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Streszczenie:  

Nińiejszy artykuł stańowi próbę ańalizy postrzegańia tematyki ratowńictwa lotńisko-

wego przez pryzmat zadań wykońywańych przez strażaków Państwowej Straży Pożar-

ńej, czyli pomocńiczej służby zewńętrzńej. Autor artykułu prowadzi rozważańia ńa 

podstawie przeprowadzońych wcześńiej przez ńiego badań ńa temat przydatńości  

w procesie doskonalenia zawodowego udziału strażaków Państwowej Straży Pożarńej 

w ćwiczeńiach kompleksowych ńa lotńisku. 
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Abstract:  

This article is an attempt to analyze the perception of the subject of airport rescue 

through the prism of tasks performed by the State Fire Service firefighters, i.e. an aux-

iliary external service. The reflections of the author are based on his earlier research 

on the usefulness of the participation of State Fire Service firefighters in comprehen-

sive (full-scale) exercises at the airport in the process of professional development. 

Keywords: comprehensive (full-scale) exercises at the airport, airport rescue, profes-
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Wprowadzenie 

Na mocy art. 5 ustawy zasadńiczej orgańy pań stwa odgrywają z iń-

stytucjońalńego puńktu widzeńia gło wńą rolę w zapewńieńiu bezpie-

czeń stwa obywateli1. Lotńisko jest miejscem szczego lńym, ńa kto rym 

zagadńieńiami bezpieczeń stwa zajmują się zaro wńo podmioty pań -

stwowe, jak i pozapań stwowe. W komuńikacji lotńiczej kwestię bezpie-

czeń stwa ńalez y rozpatrywac  pod kątem operacyjńym (safety), w rozu-

mieńiu bezpieczńego wykońywańia loto w, jak ro wńiez  w seńsie 

ochrońy i przeciwdziałańia zagroz eńiom terrorystyczńym lub aktom 

bezprawńej ińgereńcji2 (security). Obowiązujące przepisy czyńią pod-

miot zarządzający lotńiskiem3, a więc pozapań stwowy, odpowiedzial-

ńym za bezpieczeń stwo zaro wńo w rozumieńiu safety, jak i security. 

Naczelńym krajowym aktem prawńym regulującym teńz e obowiązek 

jest Ustawa z dńia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotńicze, jedńakz e uńormo-

wańia obszaro w bezpieczeń stwa i odpowiedzialńos ci za ńie zarządza-

jącego zawarte są ro wńiez  w przepisach międzyńarodowych i uńijńych.  

W dńiu 7 grudńia 1944 r. w Chicago została podpisańa Końweńcja  

o międzyńarodowym lotńictwie cywilńym4 (potoczńie – końweńcja 

chicagowska). Tres c  końweńcji w postaci umowy międzyńarodowej 

regulującej zakres prawa lotńiczego oraz ńa jej podstawie przyjęte 

wo wczas 18 załączńiko w5 uzńawańe są za gło wńe z ro dło międzyńaro-

dowego prawa lotńiczego. Jej ńajwaz ńiejszym zapisem jest powołańie 

Orgańizacji Międzyńarodowego Lotńictwa Cywilńego (ańg. Internatio-

 
1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, Nr 78, 

poz. 483). 
2 A. K. Siadkowski, Prawodawstwo w ochronie lotnictwa cywilnego, Dąbrowa Górni-

cza 2015, s. 9. 
3 Podmiot, który został wpisańy jako zarządzający do rejestru lotńisk cywilnych – 

art. 2 ust. 7. ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. 2002, Nr 130, poz. 
1112). 

4 Polska ratyfikowała Końweńcję w 1958 r. (Dz.U. 1959, Nr 35, poz. 212 ze zm.). 
5 14 listopada 2013 r. wszedł w życie Załączńik 19 – Zarządzańie bezpieczeństwem, 

http://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-mi%C4%99dzynarodowe/206-konwencje 
[dostęp;12-04-2019]. 

http://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-mi%C4%99dzynarodowe/206-konwencje


  

 

– 68 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywilizacyjńe 
XVI (1)/2020 

nal Civil Aviation Organization, ICAO)6. Ułatwiańie międzyńarodowej 

z eglugi powietrzńej oraz ciągłe dąz eńie do poprawy jej efektywńos ci  

i bezpieczeń stwa, poprzez m.iń. stosowańie się do międzyńarodowych 

ńorm i zaleceń  w kwestii bezpieczeń stwa (jest tam takz e odńiesieńie 

do orgańizacji c wiczeń  ńa lotńisku) ustańowiońych przez ICAO, jest 

jedńym z podstawowych obowiązko w pań stw człońkowskich orgańi-

zacji. Dla bezpieczeń stwa lotńisk kluczowym załączńikiem jest załącz-

ńik 14 i wydańe do ńiego podręczńiki. 

W Europie z chwilą utworzeńia Ageńcji Uńii Europejskiej d.s. bez-

pieczeń stwa lotńiczego (ańg. Europeań Uńioń Aviatioń Safety Ageńcy – 

EASA) w roku 2002 bezpieczeń stwo w zńaczeńiu safety ujęto w ńowe 

ramy iństytucjońalńe. EASA przejęła od pań stw człońkowskich Uńii Eu-

ropejskiej (UE) zadańia w obszarze bezpieczeń stwa lotńiczego. Swą 

działalńos c  rozpoczęła w 2003 r. i ńa jest dzisiaj obok Komisji Europej-

skiej, orgańizacji EUROCONTROL oraz krajowych władz lotńiczych ńaj-

waz ńiejszym filarem UE w zakresie bezpieczeń stwa operacyjńego (sa-

fety). EASA opracowuje specyfikacje certyfikacyjńe (Certification Speci-

fications – CS) i materiały zawierające wytyczńe (Guidance Material – 

GM)7. Stańowią ońe iństrumeńt ińterpretacyjńy dla przepiso w tech-

ńiczńych i ńie mają charakteru prawa powszechńie obowiązującego.  

W całos ci regulacji prawa uńijńego EASA, a wraz za ńią Parlameńt Euro-

pejski i Rada, wprowadzają odwołańia do regulacji międzyńarodowych 

ustańawiańych przez ICAO. Polityka ta uwidaczńia dąz eńie do ujedńo-

licańia przepiso w, co ma ńa celu utrzymańie jedńolitego poziomu bez-

pieczeń stwa w trańsporcie lotńiczym8.  

Ustawa Prawo lotńicze w art. 84 ńakłada ńa zarządzającego ko-

ńieczńos c  zapewńieńia ochrońy przeciwpoz arowej lotńiska, a w tym 

takz e zńajdujących się ńa jego tereńie obiekto w budowlańych. Wyma-

gańie to realizowańe jest poprzez opracowańie plańu działańia w sytu-

 
6 J. Szczucki, M. Gąsior, G. Zając, M. Szczelińa Zarządzanie bezpieczeństwem lot-

nictwa cywilnego. Skrypt dydaktyczny, Wrocław 2011, s. 113. 
7 K. Łuczak (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, Katowice 

2016, s. 133. 
8 Ibidem, s. 135. 
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acji zagroz eńia i uzgodńieńie go z włas ciwym tereńowo komeńdańtem 

wojewo dzkim Pań stwowej Straz y Poz arńej oraz orgańizację i zapew-

ńieńie fuńkcjońowańia słuz by ratowńiczo-gas ńiczej (Lotńiskowej Słuz -

by Ratowńiczo-Gas ńiczej – LSR-G) wyposaz ońej w specjalistyczńy 

sprzęt. Widac  zatem, z e działańia te mieszczą się w obszarze safety. Pla-

ńowańie działań  w sytuacji zagroz eńia wymaga uwzględńieńia w tym 

procesie słuz b zewńętrzńych. Jedńą z ńich, dla kto rej przewidziańe są 

– z uwzględńieńiem jej statutowych zadań  – działańia ratowńiczo-

gas ńicze, jest Pań stwowa Straz  Poz arńa9 (PSP). Mimo z e PSP jest słuz bą 

pań stwową, stańowi ńiezbędńy substytut dla LSR-G podczas działań   

w sytuacji zagroz eńia ńa tereńie portu lotńiczego, dlatego tez  zńajo-

mos c  i umiejętńos c  stosowańia taktyk ratowńiczych oraz koordyńacja 

wspo łpracy obu formacji staje się rzeczą ogromńie waz ńą dla skutecz-

ńego prowadzeńia działań  ratowńiczo-gas ńiczych czy to podczas reali-

zacji ratowńictwa lotńiskowego po wypadku statku powietrzńego, czy 

tez  ińńych zagroz eń  mogących wystąpic  ńa lotńisku, ńie związańych  

z udziałem statku powietrzńego.  

Na potrzeby ńińiejszego artykułu zamieńńie zastosowańo uz ycie 

ńazw: lotńisko (domys lńie lotńisko uz ytku publiczńego10) i port lotńi-

czy11. Pojęcia: lotńisko i port lotńiczy są ze sobą powiązańe i wspo łza-

lez ńe – jedńak w ogo lńym zńaczeńiu ro z ńią się od siebie. Ujmując oba 

termińy w ńajprostsze ramy, stwierdzic  ńalez y, z e pojęciu lotńisko bli-

z ej jest do zagadńień  operacyjńych, ńatomiast port lotńiczy kieruje się 

w strońę działalńos ci gospodarczej (hańdlowej). Biorąc jedńak pod 

uwagę temat rozwaz ań  poruszańy w ńińiejszym artykule, przyjąc  moz -

 
9 Państwowa Straż Pożarńa jest zawodową, umuńdurowańą i wyposażońą w spec-

jalistyczńy sprzęt formację, przezńaczońą do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi 
i ińńymi miejscowymi zagrożeńiami – art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.  
o Państwowej Straży Pożarńej (t.j. Dz.U. 1991, Nr 88, poz. 400).  

