy tanich duże. W przypadku 
kryteriów rozważanych w referacie grubość określona jest w tablicy wynikowej.
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BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI DŹWIGÓW 
OSOBOWYCH W ŚWIETLE NOWEGO 
ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO  

– MATERIAŁOWEGO LIN NOŚNYCH

Abstract

The study presents problems related to the safety exploitation of passenger lifts. So far, 
uncoated steel wire ropes had been used in the multi-storey buildings for decades. The inno-
vative material and constructional solution of brass-covered wire ropes in the polymer coat 
has been damaged after 1 year of operation. To reveal the causes of accelerated wear, failure 
analysis and laboratory testing were performed.

Streszczenie

Opracowanie przedstawia problematykę związaną z bezpieczeństwem eksploatacji dźwi-
gów osobowych. Innowacyjne rozwiązanie konstrukcyjne i materiałowe lin z drutami po-
krytymi mosiądzem w otulinie polimerowej uległy uszkodzeniu po 1 roku eksploatacji. 
Celem określenia przyczyn przyśpieszonego zużycia, przeprowadzono analizy uszkodzeń 
i badania laboratoryjne. 

1. BEZPIECZEŃSTWO EKSPOLOATACI DŹWIGÓW OSOBOWYCH

W Polsce działa obecnie około 90 tysięcy wind osobowych i towarowo-osobowych 
zarejestrowanych i badanych okresowo przez Urząd Dozoru Technicznego. Większość, ok. 
70 tysięcy dźwigów, została zamontowana przed 1993 r. Wiele dźwigów zwanych potocznie 
windami uległo zużyciu eksploatacyjnemu, jak również nie spełnia obecnych standardów 
ani co do bezpieczeństwa ani co do estetyki i funkcjonalności. Nowe rozwiązania kon-
strukcyjno - materiałowe [10], mają za zadanie usunięcie tych mankamentów. Nadzór nad 
urządzeniami dźwigowymi sprawuje Urząd Dozoru Technicznego, który dokonuje odbioru 
nowych i przeglądów okresowych eksploatowanych dźwigów osobowych w pełnym zakre-
sie co 1 rok [11,13].

Ze względu na natężenie pracy windy osobowe stwarzają dla użytkowników i serwisan-
tów duże zagrożenie wypadkowe – tabela 1.
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Tabela 1. Zestawienie wypadków wind osobowych za lata 2010÷2014 [12].

Rok
Liczba nieszczęśliwych wypadków 

z udziałem konserwatorów
Liczba nieszczęśliwych wypadków 

z udziałem osób korzystających
ogółem śmiertelnych ogółem śmiertelnych

2010 2 1 14 0
2011 2 1 16 0
2012 1 0 10 0
2013 2 1 2 0
2014 1 1 9 1

Jak wynika z przetoczonych danych statystycznych, najwięcej wypadków powstało 
z udziałem osób korzystających z dźwigów osobowych zwanych potocznie windami. Prob-
lem bezpieczeństwa eksploatacji od strony działania mechanizmów zabezpieczających jest 
przedmiotem szczególnej uwagi służb technicznych, właścicieli obiektów budowlanych 
i Urzędu Dozoru Technicznego. Jednym z najistotniejszych elementów roboczych dźwi-
gów osobowych, z punktu widzenia bezpieczeństwa, są liny nośne. Liny nośne do dźwigów 
osobowych ze względu na zagrożenia produkowane są wyłącznie w najwyższej jakości. 
Liny dźwigowe współpracują z kołami ciernymi napędów wind. Produkowane są z drutu 
stalowego o wytrzymałości ponad 1500 N/mm2. Twardość wyprodukowanej liny stalowej 
windy musi być dopasowana do twardości powierzchni rowków koła ciernego napędu. Liny 
stalowe wykonane z drutu o wytrzymałości 1570 N/mm2 powinny wg [1] współpracować 
z kołami ciernymi o twardości powyżej 220 HB, natomiast liny z drutami o wyższej wytrzy-
małości powinny współpracować z kołami ciernymi o twardości powierzchni rowków poni-
żej 210 HB. Tak dobrane nośne liny stalowe zapewnią długą trwałość układu napędowego 
bez uszkodzeń koła ciernego i liny stalowej. Dotyczy to klasycznych lin stalowych. Liny 
nie ocynkowane z rdzeniem stalowym z naniesionym na powierzchnię specjalistycznym 
smarem, stosuje się w dźwigach budynków wysokich. Dotychczas liny nośne do dźwigów 
osobowych wykonywane były jako konstrukcje 8-splotkowe lub 9-splotkowe w zakresie 
średnic 4 do 20 mm. Lina dźwigowa do windy może zostać wykonana jako lina z rdzeniem 
włókiennym lub lina z rdzeniem stalowym. Innowacja w zakresie dźwigów osobowych 
polegała na zastąpieniu lin stalowych bez otuliny, linami z otuliną z tworzyw sztucznych 
PCV, PU lub PA [3]. Na rys. 1 przedstawiono przekroje nowych i dotychczasowych roz-
wiązań konstrukcyjnych lin nośnych. Nowoczesne liny stalowe wykonywane są ze stali 
o wytrzymałości powyżej 2 000 N/mm2 [1]. Jako zabezpieczenie antykorozyjne i zmniejsza-
jące tarcie coraz częściej druty są pokrywane cynkiem lub mosiądzem. Otulina z tworzyw 
z założenia ma zapewnić cichobieżność układu lina - koło cierne i zabezpieczyć linę przed 
czynnikami zewnętrznymi.
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Rys. 1. Odmiany konstrukcyjne lin stalowych z otuliną i bez otuliny [9].

2. OCENA STANU TECHNICZNEGO LIN NA PODSTAWIE BADAŃ 
LABORATORYJNYCH

Przedmiotem badań są otulone liny stalowe dźwigów osobowych budynków wielokon-
dygnacyjnych zamontowane w ramach modernizacji obiektów mieszkalnych z lat 70-tych. 
W nowych dźwigach zainstalowano po 4 otulone tworzywem liny średnicy zewnętrznej 8 
mm i rdzenia stalowego 6 mm. Liny miały układ splotek 1+6, drut mosiądzowany o średni-
cy 0,25, 032 , 0,44 mm i deklarowanej wytrzymałości ok. 2200 N/mm2 . Nośność lin miała 
wynosić ponad 33 kN. Dostawca zainstalował koła napędowe ze stali węglowej o zmniej-
szonej średnicy podziałowej w stosunku do poprzedniego rozwiązania. Deklarowana ilość 
przejazdów wynosiła 2 mln. Po niespełna rocznej eksploatacji podczas przeglądu okreso-
wego Inspektor Dozoru Technicznego nakazał wymianę lin na nowe. Podstawą decyzji była 
niedopuszczalna ilość pękniętych drutów, które przebiły otulinę i wydostały się na zewnątrz 
po około 120 000 przejazdów. Sytuacja powtórzyła się po kolejnym roku eksploatacji przy 
podwójnym stanie licznika przejazdów. Zdemontowane liny oznaczone jako nr 1 i nr 2, zo-
stały poddane badaniom laboratoryjnym celem określenia przyczyn niskiej trwałości. Jako 
materiał porównawczy użyto odcinka liny oznaczonej jako nr 3, która nie była zainstalowa-
na. Na rys. 2 przedstawiono układ napędowy dźwigu z umiejscowieniem lin. 

Zakres badań laboratoryjnych przeprowadzonych dla oceny stanu technicznego nowej 
generacji lin po eksploatacji obejmował:
– badania wizualne i metrologiczne,
– badania makroskopowe otuliny i drutów powlekanych,
– badania mikroskopowe drutów stalowych,
– ocenę właściwości wytrzymałościowych lin i ich elementów,
– ocenę przyczepności powłoki mosiężnej drutu.
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Rys. 2. Umiejscowienie uszkodzonych lin w napędzie dźwigu osobowego. 

2.1 Badania laboratoryjne

Badania wizualne i metrologiczne były wstępną metodą oceny jakości lin. Kontrola wi-
zualne polegała na wyszukaniu odcinka, na którym występuje najwięcej pękniętych drutów 
oraz określenie ilości pękniętych drutów na długości 1 mb liny. W przypadku lin w otulinie 
z tworzywa sztucznego, z którymi mamy do czynienia w omawianym przypadku, określe-
nie ilości pęknięć jest obarczone dużym błędem, gdyż końce pękniętych drutów aby zostać 
zauważone muszą wydostać się na zewnątrz poprzez nieprzeźroczystą otulinę polimerową. 
Przyjęte kryterium dopuszczalności – na długości 10 średnic do 5% ilości drutów w linie.

Przy 163 drutach i średnicy liny 6 mm dopuszczalna ilość pękniętych drutów wynosi 8 
pęknięć na 60 mm.

Lina nr 1 wykazała obecność 11 pęknięć, podczas gdy w linie nr 2 pęknięć było 24. 
Nasilenie pęknięć zmieniało się z długością liny. Najwięcej pęknięć odnotowano na odcinku 
23 ÷ 24 mb liny 1 i na odcinku 24 ÷ 27 mb liny nr 2. Często w pobliżu siebie ujawniono kil-
ka wystających końców pękniętych drutów. Część z wysuniętych drutów była odkształcona 
i powyginana. Obecność pęknięć związana jest bezpośrednio z ilością cykli przegięć zmę-
czeniowych, których najwięcej występowało na odcinku 23÷27 mb co odpowiada położe-
niu klatki dźwigu od partery do 2 piętra. W tym zakresie liny są najintensywniej przeginane 
na kołach napędu. Kontrola stanu otuliny polimerowej nie ujawniła nadmiernych ubytków, 
starć miejscowych, pęknięć, a jedynie przebicia i przecięcia wzdłużne w miejscu wyjścia 
pękniętych drutów na powierzchnię. Układ drutów w linach przedstawia rys. 3. Przekroju 
dokonano za pomocą przecinarki wodnej tak aby proces cięcia termicznego nie wpłynął na 
strukturę drutów stalowych. 

Rys. 3. Budowa lin nr1 i 2 po eksploatacji oraz nie eksploatowanej liny nr 3.
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Otulinę polimerową po nacięciu, usuwano z liny odcinkami  po 100 mm co 1 mb, aby ujawnić 

wygląd splotek. Poszczególne druty w splotkach charakteryzują się złotą barwą co oznacza, 

że ich powierzchnia została pokryta antykorozyjną powłoką mosiężną– rys. 4. Na części 
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Otulinę polimerową po nacięciu, usuwano z liny odcinkami  po 100 mm co 1 mb, aby 
ujawnić wygląd splotek. Poszczególne druty w splotkach charakteryzują się złotą barwą co 
oznacza, że ich powierzchnia została pokryta antykorozyjną powłoką mosiężną – rys. 4. 
Na części długości lin nr 1 i nr 2 stwierdzono szereg uszkodzeń drutów w postaci pęknięć. 
Na odcinku odpowiadającym największej liczbie przegięć zaobserwowano w pobliżu pęk-
niętych drutów również znaczne nasilenie wżerów o charakterze korozyjnym. Przykłady 
przedstawia rys. 5.

Rys. 4. Lina nie używana – nr 3. Widok powierzchni liny stalowej oraz wewnętrznej  
powierzchni otuliny polimerowej.

Rys. 5. Liny nr 1 i 2 w obszarze uszkodzeń – przykładowy widok powierzchni splotki po 
usunięciu otuliny w miejscu uszkodzeń – korozja i wżery. Na prawej fotografii wygląd we-

wnętrznej powierzchni usuniętej otuliny.

Na powierzchni zewnętrznej splotek i wewnętrznej powierzchni otuliny w miejscu wy-
stępowania oznak uszkodzeń liny zaobserwowano brunatny nalot o wyglądzie sugerującym 
korozję. Dla określenia jego charakteru, nalot poddano działaniu rodanku amonu NH4SCN. 
W wyniku reakcji nalot zabarwił się na intensywny czerwony kolor określany jako „smocza 
krew” . Wystąpienie cyjano–żelazianu Fe(SCN)3 w produkcie reakcji świadczy o obecności 
w badanym nalocie jonów żelaza, co jest równoznaczne z jego korozyjnym charakteremPo 
usunięciu otuliny i podczas rozplatania lin na odcinkach o największym nasileniu drutów 
które przebiły otulinę, stwierdzono występowanie kolejnych przełomów drutów, które nie 
się zdążyły przebić na zewnątrz. Przykłady typowych uszkodzeń przedstawia – rys. 6. Na 
fotografiach są widoczne pęknięte pojedyncze druty o charakterystycznych przełomach kru-
chych z przebiegiem pęknięcia wzdłuż włókien. W ocenie przełomów i powierzchni drutów 
wykorzystano mikroskop stereoskopowy MBC9. Wygląd przełomów drutów wskazuje na 
sposób pękania charakterystyczny dla procesu zmęczeniowego – rys. 7.

6

Rys. 4. Lina nie używana – nr 3. Widok powierzchni liny stalowej oraz wewnętrznej 

powierzchni otuliny polimerowej.

Rys. 5. Liny nr 1 i 2 w obszarze uszkodzeń – przykładowy widok powierzchni splotki po              

usunięciu otuliny w miejscu uszkodzeń – korozja i wżery. Na prawej fotografii         

wygląd wewnętrznej powierzchni usuniętej otuliny.

Na powierzchni zewnętrznej splotek i wewnętrznej powierzchni otuliny w miejscu 

występowania oznak uszkodzeń liny zaobserwowano brunatny nalot o wyglądzie 

sugerującym korozję. Dla określenia jego charakteru, nalot poddano działaniu rodanku amonu 

NH4SCN. W wyniku reakcji nalot zabarwił się na intensywny czerwony kolor określany jako 

„smocza krew” . Wystąpienie cyjano–żelazianu Fe(SCN)3 w produkcie reakcji świadczy o 

obecności w badanym nalocie jonów żelaza, co jest równoznaczne z jego korozyjnym 

charakteremPo usunięciu otuliny i podczas rozplatania lin na odcinkach o największym 

nasileniu drutów które przebiły otulinę, stwierdzono występowanie kolejnych przełomów 

drutów, które nie się zdążyły przebić na zewnątrz. Przykłady typowych uszkodzeń 

przedstawia  – rys. 6. Na fotografiach są widoczne pęknięte pojedyncze druty o 

charakterystycznych przełomach kruchych z przebiegiem pęknięcia wzdłuż włókien. W 

ocenie przełomów i powierzchni drutów wykorzystano mikroskop stereoskopowy MBC9. 

Wygląd przełomów drutów wskazuje na sposób pękania charakterystyczny dla procesu 

zmęczeniowego - rys. 7. 

6

Rys. 4. Lina nie używana – nr 3. Widok powierzchni liny stalowej oraz wewnętrznej 

powierzchni otuliny polimerowej.

Rys. 5. Liny nr 1 i 2 w obszarze uszkodzeń – przykładowy widok powierzchni splotki po              

usunięciu otuliny w miejscu uszkodzeń – korozja i wżery. Na prawej fotografii         

wygląd wewnętrznej powierzchni usuniętej otuliny.

Na powierzchni zewnętrznej splotek i wewnętrznej powierzchni otuliny w miejscu 

występowania oznak uszkodzeń liny zaobserwowano brunatny nalot o wyglądzie 

sugerującym korozję. Dla określenia jego charakteru, nalot poddano działaniu rodanku amonu 

NH4SCN. W wyniku reakcji nalot zabarwił się na intensywny czerwony kolor określany jako 

„smocza krew” . Wystąpienie cyjano–żelazianu Fe(SCN)3 w produkcie reakcji świadczy o 

obecności w badanym nalocie jonów żelaza, co jest równoznaczne z jego korozyjnym 

charakteremPo usunięciu otuliny i podczas rozplatania lin na odcinkach o największym 

nasileniu drutów które przebiły otulinę, stwierdzono występowanie kolejnych przełomów 

drutów, które nie się zdążyły przebić na zewnątrz. Przykłady typowych uszkodzeń 

przedstawia  – rys. 6. Na fotografiach są widoczne pęknięte pojedyncze druty o 

charakterystycznych przełomach kruchych z przebiegiem pęknięcia wzdłuż włókien. W 

ocenie przełomów i powierzchni drutów wykorzystano mikroskop stereoskopowy MBC9. 

Wygląd przełomów drutów wskazuje na sposób pękania charakterystyczny dla procesu 

zmęczeniowego - rys. 7. 



172

 1 

    
 

   
 

Rys. 7. Przykłady kruchych pęknięć drutów o charakterze zmęczeniowym. 

 

 
 

Rys. 8 Drut liny nr 1. Widoczny przełom kruchy (1) oraz pęknięcie poprzeczne (2). 

Mikroskop stereoskopowy MBS-9 Pow. 40x     

 

Zaobserwowane wytarcia drutów skrętek (rys. 9) mogą być spowodowane procesem 

przeginania liny na kole o małej średnicy jak też i niedostatecznym smarowaniem. Prowadzą 

one do zmniejszenia przekroju i pękania  drutów – przykład ilustruje rys. 10. 
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Inicjowanie pęknięć poprzecznych w przełomach można upatrywać w procesie zmęcze-
niowym inicjowanym na defektach powierzchniowych drutów.

 
Rys. 6. Typowe uszkodzenia drutów splotek. Widoczne wżery i kruche pęknięcia.

Defekty te mogą mieć źródło zarówno w procesach korozyjnych jak też i degradacji 
wodorowej. Obecność defektów powierzchniowych (wytarcie, wżery korozyjne, karby pro-
dukcyjne) drastycznie obniżają wytrzymałość zmęczeniową drutów. Ponadto warstwa po-
włoki mosiężnej cyklicznie obciążana, może ulegać zgniotowi, utwardza się i z czasem pęka 
lub się wyciera odsłaniając stalową powierzchnię. Jest to widoczne na drutach z lin nr 1 i 2. 
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i 2. Odsłonięte fragmenty powierzchni stali tworzą z mosiądzem ogniwo. W obecności nawet 

minimalnej ilości elektrolitu zachodzą procesy korozji elektrochemicznej z rozpuszczaniem 

metalu mniej szlachetnego jakim jest żelazo.  Obecność wżerów korozyjnych stwierdzono na 

wielu drutach w pobliżu pęknięć - przykłady na rys. 5 ÷ 7. Różne rodzaje czynników działając 

wspólnie mogą doprowadzić do efektu synergicznego czyli takiego gdy ich wspólne działanie 

jest większe niż suma poszczególnych oddziaływań.  

 

 

Rys. 7. Przykłady kruchych pęknięć drutów o charakterze zmęczeniowym.
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Odsłonięte fragmenty powierzchni stali tworzą z mosiądzem ogniwo. W obecności nawet 
minimalnej ilości elektrolitu zachodzą procesy korozji elektrochemicznej z rozpuszczaniem 
metalu mniej szlachetnego jakim jest żelazo. Obecność wżerów korozyjnych stwierdzono 
na wielu drutach w pobliżu pęknięć – przykłady na rys. 5 ÷ 7. Różne rodzaje czynników 
działając wspólnie mogą doprowadzić do efektu synergicznego czyli takiego gdy ich wspól-
ne działanie jest większe niż suma poszczególnych oddziaływań.

Rys. 8. Drut liny nr 1. Widoczny przełom kruchy (1) oraz pęknięcie poprzeczne (2).  
Mikroskop stereoskopowy MBS-9 Pow. 40x 

Zaobserwowane wytarcia drutów skrętek (rys. 9) mogą być spowodowane procesem 
przeginania liny na kole o małej średnicy jak też i niedostatecznym smarowaniem. Prowa-
dzą one do zmniejszenia przekroju i pękania drutów – przykład ilustruje rys. 10.

Rys. 9. Przykłady wytarcia drutów na skrzyżowaniach (schemat)  
– zmniejszenie przekroju użytecznego.
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Rys. 9. Przykłady wytarcia drutów na skrzyżowaniach (schemat) – zmniejszenie przekroju 

użytecznego. 

 

 
 

Rys. 10. Drut liny nr 1. Pęknięcie kruche (1) w okolicy wytarcia (2). Mikroskop          
              stereoskopowy MBS-9 Pow. 40x     

 

W badaniach strukturalnych przeprowadzonych zarówno na przekrojach poprzecznych jak i 

podłużnych, (rys. 11) stwierdzono, że druty stalowe lin posiadają strukturę włóknistą 

pochodzącą z procesu ciągnienia.   
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Rys. 10. Drut liny nr 1. Pęknięcie kruche (1) w okolicy wytarcia (2).  
Mikroskop stereoskopowy MBS-9 Pow. 40x 

W badaniach strukturalnych przeprowadzonych zarówno na przekrojach poprzecznych 
jak i podłużnych, (rys. 11) stwierdzono, że druty stalowe lin posiadają strukturę włóknistą 
pochodzącą z procesu ciągnienia.
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Rys. 11. Lina nr 2. Pow 500x, mikroskop metalograficzny OLYMPUS.  
Trawiono NITALEM.

Jest to typowa struktura dla stali linowych o wysokiej wytrzymałości obrobionych ciep-
lnie. Nieprawidłowości budowy strukturalnej nie stwierdzono. Na lewej fotografii widoczne 
jest zgromadzenie mosiądzu o strukturze słupkowej w luce między drutami. Prawa przed-
stawia przekrój podłużny o strukturze drobnodyspersyjnej bajnityczno-martenzytycznej 
w układzie włóknistym. 

Dla oceny właściwości mechanicznych przeprowadzono próby rozciągania statycznego 
lin w całości, pojedynczych splotek zewnętrznych, rdzenia i pojedynczych drutów, w opar-
ciu o metodykę zalecana przez normę PN-ISO 2232;1996 „Drut okrągły ciągniony na liny 
stalowe ogólnego przeznaczenia. Wymagania i badania” oraz normę ISO 3108 „Liny sta-
lowe ogólnego przeznaczenia – Określenie rzeczywistego obciążenia niszczącego”. Próby 
rozciągania wykonano na maszynie wytrzymałościowej ZD10 o zakresie 100 kN. Odcinki 
lin i splotek mocowano z wykorzystaniem specjalnego oprzyrządowania. W miejscu ze-
rwania próbek pobranych z eksploatowanych odcinków lin nr1 i 2 stwierdzano obecność 
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próbek pobranych z eksploatowanych odcinków lin nr1 i 2 stwierdzano obecność produktów 

korozji co ukazuje przykład na rys. 12.   Wyniki oceny wytrzymałości zarówno całych lin jak 

i poszczególnych ich elementów zestawiono w tabeli 2. 

W odcinkach tych samych lin o małej ilości przegięć i w linie nr 3 nalot rdzawy nie 

występował. Zaobserwowano, że liny pękały przez stopniowe zrywanie poszczególnych 

drutów. Część drutów pękało krucho, a część wykazywała niewielkie odkształcenie 

plastyczne przełomów co było widoczne w postaci przewężeń – tzw. ”szyjek”.  Świadczy to o 

niejednakowych właściwościach poszczególnych drutów. 
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produktów korozji co ukazuje przykład na rys. 12. Wyniki oceny wytrzymałości zarówno 
całych lin jak i poszczególnych ich elementów zestawiono w tabeli 2.

W odcinkach tych samych lin o małej ilości przegięć i w linie nr 3 nalot rdzawy nie 
występował. Zaobserwowano, że liny pękały przez stopniowe zrywanie poszczególnych 
drutów. Część drutów pękało krucho, a część wykazywała niewielkie odkształcenie pla-
styczne przełomów co było widoczne w postaci przewężeń – tzw. „szyjek”. Świadczy to 
o niejednakowych właściwościach poszczególnych drutów.

 Rys.12. Miejsce zerwania liny nr 1. Widoczne produkty korozji na drutach i powierzchni 
wewnętrznej otuliny. Mikroskop stereoskopowy MBS9. 

Tabela 2. Wyniki badań wytrzymałościowych lin po eksploatacji. 

Badany 
materiał

Wytrzymałość na rozciąganie kN
Próbka Lina nr 1 Lina nr 2 Lina nr 3

Lina 
w całości

1 27,70 27,50 26,00
2 27,50 26,00 27,00
3 27,75 26,60 27,40

Średnia 27,65 26,70 26,80
Splotka 1 4,40 4,80 5,20

2 4,45 4,25 4,40
3 4,30 5,10 4,70

Średnia 4,38 4,72 4,77
Rdzeń 1 3,60 3,70 3,85

2 3,65 3,65 3,70
3 3,60 3,65 3,75

Średnia 3,62 3,67 3,77

Potwierdzeniem hipotezy o wpływie defektów powierzchniowych i ubytków przekroju 
na obniżenie wytrzymałość są wyniki próby rozciągania pojedynczych drutów. Próba wytrzy-
małościowa drutów z poszczególnych lin wykazała, że posiadały one wytrzymałość dla lin:

nr 1 – Rm = 1625 ÷ 1677 kN/mm2, 
nr 2 – Rm = 1875 ÷ 2000 kN/mm2,
nr 3 – Rm = 1776 ÷ 2063 kN/mm2.
Według specyfikacji nośność całych lin winna wynosić minimum 33 kN, a wytrzyma-

łość drutów 2200 kN/mm2. Wyniki badań są o ok. 20 % niższe. 

 3 
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wytrzymałościowa drutów z poszczególnych lin wykazała, że posiadały one wytrzymałość 

dla lin: 
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Dla określenia wpływu degradacji drutów (wżery, korozyjne, mikropęknięcia, wytarcia, 
deformacje) lin wycofanych z eksploatacji na właściwości mechaniczne i użytkowe, prze-
prowadzono próbę węzełkową rozciągania i próbę skręcania. 

Próba węzełkowa stosowana jest wg PN-ISO 3178 do oceny przydatności drutów na 
liny o średnicy poniżej 0,50 mm w aspekcie podatności na odkształcenia plastyczne. Wynik 
uznaje się za pozytywny, jeżeli naprężenie niszczące osiąga powyżej 50 % wartości wytrzy-
małości drutu bez węzła. W próbach pozytywną ocenę uzyskano dla wszystkich grubości 
drutów liny 3 nie eksploatowanej i drutów ф=0,44mm pochodzących z lin nr 1 i 2 po wy-
cofaniu z eksploatacji. Kształt węzła i wygląd przełomu drutu po próbie ( rys. 13) świadczy 
o podatności drutu nowej liny nr 3 na odkształcenia plastyczne. 

Rys. 13. Wygląd zerwanego w próbie węzełkowej drutu ф=0,44mm z liny nr 3.

Bardzo czułą metodą okazałą się próba skręcania wg PN-ISO 7800. Liczba obrotów 
do momentu pęknięcia uzyskana w próbie skręcania była wyraźnie niższa dla lin nr 1 i 2 
czyli lin wycofanych z eksploatacji w stosunku do liny nie eksploatowanej. Norma PN-ISO 
2232;1996 podaje wymagania minimalnej ilości 19 skrętów dla drutu stalowego przezna-
czonego na liny. Poszczególne druty wykazywały zróżnicowanie jeśli chodzi o liczbę obro-
tów, po którym następowało zerwanie. Średnio pęknięcie następowało już po kilku do kilku-
nastu obrotach dla drutów z lin po eksploatacji. Wyjątek stanowiły druty ф=0,44mm z liny 
nr 1 oraz druty z liny nr 3, które pękały średnio po 50 obrotach. Znaczny rozrzut wyników 
wskazuje na duże prawdopodobieństwo związku niskiej odporności na skręcanie z wadami 
powierzchniowymi typu wżery korozyjne i ubytki ścierne, które zaobserwowane zostały na 
powierzchni drutów eksploatowanych. Nie stwierdzono szybkiego pękania drutów z liny nr 
3 co można wiązać z brakiem wad powierzchniowych zmieniających mechanizm pękania 
przy skręcaniu. Wady te mają związek z procesami zachodzącymi w linie podczas eksplo-
atacji. 

Próba skręcania wykazała dużą wrażliwość drutu na obecność wżerów powierzchnio-
wych pokrywających eksploatowane druty i możliwą degradację wodorową rdzenia.

Próbę przyczepności powłoki z mosiądzu do drutów stalowych metodą nawijania prze-
prowadzono wg normy PN ISO 2232;1996 stosowanej do oceny powłoki metalicznej. Druty 
z poszczególnych lin nawijano na trzpień o średnicy d=4 fdrutu. Przykładowy wygląd po-
wierzchni drutów po nawinięcie ukazano na rys. 14. Pęknięć powłoki na żadnym drucie 
nie stwierdzono co świadczy o jej wysokiej plastyczności i podatności na odkształcenia. 
Może to być jednocześnie informacją, że powłoka jest mało odporna na ścieranie pomiędzy 
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Rys. 13  Wygląd zerwanego w próbie węzełkowej  drutu ф=0,44mm z liny nr 3. 
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współpracującymi drutami splotek. Z kolei na przekrojach lin 1 i 2 wykonanych metodą 
cięcia wodnego wystąpiły odpryski powłoki od drutów. Jest to zilustrowane na rys. 15. 

Rys. 14. Widok drutów lin nr 1,2 i 3 po próbie nawijania. 

Rys. 15. Przekrój poprzeczny liny nr 2. Widoczne odpryski powłoki mosiężnej drutów. 
Mikroskop metalograficzny Olympus . Pow. 100 X. 
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Rys. 14 Widok drutów lin nr 1,2 i 3 po próbie nawijania.     
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Rys. 15. Przekrój poprzeczny liny nr 2. Widoczne odpryski powłoki mosiężnej drutów. 

Mikroskop metalograficzny Olympus . Pow. 100 X.  

 

1. Analiza przyczyn przyśpieszonego zużycia lin 

 

Na liny stalowe podczas eksploatacji działają naprężenia rozciągające i zginające. Ponadto 

ulegają one zużyciu ściernemu w wyniku tarcia o koło cierne i tarcia wewnętrznego między  

drutami. Dla uniknięcia korozji i zmniejszenia współczynnika tarcia, liny stalowe są 

systematycznie smarowane. W warunkach istniejących w szybach klatek schodowych, 

tradycyjne liny ze stali węglowych konserwowane za pomocą smaru, eksploatowane były 

przez okres 20 do 30 lat i kwalifikowane są najczęściej do wymiany z uwagi na okres pracy, a 

nie z powodu zaobserwowanych objawów zużycia.  Druty lin dla zwiększenia odporności 

korozyjnej mogą być pokryte powłoką ochronną - najczęściej cynkiem czy mosiądzem. W 

szczególnych warunkach wykorzystuje się liny wykonane ze stali nierdzewnych. W 

omawianym przypadku użyto lin stalowych o wysokiej wytrzymałości z otuliną z tworzywa 

sztucznego. Zastosowanie tych lin miało być rewolucją w technice dźwigowej z uwagi na 

szereg zalet m.in. wzrost wytrzymałości, obniżenie ciężaru do 40%, większy współczynnik 

tarcia, mniejsze zużycie liny w wyniku tarcia o koło cierne, eliminacja i tłumienie hałasów 

przy starcie i zatrzymaniu. Producenci lin podkreślają bardzo ważny aspekt eksploatacyjny lin 

tj. 3-krotny wzrost trwałości w stosunku do lin tradycyjnych. Zastosowane rozwiązanie nie 

posiada deklarowanej przez producenta trwałości czasowej a jedynie ilość przejazdów, która 

zgodnie z certyfikatem winna wynosić ponad 2 mln. Należy wnioskować, że zarówno jakość 

drutów zastosowanych na liny, jak też i pokrycie drutów mosiądzem zamiast klasycznego 
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3. ANALIZA PRZYCZYN PRZYŚPIESZONEGO ZUŻYCIA LIN

Na liny stalowe podczas eksploatacji działają naprężenia rozciągające i zginające. Po-
nadto ulegają one zużyciu ściernemu w wyniku tarcia o koło cierne i tarcia wewnętrznego 
między 

drutami. Dla uniknięcia korozji i zmniejszenia współczynnika tarcia, liny stalowe są 
systematycznie smarowane. W warunkach istniejących w szybach klatek schodowych, 
tradycyjne liny ze stali węglowych konserwowane za pomocą smaru, eksploatowane były 
przez okres 20 do 30 lat i kwalifikowane są najczęściej do wymiany z uwagi na okres pracy, 
a nie z powodu zaobserwowanych objawów zużycia. Druty lin dla zwiększenia odporności 
korozyjnej mogą być pokryte powłoką ochronną - najczęściej cynkiem czy mosiądzem. 
W szczególnych warunkach wykorzystuje się liny wykonane ze stali nierdzewnych. W oma-
wianym przypadku użyto lin stalowych o wysokiej wytrzymałości z otuliną z tworzywa 
sztucznego. Zastosowanie tych lin miało być rewolucją w technice dźwigowej z uwagi na 
szereg zalet m.in. wzrost wytrzymałości, obniżenie ciężaru do 40%, większy współczynnik 
tarcia, mniejsze zużycie liny w wyniku tarcia o koło cierne, eliminacja i tłumienie hałasów 
przy starcie i zatrzymaniu. Producenci lin podkreślają bardzo ważny aspekt eksploatacyjny 
lin tj. 3-krotny wzrost trwałości w stosunku do lin tradycyjnych. Zastosowane rozwiązanie 
nie posiada deklarowanej przez producenta trwałości czasowej a jedynie ilość przejazdów, 
która zgodnie z certyfikatem winna wynosić ponad 2 mln. Należy wnioskować, że zarówno 
jakość drutów zastosowanych na liny, jak też i pokrycie drutów mosiądzem zamiast kla-
sycznego smarowania obniżyło trwałość napędu dźwigów osobowych. Charakter uszko-
dzeń wskazuje, że zastosowana otulina co prawda obniżyła głośność pracy lin ale nie wy-
eliminowała zjawiska złożonego procesu zużycia. Nie bez znaczenia jest fakt zastosowania 
kół napędowych o bardzo małej średnicy. Pękanie drutów w splotkach zewnętrznych wystą-
piło w dużym nasileniu w miejscach najczęstszych przegięć, które są tym intensywniejsze 
im mniejsza jest średnica koła napędowego i odchylającego. Zamierzona oszczędność ele-
mentów napędowych poskutkowała zmniejszeniem promienia gięcia lin co przyśpieszyło 
proces zmęczenia materiału drutów. 

Do istotnych wad nowego rozwiązania należy zaliczyć: brak możliwości wzrokowe-
go wychwytywania pęknięć drutów pod nieprzeźroczystą otuliną z tworzywa sztucznego, 
zbyt niski współczynnik tarcia powodujący poślizgi liny na kole ciernym – konieczność 
zwiększenia kąta opasania, problemy z prawidłowym określeniem różnic sił w linach noś-
nych dźwigu [2] – konieczność stosowania przyrządu dedykowanego danemu rodzajowi 
liny otulonej. 

Koncepcja konstrukcji liny z drutami (splotkami) pracującymi bez smarowania nie 
sprawdziła się mimo zastosowania mosiądzowania jako powłoki obniżającej tarcie i rów-
nocześnie chroniącej druty przed korozją. W linach zastosowano ochronę drutów stalo-
wych przez pokrycie ich powierzchni warstwą metalu bardziej szlachetnego - mosiądzu. 
Powłoka stanowiąca katodę zapewnia skuteczną ochronę tylko wtedy, gdy jest całkowicie 
szczelna. Jest to jednak tzw. „powłoka niebezpieczna” gdyż jej niewielkie uszkodzenie np. 
przez wytarcie, odsłaniania fragment powierzchni metalu chronionego, który staje się anodą 
groźnego ogniwa korozyjnego. Kontakt małej anody (np. drutu ze stali węglowej) z dużą 
powierzchnią mosiężnej katody sprawia, że gęstość prądu anodowego jest bardzo duża, co 
odpowiada dużej szybkości korozji lokalnej. Zdanych literaturowych [2,6,7] wynika, że na-
wet śladowa ilość wilgoci jest zabójcza dla liny stalowej. Wystarczy, że powierzchnia drutu 
raz ulegnie zawilgoceniu lub też polimerowa otulina przepuści nieznaczną ilość wilgoci 
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– proces korozji wchodzi na drogę zniszczenia i nie może być zatrzymany. Korozja przez 
ubytek przekroju poprzecznego drutów i defekty powierzchniowe powoduje przyśpieszone 
pękanie zmęczeniowe drutów. Liny ze śladami korozji w postaci drobnego rdzawego nalotu 
widocznego przez ściankę otuliny winny być natychmiast wymienione. Jest to łatwe do 
zaobserwowania przy powłokach przeźroczystych lecz w badanym rozwiązaniu powłoka 
była czarna.

Z uwagi na kontakt otulonej liny z kołami napędowymi zrezygnowano z użycia smaru, 
który w konwencjonalnych rozwiązaniach chroni druty stalowe przed korozją zmniejszając 
równocześnie tarcie na powierzchni stykających się drutów. Prawdopodobnie zamysłem 
wytwórcy lin było wykorzystanie dobrych właściwości ślizgowych mosiądzu. 

Powłoka mosiężna drutów stalowych o grubości kilku mikrometrów ulegała miej-
scowemu wytarciu wraz z warstwą wierzchnią drutu stalowego co jest widoczne na rys.8 
w postaci eliptycznych śladów. W wyniku współpracy krzyżujących się ze sobą drutów 
splotek zewnętrznych wystąpiło tarcie i zużycie mosiądzu odsłaniając stalowe podłoże 
i umożliwiając powstawanie ogniw korozyjnych. O zajściu takiego procesu w badanych 
linach świadczy występowanie luźnych produktów korozji i wżerów stanowiących karby 
powierzchniowe. Źródło pochodzenia wilgoci pod otuliną jest trudne do określenia. Może 
to być wilgoć zawarta w polimerze lub związki uwalniające się podczas procesów tarcia 
wewnętrznego przy przeginaniu. Na odcinkach o małej ilości przegięć korozja i pęknięcia 
nie wystąpiły mimo, że były one obciążone siłami rozciągającymi. W procesie przegina-
nia liny podczas eksploatacji na karbach drutów rozpoczynają się pęknięcia prostopadłe 
do powierzchni które rozwijają się w procesie zmęczenia w przełom. Jeżeli powierzchnio-
we pęknięcie prostopadłe dochodzi do osiowej segregacji zanieczyszczeń, rozwija się dalej 
wzdłuż włókien i ulega dołamaniu w pewnej odległości od miejsca inicjacji. Występowanie 
takiego mechanizmu zaobserwowano na uszkodzonych drutach - przykład rys. 6 ¸ 7. Przy-
kładem poprawnego rozwiązaniem materiałowo – konstrukcyjnego jest stosowanie drutu 
ze stali nierdzewnej pokrywanej mosiądzem w oponach. W tym przypadku pokrycie stali 
szlachetnej mniej szlachetnym mosiądzem stanowi skuteczną ochronę gdyż korozja zużywa 
mosiądz chroniąc stal. 

Produktów korozji nie stwierdzono na końcu liny nr 1, nr 2 i w linie nr 3, która nie 
była eksploatowana. Stanowi to potwierdzenie tezy, że proces występowania korozji należy 
wiązać ze zmęczeniowym przeginaniem lin. Proces ten w pierwszej kolejności uszkadza 
powłokę mosiężną i jest przyczyną powstania defektów powierzchniowych. 

W ocenie przyczyn pękania lin dźwigowych z otuliną polimerową, można się dopatry-
wać złożonego efektu oddziaływania kilku czynników. Łączne ich działanie określa się jako 
synergiczny efekt tarcia z udziałem korozji i z dużym prawdopodobieństwem wodoru. Wo-
dór może być zawarty w stali (pochodzący z procesu metalurgicznego) oraz wnikający do 
drutu podczas trawienia przed pokrywaniem mosiądzem. Dodatkowo może wnikać w proce-
sie tarcia podczas pracy liny w obecności węglowodorów zawartych w otulinie z polimeru. 
Zjawisko kruchości wodorowej jest znane i zachodzi w środowisku zawierającym ten pier-
wiastek tj. wilgoć i węglowodory zawarte w polimerach [4,5]. Proces degradacji wodorowej 
przebiega szybciej w węzłach tarcia, a wodór wnika łatwo w powierzchnie stali o wysokiej 
wytrzymałości [6,8], na które działają naprężenia rozciągające. Takie warunki sprzyjające 
pękaniu wodorowemu istnieją w przypadku eksploatacji badanych lin otulonych. 

Nie bez znaczenia jest jakość stali użytej do wyrobu drutów na badane liny. Wytrzyma-
łość badanych lin wynosząca 26 – 27,65 kN jest o około 20 % niższa od deklarowanej. Istota 
pracy lin potwierdziła się w badaniach, gdyż mimo licznych pęknięć drutów nośność lin 
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z wieloma pękniętymi podczas eksploatacji drutami nie odbiegała zasadniczo od nośności 
liny nowej. Bezpieczeństwo eksploatacji dźwigów osobowych jest nadzorowane przez DT 
i liny z krytyczną ilością uszkodzeń w porę zostały wyeliminowane. 

Jest to nieodzowny warunek bezpieczeństwa gdyż dalsza eksploatacja powodowałaby 
wzrost obciążenia jednostkowego w uszkodzonej linie i lawinowe jej zużycie zagrażające 
życiu i zdrowiu osób korzystających z wind. Otwartym zagadnieniem pozostają koszty eks-
ploatacji nowego rozwiązania konstrukcyjno – materiałowego. 

4. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz, można wysnuć następujące wnioski 
i spostrzeżenia:
1. W innowacyjnych linach z otuliną już po roku eksploatacji powstały pęknięcia drutów 

w ilości niebezpiecznej.
2. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono pęknięcia oraz degradację drutów lin na od-

cinkach o największej intensywności przeginania.
3. Pokrycie drutów mosiądzem i otulina polimerowa nie zabezpieczyło drutów lin przed  

procesem degradacji.
4. Przy stosowaniu lin otulonych na powłokę należy stosować tworzywo przeźroczyste dla 

ułatwienia kontroli wizualnej uszkodzeń drutów podczas eksploatacji.
5. Nowe rozwiązanie konstrukcyjno – materiałowe nie zapewniło bezpieczeństwa eksplo-

atacji oraz oczekiwanej trwałości lin i winno być dopracowane.
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Abstract

Intruder Alarm Systems (SSWiN) are included in the electronic security systems. They are 
now installed in many facilities that are of special interest. The variety of control panels 
and their configurations makes the designers to carry out SSWiN projects with different 
reliability structures (series, series-parallel and parallel). The article presents the topics 
concerning the reliability analysis of burglary and assault alarm systems.

