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        Warszawa, 25.11.2020 r.    

prof. dr hab. inż. Piotr  SIENKIEWICZ                    

Wojskowa Akademia Techniczna                                                                                                                       

 

 

R E C E N Z J A 

rozprawy doktorskiej Pana bryg. mgr inż. Arkadiusza KIELINA  nt.: 
„Organizacja działań ratowniczych prowadzonych przez 
Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego 
podczas awaryjnego rozładunku cystern przewożących substancje 
niebezpieczne ”. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Instytut 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego.  Warszawa 2020.   

 

 

1. Uwagi wstępne 

 O społeczeństwie przełomu XX i XXI wieku mówi się często, że 
rozwija się w klimacie niepewności i ryzyka. Klimat ten dostrzegany 
jest w różnej skali i w różnych sferach ludzkiej aktywności. 
Współczesne („ponowoczesne”, Z. Bauman) społeczeństwo to  
„społeczeństwo ryzyka”, o którym U. Beck pisze, że  jest 
społeczeństwem katastrof, któremu zagraża to, że stany wyjątkowe 
stają się stanami normalnymi.  Uważa się także, że Nowoczesność to 
kultura ryzyka. Nowoczesność zmniejsza ogólną ryzykowność 
pewnych sfer i sposobów życia, ale jednocześnie wprowadza nowe, 
prawie lub całkiem nieznane wcześniejszym epokom parametry 
ryzyka(A. Giddens). Powyższe uwagi w istocie  nakreślają ramy 
rozległego obszaru badań naukowych nad bezpieczeństwem, 
realizowanych na różnych poziomach ogólności (np. ogólny model  
systemu bezpieczeństwa wewnętrznego) i konkretnym w sensie 
wyboru obiektów analizy (np. analiza i ocena określonych zagrożeń 
bezpieczeństwa technicznego lub ekologicznego, zagrożeń zdrowia  
i życia ludności itp.). 
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Powyższe konstatacje, ogólnie wyrażone, pozwalają zlokalizować 
badania Doktoranta w domenie nauk o bezpieczeństwie, konkretnie 
w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, szczegółowo 
(z nadmierną nawet szczegółowością) określone w tytule 
recenzowanej rozprawy. Jak określono bowiem, „przedmiotem badań 
była optymalizacja organizacji działań Specjalistycznych Grup 
Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego wynikających z fazy 
reagowania na zagrożenia w kontekście poprawy bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa”. 
     Uważam, że wybór tematu rozprawy (można natomiast mieć 
zastrzeżenia do sformułowania - określenia przedmiotu),  problemów 
ogólnych i szczegółowych jest trafny i uzasadniony; jest bowiem 
aktualny i  istotny, odpowiadający zarówno  potrzebom nauk  
o bezpieczeństwie, w szczególności badań prowadzonych na  
potrzeby systemu zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym  
w obszarze odpowiedzialności PSP. 
 