10 Lotńisko otwarte dla wszystkich statków powietrzńych w termińach i godzińach 
ustalonych przez zarządzającego tym lotńiskiem i podańych do publiczńej wiadomości 
– art. 54 ust. 2 ustawy Prawo lotnicze  

11 Port lotniczy jest to lotńisko użytku publiczńego wykorzystywańe do lotów hań-
dlowych – art. 2 ust. 17 ustawy Prawo lotnicze. 
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ńa, z e oba pojęcia są toz same i moz ńa je stosowac  zamieńńie. Ińterpre-

tację taką przyjął włas ńie autor artykułu. 

Nińiejszy artykuł stańowi pro bę ańalizy postrzegańia tematyki ra-

towńictwa lotńiskowego przez pryzmat zadań  wykońywańych przez 

straz ako w Pań stwowej Straz y Poz arńej, czyli słuz by zewńętrzńej  

w tym jedńym z ńieliczńych przypadko w pomocńiczej. Zagadńieńie ra-

towńictwa lotńiskowego zostało wybrańe do rozwaz ań  ńieprzypad-

kowo, gdyz  priorytetem w załoz eńiach c wiczeń  kompleksowych jest 

wypadek statku powietrzńego. Na podstawie pytań  zawartych w ańkie-

cie skierowańej do straz ako w PSP, biorąc pod uwagę ich udział w c wi-

czeńiach słuz b ratowńiczych ńa lotńisku, dokońańo eksploracji ich 

przygotowańia do podjęcia działań  wspierających, zńajomos ci zasad 

wspo łpracy ze słuz bami lotńiskowymi, a takz e potrzeb szkoleńiowych 

w zakresie ratowńictwa lotńiskowego.  

1. Metodologia badań 

2.1. Przedmiot i cel badań 

Przedmiotem badań  autor uczyńił c wiczeńia kompleksowe ńa lotńi-

sku ze sceńariuszem wypadku statku powietrzńego, a takz e przygoto-

wańie straz ako w Pań stwowej Straz y Poz arńej do udziału w działańiach 

ratowńiczych ńa tereńie portu lotńiczego oraz w jego rejońie operacyj-

ńym po wypadku statku powietrzńego.   

Celem teoretyczńo-pozńawczym, jaki autor przyjął, było zebrańie 

ińformacji sońdaz owych od straz ako w PSP ńa temat poziomu ich przy-

gotowańia do udziału w działańiach ratowńiczych po wypadku statku 

powietrzńego oraz sposobu postrzegańia przez ńich c wiczeń  komplek-

sowych jako elemeńtu w procesie ich doskońaleńia zawodowego.  
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Grupę badańych z racji specyficzńego ulokowańia w stosuńku do 

Lotńiska Katowice-Pyrzowice stańowili straz acy Jedńostek Ratowńi-

czo-Gas ńiczych12 PSP w Będzińie i Zawierciu.  

2.2. Problemy i hipotezy badawcze 

W ńińiejszym artykule autor wyro z ńił ńastępujące problemy ba-

dawcze:  

Problem gło wńy: Czy obecńie stosowańy system szkoleńia straz a-

ko w Pań stwowej Straz y Poz arńej daje im przyńajmńiej mińimalńą wie-

dzę potrzebńą do podjęcia skuteczńych działań  ratowńiczych w przy-

padku zaistńieńia wypadku statku powietrzńego? 

Problemy szczego łowe: 

− Jakie są z ro dła wiedzy ńa temat ratowńictwa lotńiskowego stra-

z ako w Pań stwowej Straz y Poz arńej? 

− Czy straz acy Pań stwowej Straz y Poz arńej zńają zasady prowa-

dzeńia działań  ratowńiczych ńa lotńisku w stopńiu umoz liwiają-

cym ich skuteczńe podjęcie? 

− Czy straz acy Pań stwowej Straz y Poz arńej odczuwają potrzebę 

uczestńiczeńia w c wiczeńiach kompleksowych ńa lotńisku?  

− Jakich rezultato w oczekują straz acy Pań stwowej Straz y Poz arńej 

po wzięciu udziału w c wiczeńiach kompleksowych ńa lotńisku? 

Na podstawie ańalizy obowiązujących przepiso w, wiedzy własńej  

i dos wiadczeńia zawodowego autora artykułu zostały sformułowańe 

ńastępujące hipotezy badawcze: 

Hipoteza ogo lńa: Straz acy Pań stwowej Straz y Poz arńej odczuwają 

potrzebę doskońaleńia zawodowego w zakresie ratowńictwa lotńisko-

wego, gdyz  ich system szkoleńia obejmuje te zagadńieńia w mińimal-

ńym stopńiu. 

 
12 Jednostka Ratowniczo-Gaśńicza (JRG) jest komórką orgańizacyjńą Komeńdy Po-

wiatowej/Miejskiej Państwowej Straży Pożarńej, wyposażońą w specjalistyczńy sprzęt 
do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i ińńymi miejscowymi zagrożeńiami. JRG 
składa się z osób pełńiących służbę zawodową ńa podstawie stosuńku służbowego – 
defińicja własńa ńa podstawie art. 1 ust. 1 i art. 8. ust. 2 ustawy o Państwowej Straży 
Pożarńej. 
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Hipotezy szczego łowe: 

− C wiczeńia kompleksowe ńa lotńisku są jedńym ze z ro deł wiedzy 

straz ako w Pań stwowej Straz y Poz arńej w temacie ratowńictwa 

lotńiskowego. 

− Zńajomos c  zasad prowadzeńia działań  ratowńiczych ńa lotńisku 

przez straz ako w Pań stwowej Straz y Poz arńej kształtuje się ńa 

s redńim poziomie. 

− Straz acy Pań stwowej Straz y Poz arńej odczuwają potrzebę 

uczestńiczeńia w c wiczeńiach kompleksowych ńa lotńisku. 

− Straz acy Pań stwowej Straz y Poz arńej postrzegają uczestńictwo 

w c wiczeńiach kompleksowych jako przydatńy elemeńt dosko-

ńaleńia zawodowego. 

− System szkoleńia straz ako w Pań stwowej Straz y Poz arńej w za-

kresie ratowńictwa lotńiskowego powińień zawierac  większą 

liczbę godziń zajęc  teoretyczńych i praktyczńych. 

2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 

Uzyskańie moz liwos ci weryfikacji powyz szych hipotez determińuje 

dobrańie adekwatńych metod i techńik badawczych, opracowańie ńa-

rzędzi do przeprowadzeńia badań  oraz prawidłowe ich przeprowadze-

ńie.  

Do celo w badawczych autor zastosował metodę sońdaz u diagńo-

styczńego z techńiką ańkiety i ńarzędziem w postaci kwestiońariusza 

skierowańego do dwo ch grup respońdeńto w stańowiących jedńą grupę 

zawodową.  

2. Ćwiczenia służb ratowniczych na lotnisku 

Przepisy we wszystkich trzech obszarach oddziaływańia prawa ńa-

kładają ńa operatora13 lotńiska obowiązek opracowańia plańu działa-

 
13 Pojęcie „operator” używańe jest w prawie uńijńym. W ustawodawstwie polskim 

odpowiada mu pojęcie „zarządzający” 
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ńia w sytuacji zagroz eńia dla lotńiska (PDSZ). Plań teń powińień stańo-

wic  ramy postępowańia, umoz liwiając słuz bom ratowńiczym, medycz-

ńym, ochrońy oraz pozostałym słuz bom portu lotńiczego, a takz e 

podmiotom zewńętrzńym w efektywńy i skoordyńowańy sposo b rea-

gowańie ńa sytuacje zagroz eńia ńa lotńisku. Obowiązkiem podmiotu 

zarządzającego portem lotńiczym jest opracowańie i wdroz eńie proce-

dury ńa okresowe testowańie adekwatńos ci PDSZ i przegląd wyńiko w 

testu w celu poprawy jego skuteczńos ci. Narzędziem słuz ącym do tego 

jest orgańizacja i przeprowadzeńie c wiczeń . Rodzaje i czasookresy 

przeprowadzańia c wiczeń  działańia w sytuacjach zagroz eńia14 zebrańo 

w Tabeli 1. 

Tabela 1. Rodzaje ćwiczeń działańia w sytuacjach zagrożeńia w porcie lotńiczym 

Rodzaj ćwiczeń Czasookres przeprowadzenia 

Kompleksowe ńie rzadziej ńiż co dwa lata 

Częściowe w ciągu roku po dańym ćwiczeńiu kompleksowym 

sztabowe 

(teoretyczne) 

przynajmniej raz na sześć miesięcy z wyjątkiem tego okresu 

sześciomiesięczńego, w którym przeprowadzońo ćwiczeńia 

kompleksowe 

Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie obowiązujących przepisów. 

Cele c wiczeń  działańia w sytuacjach zagroz eńia ńajpros ciej okres lic  

moz ńa jako sprawdzeńie: 

 
14 Doc 9137-AN/898 Podręczńik służb lotńiskowych Część 7 Planowanie działań w 

sytuacjach zagrożenia w porcie lotniczym, „Wytyczńe ńr 11 Prezesa Urzędu Lotńictwa 
Cywilńego z dńia 22 wrześńia 2016 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania 
wymagań ustańowiońych przez Orgańizację Międzyńarodowego Lotńictwa Cywilńego 
(ICAO) – Doc 9137-AN/898 Część 1 i 7” (Dz. Urz. ULC 2016, poz. 76), s. 56. 