Streszczenie

Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) wchodzą w skład elektronicznych sy-
stemów bezpieczeństwa. Są one obecnie instalowane w wielu obiektach, które można zali-
czyć do obiektów o szczególnym znaczeniu. Różnorodność dostępnych central alarmowych 
i ich konfiguracji powoduje, że projektanci wykonują projekty SSWiN z zastosowaniem 
różnych struktur niezawodnościowych (szeregowe, szeregowo-równoległe, równoległe). 
W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące analizy niezawodnościowej systemów 
sygnalizacji włamania i napadu.

1. WPROWADZENIE

Wzrastające obecnie zagrożenia w wyniku różnorodnych działań przestępczych skie-
rowanych przeciwko życiu i mieniu, powodują, że są projektowane i instalowane coraz to 
nowsze systemy, które mają im przeciwdziałać. Pomimo wdrażania nowoczesnych techno-
logii z zakresu elektroniki, optoelektroniki i teleinformatyki oraz integracji poszczególnych 
systemów bezpieczeństwa w systemy zintegrowane, trudno jest uzyskać efekt w którym 
będzie zapewnione 100% bezpieczeństwa chronionej substancji. Dlatego też przyjęto za-
sadę, że działanie wszystkich instytucji i osób zajmujących się ochroną, są ukierunkowane 
na zmniejszenie ryzyka zagrożenia włamania, napadu, ataków terrorystycznych i innych 
zagrożeń.

System pełnej sygnalizacji zagrożeń tworzy się z następujących systemów wyróżnia-
nych zależnie od wykrywanych zagrożeń, jako systemy:
– sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN),
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– sygnalizacji pożaru (SSP),
– kontroli dostępu (SKD),
– monitoringu wizyjnego (CCTV),
– ochrony terenów zewnętrznych.

Ochrona wynikająca z działania tych systemów może być uzupełniona przez systemy:
– sygnalizacji stanu zdrowia lub zagrożenia osobistego,
– sygnalizacji zagrożeń środowiska,
– przeciwkradzieżowe,
– dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO),
– zabezpieczenia samochodów przed włamaniem i uprowadzeniem.

Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) wchodzą w skład elektronicznych 
systemów bezpieczeństwa. Są one obecnie bardzo często instalowane w wielu obiektach, 
które można zaliczyć do obiektów o szczególnym znaczeniu. Zaprojektowanie oraz realiza-
cja SSWiN dla dużego i rozległego obiektu wymaga sporej wiedzy technicznej, jak również 
dużego doświadczenia. W normie PN-EN 50131-1:2009 „Systemy alarmowe – Systemy 
sygnalizacji włamania i napadu – Wymagania systemowe” (która ma jednocześnie status 
normy europejskiej EN 50131-1:2006) określono stopień zabezpieczenia, który powinny 
spełniać systemy [6]. Są one następujące:
– stopień 1: Ryzyko małe (zakłada się, że intruz ma minimalną wiedzę na temat systemu 

alarmowego i posiada łatwo dostępne narzędzia w ograniczonym wyborze),
– stopień 2: Ryzyko małe do średniego (zakłada się, że intruz ma minimalną wiedzę na te-

mat systemu alarmowego i posiada ogólno dostępne narzędzia i przenośne urządzenia, 
np. multimetr),

– stopień 3: Ryzyko średnie do wysokiego (zakłada się, że intruz zna biegle system alar-
mowy i posiada złożony zestaw zaawansowanych narzędzi i przenośnego sprzętu elek-
tronicznego),

– stopień 4: Ryzyko wysokie (ma zastosowanie, gdy bezpieczeństwo ma priorytet nad 
wszystkimi innymi czynnikami. Zakłada się, że intruz posiada zdolności bądź środki by 
szczegółowo zaplanować włamanie i posiada zestaw dowolnego sprzętu, łącznie ze środ-
kami do zastąpienia kluczowych elementów elektronicznego systemu alarmowego).
Po określeniu stopnia zabezpieczenia jaki system sygnalizacji włamania i napadu ma 

spełniać, określa się urządzenia, które spełniają przyjęte wymagania. Między innymi z tego 
też względu stosowane są różne rozwiązania konstrukcyjne central alarmowych i dołącza-
nych do nich urządzeń.

Mikroprocesorowa centrala alarmowa jest „sercem” systemu sygnalizacji włamania 
i napadu. Do niej przekazywane są dane o stanie poszczególnych linii dozorowych (np. 
czujki [11]), linii wyjściowych (np. obciążenia wyjść) czy wprowadzane przez użytkownika 
lub konserwatora. W zależności od rodzaju centrali alarmowej informacje mogą być prze-
syłane bezpośrednio do płyty głównej centrali alarmowej lub też do modułów realizujących 
określone funkcje (np. rozszerzeniowe wejść, rozszerzeniowe wyjść, podcentrale, konwer-
tery interfejsów, itd.). Obecnie najczęściej dane pomiędzy centralą alarmową a poszczegól-
nymi modułami są przekazywane cyfrowo z zastosowaniem formatu transmisji RS-485 lub 
zbliżonego, który jest opracowany przez producenta [9,12,13].

Centrale alarmowe stanowią wyspecjalizowane urządzenia, których zadaniem jest:
– odbieranie sygnałów informacyjnych (analogowych i/lub cyfrowych) od poszczegól-

nych urządzeń,
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– przetwarzania ich zgodnie z wcześniej zaprogramowanymi ustawieniami (instalatora i/
lub producenta),

– sterowanie poprzez podanie odpowiednich sygnałów wyjściowych,
– obrazowanie zaistniałych zdarzeń na odpowiednich urządzeniach wchodzących w skład 

systemu sygnalizacji włamania,
– transmisji informacji do innych systemów (np. alarmowego centrum odbiorczego – ang. 

alarm receiving centre, w skrócie ARC).
System sygnalizacji włamania i napadu przedstawiony schematycznie na rys. 1 można 

uznać za kompletny, pod warunkiem spełnienia wymagań: technicznych, funkcjonalnych 
oraz niezawodnościowych. Zaletą przedstawionego rozwiązania jest możliwość dwustron-
nej komunikacji pomiędzy centralą alarmową a stacją monitorowania alarmów. Umożliwia 
to m.in. weryfikację stanów centrali.

Rys. 1. Ogólna struktura systemu sygnalizacji włamania i napadu o strukturze skupionej

Różnorodność dostępnych central alarmowych i ich konfiguracji powoduje, że projek-
tanci wykonują projekty SSWiN z zastosowaniem różnych struktur niezawodnościowych 
(szeregowe, szeregowo-równoległe, równoległe) [1,2,15]. Zachodzi zatem potrzeba doko-
nania analizy tego typu rozwiązań i opracowania metody wspomagającej analizę nieza-
wodnościową SSWiN. Umożliwi to projektowanie systemów o odpowiednich wartościach 
wskaźników niezawodnościowych [4,5,8]. Jednocześnie też będzie można porównywać 
różnego rodzaju rozwiązania i stosować racjonalne przy założonych kryteriach wyboru.

2. PRZEGLĄD WYBRANYCH STRUKTUR SSWiN

Jednym z najczęściej projektowych i instalowanych systemów sygnalizacji włamania 
i napadu jest system o strukturze skupionej [14]. Wówczas wszystkie linie dozorowe i linie 
wyjściowe (sygnalizacyjne oraz monitorujące) są dołączone bezpośrednio do płyty głównej 
centrali alarmowej. Zostało to przedstawione na rys. 2. Takie rozwiązanie powoduje, że 
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SSWiN o strukturze skupionej są stosowane do obiektów małych (np. mieszkania, małe 
biura), które wymagają kilkanaście linii dozorowych (przeważnie do 16).

Rys. 2. System sygnalizacji włamania i napadu o strukturze skupionej

System sygnalizacji włamania i napadu o strukturze skupionej nie są instalowane 
w obiektach rozległych, ponieważ wymagało by to skomplikowanej i dużej liczby mediów 
transmisyjnych (w niniejszym artykule rozważane są tylko systemy przewodowe). Dlatego 
też najczęściej stosuje się SSWiN o strukturze rozproszonej, gdzie tylko część linii dozo-
rowych i wyjściowych wprowadzanych jest bezpośrednio do centrali alarmowej. Pozostałe 
linie wejściowe/wyjściowe są dołączone do systemu poprzez dodatkowe moduły. Moduły te 
komunikują się z centralą poprzez magistrale transmisyjne (np. format RS-485). 

Na rys. 3 przedstawiono system sygnalizacji włamania i napadu o strukturze rozproszo-
nej. Tego rodzaju SSWiN instaluje się w obiektach, które wymagają dużej liczby linii dozo-
rowych (zawyczaj powyżej 16). Zwykle kilka linii dozorowych (od 4 do 16) wprowadza się 
bezpośrednio do listwy łączeniowej płyty głównej centrali alarmowej. Zazwyczaj te linie 
dozorowe nie są zbyt długie (od kilku do kilkudziesięciu metrów) i łączą czujki usytuowane 
blisko centrali alarmowej. Pozostałe dołączone są do modułów rozszerzeniowych wejścio-
wych, przeważnie o 8 lub 16 wejściach. Linie wyjściowe w tym systemie mogą być dołą-
czone do wyjść płyty głównej lub do (najczęściej 4 wyjściowego) modułu rozszerzającego 
wyjścia. Jeśli jest to moduł podcentrali to posiada on zwykle do 8 wejść linii dozorowych 
i 8 wyjść.

Najistotniejszym elementem SSWiN przedstawionego na rys. 4 jest mikroprocesorowa 
centrala alarmowa. Jej właściwości decydują o możliwościach sprzętowych i programo-
wych, a także o parametrach niezawodnościowych systemu. Zaprezentowany system ma 
możliwość dołączenia modułów do max. 4 magistral transmisyjnych. Dzięki zastosowanej 
metodzie transmisji danych poszczególne moduły systemu mogą być oddalone od centrali 
do 1 km a same linie dozorowe mogą mieć długość nawet do 500 m. Zaprezentowany 
SSWiN posiada otwartą architekturę sprzętową i programową. Umożliwia to rozbudowę 
systemu w przyszłości, adekwatnie do zmieniających się potrzeb użytkownika, bez koniecz-
ności wymiany całego sprzętu. Korzystną cechą system jest możliwość dołączenia modu-
łów realizujących funkcje systemu kontroli dostępu. Jest ona realizowana poprzez czytniki 
kart magnetycznych. Cały SSWiN jest zarządzany i nadzorowany za pomocą komputera 
z zainstalowanym specjalnym oprogramowaniem. Dane dotyczące zdarzeń zaistniałych 
w systemie są zapisywane na twardym dysku oraz mogą być wydrukowane na drukarce 
systemowej. Jednocześnie też są one zapisane w pamięci centrali alarmowej. Przedstawiony 
SSWiN został poddany analizie niezawodnościowej, która jest przedstawiona w kolejnym 
rozdziale niniejszego artykułu.
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Rys. 3. System sygnalizacji włamania i napadu o strukturze rozproszonej

Przedstawiony na rys. 4 SSWiN posiada 4 magistrale transmisyjne (A, B, C, D), do któ-
rych można dołączać moduły zwiększające funkcjonalność systemu. Tego typu rozwiązania 
są stosowne w ochronie obiektów specjalnych.
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Rys. 3. System sygnalizacji włamania i napadu o strukturze rozproszonej 

 

Przedstawiony na rys. 4 SSWiN posiada 4 magistrale transmisyjne (A, B, C, D), do 

których można dołączać moduły zwiększające funkcjonalność systemu. Tego typu 

rozwiązania są stosowne w ochronie obiektów specjalnych. 
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Rys. 4. Przykład rzeczywistego systemu sygnalizacji włamania i napadu  
o strukturze rozproszonej
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Najistotniejszym elementem SSWiN przedstawionego na rys. 4 jest mikroprocesorowa 

centrala alarmowa. Jej właściwości decydują o możliwościach sprzętowych i programowych, 

a także o parametrach niezawodnościowych systemu. Zaprezentowany system ma możliwość 

dołączenia modułów do max. 4 magistral transmisyjnych. Dzięki zastosowanej metodzie 
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Przedstawione systemy sygnalizacji włamania i napadu z założenia stanowiły struk-
tury zabezpieczeń technicznych w wersjach rozproszonych. Kolejnym rozwiązaniem jest 
budowa SSWiN z pojedynczych jednostek centralnych alarmowych, z których każda ma 
strukturę skupioną. Tak zbudowany układ tworzy duży system rozproszony. Poszczególne 
centrale alarmowe są wyposażone w interfejsy RS-232, które łączy się za pomocą magi-
stral transmisyjnych. Jednak gdyby, nie specjalna konstrukcja, długość magistral byłaby 
niewielka. Zastosowanie sprzężeń optoelektronicznych i podniesienie napięcia, umożliwiło 
transmisję danych na odległości do 1,5÷2 km. Rys. 5 przedstawia SSNiW zaprojektowany 
z wykorzystaniem czterech centralach alarmowych (w wersji skupionej) połączonych ma-
gistralami transmisyjnymi z interfejsem RS-232. Taka budowa umożliwia ochronę przez 
SSNiW dużego i rozległego obszaru. Dodatkową zaletą przedstawionego systemu jest bar-
dzo duża liczba stref możliwych do wykorzystania przy eksploatacji ochranianego obiektu. 
W przypadku uszkodzenia którejś z central alarmowych, każda pozostała centrala może 
w dowolnej chwili stać się niezależnym SSNiW z własnym manipulatorem. Przedstawiona 
sieć umożliwia również centralny sposób zarządzania i monitorowania systemem rozpro-
szonym, z wykorzystaniem tablic synoptycznych dla wizualizacji zdarzeń oraz komputera 
z drukarką dla rejestracji zdarzeń.

Rys. 5. System sygnalizacji napadu i włamania o strukturze rozproszonej zaprojektowany 
z wykorzystaniem czterech central alarmowych

Przedstawiony na rys. 5 system sygnalizacji włamania i napadu umożliwia stosunkowo 
szybką i nieskomplikowaną rozbudowę, w wyniku czego może powstać bardzo duży i roz-
legły system nadzoru, obejmujący swoim zasięgiem całe powierzchnie chronionych obiek-
tów nie tylko w poziomie, ale też w pionie (np. poszczególne kondygnacje budynków). 
Przedstawione rozwiązanie jest interesujące z punktu widzenia analizy niezawodnościowej, 
ale w niniejszym opracowaniu nie jest ono przedstawione.
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duży i rozległy system nadzoru, obejmujący swoim zasięgiem całe powierzchnie chronionych 

obiektów nie tylko w poziomie, ale też w pionie (np. poszczególne kondygnacje budynków). 

Przedstawione rozwiązanie jest interesujące z punktu widzenia analizy niezawodnościowej, 

ale w niniejszym opracowaniu nie jest ono przedstawione. 

Należy również nadmienić, iż większość stosowanych jeszcze kilkanaście lat temu 

rozwiązań SSWiN wykorzystywała połączenia przewodowe. Obecnie bardzo wiele rozwiązań 

oferowanych na rynku umożliwia wykorzystanie transmisji bezprzewodowej. W tym celu 

stosowane są urządzenia, które funkcjonują z wykorzystaniem transmisji na częstotliwości 

433 MHz lub 868 MHz. W praktyce spotykane są częściej systemy mieszane, a więc takie 

gdzie transmisja sygnałów odbywa się zarówno drogami przewodowymi jak i radiowymi. 

Tego rodzaju rozwiązania nie są w niniejszym opracowaniu rozważane. 

W dużych i nowoczesnych obiektach, obecnie coraz częściej dąży się do stosowania 

systemów zintegrowanych, które po spełnieniu określonych wymagań mogą być 

,,inteligentnym budynkiem”. Jest to wówczas zintegrowany system zarządzający nie tylko 

budynkiem, ale także jego usługami i funkcjonowaniem organizacji korzystających z obiektu. 
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Należy również nadmienić, iż większość stosowanych jeszcze kilkanaście lat temu roz-
wiązań SSWiN wykorzystywała połączenia przewodowe. Obecnie bardzo wiele rozwiązań 
oferowanych na rynku umożliwia wykorzystanie transmisji bezprzewodowej. W tym celu 
stosowane są urządzenia, które funkcjonują z wykorzystaniem transmisji na częstotliwości 
433 MHz lub 868 MHz. W praktyce spotykane są częściej systemy mieszane, a więc takie 
gdzie transmisja sygnałów odbywa się zarówno drogami przewodowymi jak i radiowymi. 
Tego rodzaju rozwiązania nie są w niniejszym opracowaniu rozważane.

W dużych i nowoczesnych obiektach, obecnie coraz częściej dąży się do stosowania 
systemów zintegrowanych, które po spełnieniu określonych wymagań mogą być ,,inteli-
gentnym budynkiem”. Jest to wówczas zintegrowany system zarządzający nie tylko bu-
dynkiem, ale także jego usługami i funkcjonowaniem organizacji korzystających z obiektu.

Głównymi elementami inteligentnego budynku są m.in.:
– system zarządzania energią i strukturami budynku,
– zarządzanie klimatyzacją, wentylacją i ogrzewaniem,
– systemy ochrony i nadzoru,
– oświetlenie,
– inne (np. nadzór nad terenami zielonymi).

Powyższe podsystemy są połączone przy wykorzystaniu jednolitego sprzętu, oprogra-
mowania i środków transmisji danych. Zautomatyzowanie kontroli i wspomaganie decyzji 
systemami zarządzającymi sprawia, że następuje optymalizacja wykorzystania zasobów 
znajdujących się w obiekcie, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności. 

3. MODEL NIEZAWODNOŚCIOWY SSWiN  
W WERSJI ROZPROSZONEJ

Analizując strukturę i funkcjonowanie systemów sygnalizacji włamania i napadu przed-
stawionych na rys. 3 i 4 , można stwierdzić iż ma on szeregowo-równoległą strukturę nieza-
wodnościową. Schemat tej struktury jest przedstawiony na rys. 5. Uszkodzenie centrali alar-
mowej skutkuje niezdatnością systemu. Uszkodzenie którejś z magistral transmisyjnych, 
skutkuje stanem niezdatności części systemu, a dokładniej modułów znajdujących się na 
danej magistrali.

Rys. 5. Struktura niezawodnościowa SSWiN z czterema magistralami
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W wyniku analizy struktury niezawodnościowej SSWiN przedstawionej na rys. 5 au-
torzy zaproponowali graf relacji zachodzących w rozproszonym systemie bezpieczeństwa. 
Relacje zachodzące w systemie dla rzeczywistego obiektu zostały przedstawione na rys. 6.

Rys. 6. Relacje zachodzące w SSWiN, gdzie:

RO(t) – funkcja prawdopodobieństwa przebywania systemu w stanie pełnej zdatności,
QZB(t) – funkcja prawdopodobieństwa przebywania systemu w stanie zagrożenia bezpie-
czeństwa,
QB(t) – funkcja prawdopodobieństwa przebywania systemu w stanie zawodności bezpie-
czeństwa,
λB1 – intensywność przejść centrali alarmowej,
λZB2 , λZB3 , λZB4 , λZB5 – intensywność przejść magistral (odpowiednio A, B, C i D)

System przedstawiony na rys. 6 może być opisany następującymi równaniami Kołmo-
gorowa-Chapmana:

(3.1)

Przyjmując warunki początkowe:

(3.2)

oraz stosując przekształcenia matematyczne [3,7,8] otrzymuje się zależności, które 
umożliwiają wyznaczenie wartości prawdopodobieństw przebywania rozważanego syste-
mu sygnalizacji włamania i napadu w odpowiednich stanach:
– stan pełnej zdatności R0

(3.3)
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oraz stosując przekształcenia matematyczne [3,7,8] otrzymuje się zależności, które 

umożliwiają wyznaczenie wartości prawdopodobieństw przebywania rozważanego systemu 

sygnalizacji włamania i napadu w odpowiednich stanach: 

- stan pełnej zdatności R0 
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– stan zagrożenia bezpieczeństwa QZB1

 (3.4)

– stan zagrożenia bezpieczeństwa QZB2 

 (3.5)

– stan zagrożenia bezpieczeństwa QZB3

(3.6)

– stan zawodności bezpieczeństwa QB
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(3.7)

Przykład
Korzystając z zależności (3.3÷3.7) dokonano obliczeń dla następujących wartości wej-

ściowych [10]:
● Czas obserwacji systemu – 1 rok = 8760 godz.,
● Liczba badanych systemów: 20 (o strukturze tak jak przedstawionej na rys. 4),
● Podczas obserwacji stwierdzono, że uszkodzeniu uległy:

– centrala – 1 szt.,
– moduły rozszerzające magistrali A – 5 szt.,
– moduły rozszerzające magistrali B – 4 szt.,
– moduły rozszerzające magistrali C – 3 szt.,
– moduły rozszerzające magistrali D – 2 szt.
Ponieważ stosowane są urządzenia elektroniczne, to założono wykładniczy rozkład cza-

su zdatności.
W celu przeprowadzenia obliczeń posłużono się autorskim programem o nazwie 

,,Wspomaganie Decyzji Niezawodnościowo-Eksploatacyjnych Transportowych Systemów 
Nadzoru” (rys. 7). Umożliwia on użytkownikom transportowych systemów nadzoru zarzą-
dzanie procesem eksploatacyjno-niezawodnościowym.
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Rys. 7. Widok okna programu ,,Wspomaganie Decyzji Niezawodnościowo-Eksploatacyj-
nych Transportowych Systemów Nadzoru”

Otrzymano następujące wartości prawdopodobieństw przebywania systemu w:
– stanie pełnej zdatności  R0: 0,7125
– stanie zagrożenia bezpieczeństwa  QZB1: 0,2173
– stanie zagrożenia bezpieczeństwa QZB2: 0,0252
– stanie zagrożenia bezpieczeństwa  QZB3: 0,0014
– stanie zawodności bezpieczeństwa  QB: 0,0435

Powyższe wartości zostały obliczone na podstawie równań (3.1÷3.5) z wykorzysta-
niem autorskiego programu komputerowego ,,Wspomaganie Decyzji Niezawodnościowo-
-Eksploatacyjnych Transportowych Systemów Nadzoru”. Zostały one także zobrazowane 
w programie (rys. 8).
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Rys. 8. Graficzne przedstawienie prawdopodobieństw przebywania SSWiN w stanach  
RO, QZB1 , QZB2 i QZB3, i QB

Analizując otrzymane wartości prawdopodobieństw przebywania systemu sygnalizacji 
włamania i napadu w wyróżnionych stanach można uznać, iż wartość R0=0,7125 jest niewy-
starczająca dla obiektów specjalnych. Jednakże należy także w rozważaniach uwzględniać 
wartości dla stanów QZB1 , QZB2 i QZB3. Wówczas można przyjąć, że:

R0(całk) = R0+QZB1+QZB2+QZB3=0,7125+0,2173+0,0252+0,0014=0,9564

Otrzymana wartość R0(całk) jest znacząco większa do R0 i można uznać ją za wartość 
uwzględnianą podczas rozważań z punku widzenia całego SSWiN.

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące analizy niezawodnościowej syste-
mów sygnalizacji włamania i napadu. Dokonano przeglądu stosowanych struktur SSWiN, 
zaś następnie poddano szczegółowej analizie system o strukturze rozproszonej z czterema 
magistralami transmisyjnymi. Tego typu rozwiązania są szczególnie korzystne w zastoso-

- 15 - 
 

R0 QZB1 QZB2 QZB3 QB

P
ra

w
do

po
do

bi
eń

st
w

o

 
Rys. 8. Graficzne przedstawienie prawdopodobieństw przebywania SSWiN w stanach RO, 

QZB1 , QZB2 i QZB3, i QB 

 

Analizując otrzymane wartości prawdopodobieństw przebywania systemu sygnalizacji 

włamania i napadu w wyróżnionych stanach można uznać, iż wartość R0=0,7125 jest 

niewystarczająca dla obiektów specjalnych. Jednakże należy także w rozważaniach 

uwzględniać wartości dla stanów QZB1 , QZB2 i QZB3. Wówczas można przyjąć, że: 

 

R0(całk) = R0+QZB1+QZB2+QZB3=0,7125+0,2173+0,0252+0,0014=0,9564 

 

Otrzymana wartość R0(całk) jest znacząco większa do R0 i można uznać ją za wartość 

uwzględnianą podczas rozważań z punku widzenia całego SSWiN. 

 

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące analizy niezawodnościowej 

systemów sygnalizacji włamania i napadu. Dokonano przeglądu stosowanych struktur 

SSWiN, zaś następnie poddano szczegółowej analizie system o strukturze rozproszonej z 

- 15 - 
 

R0 QZB1 QZB2 QZB3 QB

P
ra

w
do

po
do

bi
eń

st
w

o

 
Rys. 8. Graficzne przedstawienie prawdopodobieństw przebywania SSWiN w stanach RO, 

QZB1 , QZB2 i QZB3, i QB 

 

Analizując otrzymane wartości prawdopodobieństw przebywania systemu sygnalizacji 

włamania i napadu w wyróżnionych stanach można uznać, iż wartość R0=0,7125 jest 

niewystarczająca dla obiektów specjalnych. Jednakże należy także w rozważaniach 

uwzględniać wartości dla stanów QZB1 , QZB2 i QZB3. Wówczas można przyjąć, że: 

 

R0(całk) = R0+QZB1+QZB2+QZB3=0,7125+0,2173+0,0252+0,0014=0,9564 

 

Otrzymana wartość R0(całk) jest znacząco większa do R0 i można uznać ją za wartość 

uwzględnianą podczas rozważań z punku widzenia całego SSWiN. 

 

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące analizy niezawodnościowej 

systemów sygnalizacji włamania i napadu. Dokonano przeglądu stosowanych struktur 

SSWiN, zaś następnie poddano szczegółowej analizie system o strukturze rozproszonej z 



196

waniach dla rozległych obiektów o charakterze specjalnym. Przeprowadzone rozważania 
niezawodnościowe umożliwiły otrzymanie zależności umożliwiających wyznaczenie war-
tości prawdopodobieństw przebywania rozważanego systemu sygnalizacji włamania i na-
padu w odpowiednich stanach: pełnej zdatności, zagrożenia bezpieczeństwa i zawodności 
bezpieczeństwa. Przeprowadzone obliczenia pozwalają stwierdzić poprawność otrzyma-
nych równań i możliwość ich zastosowania do oceny i porównań różnego rodzaju rozwią-
zań. Oczywiście w rozważaniach należy uwzględniać także aspekty eksploatacyjne.
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Abstract

The article presents a solution to the cybercrime problem, which is currently a real threat in 
the modern world. Cybercrime in Poland is also a very important and real problem and its 
danger is constantly increasing. Attacks on the financial, energy and health sectors point to 
the growing scale of this phenomenon. Security management in cyberspace is an important 
topic for IT departments, but it is not just IT. Attacks on IT, telecommunications and manu-
facturing systems are not the only concern for ICT security professionals. Their implications 
are felt for the boards of companies and other stakeholders, including customers.

Streszczenie

Artykuł przedstawia rozwiązania problemu związanego z cyberprzestępczością, która obec-
nie jest realnym zagrożeniem we współczesnym świecie. Cyberprzestępczość w Polsce jest 
problemem również bardzo ważnym i realnym a jej zagrożenie stale się nasila. Ataki na sek-
tor finansowy, energetyczny czy ochrony zdrowia wskazują na rosnącą skalę tego zjawiska. 
Zarządzenie bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni to temat istotny dla działów informatyki, 
ale nie jest to zagadnienie tylko IT. Ataki na systemy informatyczne, telekomunikacyjne 
i produkcyjne nie są przedmiotem zainteresowania wyłącznie specjalistów ds. bezpieczeń-
stwa teleinformatycznego. Ich konsekwencje są odczuwalne dla zarządów firm i innych 
interesariuszy, w tym klientów.

1. WSTĘP

Cyberprzestępczość jest realnym zagrożenie we współczesnym świecie.  
W bieżącym roku można się spodziewać wielu ataków, a temat cyberprzestępczości w Pol-
sce jest równie ważny, realny i zagrożenia stale się nasilają. Ataki skierowane są obecnie 
głównie na sektor finansowy, energetyczny czy też służby zdrowia. Jednakże warto zwró-
cić uwagę, że problem cyberbezpieczeństwa nie jest jedynie zmartwieniem specjalistów 
ds. informatyki czy też telekomunikacji, ale też zwykłych użytkowników cyberprzestrzeni. 
Konsekwencje cyberataków ponoszą wszyscy.
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Przełom XX i XXI wieku przestawia rewolucję informatyczną, tj. rozwój sieci tele-
komunikacyjnych, a w szczególności możliwość dostępu do Internetu. Zdaniem autorów 
niniejszego artykułu głównym motorem gospodarki jest Internet, który ją napędza i stał 
się stosem pacierzowym nowej formacji społeczno-ekonomicznej, zwanej społeczeństwem 
informacyjnym.

Ataki na systemy informatyczne, telekomunikacyjne i produkcyjne nie są przedmiotem 
zainteresowania wyłącznie specjalistów ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ich kon-
sekwencje są odczuwalne dla zarządów firm i innych interesariuszy, w tym klientów. W wy-
niku wzrostu ilości incydentów rządy coraz aktywniej pomagają organizacjom w zwalcza-
niu cyberprzestępstw[3].

W niniejszym artykule zaprezentowano, jak rozwijał się rynek usług telekomunikacyj-
nych w Polsce oraz scharakteryzowano organy państwowe, które zajmują się cyberbez-
pieczeństwem, w ramach swoich kompetencji. Autorzy wskazali też przyczyny zagrożeń, 
rozgraniczając je na przyczyny techniczne oraz na takie, które spowodowane są przez dzia-
łalność człowieka oraz metody eliminacji skutków cyberataków, jak i sposoby ich przeciw-
działania. 

Jednym z kluczowych postępowań w bezpieczeństwie są działania prewencyjne, ja-
kie użytkownicy cyberprzestrzeni powinni wykonywać, np. przegląd podstawowego 
oprogramowanie służącego do bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych. 
W referacie zaznaczono również potrzebę dokonywania kopii zapasowych za pomo-
cą macierzy dysków lub też potocznie zwanej chmurze obliczeniowej (chmura oblicze-
niowa – model przetwarzania danych oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez 
usługodawcę (wewnętrzny dział lub zewnętrzna organizacja), jak również wyjaśniono,  
w jaki sposób i gdzie zgłaszać należy incydenty powstałe w wyniku zagrożeń  
w cyberprzestrzeni.

2. PROBLEM BADAWCZY I METODA BADAWCZA

Problem badawczy podejmowany w artykule określony został poprzez zdefiniowanie 
i opisanie wybranych zagadnień dotyczących cyberprzestępczości, czyli realnego zagroże-
nia we współczesnym świecie. 

W tym roku można było się, że Polska nie jest zieloną wyspą i że temat cyberprzestęp-
czości w Polsce jest równie ważny, realny i stale się nasila się. 

Ataki na sektor finansowy, energetyczny czy ochrony zdrowia wskazują na rosnącą 
skalę tego zjawiska. Zarządzenie bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni to temat istotny dla 
działów informatyki, ale nie jest to zagadnienie tylko IT [1].

Dokonując analizy statystyk pokazujących liczbę oraz udział procentowy korzystają-
cych z mobilnego i stacjonarnego dostępu do Internetu na świecie oraz schemat dynami-
ki wzrostu w tym obszarze (Rys. 1 dane opublikowano w Raporcie UKE o stanie rynku 
telekomunikacyjnego w 2016 roku [7]), można zaobserwować, że 2016 roku z Internetu 
korzystało 14,5 mln osób, o 5% więcej niż w 2015 roku, natomiast więcej osób korzystało 
z Internetu mobilnego (51%) niż stacjonarnego (49%). 
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Rys. 1. Nasycenie usługami Internetu mobilne (lewy) i stacjonarnego (prawy) w UE [7]

Rynek telekomunikacji regulowany prawnie jest przez Urząd Komunikacji Elektronicz-
nej zwanego dalej UKE, reprezentowany przez Prezesa UKE.

W ramach zadań związanych z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni do zadań Prezesa 
należy:
– prowadzenie rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie zapewnienia 

dostępu do Internetu;
– analiza i kontrola rynku telekomunikacyjnego;
– wsparcie użytkownika w końcowego w zakresie m. in. dostępu do Internetu.

Jednakże poza UKE, które skupione jest na działalności rynku telekomunikacyjnego 
w Polsce powołano do życia (około 2000r.) Zespół do reagowania na zdarzenia naruszającej 
bezpieczeństwo Internetu o nazwie CERT (CERT – z ang. Computer Emergency Response 
Team) w ramach swoich kompetencji zajmuje się:
– rejestrowaniem i obsługą zdarzeń naruszających bezpieczeństwo sieci;
– alarmowanie użytkowników o występowaniu bezpośrednich dla nich zagrożeń;
– prowadzenie działań zmierzających do wzrostu świadomości dotyczącej bezpieczeń-

stwa teleinformatycznego;
– prowadzenie badań i przygotowanie raportów dotyczących bezpieczeństwa polskich 

zasobów Internetu;
– niezależne testowanie produktów i rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa teleinforma-

tycznego;
– prace w dziedzinie tworzenia wzorców obsługi i rejestracji incydentów, a także klasyfi-

kacji i tworzenia statystyk [2].
CERT na swojej internetowej opublikował raport o stanie bezpieczeństwa cyberprze-

strzeni w Polsce za rok 2015 [8], z którego wynika, że w 2015 roku CERT zarejestrował 
łącznie 16 123 zgłoszenia, z których tylko 8 914 zostało zakwalifikowane, jak faktyczne 
incydenty.

 

2. PROBLEM BADAWCZY I METODA BADAWCZA 
Problem badawczy podejmowany w artykule określony został poprzez zdefiniowanie 

i opisanie wybranych zagadnień dotyczących cyberprzestępczości, czyli realnego 
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Rys. 3. Liczba zarejestrowanych przez CERT zgłoszeń oraz incydentów w poszczególnych 
kwartałach 2015 roku [8]
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systemów, którzy posiadają własne komórki do walki z cyberatakami. 

Rys. 4. Statystyka CERT wybranych incydentów z 2015 roku z podziałem na kategorie [8]
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- wykorzystanie podatności w urządzeniach. 
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należy wskazać głównie najbardziej popularne wirusy działające na zasadzie botnetu. 
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jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach 
botnetu;

– błędna konfiguracja urządzenia;
– inżyniera społeczna;
– awaria sprzętowa;
– wirus;
– nieuprawniona zmiana informacji;
– wykorzystanie podatności w urządzeniach.

Największą kategorią zagrożeń są tzw. klienci botnetu. Według danych CERT-u należy 
wskazać głównie najbardziej popularne wirusy działające na zasadzie botnetu.

Aby zrozumieć zagrożenia w cyberprzestrzeni należy przeciętnemu użytkownikowi 
przybliżyć znaczenia podstawowych pojęć w tym obszarze i w związku z tym dokonano 
zestawienia tabelarycznego (Tab.1.) oraz klasyfikację zagrożeń w cyberprzestrzeni. 

Tab. 1. Zestawienie podstawowych pojęć związanych z zagrożeniami w cyberprzestrzeni

Lp. Nazwa zagrożenia Opis zagrożenia
1. Adware Program wykorzystywany do wyświetlania niechcianych reklam, często 

bez zgody użytkownika, utrudniający obsługę komputera.
2. Backdoor Błąd lub luka w systemie, która pozwala na włamanie się do komputera 

użytkownika w celu przejęcia danych lub zainstalowania szkodliwego 
oprogramowania.

3. Clickjacking Atak, którego celem jest skłonienie użytkownika do nieświadomego 
kliknięcia w dany link. Jest to metoda często wykorzystywana w serwisach 
społecznościowych lub erotycznych.

4. Dialer Oprogramowanie, które zapamiętuje naciskane przyciski za 
pośrednictwem modemu. Zdarza się nieświadoma instalacja dialera, Np. 
podczas pobierania plików mp3.

5. Keylogger Oprogramowanie, które zapamiętuje klawisze naciskane przez 
użytkownika. Wykorzystywane jest do przechwytywania haseł, kodów czy 
innych, ważnych danych.

6. Phishing Oszustwo internetowe polegające na podszywaniu się pod inną osobę lub 
instytucję w celu wyłudzenia danych, np. do logowania.

7. Programy 
szpiegujące

Oprogramowanie wykorzystywane do zbierania informacji na temat 
użytkownika bez jego wiedzy.

8. Robaki Podobne do wirusów, jednak rozprzestrzeniają się tylko za pomocą 
Internetu. Często rozpowszechniane są pomocą poczty elektronicznej.

9 Trojany Rodzaj oprogramowania, które pojawia się pod pozorem przyjaznej 
aplikacji, którą użytkownik chce mieć. W rzeczywistości może utrudniać 
pracę programom antywirusowym oraz zwiększa ryzyko zainstalowania 
programu szpiegującego.

10. Wirusy Najbardziej znane złośliwe oprogramowanie, które rozpowszechnia się 
w dowolny sposób bez wiedzy i zgody użytkownika. Może doprowadzić 
do kradzieży lub niszczenia danych, a także zupełnie uniemożliwić pracę 
na komputerze.

Źródło: opracowanie własne

W zaprezentowanych powyżej rozważaniach autorzy wskazali na świadome oraz przy-
padkowe zagrożenia w cyberprzestrzeni, tzn. skupiono się głównie na świadomych zagro-
żeniach związanych z czynnikiem ludzkim przeważnie związanych z działaniem hakerów 
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(haker lub hacker wg. Słownika Języka Polskiego oznacza osobę włamującą się do sieci 
i systemów komputerowych) [5].

Analizuj zagrożenia w cyberprzestrzeni warto przyjrzeć się polskiej części Internetu. 
Z reguły związane one są z słabymi zabezpieczeniami urządzeń podłączonych do sieci, 
które są podatne na cyberataki, a w szczególności urządzenia Internetu rzeczy. Internet rze-
czy to koncepcja, wedle której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio 
albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem instalacji 
elektrycznej inteligentnej KNX ( lub sieci komputerowej. Największe w historii ataki pa-
raliżujące działanie globalnych korporacji zostały przeprowadzone przy użyciu zwykłych 
kamer internetowych czy nagrywarek DVR/NVR należących do nieświadomych użytkow-
ników. 

Rys. 5. Inteligentna sieć energetycznej KNX [10] 

3. POPULARNE METODY CYBERATAKÓW
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2. Zastosowanie konia trojańskiego, które ukrywane są w innych aplikacjach  
i ułatwiają dostęp do wszystkich danych z urządzenia końcowego cyberprzestępcom 
z zewnątrz przy pomocy Internetu.

3. Podszywanie się pod innego użytkownika z ang. Phishing to metoda oszustwa polega-
jąca na podszywaniu się pod jakąś instytucję lub osobę w celu wyłudzenia informacji, 
np. danych do logowania, numeru karty kredytowej lub danych konta bankowego.

4. Komunikaty na znanych portalach społecznościowych np. umieszczane na Facebooku. 
Zawierają one fałszywe oferty, treści z fałszywymi badaniami itd. Kliknięcie w podej-
rzany link może powodować zainfekowanie urządzenia końcowego wirusem, co rów-
nież prowadzi do możliwości wycieku wrażliwych danych osobowych.

5. Podsłuchiwanie ruchu telekomunikacyjnego tzw. z ang. sniffing. Często stosowany przy 
działaniu urządzeń aktywnych Np. na routerze znajdującym się na linii brzegowej lo-
kalnej sieci, który zapisuje listę logowań lokalnych IP. Na liście z reguły znajdują się 
nazwy urządzeń wraz informacjami, na jakie strony internetowe wchodziły i jakich da-
nych używały, aby się zalogować [6].
Według danych statystycznych na dzień 31 marca 2017r. Facebook ma pra-

wie 1,28 miliarda aktywnych użytkowników dziennie, 1,94 miliarda miesięcznie  
z całego świata[9]. Dlatego też jest on bardzo zachęcającym miejscem dla cyberprzestęp-
ców i innych osób chcących oszukać pozostałych użytkowników. Pocieszający jest jednak 
fakt, że zaczęto już podejmować kroki do eliminacji tych fałszywych treści i oszustw. Warto 
też wspomnieć, że niektórzy krytycy sugerują, że takie treści zamieszczane na Facebooku 
mogły mieć wpływ na wyborców w ostatnich wyborach prezydenckich w 2016 (Zuckerberg 
Vows to Weed Out Facebook ‘Fake News,” by Jessica Guynn and Kevin McCoy, USA Today, 
14 Publikacja w Internecie na stronie znanego serwisu USATODAY z listopada 2016)[4].

4. PRZYCZYNY ZAGROŻEŃ W CYBERPRZESTRZENI

Nieustanny postęp technologiczny, będący imperatywem o sile nieomal równej postę-
powi biologicznemu, codziennie zmienia otaczającą ludzi rzeczywistość, kreując nie tylko 
nowe możliwości, lecz także wyzwania. Nowoczesne techniki komputerowe, lub szerzej – 
teleinformatyczne, które zaledwie kilkanaście lat temu były przedmiotem powieści science 
fiction, są obecnie powszechnie wykorzystywanymi rozwiązaniami, ale przyczyny zagrożeń 
w cyberprzestrzeni bywają różne. Do takich przyczyn należy zaliczyć:
– brak zasilania gwarantowanego urządzeń telekomunikacyjnych;
– brak zasilania gwarantowanego serwerów;
– nieprawidłowa konfiguracja urządzeń aktywnych w sieciach telekomunikacyjnych;
– niski poziom zabezpieczeń urządzeń telekomunikacyjnych;
– niski poziom zabezpieczeń serwerów;
– słabo wykwalifikowana kadra zajmująca się IT;
– brak aktualizacji oprogramowania;
– słaby poziom ochrony fizycznej dostępu do serwerowni oraz do urządzeń telekomuni-

kacyjnych;
– brak stosownej dokumentacji związanej z cyberbezpieczeństwem (tj. brak procedur, za-

sad przechowywania haseł dostępowych itp.);
– nienależyte standardy haseł dostępowych (zbyt krótkie, bez znaków specjalnych);
– brak monitorowania ruchu telekomunikacyjnego;
– brak monitorowania użytkowników systemów informatycznych itd.
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Klasyfikacja ataków związanych z działaniem ludzkim dzieli się na ataki pasywne i ak-
tywne. 