2. Ocena metodologiczna 
 

      Rozprawa ma charakter analityczno - ocenowy uwzględniający 
zarówno aktualny stan wiedzy  dotyczącej teoretycznych podstaw 
funkcjonowania realnych systemów zarządzania bezpieczeństwem 
wewnętrznym, w szczególności zarządzania kryzysowego, 
uwzględniający swoistość cech właściwych organizacji (instytucji),  
ludzi, środowiska naturalnego, itp. Pozwoliło to sformułować cele 
poznawcze i utylitarne.  Celem badań, podjętych przez Doktoranta, 
jest analiza i  ocena stosowanych obecnie zasad organizacyjnych oraz  
procedur wykorzystywanych podczas  prowadzenia akcji 
ratowniczych przez ratowników (strażaków) PSP wchodzących  
w skład SGRchem-eko. Rezultaty rzeczywistych przedsięwzięć 
diagnostycznych (analityczno-ocenowych) przyjęto za podstawę  
określenia możliwych racjonalnych  zmian, zapewniających pożądany 
poziom skuteczności i bezpieczeństwa ratowników podczas realizacji 
zadań w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego.  
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Dekompozycja celu ogólnego pozwoliła na sformułowanie celów 
szczegółowych, a mianowicie:    (1) analiza i ocena przygotowania 
funkcjonariuszy PSP do działań w zakresie ratownictwa chemiczno-
ekologicznego; (2) analiza i ocena dotychczasowych procedur i zasad 
likwidacji zdarzeń związanych z rozszczelnieniem cystern 
przewożących substancje niebezpieczne; (3) identyfikacja głównych 
zagrożeń wynikających z przewozu substancji niebezpiecznych 
komunikacją drogową; (4) opracowanie modelu (założeń) systemu 
postępowania podczas likwidacji zdarzeń związanych  
z awaryjnym rozładunkiem cystern przewożących substancje 
niebezpieczne, racjonalnego z punktu widzenia wymagań wzrostu  
w  bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Dla przyjętej w rozprawie  
sytuacji problemowej sformułowano główny problem badawczy  
w następującej postaci:  Jak zoptymalizować organizację działań 
ratowniczych prowadzonych przez SGRchem-eko  poprzez 
usprawnienie procesu likwidacji zagrożeń związanych z awaryjnym 
rozładunkiem cystern jako elementu bezpieczeństwa wewnętrznego 
państwa?   

 
Przyjęto, że główny problem badawczy generuje niejako problemy 

szczegółowe, których rozwiązanie stanowi, jak mniemam, warunek 
rozwiązania problemu głównego, a mianowicie: (1) ocena obecnego 
systemu szkolenie i wyposażenia…i jak to się przedkłada na 
optymalną organizację działań..; (2) w jakim zakresie słabości 
wpływają na skuteczną likwidację…; (3) jakie są możliwości 
ujednolicenia budowy cystern…; (4) Jaki wpływ na bezpieczeństwo 
wewnętrzne państwa będzie miał wypracowany system organizacji 
działań ratowniczych prowadzonych przez Specjalistyczne Grupy 
Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego podczas awaryjnego 
rozładunku cystern?   

Dotychczasowe badania organizacji działań ratowniczych 
prowadzonych przez ratowników Specjalistycznych Grup 
Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego w strefach zagrożenia 
skłoniła Doktoranta do sformułowania następującej wstępnej 
hipotezy roboczej: Obecny zakres tematyczny procedur 
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postępowania ratowników SGRchem-eko oraz ich wyszkolenia  
i dosprzętownienia nie przekłada się w pełni, na zapewnienie 
utrzymania gotowości operacyjnej tych grup w zakresie likwidacji 
zagrożeń związanych z awaryjnym rozładunkiem cystern  
w kontekście poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. 

 
Zweryfikowanie powyższej hipotezy wymagało jej dekompozycji 

na niżej przedstawione zagadnienia szczegółowe, które przyjęto jako 
pomocne w rozwiązaniu problemu badawczego: (1) obecny system 
szkolenia i wyposażenia SGRchem-eko posiada braki w zapewnieniu 
właściwej realizacji zadań przewidzianych dla SGRchem-eko podczas 
zdarzeń związanych z awaryjnym rozładunkiem cystern: (2) obecny 
system prawny organizacji działań ratowniczych (…) wymaga 
udoskonalenia poprzez wskazanie kierunków i zakresu ewentualnych 
zmian oraz sposobów ich wdrożenia; (3) biorąc pod uwagę szeroką 
gamę cystern jakimi są przewożone substancje niebezpieczne 
zachodzi konieczność zunifikowania i ujednolicenia ich budowy(…) 
tak, aby ułatwić ratownikom podjęcie właściwych działań 
zmierzających do likwidacji zagrożenia; (4) zakres przygotowania 
funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej do wykonawstwa zadań 
w zakresie likwidacji (…) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa podczas realizacji ww. zadań. 
     Poświęcenie większej uwagi przyjętym celom, problemowi 
głównemu i problemom szczegółowym, hipotezom itp., wynikał  
z trudności jasnego określenia przyjętej struktury sytuacji 
problemowej i jej racjonalności w metodologicznym sensie. Trudności 
wynikały z „niezręczności” licznych sformułowań, niektóre 
zaznaczyłem wyżej, do innych nawiążę w końcowej części recenzji. 