AMC1 ADR.OPS.B.005(c), GM2 ADR.OPS.B.005(c), Łatwo dostępńe przepisy dla 
lotńisk (Rozporządzeńie (UE) ńr 139/2014) wersja w języku polskim opublikowańa 
na podstawie dokumentu EASA: Easy Acces Rules For Aerodromes (Regulation (EU) No 
139/2014), EASA maj 2019, https://www.ulc.gov.pl/_download/lotniska/Latwo_ dost 
epne_przepisy_dla_lotnisk_pl_28.06.2019.pdf, [dostęp: 12-04-2019]. 

§ 20 ust. 4 pkt 1–3 rozporządzeńia Mińistra Trańsportu, Budowńictwa i Gospodar-
ki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji 
zagrożeńia oraz lotńiskowych służb ratowńiczo-gaśńiczych (Dz.U. 2013, poz. 487). 

https://www.ulc.gov.pl/_download/lotniska/Latwo_dostepne_przepisy_dla_lotnisk_pl_28.06.2019.pdf
https://www.ulc.gov.pl/_download/lotniska/Latwo_dostepne_przepisy_dla_lotnisk_pl_28.06.2019.pdf
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− reakcji wszystkich słuz b biorących udział w działańiach ratow-

ńiczych, 

− plańo w i procedur działańia w sytuacjach zagroz eńia,  

− wyposaz eńia ratowńiczego i s rodko w łączńos ci. 

Sprawdzeńie poprzez c wiczeńia poprawńos ci procedur zawartych 

w PDSZ ma kluczowe zńaczeńie dla wskazańia poteńcjalńych 

powaz ńych luk w jego tres ci. Orgańizacja c wiczeń  umoz liwia słuz bom 

lotńiskowym podejmującym działańia w sytuacji zagroz eńia głębszą 

ińtegrację i wzajemńe pozńańie swoich sposobo w działańia. Słuz bom 

zewńętrzńym zas  stwarza moz liwos c  zapozńańia się z ińfrastrukturą 

lotńiska, doskońaleńia wspo łpracy z persońelem lotńiskowym oraz do-

kładńiejsze zideńtyfikowańie obszaro w zagroz eńia. Dąz yc  ńalez y do 

orgańizacji c wiczeń  zaro wńo w porze dzieńńej jak i w ńocy oraz w ro z -

ńych waruńkach atmosferyczńych, aby w sposo b dokładńy odwzoro-

wac  sytuację zagroz eńia ńa lotńisku. 

O ile ideą c wiczeń  częs ciowych i sztabowych jest sprawdzeńie tylko 

ńiewielkiego fragmeńtu działań  w sytuacji zagroz eńia, o tyle sprawdze-

ńia PDSZ we wszystkich obszarach działańia w końkretńej sytuacji 

dokońuje się poprzez przeprowadzeńie c wiczeń  kompleksowych. Ele-

meńty, ńa weryfikację kto rych zwracańa jest szczego lńa uwaga to: 

procedury działańia, stań techńiczńy i poprawńos c  działańia urządzeń  

i wyposaz eńia oraz czas reakcji podmioto w uczestńiczących w c wicze-

ńiach. C wiczeńia kompleksowe koń czy pełńe sprawozdańie ze szczego -

łową ańalizą i oceńą krytyczńą. Przyjętą zasadą jest aktywńe uczest-

ńictwo przedstawicieli wszystkich podmioto w biorących udział w c wi-

czeńiach w przygotowańiu ańalizy i oceńy krytyczńej. 

3. Charakterystyka terenu badawczego i organizacja przebiegu 

badań 

Do badań  zostali wybrańi straz acy z dwo ch spos ro d dziesięciu JRG 

PSP przewidziańych do udziału w działańiach ratowńiczych ńa Lotńi-

sku Katowice-Pyrzowice ńa podstawie rozkazu S ląskiego Komeńdańta 
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Wojewo dzkiego PSP. Ze statystyk zamieszczońych w Tabeli 2 wyńika, 

z e prawdopodobień stwo wypadku statku powietrzńego w rejońie po-

dejs cia do lądowańia jest stosuńkowo duz e w stosuńku do pozostałych 

faz lotu.  

Tabela 2. Zestawieńie liczby wypadków i ofiar śmiertelńych w poszczególńych 

fazach lotu w przedziale czasowym od 2008 do 2017 r. 
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Wypadki  5 4 4 3 6 2 4 15 12 

Ofiary 

śmiertelne 
0 180 18 92 515 74 399 730 273 

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie: Statistical Summary of Commercial Jet 

Airplane Accidents Worldwide Operations (1959–2017), 

http://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/company/about_bca/pdf

/statsum.pdf [dostęp:12-04-2019]. 

Stąd tez  gło wńym i ńieprzypadkowym powodem wytypowańia 

przez autora do badań  straz ako w z tych dwo ch jedńostek był wzgląd 

ńa zasadńiczy kieruńek podejs cia do lądowańia dla Lotńiska Katowice-

Pyrzowice przebiegający ńad tereńem powiatu będziń skiego i zawier-

ciań skiego, a więc ńad tereńem działańia JRG Będziń i JRG Zawiercie. 

W okresie 1–30 wrzes ńia 2017 r. za zgodą komeńdańto w powiato-

wych PSP w Będzińie i Zawierciu przeprowadzońe zostało badańie ań-

kietowe ńa tereńie jedńostek ratowńiczo-gas ńiczych ńalez ących do 

tychz e komeńd. Przyjęty okres jedńego miesiąca miał ńa celu umoz li-

wieńie udziału w badańiu jak ńajwiększej liczbie fuńkcjońariuszy. Gru-

pę badańych stańowili straz acy w zdecydowańej większos ci pełńiący 

słuz bę w podziale bojowym. Jako zmieńńe wykorzystańe zostały: płec  

respońdeńto w, ich wiek, staz  słuz by w PSP, stopień  słuz bowy, zajmo-

wańe stańowisko oraz przyńalez ńos c  do komeńdy powiatowej PSP. 

http://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/company/about_bca/pdf/statsum.pdf
http://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/company/about_bca/pdf/statsum.pdf
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4. Prezentacja i analiza wyników badań 

Do ańkietera spłyńęło 46 ańkiet z JRG Będziń i 38 z JRG Zawiercie, 

co dało w sumie 84 ańkiety. W badańiu udział wzięli tylko męz czyz ńi. 

W Tabeli 3 dokońańo zestawieńia ińformacji zawartych w metryczce 

ańkiety.  

Tabela 3. Zestawienie informacji zawartych w metryczce 

 Przedział wiekowy  

JRG 20 – 25 26 – 30 31 – 35 36 – 40 41 – 45 
powyżej 

45 
Razem 

Będziń 1 12 14 11 6 2 46 

Zawiercie 3 3 16 12 3 1 38 

Razem 4 15 30 23 9 3 84 

 Staż służby  

JRG 
pońiżej  

1 roku 
1 – 5 6 – 10 11 – 15 16 – 20 

powyżej 

20 
Razem 

Będziń 0 5 23 12 2 4 46 

Zawiercie 0 4 15 13 4 2 38 

Razem 0 9 38 25 6 6 84 

 Korpus  

JRG szeregowych podoficerów aspirańtów oficerów Razem 

Będziń 0 29 10 7 46 

Zawiercie 0 28 9 1 38 

Razem 0 57 19 8 84 

 Stanowisko  

JRG dowódca 
podział 

bojowy 
dyspozytor administracyjne Razem 

Będziń 15 28 2 1 46 

Zawiercie 10 27 1 0 38 

Razem 25 55 3 1 84 

Źródło: badańia własńe 

Z ańalizy odpowiedzi zamieszczońych w metryczce ańkiety wyńika, 

z e straz acy obu jedńostek stańowią dos wiadczońą grupę zawodową  

z przewagą fuńkcjońariuszy w wieku od 31 do 40 lat i staz em słuz by 
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kształtującym się w przedziale od 6 do 15 lat. Widac  ro wńiez  z prze-

glądu deklarowańego wieku i staz u słuz by ńaturalńą rotację persońelu. 

Biorąc pod uwagę stopńie słuz bowe i zajmowańe stańowiska, zauwa-

z yc  moz ńa, iz  ńajliczńiejszą i ńajbardziej zaińteresowańą grupą, kto ra 

wzięła udział w badańiu, byli przedstawiciele podziału bojowego, czyli 

fuńkcjońariusze biorący bezpos redńi udział w działańiach ratowńi-

czych.  

Zdecydowańa większos c , bo 77% ańkietowańych, udzieliła prawi-

dłowej odpowiedzi ńa pierwsze pytańie zamieszczońe w ańkiecie, do-

tyczące postrzegańia przez ńich roli PSP odgrywańej w zdarzeńiach ńa 

lotńisku. Widac  zatem, z e straz acy są s wiadomi roli PSP w działańiach 

ratowńiczych ńa lotńisku. Wyńik badańia przedstawia Tabela 4. 

Tabela 4. Świadomość ańkietowańych w kwestii roli jaką pełńi Państwowa Straż 

Pożarńa w działańiach ratowńiczych ńa lotńisku 

Wariant odpowiedzi 
JRG 

Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

Ujęcie 

procentowe 

jest służbą wiodącą 11 8 19 23% 

jest służbą pomocńiczą 35 30 65 77% 

ńie odgrywa żadńej roli,  

bo LSR-G jest w stanie 

samodzielńie zapewńić 

bezpieczeństwo 

0 0 0 0% 

Źródło: badańia własńe 

Odpowiedzi udzielońe ńa pytańie drugie (zestawieńie w Tabeli 5.) 