Ataki pasywne polegają na śledzeniu oraz podsłuchiwaniu w celu pozyskiwania in-
formacji lub dokonania analizy ruchu sieciowego. Z reguły ataki pasywne są pierwszym 
krokiem do przeprowadzenia ataku aktywnego i mają za przeprowadzenia ataku aktywnego 
i mają za zadanie zebranie jak najwięcej informacji o celu ataku. Z tego względu, iż ataki 
pasywne nie dokonują zmian danych, są właściwie nie do wykrycia. W postepowaniu z tymi 
atakami należy raczej skupić się na zapobieganiu, a nie wykrywaniu.

Ataki pasywne polegają na modyfikacji strumienia danych lub tworzeniu danych 
o zmienionej strukturze. Przyjmuje się, że atak składa się z takich faz jak: przygotowanie 
ataku, przeprowadzenie ataku, zacieranie śladów i/lub pozostawienie otwartej drogi do po-
nownego włamania.

Przeważnie ataki sieciowy jest związanych z socjotechniką, która polega na pozyskanie 
informacji istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa, takich jak; hasła, loginy, procedu-
ry bezpieczeństwa. polega na manipulowaniu ludzką lekkomyślnością w celu osiągnięcia 
korzyści. Przykładem takie ataku są fałszywe e-maile, w których pod pretekstem awarii sy-
stemu i powstałych w ten sposób błędów nadawca prosi o ponowne podanie loginu i hasła.

Natomiast przykładem ataków pasywnych są:
– Podglądanie wpisywanych z klawiatury loginów i haseł;
– Telefony od osób, które pod pretekstem awarii proszą o wpisanie kilku poleceń w kon-

soli 
– tekstowej;
– Przeglądanie wyrzuconej dokumentacji.

4.1. Przyczyny zagrożeń w cyberprzestrzeni

Identyfikacja przyczyn zagrożeń w większości przypadków nie jest związanych z dzia-
łaniem przy wykorzystaniem technologii teleinformatycznych lecz jednak po stronie czyn-
nika ludzkiego (Rys. 6). 

Rys. 6. Przyczyny zagrożeń w cyberprzestrzeni
Źródło: opracowanie własne
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- Telefony od osób, które pod pretekstem awarii proszą o wpisanie kilku poleceń 

w konsoli  

- tekstowej; 

- Przeglądanie wyrzuconej dokumentacji. 

-  

4.1. Przyczyny zagrożeń w cyberprzestrzeni 
Identyfikacja przyczyn zagrożeń w większości przypadków nie jest związanych 

z działaniem przy wykorzystaniem technologii teleinformatycznych lecz jednak po stronie 

czynnika ludzkiego (Rys. 6).  

 
Rys. 6 Przyczyny zagrożeń w cyberprzestrzeni 
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– kradzieży urządzeń końcowych (telefonów, notebooków itp.);
– nadużycie dostęp do sieci komputerowych;
– nie dbałość o poufne informacje;
– oszustwa w handlu internetowym;
– oszustwa telekomunikacyjne;
– sabotaż itp.

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni winno przejść restrukturyzacje w kilku aspektach:
1. Konieczny jest wzrost inwestycji w bezpieczeństwo. Właściciele infrastruktury kry-

tycznej muszą zwiększyć wydatki w cyberbezpieczeństwo. Przykładem jest transport 
lotniczy, który związany jest z bezpieczeństwem dla życia i zdrowia ludzi. Jednocześ-
nie, nawet, jeśli nie dojdzie do katastrofy, to potencjalny atak i wynikające z niego opóź-
nienia, odwołania lotów i utrata zaufania klientów może przynieść olbrzymie straty. 
Zatem działać w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

2. Konieczna jest edukacja i wzrost świadomości – najczęstszymi przyczynami awarii są 
błędy ludzkie lub niezachowanie higieny korzystania z komputerów. To sprzyja doko-
naniu udanych ataków opartych na inżynierii społecznej. Osoby pracujące w systemie 
lotniczym powinny zachowywać najwyższe standardy bezpieczeństwa. Konieczne są 
nieustanne szkolenia i działania udoskonalające.

3. Współpraca. Operatorzy i właściciele infrastruktury krytycznej powin-
ni raportować najważniejsze ataki, jak również wymieniać się informacjami  
z właściwymi podmiotami publicznymi. Taka wymiana informacji znacznie zwiększa 
możliwości przygotowania i wdrażania skutecznych mechanizmów obrony.

4. Standardy i najlepsze praktyki.

5. MOŻLIWOŚCI ELIMINACJI SKUTKÓW CYBERATAKÓW

Dokonując analizy literatury przedmiotu można zaobserwować, rosnące tendencje za-
grożenia w sieci. Można, więc wnioskować też, że walka z hakerami, których głównym 
celem jest kradzież danych, szantaż czy nawet polityczna dezinformacja, okazuje się nadal 
mało skuteczna. Każdy jest podatny na cyberprzestępcę i dlatego zawsze należy pamiętać 
o kilku zasadach bezpieczeństwa użytkowników w cyberprzestrzeni [9].

5.1. Podstawowe czynności prewencyjne

Aby zapobiegać zainfekowaniu wszelkich urządzeń elektronicznych w wyniku zagro-
żeń w cyberprzestrzeni należy stosować następujące środki ostrożności:
1. Regularnie aktualizować swoje oprogramowanie – wiele przypadków zainfekowania 

szkodliwym oprogramowaniem jest skutkiem działania hakerów poprzez wykorzysta-
nie błędów w korzystnym oprogramowaniu np. w przeglądarkach internetowych, syste-
mach operacyjnych, czy też popularnemu oprogramowaniu. Producentom wykorzysty-
wanego oprogramowania mocno zależy, aby ich produkty były bezpieczne.

2. Koniecznie stosować oprogramowanie antywirusowe oraz zapory sieciowe (z ang. Fi-
rewall). Należy pamiętać, aby stosować legalne oprogramowanie, gdyż pirackie opro-
gramowanie ma charakter hakerski.

3. Wyszukiwanie oraz pobieranie danych tylko i wyłącznie z zaufanych źródeł. Pod żad-
nym pozorem nie można pobierać danych z potwierdzonych stron internetowych tylko 
po samej nazwie pliku.
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4. Nie klikać na załączniki, banery ani linki z obcego źródła pochodzenia. Przestępcy pod-
szywają się pod znane instytucje czy też informacje, które kuszą swoją atrakcyjnością.

5. Nie wolno instalować aplikacji mobilnych od nieznanych dostawców. Dla urządzeń 
z zainstalowanym system Android jest to Sklep Play (Google Play – dawniej Android 
Market – internetowy sklep Google z aplikacjami, grami, muzyką, książkami, magazy-
nami, filmami i programami TV), a dla IOS jest to App Store (App Store – platforma 
dystrybucji cyfrowej z aplikacjami dla iPada, iPhone’a oraz iPoda touch, stworzona 
przez firmę Apple).

6. Pod żadnym pozorem nie wolno przekazywać przestępcy pieniędzy. Haker po otrzyma-
niu opłaty może nie zwrócić dostępu do systemu lub do skradzionych plików kompute-
rowych.
Powyższe działania nie zawsze będą skuteczne, ale z pewnością ograniczą działalność 

cyberprzestępców. Należy pamiętać, że brak stosowania powyższych działań prewencjach 
jedynie zachęca przestępców do działania. 

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni winno przejść restrukturyzacje w kilku aspektach:
1. Konieczny jest wzrost inwestycji w bezpieczeństwo. Właściciele infrastruktury kry-

tycznej muszą zwiększyć wydatki w cyberbezpieczeństwo. Przykładem jest transport 
lotniczy, który związany jest z bezpieczeństwem dla życia i zdrowia ludzi. Jednocześ-
nie, nawet, jeśli nie dojdzie do katastrofy, to potencjalny atak i wynikające z niego opóź-
nienia, odwołania lotów i utrata zaufania klientów może przynieść olbrzymie straty. 
Zatem działać w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

2. Konieczna jest edukacja i wzrost świadomości – najczęstszymi przyczynami awarii są 
błędy ludzkie lub niezachowanie higieny korzystania z komputerów. To sprzyja doko-
naniu udanych ataków opartych na inżynierii społecznej. Osoby pracujące w systemie 
lotniczym powinny zachowywać najwyższe standardy bezpieczeństwa. Konieczne są 
nieustanne szkolenia i działania udoskonalające.

3. Współpraca. Operatorzy i właściciele infrastruktury krytycznej powinni raportować 
najważniejsze ataki, jak również wymieniać się informacjami z właściwymi podmiota-
mi publicznymi. Taka wymiana informacji znacznie zwiększa możliwości przygotowa-
nia i wdrażania skutecznych mechanizmów obrony.

4. Standardy i najlepsze praktyki.

5.2. Wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania

Działaniem prewencyjne nazywa się stosowanie oprogramowanie antywirusowego 
oraz zapory sieciowej. Samo stosowanie oprogramowania antywirusowego nie uchroni 
użytkownika cyberprzestrzeni przed atakiem, ale spowoduje, że powszechnie krążące wiru-
sy nie będą stwarzały zagrożenia. 

Komputer Świat znana redakcja internetowa działająca na swojej stronie internetowej 
opublikowała „Największy raport bezpieczeństwa 2017”[2], którego interpretacja pokazuje 
poniższa grafika (Rys. 5).
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Rys. 7. Przegląd wyników testów oprogramowania antywirusowego w 2017 [4].
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Eksploatacja takiego systemu cyberbezpieczeństwa kreuje różne trudności oraz prze-
szkody. Poza kosztem nabycia takiego systemu pojawiają się również potrzeby odpowied-
niej instalacji, konsultacji oraz wdrożenia. Większe firmy maja sprecyzowany do tego dział 
IT, ale mniejsi gracze korzystają z podmiotów zewnętrznych.

Z uwagi na zwiększanie się potencjalnych zagrożeń w różnych dziedzinach życia. Po-
jawiły się firmy zajmujące się bezpieczeństwem teleinformatycznym. W projektowaniu 
i wdrażaniu systemów bezpieczeństwa IT warto wykorzystać systemy bezpieczeństwa tele-
informatycznego np. Bitdefender implementowany przez specjalistyczne firmy zajmujące 
się cyberbezpieczeństwem.

Istotą cyberbezpieczeństwa, jest bezpieczeństwo końcowe użytkownika. Tylko właści-
ciel przedsiębiorstwa dba o bezpieczeństwo sieci i instaluje oprogramowanie antywiruso-
we. Sytuacja na rynku oprogramowania antywirusowego zmienia się z dnia na dzień jedna 
z renomowanych instytucji z cyberbezpieczeństwa AV-TEST z Niemczech na swojej stronie 
internetowej opublikowała ranking oprogramowania antywirusowego [11], z którego wyni-
ka, jakie oprogramowanie przechodzi najlepiej testy bezpieczeństwa.

Rys. 9. Testy ochrony punktów końcowych [11]

Systemy bezpieczeństwa teleinformatycznego z reguły są zintegrowane w jedną ca-
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przez prywatnych użytkowników lub firmy zarejestrowane w odległych zakątkach świata. 
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Ponadto warto sprawdzić, czy sklep posiada znak jakości, który jest potwierdzeniem bez-
piecznych zakupów. 

Podstawowym zabezpieczeniem urządzeń końcowych jest program antywirusowy. 
Warto zaznaczyć, że 9 lutego obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. 

5.3. Sposoby reagowania na stwierdzone incydenty

W przypadku, gdy użytkownik cyberprzestrzeni stwierdzi, że stał się ofiarą cyberataku 
to niezwłocznie powinien zgłosić to lokalnej policji, operatorowi telekomunikacyjnemu, 
który zapewnia mu usługę dostępu do Internet czy też innymi podmiotowy, z którego usług 
korzysta. W takim przypadku innym podmiotem może być dostarczyciel poczty elektro-
nicznej, banku, administratora danego systemu tematycznego itp.

CERT wskazał instytucje oraz organizacje z których pomocy trzeba zawiadamiać w celu 
reagowania na incydenty komputerowe. Do nich należą m .in.:
– CERT Polska (działa w strukturach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej 

w skrócie NASK – instytutu badawczego prowadzącego działalność naukową, krajo-
wy rejestr domen .pl i dostarczającego zaawansowane usługi teleinformatyczne. CERT 
Polska to pierwszy powstały w Polsce zespół reagowania na incydenty. Dzięki prężnej 
działalności od 1996 roku w środowisku zespołów reagujących, stał się rozpoznawal-
nym i doświadczonym podmiotem w dziedzinie bezpieczeństwa komputerowego.

– CERT ORANGE Polska to specjalistyczna jednostka w strukturach Orange Polska, od-
powiedzialna za bezpieczeństwo użytkowników Internetu, korzystających z sieci ope-
ratora.

– SRnIK RON (System Reagowania na Incydenty Komputerowe RON realizuje zadania 
w zakresie koordynacji procesów zapobiegania, wykrywania i reagowania na incydenty 
komputerowe w systemach i sieciach teleinformatycznych resortu obrony narodowej).

– Pionier CERT (grupa reagowania na incydenty bezpieczeństwa (z ang. Computer Secu-
rity Incident Response Team) w sieci PIONIER (POL34/622). Została ona stworzona 
w celu efektywnej obsługi zgłoszeń incydentów dla użytkowników Polskiej Szeroko-
pasmowej Sieci Naukowej PIONIER (POL34/622). Niniejszy serwis powstał w od-
powiedzi na sygnały zgłaszane zarówno przez użytkowników naszej sieci jak i przez 
naszych partnerów zewnętrznych.

– CERT Coordination Center (Międzynarodowe Centrum CERT);
– US-CERT (Amerykański CERT).

Światowe firmy IT i sektor finansowy inwestują we własne ośrodki. Organizacje takie 
jak UE tworzą wyspecjalizowane agencje ENISA. Tuzin innych niezależnych firm z obsza-
ru informatyki śledczej, instytuty, akademie zajmują się kwestiami cyberbezpieczeństwa. 
Międzynarodowe organizacje wspierające pracę policji, takie jak Interpol i Europol, zbiera-
ją dane o cyberprzestępstwach [3].

Obecnie w Polsce zapewnienie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa to sprawa 
priorytetowa, zarówno na poziomie krajowym, jak i w Unii Europejskiej. Przed każdym 
z państw Unii Europejskiej stoi wyzwanie wdrożenia do krajowego porządku prawnego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie środków na rzecz wysokiego 
wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii 
(dyrektywa 2016/1148). 

Przepisy ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, powinny zapewnić ochro-
nę cyberprzestrzeni na poziomie krajowym. Określać metody m.in.: niezakłócone świad-
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czenie usług kluczowych z punktu widzenia państwa i gospodarki oraz usług cyfrowych 
poprzez osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych służą-
cych do ich świadczenia. Niezaprzeczalnie podstawy prawne funkcjonowania krajowego 
systemu cyberbezpieczeństwa oraz jego rozbudowa musi umożliwić zwiększenie poziomu 
zabezpieczeń systemów teleinformatycznych oraz ograniczyć potencjalne skutki incyden-
tów, w tym straty finansowe.

Ministerstwo Cyfryzacji sygnalizuje, że system musi obejmować operatorów usług klu-
czowych (m.in.: z sektora energetycznego, transportowego, zdrowotnego i bankowości), 
dostawców usług cyfrowych. W tym celu w Polsce będą powoływane Zespół Reagowania 
na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego poziomu krajowego zwane dalej zespoły 
CSIRT. Będą to podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, organy właś-
ciwe do spraw cyberbezpieczeństwa oraz pojedynczy punkt kontaktowy do komunikacji 
w ramach współpracy w Unii Europejskiej w dziedzinie spraw cyberbezpieczeństwa.

Operatorzy usług kluczowych będą zobowiązani do wdrożenia skutecznych zabezpie-
czeń, szacowania ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem oraz przekazywania informa-
cji o poważnych incydentach oraz ich obsługi we współpracy z CSIRT poziomu krajowego. 
Wymienione podmioty będą również zobowiązane do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za 
cyberbezpieczeństwo świadczonych usług, obsługi i zgłaszania incydentów oraz udostępnia-
nia wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa. Do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa będą 
również włączone organy administracji publicznej, a także przedsiębiorcy telekomunikacyjni 
– w sposób zharmonizowany z istniejącymi uregulowaniami w tym zakresie.

Ministerstwo Cyfryzacji 22 listopada 2017 r. na swojej stronie internetowej opubliko-
wało[12] projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Którego zadaniem 
jest zbudowanie jednolitego systemu cyberbezpieczeństwa. W praktyce Operatorzy usług 
kluczowych będą zobowiązani do wdrożenia skutecznych zabezpieczeń, szacowania ry-
zyka związanego z cyberbezpieczeństwem oraz przekazywania informacji o poważnych 
incydentach oraz ich obsługi we współpracy z CSIRT poziomu krajowego. Wymienione 
podmioty będą również zobowiązane do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za cyber-
bezpieczeństwo świadczonych usług, obsługi i zgłaszania incydentów oraz udostępniania 
wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa. Do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa będą 
również włączone organy administracji publicznej, a także przedsiębiorcy telekomunikacyj-
ni – w sposób zharmonizowany z istniejącymi uregulowaniami w tym zakresie.

Zgodnie z art. 4 projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Krajowy 
system cyberbezpieczeństwa ma obejmować:
1) operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych;
2) CSIRT MON;
3) CSIRT NASK;
4) CSIRT GOV;
5) przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
6) organy publiczne oraz jednostki je obsługujące;
7) sądy i trybunały;
8) Narodowy Bank Polski;
9) Bank Gospodarstwa Krajowego;
10) Rządowe Centrum Bezpieczeństwa;
11) jednostki podległe i nadzorowane przez organy administracji rządowej;
12) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i zrzeszenia;
13) uczelnie publiczne i Polską Akademię Nauk;
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14) państwowe osoby prawne, utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykony-
wania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa han-
dlowego; 

15) podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa;
16) organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa, o których mowa w art. 38, zwane dalej 

„organami właściwymi”;
17) Pojedynczy Punkt Kontaktowy do spraw cyberbezpieczeństwa, zwany dalej „Pojedyn-

czym Punktem Kontaktowym”

PODSUMOWANIE

Dokonując podsumowania należy zwrócić uwagę na fakt, że w XXI wieku ludzie fi-
zycznie przebywają w świecie realnym i w nim eksponowani są na zagrożenia ze strony 
przedmiotów realnych (czynniki zakaźne, klęski żywiołowe, zanieczyszczenie środowiska, 
terroryzm itp.), ale nie można zaprzeczyć i te zagrożenia przenoszą się systematycznie do 
świata wirtualnego. 

CERT spełnia swoją rolę w zakresie cyberbezpieczeństwo tylko w przypadku, gdy ofia-
ry wiedzą gdzie dokonywać zgłoszeń. Ofiary cyberataków z reguły nie wiedzą jak postę-
pować z incydentami. W Polsce nie ma też organizacji, która realnie zapewnia skuteczne 
podejście do zarządzania incydentami w cyberprzestrzeni. 

Niezbędnym jest ustalenie modelu postępowania z incydentami, który będzie polegać 
na opracowaniu szczegółowej dokumentacji opisującej procesy i procedury takiego postę-
powania oraz sposoby komunikowania o incydentach. W przeciwnym przypadku ofiary 
cyberataków narażeni są wykrywanie incydentów z opóźnieniem lub niewłaściwe postępo-
wanie w procesie obsługi zaistniałych incydentów.

Na świecie pomiarem poziomu cyberbezpieczeństwa zajmuje się Wyspecjalizowana 
Agencja ONZ ds. technologii informacyjnych i komunikacyjnych (z ang. International Te-
lecommunication Union) zwane w skrócie ITU [13]. Organizacja ta opracowała Między-
narodowy Indeks Cyberbezpieczeństwa, stosowany do oceny polityk bezpieczeństwa cy-
berprzestrzeni poszczególnych krajów, na podstawie jednolitych parametrów. W 2015 roku 
ITU przeprowadziło badanie dotyczące poziomu cyberbezpieczeństwa na świecie. W bada-
niu tym został zbadany jego poziom w poszczególnych krajach świata według jednakowych 
kryteriów oceny. Wyniki badania zostały zawarte w raporcie: Global CYBERSECURITY 
INDEX & CYBERWELLNESS PROFILES, który możecie pobrać ze strony ITU. 

Niekwestionowanym liderem Cyberbezpieczeństwa są Stany, Kanada, Australia, ale 
również Malezja czy Oman. Obecnie Polska jest na niskim poziomie i czeka ją wiele zmian. 

Dzięki identyfikacji zagrożeń w cyberprzestrzeni pojawia się możliwość eliminacji 
skutków cyberataków. Poprzez wdrożenie odpowiedniej polityki cyberbezpieczeństwa 
użytkownicy cyberprzestrzeni zyskają ochronę:
– pieniędzy (bankowość internetowa, transakcje kartami kredytowymi, zakupy interneto-

we, rachunki);
– danych osobowych (dane osobowe, dane medyczne, dane wrażliwe itp.),
– reputacji (portale społecznościowe, fora dyskusyjne, opinie polityczne itp.).
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SYSTEM MONITORINGU PROCESU DETEKCJI 
ZAGROŻEŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH 

W REJONIE

1.Wprowadzenie

W poniższym opracowaniu przedstawiona jest koncepcja budowy komputerowego sy-
stemu monitoringu procesu detekcji zagrożeń epidemiologicznych w rejonie. Dodatkowo 
w pracy pokazana została możliwość wykorzystania systemu monitoringu jako symulato-
ra procesu detekcji zagrożeń epidemiologicznych poprzez dodatkową nakładkę , umożli-
wiającą generowanie hipotetycznych danych o sytuacji epidemiologicznej w rejonie (patrz 
Rys.3).Symulator taki może być wykorzystywany w procesie szkolenia osób funkcyjnych 
odpowiedzialnych za monitoring oraz wykrywanie zagrożeń epidemiologicznych w rejonie 
(na przykład w Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym).Może też być wykorzystywany do 
prac analitycznych i badawczych. Symulator procesu detekcji jest rozszerzeniem kompu-
terowego systemu wspomagania detekcji zagrożeń epidemiologicznych opisanego w pub-
likacjach [8,9,10].Praca jest kontynuacją realizacji Projektu PBS 1//A7/6/2012 pt. ”System 
wspomagania ćwiczeń symulacyjnych oraz doskonalenia procedur w działaniu organu nad-
zoru sanitarnego w przypadku zatruć i chorób zakaźnych przenoszonych drogą pokarmo-
wa” w Instytucie Systemów Informatycznych na Wydziale Cybernetyki WAT.

Zagrożenia epidemiologiczne (zatrucia pokarmowe, choroby zakaźne) są bardzo nie-
bezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. Narażeni jesteśmy na nie poprzez wdychanie 
skażonego powietrza ,spożywanie skażonej żywności , wody, lekarstw jak również poprzez 
dotyk [2,3]. Szczególnym przypadkiem zatruć epidemiologicznych może być świadome 
działanie człowieka w celu wywołania epidemii i podobnych niebezpieczeństw (bioterro-
ryzm).Zagrożenia epidemiologiczne mogą wystąpić w wyniku różnorodnych sytuacji lub 
zdarzeń, które mogą być zależne od człowieka, jak i również niezależnych, np.:
● niewłaściwe przechowywanie żywności
● uszkodzenia instalacji sanitarnych w wyniku awarii technicznych
● nie stosowanie prawidłowych technik składowania odpadów komunalnych
● skażenie terenu, ujęć wodnych, studni – wyniku powodzi
● przedostanie się ścieków do ujęć wodnych w wyniku awarii
● celowego działania człowieka

Bezpośrednimi czynnikami skażenia (zatrucia ) są patogeny. Wyróżnia się następujące 
typy patogenów :
● ożywione (bakterie, wirusy, robaki pasożytnicze itp.)
● nieożywione :

– chemiczne (substancje żrące toksyny, trucizny)
– fizyczne (światło lasera, promieniowanie jonizujące, pole magnetyczne itp.
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Najczęściej występujące patogeny to :
1) gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) oporny na metycylinę (MRSA) lub gliko-

peptydy (VISA lub VRSA) lub oksazolidynony; 
2)  enterokoki (Enterococcus spp.) oporne na glikopeptydy (VRE) lub oksazolidynony; 
3)  pałeczki Gram-ujemne Enterobacteriaceaespp. wytwarzające beta-laktamazy o rozsze-

rzonym spektrum substratowym (np. ESBL, AMPc, KPC) lub  oporne na karbapene-
my lub inne dwie grupy leków lub polimyksyny; 

4) pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) oporna na karbapenemy lub inne 
dwiegrupy leków lub polimyksyny; 

5) pałeczki niefermentujące Acinetobacter spp. oporne na karbapenemy lub inne dwie gru-
py leków lub polimyksyny; 

6) szczepy chorobotwórcze laseczki beztlenowej Clostridium difficile oraz wytwarzane 
przez nie toksyny A i B; 

7)  laseczka beztlenowa Clostridium perfringens; 
8)  dwoinka zapalenia płuc(Streptococcus pneumoniae) oporna na cefalosporyny III gene-

racj lub penicylinę; 
9) grzyby Candidaoporne na flukonazol lub inneleki z grupy azoli lub kandyn; 
10)  wirusy (rotawirus,norowirus,wirus syncytialny,wirusy zapalenia wątroby itp.); 

Przykładowe zagrożenia epidemiologiczne w grupie zatruć pokarmowych to :
salmonella, gronkowiec, escherichia coli, campylobacter, bacillus cereus itp.
Proces detekcji zagrożeń epidemiologicznych jest niezwykle złożonym przedsięwzię-

ciem od którego zależy czas i ostateczna skala przebiegu epidemii. Generalnie jest to za-
danie z obszaru rozpoznawania wzorców. Zadanie takie polega na wyznaczeniu ze zbioru 
wzorców zagrożeń epidemiologicznych, zagrożenia najbardziej podobnego do zidentyfiko-
wanego stanu epidemiologicznego w badanym rejonie. Typowy proces detekcyjny jest czę-
sto wieloetapowym procesem sekwencyjnym , którego początkiem jest raport (meldunek) 
lub w dalszej kolejności wywiad lekarski pracownika służb sanitarno-epidemiologicznych. 
Wstępne rozpoznanie epidemiologiczne jest na ogół podstawą dalszych etapów detekcyj-
nych polegających na wykonywaniu dodatkowych badań specjalistycznych. Sekwencja 
tych badań ich liczba i zakres są niezwykle trudne do prawidłowego określenia. Jest to 
niewątpliwie bardzo odpowiedzialne , złożone i trudne zadanie optymalizacji które musi 
realizować inspektor sanitarny (lekarz epidemiolog). Rzutuje ono na skuteczność procedury 
jej czas i koszt. W powyższym aspekcie proces detekcji zagrożeń epidemiologicznych rejo-
nu w swojej istocie jest bardzo podobny do procesu diagnozowania pacjenta na podstawie 
stwierdzonych symptomów i czynników zagrożenia [5,6]. Ogólny schemat procesu detek-
cyjnego można zatem przedstawić następująco:
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Rys. 1. Schemat procesu detekcji zagrożeń epidemiologicznych w rejonie

W praktyce procedura pełnego rozpoznania zagrożenia jest na ogół bardziej skompli-
kowana. Wynika to z faktu, że stwierdzone symptomy i czynniki ryzyka mogą wskazy-
wać (dawać ten sam obraz podobieństwa) do wielu różnych zagrożeń epidemiologicznych. 
Niezbędne są zatem dodatkowe specjalistyczne badania laboratoryjne na przykład badanie 
próbek żywności , wody ,powietrza, badania laboratoryjne osób które zachorowały. Jest to 
najczęściej proces iteracyjny, którego skuteczność, czas trwania i koszty zależą od usta-
leń wstępnego rozpoznania. Kryterium stopu (KS) takiej procedury iteracyjnej jest na ogół 
sytuacja gdy podzbiór możliwych (potencjalnych) zagrożeń epidemiologicznych staje się 
jednoelementowy. Takie KS wyklucza jednak sytuację gdy w rejonie zagrożenia epidemio-
logicznego występują dwa lub więcej typy zagrożeń (zagrożenia współistniejące).Stąd też 
za kryterium stopu w procedurze detekcji powinno się uwzględniać stopień wiarygodności 
realizowanej procedury detekcyjnej. Na rysunku poniżej przedstawiony został schemat peł-
nej procedury detekcyjnej. 
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Rys. 1. Schemat procesu detekcji zagrożeń epidemiologicznych w rejonie
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Rys.2. Schemat pełnej procedury detekcyjnej

Procedura detekcji zagrożeń epidemiologicznych jest bardzo zbliżona w swojej istocie 
do procedury diagnostyki medycznej w zakresie rozpoznawania choroby pacjenta [5,6,7].

Zbiór B zagrożeń wstępnego rozpoznania jest podstawą dalszych czynności detekcyj-
nych. Jego zawartość decyduje o trafności , czasie i koszcie całego procesu detekcyjnego. 
Powyższy schemat jest oczywiście też pewnym uproszczeniem gdyż nie obejmuje sytuacji 
szczególnych jak np. przypadku zagrożeń współistniejących oraz przypadku gdy w zbiorze 
B zagrożeń wstępnego rozpoznania nie znajdzie się zagrożenie które powinno być wykryte. 
Całość procedury detekcyjnej można zatem podzielić na dwa etapy : etap określania rozpo-
znania wstępnego oraz etap badań specjalistycznych (laboratoryjnych). Realizacja obu eta-
pów jest oparta na tej samej idei. Jest nią procedura rozpoznawania wzorców , realizowana 
na podstawie wykrycia (ustalenia) podobieństwa stanu sanitarnego w rejonie, opisanego ze-
stawem odpowiednich parametrów (wyników wywiadów itp.) do wcześniej zdefiniowanych 
wzorców zagrożeń epidemiologicznych. Różnica procedur wynika głównie ze stosowanych 
technologii. Kluczowym modułem wszystkich algorytmów wspomagania procesów detek-
cyjnych jest zatem moduł określania podobieństwa. W procedurze naturalnej (heurystycz-
nej) detekcji „stopień podobieństwa” jest określany przez inspektora sanitarnego głównie 

W praktyce procedura pełnego rozpoznania zagrożenia jest na ogół bardziej 

skomplikowana. Wynika to z faktu, że stwierdzone symptomy i czynniki ryzyka mogą 
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poniżej przedstawiony został schemat pełnej procedury detekcyjnej. 

Rys.2 Schemat pełnej procedury detekcyjnej

1B =
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intuicyjnie na podstawie analizy stwierdzonych symptomów i czynników ryzyka, wyników 
specjalistycznych badań oraz znanych wzorców (opisów) zagrożeń epidemiologicznych. 
Zatem intuicyjne podobieństwo jest rozumiane wieloaspektowo z uwzględnieniem subiek-
tywnych wag i priorytetów detekcyjnych.W pracach [8,9] przedstawiono matematycznego 
modelu podobieństwa wieloaspektowego (wielokryterialnego) pozwalającego zbudować 
adekwatny i wiarygodny moduł określania podobieństwa w komputerowych algorytmach 
wspomagania procesu detekcji oraz opracowanie metody wyznaczania charakterystyk ja-
kościowych ( w tym wiarygodności) procesu wspomagania procedury detekcyjnej. Efektem 
zastosowania tego podejścia jest algorytm detekcyjny pozwalający wyznaczyć propozycję 
wstępnego rozpoznania zagrożenia epidemiologicznego w oparciu stwierdzone symptomy 
i czynniki ryzyka zagrożenia sanitarnego. Dodatkowymrezultatem prezentowanej pracy jest 
symulator procesu detekcji zagrożeń epidemiologicznych w rejonie. Zastosowana procedu-
ra detekcyjna oparta jest na metodzie rozpoznawaniu zbioru wzorców zagrożeń epidemio-
logicznych zawartych w repozytorium. Metoda ta umożliwia również generowanie danych 
symulacyjnych dotyczących symptomów zagrożeń , aktualnych czynników ryzyka epide-
miologicznego jak również repozytorium wzorców zagrożeń epidemiologicznych w rejonie 
, w dowolnych scenariuszach sytuacyjnych. Dla każdego przebiegu detekcyjnego określa-
ne są wartości poszczególnych charakterystyk jakościowych , świadczących o praktycznej 
przydatności uzyskanego rozpoznania zagrożenia epidemiologicznego. Wyznaczone warto-
ści tych charakterystyk niosą dodatkową informację analityczną możliwą do wykorzysta-
nia przez organ nadzoru sanitarnego. Duża podatność symulacyjna algorytmu wynikająca 
z prostoty generowania danych symulacyjnych przy różnych scenariuszach umożliwia ła-
twe badanie poszczególnych charakterystyk jakościowych oraz określanie ich wartości pro-
gowych skutkujących odrzuceniem bądź przyjęciem rozpoznania o faktycznym zagrożeniu 
epidemiologicznym. Implementacja modelu i algorytmu detekcyjnego umożliwia prowa-
dzenie wszechstronnych szkoleń pracowników nadzoru sanitarnego jak również prac anali-
tycznych i profilaktycznych. Na rysunkach 3 i 4 przedstawiony został schemat symulatora 
procesu detekcji oraz typowa przestrzeń detekcyjna. 

Komputerowe systemy wspomagania detekcji zagrożeń epidemiologicznych stanowić 
mogą bardzo użyteczne narzędzie wsparcia procedur realizowanych na szczeblu rejonu 
(powiatu) przez inspektorów nadzoru sanitarnego [8,9,10]. Podstawowym zestawem infor-
macji wprowadzanym przez operatora systemu jest w pierwszym etapie detekcji zestaw 
danych dotyczący stwierdzonych symptomów zagrożenia sanitarnego i stopnia ich nasilenia 
oraz zestaw informacji o stwierdzonych czynnikach ryzyka zagrożenia epidemiologicznego 
występujących w rejonie. Na podstawie tych informacji system generuje propozycję roz-
poznania zagrożenia epidemiologicznego w rejonie, stosowną do momentu wprowadzenia 
danych epidemiologicznych. Jest to swego rodzaju statyczna fotografia stanu zagrożenia 
rejonu. Zdolność predykcyjna takiego działania nie jest jednak wysoka. Dopiero wprowa-
dzenie dynamiki w procesie detekcji przynieść może wiele nowych informacji predykcyj-
nych. Można to uczynić systematyzując proces detekcji poprzez okresowe (na przykład 
w cyklu dnia lub tygodnia) wprowadzanie odpowiednich danych do systemu. Odpowiednio 
przetwarzając ciąg obrazów komputerowych rozpoznania i ich dodatkowych charakterystyk 
jakościowych [8], można uzyskać monitoring stanu zagrożenia epidemiologicznego rejo-
nu co pozwoli niewątpliwie na bardziej kompleksową analizę bezpieczeństwa epidemiolo-
gicznego w rejonie a nawet jego predykcję. Zainstalowanie takich systemów w wielu rejo-
nach wraz z pełną wymianą informacji o stanach zagrożenia w rejonach pozwoli zbudować 
kompleksowy system monitorowania zagrożeń epidemiologicznych w kraju, który będzie 
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w stanie uwzględniać wszelkie korelacje czasowe i terytorialne. Przetworzona informacja 
o zagrożeniach i wynikach procedur detekcyjnych będzie mogła być wykorzystywana we 
wszystkich rejonach (Centrach Reagowania Kryzysowego).Oprócz lokalnych informacji 
o zagrożeniach system mógłby dostarczać informacji o wykrytych źródłach infekcji jak też 
o zakresie i sposobie ich rozprzestrzeniania się. Obserwacje dotyczące dynamiki tych pro-
cesów realizujących się niezależnie od granic administracyjnych rejonów byłyby niewątpli-
wie bardzo użyteczne w zapewnianiu bezpieczeństwa epidemiologicznego rejonów i całego 
kraju. Utożsamiając rejony z obszarami związanymi z Powiatowymi Inspektoratami Sani-
tarnymi oraz specjalistycznymi rejonami w kraju można przyjąć, że ich liczba przekroczy 
300. Systematyczne wprowadzanie standardowych danych o stwierdzonych symptomach 
i czynnikach zagrożeń epidemiologicznych w funkcji czasu pozwoliłoby na prowadzenie 
kompleksowego monitoringu zagrożeń epidemiologicznych kraju. Przekształcenie wszel-
kich informacji statycznych (obrazów, wartości wskaźników itp.) w ciągi czasowe umoż-
liwiłoby znacznie sprawniejszą i skuteczniejszą realizację wszelkich procedur w zakresie 
bezpieczeństwa epidemiologicznego kraju. Niniejsza praca jest próbą przedstawienia kon-
cepcji takiego systemu w oparciu o założenia, które wykorzystano w opracowaniu Kompu-
terowego Systemu Wsparcia Detekcji Zagrożeń Epidemiologicznych opisanego w pracach 
[8,9].

Rys. 3. Schemat symulatora procesu detekcyjnego

przebiegu detekcyjnego określane są wartości poszczególnych charakterystyk jakościowych 

, świadczących o praktycznej przydatności uzyskanego rozpoznania  zagrożenia 

epidemiologicznego. Wyznaczone wartości tych charakterystyk niosą dodatkową 

informację analityczną możliwą do wykorzystania przez organ nadzoru sanitarnego. Duża 

podatność symulacyjna algorytmu wynikająca z prostoty generowania danych 

symulacyjnych przy różnych scenariuszach umożliwia łatwe badanie poszczególnych 

charakterystyk jakościowych oraz określanie ich wartości progowych skutkujących 

odrzuceniem bądź przyjęciem rozpoznania o faktycznym zagrożeniu epidemiologicznym.

Implementacja  modelu i algorytmu detekcyjnego umożliwia prowadzenie 

wszechstronnych szkoleń  pracowników nadzoru sanitarnego jak również prac 

analitycznych i profilaktycznych. Na rysunkach 3 i 4 przedstawiony został schemat 

symulatora procesu detekcji oraz typowa przestrzeń detekcyjna. 

Rys. 3. Schemat symulatora procesu detekcyjnego
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Rys. 4. Przykładowa przestrzeń detekcyjna [8,9]

2. Model zagrożenia epidemiologicznego rejonu w funkcji czasu

Korzystając z wyników zawartych w pracy [6,8,9,10] uproszczony model matematycz-
ny zagrożenia epidemiologicznego w funkcji czasu można przedstawić następująco :

   ( ) ( ) ( ) ( )( ) T  ∈= t,t,t,tt,mM PRS mmm    (1)
gdzie:

{ }M,...,2,1m =∈M – zbiór numerów typów zagrożeń epidemiologicznych

{ },...3,2,1t =∈T  – zbiór numerów przedziałów czasowych

( )tSm  – zbiór numerów symptomów zagrożenia typu M∈m

   ( ) ( ) ( ) ( )( ){ } M  ∈⊂= m,St,t,...,tt sssS m
mK

m
k

m
1

m   (2)

Zbiór S to zbiór numerów wszystkich możliwych ,zdefiniowanych symptomów zagro-
żeń epidemiologicznych

( )mK  – liczba symptomów zagrożenia M∈m
( )tRm  – zbiór numerów czynników ryzyka wystąpienia zagrożenia M∈m w chwili 

T∈t

   ( ) ( ) ( )
( )
( ){ },t,...,t,...,tt rrrR m

L
m
l

m
1

m
m

= M∈m
( )mL  liczba czynników ryzyka zagrożenia M∈m
( )tPm  zbiór numerów typów laboratoryjnych badań sanitarnych związanych z rozpo-

znaniem zagrożenia M∈m

7

Rys.4. Przykładowa przestrzeń detekcyjna [8,9]

Komputerowe systemy wspomagania detekcji zagrożeń epidemiologicznych stanowić 

mogą bardzo użyteczne narzędzie wsparcia procedur realizowanych na szczeblu rejonu

(powiatu) przez inspektorów nadzoru sanitarnego [8,9,10]. Podstawowym zestawem 

informacji wprowadzanym przez operatora systemu jest w pierwszym etapie detekcji 
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epidemiologicznego występujących w rejonie. Na podstawie tych informacji system 

generuje propozycję rozpoznania zagrożenia epidemiologicznego w rejonie, stosowną do 

momentu wprowadzenia danych epidemiologicznych. Jest to swego rodzaju statyczna 

fotografia stanu zagrożenia rejonu. Zdolność predykcyjna takiego działania nie jest jednak 

wysoka. Dopiero wprowadzenie dynamiki w procesie detekcji przynieść może wiele 

nowych informacji predykcyjnych. Można to uczynić systematyzując proces detekcji 

poprzez okresowe (na przykład w cyklu dnia lub tygodnia) wprowadzanie odpowiednich 

danych do systemu. Odpowiednio przetwarzając ciąg obrazów komputerowych 

rozpoznania i ich dodatkowych charakterystyk jakościowych [8], można uzyskać 

monitoring stanu zagrożenia epidemiologicznego rejonu co pozwoli niewątpliwie na 

bardziej kompleksową analizę bezpieczeństwa epidemiologicznego w rejonie a nawet jego 

predykcję. Zainstalowanie takich systemów w wielu rejonach wraz z pełną wymianą 

informacji o stanach zagrożenia w rejonach pozwoli zbudować kompleksowy system 

monitorowania zagrożeń epidemiologicznych w kraju, który będzie w stanie uwzględniać 

wszelkie korelacje czasowe i terytorialne. Przetworzona informacja o zagrożeniach 

i wynikach procedur detekcyjnych będzie mogła być wykorzystywana we wszystkich 
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   ( ) ( ) ( )
( )
( ){ } M  , ∈= mt,...,t,...,tt pppP

m
N

m
n

m
1

m

m

( )mN  liczba typów laboratoryjnych badań dotyczących zagrożenia M∈m .
Załóżmy, że w chwili N∈t , w wyniku wstępnego etapu rozpoznano w rejonie Xx∈  

występowanie zbioru ( ) StxSo ⊂,  symptomów zagrożenie epidemiologicznego oraz zbiór 

czynników ryzyka ( )txRo ,

   
( ) ( ){ }0,,, >∈= tsxwSstxSo      

 (3)

   
( ) ( ){ }0,,, >∈= trxwRrtxRo

przy czym ( )tsxw ,,  stopień „nasilenia się występowania” symptomu Ss∈  w rejonie 
x, w czasie T∈t  (ustalony przez inspektora w skali [0,1], z ustaleń wywiadów i meldun-

ków) oraz w ( )tsxw ,,  analogicznie w odniesieniu do czynników ryzyka.
Wstępnym oszacowaniem zbioru potencjalnych zagrożeń rejonu Xx∈  w czasie 
T∈t  będzie zbiór:

  ( ) ( ) ( )RSt,x ooo MMM ∪=     (4)
gdzie

  
( ) ( ) ( ){ }
( ) ( ) ( ){ }φ≠∩∈=

φ≠∩∈=

tt,xmR

tt,xmS

RR
SS

m
o

m
o

o

o

M

M

M
M

   (5)

Model aktualnego stanu sanitarnego w rejonie Xx∈  zdefiniowany na podstawie wy-
stępujących symptomów zagrożenia i czynników ryzyka przyjmuje postać

   ( ) ( ) ( )( ) Xx,t,x,t,xt,xf ff RS ∈=      (6)
gdzie

   
( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( )t,xr;t,s,xwt,x

t,xs;t,s,xwt,x

Rf
Sf

oR

oS

∈=
∈=

 

 
   (7)

Symbolami ( )ms
∗

 i ( )mr
∗

 oznaczymy wzorce zagrożenia epidemiologicznego nr 
M∈m  odpowiednio w aspekcie symptomów i czynników ryzyka [6,8].