 
     Rozprawa składa się z części zasadniczej (248 stron) i 7 załączników 
do rozprawy. Praca dzieli się na sześć rozdziałów zasadniczych, wstęp, 
zakończenie, bibliografię (52 pozycje zwarte i artykuły, 23 dokumenty 
prawne, inne 18, ponadto 53 rysunki, 40 tabele). Między rozdziałami 
zachowano, w zasadzie, właściwe proporcje, treść pracy zgodna jest  
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z jej tytułem , a tytuły rozdziałów z ich nagłówkami, zaś nagłówki 
(zbyt rozwinięte) dają syntetyczny pogląd na rozważaną w nich treść.  

Pracę cechuje pragmatyzm naukowy, tzn. treść następnego 
rozdziału wynika z treści rozdziału poprzedzającego.  Wywody 
stanowią logicznie powiązaną całość. Stronę redakcyjną i edytorską 
należy ocenić jako  zadowalająca (mimo występujących usterek 
redakcyjnych i językowych). Uważam za niekonieczne przedstawienie 
zbyt wielu zdjęć (fotografii), których wartość poznawcza jest 
niewielka w rozwiązaniu problemu badawczego, natomiast mogłyby 
stanowić załącznik lub znaleźć się w podręczniku użytecznym podczas 
zajęć praktycznych.  Sądzę, że należało zredukować treści  
o charakterze „podręcznikowym” poświęcone np. pojęciom 
podstawowym, występującym w podstawowych dla PSP 
dokumentach i regulacjach formalno-prawnych.  

Stwierdzam jednak, że mimo wskazanych uwag,  założony ogólny 
proces badawczy został zrealizowany w stopniu zadowalającym.  
W sposób profesjonalny posłużono się techniką badań ankietowych 
i wywiadu eksperckiego, zaś wyniki przedstawiono w zadowalającej 
postaci. Stwierdzam, że z metodologicznego punktu widzenia 
rozpraw zasługuje na pozytywną ocenę. 

 
3. Ocena merytoryczna 

 
 W pierwszym rozdziale omówiono cel pracy, problemy i hipotezy 

badawcze. Opisana została także metodologia badań, o charakterze 
uniwersalnym i swoistym dla nauk społecznych, w szczególności nauk 
o bezpieczeństwie. W rozdziale drugim przedstawiono analizę roli, 
zadań i miejsca Państwowej Straży Pożarnej i ochrony 
przeciwpożarowej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego 
państwa. W  szczególności omówiono zadania Specjalistycznych Grup 
Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego, w aspekcie  prowadzenia 
akcji związanych z awaryjnym rozładunkiem cystern przewożących 
substancje niebezpieczne. W rozdziale trzecim przedstawiono wyniki  
analizy poziomu przygotowania funkcjonariuszy PSP do działań 
w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Wskazano braki 
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i niedociągnięcia obecnego systemu szkolenia oraz wyposażenia 
SGRchem-eko. Sformułowano autorskie propozycje rozwiązań 
usprawniających organizację działań ratowniczych prowadzonych  
podczas zdarzeń związanych z awaryjnym rozładunkiem cystern. 
Rozdział czwarty zawiera analizę i ocenę dotychczas stosowanych 
procedur i zasad likwidacji zdarzeń związanych z rozszczelnieniem 
cystern przewożących substancje niebezpieczne. Sformułowano 
wyniki krytycznej analizy  obecnych aktów prawnych i procedur 
działania, oraz ich wpływu  na efektywność działań podmiotów 
biorących udział w likwidacji skutków zdarzeń. Krytyczna ocena była 
podstawą postulowanych zmian systemowych.  W rozdziale piątym 
scharakteryzowano  główne zagrożenia  przewozu substancji 
niebezpiecznych komunikacją drogową. Szczególną uwagę 
poświęcono analizie wyposażenia poszczególnych cystern 
przewożących niebezpieczne substancje, postulując zmiany 
w zakresie unifikacji  budowy cystern. W rozdziale szóstym 
przedstawiono założenia i propozycje zmian  procedur postępowania 
podczas likwidacji zdarzeń związanych z awaryjnym rozładunkiem 
cystern przewożących substancje niebezpieczne.  