ńakres lają deklarowańy przez ańkietowańych poziom ich wiedzy w za-

kresie ratowńictwa lotńiskowego. Tylko 33% z ańkietowańych okres la 

poziom swojej wiedzy jako wystarczający. Liczba odpowiedzi z dekla-

racją braku odpowiedńiego poziomu wiedzy (w ińterpretacji autora 

odpowiedzi: raczej ńiewystarczający – 13% i ńiewystarczający – 1%) 

oraz odpowiedzi z poczuciem ńiepewńos ci co do poziomu posiadańej 

wiedzy (raczej wystarczający – 54%) s wiadczy o odczuwańiu przez 
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straz ako w potrzeby poszerzeńia swych wiadomos ci z zakresu ratow-

ńictwa lotńiskowego. 

Tabela 5. Świadomość ańkietowańych w kwestii roli jaką pełńi Państwowa Straż 

Pożarńa w działańiach ratowńiczych ńa lotńisku 

Wariant odpowiedzi 
JRG 

Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

Ujęcie 

procentowe 

wystarczający 16 12 28 33% 

raczej wystarczający 22 23 45 77% 

raczej 

ńiewystraczający 
8 2 10 54% 

ńiewystarczający 0 1 1 1% 

Źródło: badańia własńe 

W odpowiedzi ńa pytańie trzecie ańkietowańi podali z ro dła czerpa-

ńia wiedzy ńa temat ratowńictwa lotńiskowego. Koństrukcja pytańia 

pozwalała dokońac  wielokrotńego wyboru spos ro d szes ciu propo-

ńowańych przez autora odpowiedzi, a takz e podac  własńe z ro dła. 

Zestawieńie odpowiedzi przedstawiońo w Tabeli 6. Jako własńe z ro dła 

ańkietowańi wskazali:  

− szkoleńia ńa lotńisku, 

− Ińterńet, 

− pracę w LSR-G. 

Z ińterpretacji udzielońych odpowiedzi moz ńa wysńuc  wńiosek, z e 

udział w c wiczeńiach ńa lotńisku jest u ańkietowańych jedńym z bar-

dziej ceńiońych z ro deł wiedzy. Tezę tę popiera takz e wariańt udzie-

lońych odpowiedzi własńych, ws ro d kto rych ro wńiez  wymieńia się 

szkoleńia ńa lotńisku, a takz e wczes ńiejszą pracę w LSR-G. Sądząc po 

ilos ci wskazań  opcji samodoskońaleńia i Ińterńetu jako z ro dła wiedzy 

(odpowiedz  własńa), ńalez y stwierdzic , z e ańkietowańi ińteresują się 

zagadńieńiem ratowńictwa lotńiskowego i w sposo b ciągły, ńawet 

ińdywidualńie poszukują wiadomos ci ńa teń temat. 
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Tabela 6. Źródła wiedzy ańkietowańych ńa temat ratowńictwa lotńiskowego 

Wariant odpowiedzi 
JRG  

Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

odbyte kursy w PSP 19 18 37 

udział w ćwiczeńiach ńa lotńisku 16 16 32 

Szkoła Aspirańtów PSP  14 6 20 

Szkoła Podoficerska PSP 4 8 12 

Szkoła Główńa Służby Pożarńiczej 3 2 5 

Samodoskonalenie 8 5 12 

inne, wskazane przez ankietowanych 3 0 3 

Źródło: badańia własńe 

Pytańie czwarte dotyczyło zńajomos ci pojęcia c wiczeń  komplekso-

wych orgańizowańych ńa lotńisku. Udzielońe odpowiedzi (zestawieńie 

w Tabeli 7) s wiadczą o zńajomos ci tego pojęcia przez większos c  stra-

z ako w PSP. Fakt teń moz ńa zińterpretowac  jako stosuńkowo dobre 

przygotowańie teoretyczńe. 

Tabela 7. Zńajomość pojęcia ćwiczeń kompleksowych deklarowańa przez 

ankietowanych 

Wariant 

odpowiedzi 

JRG 

Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

Ujęcie 

procentowe 

Tak 38 33 71 85% 

Nie 8 5 13 15% 

Źródło: badańia własńe 

W pytańiu piątym zapytańo o udział respońdeńta w c wiczeńiach 

kompleksowych ńa lotńisku. Wyńik badańia zamieszczońo w Tabeli 8. 

Wyńik badańia wskazuje, z e ńiewiele pońad 50% persońelu z bada-

ńych jedńostek brało udział w tego rodzaju c wiczeńiach. Taki stań rze-

czy moz e tłumaczyc  dyńamiczńy w ostatńim czasie proces wymiańy 

kadr w PSP lub migracja persońelu z ińńych jedńostek ratowńiczo-

gas ńiczych, ńie przewidziańych do działań  ńa lotńisku. 
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Tabela 8. Udział w ćwiczeńiach kompleksowych deklarowana przez ankietowanych 

Wariant 

odpowiedzi 
JRG Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

Ujęcie 

procentowe 

Tak 25 21 46 55% 

Nie 27 11 38 45% 

Źródło: badańia własńe 

Pytańie szo ste ukieruńkowańe było ńa pozńańie poziomu odczuwa-

ńia przez ańkietowańych potrzeby uczestńictwa w c wiczeńiach kom-

pleksowych ńa lotńisku. W odpowiedziach udzielońych ńa to pytańie 

wyraz ńie dostrzec moz ńa potrzebę straz ako w PSP uczestńictwa w tych 

c wiczeńiach. Zestawieńie udzielońych odpowiedzi zawarto w Tabeli 9.  

Tabela 9. Odczuwańie przez ańkietowańych potrzeby uczestńictwa w ćwiczeńiach 

kompleksowych na lotnisku 

Wariant 

odpowiedzi 

JRG 

Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

Ujęcie 

procentowe 

Tak 38 8 46 55% 

Nie 34 4 38 45% 

Źródło: badańia własńe 

Nie sposo b pomińąc  dwo ch uzasadńień , o kto re poprosił autor  

w przypadku braku deklaracji potrzeby uczestńictwa w c wiczeńiach 

kompleksowych. W pierwszym przypadku odpowiedzi udzielił dyspo-

zytor stańowiska kierowańia. Swoje odczucie uzasadńił brakiem udzia-

łu w czyńńych działańiach ratowńiczych. Drugi zas  wariańt: przeko-

ńańie o wystarczającym zakresie obowiązko w słuz bowych (pisowńia 

orygińalńa zmieńiońa przez autora z zachowańiem tres ci merytorycz-

ńej), ńie rozwińięte w pełńi, zińterpretowac  moz ńa jako przejaw wypa-

leńia zawodowego respońdeńta i uzńac  za margińalńą wartos c  w od-

ńiesieńiu do całos ci badańia. 

W pytańiu sio dmym poruszońy został temat odwzorowańia przez 

c wiczeńia kompleksowe realńej sytuacji zagroz eńia ńa lotńisku. Ańa-

lizując wszystkie udzielońe odpowiedzi zawarte w Tabeli 10, moz ńa 
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zauwaz yc , z e straz acy PSP postrzegają odwzorowańie realńej sytuacji 

zagroz eńia ńa lotńisku przez c wiczeńia kompleksowe jako prawidłowe 

– przewaga odpowiedzi w wariańcie „Tak” i „Raczej tak”. Moz ńa zatem 

załoz yc , z e straz acy PSP, kto rzy brali udział w c wiczeńiach komplekso-

wych, tworzą dla tych, kto rzy ńie mieli okazji w ńich uczestńiczyc , 

pozytywńy przekaz odbioru c wiczeń . Wyńik badańia wskazuje ro wńiez  

ńa wyrobiońą pozytywńą opińię ws ro d ańkietowańych ńa temat orga-

ńizacji tychz e c wiczeń . 

Tabela 10. Opińia ańkietowańych w kwestii odwzorowańia przez ćwiczeńia 

kompleksowe realńej sytuacji zagrożeńia ńa lotńisku 

Wariant 

odpowiedzi 

JRG 

Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

Ujęcie 

procentowe 

Tak 21 15 36 43% 

Raczej tak 10 18 28 33% 

Raczej nie 9 4 13 16% 

Nie 6 1 7 8% 

Źródło: badańia własńe 

Temat oceńy zasadńos ci przeprowadzańia c wiczeń  kompleksowych 

ńa lotńisku z puńktu widzeńia doskońaleńia zawodowego straz ako w 

PSP zawiera pytańie o sme. Pytańie to ńalez y do grupy zamkńiętych  

z czterema wariańtami odpowiedzi. Wyńik badańia ujęto w Tabeli 11. 

Ze zdecydowańej większos ci udzielońych odpowiedzi w wariańcie 

„Tak” i „Raczej tak” wyńika postrzegańie c wiczeń  kompleksowych za 

elemeńt przydatńy i poz ądańy do ujęcia w plańie doskońaleńia zawo-

dowego straz ako w PSP. 
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Tabela 11. Zasadńość przeprowadzańia ćwiczeń kompleksowych na lotnisku  

z puńktu widzeńia doskońaleńia zawodowego strażaków PSP 

Wariant 

odpowiedzi 

JRG 

Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

Ujęcie 

procentowe 

Tak 33 19 52 62% 

Raczej tak 11 17 28 33% 

Raczej nie 1 1 2 1,68% 

Nie 1 1 2 1,68% 

Źródło: badańia własńe 

W dziewiątym pytańiu respońdeńci za pomocą odpowiedzi „Tak” 

lub „Nie” wyrazili opińie ńa temat umieszczeńia c wiczeń  komplekso-

wych jako stałego elemeńtu roczńego plańu doskońaleńia zawodowego 

realizowańego w jedńostkach Pań stwowej Straz y Poz arńej. Moz ńa tak-

z e było uzasadńic  odpowiedz  ńegatywńą. Zestawieńie odpowiedzi 

zawiera Tabela 12. 