Symbolem   ( )( ( )) M   ∈
∗

m,ms,t,xfd S1      (8)

oznaczmy odległość (podobieństwo) stanu zagrożenia rejonu Xx∈  (wynikającego 
z występujących symptomów) od wzorca zagrożenia M∈m  w chwili T∈t  i analogicz-
nie oznaczmy symbolem
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   ( )( ( )) M   ∈
∗

m,mr,t,xfd R2      (9)

Odległość (podobieństwo) stanu zagrożenia rejonu Xx∈  (wynikającego z występu-
jących czynników ryzyka) od wzorca zagrożenia M∈m , zdefiniowanego na podstawie 
czynników ryzyka.

W dalszej części pracy (dla większej przejrzystości) funkcje te będziemy zapisywali 
w następujący sposób:

   ( )t,m,xd1   zamiast  (8)

   ( )t,m,xd2   zamiast  (9)
a w wersji wektorowej (dwukryterialnej)

  ( ) ( ) ( )( ) TM  ∈∈∈= t,m,Xx,t,m,x,t,m,xt,m,xd dd 21    (10)

3. Przestrzeń detekcji zagrożeń epidemiologicznych w funkcji czasu
 
W pracy [8] rozpatrzono między innymi następujący „model odległości” stanu epide-

miologicznego rejonu Xx∈  od zagrożenia epidemiologicznego … w chwili T∈t

   

( ) ( )( )
( ) ( )

( )
( ) ( )( )

( ) ( )
( ) M  

M  

∈β−=

∈α−=

∑

∑

∈

∈

m,rtr,xw1t,m,x

m,sts,xw1t,m,x

m
l

t,xRtr

m
l2

m
k

t,xSts

m
k1

m
o

m
k

m
o

m
k

d

d
  (11)

Współczynniki ( )m
ksα  i ( )m

lrβ  oznaczają stopień ważności poszczególnych sympto-
mów i czynników ryzyka w procesie detekcji zagrożenia M∈m  (określone są przez eks-
pertów [6,8],

gdzie:

   
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )tRt,xRt,xR

tSt,xSt,xS
m

o
m
o

m
o

m
o

∩=

∩=
     (12)

Właściwości funkcji odległości (podobieństwa metrycznego ( )t,m,xd  szerzej zostały 
opisane w pracach [5,6,7].

Zadanie wielokryterialnej optymalizacji procesu detekcji zagrożeń epidemiologicznych 
możemy przedstawić w postaci trójki uporządkowanej [8].

   ( ) ( )( )R,t,m,xd,t,xo  M       (13)

gdzie 22R RR ×⊂  relacja detekcji (relacja podobieństwa [4,5,6,])
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W praktyce relacja R  najczęściej jest relacją typu Pareto [4,5]. Oznacza to, że zagroże-

nie epidemiologiczne typu M∈


m  jest bardziej prawdopodobne niż zagrożenie M∈m  
w rejonie Xx∈  w czasie T∈t  gdy 

   ( ) ( )t,m,xdt,m,xd ≤


czyli gdy

   
( ) ( )
( ) ( )t,m,xdt,m,xd

t,m,xdt,m,xd

22

11

≤

≤




      (14)

Obrazem zbioru zagrożeń (wstępnym oszacowaniem repozytorium zagrożeń rejonu 

Xx∈  w czasie t) ( )t,xoM  będzie zbiór ( )t,xY ):

  ( ) ( )( ) ( ) ( ){ }t,xmt,m,xdt,xdt,xY o
2

o MRM ∈∈==    (15)

Zbiór ( )t,xY  nazywać będziemy przestrzenią detekcyjną.
Rozwiązaniem zadania (13) będzie tak zwany zbiór (front) Pareto [4], czyli zbiór tych 

zagrożeń ze zbioru wstępnego oszacowania ( )t,xoM , od których nie ma „bardziej praw-
dopodobnych”. Zbiór ten oznaczymy symbolem:

( ) ( ) ( ) ( )














≤







−∈∈= t,m,xdt,m,xd¿e,mt,xmistniejeniet,xmt,xM oo

R
N



  M    M     (16)

Zbiór ( )t,xMR
N  jest przeciwobrazem [4] zbioru Pareto ( )t,xYR

N

( ) ( )( ) ( ) ( )








∈





∈== − t,xYt,m,xdt,xmt,xYdt,xM R

N
R
N

1R
N



oM     (17)

( ) ( ) ( ) { }{ }yz¿e,yt,xYzistniejeniet,xYyt,xY 2R
N ≤−∈⊂∈=       R    (18)

Na rysunku 3 przedstawiona została typowa przestrzeń detekcyjna dla rejonu Xx∈  

w okresie (chwili) czasu T∈t . Każdy punkt ze zbioru ( )t,xY  jest obrazem pewnego za-

grożenia ( )t,xm oM∈ , a dokładnie obrazem podobieństwa tego zagrożenia do aktualnego 
(w chwili T∈t ) stanu sanitarnego rejonu Xx∈ w aspekcie pojawiających się sympto-

mów i czynników ryzyka. Punkty zbioru ( )t,xY  przemieszczają się w przestrzeni detek-

cyjnej wraz z upływem czasu, powodując zmianę kształtów i zawartości zbiorów ( )t,xY  

oraz ( )t,xYR
N  jak też położenie punktu idealnego ( )t,xy

∗

.
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Rys.5. Przestrzeń detekcyjna dla rejonu Xx∈  w czasie T∈t

W sensie modelowym monitoring zagrożeń epidemiologicznych rejonu Xx∈  polega 

na obserwacji zmian topologicznych zbioru ( )t,xY  oraz jego charakterystyk. Najważniej-
sze wnioski detekcyjne i alertowe wynikają z ewolucji, którym w czasie T∈t  podlega 

front Pareto ( )t,xYR
N , czyli zbiór zagrożeń epidemiologicznych rejonu Xx∈  od którego 

nie ma w czasie t bardziej prawdopodobnych.
Podstawą systemu monitoringu krajowego byłyby zbiory przestrzeni detekcyjnych rejo-

nów Xx∈  i jego charakterystyk ilościowych [8,9] w funkcji czasu, czyli zbiory:

   ( ) ( ){ } T R ∈∈⊂= t,Xxt,xYtY 2      (19)

   ( ) ( ) ( ){ } T ∈∈⊂= t,Xxt,xYt,xYtY R
N

R
N     (20)

oraz zbiór punktów idealnych (ze względu na ich znaczenie metryczne) [4,5,8,9]:

   ( ) ( ) T R ∈






 ∈∈=
∗∗

t,Xxt,xyty 2    (21)

4. Stopień zagrożenia rejonu Xx∈  patogenem M∈m .

Z punktu widzenia predykcji potencjalnych zagrożeń oraz dynamiki ich ewentual-
nych przemieszczeń ważna jest definicja „stopnia zagrożenia” rejonu Xx∈  patogenem 

M∈m  

Na rysunku 6 pokazana jest dynamika zmian stopnia zagrożenia patogenem M∈


m  
w rejonie Xx∈  .

Rys.5 Przestrzeń detekcyjna dla rejonu Xx∈ w czasie T∈t
W sensie modelowym monitoring zagrożeń epidemiologicznych rejonu Xx∈ polega na 

obserwacji zmian topologicznych zbioru ( )t,xY oraz jego charakterystyk. Najważniejsze 

wnioski detekcyjne i alertowe wynikają z ewolucji, którym w czasie T∈t podlega front 

Pareto ( )t,xYR
N , czyli zbiór zagrożeń epidemiologicznych rejonu Xx∈ od którego nie ma 

w czasie t bardziej prawdopodobnych.

Podstawą systemu monitoringu krajowego byłyby zbiory przestrzeni detekcyjnych rejonów 

Xx∈ i jego charakterystyk ilościowych [8,9] w funkcji czasu, czyli zbiory:

( ) ( ){ } T R ∈∈⊂= t,Xxt,xYtY 2 (19)

( ) ( ) ( ){ } T ∈∈⊂= t,Xxt,xYt,xYtY R
N

R
N (20)

oraz zbiór punktów idealnych (ze względu na ich znaczenie metryczne) [4,5,8,9]:

( ) ( ) T R ∈






 ∈∈=
∗∗

t,Xxt,xyty 2 (21)

4. Stopień zagrożenia rejonu Xx∈ patogenem M∈m .

Z punktu widzenia predykcji potencjalnych zagrożeń oraz dynamiki ich ewentualnych 

przemieszczeń ważna jest definicja „stopnia zagrożenia” rejonu Xx∈ patogenem M∈m

( )td2

( )td1

( )t,xY

( )t,xYR
N

( )t,xy
∗
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Rys.6. Dynamika zmian stopnia zagrożenia patogenem M∈


m  w rejonie Xx∈

Niech t0, t1, t2, t3 momenty czasu wprowadzania danych (parametrów) o stanie sanitar-
nym rejonu Xx∈  takie, że

    tttt 3210 <<<

Zagrożenie potencjalne patogenem M∈


m  identyfikowane poprzez odpowiednie 
wartości parametrów sanitarnych (symptomów i czynników ryzyka) w przedziale czasu (t3-
t0) „zmieniało położenie” w przestrzeni detekcji zgodnie trejektorią pokazaną na Rys.2, tra-

fiając w momencie t=t3 w obszar frontu Pareto ( )t,xYR
N . Każde kolejne położenie punktu, 

który jest ciągle zmieniającym się obrazem podobieństwa stanu sanitarnego rejonu Xx∈  

do wzorca zagrożenia M∈


m  określają jego współrzędne:

 ( ) ( ) ( ) 2
21 t,m,xd,t,m,xdt,m,xd R ∈






=



     (22)

Wartości tych współrzędnych wynikają ze stwierdzonych w tym czasie symptomów 

czynników ryzyka zagrożenia M∈


m  oraz ich stopnia nasilenia w rejonie Xx∈  (patrz 
zależność (11).

Stopień potencjalnego zagrożenia patogenem M∈


m  będzie tym większy im wartości 
tych współrzędnych będą mniejsze (tym większe podobieństwo aktualnego stanu sanitarne-

go rejonu Xx∈  do wzorca zagrożenia M∈


m ).

Zatem miarą stopnia zagrożenia patogenem M∈


m  w rejonie Xx∈  może być 

odległość aktualnego położenia punktu określającego podobieństwo do wzorca M∈


m  
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od punktu ( ) 20,0 R∈  będącego punktem maksymalnego „dopasowania” podobieństwa 

( ) ( ) 





 == 0t,m,xd,0t,m,xd 21



 

Stopień zagrożenia rejonu Xx∈  w czasie t patogenem M∈m  oznaczać będziemy 

symbolem ( )t,xzm . Możemy więc napisać

   ( ) ( )( )
pm t,m,xdft,xz =       (23)

gdzie f pewna funkcja pełniąca rolę normalizacyjno-standaryzującą [4]. Parametr 1p ≥  
służy do zdefiniowania konkretnej postaci normy (norma Minkowskiego) z parametrem 

1p ≥  [4,5]. W analizowanym modelu parametr 2p = , co prowadzi do typowej „odle-

głości euklidesowej”. Z pragmatycznych względów wartości wskaźnika ( )t,xzm  powinny 
być znormalizowane (z przedziału [0,1]) a jego wartości powinny być tym większe im za-
grożenie jest większe. Stąd funkcja f przyjmie postać [4,5]:

gdyż maksymalne, możliwe do osiągnięcia wartości ( )t,m,xd1  i ( )t,m,xd2  (patrz za-

leżność (11)) są równe 1. Stąd ( ) 21,1 =  dla 2p = . Dla uproszczenia zapisu wartość 

współczynnika normalizującego 
2

1
 oznaczać będziemy literą α .

Zatem 

  ( ) ( )
2m t,m,xd1t,xz α−=        (24)

Jak łatwo zauważyć wartość ( )t,xzm  należy do przedziału [0,1] oraz jej wartości są 

rosnące wraz ze wzrostem zagrożenia (patrz zależność (11). Wartość ( ) 1t,xzm =  gdy 

( ) ( )0,0t,m,xd = , co oznacza „pełne podobieństwo” stanu sanitarnego rejonu Xx∈  do 

wzorca zagrożenia M∈m , zaś ( ) 0t,xzm =  gdy ( ) ( )1,1t,m,xd =  (całkowity brak ja-
kichkolwiek symptomów i czynników ryzyka zagrożeniem typu M∈m  w rejonie Xx∈  
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(patrz (11)). Na rysunku 7 przedstawione zostały typowe wykresy stopni zagrożenia wybra-

nymi patogenami: M∈
∗

m,m,m,m


. W pewnym rejonie Xx∈

Rys. 7. Stopień zagrożenia rejonu x w czasie t

Odpowiednie „wykalibrowanie systemu” w wyniku procesów testowania i symulacji 

pozwoli na określenie odpowiednich wartości progowych ,...,, 321 EEE , które pozwolą kon-
struować odpowiednie procedury decyzyjne.

Innym sposobem wizualizacji sytuacji zagrożenia epidemiologicznego w rejonie 
Xx∈  może być przedstawianie aktualnej sytuacji epidemiologicznej w odpowiednio wy-

kalibrowanej przestrzeni detekcyjnej na ekranie komputera (wielkoformatowego rzutnika). 
Taką sytuację przedstawia rysunek 7.

Rys. 8. Aktualna sytuacja epidemiologiczna w rejonie Xx∈  na  
„tle przestrzeni detekcyjnej”

15

Zatem 

( ) ( )
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Rys. 7. Stopień zagrożenia rejonu x w czasie t

Odpowiednie „wykalibrowanie systemu” w wyniku procesów testowania i symulacji 

pozwoli na określenie odpowiednich wartości progowych ,...,, 321 EEE , które pozwolą 

konstruować odpowiednie procedury decyzyjne.

Innym sposobem wizualizacji sytuacji zagrożenia epidemiologicznego w rejonie Xx∈

może być przedstawianie aktualnej sytuacji epidemiologicznej w odpowiednio 

wykalibrowanej przestrzeni detekcyjnej na ekranie komputera (wielkoformatowego 

rzutnika). Taką sytuację przedstawia rysunek 7.

Rys. 8. Aktualna sytuacja epidemiologiczna w rejonie 

Xx∈ na „tle przestrzeni detekcyjnej”

Obraz zbioru ( )t,xY w czasie T∈t uległby zmianom (w sensie kształtu i zawartości) oraz 

przesuwał „na tle” odpowiednio wykalibrowanej przestrzeni detekcyjnej.

5. System monitorowania zagrożeń epidemiologicznych

Elementami generującymi dane wejściowe systemu monitorowania są rejony (Powiatowe 

Inspektoraty Sanitarne (PIS) oraz inspektoraty specjalistyczne), które również są 

odbiorcami informacji przetworzonej. Dodatkową, ważną grupę odbiorców stanowić będą 

centra reagowania kryzysowego różnego szczebla. Rysunek 9 przedstawia schemat 

funkcjonowania systemu na poziomie PIS (na poziomie rejonu Xx∈ ).
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Obraz zbioru ( )t,xY  w czasie T∈t  uległby zmianom (w sensie kształtu i zawarto-
ści) oraz przesuwał „na tle” odpowiednio wykalibrowanej przestrzeni detekcyjnej.

5. System monitorowania zagrożeń epidemiologicznych

Elementami generującymi dane wejściowe systemu monitorowania są rejony (Powiato-
we Inspektoraty Sanitarne (PIS) oraz inspektoraty specjalistyczne), które również są odbior-
cami informacji przetworzonej. Dodatkową, ważną grupę odbiorców stanowić będą centra 
reagowania kryzysowego różnego szczebla. Rysunek 9 przedstawia schemat funkcjonowa-
nia systemu na poziomie PIS (na poziomie rejonu Xx∈ ).

Rys. 9. Schemat funkcjonowania systemu monitoringu

Ważnymi dodatkowymi charakterystykami procesu detekcji, identyfikowania i analizy 
prognostycznej zagrożeń epidemiologicznych są między innymi [6,8,9]:

· informacyjność danych wejściowych
a) w zakresie symptomów zagrożenia M∈m
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b) w zakresie czynników ryzyka zagrożenia M∈m
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Ważnymi dodatkowymi charakterystykami procesu detekcji, identyfikowania i analizy 
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b) w zakresie czynników ryzyka zagrożenia M∈m

( ) ( )( )
( ) ( )

( )m
l

t,xRtr

m
l

m
R rtr,xwt,xi

m
l

m
l

β= ∑
∈

(26)

c) łącznych wskaźników informacyjności symptomów i czynników ryzyka
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• wskaźnik niejednoznaczności rozpoznania zagrożenia epidemiologicznego [6,9]

( )
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∈= (28)

• wskaźnik wyrazistości rozpoznawania [6,9]
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M

R
NY

1t,xs −= (29)
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c) łącznych wskaźników informacyjności symptomów i czynników ryzyka

     (27)

· wskaźnik niejednoznaczności rozpoznania zagrożenia epidemiologicznego [6,9]

   ( )
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∈=      (28)

· wskaźnik wyrazistości rozpoznawania [6,9]

   ( )
M

R
NY

1t,xs −=        (29)

· kompleksowy wskaźnik wiarygodności rozpoznawania zagrożenia [6,9]

   
( ) ( )

p

t,xy1t,,xw
∗

α−=M
     (30)

Istota i znaczenie tych wskaźników w procesie wspomagania decyzji zagrożeń zostały 
pełniej omówione [6,7,8,9].

6. Podsumowanie
Połączenie lokalnych podsystemów komputerowego wsparcia procedur detekcji zagro-

żeń epidemiologicznych w jeden system monitoringu pozwoliłoby realizować wiele innych 
funkcji z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego na poziomie rejonu jak 
również na poziomie kraju. Między innymi pozwoliłoby na badanie dynamiki rozprzestrze-
niania się zagrożeń poprzez odpowiednią analizę, korekcję i wizualizację wskaźników stop-
nia zagrożenia

   ( ) Xx,t,xzm ∈         (31)

oraz badania stref bezpośredniego zagrożenia

  ( ) ( ){ }"xdoprzylegagraniczyx"Xxx    E ∈=      (32)

Odpowiednia agregacja danych z rejonów i ich wizualizacja pozwoliłby na pełniejszą 
analizę zagrożeń i dokładniejszą predykcję w centrach reagowania kryzysowego.

Innym bardzo ważnym aspektem praktycznym jest dodatkowa możliwość wykorzy-
stania systemu do szkolenia osób funkcyjnych na różnych szczeblach nadzoru sanitarnego 
jako symulatora zagrożeń epidemiologicznych oraz symulatora wszelkich procedur detek-
cyjnych [7].
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MODELOWANIE I ANALIZA MAPY RYZYKA 
W PODEJMOWANIU DECYZJI W WARUNKACH 

ZAGROŻEŃ

1. Wprowadzenie

Pojęcie ryzyka jest bardzo często używane w wielu sytuacjach decyzyjnych. Z uwagi 
na bardzo szeroki zakres jego zastosowań można spotkać wiele różnych prób jego definicji 
[1,5,6,9,10,14]. Ryzyko jest pojęciem wieloznacznym , a zatem trudnym do precyzyjnego 
zdefiniowania. Głównie jest kojarzone z zagrożeniem związanym z niepowodzeniem dzia-
łań w wyniku losowych zakłóceń. Jego negatywne skutki kojarzą się przeważnie ze strata-
mi materialnymi często w aspekcie wielowymiarowym. Każde nasze działanie wywołuje 
określone skutki w przyszłości i zawsze towarzyszy mu jakaś niepewność. Ludzie na ogół 
unikają ryzyka i chętnie płacą za jego obniżenie (np.przenosząc je na inny podmiot (firmę 
ubezpieczeniową)) lub podejmują inne często kosztowne profilaktyczne zabiegi.Istnieje za-
tem pewna możliwość celowego oddziaływania (sterowania, zarządzania) na ryzyko.Nie 
bez znaczenia jest tu sposób oceny (odbioru, percepcji) ryzyka przez Decydenta. Ma on 
charakter indywidualnych preferencji. Dodatkowym aspektem decyzyjnym jest też tak zwa-
na skłonność do ryzyka. Ekonomiści klasyfikują indywidualne postawy wobec ryzyka jako 
: unikanie ryzyka, neutralność wobec ryzyka i zamiłowanie do ryzyka. Najczęściej ryzy-
ko związane z pewnym zdarzeniem (sytuacją) jest kojarzone jako pewna cecha sytuacyjna 
wynikająca ze skutków zdarzenia i prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Jako cecha jest 
mierzalne chociażby w aspekcie jakościowym. Ryzyko może być więc na przykład: bardzo 
duże, duże, średnie, nikłe, itp.. Poniżej zostanie przedstawiona próba formalnej definicji 
ryzyka pozwalającej mierzyć ryzyko [1,510,11,13].

2. Definicja formalna ryzyka

Ryzyko związane z pewnym zdarzeniem (sytuacją) najczęściej jest rozumiane jako do-
datkowa cecha (własność) tego zdarzenia powiązana z pewnym atrybutem zewnętrznym 
jakim jest jego prawdopodobieństwo .Podobnie jak popyt na pewien towar nie jest jego im-
manentną cechą lecz cechą kontekstową wynikającą z czynników zewnętrznych. Nie można 
zatem mówić o ryzyku związanym z pewnym zdarzeniem tylko na podstawie jego cech 
immanentnych . Ryzyko jak każda cecha zdarzenia (obiektu) powinno być mierzalne nie 
tylko w aspekcie jakościowym ale też ilościowym.

Niech X  skończony zbiór zdarzeń (sytuacji), które będziemy oznaczać ix  dla 

{ }1,2,...,i I∈I =
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Definicja 1
Funkcją ryzyka nazywać będziemy funkcję :

1: Nr X +→ R , taką, że 

( ) ( ) ( ) ( )( )1, ,..., Nr x p x s x s x= 1N+∈R                                                              (1) 

gdzie 

( )p x  – oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia (sytuacji) x X∈

( )ns x  – oznacza wielkość skutku zajścia zdarzenia x X∈ w aspekcie { }1,...,n N∈ .

Dla uproszczenia zapisu , skutek zdarzenia x będziemy zapisywali w skrócie jako

                                          ( ) ( ) ( )( )1 ,..., Ns x s x s x= , x X∈                                   (2)

Jeśli 1N >  , to skutek nazywać będziemy skutkiem wieloaspektowym (wektor cech 

immanentnych zdarzenia x X∈ ) [2,3,4,7,8,11,12].Bardzo często w praktyce skutek ( )s x  
jest interpretowany w sposób zagregowany jako koszt (strata) wynikający z wystąpienia 
zdarzenia (sytuacji) x X∈ . 

Liczbę ( )p x  interpretować będziemy jako prawdopodobieństwo wystąpienia zdarze-
nia x X∈ (jest to cecha kontekstowa, zewnętrzna zdarzenia x X∈ ).

Ryzyko zdarzenia x X∈ możemy więc opisać podając jego cechy : skutek ( )s x  oraz 

prawdopodobieństwo jego zajścia ( )p x .

Definicja 2

Ryzykiem związanym ze zdarzeniem x X∈ nazywać będziemy wartość funkcji ( )r x  

czyli parę uporządkowaną ( ) ( )( ),p x s x

                                                  ( )r x = ( ) ( )( ),p x s x                                               (3)

Ryzyko ( )r x  zdarzenia x  jest więc „obrazem” tego zdarzenia w aspekcie prawdopo-
dobieństwa jego wystąpienia oraz skutków jakie się z nim wiążą.

 
Na użytek dalszych rozważań przyjmiemy, że 1N =  – czyli, że skutki zdarzenia 

x X∈ są jednowymiarowe (zagregowane).Skutki ( )s x zdarzeń x X∈ są najczęściej 
normalizowane , na przykład w sposób następujący:

                                           
( ) ( ) ( )

( ) ( )
min

max min

s x s x
s x

s x s x

− −

− −

−
=

−

                                           (4)
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lub    ( ) ( )
( )max

s x
s x

s x

−

−=                                                                                                 (5)

gdzie ( )s x
−

- pierwotna (oryginalna) wartość skutku zdarzenia x X∈ ,

( ) ( )min min
x X

s x s x
− −

∈
= , ( ) ( )max max

x X
s x s x
− −

∈
 – minimalna i maksymalna wartość skut-

ku,

( )s x  – znormalizowana (do przedziału [0,1]) wartość skutku zdarzenia x X∈ .Ana-

logicznie normalizujemy prawdopodobieństwo zdarzenia ( )p x .

Definicja 3

Mapą ryzyka ( )r X , zbioru zdarzeń X nazywać będziemy obraz zbioru X wyznaczo-

ny przez funkcję ryzyka ( )r x  : ( ) ( ) [ ] [ ]{ }0,1 0,1r X r x x X= ∈ × ∈                        (7) 

Zbiór ( )r X  (mapa ryzyka) jest więc zbiorem par uporządkowanych

                                 ( )r x  = ( ) ( )( ),p x s x                                                              (8) 

zwanych ryzykami.

Definicja 4
Znormalizowaną przestrzenią ryzyka (w skrócie przestrzenią ryzyka) nazywać będziemy 

zbiór

                                      [ ] [ ] 20,1 0,1× ⊂P = R                                                         (9)

Mapa ryzyka zbioru zdarzeń X  jest zatem podzbiorem przestrzeni ryzyka ( )r X ⊂ P

3. Modelowanie ewaluacji i percepcji ryzyka

Na Rys.1 przedstawiona została typowa mapa ryzyka ( )r X , na której zaznaczono 

przykładowe ryzyka związane z pewnymi zdarzeniami ix , jx , mx . Jak oceniać i porów-
nywać ryzyko różnych zdarzeń? Czy jedynym podejściem jest porównanie wartości ocze-
kiwanej skutków zdarzenia? Czy percepcja ryzyka przez Decydenta na podstawie wartości 
oczekiwanej skutków jest zawsze do przyjęcia? Czym i w jaki sposób kieruje się Decydent 
oceniając i porównując ryzyko związane z różnymi zdarzeniami?
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Rys. 1. Mapa ryzyka ( )r X w przestrzeni ryzyka P

Jeśli przyjąć za oczywisty fakt, że ryzyko związane ze zdarzeniem x X∈ jest tym 
wyższe im jego skutek i prawdopodobieństwo wystąpienia są większe, to możemy powie-
dzieć, że

a) ryzyko związane ze zdarzeniem jx  jest wyższe niż ryzyko związane ze zdarze-

niem ix (zdarzenie jx  
jest bardziej ryzykowne niż zdarzenie ix ) bo

1) ( ) ( )j ip x p x>

2) ( ) ( )j is x s x>

b) podobnie powiemy o ryzyku związanym ze zdarzeniami jx oraz mx

1) ( ) ( )j mp x p x>

2) ( ) ( )j ms x s x>

c) nie możemy jednak powiedzieć , że zdarzenie ix  jest bardziej ryzykowne niż zda-

rzenie mx ani też odwrotnie , bo zachodzi

1) ( ) ( )i mp x p x<

2) ( ) ( )i ms x s x>

Wyższość ryzyka związanego z pewnym zdarzeniem nad ryzykiem związanym z in-

nym zdarzeniem ix może być jednak postrzegane przez Decydenta (w zależności od jego 
percepcji ryzyka) na wiele sposobów. Różnice w percepcji ryzyka przez Decydentów wy-
nikają głównie z różnej oceny wzajemnej substytucyjności zmiany wielkości skutków zda-
rzenia w kontekście ustalonej zmiany prawdopodobieństwa jego zaistnienia (indywidualne 
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krzywe preferencji ryzyka) zaś stopień akceptowalności poziomu ryzyka od „wrodzonej” 
skłonności do ryzykowania lub jej braku. Percepcja ryzyka to indywidualna zdolność Decy-
denta do oceny ryzyka i jego porównywania.

Definicja 5
Relacją percepcji (modelem percepcji) ryzyka nazywać będziemy relację R  zdefinio-

waną następująco

  

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ){ }, , 1i j i jR r x r x r X r X r x r xϕ= ∈ × =

gdzie formuła percepcji ryzyka ϕ  jest funkcją zdaniową typu ϕ : ( ) ( )r X r X×

{ }0,1→ , interpretowaną następująco:

( ) ( )( ),i jr x r xϕ =”ryzyko związane ze zdarzeniem ix  jest co najmniej takie jak ry-

zyko związane ze zdarzeniem jx ”                                                                                   (10)

Zdanie to , które można też zastąpić zdaniem: zdarzenie ix  jest bardziej ryzykowne 

niż zdarzenie jx , wyraża subiektywna zasadę percepcji ryzyka przez Decydenta. Jest pod-
stawą budowy modelu percepcji ryzyka. Relacja R może być definiowana arbitralnie na 
wiele sposobów , zgodnie z „określoną” (10) formułą percepcji ryzyka przez Decydenta. 
Typowe relacje (modele) percepcji ryzyka to : relacja Pareto [1,2,3,4,13], relacja Pesymisty 
(Optymisty), model Savage’a [3,4], relacje leksykograficzne (hierarchiczne) [1,2,3], relacje 
scoringowe [6,7], modele Hassego a także tak zwane relacje stożkowe [2,3,4,7] czy też tak 
zwane relacje przewyższania , itp.

Definicja 6
Zadaniem ewaluacji (oceny) ryzyka nazywać będziemy parę : 

                                                           ( )( ),r X R                                                     
(11) 

gdzie ( )r X  – mapa ryzyka, R - model percepcji ryzyka. Modelowanie percepcji ryzy-
ka poprzez zdefiniowanie relacji R może okazać się nie zadawalające a nawet kłopotliwe 
w aspekcie mierzalności ryzyka.W ogólnym bowiem przypadku relacja percepcji ryzyka R
może nie być relacją zupełną [2,3] ani nawet relacją porządku. Może wtedy w niektórych 

obszarach mapy ryzyka ( )r X  wystąpić „zjawisko nieporównywalności” ryzyka (patrz 
Rys.1).

O wiele bardziej użytecznym narzędziem w praktyce okazują się miary ryzyka defi-
niowane w przestrzeni ryzyka jako funkcje typu norma (bądź metryka) [2,3,13].Powstaje 
wtedy jednak problem wzajemnego związku zdefiniowanej miary ryzyka z przyjętą relacją 

R  percepcji ryzyka. Niech [ ] [ ]0,1 0,1R ⊂ ×  – relacja percepcji ryzyka.
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Definicja 7

Miarą ryzyka ( )r x w modelu percepcji R (miarą związaną z modelem percepcji R ) 
nazywać będziemy funkcję :

                                                ( ) [ ] 1:  0,1Rf r X → ⊂ R                                        (12)

taką, że jeśli ( ) ( )( ),i jr x r x R∈  , to

                                               ( )( ) ( )( )R i R jf r x f r x≥                                          (13)

Przykład 1
Niech percepcję ryzyka wyraża bardzo naturalna relacja R zdefiniowana następująco 

(patrz Rys.1) 

( ) ( )( ),i jr x r x R∈ wtedy i tylko wtedy gdy ( ) ( )i jp x p x≥  oraz ( ) ( )i js x s x≥  

Oznacza to, że ryzyko związane ze zdarzeniem ix  jest wyższe (co najmniej takie same) 

niż ryzyko związane ze zdarzeniem jx jeśli zarówno skutek jak i prawdopodobieństwo zda-

rzenia będą większe niż odpowiednio skutek i prawdopodobieństwo zdarzenia jx .Przy-
kładową miarą ryzyka przy tak zdefiniowanym modelu percepcji jest funkcja iloczynowa 
[5,6,7] 

                                                    ( )( ) ( ) ( )Rf r x p x s x=                                    (13)

Łatwo pokazać, że funkcja (13) spełnia warunki Definicji 7 – jest więc miarą ryzyka dla 
tak przyjętego modelu percepcji ryzyka. Iloczynowa miara ryzyka (nazywana czasem myl-
nie ryzykiem [9,10]) rozumiana jest jako wartość oczekiwana skutków zdarzenia x , które 

przynosi skutek ( )s x  z prawdopodobieństwem ( )p x .

4. Paretowski model ryzyka

Paretowski model ryzyka a dokładnie paretowski model percepcji ryzyka jest bazowym 
modelem w teorii i praktyce związanej z badaniem ryzyka.

Wynika to z faktu, że w modelu tym przyjmuje się bardzo oczywiste założenie, że ry-

zyko związane ze zdarzeniem ix  przewyższa ryzyko związane ze zdarzeniem jx  o ile 

zarówno skutek jak i prawdopodobieństwo zdarzenia ix  są wyższe niż odpowiednio skutek 

i prawdopodobieństwo zdarzenia jx .Takie założenie na ogół nie jest przez nikogo kwestio-
nowane. Problemem może być tylko fakt, że w szczególnych przypadkach , relacja Pareto 
może nie być relacją zupełną [2,3,7]. Formalnie, paretowski model ryzyka (relację Pareto) 
możemy zapisać następująco (patrz Rys.1 oraz Przykład 1):

   

( ) ( )( ) [ ] [ ] ( ) ( ) ( ) ( ){ }2 2, 0,1 0,1 ,i j i j i jR r x r x p x p x s x s x= ∈ × ≥ ≥          (14)  
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Zadaniem paretowskiej ewaluacji ryzyka jest więc para uporządkowana : ( )( )r X R

.Na Rys.2 przedstawiona jest znormalizowana mapa ryzyka ( )r X  dla zbioru zdarzeń X
oraz dodatkowe charakterystyki ewaluacyjne związane z przyjętym paretowskim modelem 

percepcji ryzyka R . Elementy przestrzeni ( )r X  są obrazami ( )ir x  (w aspekcie praw-

dopodobieństwa i skutków) odpowiednich zdarzeń ix X∈ .Wyróżniony na Rys.2 element 

ix (a dokładnie jego obraz) dzieli mapę ryzyka na obszar większego ryzyka , mniejszego 

ryzyka niż ryzyko ( )ir x  oraz obszary zdarzeń ,których ryzyko jest „nieporównywalne” 

z ryzykiem zdarzenia ix .

Rys. 2. Paretowska mapa ryzyka ( )r X

Na Rys.2 pokazane zostały następujące zbiory :

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ){ }1 ,i j i jd x r x r X r x r x R= ∈ ∈  – zbiór obrazów wszystkich zdarzeń, 

które są mniej ryzykowne niż zdarzenie ix  ,

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ){ }2 ,i j j id x r x r X r x r x R= ∈ ∈  – zbiór obrazów wszystkich zdarzeń, 

z których każde jest bardziej ryzykowne niż zdarzenie ix  oraz zbiory ( )3 id x , ( )4 id x  obra-
zów zdarzeń , których ryzyko jest nieporównywalne w sensie przyjętego modelu percepcji 

R  z ryzykiem związanym ze zdarzeniem ix . Na Rys.2 zaznaczono również zbiór ( )r X
∗

,
 

który jest zbiorem „zdarzeń” od których nie ma bardziej ryzykownych w zbiorze X .Zbiór 
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ten nazywany jest Niebezpiecznym Frontem Ryzyka (NFR). Dodatkowo zaznaczono rów-

nież analogiczny zbiór ( )r X


 „zdarzeń”, od których w zbiorze X nie ma zdarzeń mniej 

ryzykownych, zwany zbiorem Bezpiecznego Frontu Ryzyka (BFR). Zbiory ( ) ( ),r X r X
∗ 

są odpowiednio zbiorami elementów minimalnych, maksymalnych zbioru ( )r X przy re-
lacji R [2,3,4,7].

Element ( )1,1r
∗

=  
nazywamy ryzykiem katastroficznym zaś element ( )0,0r =



ryzy-
kiem spokoju. Są to tak zwane elementy utopijne (wirtualne)[2,4,8] – czyli tak zwane ryzyka 
„odniesienia”.Na ogół w zbiorze X nie istnieją odpowiadające im zdarzenia rzeczywiste.

Na Rys.2 zaznaczono również element x


znajdujący się „najbliżej” ryzyka katastroficznego 
, jako ryzyko , którego należy najbardziej unikać , jak również całego frontu NFR. 

5.Paretowskie miary ryzyka

Niech ( )( ),r X R  – paretowskie zadanie ewaluacji ryzyka. Korzystanie jedynie z po-

jęć mnogościowych ( )r X  i R  nie wystarcza do pełnej analizy ryzyka w aspekcie mierzal-
ności. Zgodnie z Definicją 7 można dla każdego modelu percepcji ryzyka R zdefiniować 
odpowiednie miary ryzyka z nim związane. Taką miarą jest na przykład miara iloczynowa 

(patrz Przykład 1) :        ( )( ) ( ) ( )if r x p x s x=        (15)
Bardzo duże zastosowanie praktyczne mają miary ryzyka zdefiniowane w oparciu o po-

jęcie normy Minkowskiego [2,3,5,8,13].

                                     ( )( ) ( )( ) , 1p p
f r x f r x p= ≥                                         (16)

gdzie

                                       ( )
p

r x = ( ) ( )( )
1

p p pp x s x+ , 1p ≥                              (17)

W definiowaniu miary ryzyka zgodnie z formułą (16) można zastosować dwa podej-
ścia uwzględniające dwie różne „zasady” percepcji ryzyka : optymistyczną i pesymistyczną. 
Zasada optymistyczna bazuje na kojarzeniu (percepcji) ryzyka w kontekście „odległości” 

(podobieństwa) od ryzyka zerowego (ryzyka spokoju ( )0,0r =


 ) – im większa odległość 

ryzyka ( )r x  od ryzyka spokoju ( )0,0r =


 tym ryzyko związane ze zdarzeniem x  jest 
wyższe. Zasada pesymistyczna bazuje na kojarzeniu (percepcji) ryzyka w kontekście „od-

ległości” od ryzyka katastroficznego (maksymalnego) ( )1,1r
∗

=  – im mniejsza odległość 

(większe podobieństwo) ryzyka ( )r x  od ryzyka katastroficznego ( )1,1r
∗

=  tym ryzyko 
związane ze zdarzeniem x  jest wyższe. Funkcja (16) przyjmuje wtedy postać:
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( )( ) ( ) , 1p

p

f r x f r r x p
∗ 

= − ≥ 
                                  

(16a)

Podejścia te nie są jednak symetryczne w zakresie konstruowania miar ryzyka.W po-
wszechnym przekonaniu dominuje pogląd, że człowiek intuicyjnie częściej stosuje zasa-
dę pesymistyczną bojąc się ryzyka katastroficznego [3,6,7].Z punktu widzenia metodologii 
konstruowania miar ryzyka nie ma to większego znaczenia. Poniżej zostanie przedstawiona 
metoda definiowania miary ryzyka w oparciu o zasadę optymistyczną jako nieco prostszą 
obliczeniowo.

Funkcję (16) po dokonaniu normalizacji (do przedziału [0,1]) [3,4],można przedstawić 
następująco:

                                      ( )( )pf r x =
( )

( )p
p p

p

r x
r x

r
α

∗
=                                    (18)

gdzie 
1

p

p

r
α

∗
=  – współczynnik normalizacyjny ( 1

1
2

α = , 2
1
2

α = , 1α∞ = ).

Funkcja (18) jak łatwo pokazać jest miarą ryzyka (patrz Defincja 7), gdyż

1) ( )( )0 1pf r x≤ ≤ , 1p ≥                                                                                   (19)

2) jeśli ( ) ( )( ),i jr x r x R∈  to :

( )( ) ( )( )p i p jf r x f r x≥ , 1p ≥                                                                              (20)

oznacza to, że ( )( )pf r x jest miarą ryzyka w sensie Definicji 7.

Dla 1p =  otrzymamy (patrz (17),(18)) :

   
( )( ) ( ) ( ) ( )( )1 1

1 1
2 2

f r x r x p x s x= = +                                                              (21)

Dla 2p =  otrzymamy miarę euklidesową:

   
( )( ) ( )

( ) ( )2 22
2

1
2 2

r x
f r x p x s x= = +                                                     (22)

Dla p →∞ otrzymamy miarę Czebyszewa :
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                                           ( )( ) ( ) ( ){ }max ,f r x p x s x∞ =                                  (23)

Funkcja (16a) po dokonaniu analogicznej normalizacji i uwzględnieniu warunków de-

finicji miary ryzyka (im ryzyko wyższe tym wartość miary ryzyka ( )( )pf r x  wyższa), 
przyjmie postać:

                                        
( )( ) ( )1 , 1p p

p

f r x r r x pα
∗

= − − ≥                            (24) 

Są to typowe miary skonstruowane w oparciu o uogólnioną normę Minkowskiego 
[2,13]. Szczegółowe „własności decyzyjne” tych funkcji można znaleźć w [2,3,13].Dys-
ponując odpowiednią miarą ryzyka można dokonać rankingu zdarzeń w przestrzeni ryzyka 
oraz wykorzystywać w szerszej analizie a w szczególności w procesie zarządzania ryzykiem 
[10,11,14].Typowe zadanie optymalizacji strategii zarządzania ryzykiem polega najczęściej 
na wyznaczeniu optymalnego podziału skończonych (przeznaczonych na ten cel) zasobów 
(środków) na działania związane z minimalizacją skutków zdarzenia oraz minimalizacją 
prawdopodobieństwa jego wystąpienia.