W podsumowaniu przedstawiono autorskie rozwiązania 
organizacyjno-prawne, których celem jest postulowany wzrost 
skuteczności i efektywności („zoptymalizowanie”)   działań 
ratowniczych prowadzonych przez SGRchem-eko, podczas 
awaryjnego rozładunku cystern. Podkreślono wpływ wdrożenia 
postulowanych rozwiązań systemowych na wzrost poziomu   
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. 
 
     Wartość rozprawy należy określić jako istotną o walorach 
analitycznych oraz  wyraźnym ukierunkowaniu pragmatycznym. 
Świadczy o tym zdolność identyfikacji elementarnych sytuacji 
praktycznych oraz formułowania możliwości zmian systemowych     
(kadrowych, strukturalnych, technologicznych, itp.) „ulepszających” 
funkcjonowanie SGRchem-eko jako obiektów systemowych.  

Dodam, że posługiwanie się pojęciem „optymalizacja” 
(„zoptymalizować”) wymaga pewnej ostrożności,  zatem  
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w kontekście propozycji Doktoranta należałoby raczej mówić  
o „doskonaleniu”, itp. Stąd też podczas publicznej obrony, proszę 
Doktoranta o ustosunkowanie się do następujących kwestii: (1) jakie 
kryteria oceny obiektów przyjęto dokonując określenia kierunku 
postulowanych zmian systemowych? (2) optymalizacja wymaga 
formułowania kryteriów oceny oraz przyjęcia ograniczeń, proszę je 
określić dla systemu bezpieczeństwa wewnętrznego; (3) proszę  
o przykład sytuacji problemowej dotyczącej organizacji ratownictwa 
(SGRchem-eko) i określenie realnych ograniczeń w procesie 
współdziałania i koordynacji działań (przyczyny występujących 
trudności). 
     Stwierdzam jednocześnie, że praca spełnia podstawowe 
wymagania stawiane pracom o charakterze poznawczym, wypełnia 
w jakiś sposób swoistą lukę między możliwościami poznawczymi 
analiz systemowych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego 
a potrzebami pragmatycznymi realnego systemu bezpieczeństwa 
państwa. Stąd też  zasługuje na pozytywną ocenę z merytorycznego 
punktu widzenia. Rozprawę oceniam jako wartościową w sensie 
poznawczym ukierunkowaną na wspomaganie realnych systemów 
zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym w obszarze działalności 
PSP. 
 

4. Uwagi końcowe i wnioski 
 

Na podstawie lektury oraz dokonanej oceny zawartości 
metodologicznej i merytorycznej recenzowanej pracy stwierdzam, że 
Doktorant: 
1) opanował umiejętności samodzielnego rozwiązywania zagadnień 

naukowych, które zostały wykazane w rozprawie doktorskiej 
i powinny być potwierdzone podczas publicznej obrony; 

2) opanował odpowiednio szeroką i  pogłębioną ogólna wiedzę 
teoretyczną z dyscypliny „nauki o bezpieczeństwie”; 

3) opanował istotne podstawy wiedzy ogólnej, niezwiązanej 
z zakresem specjalizacji naukowej. 
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Stwierdzam także, że rozprawa doktorska Pana bryg. mgr inż. 
Arkadiusza KIELINA  spełnia wymagania określone ustawą z dnia 14 
marca  2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach  
i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. poz. 595, ze zm.), i wnoszę  
o dopuszczenie recenzowanej rozprawy doktorskiej do publicznej 
obrony.  
 
 

                                                                  

                                                           