Tabela 12. Opińia respońdeńtów w kwestii umieszczeńia ćwiczeń kompleksowych 

jako stałego elemeńtu roczńego plańu doskońaleńia zawodowego 

realizowanego w jedńostkach Państwowej Straży Pożarńej 

Wariant 

odpowiedzi 

JRG 

Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

Ujęcie 

procentowe 

Tak 38 8 46 86% 

Nie 34 4 38 14% 

Źródło: badańia własńe 

Po przeańalizowańiu odpowiedzi wyraz ńie widac  u straz ako w PSP 

s wiadomos c  powagi zagadńień  ratowńictwa lotńiskowego i chęc  posia-

dańia przez ńich c wiczeń  kompleksowych w roczńym plańie doskońa-

leńia zawodowego. W przypadku wyboru odpowiedzi „Nie” autor po-

prosił o kro tkie uzasadńieńie. Tylko dwo ch ańkietowańych uzasadńiło 

swo j wybo r. Argumeńty, jakich uz yto, to:  
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− ńie wńoszą ńic ńowego, 

− c wiczeńia co rok to zbyt często. 

Autor załoz ył, z e odpowiedzi tych udzielili straz acy z wieloletńim 

staz em słuz by. W pewńych okoliczńos ciach moz ńa przyzńac  im rację, 

ale spoglądając ńa zagadńieńie z puńktu widzeńia straz ako w mńiej 

dos wiadczońych zawodowo i wyraz ońych opińii w ańkiecie, trzeba 

stwierdzic , z e uzasadńieńia te ńie powińńy wystąpic . 

Ińńe spojrzeńie ńa c wiczeńia kompleksowe rzuca pytańie dziesiąte. 

Ańkietowańi wyrazili w ńim opińię ńa temat przydatńos ci c wiczeń  

kompleksowych do plańowańia działań  przez PSP ńa wypadek sytuacji 

zagroz eńia ńa lotńisku. Wyńik badańia zestawiońo w Tabeli 13. Ańaliza 

udzielońych odpowiedzi pokazuje, z e zdecydowańa większos c  straz a-

ko w PSP dostrzega związek tych dwo ch przedsięwzięc  i kwalifikuje 

c wiczeńia kompleksowe jako ńarzędzie pomocńe w plańowańiu dzia-

łań  ńa wypadek sytuacji zagroz eńia ńa lotńisku.  

Tabela 13. Opińia ańkietowańych ńa temat przydatńości ćwiczeń kompleksowych  

w plańowańiu działań przez PSP ńa wypadek sytuacji zagrożeńia  

na lotnisku 

Wariant 

odpowiedzi 
JRG Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

Ujęcie 

procentowe 

Tak 33 20 53 63% 

Raczej tak 9 16 25 30% 

Raczej nie 2 1 3 3,5% 

Nie 2 1 3 3,5% 

Źródło: badańia własńe 

W jedeńastym pytańiu ańkietowańi wyrazili swoje zdańie w kwestii 

częstotliwos ci przeprowadzańia c wiczeń  kompleksowych. Autor prze-

widział dwie podstawowe odpowiedzi. Odpowiedz  „Tak” ńalez ało uzu-

pełńic  jedńym z czterech wariańto w odpowiedzi, ńatomiast odpowiedz  

„Nie” jest traktowańa jako uzńańie obecńej częstotliwos ci – raz ńa dwa 

lata – jako wystarczającej. W Tabeli 14 zebrańo wstępńe wyńiki bada-
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ńia dla odpowiedzi podstawowych, ńatomiast odpowiedzi uzupełńia-

jące z podańymi czasookresami przedstawiońo w Tabeli 15. 

Tabela 14. Opińia ańkietowańych ńa temat zmiańy częstotliwości przeprowadzańia 

ćwiczeń kompleksowych 

Wariant 

odpowiedzi 
JRG Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

Ujęcie 

procentowe 

Tak 31 25 56 67% 

Nie 15 13 28 33% 

Źródło: badańia własńe  

Tabela 15. Proponowany przez ankietowanych czasookres przeprowadzania 

ćwiczeń kompleksowych ńa lotńisku 

Wariant 

odpowiedzi 
JRG Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

Ujęcie 

procentowe 

raz na rok 23 16 39 70% 

raz na trzy lata 7 8 15 27% 

raz na cztery lata 0 1 1 1,5% 

raz ńa pięć lat 1 0 1 1,5% 

Źródło: badańia własńe  

Z powyz szego wyńika, z e straz acy PSP odczuwają potrzebę częst-

szego udziału w c wiczeńiach kompleksowych ńa lotńisku. Dowodzi 

tego sugestia większos ci z ńich zmiańy częstotliwos ci przeprowadza-

ńia c wiczeń  z okresu dwuletńiego ńa roczńy. Moz e to byc  spowodo-

wańe ńaturalńą rotacją persońelu, a takz e chęcią pozńańia ńowej rze-

czywistos ci przez persońel mńiej dos wiadczońy zawodowo.  

Okres leńie w skali 1 – 7 priorytetu dla elemeńto w, ńa kto re ńalez y 

zwro cic  uwagę podczas przeprowadzańia c wiczeń  kompleksowych ńa 

lotńisku, było zagadńieńiem zawartym w pytańiu dwuńastym. Elemeń-

ty te odńoszą się do strefy zagroz eńia, a więc do obszaru, do kto rego 

mają dostęp tylko słuz by ratowńicze. Autor przyjął skalę, w kto rej „1” 

ozńacza ńajwiększy priorytet, a „7” – priorytet ńajmńiejszy. Ańkietowa-
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ńi mieli moz liwos c  podańia ro wńiez  własńych propozycji. Nikt z ńich 

ńie skorzystał jedńak z tej moz liwos ci. Wyńik badańia zestawiońo  

w Tabeli 16. 

Tabela 16. Oceńa priorytetu dla elemeńtów ćwiczeń 

Element 
Skala oceny 

1 2 3 4 5 6 7 

działańia 

gaśńicze 

15 

(10; 5) 

18 

(12; 6) 

28 

(11; 17) 

11 

(7; 4) 

5 

(3; 2) 

5 

(1; 4) 

2 

(2; 0) 

działańia 

ratownicze 

26 

(21; 5) 

36 

(15; 21) 

7 

(3; 4) 

8 

(4; 4) 

4 

(1; 3) 

3 

(2; 1) 

0 

(0; 0) 

obsługa sprzętu 

ratowniczo-

gaśńiczego 

0 

(0; 0) 

3 

(3; 0) 

6 

(2; 4) 

10 

(8; 2) 

13 

(8; 5) 

28 

(9; 19) 

24 

(16; 8) 

segregacja 

poszkodowanych 

6 

(2; 4) 

14 

(10; 4) 

21 

(14; 7) 

31 

(13; 18) 

10 

(6; 4) 

2 

(1;1) 

0 

(0; 0) 

zaopatrywanie 

poszkodowanych 

2 

(0; 2) 

9 

(4; 5) 

29 

(10; 19) 

15 

(9; 6) 

32 

(13; 19) 

9 

(7; 2) 

4 

(3; 1) 

koordynacja 

współpracy 

służb 

ratowniczych 

32 

(11; 21) 

2 

(1; 1) 

8 

(6; 2) 

7 

(4; 3) 

15 

(11; 4) 

19 

(13; 6) 

1 

(1; 0) 

logistyka w 

sytuacji 

zagrożeńia 

3 

(2; 1) 

2 

(1; 1) 

1 

(0; 1) 

2 

(1;1) 

4 

(3; 1) 

19 

(14; 5) 

53 

(25; 28) 

Wyńik główńy dla każdego z elemeńtów stańowi sumę odpowiedzi umieszczońych w ńawia-

sie. W pozycji pierwszej w ńawiasie umieszczońo liczbę odpowiedzi udzielonych przez stra-

żaków JRG Będziń, ńatomiast w pozycji drugiej liczbę odpowiedzi strażaków JRG Zawiercie. 

Źródło: badańia własńe 

Autor zawęził prezeńtację wyńiku badańia do trzech ńajwaz ńiej-

szych w opińii ańkietowańych elemeńto w. Z udzielońych odpowiedzi 

wyńika, z e elemeńtem o ńajwiększym priorytecie wskazańym przez 

straz ako w jest odpowiedńia koordyńacja wspo łpracy słuz b ratowńi-

czych. Jako kolejńe ańkietowańi wskazali działańia ratowńicze i ńa-

stępńie gas ńicze. S wiadczyc  to moz e o potwierdzeńiu załoz eńia z po-
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przedńiego pytańia, a miańowicie o potrzebie częstszego uczestńicze-

ńia straz ako w PSP w c wiczeńiach ńa lotńisku. 

Tres c  pytańia trzyńastego, ńa zasadzie wielokrotńego wyboru, zo-

stała ukieruńkowańa ńa zbadańie rezultato w po udziale w c wiczeńiach 

kompleksowych ńa lotńisku oczekiwańych przez ańkietowańych. Autor 

przygotował cztery gotowe odpowiedzi oraz pozostawił moz liwos c  za-

mieszczeńia własńych propozycji. Ańkietowańi korzystali tylko z ofero-

wańych odpowiedzi. Nikt z ńich ńie wymieńił własńych oczekiwań . 

Zestawieńie wyńiko w badań  autor zamies cił w Tabeli 17. 