6.Przykład ewaluacji ryzyka
Rozpatrywany przykład dotyczy analizy dwudziestu wybranych zdarzeń (sytuacji) 

w aspekcie oceny ryzyka przy założeniu paretowskiego modelu percepcji ryzyka.W Tabeli 
1 przedstawione są dane o zdarzeniach w postaci wielkości skutków zdarzenia (w mln euro) 
i prawdopodobieństwa ich wystąpienia (kolumny druga i trzecia) oraz ich wartości znor-
malizowane według formuły (5) (kolumny czwarta i piąta). Na Rys.4 przedstawiona jest 

znormalizowana mapa ryzyka dla zdarzeń ze zbioru { }1 2 20, ,..., ,...,iX x x x x=  

Tabela 1.

mx ( )s x ( )p x
1 3 0,2 0,3 0,4
2 8 0,08 0,8 0,1
4 4 0,08 0,4 0,1
5 4 0,72 0,4 0,9
6 10 0,56 1,0 0,7
7 10 0,16 1,0 0,2
8 6 0,16 0,6 0,2
9 7 0,40 0,7 0,5

10 8 0,56 0,8 0,7
11 1 0,40 0,1 0,5
12 7 0,80 0,7 1,0
13 5 0,48 0,5 0,6
14 5 0,24 0,5 0,3
15 8 0,72 0,8 0,9
16 2 0,56 0,2 0,7
17 2 0,16 0,2 0,2

( )s x
−

( )p x
−
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18 9 0,40 0,9 0,5
19 10 0,08 1,0 0,1
20 9 0,24 0,9 0,3

Na rysunku tym zaznaczono zbiory ( ) { }6,12,15r X
∗

=  – Niebezpieczny Front Ryzyka, 
który zawiera zdarzenia, od których w całym zbiorze X  nie ma zdarzeń bardziej ryzykow-

nych w aspekcie przyjętego modelu percepcji ryzyka R  oraz zbiór ( ) { }4,11,17r X =


 – 
Bezpieczny Front Ryzyka , który zawiera zdarzenia, od których w całym zbiorze X  nie ma 
zdarzeń mniej ryzykowne.

Na Rys.4 zaznaczono przykładowy zbiór ( ) { }1 9 4,8,11,14,17d x =  zdarzeń , od któ-

rych ryzyko związane ze zdarzeniem 9x  jest większe.

W Tabeli 2 przedstawione zostały wyznaczone wartości miar ryzyka (patrz (15), 

(21),(22),(23)) odpowiednio dla miary iloczynowej oraz dla 1, 2,p p p= = = ∞ (kolum-
ny: 2,3,4,5) jak również odpowiednie rankingi zdarzeń uzyskane według zastosowanych 
miar ryzyka (kolumny 6,7,8,9).

Rys.4. Mapa ryzyka ( )r X

W Tabeli 2 w pierwszych trzech wierszach ostatnich czterech kolumn (pogrubiona 

czcionka) znalazły się zdarzenia ze zbioru ( )r X
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ostatnich czterech kolumn znalazły się zdarzenia najbardziej ryzykowne, tworzące Niebez-

pieczny Front Ryzyka (NFR) w postaci zbioru ( )r X
∗

.

Tabela 2.

mx if 1f 2f f∞ iR 1R 2R R∞

1 0,12 0,35 0,36 0,4 4 17 17 17
2 0,08 0,45 0,58 0,8 17 4 4 4
3 0,48 0,70 0,71 0,8 11 11 11 1
4 0,04 0,25 0,30 0,4 2 1 1 11
5 0,36 0,65 0,70 0,9 19 8 14 14
6 0,70 0,85 0,87 1,0 1 14 8 8
7 0,20 0,60 0,73 1,0 8 2 16 13
8 0,12 0,40 0,45 0,6 16 16 13 16
9 0,35 0,60 0,61 0,7 14 19 2 9
10 0,56 0,75 0,76 0,8 7 13 9 2
11 0,05 0.30 0,36 0,5 20 20 20 3
12 0,70 0,85 0,87 1,0 13 7 5 10
13 0,30 0,55 0,56 0,6 9 9 3 5
14 0,15 0,40 0,42 0,5 5 5 19 15
15 0,72 0,85 0,89 0,9 18 3 7 18
16 0,14 0,45 0,52 0,7 13 18 18 20
17 0,04 0,20 0,20 0,2 10 10 10 7
18 0,45 0,70 0,73 0,9 12 6 15 6
19 0,10 0,55 0,72 1,0 6 12 6 19
20 0,27 0,60 0,68 0,9 15 15 12 12

Z analizy mapy ryzyka (patrz Rys.4) wynika przykładowo ,że zdarzenia o nume-
rach:6,10,12,15,18 są bardziej ryzykowne niż zdarzenie o numerze 9.Z kolei zdarzenie 
o numerze 9 jest bardziej ryzykowne niż zdarzenia o numerach:4,8,11,14,17.Potwierdzają 
to wszystkie cztery miary ryzyka (patrz Tabela 2.Ryzyko zdarzeń o numerach 2,7,19,20 
oraz 3,5,13,16 nie jest jednak porównywalne z ryzykiem zdarzenia o numerze 9 (patrz zbio-

ry ( )4 9d x ( )3 9d x ),zgodnie z przyjętym modelem percepcji ryzyka.Ryzyko tych zdarzeń 

rozróżniają jednak zastosowane miary ryzyka. Przykładowo miara dla orzeka ,że 
ryzyko zdarzenia numer 9 jest wyższe od ryzyka zdarzeń o numerach 2,13 i 16 a niższe od 
ryzyka zdarzeń o numerach:3,5,7,19 i 20
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Rys.5. Wykresy paretowskich miar ryzyka

Zastosowane miary zostały wykorzystane do budowy rankingów zdarzeń według ich 
„ryzykowności”.Jak widać z Tabeli Nr 2 uzyskano bardzo wysoką zgodność jeśli chodzi 
o zdarzenia tworzące zbiory NFR oraz BFR. Na Rys.5 przedstawione zostały wykresy czte-
rech miar ryzyka zastosowanych w przyjętym modelu paretowskim percepcji ryzyka w sto-
sunku do analizowanych dwudziestu zdarzeń o parametrach przedstawionych w Tabeli 1. 
Praktycznie wszystkie cztery funkcje uzyskały maksima ryzyka dla tych samych zdarzeń 
(6,12,15) i podobnie minima dla tych samych zdarzeń (4,11,17).Pewne niewielkie odstęp-
stwo wykazuje jedynie miara ryzyka dla p = ∞  . 

7. Podsumowanie

W pracy przedstawiono ogólną koncepcję ewaluacji ryzyka na przykładzie najczęściej 
stosowanego modelu percepcji ryzyka jakim jest model ryzyka Pareto. Zdefiniowane zostały 
normatywne miary ryzyka bazujące głównie na uogólnionej metryce Minkowskiego [3,13].
Wykresy tych miar na Rys.5 pokazują bardzo dużą zgodność oceny ryzyka. Rys.6 przed-
stawia przykładowe krzywe preferencji w zakresie ewaluacji ryzyka dla iloczynowej miary 
ryzyka.

Zdefiniowane miary ryzyka wyznaczają rodziny krzywych preferencji dla 1p ≥  w za-
kresie wartości ryzyka 0 1a≤ ≤ :

   ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )
1

, p p p
p

p

ak a p x s x p x s x
α

  = ∈ + = 
  

P                                                     (25)

 
Dla miary iloczynowej (15) otrzymamy natomiast (Rys.6) :
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( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )

1,ik a p x s x s x a
p x

  = ∈ = 
  

P
                                                                   (26)

Rys.6. Krzywe preferencji dla iloczynowej miary ryzyka

Najbardziej jednak istotnym walorem praktycznym stosowania zdefiniowanych miar 
ryzyka jest fakt, że utworzone na ich podstawie rankingi zdarzeń w aspekcie ryzyka pokazu-
ją wielką zgodność wskazań – szczególnie w aspekcie „wyłonienia” Bezpiecznego Frontu 
Ryzyka (BFR) jak również Niebezpiecznego Frontu Ryzyka (NFR).
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Abstract

This article presents the general aspects of fire protection in seaport facilities, but this is not 
a compendium of detailed knowledge. The diversity of industries, fields, facilities, techno-
logical operations, storage methods makes it impossible In such a small study to include 
detailed knowledge, the less it can constitute an introduction to deeper analysis. The starting 
point for writing this article was to assume that the building and related equipment were 
designed and constructed in a way that in the regulations, including technical-building and 
fire regulations, and in accordance with the principles of technical knowledge.

Streszczenie

Artykuł przedstawia ogólne aspekty ochrony przeciwpożarowej w obiektach portów mor-
skich, ale nie jest to kompendium wiedzy szczegółowej. Różnorodność branż, dziedzin, 
obiektów, operacji technologicznych, sposobów magazynowania powoduje, że nie sposób 
byłoby w tak niewielkim opracowaniu zawrzeć wiedzę szczegółową, tym nie mniej może 
ona stanowić wstęp do głębszej analizy. Punktem wyjścia do napisania tego artykułu było 
przyjęcie założenia, że obiekt budowlany i urządzenia z nim związane zostały zaprojekto-
wane i wykonane w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i prze-
pisach przeciwpożarowych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

1. WSTĘP

Obecnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pod względem regulacji prawnych 
w zakresie funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej w portach, sytuacja jest 
dość złożona. Dotyczy to zwłaszcza zagadnienia praktycznej realizacji obowiązków z za-
kresu bezpieczeństwa pożarowego. Naczelnym organem administracji morskiej jest mini-
ster właściwy do spraw gospodarki morskiej, któremu podlegają sprawy żeglugi morskiej 
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i śródlądowej.Terenowymi organami są dyrektorzy urzędów morskich, którym z kolei pod-
legają kapitanaty i bosmanaty portów [13].

Niezwykle istotną funkcję, sprzyjającą zachowaniu odpowiednich standardów w zakre-
sie bezpieczeństwa pożarowego w portach, pełnią Urzędy Morskie, które poprzez kapitana-
ty i bosmanaty portów mają za zadanie nadzorować w nich następujące obszary:
− całokształt funkcjonowania jednostek pływających z materiałami niebezpiecznymi,
− procedury realizacji prac niebezpiecznych pożarowo,
− składowanie i obrót materiałami niebezpiecznymi,
− stan bezpieczeństwa pożarowego na obszarze portów i przystani.

Natomiast w celu prowadzenia działań ratowniczych na wodach morskich powołano 
Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa (Służbę SAR – ang. Search And Rescue), która 
jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw gospo-
darki morskiej. Obszarem działania Służby SAR jest polska strefa odpowiedzialności za 
poszukiwanie i ratowanie oraz polskie obszary morskie określone ustawą o obszarach mor-
skich Rzeczypospolitej Polskiej i Administracji Morskiej, w których skład wchodzą mor-
skie wody wewnętrzne, morze terytorialne oraz polska wyłączna strefa ekonomiczna na 
Morzu Bałtyckim.

Kompetencje administracji morskiej oczywiście są dużo szersze i dotyczą również kwestii 
ochrony środowiska morskiego, wydobywania mienia oraz bezpieczeństwa pożarowego że-
glugi morskiej. W związku z powyższym brak jest określenia, jaki podmiot będzie realizował 
zadania w zakresie, nie objętym zadaniami Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. 
W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim wskazano podmioty zobo-
wiązane do współdziałania ze Służbą SAR, jednakże należy pamiętać, że ich współdziałanie 
nie może wykraczać poza uprawnienia, kompetencje i możliwości potencjału sprzętowego 
i ludzkiego.

Bardziej natomiast skomplikowana jest sfera kompetencji podczas działań ratowni-
czych na wybranych akwenach wewnętrznych wód morskich, które występują m.in. na te-
renie dużych aglomeracji miejskich, a więc na obszarach o znacznym prawdopodobieństwie 
wystąpienia różnych wypadków na tych akwenach (np. wpadnięcia osób lub pojazdów do 
wody), często w miejscach odległych od stacjonowania zasobów ratowniczych SAR. Jed-
nakże znajdujących się często w zasięgu zarówno jednostek PSP, jak również jednostek 
ochrony przeciwpożarowej zlokalizowanych w portach. 

Wydaje się, że jest konieczność zmian organizacji tego systemu, w celu dostosowania 
do potrzeb systemów i podmiotów ratowniczych, a także do oczekiwań społecznych. 

Zarządzanie portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej 
oparte jest regulacjach zawartych w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o portach i przystaniach morskich 
[7]. Utworzone na podstawie ustawy spółki akcyjne zarządzające portami o podstawowym 
znaczeniu dla gospodarki narodowej działają na podstawie przepisów Kodeksu handlowe-
go, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Przedsiębiorstwa spółek mają charakter użyteczności publicznej a przedmiot działalno-
ści zgodnie z art. 7 ust. 1 podmiotu zarządzającego obejmuje, w szczególności:
− zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową,
− prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu,
− budowę, rozbudowę, utrzymywanie i modernizację infrastruktury portowej,
− pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu,
− świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej, którą należy 

rozumieć jako administrowanie, koordynowanie i kontrolę w zakresie korzystania z in-
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frastruktury portowej w sposób zapewniający swobodny dostęp do wszystkich akwe-
nów oraz obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących, w skład tej infrastruktury,

− zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu 
przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania.
Podstawowa aktywność gospodarcza portu morskiego realizowana jest poprzez świad-

czenie wymienionych usług na poziomie zapewniającym ich niezawodność, sprawność, 
wysoką efektywność, solidność, przy wykorzystaniu najnowszych specjalistycznych, wy-
sokowydajnych technologii przeładunkowych dostosowanych do potrzeb współczesnej że-
glugi morskiej oraz środków transportu zaplecza [12].

Port morski określa się, jako obszar lądowy i wodny wraz z wyposażeniem i siłą robo-
czą, przystosowany do przyjmowania statków i ich obsługi przeładunkowej, składowania 
towarów oraz dowozu i wywozu towarów przez transport lądowy, włączając w to działal-
ność biznesową związaną z gospodarką morską [6].

Port, jako element infrastruktury transportu morskiego posiada kilka charakterystycz-
nych cech decydujących o kształtowaniu współzależności ekonomicznych funkcjonowania 
i rozwoju systemu: statek-port. Wśród tych cech trzeba wymienić przede wszystkim: 
− wysoką majątkowość i kapitałochłonność obiektów i urządzeń portowych,
− niepodzielność techniczną i ekonomiczną infrastruktury portowej, 
− długi okres realizacji i jednocześnie bardzo długi okres użytkowania,
− występowanie korzyści skali głównie wtedy, jeśli obiekty mogą być budowane od sa-

mego początku dla dużych zdolności przeładunkowych,
− dostarczanie transportem morskim zintegrowanym z gałęziami transportu lądowego su-

rowców i półproduktów do miejsc dalszej fazy przetwarzania oraz wyrobów gotowych 
do centrów ich dystrybucji.
Port morski jest nie tylko miejscem obsługi przeładunkowo-składowej towarów i zmia-

ny w procesie przewozowym gałęzi transportu, ale jest także miejscem, w którym transport 
międzynarodowy bezpośrednio styka się i integruje z transportem krajowym, a międzyna-
rodowe przepisy prawne koegzystują z prawem krajowym.

Podstawową funkcją portów morskich decydującą o ich znaczeniu dla efektywnego za-
rządzania logistycznego jest obsługa przeładunkowa obrotów morskich handlu zagranicz-
nego i tranzytu [4]. Porty nie tylko stanowią bramę transportową dla towarowej wymiany 
międzynarodowej, ale pełnią rolę dużych centrów handlu morskiego i współpracy między-
narodowej w ramach portowych przedsiębiorstw świadczących usługi na rzecz ładunków, 
statków i środków transportu lądowego. 

Port jako ośrodek usług dystrybucyjnych i logistycznych występuje także w roli węzła 
transportu morsko-lądowego, w którym spotykają się różnorodne ładunki i środki transpor-
tu dalekiego z techniczno-eksploatacyjnym aparatem ich obsługi. 

W działalności portów morskich można wyodrębnić następujące główne rodzaje usług:
1. Tradycyjne usługi portowe – takie jak przeładunek, magazynowanie, transport we-

wnątrz portowy, usługi żeglugowe (holownicze, pilotowe, cumowanie) oraz usługi na 
rzecz uczestników lądowych transportu dalekiego. Wymienione usługi są podstawą 
działalności morskiego portu handlowego.

2. Usługi związane z obsługą morskiego ruchu pasażerskiego (wycieczkowego i promo-
wego).

3. Usługi techniczne związane ze statkami oraz obiektami hydrotechnicznymi i urządze-
niami portowymi, jak z utrzymaniem i eksploatacją wyposażenie portu niezbędnego do 
ochrony naturalnego środowiska portowego i bezpieczeństwa portu i znajdujących się 
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w nim statków, pasażerów, pracowników, innych środków transportu dalekiego, oraz 
ładunków.

4. Usługi logistyczno-dystrybucyjne dodające wartość towarom będących w obrocie por-
towym (usługi manipulacyjne i serwisowe).

5. Usługi administracyjne i handlowo-finansowe obejmujące złożone procedury związa-
ne z transakcjami handlu morskiego, dokumentację portową, usługi handlowo-prawne 
oraz komunikacyjne i informacyjne [2].
Wymagania stawiane przed nowoczesnym portem można sformułować następująco:

− port powinien być przystosowany do sprawnej i bezpiecznej obsługi kierowanych do 
niego statków i ładunków,

− port powinien mieć szybkie i efektywne połączenia ze swoim zapleczem i przedpolem.
Nowoczesna infrastruktura portowa oraz sprawna infrastruktura dostępowa jest warun-

kiem dalszego wzrostu poziomu przeładunków. Należy zatem mieć na uwadze, że działal-
ność portu, mająca na celu intensywną obsługę dużych ilości materiałów, substancji i urzą-
dzeń, stwarza zagrożenia wymagające skutecznych czynności prewencyjnych. Zwłaszcza 
w przypadku procesów z udziałem substancji niebezpiecznych, mamy do czynienia z sze-
rokim spektrum niebezpieczeństw. Wśród nich na pierwszy plan wysuwają się zagrożenia 
pożarowe, które w przypadku wystąpienia awarii i katastrof technicznych w otoczeniu por-
towym, skutkują znacznymi stratami, dotyczącymi osób oraz zasobów materialnych.

Chcąc dokonać opisu zabezpieczenia przeciwpożarowego obszaru portowego należy 
wybrać jeden konkretny port i na jego przykładzie określić poziom i skalę zabezpieczeń, 
w szczególności związanych z szeroko pojętą ochroną przeciwpożarową. 

W związku z tym, że autorzy współpracują z podmiotami prowadzącymi działalność na 
obszarze Portu Gdańsk, do dalszej analizy wybrano właśnie ten port [12].

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie morskim, ustalenia roli i zakresu od-
powiedzialności poszczególnych instytucji oraz określenia zasad międzynarodowej współ-
pracy w wykrywaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom dla statków, w porcie wprowadzono 
postanowienia Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu i Między-
narodowy Kodeks Ochrony Statku i Obiektu Portowego. 

Zgodnie z postanowieniami prawa międzynarodowego, Port Gdańsk otrzymał numer 
IMO 12543 oraz lokalizator ONZ PLGDN.

W ZMPG S.A. funkcjonuje zintegrowany system zarządzania ochroną. Nad bezpie-
czeństwem czuwają wyspecjalizowane jednostki ratownictwa pożarowego, technicznego, 
ekologicznego, ochrony osób i mienia.

W porcie w Gdańsku w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem, ZMPG S.A. utworzył 
w ramach swoich struktur organizacyjnych Dział Bezpieczeństwa Portu, którym kieruje 
kierownik, którym kieruje i który sprawuje ogólny nadzór nad działalnością operacyjno – 
techniczną jednostek pożarniczych realizujących zadania na rzecz ZMPG S.A. W składzie 
osobowym tego Działu pracuje oficer ds. prewencji przeciwpożarowej, któremu w ramach 
kompetencji podlegają min. sprawy w zakresie bieżącej realizacji zadań spółek zgodnych 
z zawartymi umowami, w tym min. nadzór:
1) nadzorowanie działalności operacyjno-technicznej jednostek ochrony przeciwpożarowej:

− Portowej Straży Pożarnej „FLORIAN” Spółka z o.o.,
− Straż Ochrony Portu Gdańsk Spółka z o.o. oraz jej działu Morskiej Straży Pożarnej,

2) nadzór nad przeprowadzaniem czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie prze-
strzegania warunków bezpieczeństwa pożarowego we wszystkich obiektach i na tere-
nach zarządzanych przez ZMPG S.A.,
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3) nadzór nad przebiegiem służb i działalnością posterunków asystencyjnych przy zabez-
pieczaniu przeładunku materiałów niebezpiecznych,

4) nadzór gotowości operacyjno-technicznej spółek pożarniczych,
5) nadzór nad służbą dyżurną Ośrodka Ratownictwa ZMPG S.A [13].

Na podstawie zawartych wyżej wymienionych umów z Zarządem Morskiego Portu 
Gdańsk (ZMPG SA), zadania prewencyjne i operacyjno-techniczne na rzecz zabezpieczenia 
portu wykonują dwie spółki tj.: Portowa Straż Pożarna Florian sp. z o.o. (PSP Florian) od 
strony lądu oraz Morska Straż Pożarna Straży Ochrony Portu Gdańsk (MSP SOPG). Obie 
spółki są jednostkami ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu art. 15 ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej [1].

Należy nadmienić, że w pozostałych dużych portach morskich o podstawowym zna-
czeniu dla gospodarki narodowej (Gdynia, Szczecin-Świnoujście) również funkcjonują od-
powiednio przygotowane i wyposażone zawodowe jednostki ochrony przeciwpożarowej 
działające na terenie portów.

2. PROBLEM BADAWCZY I METODA BADAWCZA

Problem badawczy podejmowany w artykule określony został poprzez zdefiniowanie 
czym jest ochrona przeciwpożarowa, działanie ratownicze, strefa pożarowa itd.

Ochrona przeciwpożarowa to realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, 
zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym 
zagrożeniem poprzez:
− zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub inne-

go miejscowego zagrożenia,
− zapewnienie sił i środków niezbędnych do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub 

innego miejscowego zagrożenia,
− prowadzenie działań ratowniczych [1].

Poprzez miejscowe zagrożenie rozumie się inne niż pożar i klęska żywiołowa zdarzenie, 
wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody (katastrofy techniczne, 
chemiczne, ekologiczne), stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

Natomiast działanie ratownicze to każda czynność podjęta w celu ochrony życia, zdro-
wia, mienia lub środowiska, a także likwidacja przyczyn powstania pożaru, wystąpienia 
klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Ewakuacją jest uporządkowany ruch osób do miejsca bezpiecznego na zewnątrz budyn-
ku lub do innej strefy pożarowej bezpośrednio lub drogami komunikacji ogólnej, zwanymi 
dalej ewakuacyjnymi w przypadku pożaru lub innego niebezpieczeństwa [1].

Ponadto odpowiednie warunki ewakuacji to zespół przedsięwzięć oraz środków tech-
niczno-organizacyjnych zapewniających szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożo-
nej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających 
w obiekcie oraz jego funkcji i wymiarów, a polegają one w szczególności na:
− zapewnieniu odpowiedniej ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych,
− zachowaniu dopuszczalnej długości dróg ewakuacyjnych (dojść ewakuacyjnych),
− zapewnieniu odpowiedniej, bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzielenia dróg ewaku-

acyjnych oraz pomieszczeń,
− zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowla-

nych dróg ewakuacyjnych,
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− zapewnieniu oświetlenia awaryjnego w obiektach, w których jest ono niezbędne do 
ewakuacji ludzi,

− przestrzeganiu zakazu stosowania łatwo zapalnych elementów wykończenia wnętrz, 
okładzin ścian i sufitów oraz wykładzin podłogowy.
Drogi ewakuacyjne to poziome (korytarze) i pionowe (klatki schodowe) drogi komuni-

kacji ogólnej w budynku, którymi prowadzona jest ewakuacja. Budynki oraz części budyn-
ków, stanowiące odrębne strefy pożarowe z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, 
dzieli się na:
− mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane ka-

tegorią zagrożenia ludzi,
− produkcyjne i magazynowe,
− inwentarskie (służące do hodowli inwentarza).

Strefa pożarowa jest to maksymalna, dopuszczona przepisami powierzchnia, przestrzeń 
budynku, składu otwartego, kondygnacji (lub ich sumy), w obrębie, której może rozprze-
strzenić się pożar. Zakłada się, że pożar nie może rozprzestrzenić się na sąsiednie strefy 
pożarowe [4]. 

Strefę pożarową może stanowić budynek, albo jego część, oddzielona od innych bu-
dynków lub części budynku, elementami oddzielenia przeciwpożarowego, bądź też pasami 
wolnego terenu, o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych obiektów 
budowlanych. Powierzchnie kondygnacji połączonych niezamkniętymi otworami sumuje 
się przy ustalaniu wielkości strefy pożarowej.

Strefą pożarową może być również plac składowy. Natomiast materiałami niebezpiecz-
nymi pożarowo są:
− gazy palne,
− ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C),
− materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,
− materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu,
− materiały wybuchowe i pirotechniczne,
− materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji,
− materiały mające skłonności do samo zapalenia,
− inne materiały niż wymienione wyżej, jeśli sposób ich składowania, przetwarzania lub 

innego wykorzystania może spowodować powstanie pożaru [3]. 
Metoda badawczą będzie analiza stanu ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania 

portu Gdańsk do zwalczania zagrożeń o charakterze pożarowym. Analizowana będzie zgod-
ność rozwiązań organizacyjnych i budowlanych z przepisami prawnymi, a także gotowość 
systemu ochrony przeciwpożarowej portu do działania w momencie wystąpienia zagroże-
nia.

3. SYSTEM NADZORU NAD OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ 
W PORTACH

Obecnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pod względem regulacji prawnych 
w zakresie funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej w portach, sytuacja jest 
dość złożona. Dotyczy to zwłaszcza zagadnienia praktycznej realizacji obowiązków z za-
kresu bezpieczeństwa pożarowego. 
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Niezwykle istotną funkcję, sprzyjającą zachowaniu odpowiednich standardów w zakre-
sie bezpieczeństwa pożarowego w portach, pełnią Urzędy Morskie, które poprzez kapitana-
ty i bosmanaty portów mają za zadanie nadzorować w nich następujące obszary:
− całokształt funkcjonowania jednostek pływających z materiałami niebezpiecznymi,
− procedury realizacji prac niebezpiecznych pożarowo,
− składowanie i obrót materiałami niebezpiecznymi,
− stan bezpieczeństwa pożarowego na obszarze portów i przystani.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz. U. 2016, poz. 2145 z późn. zm.) 
do organów administracji morskiej należą między innymi sprawy nadzoru przeciwpożaro-
wego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach. Obowiązująca 
ustawa nie precyzowała jednak, w jaki sposób przedmiotowy nadzór ma być sprawowany. 
W związku z tym terenowe organy administracji morskiej – dyrektorzy urzędów morskich 
nie posiadali dotychczas jednolitych wytycznych co do zakresu, formy i sposobu realizowa-
nia tego obowiązku.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospo-
litej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do obo-
wiązującej ustawy nowy art. 50a, w którym określono szeroki katalog zadań, które powinny 
być realizowane w ramach nadzoru przeciwpożarowego organów administracji morskiej 
w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 
zakresu, trybu i sposobu sprawowania nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach 
morskich oraz morskich portach i przystaniach (Dz. U. 2017, poz. 118) w sposób szczegóło-
wy reguluje kwestie związane z nadzorem terenowych organów administracji morskiej (dy-
rektorów urzędów morskich) nad ochroną przeciwpożarową na obszarach im podległych, 
zgodnie z katalogiem zawartym w art. 50a ww. ustawy.

System nadzoru nad ochroną przeciwpożarową w portach i na obszarach morskich jest 
regulowany odrębnie w każdym z państw członkowskich UE i jest dostosowany do krajo-
wych systemów ochrony przeciwpożarowej. W związku z powyższym przedstawione roz-
wiązanie jest dostosowane do systemu obowiązującego w Polsce, zgodnie z którym siły 
i środki ochrony przeciwpożarowej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz nad-
zór Państwowej Straży Pożarnej nad ochroną przeciwpożarową obejmuje wyłącznie obszar 
lądowy kraju, z pominięciem morskich wód wewnętrznych oraz morza terytorialnego, które 
zgodnie z ustawą o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej 
stanowią terytorium RP.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zakresu, trybu i sposobu 
sprawowania nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich 
portach i przystaniach stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 1 
ust. 1 pkt 31 ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym minister właściwy 
do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres nadzoru przeciwpożarowego organów administracji morskiej,
2) sposób i tryb sprawowania nadzoru przeciwpożarowego,
3) szczegółowe warunki współpracy organów administracji morskiej z podmiotami, które 

uczestniczą w działaniach ratowniczo-gaśniczych w obrębie polskich obszarów mor-
skich oraz portów i przystani morskich,
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4) szczegółowy zakres informacji niezbędnych do określenia w planach zwalczania zagro-
żeń i zanieczyszczeń wód portowych, instrukcjach technologicznych i technologiczno-
-ruchowych oraz instrukcjach bezpiecznej obsługi statku,

5) szczegółowy zakres informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 3 – mając na uwadze 
znaczenie portu dla gospodarki narodowej oraz konieczność zapewnienia właściwe-
go poziomu ochrony przeciwpożarowej w polskich obszarach morskich oraz morskich 
portach i przystaniach.

4. ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE, BUDOWLANE 
I TECHNOLOGICZNE

Od kilkunastu lat zauważalny jest stały wzrost wielkości przeładunków towarów na 
obszarze portu Gdańsk. W roku 2016 łącznie przeładowano tu około 36 mln ton różnego 
rodzaju towarów, w tym około 19 mln ton towarów niebezpiecznych (co stanowiło około 53 
% całego wolumenu ładunków).

Biorąc pod uwagę towary niebezpieczne przeładunki dotyczyły głównie następujących 
towarów:
− materiałów wybuchowych i materiałów pirotechnicznych z klasy 1,
− gazów palnych z klasy 2,
− cieczy palnych z klasy 3,
− cieczy żrących (kwasów i ługów) z klasy 8,
− materiałów w stanie podgrzanym (cieczy o temperaturze wyższej niż 100oC oraz mate-

riałów stałych o temperaturze wyższej niż 240oC) z klasy 9.
Większość gazów i cieczy palnych była rozładowywana ze statków do zbiorników sta-

cjonarnych na lądzie przy pomocy stałych instalacji przeładunkowych.

 

Rys. 1. Asysta przeciwpożarowej podczas przeładunku przy nab. rudowym . Źródło: [11].
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Materiały wybuchowe, materiały pirotechniczne, gazy i ciecze palne stwarzały bardzo 
duże zagrożenie wybuchem lub pożarem, co powodowało konieczność odpowiedniego za-
bezpieczenia przeciwpożarowego tych operacji przeładunkowych, czyli tak zwanej asysty 
przeciwpożarowej[11].

Rys. 2. Stanowisko asysty przeciwpożarowej podczas przeładunku towarów  
niebezpiecznych na statek. Źródło: [11].

Materiały niebezpieczne z klas 8 i 9 nie stwarzają prawie w ogóle zagrożenia pożaro-
wego, natomiast stwarzają duże zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska.

Przy przeładunku tych materiałów nie zachodzi potrzeba dodatkowych działań (zabez-
pieczeń) ze strony SOPG i PSP Florian – jednostek ochrony przeciwpożarowej działających 
na terenie portu.

Przeładunki poszczególnych rodzajów towarów niebezpiecznych odbywają się w róż-
nych, odległych od siebie częściach portu, odrębnych obszarach portowych. Nawet jeżeli 
dla danego towaru funkcjonuje kilka stanowisk do przeładunku, to znajdują się one w odpo-
wiednich odległościach od siebie – tak, że stanowią one odrębne strefy pożarowe.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Asysta przeciwpożarowej podczas przeładunku przy nab. rudowym . Źródło: [11]. 
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Rys. 3. Widok stanowisk przeładunkowych w porcie północnym (NAFTOPORT).
Źródło: [http://www.naftoport.pl].

Zgodnie z zapisami rozporządzenia MGMŻŚ z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie za-
kresu, trybu i sposobu sprawowania nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach 
morskich oraz morskich portach i przystaniach poszczególne stanowiska przeładunkowe 
posiadają opracowane przez poszczególne terminale i zatwierdzone przez Urząd Morski 
„Instrukcje technologiczne”. 

Rys. 4. Widok stanowisk przeładunkowych w porcie północnym (NAFTOPORT).
Źródło: [http://www.naftoport.pl].
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Stanowiska przeładunkowe wyposażone są w różnego rodzaju stałe instalacje zabez-
pieczające, np. stanowiska do przeładunku cieczy palnych wyposażone są w stałe urządze-
nia gaśnicze wodno-pianowe (które mogą być sterowane miejscowo lub zdalnie). Ponadto 
większość stanowisk wyposażona jest w system telewizji przemysłowej TV, który umożli-
wia bieżąca kontrolę procesu przeładunku z odległości.

Rys. 5. Przykład sił i środków portu gdańskiego. 
Źródło: [11].

W razie potrzeby miejsce przeładunku towaru niebezpiecznego (zgodnie z zapisami 
„Instrukcji technologicznej”) ochraniane jest przez statki pożarnicze Morskiej Straży Pożar-
nej Straży Ochrony Portu Gdańsk i przez samochody pożarnicze Portowej Straży Pożarnej 
Florian – zawodowe jednostki ochrony przeciwpożarowej działające na obszarze portu. 

Jeśli przewiduje to „Instrukcja technologiczna” teren przeładunku objęty jest dodat-
kową ochroną fizyczną Straży Ochrony Portu Gdańsk (SOPG) posiadającą status SUFO 
– Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej, zapewniającą bezpieczeństwo fizyczne 
na obszarze portu Gdańsk.

Funkcjonariusze ochrony SOPG chronią obszar portu, nadzorują urządzenia monitorin-
gu, zajmują się kontrolą dostępu do poszczególnych obszarów portowych.

W strukturach Zarządu Morskiego Portu Gdańsk funkcjonuje także Ośrodek Ratowni-
ctwa zajmujący się koordynacją działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych na terenie 
portu. 

Nadzór służby dyżurnej Ośrodka Ratownictwa ZMPG S.A. sprawuje główny dyspozy-
tor portu za pośrednictwem dyspozytorów zmianowych.
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Rys. 6. Widok asysty PSP Florian przy statku. 
Źródło: [11].
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zawiadomić centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożaro-
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Zasady prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych określone są w wewnętrznych 
przepisach ZMPG S.A., w postaci planów ratowniczych, planów awaryjnych jak również 
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inne materiały (dynamiczny rozwój pożaru), możliwości opanowania zagrożenia w zarodku 
jest praktycznie nie możliwa. Zasady prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na ww. 
statkach będą sprowadzały się praktycznie do:
− szybkiego zapewnienia obrony terenów zagrożonych,
− ugaszenia pożaru w zarodku tylko wtedy, kiedy dotyczy on innych części tankowca niż 

zbiorniki z cieczą palną lub gazem,
− ograniczania rozwoju pożaru, gdy doszło do wybuchu,
− w sytuacji zagrożenia pożarem stosowana jest również zasada wyprowadzenia statku 

poza port. 

5. JEDNOSTKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Z jednostkami pływającymi wiążą się różne zagrożenia, na które system ratowniczy 
musi być przygotowany. Dodatkowe inne zagrożenia występują w stoczniach, gdzie szereg 
wykonywanych robót to prace pożarowo niebezpieczne. W związku z powyższym niezbęd-
nym jest rozwój wyspecjalizowanych portowych straży pożarnych i zakładowych straży 
pożarnych (podobnie jak w zakładach przemysłowych) posiadających możliwość prowa-
dzenia działań ratowniczych tak na wodzie, jak i od strony lądu.

Zabezpieczenie operacyjne portu Gdańsk stanowią jednostki ochrony przeciwpożaro-
wej utworzone na terenach portowych. Szczegóły funkcjonowania poszczególnych jed-
nostek, zdefiniowane obszary odpowiedzialności, jak również zasady dowodzenia akcją, 
sposób noszenia umundurowana i odzieży ochronnej, pełnienia służby, wykaz sprzętu etc. 
określają szczegółowo Regulaminy Organizacyjne tych jednostek.

Zgodnie z §18 ustawy o ochronie przeciwpożarowej [1] Regulaminy powstają pod 
nadzorem i w porozumieniu z Pomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP w Gdańsku 
natomiast dyrektorzy urzędów morskich w ramach uzgadniania ww. regulaminu organiza-
cyjnego podmiotu wykonującego zadania związane z ochroną przeciwpożarową w porcie 
weryfikują zawarte w nim informacje, w szczególności w zakresie ich zgodności z obowią-
zującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa morskiego 
i zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki.

Jak już wcześniej wspomniano zadania prewencyjne i operacyjno-techniczne na rzecz 
zabezpieczenia portu Gdańsk realizują dwa podmioty będące jednostkami ochrony przeciw-
pożarowej:
• Straż Ochrony Portu Gdańsk, swoimi statkami pożarniczymi z obsadą pożarniczą z PSP 

Florian, od strony wody,
• Portowa Straż Pożarna Florian (PSP Florian) od strony lądu.
Poza ZMPG ale na terenie Portu zabezpieczenie operacyjne w ramach obszarów chronio-

nych realizują:
• ZSP stoczni Remontowa SA,
• jednostki PSP JRG nr 2 i nr 4 KMPSP w Gdańsku. 
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Tabela 1. Zestawienie sił i środków jednostek ochrony ppoż. funkcjonujących w porcie 
Gdańsk. 

Lp. Nazwa jednostki JOP Obsada minimalna Główne wyposażenie
1 Zakładowa Straż Pożarna 

Gdańskiej Stoczni 
Remontowej S.A.
Gdańsk

4 ratowników + 1 
dyżurny PA

1. Samochód gaśniczy GBA 2,5/16
2. Samochód specjalny SLRMed

2 Morska Straż Pożarna 
SOPG Sp. z o.o.
Gdańsk

min. 8 osób (obsada 
marynarska statków – 
obsada dwóch statków) 

1. statek „STRAŻAK -4” 2. Statek 
„STRAŻAK -5” 3. Statek „STRAŻAK 
-6” 4. Zbiornik pływający ZB-MSPR 12

3 Portowa Straż Pożarna 
„FLORIAN” S.A. 
Gdańsk

10 ratowników + 1 
dyżurny PA

1. Samochód gaśniczy GCBA 4/24 2. 
Samochód gaśniczy GCBA 14/60 3. 
Samochód gaśniczy GCAPr 8/60/3000 
4. Samochód gaśniczy GBA 1,6/16 5. 
Samochód specjalny SCRt 6. Motorówka 
„PŁOMYK” 

W przypadku pożarów statków przewożących paliwa i gaz oraz inne materiały (dyna-
miczny rozwój pożaru), możliwości opanowania zagrożenia w zarodku jest praktycznie nie 
możliwa. Zasady prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na ww. statkach będą spro-
wadzały się praktycznie do:
− szybkiego zapewnienia obrony terenów zagrożonych,
− ugaszenia pożaru w zarodku tylko wtedy, kiedy dotyczy on innych części tankowca niż 

zbiorniki z cieczą palną lub gazem,
− ograniczania rozwoju pożaru, gdy doszło do wybuchu,
− w sytuacji zagrożenia pożarem stosowana jest również zasada wyprowadzenia statku 

poza port. 
Dlatego istnieje potrzeba utrzymywania w stałej gotowości zawodowe jednostki ochro-

ny przeciwpożarowej, które służą świadczeniu usług związanych z zabezpieczeniem infra-
struktury portowej w postaci:
− asyst przeciwpożarowych przy przeładunku towarów niebezpiecznych,
− asyst zabezpieczających podczas prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
− prowadzenia akcji ratowniczych podczas miejscowych zagrożeń,
− usuwania rozlewów z wód w obszarze portu, a także na wezwanie Urzędu Morskiego 

na wodach poza portem,
− usuwania skutków klęsk żywiołowych,
− gaszeniu ewentualnych pożarów.

Ponadto zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie przeciwpożarowej [1] mogą te jednostki 
na wezwanie Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyć w akcjach ratowniczo-gaśniczych 
poza terenem własnego działania (poza portem).

Zadania z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej i operacyjno-techniczne na rzecz za-
bezpieczenia portu od strony lądu, wykonuje Portowa Straż Pożarna Florian Sp. z o.o. (PSP 
Florian).

Podstawową działalnością PSP Florian jest ochrona przeciwpożarowa terenów i obiek-
tów zarządzanych przez ZMPG S.A. polegająca na realizacji przedsięwzięć mających na 
celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub 
innego miejscowego zagrożenia.

 



261

Rys. 8. Stanowisko do symulacji pożarów na instalacji cieczy lub gazów palnych  
w PSP Florian. Źródło: archiwum foto M. Rabczak.

Na wyposażeniu spółki znajduje się pięć samochodów bojowych. PSP Florian w ra-
mach umowy z ZMPG S.A. zapewnia obsadę trzech samochodów pożarniczych i czasową 
obsadę pożarniczą załogi dwóch statków pożarniczych w gotowości operacyjnej 24 godziny 
na dobę oraz obsadę trzeciego statku pożarniczego, w zależności od potrzeb.

Strażakami spółki PSP Florian są pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje 
i przygotowanie zawodowe.

PSP Florian prowadzi również autoryzowany Warsztat sprzętu przeciwpożarowego 
oraz ośrodek kształcenia i doskonalenia zawodowego. W ośrodku znajdują się trenażery 
imitujące instalacje do przesyłania, magazynowania oraz przetwarzania cieczy i gazów 
palnych, które pozwalają na przetrenowanie zasad postępowania w przypadku podobnych 
prawdziwych zdarzeń.

 

Rys. 9. Szkolenie doskonalące strażaków PSP Florian na instalacji symulującej  
pożary gazów i cieczy palnych. Źródło: archiwum foto M. Rabczak.
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Rys. 9. Szkolenie doskonalące strażaków PSP Florian na instalacji symulującej pożary gazów  
i cieczy palnych. Źródło: archiwum foto M. Rabczak. 
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Rys. 10. Szkolenie doskonalące strażaków PSP Florian na instalacji symulującej pożary 
gazów i cieczy palnych. Źródło: archiwum foto M. Rabczak.

Zadania operacyjno-techniczne na rzecz zabezpieczenia portu od strony wody, wyko-
nuje Morska Straż Pożarna Straży Ochrony Portu Gdańsk (MSP SOPG), która stanowi spe-
cjalistyczną jednostkę ochrony przeciwpożarowej utworzonej w SOPG w Pionie Ochrony 
Przeciwpożarowej. Natomiast zasady funkcjonowania statków pożarniczych określa „Re-
gulamin służby statków pożarniczych MSP SOPG”.

Służba operacyjno-techniczna statku pożarniczego polega na wykonaniu zadań ratow-
niczo-gaśniczych, samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi statkami oraz lądową stra-
żą pożarną. Działania ratowniczo-gaśnicze statek pożarniczy prowadzi w formie natarcia 
na źródło ognia lub obrony obiektów bądź obszaru zagrożonego pożarem i mogą być pro-
wadzone ze stanowisk gaśniczych na statku pożarniczym lub z zastosowaniem abordażu 
bądź desantowania. Prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych wewnętrznych na statku 
wymaga uprzedniego wykonania abordażu w wypadku działań na jednostkach pływających 
lub desantowania w razie akcji na obiektach lądowych.
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Rys. 9. Szkolenie doskonalące strażaków PSP Florian na instalacji symulującej pożary gazów  
i cieczy palnych. Źródło: archiwum foto M. Rabczak. 
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Rys. 11. Przykład działań MSP SOPG (działania gaśnicze i asysta). 
Źródło: archiwum foto K. Bielecki.

W realizacji tych zadań Spółka MSP SOPG posługuje się statkami pożarniczymi zdol-
nymi do samodzielnego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych (Strażak 4, Strażak 5 
i Strażak 6). 

Statki pożarnicze mogą być używane tylko do celów związanych z wykonywaniem 
zadań ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności do:
− prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,
− udziału w zapobieganiu pożarom poprzez pełnienie służb asystencyjnych,
− współdziałania w akcjach ratowniczych i zwalczania klęsk żywiołowych na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach,
− zwalczania zanieczyszczeń wód portowych,
− szkolenia pożarniczego.

Stan liczebny załogi statku pożarniczego jest indywidualnie ustalany przez właściwego 
klasyfikatora na wniosek armatora. Stan liczebny załogi określony jest w „Karcie bezpie-
czeństwa” zatwierdzony przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

Rys. 10. Szkolenie doskonalące strażaków PSP Florian na instalacji symulującej pożary gazów  
i cieczy palnych. Źródło: archiwum foto M. Rabczak. 
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Rys. 11. Przykład działań MSP SOPG (działania gaśnicze i asysta).  
Źródło: archiwum foto K. Bielecki. 
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Rys. 12. Przykład działań MSP SOPG (działania gaśnicze i asysta).
Źródło: archiwum foto K. Bielecki.

W składzie działu Morskiej Straży Pożarnej SOPG wchodzą, także marynarze, którzy 
posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje strażaków – ratowników.

Załogę statków pożarniczych stanowią marynarze z MSP SOPG oraz przyjęci czasowo 
na pokład statku pożarniczego strażacy nie zatrudnieni przez MSP SOPG, których pobyt na 
statku jest uzasadniony względami służbowymi tj. strażacy z PSP Florian jako specjalistów 
z dziedziny ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, którzy stanowią wsparcie dla 
załogi statku pożarniczego, wynika z posiadanych urządzeń, wyposażenia w sprzęt i środki 
służące do zwalczania pożaru oraz prowadzenia akcji ratunkowych i awaryjnych w różnych 
warunkach w zakresie przewidywanych zadań. Dlatego przyjęto wyrażać ją potencjałem 
możliwości gaśniczych statków pożarniczych posiadających pompownie pożarowe (wy-
dajnością pomp wodnych), liczbą działek i ich wydajności, które mogą wodę lub pianę 
skierować na palący się obiekt, odpornością na działanie ognia przez zastosowanie urządzeń 
do samoobrony.

Statki pożarnicze są także wyposażone w sprzęt do zwalczania i ograniczania rozlewów 
(zapory przeciwolejowe). W 2016 roku statki pożarnicze brały udział w 454 asystach ope-
racji przeładunkowych.

6. PODSUMOWANIE

Przeprowadzone badania pozwoliły na potwierdzenie, że zagadnienia dotyczące ochro-
ny przeciwpożarowej w porcie gdańskim polegają przede wszystkim na:
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Rys. 12. Przykład działań MSP SOPG (działania gaśnicze i asysta).  
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− realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed poża-
rem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem,

− zapewnieniu odpowiedniej ilości sił i środków do zwalczania pożarów, klęski żywioło-
wej lub innego miejscowego zagrożenia,

− przestrzeganiu przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technolo-
gicznych oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

− wyposażeniu budynku lub terenu w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze 
są prawidłowo realizowane na obszarze portu Gdańsk.
Dynamiczny rozwój infrastruktury i obrotów towarowych w porcie, wymaga od za-

rządu portu utrzymania właściwego poziomu bezpieczeństwa na zarządzanych terenach 
i akwenach. Zagrożenie wynikające z przeładunku materiałów niebezpiecznych, determi-
nuje władze portu do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa portu oraz realizacji 
inwestycji w tym zakresie.

W grupie produktów niebezpiecznych przeładowywanych w porcie znajdują się ropa 
naftowa, benzyna, paliwo lotnicze, olej bazowy, olej napędowy, olej opałowy, reformat, 
węgiel, koks, kwas fosforowy, kwas siarkowy, kwas solny, ług sodowy, asfalt płynny, saletra 
amonowa i inne, dlatego też w porcie jako obszarze ważnym dla interesu gospodarczego 
państwa, utrzymywane są niezbędne siły i środki bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa 
pożarowego.

Wejście w życie rozporządzenia MGMiŻŚ w sprawie zakresu, trybu i sposobu sprawo-
wania nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach 
i przystaniach wprowadza pewne ujednolicenia w zakresie nadzoru przeciwpożarowego 
w polskich portach morskich. Należy mieć nadzieję, że pełna realizacja zapisów rozporzą-
dzenia jeszcze bardziej podniesie poziom bezpieczeństwa pożarowego w obszarach mor-
skich i portach morskich RP.
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PRZEPISY PRAWA REGULUJĄCE ZAGADNIENIA 
KONTROLI OKRESOWYCH

 MAJĄCYCH WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO 
UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Streszczenie

W artykule przedstawiono szczegółowe zestawienia dotyczące przepisów prawa, które re-
gulują zagadnienia dotyczące wykonywania kontroli okresowych obiektów budowlanych. 

Summary

The article presents detailed statements regarding legal regulations that regulate issues rela-
ted to the performance of periodic inspections of construction works
Słowa kluczowe: obiekt budowlany, kontrola okresowa, prawo budowlane 

1. Diagnostyka obiektu budowlanego na etapie eksploatacji

Jak wynika z prac [3, 4], podczas eksploatacji obiektów budowlanych, na skutek róż-
nych procesów w skali makro i mikro, dochodzi do ciągłej degradacji ich stanu technicz-
nego. Wraz z upływem czasu, uszkodzenia konstrukcji tych obiektów postępują szybciej 
i gwałtowniej.

Na obniżanie stanu technicznego konstrukcji ma wpływ wiele czynników, a między 
innymi:
• właściwości fizyczne i chemiczne materiałów, a w szczególności ich związek z czasem,
• ujawnianie się w czasie błędów projektowych i wykonawczych,
• nieprzestrzeganie zasad właściwej eksploatacji,
• zaniedbywanie realizacji remontów i napraw,
• przeciążenia konstrukcji i wiele innych.

Z powyższych względów diagnostyka obiektów budowlanych w procesie ich eksploata-
cji jest niezbędna dla zachowania walorów bezpieczeństwa tych obiektów. Praktyka wska-
zuje, że właśnie w tym procesie ujawniają się wszystkie nieprawidłowości popełnione na 
etapie przedeksploatacyjnym obejmującym okresy: przedprojektowy, projektowania oraz 
budowy.

Każdy obiekt budowlany, nawet najsolidniej wykonany należy podczas użytkowa-
nia obserwować i okresowo kontrolować, aby moc zawsze określić stan jego degradacji 
i możliwość jego dalszego bezpiecznego użytkowania. Zatem dokonywanie okresowych 
kontroli obiektów budowlanych umożliwia zachowanie ich bezpieczeństwa w procesie 
eksploatacji. Znaczenie regularnych okresowych kontroli obiektu budowlanego dostrzega 
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Ustawodawca, nakazujący w przepisach ustawy – Prawo budowlane,  właścicielowi (za-
rządcy) przeprowadzanie takich kontroli i wykorzystywanie ich ustalenia do planowania 
nie tylko zabiegów konserwacyjnych ale również działań remontowych przywracających 
lub poprawiających wartość użytkową obiektu budowlanego.

Kontrole okresowe przewidziane ww. przepisami o określonej częstości i określonym 
zakresie – stanowią wstępną formę diagnostyki obiektów budowlanych. Okresowe kon-
trole, charakteryzujące się największym poziomem uogólnienia, mają na celu:
• sprawdzenie stanu obiektu budowlanego bazując na jego oględzinach zewnętrznych 

i wewnętrznych i wykryciu nieprawidłowości, których przyczyny są ewidentne, a także
• zarejestrowanie symptomów wskazujących na możliwość wystąpienia zagrożenia 

bezpieczeństwa, i jeśli jest to możliwe na tym etapie kontroli określenia prawdopodob-
nych przyczyn ich występowania.
Kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego, w zakresie określonym w ww. 

przepisach prawa polegają na dokonaniu oceny stanu technicznego, która zawiera elementy:
• opisowe dotyczące stanu zużycia uszkodzeń obiektu budowlanego lub jego części,
• analityczne dotyczące przyczyny zużycia obiektu budowlanego lub jego części i
• oceniające spodziewany (projektowany) stan techniczny obiektu budowlanego lub jego 

części, w kontekście możliwości bezpiecznego użytkowania obiektu lub jego części je-
śli są one oczywiste i nie wymagają zastosowania procedury wyjaśniającej polegającej 
na przykład na opracowaniu ekspertyzy technicznej obiektu lub jego części.
Wywołują one, w przypadku stwierdzenia stanu zagrożenia bezpieczeństwa kontrolo-

wanego obiektu budowlanego, działania zarówno właściciela (lub zarządcy) jak i organu 
nadzoru budowlanego.

Zagadnienia bezpieczeństwa obiektów budowlanych, w tym również  uwarunkowane 
w zakresie okresowych kontroli tych obiektów - są regulowane przede wszystkim przepi-
sami ustawy – Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz licznymi 
przepisami okołobudowlanymi, których znajomość jest wymagana do stosowanie w szero-
ko rozumianym procesie budowlanym, zarówno inwestycyjnym, jaki i eksploatacyjnym. 

2. Wprowadzenie do przepisów prawa regulujących zagadnienia  
bezpieczeństwa obiektów budowlanych

Art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane (Pb) zobowiązuje, aby obiekt budowlany jako 
całość oraz poszczególne części wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi pro-
jektować, budować, użytkować i utrzymywać (biorąc pod uwagę przewidywany okres użyt-
kowania) w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie szeregu warunków, spośród których 
należy wyróżnić wymagania podstawowe dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Osoby uczestniczące w procesie eksploatacji obiektów budowlanych (w tym osoby do-
konujące kontroli tych obiektów) znać te przepisy, posiadać znajomość zasad wiedzy tech-
nicznej oraz stosować je w praktyce. 

Dostęp do przepisów prawa jest możliwy w bazie „Internetowy system aktów praw-
nych” publikowanej na stronie internetowej Sejmu RP (www.isap.sejm.gov.pl), zawiera-
jącej opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach 
urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim – wydawanych przez Prezesa Rady 
Ministrów. Akty normatywne i inne akty prawne ogłasza się w formie dokumentu elektro-
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nicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmio-
tów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

Wśród ww. przepisów wyróżniamy:
a) przepisy ustawy – Prawo budowlane wraz 31 przepisami wykonawczymi – regulujący-

mi zagadnienia szeroko rozumianego procesu budowlanego (zarówno inwestycyjnego, 
jak i eksploatacyjnego) oraz

b) przepisy z obszaru budownictwa – związane z przepisami ww. ustawy, określane po-
tocznie „przepisami okołobudowlanymi”.

W artykule wyeksponowano podstawowe przepisy, z którymi osoby uczestniczące 
w procesie eksploatacji obiektów budowlanych spotykają się najczęściej. 

3. Zakres regulacji ustawy – Prawo budowlane

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, t. j.) nor-
muje:
a) działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiek-

tów budowlanych oraz
b) zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Schemat ogólnego zakresu tej regulacji przedstawiono na rys. 1.1.

Ustawa – Prawo budowlane (Pb) zawiera 11 rozdziałów:
Rozdział 1 – Przepisy ogólne – zawierają m.in.:

● definicję 24 pojęć (w tym pojęcie obiektu budowlanego, robót budowlanych, obszaru  
oddziaływania obiektu budowlanego itp.);

● wymagania dotyczące projektowania, budowania i eksploatacji obiektów budowlanych;
● zagadnienie przepisów techniczno-budowlanych.

Rys. 1. Zakres regulacji ustawy – Prawo budowlane

 
Ustawa z dnia 07.07.1994 r.  – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, t. j.) 

normuje: 
a) działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów 
budowlanych oraz 
b) zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 
Schemat ogólnego zakresu tej regulacji przedstawiono na rys. 1.1. 
 
Ustawa – Prawo budowlane (Pb) zawiera 11 rozdziałów: 
Rozdział 1 – Przepisy ogólne – zawierają m.in.: 
 definicję 24 pojęć (w tym pojęcie obiektu budowlanego, robót budowlanych, obszaru  
    oddziaływania obiektu budowlanego itp.); 
 wymagania dotyczące projektowania, budowania i eksploatacji obiektów  
    budowlanych; 
 zagadnienie przepisów techniczno-budowlanych. 
 

Zaspokojenie potrzeb użytkowych  na określonym poziomie, w tym zapewnienie 
bezpieczeństwa  obiektów budowlanych 

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - Prawo  budowlane - normuje

Działalność obejmującą sprawy projektowania, 
budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów 
budowlanych

Zasady działania organów administracji 
publicznej - w sprawach projektowania, 
budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów 
budowlanych

W ustawie określono:
• definicje podstawowych pojęć, 
• zagadnienia wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
• wymagania dotyczące obiektów budowlanych,  
• zasady postępowania w sprawach robót i obiektów budowlanych,   
• prawa  i  obowiązki  uczestników procesu budowlanego oraz procesu eksploatacyjnego, 
• właściwość organów AAB i NB, 
• postępowanie w  przypadku zaistnienia katastrofy budowlanej, a także
• sankcje karne związane z  nieprzestrzeganiem przepisów ustawy - Prawo budowlane.

cel

 
                        

Rys. 1.1  Zakres regulacji ustawy – Prawo budowlane 
 
Rozdział 2 – Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie; 
Rozdział 3 – Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego (inwestora, inspektora 
nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy lub kierownika robót); 
Rozdział 4 – Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych, w którym 
określono uwarunkowania prawne dotyczące prowadzenia robót budowlanych (zaliczanych 
do pojęcia budowa oraz pozostałych robót budowlanych), 
w tym wymagania dotycz¹ce uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia zamiaru 
wykonywania robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia; 
Rozdział 5 – Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych – określający 
podstawowe czynności związane z rozpoczęciem robót budowlanych, ich prowadzeniem, 
dokonywaniem odbiorów, a także obowiązki inwestora, projektanta, kierownika budowy i 
inspektora nadzoru inwestorskiego; 
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Rozdział 2 – Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie;
Rozdział 3 – Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego (inwestora, inspektora 

nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy lub kierownika robót);
Rozdział 4 – Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych, w którym okre-

ślono uwarunkowania prawne dotyczące prowadzenia robót budowlanych (zaliczanych 
do pojęcia budowa oraz pozostałych robót budowlanych),

w tym wymagania dotycz¹ce uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia zamiaru wyko-
nywania robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia;

Rozdział 5 – Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych – określający podsta-
wowe czynności związane z rozpoczęciem robót budowlanych, ich prowadzeniem, do-
konywaniem odbiorów, a także obowiązki inwestora, projektanta, kierownika budowy 
i inspektora nadzoru inwestorskiego;

Rozdział 6 – Utrzymanie obiektów budowlanych – określający obowiązki właściciela lub 
zarządcy, związane z utrzymywaniem obiektu, w tym w szczególności okresowe kon-
trole obiektów;

Rozdział 7 – Katastrofa budowlana – określający definicję katastrofy budowlanej oraz obo-
wiązki różnych podmiotów w tym zakresie, a także organów nadzoru budowlanego;

Rozdział 8 – Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego;
Rozdział 9 – Przepisy karne – związane z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy;
Rozdział 10 – Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – dotycząca osób pełniących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie;
Rozdział 11 – Przepisy przejściowe i końcowe.

Ustawa zawiera załącznik określający kategorie obiektów budowlanych wraz z przypi-
sanymi im współczynnikami kategorii obiektu (k) oraz współczynnikami wielkości obiektu 
(w), które są wykorzystywane przez organy administracji publicznej właściwe w sprawach 
robót i obiektów budowlanych przy:
a) nakładaniu obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;
b) kosztów związanych z czynnościami kontrolnymi tych organów, a także
c) przy ustalaniu wysokości opłaty legalizacyjnej.

4. Przepisy wykonawcze do ustawy – Prawo budowlane

4.1. Przepisy techniczno-budowlane

Do ustawy Pb wydano, na podstawie delegacji zawartych w tej ustawie, 31 aktów wy-
konawczych dotyczących m.in.:
● 18 przepisów techniczno-budowlanych – wymienione przepisy omówiono w punkcie 

3.2. niniejszego rozdziału;
● 18 innych przepisów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Pb do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się:
a) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, 

uwzględniające wymagania, o których mowa w art. 5 ust. 1–2b ustawy Pb;
b) warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

Ustawa zawiera delegację do określania ww. warunków technicznych w drodze rozpo-
rządzenia:
a) warunki, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie określają:



271

● minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodaro-
wania przestrzennego oraz mieszkalnictwa dla budynków oraz związanych z nimi 
urządzeń,

● właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budow-
nictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalni-
ctwa, dla obiektów budowlanych nie będących budynkami;

b) warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych określają:
● minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowa-

nia przestrzennego oraz mieszkalnictwa dla budynków mieszkalnych,
● właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budow-

nictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalni-
ctwa – dla innych obiektów budowlanych.

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe warunki technicz-
ne, jakim powinny odpowiadać budynki służące bezpieczeństwu lub obronności państwa 
albo których przepisów, wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy Pb, nie stosuje się 
do tych budynków, biorąc pod uwagę funkcję tych budynków oraz potrzebę zapewnienia 
bezpieczeństwa lub obronności państwa (art. 8 Pb).

Na podstawie ww. delegacji wydano:
a) 16 rozporządzeń dotyczących warunków, jakim powinny odpowiadać obiekty budowla-

ne i ich usytuowanie;
b) jedno samodzielne rozporządzenie z grupy warunków technicznych użytkowania 

obiektów budowlanych – tzn. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 
(Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836, z późn. zm.) i jedno rozporządzenie z grupy warun-
ków technicznych użytkowania obiektów budowlanych wydanych łącznie z warunkami 
technicznymi, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie (roz-
porządzenie w sprawie warunków technicznych lotnisk cywilnych).
Wymienione rozporządzenia są dostępne m.in. na stronie internetowej Głównego Urzę-

du Nadzoru Budowlanego (www.gunb.gov.pl) oraz w Bazie Internetowy System Aktów 
Prawnych dostępnej na stronie internetowej Sejmu RP (www.isap.sejm.gov.pl).

Przepisy rozporządzeń dotyczących warunków, jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane i ich usytuowanie, zawierają minimalne wymagania techniczne, które należy 
spełnić, podczas projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów budowlanych aby 
były zapewnione wymagania podstawowe i inne wymagania określone w art. 5 ustawy Pb.

 Projektant jest zobowiązany do stosowania warunków technicznych podczas projek-
towania obiektów budowlanych, dla których takie warunki zostały ustalone. Oczywiście, 
jeżeli pozwalają na to względy ekonomiczne, można zaprojektować obiekt, przyjmując ko-
rzystniejsze rozwiązania w zakresie warunków technicznych. Z kolei niezastosowanie się 
do ustaleń ww. warunków przy projektowaniu nowego obiektu budowlanego (dla których 
takie warunki zostały ustalone) jest niedopuszczalne. 

Odstępstwo od ustaleń zawartych w warunkach technicznych podczas projektowania 
nowych obiektów budowlanych wymaga zastosowania procedury określonej w art. 9 usta-
wy Pb. Procedurę tę zilustrowano na rys. 1.2 .

W przypadku braku warunków technicznych dla określonego rodzaju obiektu budow-
lanego podczas projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektu budowlanego należy 
posługiwać się wiedzą techniczną, w taki sposób, aby były zapewnione wymagania podsta-
wowe i inne wymagania określone w art. 5 ustawy Pb.
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4.2. Podstawowe informacje o przepisach techniczno-budowlanych

4.2.1. Obiekty, dla których wydano warunki techniczne

W wykonaniu delegacji zawartej w art. 16 ustawy – Pb wydano rozporządzenia doty-
czące warunków technicznych, w sprawie:
● budowli hydrotechnicznych,
● morskich budowli hydrotechnicznych,
● budowli rolniczych,
● lotnisk cywilnych,.
● skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi,
● obiektów budowlanych metra,
● zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności,
● obiektów budowlanych nie będących budynkami, służących obronności Państwa,
● budowli kolejowych,
● dróg publicznych,
● drogowych obiektów inżynierskich,
● sieci gazowych,
● strzelnic garnizonowych,
● baz i stacji paliw płynnych, rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do 

transportu ropy naftowej i produktów naftowych. 

4.2.2. Wykaz rozporządzeń w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  
odpowiadać obiekty budowalne i ich usytuowanie

1) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579). 

 Budowle hydrotechniczne – to budowle wraz z urządzeniami i instalacjami techniczny-
mi z nimi związanymi, służące gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wod-
nych i korzystaniu z nich, w tym: zapory ziemne i betonowe, jazy, budowle upustowe 
z przelewami i spustami, przepusty wałowe i mnichy, śluzy żeglugowe, wały prze-
ciwpowodziowe, siłownie i elektrownie wodne, ujścia śródlądowych wód powierzch-
niowych, wyloty ścieków, czasze zbiorników wodnych wraz ze zboczami i skarpami, 
pompownie, kanały, sztolnie, rurociągi hydrotechniczne, syfony, lewary, akwedukty, 
budowle regulacyjne na rzekach i potokach, progi, grodzie, nadpoziomowe zbiorniki 
gromadzące substancje płynne i półpłynne, porty, baseny, zimowiska, pirsy, mola, po-
mosty, nabrzeża, bulwary, pochylnie i falochrony na wodach śródlądowych, przepławki 
dla ryb.

 Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie, przebudowie, re-
moncie i utrzymaniu ww. obiektów a także ich użytkowaniu.

2) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7.10.1997 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81, t.j.).

 Budowle rolnicze – to budowle dla potrzeb rolnictwa i przechowalnictwa produktów 
rolnych, w szczególności takie jak: zamknięte zbiorniki na płynne odchody zwierzęce, 
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płyty do składowania obornika, silosy na kiszonki, silosy na zboże i pasze, komory fer-
mentacyjne i zbiorniki biogazu rolniczego.

 Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie, przebudowie, re-
moncie i utrzymaniu ww. obiektów a także ich użytkowaniu.

3) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1.06.1998 r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotech-
niczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998, Nr 101, poz. 645).

 Morskie budowle hydrotechniczne to budowle morskie (nawodne i podwodne) wzno-
szone:

● na morzu terytorialnym,
● na morskich wodach wewnętrznych,
● na lądzie lecz w rejonie bezpośredniego kontaktu z akwenami morskimi, czyli w pasie 

technicznym nadbrzeżnego pasa wybrzeża morskiego,
● w portach i przystaniach morskich,
 która wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi związanymi z ta budowlą, urzą-

dzeniami technicznymi oraz innym celowym wyposażeniem niezbędnym do spełniania 
przeznaczonej mu funkcji stanowi całość techniczno-użytkową.

 Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie, przebudowie, re-
moncie i utrzymaniu ww. obiektów a także ich użytkowaniu.

4) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31.08.1998 r. w spra-
wie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. z 1998 r., Nr 130, 
poz. 645, z 2003 r. Nr 139, poz. 1191, z 2008 r., Nr 178, poz. 1098).
Przepisy rozporządzenia ustalają:

● warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać lotniska cywilne (przeznaczone do 
startów i lądowań samolotów oraz śmigłowców) i ich usytuowanie oraz

● warunki techniczne użytkowania lotnisk cywilnych.
 Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie, przebudowie, re-

moncie i utrzymaniu ww. obiektów a także ich użytkowaniu.
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z dro-
gami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1744).

Przepisy rozporządzenia:
● stosuje się przy projektowaniu, budowie, przebudowie, remoncie i utrzymaniu skrzy-

żowań linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami publicznymi i drogami we-
wnętrznymi, a także ich użytkowaniu;

● nie są stosowane do skrzyżowań linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami 
wewnętrznymi i przejściami służbowymi, służącymi zarządcy infrastruktury kolejowej.

 Warunki techniczne skrzyżowań linii kolejowych lub bocznic kolejowych z liniami 
tramwajowymi regulują odrębne przepisy.

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.06.2011 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz.  
U. z 2011 r., Nr 144, poz. 859).
Obiekty budowlane metra powinny spełniać wymagania dotyczące:

● bezpieczeństwa konstrukcji, w szczególności w zakresie wytrzymałości, nośności i sta-
teczności;

● bezpieczeństwa pożarowego;
● minimalizowania skutków zalania;
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● zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pojazdów metra;
● ochrony środowiska;
● ochrony przed gromadzeniem się wody oraz sposobów jej odprowadzania;
● dostosowania do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się;
● zaopatrzenia w niezbędne media.
 Budowle mogące ulegać zużyciu lub korozji projektuje się i buduje w sposób umożli-

wiający dokonywanie napraw i zabezpieczeń. 
 Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie, przebudowie, re-

moncie i utrzymaniu ww. obiektów a także ich użytkowaniu.
7) Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21.04.1995 r. w sprawie warunków technicznych 

zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności (Dz. U. Nr 50, poz. 271).
 Warunki techniczne dotyczą zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łącz-

ności przeznaczonych do pracy w krajowej sieci telekomunikacyjnej lub we współpra-
cy z tą siecią. Obiekty budowlane łączności to obiekty budowlane mieszczące zespoły 
urządzeń telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych, pocztowych lub technologicz-
nych łączności. 

 Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie, przebudowie, re-
moncie i utrzymaniu ww. obiektów a także ich użytkowaniu.

8) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2.08.1996 r. w sprawie warunków  
technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynka-
mi,  służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 oraz 
z 2001 r. Nr 120, poz. 1291).

 W rozporządzeniu ustalono ogólne warunki techniczne jakim powinny odpowiadać 
obiekty budowlane nie będące budynkami ani budowlami służące obronności pań-
stwa, urządzenia związane z tymi obiektami przeznaczone doi wykorzystania techniki 
wojskowej i sprzętu bojowego, uzbrojenia i łączności, a także technicznych systemów 
służących celom szkoleniowym Sił Zbrojnych, oraz usytuowania tych obiektów. Ww. 
warunki techniczne ustalono dla następujących obiektów budowlanych terenowej bazy 
szkoleniowej:

● garnizonowych obiektów szkoleniowych oraz
● poligonowych obiektów szkoleniowych.
 Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie, przebudowie, re-

moncie i utrzymaniu ww. obiektów a także ich użytkowaniu.
9) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w spra-

wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytu-
owanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987).

 Budowla kolejowa – to całość techniczno-użytkowa wraz z gruntem, na którym jest 
usytuowana, oraz instalacjami i urządzeniami służąca do ruchu pojazdów olejowych, 
organizacji i sterowania tym ruchem umożliwiające dokonywanie przewozów osób lub 
mienia. Budowle kolejowe dzieli się na:

a) Kolejowe budowle drogowe, których konstrukcja jest bezpośrednio i pośrednio związa-
na z ruchem pojazdów kolejowych, które dotyczą:
● Drogi szynowe (normalnotorowe, szerokotorowe i wąskotorowe),
● Kolejowe obiekty inżynierskie (mosty, wiadukty, przepusty, konstrukcje oporowe, 

budowle ziemne, skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi na jednym 
poziomie, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych),

● Urządzenia zasilania elektrotrakcyjnego,
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b) Kolejowe budowle towarzyszące, które stanowią:
● Budowle i urządzenia związane z obsługą przewozów osób i rzeczy,
● Budowle zaplecza technicznego taboru kolejowego i dróg szynowych,
● Budowle i urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym,
● Budowle i urządzenia telekomunikacyjne,
● Urządzenie elektroenergetyki nietrakcyjne i sieci techniczne.

c) Koleje niekonwencjonalne (np. koleje linowe, linowo-terenowe, magnetyczne).
 Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie, przebudowie, re-

moncie i utrzymaniu ww. obiektów a także ich użytkowaniu.
10) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w spra-

wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuo-
wanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124, t.j.).

 W rozporządzeniu określono warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i związane z nimi urządzenia budowlane oraz ich usytuowanie. Warunki tech-
niczne, jakim powinny odpowiadać autostrady płatne i drogowe obiekty inżynierskie 
oraz ich usytuowanie, określają przepisy odrębne.

 Warunki techniczne przy zachowaniu przepisów prawa budowlanego, przepisów o dro-
gach publicznych oraz przepisów odrębnych, a także ustaleń Polskich Norm zapewniają 
w szczególności:

a) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:
● bezpieczeństwa użytkowania,
● nośności i stateczności konstrukcji,
● bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego 

zagrożenia,
● ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed nadmiernym 

hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleb;
b) odpowiednie warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem drogi publicznej;
c) niezbędne warunki do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepełnosprawne, 

w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.
 Przepisy ww. rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie oraz przebudo-

wie dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń budowlanych, a także przy projek-
towaniu i budowie urządzeń niezwiązanych z drogami publicznymi, sytuowanych w ich 
pasach drogowych.

11) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 oraz z 2010 r. Nr 65, poz. 408).

 W rozporządzeniu określono warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie (takie jak: obiekty mostowe, tunele, przepusty i konstrukcje opo-
rowe). Warunki techniczne przy zachowaniu przepisów prawa budowlanego, przepisów 
o drogach publicznych oraz przepisów odrębnych, a także ustaleń Polskich Norm za-
pewniają w szczególności:
● bezpieczeństwo konstrukcji w aspekcie zapewnienia nośności i stateczności,
● bezpieczeństwo z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru, powodzi, pochodu lo-

dów, uderzenia statków i pojazdów, wpływu ruchu zakładu górniczego,
● bezpieczeństwo użytkowania,
● bezpieczeństwo obsługi i bieżącego utrzymania obiektów,
● trwałość obiektów,
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● ochronę środowiska przyrodniczego,
● warunki użytkowe uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.

 Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie, przebudowie, re-
moncie i utrzymaniu ww. obiektów a także ich użytkowaniu.

12) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640). 
Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie, przebudowie sieci 
gazowej służącej do transportu gazu ziemnego. Przepisów rozporządzenia nie stosuje 
się do:
● sieci gazowych służących do transportu gazów technicznych i skroplonych gazów 

węglowodorowych (C3-C4);
● sieci gazowych w kanałach zbiorczych;
● doświadczalnych sieci gazowych;
● instalacji gazowych nienależących do sieci gazowej, znajdujących się w budyn-

kach, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie 

● gazociągów podmorskich;
● sieci gazowych znajdujących się na terenach wojskowych.

 Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie, przebudowie, re-
moncie i utrzymaniu ww. obiektów a także ich użytkowaniu.

13)  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4.10.2001 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 132, poz. 1479, z późn. zm.).

 W rozporządzeniu określono warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać odkry-
te garnizonowe strzelnice szkolne oraz ich usytuowanie, zapewniające spełnienie wy-
magań art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy – Prawo budowlane. Odkryta garnizonowa 
strzelnica szkolna to – obiekt budowlany położony na obszarze garnizonu wojskowego, 
wyposażony w stałe budowle zabezpieczające i stałe, trwale oznaczone linie otwarcia 
ognia i linie celów, którego strefa strzelań nie jest całkowicie zakryta lub zadaszona, 
przeznaczony do strzelania z małokalibrowej i średnio kalibrowej broni osobistej, in-
dywidualnej i zespołowej oraz małokalibrowej i średnio kalibrowej broni pokładowej 
wozów bojowych.

 Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie, przebudowie, re-
moncie i utrzymaniu ww. obiektów a także ich użytkowaniu.

14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.01.2002 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 oraz 
z 2010 r. Nr 65, poz. 409). 

 W rozporządzeniu ustalono przepisy techniczno-budowlane dotyczące autostrad płat-
nych i związanych z nimi urządzeń. Rozporządzenie określa warunki, które zapewniają 
szczególności:

a) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:
● bezpieczeństwa użytkowania,
● nośności i stateczności konstrukcji,
● bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru, klęski żywiołowej lub 

innego miejscowego zagrożenia,
● ochrony środowiska i dóbr kultury,
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● ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, 
wody i gleb,

b) odpowiednie warunki użytkowe, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,
c) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.
 Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, wykonywaniu i eksploatacji 

autostrad i związanych z nimi urządzeń, a także ich odbudowie, rozbudowie przebudo-
wie oraz przy remontach objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytu-
owanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).

 Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu i budowie telekomunikacyj-
nych obiektów budowlanych. Pod pojęciem telekomunikacyjnego obiektu budowlane-
go rozumie się — linię kablową podziemna, linię kablowa nadziemna, kanalizację kab-
lową, antenowe wieże, maszty i konstrukcje wsporcze, kontenery telekomunikacyjne 
oraz szafy kablowe.

16) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesy-
łowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063 z późn. zm.). 

 Stacja paliw płynnych – to obiekt budowlany, w skład którego mogą wchodzić: bu-
dynek, podziemne zbiorniki magazynowe paliw płynnych, podziemne lub nadziem-
ne zbiorniki gazu płynnego, odmierzacze paliw płynnych i gazu płynnego, instalacje 
technologiczne, w tym urządzenia do magazynowania i załadunku paliw płynnych oraz 
gazu płynnego, instalacje wodno-kanalizacyjne i energetyczne, podjazdy i zadaszenia 
oraz inne urządzenia usługowe i pomieszczenia pomocnicze;

 Samodzielna stacja gazu płynnego – to obiekt budowlany, usytuowany poza stacją pa-
liw płynnych, w skład którego mogą wchodzić: budynek, podziemne lub nadziemne 
zbiorniki gazu płynnego, odmierzacze gazu płynnego, instalacje technologiczne, w tym 
urządzenia do magazynowania gazu płynnego, instalacje wodno-kanalizacyjne i ener-
getyczne, podjazdy i zadaszenia oraz inne pomieszczenia pomocnicze.

 Stacja kontenerowa – to zbiorniki i urządzenia do tymczasowego wydawania paliw 
płynnych, o konstrukcji umożliwiającej jej przemieszczanie.

 Baza paliw płynnych (terminal) – to obiekt budowlany przeznaczony do magazynowa-
nia lub przeładunku ropy naftowej i produktów naftowych.

 Baza gazu płynnego – obiekt budowlany przeznaczony do magazynowania lub przeła-
dunku gazu płynnego.

 Rurociąg przesyłowy dalekosiężny – rurociąg służący do przesyłania lub dystrybucji 
ropy naftowej lub produktów naftowych, do lub z instalacji znajdującej się na lądzie 
lub w wodzie, począwszy od ostatniego elementu odcinającego w granicach instalacji, 
łącznie z tym elementem i wszystkimi przyłączonymi urządzeniami przeznaczonymi 
specjalnie dla tych rurociągów z wyjątkiem rurociągów technologicznych w obrębie 
granic baz i stacji paliw płynnych na terenie portów, lotnisk oraz stacji kolejowych.

 Rozlewnia gazu płynnego – to wydzielony technologicznie, niepodpiwniczony obiekt 
budowlany przeznaczony do napełniania butli gazem płynnym.

 Rurociąg technologiczny – to zespół odpowiednio połączonych elementów służących 
do transportu ropy naftowej i produktów naftowych w obrębie określonej instalacji usy-
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tuowanej na terenie bazy i stacji paliw płynnych, rozlewni gazu płynnego, portów oraz 
lotnisk.

 Zbiorniki naziemne – to zbiorniki znajdujące się na otwartej przestrzeni lub przysypane 
warstwą ziemi o grubości do 0,5 m lub umieszczone w pomieszczeniu;

 Zbiorniki podziemne – to zbiorniki przykryte lub obsypane warstwą ziemi o grubości co 
najmniej 0,5 m oraz zbiorniki o osi pionowej, gdy ich dach znajduje się co najmniej 0,5 
m poniżej powierzchni otaczającego terenu. Za zbiornik podziemny uważa się również 
zbiornik usytuowany w obudowie betonowej, przy czym najwyższy poziom magazy-
nowanej ropy naftowej lub produktów naftowych powinien być co najmniej o 0,2 m 
poniżej powierzchni otaczającego terenu, którego poziom wyznacza się po jego osta-
tecznym ukształtowaniu, w odległości 6,5 m od płaszcza zbiornika.

 Stanowisko nalewcze – to zespół urządzeń służących do napełniania i opróżniania zbior-
ników, cystern drogowych i kolejowych oraz zbiorników przeznaczonych do transportu 
paliw płynnych drogą wodną.

4.2.3. Procedura odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

Ustawa Pb w art. 9 ust. 1 dopuszcza, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, od-
stępstwo od przepisów ww. techniczno-budowlanych. Odstępstwo nie może powodować:
a) zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia,
b) a w stosunku do obiektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 (czyli obiektów uży-

teczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego), ograniczenia 
dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz

c) nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, 
a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.
Postępowanie w sprawie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych szczegóło-

wo zilustrowano na rys. 1.2.

Rys. 2. Procedura odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, w przypadku  
projektowania nowych obiektów budowlanych.
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użytkowych?

4) Może powodować pogorszenie stanu środowiska?

Projektant obiektu budowlanego

Wniosek o udzielenie zgody 
na odstępstwo od WT

Tak                                                             Nie

Postanowienie organu o 
odmowie udzielenia zgody
na odstępstwo od WT

Postanowienie organu 
udzieleniu zgody na odstępstwo

od WT

Wniosek o wydanie upoważnienia do 
udzielenia zgody na odstępstwo – zawartość
wniosku zgodna z art. 9 ust. 3 

Minister 
(który ustanowił przepis

Upoważnienie Ministra w 
sprawie  udzielenia zgody 

na odstępstwo od WT

Projekt  budowlany

Inwestor
Wojewódzki Konserwator Zabytków

Inne organy np. PSP

Opinia

Opinia

 
 
Rys. 1.2.  Procedura odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, w przypadku 
projektowania nowych obiektów budowlanych. 
 

3.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,  jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

3.3.1. Ogólny wykaz zagadnień 
 
       Najbardziej znanym jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. 2015 r. poz. 1422), które reguluje następujące zagadnienia, wynikające z art. 5 ustawy Pb, 
pogrupowane w 11 działach: 
Dział I. Przepisy ogólne 
Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej 
Dział III. Budynki i pomieszczenia 
Dział IV. Wyposażenie techniczne budynków 
Dział V. Bezpieczeństwo konstrukcji 
Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe 
Dział VII. Bezpieczeństwo użytkowania 
Dział VIII. Higiena i zdrowie 
Dział IX. Ochrona przed hałasem i drganiami 
Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna 
Dział XI. Przepisy przejściowe i końcowe 
 
Ponadto ww. rozporządzenie zawiera trzy załączniki: 
a) Załącznik 1. Wykaz Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu. 
b) Załącznik 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z 
oszczędnością energii. 



279

4.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,  
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

4.3.1. Ogólny wykaz zagadnień

Najbardziej znanym jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. 2015 r. poz. 1422), które reguluje następujące zagadnienia, wynikające z art. 5 usta-
wy Pb, pogrupowane w 11 działach:
Dział I. Przepisy ogólne
Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej
Dział III. Budynki i pomieszczenia
Dział IV. Wyposażenie techniczne budynków
Dział V. Bezpieczeństwo konstrukcji
Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe
Dział VII. Bezpieczeństwo użytkowania
Dział VIII. Higiena i zdrowie
Dział IX. Ochrona przed hałasem i drganiami
Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna
Dział XI. Przepisy przejściowe i końcowe

Ponadto ww. rozporządzenie zawiera trzy załączniki:
a) Załącznik 1. Wykaz Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu.
b) Załącznik 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczęd-

nością energii.
c) Załącznik 3. Stosowane w rozporządzeniu określenia dotyczące palności i rozprzestrze-

niania ognia oraz odpowiadające im europejskie klasy reakcji na ogień i klasy odporno-
ści dachów na ogień zewnętrzny.