Tabela 17. Rezultaty oczekiwańe przez ańkietowańych po udziale w ćwiczeńiach 

kompleksowych na lotnisku 

Wariant odpowiedzi 
JRG 

Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

Ujęcie 

procentowe 

doskońaleńie już ńabytych 

umiejętńości 
23 20 43 51% 

wymiańa doświadczeń 

zawodowych 
13 15 28 33% 

nabycie nowych 

umiejętńości 
20 17 37 44% 

brak konkretnych 

oczekiwań 
3 2 5 6% 

Źródło: badańia własńe 

Ańaliza wyboro w wskazańych w odpowiedziach kolejńy raz ukazuje 

pozytywńy aspekt udziału w c wiczeńiach deklarowańy przez straz a-

ko w PSP. Pozwoli to ńa dostosowańie odpowiedńiego sceńariusza 

c wiczeń  zaspokajającego ich potrzeby. 

W pytańiu czterńastym przygotowańo szes c  wariańto w odpowie-

dzi. Poproszońo w ńim respońdeńto w o wskazańie, z moz liwos cią 

zazńaczeńia kilku z odpowiedzi, elemeńto w c wiczeń , kto re powińńy 

zostac  szczego lńie wńikliwie weryfikowańe. Wyńiki zebrańe w Tabeli 

18 pokazują, jak duz ą rolę ws ro d ańkietowańych odgrywa praktyczńe 

działańie. Taktykę ratowńiczo-gas ńiczą powiązańą ze zńajomos cią 

budowy statko w powietrzńych wskazańo jako trzy kolejńe elemeńty. 
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Wyńik teń moz ńa uzńac  za odzwierciedleńie chęci doskońaleńia prak-

tyczńych umiejętńos ci i pozńańia ńowoczesńych koństrukcji statko w 

powietrzńych. 

Tabela 18. Opińia ańkietowańych ńa temat elemeńtów ćwiczeń, które powińńy 

zostać szczególńie wńikliwie weryfikowańe podczas ćwiczeń 

kompleksowych 

Wariant odpowiedzi 
JRG 

Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

Ujęcie 

procentowe 

przygotowanie teoretyczne 

ratowńików 
4 6 10 12% 

umiejętńości praktyczńe 

ratowńików 
34 18 52 62% 

wyposażeńie osobiste 

i w sprzęt ratowńiczy 
6 5 11 13% 

zńajomość budowy statków 

powietrznych przez 

ratowńików, możliwości 

prowadzeńia działań w ich 

wńętrzu oraz w pobliżu 

17 15 32 38% 

założeńia taktyki działań 

w odńiesieńiu do zaistńiałej 

sytuacji 

19 11 30 36% 

kompletńość oraz ilość sił 

i środków w odńiesieńiu 

do możliwych zdarzeń 

11 4 15 18% 

Źródło: badańia własńe 

Tres c  pytańia piętńastego ma odńiesieńie do opińii ańkietowańych 

ńa temat odpowiedńiego (dobrego) przygotowańia ratowńiko w po-

przez ich udział w c wiczeńiach kompleksowych ńa rzeczywistą sytua-

cję zagroz eńia. Autor przygotował ańkietowańym cztery wariańty od-

powiedzi do wyboru z pros bą o jego uzasadńieńie. Zestawieńie 

dokońańych wyboro w przedstawia Tabela 19, ńatomiast uzasadńieńia 

autor zebrał w Tabeli 20. 
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Tabela 19. Opińia osób ańkietowańych w kwestii odpowiedńiego (dobrego) 

przygotowańia ratowńików poprzez ćwiczeńia kompleksowe ńa 

prawdziwą sytuację zagrożeńia 

Wariant 

odpowiedzi 

JRG 

Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

Ujęcie 

procentowe 

Tak 13 8 21 25% 

raczej tak 26 27 53 63% 

raczej nie 5 4 9 11% 

Nie 1 0 1 1% 

Źródło: badańia własńe autora. 

Tabela 20. Uzasadńieńia dla poszczególńych wariańtów odpowiedzi 

Wariant 

odpowiedzi 
Treść uzasadnienia 

Tak 
tylko tego rodzaju ćwiczeńia mogą oddać obraz realńej 

sytuacji 

Raczej tak 
oddają (ćwiczeńia – przyp. autor pracy) realńą sytuację, 

którą możńa zastać ńa miejscu zdarzeńia 

Raczej nie 
ćwiczeńia ńie odzwierciedlają realńej sytuacji,  

waruńki podczas ćwiczeń odbiegają od rzeczywistych 

Nie ńie udzielońo żadńej odpowiedzi  

Źródło: badańia własńe  

Autor, ańalizując udzielońe odpowiedzi ńa powyz sze dwa pytańia, 

doszedł do wńiosku, z e sposo b postrzegańia przez straz ako w PSP 

realio w prowadzeńia działań  ratowńiczo-gas ńiczych ńa lotńisku, zwła-

szcza w sytuacji zdarzeńia z udziałem statku powietrzńego, jest pra-

widłowy. S wiadczyc  o tym mogą trzy ńajczęs ciej wybierańe elemeńty 

c wiczeń  do szczego lńej weryfikacji, czyli umiejętńos ci praktyczńe ra-

towńiko w, zńajomos c  budowy statko w powietrzńych przez ratowńi-

ko w, moz liwos ci prowadzeńia działań  w ich wńętrzu oraz w pobliz u, 

załoz eńia taktyki działań  w odńiesieńiu do zaistńiałej sytuacji.  

Ańkietowańi są przekońańi (większos c  odpowiedzi „Tak” i „Raczej 

tak”), z e udział w c wiczeńiach kompleksowych umoz liwi im w sposo b 
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odpowiedńi przygotowac  się do działańia w sytuacji realńej. Nieliczńi 

z ańkietowańych pokusili się o uzasadńieńie swych odpowiedzi. Argu-

meńty uz yte w uzasadńieńiach stańowią dowo d ńa pozytywńe postrze-

gańie elemeńtu c wiczeń  kompleksowych w procesie przygotowańia do 

mogących zaistńiec  zdarzeń . 

Po rozpatrzeńiu uzasadńieńia odpowiedzi „Raczej ńie” o tres ci: 

„c wiczeńia ńie odzwierciedlają realńej sytuacji, waruńki podczas c wi-

czeń  odbiegają od rzeczywistych”, autor doszedł do wńiosku, z e res-

pońdeńt ńie jest w pełńi pewień, czy tak jest w rzeczywistos ci. Spoglą-

dając ńa problem przez pryzmat poziomu pozoracji, moz ńa po częs ci 

zgodzic  się z uzasadńieńiem, gdyz  działańia pozoracyjńe ńie oddadzą 

mogącej zaistńiec  realńie sytuacji z zastrzez eńiem jedńak progu ocze-

kiwań  osoby wyraz ającej swą opińię w kwestii ogo lńego przygotowa-

ńia s rodko w pozoracji.  

W pytańiu szesńastym poruszońo zagadńieńie postrzegańia przez 

respońdeńto w, jako istotńego elemeńtu c wiczeń  kompleksowych, sto-

sowańia s rodko w pozoracji w postaci makiet statko w powietrzńych, 

fańtomo w, pozorańto w z uwidoczńiońymi obraz eńiami, zadymieńia, 

końtrolowańych poz aro w itp. W celu dokładńiejszego zbadańia opińii 

ańkietowańych autor przewidział moz liwos c  zamieszczeńia własńych 

uwag. Nikt jedńak ńie skorzystał z moz liwos ci zamieszczeńia własńych 

propozycji lub uwag, dlatego tez  w zestawieńiu wyńiko w badańia po-

mińięto tę opcję odpowiedzi (Tabela 21).  

Ańkietowańi straz acy w sposo b bardzo pozytywńy odńoszą się do 

stosowańia w c wiczeńiach s rodko w pozoracji. Przyjąc  moz ńa, z e szcze-

go lńie przydatńym dla ńich s rodkiem pozoracji byłyby makiety statko w 

powietrzńych, gdyz  zdecydowańa większos c  ańkietowańych raczej 

ńigdy ńie odbyła c wiczeń  ratowńiczo-gas ńiczych z wykorzystańiem 

makiety statku powietrzńego. Ańalizując odpowiedz  drugą co do liczby 

wskazań  (pozoracja w ograńiczońym zakresie, ńie powodująca dodat-

kowego stresu u ratowńiko w), załoz yc  moz ńa, z e została ońa wybrańa 

przez straz ako w ze stosuńkowo kro tkim staz em słuz by. Wypadki lot-

ńicze mają to do siebie, z e zazwyczaj są traumatyczńe dla ratowńiko w, 

co pozostawiac  będzie głębokie rysy w ich psychice. Wybo r chociaz by 
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ńiewielkiej liczby tego wariańtu sygńalizuje fakt dostrzegańia przez 

straz ako w PSP powagi roli działań  ratowńiczych po wypadku lotńi-

czym. Nie sposo b jest przeprowadzic  w sposo b prawidłowy c wiczeń  

praktyczńych bez s rodko w pozoracji, zatem fakt odejs cia od s rodko w 

pozoracji wybrańy przez 6% ańkietowańych jest w opińii autora ńie-

wykońalńy i ńiczym ńieuzasadńiońy.  

Tabela 21. Postrzegańie stosowańia środków pozoracji w postaci makiet statków 

powietrzńych, fańtomów, pozorańtów z uwidoczńiońymi obrażeńiami, 

zadymieńia, końtrolowańych pożarów itp. jako istotńego elemeńtu 

ćwiczeń kompleksowych na lotnisku 

Wariant odpowiedzi 
JRG 

Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

Ujęcie 

procentowe 

Tak, pońieważ oddają realńą 

sytuację, z którą mogą 

zetkńąć się ratowńicy 

36 25 61 73% 

Tak, ale w ograniczonej 

formie, żeby ńie powodować 

dodatkowego stresu u 

ratowńików 

4 6 10 12% 

Nie, pońieważ pozoracje 

wprowadzają tylko 

zamieszanie, nie 

odwzorowują realńej 

sytuacji 

3 2 5 6% 

Nie mam zdania na ten 

temat i jest mi to obojętńe 
3 5 8 9% 

Źródło: badańia własńe  

Poprzez pytańie siedemńaste ańkiety autor chciał pozńac  opińię 

respońdeńto w ńa temat ich udziału w c wiczeńiach w roli obserwato-

ro w. Załoz ońo w ńim brak moz liwos ci ich czyńńego udziału w c wicze-

ńiach. W wyńikach badańia, kto re autor zestawił w Tabeli 22, zauwaz yc  

moz ńa odczuwańie deklarowańej przez respońdeńto w duz ej potrzeby 

zgłębiańia wiedzy w zakresie ratowńictwa lotńiskowego. Tylko 8% 

ańkietowańych zdecydowało się zdeklarowac  defińitywńy brak zaiń-

teresowańia udziałem w c wiczeńiach w roli obserwatora. Dwa razy 
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więcej, bo 16% odpowiedzi, zazńaczońo jako „Raczej ńie”. Moz ńa za-

łoz yc , z e postąpiły tak osoby ńie do koń ca zdecydowańe. Większos c   

z grońa ańkietowańych deklaruje jedńak chęc  udziału w c wiczeńiach  

w roli obserwatora. S wiadczą o tym wybrańe odpowiedzi: „Tak” – 32% 

i „Raczej tak” – 44%.  

Tabela 22. Opińia respońdeńtów ńa temat ich udziału w ćwiczeńiach w roli 

obserwatorów w przypadku braku możliwości uczestńictwa czyńńego 

Wariant 

odpowiedzi 

JRG 

Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

Ujęcie 

procentowe 

Tak 20 7 27 32% 

raczej tak 16 21 37 44% 

raczej nie 6 7 13 16% 

Nie 4 3 7 8% 

Źródło: badańia własńe 

Pytańie osiemńaste zostało powiązańe tematyczńie z poprzedńim. 

Dotyczy ońo udziału ańkietowańego w c wiczeńiach w roli obserwatora 

i dostrzegańia w związku z tym korzys ci dla siebie jako pełńiącego  

tę fuńkcję. Wyraz ońe ńa teń temat opińie przedstawiońe zostały 

w Tabeli 23. 

Tabela 23. Opińia ńa temat dostrzegańia korzyści dla siebie w związku z pełńieńiem 

przez ańkietowańego roli obserwatora w ćwiczeńiach 

Wariant 

odpowiedzi 

JRG 

Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

Ujęcie 

procentowe 

Tak 22 15 37 44% 

Raczej tak 17 11 28 33% 

Raczej nie 3 11 14 17% 

Nie 4 1 5 6% 

Źródło: badańia własńe 
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Pomimo z e załoz ońo tylko bierńy udział respońdeńto w w c wicze-

ńiach kompleksowych, większos c  z ńich dostrzega korzys ci płyńące  

z takiego wariańtu udziału w c wiczeńiach. Zaobserwowac  to moz ńa  

po wskaz ńiku proceńtowym dla wariańtu pozytywńego (odpowiedzi: 

„Tak” i „Raczej tak”) oraz po wskaz ńiku dla wariańtu ńegatywńego  

w kto rym uz yto trzy razy więcej wskazań  ńie do koń ca ńegatywńych 

(odpowiedz : „Raczej ńie”). 

W dziewiętńastym pytańiu respońdeńci wyrazili swoje zdańie ńa 

temat ńajbardziej ińteresującej i przydatńej dla ńich formy c wiczeń . 

Mieli moz liwos c  wskazańia jedńego z czterech wariańto w odpowiedzi. 

Wyńik badańia – Tabela 24. Po dokońańiu ińterpretacji wyńiko w badań  

autor doszedł do wńiosku, z e zdecydowańie ńajbardziej ińteresującą  

i przydatńą w procesie doskońaleńia zawodowego straz ako w PSP for-

mą c wiczeń  jest forma praktyczńa. Dos c  waz ńym elemeńtem, ńa kto ry 

zwracają uwagę respońdeńci, jest szkoleńie teoretyczńe lub rodzaj 

odprawy szkoleńiowej przed częs cią praktyczńą c wiczeń . Odpowiedz  

tę wybrało 68% ańkietowańych. 

Tabela 24. Opińia ańkietowańych ńa temat ńajbardziej ińteresującej i przydatnej dla 

ńich formy ćwiczeń 

Wariant odpowiedzi 
JRG 

Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

Ujęcie 

procentowe 

wyłączńie aplikacyjńe 1 1 2 2% 

wyłączńie praktyczńe 10 12 22 26% 

praktyczne połączońe ze 

szkoleniem teoretycznym / 

odprawą szkoleńiową przed 

praktyką 

32 25 57 68% 

wyłączńie szkoleńie 

teoretyczne z ewentualnym 

aplikacyjnym sprawdzeniem 

3 0 3 4% 

Źródło: badańia własńe  

Ostatńie, dwudzieste pytańie ańkiety, autor uczyńił opisowym. Skie-

rował w ńim pros bę do ańkietowańych o zamieszczeńia własńych uwag, 
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propozycji oraz sugestii odńoszących się do zagadńieńia c wiczeń  kom-

pleksowych i samej ańkiety. Dziewięciu ańkietowańych zdecydowało 

się ńa własńe zapisy. Niekto re tres ci odpowiedzi, aby ńie zwiększac  

objętos ci ńińiejszego artykułu, zostały zmodyfikowańe stylistyczńie 

przez autora pracy z zachowańiem ich tres ci merytoryczńej i seńsu 

wyraz ańego przesłańia. Osiem odpowiedzi odńosiło się do c wiczeń , 

jedńa zas  dotyczyła ańkiety. Ich tres c  zebrańo w Tabeli 25. 

Tabela 25. Uwagi, propozycje, sugestie respońdeńtów dotyczące zagadńień ćwiczeń 

kompleksowych, a także kierowańej do ńich ańkiety w ujęciu podziału  

ńa przyńależńość do dańej JRG 

JRG Treść odpowiedzi 

Będziń 

1. wypracowańie metod orgańizacji wspólńych ćwiczeń 

2. brak szczegółowego omówieńia ćwiczeń po części praktyczńej 

3. orgańizacja ćwiczeń ńa różńych zmiańach służbowych 

4. ankieta zrobiona profesjonalnie 

Zawiercie 

1. sugerowańy udział w ćwiczeńiach tylko pobliskich jedńostek 

(2 odpowiedzi) 

2. ćwiczeńia ńie powińńy być orgańizowańe dla ńiektórych jed-

nostek 

3. jeśli LSR-G ńie opańuje sytuacji, to zastępy PSP, które dojadą  

z opóźńieńiem, ńiewiele wńiosą do akcji, gdyż samolot to jedeń 

wielki zbiornik paliwa 

4. przeprowadzańie ćwiczeń teoretyczńych i praktyczńych bez 

pośpiechu i stresu („ńa spokojńie” – pisownia oryginalna) 

Źródło: badańia własńe  

Dwie odpowiedzi zdają się odńosic  do zagadńieńia orgańizacji c wi-

czeń . Miańowicie: „orgańizacja c wiczeń  ńa ro z ńych zmiańach słuz bo-

wych” oraz „wypracowańie metod orgańizacji wspo lńych c wiczeń ”. 

Autor, bazując ńa wiedzy własńej i dos wiadczeńiu zawodowym, oparł 

się ńa załoz eńiu trzyzmiańowego systemu orgańizacji słuz by w JRG 

PSP. Stoi to w opozycji do czterozmiańowego systemu pracy LSR-G. 

Okoliczńos c  ta powoduje bardzo ograńiczońą moz liwos c  przeprowa-

dzeńia c wiczeń  kompleksowych ńa ro z ńych zmiańach słuz bowych JRG 
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PSP, wyńikającą z dąz eńia dopasowańia termińu c wiczeń  do kolejńej 

zmiańy LSR-G jako słuz by wiodącej. Rozwiązańiem idealńym, jakie 

ńasuwa się autorowi, moz e byc  przeprowadzańie c wiczeń  częs ciowych. 

Nie zastąpi to oczywis cie wykorzystańia waloro w, jakie dają c wiczeńia 

kompleksowe, lecz przy odpowiedńiej orgańizacji i doborze wariańto w 

c wiczeń , daje moz liwos c  c wiczeńia wszystkich etapo w działań  

ratowńiczych. Priorytetem w tym przypadku powińńo pozostac  

dopasowańie termińu dogodńego dla zmiań słuz bowych JRG PSP. 

Pos ro d uwag zńalazła się i taka, kto ra zwraca uwagę ńa „brak 

szczego łowego omo wieńia c wiczeń  po częs ci praktyczńej”. Autor zńo w 

odwoła się do swojej wiedzy i dos wiadczeńia zawodowego. Odprawy 

orgańizowańe w celu omo wieńia c wiczeń  kompleksowych są orgańizo-

wańe z racji prawńego obowiązku ich przeprowadzańia. Ich uczestńi-

kami są takz e przedstawiciele PSP. Autor ńie czuje się upowaz ńiońy do 

wydańia opińii ńa temat przepływu ińformacji w PSP. Propozycją 

autora po ańalizie tres ci tejz e odpowiedzi jest orgańizacja spotkań  ze 

straz akami PSP, kto rych gło wńym elemeńtem byłoby szczego łowe 

omo wieńie ńiedociągńięc  i błędo w popełńiońych podczas c wiczeń  

kompleksowych. Autor chciałby odńies c  się takz e całos ciowo do ko-

lejńych sugestii. Będą to „sugerowańy udział w c wiczeńiach tylko 

pobliskich jedńostek (2 odpowiedzi)” i „c wiczeńia ńie powińńy byc  

orgańizowańe dla ńiekto rych jedńostek”. W połączeńiu tychz e sugestii 

z przeańalizowańym w tych przypadkach staz em zawodowym ańkie-

towańych moz ńa dojs c  do wńiosku, z e są to opińie oso b z ńiewielkim 

dos wiadczeńiem zawodowym. Uzasadńieńiem załoz eńia autora, moz e 

byc  fakt ńie do koń ca poprawńego zrozumieńia potrzeby i idei prze-

prowadzańia c wiczeń  kompleksowych, brak zńajomos ci akto w praw-

ńych regulujących zasady ich orgańizacji i zadań , jakie pełńi jedńostka 

ratowńiczo-gas ńicza zńajdująca się w pobliz u lotńiska. 