4.3.2. Warunki stosowania przepisów rozporządzenia

Przepisy ww. rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie 
oraz przy zmianie sposobu użytkowania:
a) budynków o powierzchni użytkowej:

● nieprzekraczającej 1000 m2,
● przekraczającej 1000 m2, o których mowa w art. 5 ust. 7 pkt 1–4 i 6 ustawy Pb, 

czyli:
– podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad   

zabytkami,
– używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
– przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
– niemieszkalnych służących gospodarce rolnej,
– mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;

oraz
b) budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a tak-

że do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem § 207 ust. 2 – stano-
wiącym, że przepisy rozporządzenia dotyczące:
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● bezpieczeństwa pożarowego, wymiarów schodów (stałych w budynkach różnym prze-
znaczeniu oraz szerokości użytkowej biegów oraz łącznej szerokości użytkowej spo-
czników w klatkach schodowych, stanowiących drogę ewakuacyjną), a także

● oświetlenia awaryjnego, o którym mowa w § 181, stosuje się, z uwzględnieniem § 2 ust. 
2 i 3a (czyli przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowa-
nia budynków), również do użytkowanych budynków istniejących, które na podstawie 
przepisów odrębnych uznaje się za zagrażające życiu ludzi.

4.3.3. Odstępstwo od warunków technicznych w przypadku planowania  
ich nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania

Przy nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków istnieją-
cych lub ich części –wymagania w zakresie warunków technicznych mogą być spełnione 
w sposób inny niż podany w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicz-
nej (właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do 
spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych), uzgodnionych z:
a) właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub
b) państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej 

ekspertyzy.
Procedurę odstępstwa od warunków technicznych przy nadbudowie, przebudowie 

i zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących lub ich części zlustrowano na rys. 
1.3.

W przypadku pomieszczeń pracy możliwość odstępstwa od § 58 ust. 2 i § 73 ust. 3 ww. 
rozporządzenia jest uwarunkowana zgodą właściwego okręgowego inspektora pracy.

Rys. 3. Procedura odstępstwa od warunków technicznych przy nadbudowie,  
przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących lub ich części.
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Rys. 1.3. Procedura odstępstwa od warunków technicznych przy nadbudowie, przebudowie i 
zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących lub ich części. 
 
3.4.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r.  
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 

3.4.1. Zakres rozporządzenia 
 

Rozporządzenie określa warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych 
(wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami technicznymi), które mają zapewnić:  
1) utrzymanie stanu technicznego budynku na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo 

ludzi i mienia w okresie jego użytkowania,  
2) ochronę zdrowia i życia ludzi w pomieszczeniach budynku,  
3) utrzymanie wymaganego stanu estetycznego budynku, a w przypadku wpisania budynku 

do rejestru zabytków - zachowanie jego wartości podlegających ochronie 
konserwatorskiej,  

4) zgodne z przeznaczeniem użytkowanie budynku i znajdujących się w nim pomieszczeń 
oraz urządzeń związanych z budynkiem, a w szczególności warunki w zakresie 
zaopatrzenia w wodę, gaz, energię cieplną, energię elektryczną, ochronę 
przeciwpożarową, oraz odprowadzania ścieków i usuwania odpadów stałych,  

5) możliwość racjonalizacji zużycia wody i nośników energii zgodnie z wymaganiami 
użytkowników lokali, lecz w sposób nie naruszający interesów osób trzecich i nie 
powodujący pogorszenia właściwości użytkowych i technicznych budynku i związanych z 
nim urządzeń,  

6) racjonalne wykorzystanie energii,  
7) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich,  
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4.4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania  

budynków mieszkalnych

4.4.1. Zakres rozporządzenia

Rozporządzenie określa warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych (wraz 
ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami technicznymi), które mają zapewnić: 
1) utrzymanie stanu technicznego budynku na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo 

ludzi i mienia w okresie jego użytkowania, 
2) ochronę zdrowia i życia ludzi w pomieszczeniach budynku, 
3) utrzymanie wymaganego stanu estetycznego budynku, a w przypadku wpisania budyn-

ku do rejestru zabytków – zachowanie jego wartości podlegających ochronie konserwa-
torskiej, 

4) zgodne z przeznaczeniem użytkowanie budynku i znajdujących się w nim pomieszczeń 
oraz urządzeń związanych z budynkiem, a w szczególności warunki w zakresie zaopa-
trzenia w wodę, gaz, energię cieplną, energię elektryczną, ochronę przeciwpożarową, 
oraz odprowadzania ścieków i usuwania odpadów stałych, 

5) możliwość racjonalizacji zużycia wody i nośników energii zgodnie z wymaganiami 
użytkowników lokali, lecz w sposób nie naruszający interesów osób trzecich i nie po-
wodujący pogorszenia właściwości użytkowych i technicznych budynku i związanych 
z nim urządzeń, 

6) racjonalne wykorzystanie energii, 
7) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, 
8) oświetlenie dzienne mieszkania, o którym mowa w § 3 pkt 9 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).
Rozporządzenie obejmuje 17 rozdziałów:
● rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1 –§ 3),
● rozdział 2. Kontrole okresowe budynku (§ 4 –§ 6),
● rozdział 3. Remont budynku (§ 7 –§ 8),
● rozdział 4. Ogólne warunki użytkowania budynku (§ 9 –§ 14a),
● rozdział 5. Użytkowanie lokali (§ 15 –§ 21),
● rozdział 6. Użytkowanie instalacji i urządzeń wentylacyjnych (§ 22 –§ 24),
● rozdział 7. Użytkowanie kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych (§ 25 

–§ 27),
● rozdział 8. Użytkowanie instalacji ciepłej wody użytkowej (§ 28 –§ 30)
● rozdział 9. Użytkowanie instalacji wodociągowej (§ 31 –§ 33)
● rozdział 10. Użytkowanie instalacji kanalizacyjnej (§ 34 –§ 35)
● rozdział 11. Użytkowanie wewnętrznych urządzeń do usuwania odpadów i nieczy-

stości stałych (§ 36 –§ 38)
● rozdział 12. Użytkowanie instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania (§ 39 –§ 42)
● rozdział 13. Użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych (§ 43 –§ 47)
● rozdział 14. Użytkowanie instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym (§ 48 –§ 51)
● rozdział 15. Użytkowanie instalacji elektrycznej (§ 52 –§ 55)
● rozdział 16. Użytkowanie instalacji piorunochronnej (§ 56 –§ 57) 
● rozdział 17. Przepis końcowy (§ 58).
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4.4.2. Ogólne warunki użytkowania budynków

Przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych – od-
noszą się jedynie do budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Jednak wobec braku takich 
przepisów w odniesieniu do budynków o innym przeznaczeniu – niektóre przepisy tego 
rozporządzenia mogą być stosowane również do budynków o innym przeznaczeniu.

Ogólne warunki użytkowania budynków wymagają aby:
● Dokumentacja użytkowania budynku była systematycznie gromadzona i przechowywa-

na przez okres istnienia budynku.
● Pomieszczenia w budynku przeznaczone do wspólnego użytkowania oraz elementy 

i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku użytkowane intensywnie lub narażone 
na uszkodzenia były objęte przeglądami co najmniej dwa razy w roku (niezależnie od 
okresowych kontroli wskazanych w art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane) oraz pod-
dawane odpowiedniej konserwacji.

● Częstotliwość ww. przeglądów okresowych powinna być ustalona przez właściciela bu-
dynku.

● Zakres robót konserwacyjnych, powinien być ustalany na podstawie wyników przeglą-
dów oraz potrzeb zgłoszonych przez użytkowników lokali.

● Pomieszczenia oraz urządzenia przeznaczone do wspólnego użytkowania mieszkańców 
powinny być utrzymywane w stanie technicznym, higieniczno-sanitarnym i estetycz-
nym zapewniającym właściwe spełnianie założonych funkcji przez cały okres użytko-
wania budynku.

● Naprawa uszkodzeń w budynku, powstałych z winy osoby korzystającej z lokalu znaj-
dującego się w tym budynku, obciążała użytkownika tego lokalu.

● Pomieszczenia techniczne w budynku, piwnice, strychy oraz inne pomieszczenia, nie 
przewidziane do użytkowania przez osoby trzecie, powinny być zabezpieczone przed 
dostępem tych osób.

● Warunki i sposób użytkowania urządzeń technicznych i instalacji oraz wyroby użyte do 
ich napraw i konserwacji nie mogą powodować pogorszenia właściwości użytkowych 
czynnika dostarczanego za pomocą tych urządzeń i instalacji. Parametry techniczne 
i użytkowe czynnika dostarczanego za pomocą urządzeń technicznych i instalacji do 
lokali oraz do pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania powinny być 
zgodne z wartościami tych parametrów określonymi w odrębnych przepisach i w odpo-
wiednich projektach tych urządzeń i instalacji.

● Budynki powinny być użytkowane przy zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego 
zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych.

4.4.3. Ogólne warunki użytkowania pomieszczeń 

Pomieszczenia w budynku powinny być użytkowane w sposób zapewniający:
● zachowanie wymogów bezpieczeństwa,
● utrzymanie wymaganego stanu technicznego,
● utrzymanie stanu higieniczno-sanitarnego określonego odrębnymi przepisami,
● prawidłowe funkcjonowanie wspólnych instalacji i urządzeń znajdujących się w tym 

lokalu.
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4.4.4. Sposób użytkowania instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie pomieszczeń 

Sposób użytkowania instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie pomieszczeń po-
winien:
● być zgodny z założeniami projektu oraz z instrukcjami użytkowania tych instalacji 

i urządzeń,
● zapewniać ochronę elementów budynku i jego wyposażenia.

W czasie użytkowania instalacji i urządzeń należy:
● zapewniać ich ochronę przed uszkodzeniem,
● wykonywać zabiegi konserwacyjne i naprawy przewidziane instrukcją użytkowania,
● likwidować przecieki z instalacji, w zakresie obciążającym użytkownika lokalu, nie-

zwłocznie po ich pojawieniu się,
● dokonywać napraw i wymian uszkodzonych lub zużytych elementów instalacji i wypo-

sażenia lokalu w zakresie obciążającym użytkownika,
● informować właściciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji, których napra-

wa należy do jego obowiązków.
W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji i urzą-

dzeń należy niezwłocznie wstrzymać ich eksploatację, jeżeli dalsze ich użytkowanie może 
spowodować zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia albo skażenie środowiska.

4.4.5. Użytkowanie przewodów i kanałów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych

Przewody dymowe – przewody wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania 
dymu z palenisk opalanych paliwem stałym do kanałów dymowych,

Przewody spalinowe – przewody wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania 
spalin z palenisk opalanych paliwem gazowym lub olejowym do kanałów spalinowych,

Kanały dymowe – kanały wykonane w ścianach budynku lub przybudowane do tych 
ścian, wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania dymu ponad dach,

Kanały spalinowe – kanały wykonane w ścianach budynku lub przybudowane do tych 
ścian, wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania spalin ponad dach,

Kanały wentylacyjne – kanały wykonane w ścianach budynku lub przybudowane do 
tych ścian, wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania zanieczyszczonego powie-
trza z pomieszczeń,

Kanały i przewody spalinowe w okresie ich użytkowania powinny zapewniać możli-
wość odprowadzania spalin powstałych w procesie spalania paliw, zgodnie z założonymi 
warunkami.

Kanały i przewody dymowe powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość 
odprowadzania dymu powstałego w procesie spalania paliw stałych, zgodnie z założonymi 
warunkami.

Kanały i przewody spalinowe oraz dymowe w budynku powinny być utrzymywane 
w stanie technicznym zapewniającym skuteczne i niezawodne ich funkcjonowanie. W okre-
sie użytkowania kanałów i przewodów, o których mowa w ust. 1, należy zapewniać:
● ich drożność oraz szczelność,
● realizację planu remontów przez osoby posiadające kwalifikacje, o których mowa w art. 

62 ust. 6 ustawy Pb,
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● nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór nad wyko-
nawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych kontroli 
w lokalach,

● realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli 
i nadzoru,

● w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu technicznego tych kanałów i przewo-
dów.
Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w kanałach i przewodach spalinowych lub dymo-

wych w lokalu wymaga wcześniejszego uzyskania zgody właściciela budynku.
Sposób użytkowania przewodów i kanałów dymowych, spalinowych oraz wentylacyj-

nych powinien:
● być zgodny z założeniami projektu tych przewodów i kanałów,
● uniemożliwiać ograniczenie lub utratę ich drożności i szczelności,
● zapewniać bezpieczeństwo użytkowników lokalu,
● zapewniać bezpieczeństwo oraz ochronę interesów użytkowników innych lokali, do 

których przylegają te przewody i kanały.
Użytkownik lokalu wyposażonego w przewody i kanały dymowe lub spalinowe oraz 

wentylacyjne jest obowiązany:
● zapewniać ich sprawność techniczną i użytkową,
● w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób 

lub mienia – zaniechać użytkowania instalacji gazowej i podjąć stosowne działania za-
radcze oraz poinformować właściwe służby i właściciela o wystąpieniu zagrożenia,

● systematycznie wykonywać czynności konserwacyjne,
● informować właściciela budynku o niewłaściwym funkcjonowaniu urządzeń spalino-

wych, dymowych lub wentylacyjnych.
Użytkownik lokalu korzystający z przewodów i kanałów dymowych lub spalinowych 

oraz wentylacyjnych może powierzać naprawę i konserwację tych urządzeń wyłącznie oso-
bom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach. Po prze-
róbce lub wymianie przewody i kanały dymowe lub spalinowe oraz wentylacyjne należy 
poddać kontroli. Wszelkie zmiany instalacji w lokalu dokonywane w czasie jego użytkowa-
nia wymagają pisemnej zgody właściciela budynku.

4.4.6. Użytkowanie instalacji i urządzeń wentylacyjnych

Instalacje i urządzenia wentylacyjne powinny w okresie ich użytkowania zapewniać 
możliwość skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami zało-
żonymi w projekcie.

Instalacje i urządzenia, o których mowa w ust. 1, w okresie ich użytkowania powinny 
być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym sprawność i niezawodność funk-
cjonowania.

W okresie użytkowania instalacji i urządzeń, o których mowa w § 22 ust. 1, należy 
zapewniać:
● pełną drożność i szczelność przewodów i urządzeń,
● utrzymanie pełnego wymaganego przekroju kratek wentylacyjnych,
● realizację wymaganych robót konserwacyjnych i remontowych,
● realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli 

i nadzoru,
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● w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu technicznego instalacji i urządzeń wen-
tylacyjnych.
Wprowadzanie jakiejkolwiek zmiany w instalacji i urządzeniach wentylacyjnych w lo-

kalu wymaga wcześniejszego uzyskania zgody właściciela budynku.

4.4.7. Użytkowanie instalacji ciepłej wody użytkowej

Instalacja ciepłej wody użytkowej – to układ przewodów wody ciepłej w budynku wraz 
z armaturą i wyposażeniem, mający początek w miejscu połączenia przewodu z zaworem 
odcinającym tę instalację od węzła cieplnego lub przyłącza i koniec w punktach czerpal-
nych ciepłej wody; instalacją tą jest również miejscowa instalacja ciepłej wody użytkowej,

Instalacja ciepłej wody użytkowej powinna, w okresie jej użytkowania, zapewniać moż-
liwość dostarczania wody, o temperaturze określonej odrębnymi przepisami, do punktów 
czerpalnych, zgodnie z warunkami jej użytkowania założonymi w projekcie.

W okresie użytkowania instalacji ciepłej wody użytkowej należy zapewniać:
● drożność instalacji i urządzeń, zgodnie z założeniami projektu tej instalacji,
● utrzymywanie wymaganej temperatury wody ciepłej dostarczanej do lokali, określonej 

odrębnymi przepisami,
● realizację planu napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych,
● nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór nad wyko-

nawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych kontroli 
w lokalach,

● realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli 
i nadzoru,

● w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu technicznego tej instalacji.
W przypadku gdy instalacja ciepłej wody użytkowej została wyposażona w wodomie-

rze służące do rozliczeń zużycia tej wody w lokalach, właściciel tych urządzeń powinien 
zapewniać okresową ich legalizację.

Okresy ważności cechy legalizacyjnej określają odrębne przepisy.

4.4.8. Użytkowanie instalacji wodociągowej

Instalacja wodociągowa – to układ przewodów wody zimnej w budynku wraz z arma-
turą i wyposażeniem, mający początek w miejscu połączenia przewodu z zaworem odcina-
jącym tę instalację od wodomierza umieszczonego na przyłączu wodociągowym, a zakoń-
czenie w punktach czerpalnych wody zimnej,

Instalacja wodociągowa powinna w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość do-
starczania wody do wszystkich punktów czerpalnych w budynku, zgodnie z warunkami jej 
użytkowania założonymi w projekcie tej instalacji.

W okresie użytkowania instalacji wodociągowej należy zapewniać:
● drożność instalacji i urządzeń, zgodnie z założeniami projektu tej instalacji,
● realizację planu napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych,
● nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór nad wyko-

nawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych kontroli 
w lokalach,

● realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli 
i nadzoru,
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● w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu technicznego tej instalacji,
● utrzymanie wymaganego stanu technicznego urządzeń hydroforowych.

W przypadku gdy instalacja wodociągowa została wyposażona w wodomierze do rozli-
czeń zużycia wody w lokalach, właściciel tych urządzeń powinien zapewniać okresową ich 
legalizację. Okresy ważności cechy legalizacyjnej określają odrębne przepisy.

4.4.9. Użytkowanie instalacji kanalizacyjnej

Instalacja kanalizacyjna – to układ przewodów kanalizacyjnych w budynku wraz z ar-
maturą i wyposażeniem, mający początek w miejscu połączenia przewodów z przyborami 
kanalizacyjnymi w pomieszczeniach, a zakończenie na wlotach poziomych przewodów ka-
nalizacyjnych do pierwszych od strony budynku studzienek umieszczonych na zewnątrz 
budynku,

Instalacja kanalizacyjna powinna w okresie jej użytkowania być utrzymywana w pełnej 
sprawności technicznej zapewniającej możliwość odprowadzania ścieków.

Jakość ścieków odprowadzanych instalacją kanalizacyjną powinna odpowiadać wyma-
ganiom określonym przepisami szczególnymi.

W okresie użytkowania instalacji kanalizacyjnej należy zapewniać:
● ochronę przed wprowadzeniem do instalacji ścieków zawierających substancje, które 

mogą spowodować uszkodzenie instalacji i sieci kanalizacyjnej lub substancje wyma-
gające neutralizacji przed wprowadzeniem ich do tej instalacji,

● ochronę przed wydostawaniem się ścieków na zewnątrz instalacji i pełną jej drożność,
● realizację planu napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych,
● nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór nad wyko-

nawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych kontroli 
w lokalach,

● realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy,
● w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu technicznego tej instalacji.

4.4.10. Użytkowanie wewnętrznych urządzeń do usuwania odpadów  
i nieczystości stałych

Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów i nieczystości stałych powinny w okresie 
ich użytkowania zapewniać możliwość usuwania odpadów i nieczystości stałych, których 
jakość i wymiary odpowiadają wymaganiom określonym w instrukcji użytkowania tych 
urządzeń. Ww. wewnętrzne urządzenia oraz pomieszczenia, w których one się znajdują, na-
leży utrzymywać w stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym zapewniającym ich pełną 
sprawność techniczną i przydatność do użytkowania.

W okresie użytkowania ww. urządzeń należy zapewniać:
● drożność urządzeń,
● utrzymanie wymaganego stanu technicznego i higieniczno-sanitarnego urządzeń i po-

mieszczeń, w których one się znajdują,
● przestrzeganie instrukcji użytkowania tych urządzeń,
● w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu technicznego tych urządzeń.



287

4.4.11. Użytkowanie instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania – to układ przewodów centralnego ogrzewania w bu-
dynku wraz z armaturą i wyposażeniem, mający początek w miejscu połączenia przewodu 
z zaworem odcinającym tę instalację od węzła cieplnego lub przyłącza, a zakończenie na 
grzejnikach,

Instalacja i urządzenia centralnego ogrzewania w okresie ich użytkowania powinny być 
utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym we wszystkich ogrzewanych pomiesz-
czeniach właściwe temperatury określone Polską Normą.

W przypadku gdy instalacja i urządzenia nie spełniają warunku, o którym mowa w ust. 
1, należy określić przyczyny zakłóceń oraz podjąć działania usprawniające ich funkcjono-
wanie.

W przypadku gdy przyczyną zakłóceń, o których mowa w ust. 2, są produkty korozji 
lub substancje pochodzące ze związków zawartych w wodzie instalacyjnej osadzone na 
wewnętrznych powierzchniach instalacji i urządzeń, przed podjęciem decyzji w sprawie 
usprawnienia ich funkcjonowania należy opracować ekspertyzę zawierającą analizę celo-
wości i opłacalności oraz określenie sposobu usunięcia osadów.

W okresie użytkowania instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania należy zapewniać:
● drożność instalacji i urządzeń, zgodnie z założeniami projektu tej instalacji,
● utrzymywanie wymaganego stanu technicznego instalacji i urządzeń oraz właściwe wa-

runki ich użytkowania,
● realizację planu napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych,
● nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór nad wyko-

nawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych kontroli 
w lokalach,

● realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy,
● w razie uzasadnionej potrzeby – kontrolę stanu technicznego tej instalacji i urządzeń.

W przypadku gdy instalacja centralnego ogrzewania została wyposażona w urządzenia 
służące do pomiaru i rozliczeń zużycia ciepła w lokalach, właściciel tych urządzeń powi-
nien zapewniać okresową ich legalizację lub wymianę. W przypadku uszkodzenia urządzeń 
służących do indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania lub urządzenia do pomia-
ru zużycia ciepła – należy niezwłocznie poinformować jednostkę prowadzącą rozliczenia 
kosztów ciepła. Okresy ważności cechy legalizacyjnej określają odrębne przepisy.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania w lo-
kalu wymaga wcześniejszego uzyskania zgody właściciela budynku.

4.4.12. Użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych

Instalacja gazowa – to układ przewodów gazowych w budynku wraz z armaturą, wy-
posażeniem i urządzeniami gazowymi, mający początek w miejscu połączenia przewodu 
z kurkiem głównym gazowym odcinającym tę instalację od przyłącza, a zakończenie na 
urządzeniach gazowych wraz z tymi urządzeniami,

Instalacja gazowa powinna w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość bezpiecz-
nego korzystania z urządzeń gazowych, zgodnego z warunkami założonymi w projekcie tej 
instalacji.

Sposób użytkowania instalacji gazowej przez użytkownika lokalu powinien:
● być zgodny z założeniami projektu tej instalacji,
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● eliminować możliwość wydzielania się tlenku węgla z urządzeń gazowych,
● zapewniać bezpieczeństwo użytkowników lokalu,
● zapewniać bezpieczeństwo oraz ochronę interesów użytkowników innych lokali korzy-

stających z tej instalacji oraz osób trzecich.
W czasie użytkowania instalacji gazowej użytkownik lokalu powinien:

● udostępniać lokal właścicielowi budynku lub dostawcy gazu dla wykonywania ich obo-
wiązków,

● przestrzegać zasady bezpieczeństwa jej użytkowania oraz niezwłocznie informować za-
rządcę budynku w razie stwierdzenia nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu,

● zapewniać pełną sprawność techniczną i użytkową urządzeń gazowych stanowiących 
wyposażenie lokalu,

● w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób 
lub mienia – zaprzestać użytkowania instalacji gazowej, podjąć właściwe działania za-
radcze i niezwłocznie poinformować właściwe służby oraz właściciela budynku o wy-
stąpieniu zagrożenia,

● zapewniać ochronę instalacji i urządzeń gazowych przed uszkodzeniem,
● utrzymywać znajdujące się w lokalu elementy instalacji gazowej, urządzeń spalino-

wych i wentylacyjnych oraz urządzenia gazowe w należytym stanie technicznym i użyt-
kowym,

● zapewnić wykonanie niezbędnych czynności konserwacyjnych,
● informować właściciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji gazowej oraz 

o niewłaściwym funkcjonowaniu przewodów i kanałów wentylacyjnych i spalinowych,
● udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli instalacji 

i urządzeń gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także in-
nych instalacji i urządzeń, oraz ściśle wykonywać zalecenia pokontrolne.
Naprawa i konserwacja urządzenia gazowego może być powierzona wyłącznie osobom 

posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.
Instalacje i urządzenia gazowe po ich naprawie, przeróbce lub wymianie nie mogą być 

użytkowane bez poddania ich próbie szczelności.
W przypadku:

● wykonania nowej instalacji gazowej,
● jej przebudowy lub remontu,
● wyłączenia jej z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy należy przed przekaza-

niem jej do użytkowania przeprowadzić główną próbę szczelności.
Główną próbę szczelności przeprowadza się odrębnie dla części instalacji przed gazo-

mierzami oraz odrębnie dla pozostałej części instalacji z pominięciem gazomierzy.
Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpiecze-

nia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłą-
czeniu odbiorników gazu. Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności 
powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:
● 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 MPa,
● 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa.

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności po-
winno wynosić 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu 
mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem ciśnienie czynnika próbnego 
powinno wynosić 0,1 MPa.
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Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od 
ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia.

Z przeprowadzenia głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien 
być podpisany przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej.

W przypadku gdy instalacja gazowa nie została napełniona gazem w okresie 6 miesięcy 
od daty przeprowadzenia głównej próby szczelności – próbę tę należy przeprowadzić po-
nownie.

Do obowiązków właściciela budynku w zakresie utrzymania właściwego stanu tech-
nicznego instalacji gazowej należy:
● zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem głównej próby szczelności,
● zapewnienie nadzoru nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nad-

zoru nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okre-
sowych kontroli w lokalach,

● w przypadku stwierdzenia w toku kontroli okresowej występowania zagrożenia bezpie-
czeństwa użytkowników – wyłączenie z użytkowania instalacji lub jej części,

● występowanie do dostawcy gazu w przypadku konieczności jej napełnienia gazem,
● zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy,
● w przypadku wystąpienia ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lokali – 

przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji,
● zawiadamianie dostawcy gazu w każdym przypadku stwierdzenia uszkodzenia szafki, 

w której umieszczono kurek główny gazowy.
Stan technicznej sprawności instalacji gazowej w budynku powinien być kontrolowany 

równocześnie z kontrolą stanu technicznego przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz 
spalinowych.

4.4.13. Użytkowanie instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym

Instalacja gazu płynnego – to układ przewodów gazowych z armaturą, wyposażeniem 
i urządzeniami gazowymi, zasilany ze źródła gazu płynnego, mający początek w miejscu 
połączenia przewodu gazowego z kurkiem głównym gazowym, a zakończenie na urządze-
niach gazowych, wraz z tymi urządzeniami; w przypadku instalacji gazu płynnego zasilanej 
z pojedynczej butli gazowej początkiem instalacji jest miejsce połączenia reduktora z króć-
cem zaworu na butli.

Instalacja zbiornikowa gazu płynnego – zespół urządzeń, na który składa się bateria 
butli lub zbiornik albo grupa zbiorników z armaturą i osprzętem oraz przyłącze gazowe 
z kurkiem głównym gazowym.

Instalacja gazowa zasilana gazem płynnym, w której długość nieelastycznego przewo-
du z rury stalowej przekracza 2,0 m, powinna być, po jej wymianie lub remoncie, poddana 
głównej próbie szczelności.

Instalacja gazowa zasilana z butli gazowej, w której długość przewodu nieelastycznego 
z rury stalowej nie przekracza 2,0 m, powinna być, po jej wymianie lub remoncie, poddana 
sprawdzeniu szczelności pod ciśnieniem roboczym gazu.

Sprawdzenie powyższe powinno być wykonywane niezwłocznie po każdej wymianie 
butli gazowej oraz po wymianie przewodu.

Sprawdzenie szczelności przy wymianie butli gazowej przeprowadza użytkownik in-
stalacji, zgodnie z instrukcją otrzymaną od rozprowadzającego butle, lub przedstawiciel 
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dostawcy gazu, w przypadku gdy z użytkownikiem lokalu została zawarta umowa o dostar-
czanie gazu w butlach.

W przypadku stosowania przewodu elastycznego do połączenia pojedynczego urządze-
nia gazowego z reduktorem ciśnienia gazu na butli, przewód taki powinien mieć oznaczoną 
graniczną datę użytkowania. Jeżeli termin użytkowania upłynął, przewód należy wymienić 
na nowy.

W przypadku zasilania instalacji gazu płynnego z baterii butli:
● ilość butli w baterii nie może być większa niż 10 sztuk,
● na króćcu przyłączeniowym każdej butli należy zamontować zawór – ogranicznik nad-

miernego wypływu,
● baterię należy ustawiać przy ścianie nie posiadającej otworów do wysokości co najmniej 

2 m; odległość baterii mierzona w rzucie poziomym powinna wynosić co najmniej 2 m 
od krawędzi najbliższych otworów okiennych i drzwiowych oraz od studzienek kanali-
zacyjnych, otworów wentylacyjnych, urządzeń i instalacji elektrycznych, źródeł ciepła 
i materiałów łatwo palnych,

● butle należy ustawiać na podłożu gwarantującym stabilność, nie iskrzącym, niepalnym, 
zaworami do góry oraz zabezpieczyć je przed przewróceniem się,

● po każdej wymianie butli w baterii należy sprawdzić szczelność połączeń zgodnie z wa-
runkami określonymi w instrukcji użytkowania tej baterii,

● miejsce ustawienia butli powinno być oznakowane i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich.
Sprawdzenie przeprowadza użytkownik instalacji gazu płynnego lub przedstawiciel do-

stawcy gazu, jeżeli wynika to z umowy o dostarczanie gazu płynnego.
Instalacja gazu płynnego zasilana ze zbiornika lub grupy zbiorników może być użytko-

wana, jeżeli:
● po jej wykonaniu lub remoncie dokonano odbioru technicznego,
● wykonano główną próbę szczelności przyłącza,
● zbiornik został zarejestrowany we właściwym terenowo urzędzie dozoru technicznego.

4.4.14. Użytkowanie instalacji elektrycznej

Instalacja elektryczna – to układ przewodów i kabli w budynku wraz ze sprzętem 
i osprzętem elektroinstalacyjnym, urządzeniami, aparaturą rozdzielczą i sterowniczą, ukła-
dem pomiarowo-rozliczeniowym, urządzeniami zabezpieczającymi i ochronnymi oraz 
uziemieniami, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznych linii zasilających 
w złączu i koniec na gniazdach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowa-
nych na stałe odbiornikach zasilanych energią elektryczną,

Sposób użytkowania instalacji elektrycznej w lokalu powinien:
● być zgodny z założeniami projektu tej instalacji,
● zapewniać bezpieczeństwo jej użytkowania,
● zapewniać bezpieczeństwo oraz ochronę interesów użytkowników innych lokali korzy-

stających z tej instalacji oraz osób trzecich.
W czasie użytkowania instalacji elektrycznej w lokalu użytkownik lokalu powinien:

● udostępniać lokal dla wykonania obowiązków obciążających właściciela budynku oraz 
dostawcę energii elektrycznej,

● przestrzegać zasady bezpieczeństwa użytkowania energii elektrycznej,
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● w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości funkcjonowania instalacji i urządzeń elek-
trycznych w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytkowania mieszkań-
ców – niezwłocznie informować właściciela budynku,

● utrzymywać właściwy stan techniczny instalacji i urządzeń elektrycznych w lokalu,
● utrzymywać właściwe warunki użytkowania urządzeń do pomiaru zużycia energii elek-

trycznej oraz niezwłocznie informować dostawcę energii elektrycznej o ich uszkodze-
niu,

● w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu ze strony instalacji elek-
trycznej – zaprzestać jej użytkowania, podjąć właściwe działania zaradcze oraz bez-
zwłocznie poinformować właściwe służby oraz właściciela o wystąpieniu zagrożenia,

● zapewniać ochronę instalacji elektrycznej przed jej przeciążeniem i uszkodzeniem,
● informować właściciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji elektrycznej,
● udostępniać lokal w celu przeprowadzania kontroli i badania instalacji elektrycznej 

przez odpowiednie służby oraz ściśle wykonywać zalecenia pokontrolne.
Naprawa i konserwacja instalacji i odbiorników zasilanych energią elektryczną może 

być powierzona wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone 
w odrębnych przepisach.

Instalacja elektryczna powinna w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość bez-
piecznego korzystania z odbiorników energii elektrycznej, zgodnego z ich przeznaczeniem 
i warunkami założonymi w projekcie tej instalacji.

Właściciel budynku jest obowiązany do dokonywania okresowych kontroli stanu 
sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych w budynku.

Stan sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych w budynku powinien 
być kontrolowany tak, aby zapewnione było właściwe ich funkcjonowanie, w tym spraw-
ność połączeń, osprzętu, sprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, uziemień 
oraz oporności izolacji przewodów.

Instalacja elektryczna w budynku nie może być użytkowana, jeżeli:
● nie dokonano prób końcowych i jej ostatecznego odbioru,
● nie zainstalowano urządzeń do pomiaru zużycia energii elektrycznej.

Do obowiązków właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu 
technicznego instalacji elektrycznej należy:
● zapewnienie realizacji napraw i wymian przez osoby posiadające kwalifikacje zawo-

dowe wymagane przy świadczeniu usług oraz wykonywaniu napraw lub dozoru nad 
eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych,

● zapewnienie nadzoru nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nad-
zoru nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okre-
sowych kontroli w lokalach,

● zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy,
● w razie zagrożenia dla zdrowia lub życia użytkowników, dla środowiska lub mienia – 

przeprowadzenie kontroli jej stanu technicznego,
● odłączenie z użytkowania instalacji elektrycznej w lokalach, w których w wyniku kon-

troli stwierdzono występowanie zagrożeń.
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4.4.15.  Użytkowanie instalacji piorunochronnej

Instalacja piorunochronna – to zespół elementów konstrukcyjnych budynku i elemen-
tów zainstalowanych na budynku, odpowiednio połączonych, wykorzystywanych do ochro-
ny odgromowej

Obowiązek zapewnienia właściwego stanu technicznego instalacji piorunochronnej 
i ochrony wewnętrznej budynku obciąża właściciela budynku.

Do obowiązków właściciela budynku w zakresie utrzymania właściwego stanu tech-
nicznego instalacji piorunochronnej należy:
● badanie tej instalacji w szczególności w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, 

zabezpieczeń od korozji oraz uziemienia,
● zapewnienie realizacji napraw i wymian przez osoby posiadające kwalifikacje zawo-

dowe wymagane przy świadczeniu usług oraz wykonywaniu napraw lub dozoru nad 
eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych,

● zapewnienie nadzoru nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian,
● zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy,
● w razie zagrożenia życia lub zdrowia użytkowników albo środowiska lub mienia – prze-

prowadzenie kontroli stanu technicznego tej instalacji.

5. Przepisy z obszaru budownictwa

Z przepisami ustawy – Prawo budowlane są ściśle związane liczne przepisy tzw. „oko-
łobudowlane” (por. rys. 4.), uwzględniające szeroko rozumiany wymagania bezpieczeństwa 
(por. rys. 5.).

Rys. 4. Relacje przepisów ustawy – Prawo budowlane z przepisami  
z obszaru budownictwa
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Rys. 5. Uwarunkowania bezpieczeństwa obiektów budowlanych.

6. Podsumowanie

Skuteczność diagnostyki budowlanej w procesie eksploatacji obiektów budowlanych, 
ukierunkowanej na wykrycie i wyeliminowanie zagrożeń bezpieczeństwa, jest uwarunko-
wana rzetelnością i jakością dokonywanych okresowych kontroli, przewidzianych w prze-
pisach ustawy – Prawo budowlane. Podstawą efektywności okresowych kontroli jest:
● wiedza techniczna, praktyka zawodowa w zakresie diagnostyki i dobra znajomość przy-

toczonych przepisów prawa przez osoby podejmujące się ich dokonywania oraz
● właściwe i terminowe wykorzystanie przez właściciela (zarządcę) obiektu budowlane-

go ustaleń, dokonanych w czasie okresowych kontroli – w celu wyeliminowania wystę-
pujących zagrożeń bezpieczeństwa w procesie jego eksploatacji.
Dla kształtowania i poprawy stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych jest pożąda-

ne ciągłe doskonalenie przepisów prawa – uwzględniające najnowsze osiągnięcia  wiedzy 
technicznej w obszarze bezpieczeństwa.
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POSIŁKI SPECJALNE W LOGISTYCE SYTUACJI 
NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ

Abstract

The article explores the issues related to the challenges of crisis management logistics in 
terms of use of Meals Ready-to-Eat /MREs/ in emergency situations. The genesis of MREs, 
their specific properties and advantages were described. The possibilities and methods of 
their use in crisis management in Poland were shown on the example of PHU ARPOL Ltd 
products from Zielona Góra.

Streszczenie

W artykule rozważono zagadnienia związane z wyzwaniami logistyki zarządzania kryzy-
sowego w zakresie użycia posiłków specjalnych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń. 
Opisano genezę racji żywnościowych gotowych do spożycia, ich specyficzne właściwo-
ści i zalety. Zaprezentowano możliwości i sposoby ich użycia w zarządzaniu kryzysowym 
w Polsce na przykładzie produktów firmy PHU ARPOL Sp. z o.o. z Zielonej Góry.

1. WSTĘP

Zdobywanie pożywienia jest jedną z podstawowych form aktywności życiowej człowie-
ka, a w sytuacji zagrożenia staje się szczególnie istotne. Wraz z ewolucją człowieka ulegały 
zmianom sposoby przygotowania pożywienia, jak również sposoby jego przechowywania 
i dystrybucji. Obecnie industrializacja osiągnęła niespotykany dotąd poziom, zwiększył się 
poziom zasobności obywateli i można wręcz stwierdzić, że wyraźna staje się nadkonsump-
cja żywności w bogatszej części świata.

Współcześnie rozwój nowoczesnych technologii pozwala na zastosowanie coraz efek-
tywniejszych rozwiązań logistycznych. W artykule przedstawiono zagadnienia związane 
z logistyką dostarczania usług gastronomicznych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń  
i w zarządzaniu kryzysowym. W szczególności skoncentrowano się na środowisku bez-
pieczeństwa XXI wieku oraz realnych zagrożeniach grożących ludności cywilnej w jej 
najbliższym otoczeniu. Zagrożeniom tym towarzyszą zazwyczaj problemy z zapewnieniem 
żywności i wody zdatnej do picia dużym zbiorowiskom ludzkim w warunkach katastrof ko-
munikacyjnych, budowlanych, przemysłowych, jądrowych, ekologicznych itp., jak również 
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będących wynikiem klęsk żywiołowych (powodzie, pożary, huragany, osuwiska, trzęsienia 
ziemi i tsunami – jak na Oceanie Indyjskim w 2004 r.1). 

W sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń najważniejszą misją jest zabezpieczenie lud-
ności cywilnej: ratowanie życia i zdrowia oraz zapewnienie podstawowych warunków do 
przetrwania zaistniałej sytuacji. Ponadto należy pamiętać o odpowiednim zaopatrzeniu 
służb ratowniczych (policji, straży pożarnej, ratownictwa medycznego i innych podmiotów 
wykonawczych zarządzania kryzysowego) biorących udział w akcji ratowniczej.

2. ŚRODOWISKO NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ

Rozwój cywilizacyjny i technologiczny generuje zarówno zagrożenia, jak również me-
tody ich prognozowania, reagowania i zwalczania. 

Jako zagrożenie określana jest sytuacja, w której istnieje prawdopodobieństwo zaist-
nienia niebezpieczeństwa (bezpośredniego lub pośredniego) dla człowieka. Zagrożenie to 
może poprzedzać sytuację kryzysową oraz ograniczać możliwość kontroli przebiegu wy-
darzeń. Brak adekwatnej reakcji na symptomy narastania zagrożenia może prowadzić do 
powstania sytuacji kryzysowej. Zagrożenie zatem wymaga reagowania – podejmowania 
działań zapobiegawczych w celu niedopuszczenia do eskalacji sytuacji kryzysowej)2.

Istnieje wiele klasyfikacji zagrożeń, jednak jednym z bardziej uniwersalnych jest po-
dział ze względu na przyczyny (źródła) ich powstawania, czyli na:
– zagrożenia militarne,
– zagrożenia niemilitarne3.

Wśród zagrożeń niemilitarnych wyróżniamy na ogół trzy podstawowe grupy zagrożeń:
– zagrożenia wywołane działalnością człowieka (w tym awarie i katastrofy techniczne,
– zagrożenia pochodzenia naturalnego (klęski żywiołowe),
– zagrożenia wynikające z zachowań społecznych.

Część zagrożeń możemy odnaleźć w obu grupach (np. pożar lub zagrożenia eko-
logiczne). Częsta jest również kompilacja zagrożeń; w takim przypadku następuje rów-
nocześnie lub po sobie kilka zdarzeń z różnych grup zagrożeń, eskalując sytuację kryzy-
sową i komplikując – z założenia i tak trudną oraz niebezpieczną akcję ratunkową. Nie-
rzadko skutki zaistniałych zagrożeń można porównać do ofiar i zniszczeń wojennych, 
gdyż towarzyszą im ofiary śmiertelne, trudności z dotarciem do poszkodowanych, chaos  
i brak odpowiedniego zaopatrzenia.

To niezwykle złożone środowisko bezpieczeństwa, na które oddziałują różnego ro-
dzaju zagrożenia, lub grupy zagrożeń, stawia przed logistyką duże wyzwania. Dotyczy 
to także organizacji i dostarczania usług gastronomicznych w sytuacjach kryzysowych,  
a mówiąc wprost – zapewnienia wyżywienia poszkodowanym i ratownikom.

1 Szerzej: Bertuca D. J. , Sumatra-Andaman Islands Earthquake December 26, 2004 and Reconstru-
ction: Ten Years Later, University at Buffalo Libraries, Last Updated: 2/6/2015, http://libweb.lib.buffalo.
edu/guide/guide.asp?ID=169, 20 czerwca 2015; A. Kozina, Śmiercionośne fale na oceanie indyjskim – 
ostrzeganie i alarmowanie ludności na przykładzie wydarzeń z 2004 roku, http://www.strefabezpieczen-
stwa.com.pl/index.php/zarzadzanie-kryzysowe1/raporty-i-analizy/30-smiercionosne-fale-na-oceanie-in-
dyjskim-ostrzeganie-i-alarmowanie-ludnosci-na-przykladzie-wydarzen-z-2004-roku?showall=&limitstart, 
2 sierpnia 2012 (17 czerwca 2015).

2 Por.: G. Sobolewski, Taksonomia zagrożeń kryzysowych [w:] Zagrożenia kryzysowe, red. G. Sobo-
lewski, Wyd. AON, Warszawa 2011, s. 26.

3 Podział ten dookreśla system odpowiedzialny za reagowanie w przypadku zaistnienia zdarzenia 
danego typu. W przypadku zagrożeń militarnych odpowiada System Obronny Państwa (SOP), a zagrożeń 
niemilitarnych System Zarządzania Kryzysowego (SZK).
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3. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA LOGISTYKI DOSTARCZANIA 
ŻYWNOŚCI W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ

Termin logistyka (logistique) znany był co najmniej od czasów napoleońskich, kiedy 
po raz pierwszy pojawił się we francuskim słownictwie wojskowym. Antoine-Henri Jomi-
ni4 wprowadzając pojęcie logistyka postrzegał ją jako część sztuki wojennej, równoważ-
ną ówczesnej strategii i taktyce. Określił również 18 obowiązków dowódców armii po-
lowych, m.in. takie jak: planowanie ruchów wojsk i ich realizacja, określenie lokalizacji  
i sposobu wyposażenia magazynów wojskowych, dysponowanie środkami transportu, bu-
dowa i utrzymanie dróg o znaczeniu strategicznym oraz zaopatrzenie wojsk. Wszystkie one 
są ściśle związane z zadaniami logistycznymi, na rzecz wojska.

Jednak nawet Napoleon Bonaparte nie uniknął błędów logistycznych podczas plano-
wania w 1811 roku wojny z Rosją. „Przy założeniu, że kampania potrwa 60 dni i że do jej 
końca walczyć będzie tylko trzecia część z 600 tysięcy, samo żywienie ludzi wymagało 
przewozu 18 000 ton. Niemal dwukrotnie przekraczało to możliwości transportu. A prze-
cież rok 1812 to czas szybkiej rozbudowy batalionów transportowych (trains d’équipage), 
utworzonych po roku 1807”5.

Do terminologii wojskowej XX-go wieku pojęcie logistyka ugruntował admirał  
A. T. Mahan6, który utożsamiał ją z procesami gospodarczo – przemysłowymi wspoma-
gającymi działania US Navy (Marynarki Wojennej USA). Mahan szczególnie podkreślał 
znaczenie szlaków komunikacyjnych pozwalających dostarczyć zaopatrzenie oraz ochronę 
baz morskich i przechowywanych w nich zapasów zaopatrzeniowych7.

Działanie w stanach nadzwyczajnych zagrożeń niemilitarnych jest zbliżone do działań 
logistycznych podejmowanych w okresie wojny lub w trakcie lokalnych konfliktów mili-
tarnych. Dopuszczalne jest więc użycie środków droższych niż „standardowe” rozwiązania 
logistyczne. Ponadto proces zarządzania kryzysowego wykonywany jest pod presją czasu, 
stąd rozwiązania, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się bardziej kosztowne, często 
okazują się optymalne w warunkach walki z danym zagrożeniem.

Podstawą skutecznego działania każdej kategorii logistyki jest koncepcja logistyczna 
Just in Time (JIT)8. W zależności od typu logistyki może ona być w pewnym stopniu mo-
dyfikowana, lecz jej cztery podstawowe kryteria pozostają bez zmian, a określa je zasada 
„4W” – właściwy czas, właściwe miejsce, właściwy produkt i właściwa jakość. W przy-
padku logistyki w sytuacjach kryzysowych zasada „4W” uzupełniona będzie o kryteria 
operacyjne mające na celu zaspokojenie potrzeb wszystkich poszkodowanych, nawet na 

4 Antoine-Henri Jomini (6 marca 1779 w Payerne, Szwajcaria – 24 marca 1869 w Passy pod Pary-
żem) – baron, generał i teoretyk wojenny.

5 Szerzej: M. van Creveld, Żywiąc wojnę. Logistyka od Wallensteina do Pattona, Wyd. Tetragon, 
Warszawa 2014, passim. Także: A. Nieuważny, Nie liczyć na patriotyzm koni... Logistyczne dylematy Wiel-
kiej Armii w 1812 r., www.ioh.pl, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/nie-liczy-na-patriotyzm-koni-logistyczne-
-dylematy-wielkiej-armii-w--r,1126/, (19 czerwca 2105). 

6 Alfred Thyler Mahan (27 września 1840 r. w West Point, NY – 1 grudnia 1940 w Washington, DC), 
admirał US Navy, twórca doktryny potęgi morskiej. Szerzej m.in.: Mahan A. T., The Influence of Sea Power 
Upon History 1660-1783, Boston 1890; Mahan A. T., Wpływ potęgi morskiej na historię 1660-1783, t. 1-2, 
Oświęcim 2013. Por. także: Pruitt J., The Influence of Sea Power in the 21st Century, August 2000, Working 
Paper 00-4, http://web.mit.edu/ssp/publications/working_papers/wp_00-4.pdf (20 maja 2015).

7 Szerzej: E. Nowak, Logistyka w sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa 2009, s. 12.
8 Just in Time (JIT) – czyli „[dostawa] dokładnie na czas”, koncepcja logistyczna polegająca na do-

starczaniu tylko tego, co jest potrzebne, wtedy, kiedy jest potrzebne i dokładnie tam, gdzie jest potrzebne 
oraz w odpowiedniej jakości. Szerzej m.in.: Wawak S., Przybek J., Just in time, http://mfiles.pl/pl/index.
php/Just_in_time (22 czerwca 2015).
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minimalnym poziomie świadczeń życiowo-bytowych, który gwarantuje utrzymanie życia 
i zdrowia oraz przetrwanie zaistniałej sytuacji9. Kwestie zabezpieczenia i dostarczenia żyw-
ności dotyczą zarówno dostaw do osób poszkodowanych, jak również do służb ratowni-
czych. Jest szczególnie istotne, aby te dostawy były realizowane zgodnie z podstawową 
zasadą logistyki – „Zasadą 4W”.

W logistyce sytuacji kryzysowych usługi gastronomiczne skupione są głównie na 
przygotowaniu i dostarczaniu posiłków dla osób poszkodowanych. Jednym ze sposobów 
dostarczania produktów spożywczych jest metoda „indywidualna” polegająca na do-
starczeniu podstawowych produktów spożywczych (chleba, konserw mięsnych, nabiału  
i wody), natomiast zadaniem poszkodowanych jest porcjowanie i przygotowanie posiłku. 
Druga metoda –„scentralizowana”, polega na organizacji wyżywienia w wyznaczonych 
stołówkach, kuchniach polowych itp.10 Istnieje też sposób, który łączy cechy przedstawio-
nych wyżej metod dostarczania posiłków. Rozwiązaniem tym jest wykorzystywanie racji 
żywnościowych gotowych do spożycia (z ang. MRE – Meal Ready-to-Eat), zawierających 
autonomiczny system podgrzewania.

4. GENEZA RACJI ŻYWNOŚCIOWYCH GOTOWYCH DO SPOŻYCIA

Historia racji żywnościowych dla wojska wiąże się z rozwojem technologii obróbki  
i przechowywania żywności – czyli z procesem apertyzacji11 oraz działalnością Anglika 
Petera Duranda, który w roku 1810 otrzymał od króla Anglii Jerzego III patent na sposób 
konserwowania szybko psujących się produktów spożywczych w pojemnikach z blachy 
ocynkowanej, szkła i ceramiki12. Nowoczesne materiały dostępne w XX wieku pozwoliły 
na dalszą ewolucję pojemników na żywność. 

Fot. 1: Ewolucja puszki z blachy ocynkowanej – „od puszki do saszetki”
Źródło: Opracowanie własne autora.

9 Por.: K. Ficoń, Logistyka kryzysowa – procedury, potrzeby, potencjał, BEL Studio Sp. z o. o., War-
szawa 2011, s. 40.

10 Również w: E. Nowak, Logistyka w sytuacjach kryzysowych, Wyd. AON, Warszawa 2009, s. 61.
11 Apertyzacja, czyli proces wekowania. Nazwa pochodzi od francuza Nicholasa Apperta, który 

w 1809 roku wymyśli metodę konserwacji żywności w szklanych pojemnikach poprzez długie ich gotowa-
nie. Porównaj z: H. Chrzanowska, Historia puszki blaszanej, www.mph.com.pl, http://www.mhp.com.pl/
gfx/mhp/userfiles/files/ewa/historia_puszki_blaszanej.pdf, (20 maj 2015)

12 Szerzej: H. Chrzanowska, Historia puszki blaszanej, www.mph.com.pl, http://www.mhp.com.pl/
gfx/mhp/userfiles/files/ewa/historia_puszki_blaszanej.pdf, (20 maj 2015)
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11 Apertyzacja, czyli proces wekowania. Nazwa pochodzi od francuza Nicholasa Apperta, który w 1809 roku 
wymyśli metodę konserwacji żywności w szklanych pojemnikach poprzez długie ich gotowanie. Porównaj z: H. 
Chrzanowska, Historia puszki blaszanej, www.mph.com.pl, 
http://www.mhp.com.pl/gfx/mhp/userfiles/files/ewa/historia_puszki_blaszanej.pdf, (20 maj 2015) 
12 Szerzej: H. Chrzanowska, Historia puszki blaszanej, www.mph.com.pl, 
http://www.mhp.com.pl/gfx/mhp/userfiles/files/ewa/historia_puszki_blaszanej.pdf, (20 maj 2015) 
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Tradycyjna puszka z blachy ocynkowanej (po lewej stronie), w drodze kolejnych udo-
skonaleń konstrukcji opakowania i zmiany zastosowanych materiałów finalnie zastąpio-
na wykonaną z kilku lub kilkunastu warstw foli aluminiowej, nylonowej, poliestrowej  
i polipropylenowej, czyli zaawansowaną technologicznie saszetką z Posiłkiem Specjalnym 
W1SH firmy ARPOL (nie jest to więc „zwykła torebka foliowa”). Obecnie do niektórych 
składników pakietu stosuje się też opakowania w postaci wytłaczanych foremek, gdyż sa-
szetki z pokarmem półpłynnym i miękkim nie są wygodne w użyciu, ale są zdecydowanie 
bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne – szczególnie przy długotrwałym transporcie 
w plecaku lub zasobniku, albo podczas zrzutu zaopatrzenia z powietrza.

Produkcję współczesnego MRE w USA rozpoczęto się w roku 1975. Wówczas Depar-
tament Obrony USA wprowadził MRE, jako rację żywnościową wydawaną żołnierzom na 
czas udziału w walce. Na szeroką skalę badania testowe rozpoczęto w 1978 r., a produkcję 
na skalę przemysłową i pierwsze dostawy zrealizowano w 1981 r. Dwa lata później prze-
prowadzono 34-dniowe testy polowe w 25 Dywizji Piechoty US Army. Żołnierze spożywali 
MRE trzy razy dziennie. Wyniki były zadowalające, pomimo niskiego zużycia ogólnej war-
tości kalorycznej – tylko ok. 60% dostarczanych w pakietach kalorii było konsumowane. 
Kolejny test zmodyfikowanych racji przeprowadzony w 1986 r., w tej samej dywizji, za-
owocował zwiększoną konsumpcją i stopniem akceptacji. 

Od operacji „Pustynna Burza” (1990-1991) w MRE wprowadzono kolejne zmiany: do-
dano liofilizowaną kawę i suszone owoce. Podczas wspomnianej operacji MRE były spo-
żywane w walczących oddziałach o wiele dłużej niż planowano. Pierwotnie miało być to 
do 10 dni, jednak wielu żołnierzy jadło je przez 60, a nawet więcej dni. Z tego powodu  
w zestawie MRE wprowadzono trzy zmiany, których celem było urozmaicenie i wzbogace-
nie oraz zwiększenia spożycia. Opracowano nowy chleb w hermetycznym opakowaniu oraz 
wysokiej jakości czekoladę odporną na wysokie temperatury, która nie topiła się w słońcu 
pustyni. Do zestawu dodano bezpłomieniowy podgrzewacz przystawek. 

W następnych latach wprowadzono dalsze zmiany. W 1994 r. zwiększono z 12 do 24 
liczbę dostępnych w menu potraw. Miało to na celu pokonanie monotonii wyżywienia  
i umożliwienie stosowania MRE przez dłuższy czas. Obecnie w ofercie MRE znajdują się 
również cztery dania wegetariańskie13. 

Nowoczesne metody pakowania i konserwacji żywności (apertyzacja, pasteryzacja14  
i liofilizacja15) umożliwiły znaczne wydłużenie terminu przydatności do spożycia produk-
tów spożywczych. Amerykańskie MRE produkowane na potrzeby US Army określenie: 
„termin przydatności do spożycia”, zastąpiono zaleceniem „inspekcji”, czyli organolep-
tycznego sprawdzenia przydatności danej partii żywności do spożycia. Specyfika samego 
produktu żywnościowego i sposobu jego konserwacji ma oczywisty wpływ na jego trwa-
łość – zdecydowanie bardziej trwałe są produkty o niskiej zawartości wody, liofilizowane, 
kandyzowane lub przyprawy. Parametrem krytycznym jest okres przechowywania w danej 
temperaturze – im niższa temperatura, tym dłuższy okres do planowanej inspekcji.

13 Szerzej: MRE History. MRE Development History, MRE Info, http://www.mreinfo.com/us/mre/
mre-history.html – 15 czerwca 2011.

14 Wprowadzona przez Ludwika Pasteura technika konserwacji żywności poprzez podgrzewanie 
w hermetycznych pojemnikach. Proces ten niszczy lub hamuje wzrost drobnoustrojów lub enzymów, za-
chowuje wartości odżywcze, nie niszczy jednak form przetrwalnikowych i większości wirusów. Por.: M. 
Muszyńska, Pasteryzacja, e-Biotechnologia.pl, http://www.e-biotechnologia.pl/Artykuly/Pasteryzacja/, 29 
sierpnia 2011 r., (22 czerwca 2015).

15 Liofilizacja, tzw. suszenie sublimacyjne zamrożonych substancji, w której rozpuszczalnik jest usu-
wany z produktu w warunkach obniżonego ciśnienia.
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Badania przeprowadzone w U.S. Army Natick Soldier Research, Development and En-
gineering Center (NSRDEC)16 nad korelacją terminu niezbędnej inspekcji i temperatury 
przechowywania wykazały, że wraz ze spadkiem temperatury przechowywania, wydłuża 
się termin sprawdzenia przydatności do spożycia. Wyniki badań przedstawione są na po-
niższym wykresie.

Wykres 1. Korelacja temperatury przechowywania vs data niezbędnej inspekcji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Inspection / Test Date Per Storage Temperature, http://www.re-
adymeal.com/shelflifechart.html (23 maja 2015). Dane z wykresu mają wartość edukacyjno-informacyjną 
i nie mogą być podstawą do uznania MRE jako zdatne do spożycia bez przeprowadzenia inspekcji.

Jednym z istotniejszych elementów pakietu jest bezpłomieniowy podgrzewacz che-
miczny (BPC) lub inaczej Flamelss Ration Heater (FRH). Zaprojektowano na potrzeby 
armii USA do podgrzewania ośmiouncjowej racji żywnościowej. BPC bezpiecznie i szybko 
podgrzewa żywność bez konieczności użycia otwartego ognia. Jest idealny dla żołnierzy, 
turystów, myśliwych, żeglarzy oraz uczestników akcji ratunkowych. Jest łatwy w stosowa-
niu w sytuacjach, gdy użycie ognia nie jest zalecane lub wręcz zabronione. Działanie BPC 
polega na wykorzystaniu egzotermicznej reakcji utleniania metalu. Materiałem grzewczym 
(grzałką) jest sprasowana mieszanka pyłu magnezowego, żelazowego i soli wielkości karty 
do gry. BPC ma wymiary 150x110x4 mm i ma trwałość ok. 5 lat (Fot. 2). Podgrzewacz 
jest zapakowany w mocną, odporną na wysoką temperaturę i przeciekanie polietyleno-
wą saszetkę17. Podgrzewacz może być stosowany zarówno do odmrażania zamrożonych 

16 Położone w Natick (Massachusetts), Centrum Badań, Rozwoju i Inżynierii U.S Army. Por. m.in.: 
NSRDEC U.S. Army Natick Soldier Research, Development and Engineering Center, http://nsrdec.natick.
army.mil/ (22 maja 2015); NSRDEC Broad Agency Announcement, http://www3.natick.army.mil/NSR-
DEC-Broad-Agency-Announcement.aspx (22 maja 2015).

17 Szerzej: Flameless Ration Heater (FRH), http://www.mreinfo.com/us/mre/frh.html (21 lutego 
2011). Dodajmy jako ciekawostkę, że przykład “bezpłomieniowego ogrzewacza chemicznego” (czynni-
kiem grzewczym było wapno niegaszone + woda) pojawił się w bardzo popularnej w okresie międzywojen-
nym powieści dla młodzieży: Hans Dominik, John Workmann. Vom Zeitungsjungen zum Millionär, Band 1: 
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16 Położone w Natick (Massachusetts),  Centrum Badań, Rozwoju i Inżynierii  U.S Army. Por. m.in.: NSRDEC 
U.S. Army Natick Soldier Research, Development and Engineering Center, http://nsrdec.natick.army.mil/  (22 
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Announcement.aspx  (22 maja 2015). 
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MRE, jak i przygotowywania potraw w normalnej temperaturze (ponadto można go używać  
w ekstremalnie niskich temperaturach do ogrzania ciała). 

Fot. 2: Bezpłomieniowy podgrzewacz chemiczny – wygląd zewnętrzny  
i przygotowanie do użycia

Źródło: Flameless Ration Heater (FRH), MRE Info, http://www.mreinfo.com/us/mre/frh.html  
(21 czerwca 2015).

Obsługa zestawu jest prosta, wręcz intuicyjna (procedura postępowania przedstawiona 
jest również w formie rysunkowej). Poszczególne kroki postępowania z BPC wyglądają 
następująco:
1. Oderwać górną część torebki podgrzewacza wg zaznaczonej linii i umieścić w środku 

saszetkę z pożywieniem. 
2. Wlać niewielką ilość wody do poziomu zaznaczonego dwoma liniami18 i zawinąć górną 

część torebki. 
3. Saszetkę trzymać poziomo do czasu wchłonięcia wody przez grzałkę.
4. Grzałka powinna być pod MRE leżącym na niej, a torba BPC uszczelniona.
5. BPC z MRE włożyć do opakowania zbiorczego (przyspieszy to proces podgrzewania).
6. Po ok. 12-15 min. (w zależności od temperatury otoczenia) racja żywnościowa jest 

podgrzana i gotowa do spożycia19.

Im Reich des Zeitungsriesen, 1909. Książka ukazała się też m.in. w jęz. polskim: H. Dominik, Z gazeciarza 
milionerem, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1938.

18 W ekstremalnych warunkach braku wody może to być również mocz.
19 Szerzej: Flameless Ration Heater (FRH), http://www.mreinfo.com/us/mre/frh.html (21 lutego 

2011).
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17 Szerzej: Flameless Ration Heater (FRH), http://www.mreinfo.com/us/mre/frh.html  (21 lutego 2011). 
Dodajmy jako ciekawostkę, że przykład “bezpłomieniowego ogrzewacza chemicznego” (czynnikiem 
grzewczym było wapno niegaszone + woda) pojawił się w bardzo popularnej w okresie międzywojennym 
powieści dla młodzieży: Hans Dominik, John Workmann. Vom Zeitungsjungen zum Millionär, Band 1: Im Reich 
des Zeitungsriesen, 1909. Książka ukazała się też m.in. w jęz. polskim: H. Dominik, Z gazeciarza milionerem, 
Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1938. 
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Fot. 3. Zawartość US ARMY MRE (Menu nr 4 z 2005 roku): Cheese & Vegetable Omelet 
(Omlet z serem i warzywami)
Źródło: materiały własne autora.

Zaprezentowany na fotografii nr 3 skład MRE produkowanego na potrzeby armii USA 
zawiera:
– pudełko z potrawą w saszetce „Omlet z serem i warzywami”;
– pudełko z potrawą w saszetce „Siekane ziemniaki z bekonem”;
– bezpłomieniowy podgrzewacz chemiczny;
– opakowanie krakersów, porcję dżemu, ciastko tostowe z cukrem, ciastko cynamonowe,  

2 pakiety z jabłkowym i porzeczkowym napojem w proszku, pakiet soli, buteleczkę  
z Sosem Tabasco, dwie gumy do żucia;

– torebkę na gorące napoje, plastikową łyżeczkę, wilgotną chusteczkę kosmetyczną, opa-
kowanie zapałek i pakiet papieru toaletowego. 
Menu i skład dodatków każdego pakietu zmieniane są co rok i obejmują 24 rodza-

je posiłków (z daniami wegetariańskimi włącznie). Każdy zestaw amerykańskiego MRE 
jest bilansowany na ok 1300 kcal (w USA używane jest często oznaczenie „Cal”, gdzie  
1 Cal = 100 kcal.). 

Podobne racje żywnościowe stosowane są w różnych armiach20.
Odpowiedniki MRE dostępne są również w Polsce. Produkcją je ARPOL Spółka  

z o.o. z Zielonej Góry, jak dotąd jedyna firma w Polsce zajmująca się tego typu racjami żyw-
nościowymi określanymi jako „Posiłek Specjalny” (PS), natomiast dystrybucję prowadzi 
kilka detalicznych firm handlowych.

ARPOL dostarcza racje na potrzeby Wojska Polskiego, zarówno podczas zadań wy-
konywanych w kraju, jak również za granicą w ramach Polskiego Kontyngentu Wojsko-
wego. Z posiłków specjalnych korzystają z powodzeniem podmioty wykonawcze zarzą-
dzania kryzysowego, między innymi Państwowa Straż Pożarna, TOPR, GOPR, Wydziały 

20 Jak wyglądają wojskowe racje żywnościowe w różnych krajach?, http://pej.cz/Jak-wygladaja-woj-
skowe-racje-zywnosciowe-w-roznych-krajach-sl8282, (24 maja 2015). Autor pokazuje wygląd MRA oraz 
„zwykłych” racji żywnościowych wykorzystywanych w armiach Australii, Kanady, Estonii, Francji, Nie-
miec, Włoch, Norwegii, Singapuru, Hiszpanii, W. Brytanii i USA.
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18 W ekstremalnych warunkach braku wody może to być również mocz. 
19 Szerzej: Flameless Ration Heater (FRH), http://www.mreinfo.com/us/mre/frh.html (21 lutego 2011). 
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Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich, a także jednostki 
samorządów terytorialnych. We współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Po-
żarnej opracowano i wdrożono do użytku posiłek specjalny przeznaczony do wyżywienia 
strażaków-ratowników (Pakiet żywnościowy „RS”) podczas wykonywania zadań związa-
nych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych w kraju, jak i poza jego granicami (np. PS  
z powodzeniem zdały egzaminy podczas akcji ratowniczych na Haiti, w Rosji, Czechach  
i Słowacji). Kompletny pakiet RS zawiera 3 hermetyczne torby z oznaczone kolorami: żół-
tym, czerwonym i niebieskim (odpowiednio: śniadanie, obiad, kolacja) – wygląd pakietu 
przedstawiony jest na fotografii nr 4.

Fot. 4. Widok ogólny strażackiego pakietu żywnościowego „RS”
Źródło: zbiory własne autora

Fot. 5. Ratownicy z OSP ze Szczecina testują pakiet żywnościowy „RS”
Źródło: Materiały fotograficzne firmy ARPOL.

W pakietach PS firmy ARPOL stosuje się bezpłomieniowy podgrzewacz chemiczny tej 
samej konstrukcji co FRH – dodatkowo firma dokłada do pakietu torebkę z wodą do napeł-
nienia BPC. Generalnie pakiety PS są „bogato” wyposażone w różnego rodzaju dodatki (na 
fotografii nr 6 przedstawiono przykładowy pakiet PS).
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Fot. 6. Zawartość Posiłku Specjalnego firmy ARPOL (W1SH – Kuleczki mięsne  
z makaronem)

Źródło: materiały własne autora.

W pokazanym powyżej pakiecie znajdziemy:
– saszetkę z daniem głównym (Kuleczki mięsne z makaronem 300g.),
– BPC (bezpłomieniowy podgrzewacz chemiczny) i saszetkę z wodą 45 ml,
– suchary specjalne 45g,
– dżem owocowy 25g,
– mieszankę bakaliową 50r,
– baton owocowy 35g,
– tabletkę energetyczną 1 szt.,
– akcesoria i przyprawy: łyżka widelec, chusteczka, papier toaletowy, 3 szt. chusteczek 

nawilżanych, sól, pieprz, dwa cukierki owocowe, cukierek kawowy, saszetkę z kawą in-
stant, dwie torebki cukru, napój herbaciany w proszku, gumę do życia, zapałki, tabletkę 
i torebkę foliową do przeprowadzenia uzdatnienia wody.
Cały pakiet W1SH zbilansowany jest na ok 1050 kcal, posiłki specjalne typu W„Z” 

zbilansowane są na około 1400 kcal (czyli więcej niż amerykańskich MRE). Poza pakieta-
mi indywidualnymi ARPOL oferuje również: Indywidualne racje całodobowe, rację grupo-
wą przeznaczoną dla 5 osób (w dwóch wielkościach) i gorącą puszkę tzw. „HOT CAN”21. 
Szczegółowe właściwości poszczególnych racji żywnościowych zostały przedstawione  
w tabeli nr 1.

21 HOT CAN – ciekawe rozwiązanie technologiczne, podgrzewacz chemiczny wbudowany jest 
w puszkę. Wystarczy nakłuć ją znajdującym się w zestawie „gwoździem” w zaznaczonych miejscach 
w celu rozpoczęcia reakcji termicznej. Oferta dedykowana raczej dla turystów, wędkarzy lub myśliwych.
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Fot. 6. Zawartość Posiłku Specjalnego firmy ARPOL (W1SH – Kuleczki mięsne  

z makaronem) 

 
Źródło: materiały własne autora. 

 

W pokazanym powyżej pakiecie znajdziemy: 

- saszetkę z daniem głównym (Kuleczki mięsne z makaronem 300g.), 

- BPC (bezpłomieniowy podgrzewacz chemiczny) i saszetkę z wodą 45 ml, 

- suchary specjalne 45g, 

- dżem owocowy 25g, 

- mieszankę bakaliową 50r, 

- baton owocowy 35g, 

- tabletkę energetyczną 1 szt., 

- akcesoria i przyprawy: łyżka widelec, chusteczka, papier toaletowy, 3 szt. chusteczek 

nawilżanych, sól, pieprz, dwa cukierki owocowe, cukierek kawowy, saszetkę z kawą instant, 

dwie torebki cukru, napój herbaciany w proszku, gumę do życia, zapałki, tabletkę i  torebkę 

foliową do przeprowadzenia uzdatnienia wody. 

Cały pakiet W1SH zbilansowany jest na ok 1050 kcal, posiłki specjalne typu W„Z” 

zbilansowane są na około 1400 kcal (czyli więcej niż amerykańskich MRE). Poza pakietami 

indywidualnymi ARPOL oferuje również: Indywidualne racje całodobowe, rację grupową 
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Tabela 1. Szczegółowe właściwości posiłków specjalnych (PS) firmy ARPOL.

Indywidualny
PS typu 
W„SH”

Indywidual-
ny PS typu

W „Z”

Indywidu-
alna racja 

całodobowa

Racja gru-
powa prze-

znaczona dla 
5 osób

Racja gru-
powa prze-
znaczona 
dla 5 osób

Gorąca 
puszka

Waga jed-
nostkowa

około 600 g około 800 g około 1,85 kg około 10 kg około 20 kg około 
400 g

Kaloryczność ok. 1050 kcal ok. 1400 kcal ok. 3500 kcal ok. 5 x 4800 
kcal

ok. 10 x 
4800 kcal

ok. 4800 
kcal

Sposób pod-
grzewania

bezpło-
mieniowy 

podgrzewacz 
chemiczny

bezpło-
mieniowy 

podgrzewacz 
chemiczny

indywidualne 
podgrzewacze 

chemiczne

energia do-
starczana 

z zewnątrz

energia 
dostarczana 
z zewnątrz

indywi-
dualny 
system 

grzewczy
Typ opako-
wania

hermetycznie 
zamykana 

torba z folii 
LDPE

hermetycznie 
zamykana 

torba z folii 
LDPE

hermetycznie 
zamykana 

torba z folii 
LDPE

wodotrwały 
karton

wodotrwały 
karton

puszka 
blaszana

Opakowanie 
zbiorcze

karton,
30 sztuk

karton,
27 sztuk

karton,
6 sztuk

nie dotyczy nie dotyczy nie doty-
czy

Ilość karto-
nów w pa-
lecie

16 16 12 32 18 500 sztuk

Ilość palet 
w stosie

nie piętrujemy nie piętrujemy 2 nie piętru-
jemy

nie piętru-
jemy

2

Termin przy-
datności do 
spożycia

do 21 miesięcy

Warunki 
przechowa-
nia

Temperatura otoczenia <25º C, wilgotność < 80%

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o dane otrzymane z firmy ARPOL. 

Wyroby produkowane przez firmę ARPOL mają określone warunki przechowywa-
nia oraz termin przydatności do spożycia, podane zgodnie z rygorystyczną polską Normą 
Wojskową określaną dla produktów żywnościowych produkowanych na potrzeby MON.  
W zależności od produktu minimalny termin ważności dopuszczalny przez MON to 18-
31 miesięcy22. Zatem średnia 21 miesięcy plasuje Posiłki Specjalne ARPOLu na równi  
z amerykańskim MRE (jako dodatkowy benefit można traktować „polski smak” oferowa-
nych posiłków). Odmienne od amerykańskich, polskie normy dotyczące żywności nie po-
zwalają na hipotetyczne „wydłużenie” terminu ważności przy przechowywaniu racji w niż-
szych temperaturach, ale na zasadzie analogii domniemywać można, że w niższej tempera-
turze przechowywania faktyczna zdatność do spożycia wydłuża się23.

Uzupełnieniem oferty firmy ARPOL są indywidualne pakiety żywnościowe przezna-
czone na rynek cywilny np.: Pakiet przetrwaniowy, Offroad, Posiłek myśliwego, Pakiet tu-
rystyczny, Racja strzelecka. Ponadto ARPOL oferuje konserwy mięsne i koncentraty zup 

22 Dane uzyskane z firmy ARPOL, 12 czerwca 2015 r..
23 Wg. ARPOL, w latach 2010-2011 Wojskowy Ośrodek Badawczo Wdrożeniowy Służb Żywnoś-

ciowych przeprowadzał testy przydatności do spożycia PS przechowywanych w niskich temperaturach, 
jednak wyniki tych testów są niejawne.
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wykonane zgodnie z wysokimi Normami Wojskowymi MON oraz różnego rodzaju dodatki 
spożywcze i energetyczne.

5. POSIŁKI SPECJALNE W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH 
ZAGROŻEŃ

Przedstawione wyżej właściwości posiłków specjalnych firmy ARPOL pozwalają za-
pewnić logistyce zarządzania sytuacjami kryzysowymi dużą elastyczność w działaniu. Sy-
tuacje nadzwyczajnych zagrożeń wymagają wyjątkowych rozwiązań, szybkości działania  
i podejmowania decyzji oraz stosowania wyjątkowych środków. Oznacza to, że dopuszcza 
się stosowanie specjalnych procedur oraz specjalnych środków używanych podczas akcji 
ratowniczej. Generalną zasadą logistyki w sytuacjach kryzysowych jest ratowanie życia  
i zdrowia osób poszkodowanych oraz zapewnienie poprawnego funkcjonowania podmio-
tów wykonawczych biorących udział w akcji24. 

Analizując kwestię kosztów związanych z reagowaniem na skutki zagrożeń zwrócić 
uwagę należy na koszty związane z dostarczeniem pożywienia poszkodowanym, jak również 
ratownikom zaangażowanych w operacji antykryzysowej. W rejonach ogarniętych klęska-
mi żywiołowymi, próby wykorzystywania ostatnio outsourcingu produktów żywieniowych,  
w tym dań gotowych, nie zdaje egzaminu. Przykładowo, jednostka ratowniczo-gaśnicza lub 
specjalistyczna grupa ratownicza25 PSP po przerzuceniu jej do obszaru wykonywania zadań 
na odległym obszarze kraju, albo poza jego granicami, ma ograniczone możliwości organi-
zowania tradycyjnych form wyżywienia. Na te same trudności natykają się inne służby bio-
rące udział w akcji (Policja, Zespoły Ratownictwa Medycznego, pododdziały SZ RP, itd.). 

Rozwiązaniem tego problemu mogą być PS produkowane przez ARPOL. Ilość kalorii 
i innych składników pokarmowych dostarczanych w każdym pakiecie odpowiada indywi-
dualnemu zapotrzebowaniu na energię, różnorodne menu pozwala na dopasowanie się do 
indywidualnych gustów (są dostępne pakiety indywidualne, jednodniowe lub grupowe – np. 
na dla całego zastępu strażaków)26.

Potocznie uważa się, że posiłki specjalne są droższe niż produkty spożywcze dostępne 
na rynku. Pozornie „droższa” racja PS (cena detaliczna w Polsce waha się obecnie ok. 24-30 
PLN brutto w handlu detalicznym), może okazać się mniej kosztowną, jeśli uwzględnimy 
zalety i dodatkowe benefity gotowych pakietów żywnościowych.

Po pierwsze, łatwość użycia. Nie ma konieczności organizowania kuchni polowych 
(ponoszenia kosztów ich zakupu, utrzymania i zatrudnienia ludzi, których też trzeba żywić  
w czasie pracy), stołówek lub „cateringu”, którego wydolność, mobilność i szybkość re-
agowania jest ograniczona lub wręcz wykluczona. Dostarczanie usług gastronomicz-
nych metodą indywidualną też nie jest dobrym rozwiązaniem (przygotowanie posiłku  
z tradycyjnych produktów żywnościowych wymaga miejsca, podstawowych artykułów 
gospodarstwa domowego, umiejętności i przede wszystkim czasu[!], którego w sytuacji 
zagrożenia zawsze brakuje). 

24 Również w: R. Grodzki, Zarządzanie kryzysowe – dobre praktyki, DIFIN, Warszawa 2012, s. 54.
25 Specjalistyczne Grupy Ratownicze PSP realizują najszerszy zakres działań ratowniczych spośród 

wszystkich podmiotów wykonawczych zarządzania kryzysowego; Por.: J. Bieniek, Ogólna charakterysty-
ka Państwowej Straży Pożarnej w aspekcie zarządzania kryzysowego, [w:] Podstawy zarządzania kryzyso-
wego i scenariusze ćwiczeń, red. W. Więcek, J. Bieniek, AON, Warszawa 2015, s. 53.

26 Por.: J. Konopka, Wykorzystanie MRE w logistyce zarządzania kryzysowego, [w:] Bezpieczeństwo – 
Świat, Region, Polska. Zeszyty Naukowe WSAP, nr 1, 2011, red. A Konopka, Wyd. WSAP, Białystok 2011, 
s. 135 .
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Po drugie, uniwersalność i prostota użycia PS w logistyce zarządzania sytuacjami 
kryzysowymi zdecydowanie przemawia na ich korzyść. PS są łatwe w przechowywaniu  
i transporcie (mogą być zrzucane z samolotu ze spadochronem lub z helikoptera). Sposób 
pakowania PS pozwala na bezpośredni zrzut z kilkunastu metrów bez konsekwencji dla 
zawartości (zamknięte w hermetycznym opakowaniu powietrze spełnia rolę „poduszki po-
wietrznej”).

Wspomniana hermetyczność opakowania i dodatnia pływalność PS sprawia, że nie toną 
one w wodzie, zawartość jest zabezpieczona przed działaniem wody lub skażeniem. Jest to 
szczególnie istotne podczas dostaw do rejonów ogarniętych powodzią, w których zagroże-
nie epidemiologiczne jest znacznie zwiększone. Ciekawe ile tradycyjnych puszek utonęło 
podczas ostatniej powodzi? Jaka ilość produktów spożywczych uległa kontaminacji, zalana 
zanieczyszczoną wodą? Warto dodać, że niewykorzystane pakiety PS mogą być ponownie 
zmagazynowane i wykorzystane w kolejnej akcji.

Warunki magazynowania, długi termin ważności PS oraz stosunkowo małe gabaryty 
pozwalają na efektywne gospodarowanie przestrzenią magazynową (jedna paleta o objęto-
ści ok 1 m3, zajmuje 0,98 m2, a zawiera ok 450 sztuk pakietów indywidualnych PS). Doty-
czy to zarówno przestrzeni w magazynach potencjalnych użytkowników (PSP lub Wydzia-
łów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego), ale również przestrzeni magazynowej 
schronów przeznaczonych dla biernej ochrony ludności. 

Zastosowanie PS w rozwiązaniach schronowych usuwa wady tradycyjnych rozwiązań. 
Korzyści wynikające z zastosowania PS w tego typu obiektach schronowych to:
– ułatwiona logistyka przechowywani produktów żywnościowych,
– zabezpieczenie indywidualnego menu w schronach o przeznaczeniu specjalnym oraz 

diety dostosowanej dla dzieci i chorych, 
– istotne ograniczenie lub pełne wyeliminowanie tradycyjnego wyposażenia kuchennego 

w punkcie przygotowania/wydawania posiłków,
– zdecydowane ułatwienia w utrzymaniu czystości i higieny żywieniowej,
– znaczne zmniejszenie zapotrzebowania energii elektrycznej w schronie i zespoły prądo-

twórcze o mniejszej mocy, 
– lepsze warunki w zakresie maskowania schronu27. 

Przy zastosowaniu odpowiednich regałów (lub regałów wysokiego składowania) może-
my zwiększyć efektywność powierzchni składowania. W odniesieniu do terminu ważności 
PS, wątpliwości mogą dotyczyć jego długości. Czy 21 miesięcy to okres wystarczająco dłu-
gi? Częściowo rozwiązaniem problemu jest rotacja zapasów, ale problemem pozostaje: Czy 
zdążymy zużyć PS w terminie ich ważności (w końcu sytuacje nadzwyczajnych zagrożeń 
są nieprzewidywalne)? 

Odpowiedzią jest oferta firmy APROL o nazwie Projekt „GOTOWOŚĆ”. Głównym 
założeniem projektu jest oferta przechowywania posiłków specjalnych w magazynach fir-
my oraz dbania o rotację uwzględniającą terminy ich przydatności do spożycia przez czas 
określony w umowie. Minimalna zakontraktowana ilość to 1000 szt. Ponadto ARPOL gwa-
rantuje dostarczenie ww. ilości na własny koszt, w czasie nie dłuższym niż 18 godzin od 
zamówienia, w jedno dowolnie wskazane przez odbiorcę miejsce w Polsce28.

27 Szerzej: Zaopatrzenie schronów w żywność, Z. Szcześniak, B. Pieńko, M. Kozera , XXVII Między-
narodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 2013, 10-13 września 2013 r..

28 Dane uzyskane z firmy ARPOL, 12 czerwca 2015 r.
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Posiłki specjalne mogą być również zastosowane podczas ewakuacji ludności z terenów 
zagrożonych. Obecne trendy w zarządzaniu kryzysowym wskazują jednak na spadek zna-
czenia zorganizowanej ewakuacji masowej. Dominującą formą staje się zjawisko samoewa-
kuacji29, zatem starania organów odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe mogą skupić 
się na innych zadaniach logistycznych, np. na szybkim dostarczeniu do ewakuowanych od-
powiedniej ilości pożywienia o wysokiej jakości.

6. ZAKOŃCZENIE

Przedstawione w powyższym artykule właściwości posiłków specjalnych oraz moż-
liwości ich zastosowania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń mogą zapewnić logi-
styce zarządzania sytuacjami kryzysowymi dużą elastyczność działania. Działające pod 
presją czasu służby ratownicze oraz inni uczestnicy akcji w rejonie reagowania, mogą zo-
stać zabezpieczeni w pakiety indywidualne posiłków specjalnych, które mogą być użyte  
w dowolnym momencie i miejscu. Dla ludności poszkodowanej będącej na zagrożonym 
terenie zrzut posiłków specjalnych może okazać się jedynym dostępnym rozwiązaniem. 
Pakiety grupowe mogą być rozwiązaniem problemu dostarczania usług gastronomicznych 
do miejsc tymczasowego zakwaterowania lub do schronów. Zatem logistyka związana  
z wyżywieniem na obszarze zaistnienia sytuacji kryzysowej będzie w znacznym stopniu 
uproszczona, a powszechnie wiadomo, że proste rozwiązania są najbardziej skuteczne.

Reasumując, posiłki specjalne mogą być wdrożone jako środki zabezpieczenia w za-
kresie zapewnienia pełnowartościowego pożywienia zarówno dla służb ratowniczych, jak 
i ofiar sytuacji kryzysowych wywoływanych zarówno przez zagrożenia wywołane działal-
nością człowieka, jak również przez klęski żywiołowe. 
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29 Por.: P. Gromek, Samoewakuacja jako niewygodny aspekt optymalizacji czasu masowej ewakuacji 
ludności, [w:] Wybrane zagadnienia zarządzania kryzysowego, red. G. Sobolewski, D. Majchrzak, Wyd. 
AON, Warszawa 2012, s. 184.
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Spis użytych skrótów:

BPC – bezpłomieniowy podgrzewacz chemiczny
FRH – Flamelss Ration Heater (bezpłomieniowy podgrzewacz chemiczny)
JIT – Just in Time (czyli „dokładnie na czas”)
MON –Ministerstwo Obrony Narodowej
MRE – Meal Ready-to-Eat (gotowe do spożycia racje żywnościowe)
NSRDEC – U.S Army Natick Soldier RD&E Center n(Centrum Badań, Rozwoju i Inżynie-

rii U.S Army)
PS – Posiłek Specjalny
SOP – System Obronny Państwa
SZK – System Zarządzania Kryzysowego
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