Do ńiemal ideńtyczńych wńiosko w moz ńa dojs c  po ańalizie kolejńej 

wypowiedzi: „jes li LSR-G ńie opańuje sytuacji, to zastępy PSP, kto re 

dojadą z opo z ńieńiem, ńiewiele wńiosą do akcji, gdyz  samolot to jedeń 

wielki zbiorńik paliwa”. Moz ńa zgodzic  się w pewńym seńsie z autorem 
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tejz e wypowiedzi, lecz dostrzec w ńiej moz ńa brak dos wiadczeńia 

zawodowego. W rzeczywistos ci podczas wypadku statku powietrzńe-

go ńa lotńisku PSP jako priorytet wykońuje działańia ratowńicze, lecz 

ńalez y wziąc  pod uwagę, iz  wypadki lotńicze ńie zawsze zdarzają się 

ńieoczekiwańie. W swojej karierze zawodowej autor dos wiadczył kil-

kudziesięciu awaryjńych lądowań  stańowiących przesłańki do wypad-

ku lotńiczego, o kto rych wiadomo było z duz ym wyprzedzeńiem czaso-

wym. W większos ci tych przypadko w siły i s rodki PSP zdąz yły zgro-

madzic  się w rejońie końceńtracji, oczekując ńa rozwo j wydarzeń .  

Na dozę uwagi zasługuje kolejńa wypowiedz : „przeprowadzańie 

c wiczeń  teoretyczńych i praktyczńych („ńa spokojńie” – pisowńia 

orygińalńa)”. W opińii autora to sygńał wysłańy przez straz ako w PSP 

do chęci udziału w szkoleńiach ńa lotńisku. Wskazuje ńa to uz ywańe 

słowńictwo: „bez pos piechu i stresu, ńa spokojńie”. Ta forma wypowie-

dzi uwidaczńia chęc  ńauczeńia się czegos  ńowego poprzez ńp. udział  

w zajęciach prowadzońych w formie iństruktaz u. 

Jako szczego lńie waz ńa dla autora przytoczońa zostańie ostatńia 

wypowiedz : „ańkieta zrobiońa profesjońalńie”. Daje ońa powo d do 

dumy autorowi i pozostawia go w przes wiadczeńiu, z e problem badaw-

czy, jaki podjął jest waz ńy, a poprzez dobrze opracowańe pytańia  

w ańkiecie wyńiki badańia będą obiektywńe.  

 

Podsumowanie 

 

Doskońaleńie zawodowe to według J. Bedńarka i P. Bielickiego 

„pogłębiańie wiedzy podporządkowańe potrzebom zawodowym oraz 

usprawńiańie ńabytych umiejętńos ci z zakresu stosuńkowo wąskiego 

profilu kształceńia”15. Celem zas  doskońaleńia zawodowego według 

autoro w jest rozwijańie wiedzy, sprawńos ci działańia i mys leńia jako 

 
15 J. Bednarek, P. Bielicki, Podstawy psychologii pedagogiki i metodyki kształcenia 

pożarniczego, Warszawa 1997, s. 82. 
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elemeńto w potrzebńych do wykońywańia zadań  w ńowych sytua-

cjach16.  

Straz acy z jedńostek wytypowańych do badańia stańowią dos wiad-

czońą grupę zawodową z zauwaz alńą, ńaturalńą rotacją persońelu. 

Przeprowadzońe badańia wskazują, z e poziom wyszkoleńia straz a-

ko w PSP w zakresie ratowńictwa lotńiskowego kształtuje się ńa po-

ziomie s redńim. Czyńńikiem wpływającym ńa teń stań rzeczy jest: brak 

jedńolitych zasad prowadzeńia szkoleń  i doskońaleńia zawodowego  

w jedńostkach PSP ukieruńkowańych ńa działańia ratowńiczo-gas ńicze 

po wypadku statku powietrzńego. Straz acy PSP posiadają ogo lńą, 

teoretyczńą wiedzę, kto rą zdobywają ńa kursach straz ako w jedńostek 

ochrońy przeciwpoz arowej, w szkołach aspirańto w i w uczelńi brańz o-

wej, jaką jest Szkoła Gło wńa Słuz by Poz arńiczej. Badańia pokazały, z e 

zasady prowadzeńia działań  podczas wypadku lotńiczego są im zńańe. 

Brak im zas  ńader waz ńego elemeńtu, jakim jest wiedza praktyczńa. 

Straz acy PSP ńie mają dostępu do wiedzy w kwestii coraz dyńamiczńiej 

ewoluujących taktyk ratowńiczo-gas ńiczych. Stają się ońe dla ńich 

szczego lńie waz ńe podczas ińterweńcji poza rejońem operacyjńym 

lotńiska, do kto rych LSR-G ńie ma obowiązku przystępowac  (rejoń 

operacyjńy lotńiska to obszar o promieńiu 8 km od lotńiska). Rozwo j 

techńologii koństrukcji statko w powietrzńych, jakim dla przykładu jest 

zastosowańie materiało w kompozytowych, ńiesie większe zagroz eńie 

dla ratowńiko w podczas wypadku i ńiejedńokrotńie poz aru statku 

powietrzńego, ńiz  w przypadku koństrukcji tradycyjńych. Determińuje 

to stosowańie bardziej rozbudowańych taktyk ratowńiczo-gas ńiczych, 

a ńiewiedza staje się wo wczas s miertelńym zagroz eńiem. 

Na podstawie przeprowadzońych badań  moz ńa stwierdzic , z e stra-

z acy PSP odczuwają potrzebę uczestńiczeńia w c wiczeńiach komplek-

sowych ńa lotńisku. W ich odczuciu c wiczeńia są waz ńym elemeńtem 

procesu doskońaleńia zawodowego, a dla ńiekto rych z ńich szkoleńia. 

Jak wczes ńiej wspomńiańo, termiń przeprowadzeńia c wiczeń  kom-

pleksowych jest dostosowywańy do LSR-G. Przeszkodą do cykliczńego 

 
16 Ibidem. 
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systematyczńego udziału w c wiczeńiach kompleksowych straz ako w 

PSP są systemy pracy obu formacji. Stąd tez  za szczego lńie waz ńe ńale-

z y uzńac  dopracowywańie koordyńacji słuz b ratowńiczych poprzez 

orgańizowańie wspo lńych szkoleń  i c wiczeń  częs ciowych. Ich gło wńy 

temat powińńo stańowic  ogo lńie rozumiańe ratowńictwo lotńiskowe. 

Elemeńty te przyczyńią się do polepszeńia efektywńos ci procesu 

szkoleńia lub doskońaleńia zawodowego straz ako w PSP w zakresie 

ratowńictwa lotńiskowego.  W tym miejscu moz ńa zadac  pytańie: Czy 

straz akom kaz dej Jedńostki Ratowńiczo-Gas ńiczej PSP, ńawet tej ńie-

plańowańej do działań  ńa lotńisku, wiedza ta jest potrzebńa? Oto z  

paradoksalńie moz ńa stwierdzic , z e tak. Jako argumeńt ńalez y wysuńąc  

fakt zagęszczeńia korytarzy powietrzńych ńad terytorium ńaszego 

kraju. Uwidaczńia to rosńące prawdopodobień stwo wypadku lotńicze-

go poza rejońem operacyjńym lotńiska, gdzie PSP jest zdańa ńa własńe 

umiejętńos ci.  

Najbardziej poz ądańym rozwiązańiem, jakie chciałby zapropońo-

wac  autor, byłoby uruchomieńie os rodka doskońaleńia zawodowego, 

kto ry pozwoliłby ńa symulację ro z ńorakich wariańto w sytuacji zagro-

z eńia mogących zdarzyc  się ńa lotńisku. Dawałby moz liwos c  m.iń:  

− dopracowywańia zasad wspo łdziałańia obu formacji w strefie 

zagroz eńia, 

− zapozńawańia się z ńowymi taktykami działańia,  

− wymiańy dos wiadczeń  zawodowych, co w szerszej perspektywie 

miałoby przełoz eńie ńa bezpieczeń stwo lotńiska, a patrząc je-

szcze szerzej, ńa bezpieczeń stwo pań stwa.  

Na przestrzeńi kilkuńastu lat da się dostrzec dyńamiczńy rozwo j 

trańsportu lotńiczego. Wpływ ńa to ma m.iń. zńaczący spadek ceń 

bileto w lotńiczych. Samolot stał się dla społeczeń stwa powszechńym  

i łatwo dostępńym s rodkiem lokomocji. Statystyki pokazują, z e lotńic-

two to ńajbezpieczńiejszy s rodek trańsportu. Nie ńalez y zapomińac  

jedńak, z e ńa pokładzie ńajbardziej popularńych samoloto w zńajduje 

się s redńio około 200 oso b, dlatego tez  sprawńe wspo łdziałańie słuz b 

ratowńiczych podczas działań  w strefie zagroz eńia staje się szczego lńie 

waz ńe.  
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