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PROCES KONTROLOWANIA PRZECIWPOŻAROWEGO.
DIAGNOZA I PROJEKCJA ZMIAN
streszczenie rozprawy doktorskiej

Bieżące funkcjonowanie oraz rozwój społeczeństwa wymagają zapewnienia
bezpieczeństwa na odpowiednim poziomie, przy czym jednym z rodzajów tego
bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo pożarowe. Zaplanowanie i utrzymanie odpowiedniego
jego poziomu wiąże się z koniecznością podejmowania wielu czynności rozłożonych
w czasie, w tym kontrolowania, czy te czynności faktycznie gwarantują osiągnięcie
założonego poziomu bezpieczeństwa.
Najważniejszą instytucją w Polsce, która powołana jest do kontroli bezpieczeństwa
pożarowego, jest Państwowa Straż Pożarna. Zbiór wykonywanych przez nią czynności w tym
zakresie określany jest mianem działalności kontrolno-rozpoznawczej, przy czym jest to
względnie trwały i obejmujący obszar całego kraju proces, który sam w sobie wymaga
odpowiedniego przygotowania, wykonania i weryfikowania. Jest to więc działanie złożone,
którego celem powinno być usprawnienie kontrolowanych działalności w taki sposób, aby
osiągnięty został założony i akceptowalny przez społeczeństwo poziom bezpieczeństwa
pożarowego w Polsce. Analiza działalności Państwowej Straży Pożarnej uwidacznia jednak
istotne mankamenty, które sprawiają, że podejmowane przez tę formację działania nie
przyczyniają się w stopniu wystarczającym do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego na
odpowiednim poziomie, w efekcie czego od wielu lat odnotowuje się w Polsce jeden
z najwyższych w Unii Europejskiej wskaźników śmiertelności w pożarach budynków.
Zauważyć również należy, że działalność kontrolno-rozpoznawcza Państwowej Straży
Pożarnej nie była do tej pory przedmiotem zainteresowania badań traktujących ją jako
przemyślane i uporządkowane organizacyjnie działanie.
Próbę rozwiązania powyższych problemów podjęto w niniejszej rozprawie
doktorskiej, której celem głównym stało się opracowanie projekcji zmian bazującej na cyklu
działania zorganizowanego w działalności kontrolno-rozpoznawczej Państwowej Straży
Pożarnej. Jako główne narzędzie usprawnienia analizowanej działalności wykorzystano cykl
działania zorganizowanego autorstwa H.L. Le Chateliera rozszerzony o etap początkowy
polegający na identyfikacji potrzeb otoczenia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz na
sformułowaniu misji Państwowej Straży Pożarnej. Zabieg ten wynikał z faktu, że każda
instytucja publiczna powoływana być powinna po to, aby służyć społeczeństwu, które ją
finansuje. Tym samym działalność kontrolno-rozpoznawcza PSP powinna tworzyć wartość
dla społeczeństwa, co oznacza, że społeczeństwo powinno odczuwać w sferze bezpieczeństwa
realną i obiektywną korzyść z finansowania tej działalności.
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Tak określony cykl działania zorganizowanego stał się konstrukcją i punktem wyjścia
do rozważań nad doskonaleniem organizacji. Na nim zbudowano i opisano poszczególne
etapy kontrolowania przeciwpożarowego o treści zgodnej z zasadami nauk o organizacji
i zarządzaniu. Skonfrontowanie tego cyklu i jego poszczególnych etapów z rzeczywistą
działalnością kontrolno-rozpoznawczą Państwowej Straży Pożarnej oraz przeprowadzona
diagnoza spowodowały wskazanie różnic między nimi oraz wyznaczenie wymaganych do
wprowadzenia usprawnień w postaci projekcji zmian.
Strukturę rozprawy doktorskiej podporządkowano rozwinięciu wątków związanych
z analizami teoretycznymi oraz badaniami empirycznymi.
W rozdziale I dokonano analizy literatury pod kątem działania zorganizowanego oraz
poszczególnych jego elementów składowych. Zaproponowano również matematyczną
interpretację działania zorganizowanego pozwalającą na lepsze zrozumienie jego założeń,
mogącą jednocześnie służyć jako pomoc przy określaniu celów i mierników działania.
W rozdziale II przybliżono kwestie dotyczące Państwowej Straży Pożarnej, w tym jej
zadania, finansowanie, organizację, działalność oraz proces kontrolowania, ze szczególnym
uwzględnieniem działalności kontrolno-rozpoznawczej oraz zasad jej planowania,
przeprowadzania i podsumowywania jej wyników.
Rozdział III jest opisem trzech badań nad działalnością kontrolno-rozpoznawczą
Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzonych przez autora niniejszej rozprawy, tj. dwóch
badań jakościowych: studium przypadku (ang. case study) oraz analizy strategicznej
SWOT/TOWS, a także badania ilościowego pod postacią badań sondażowych. Wybór ich
rodzaju i zakresu wynika z dążenia autora do gruntownego poznania i oceny analizowanej
działalności. Dlatego też przedstawione jest w nich spojrzenie od środka organizacji z punktu
widzenia pracowników-funkcjonariuszy, a także od zewnętrz z punktu widzenia osób
kontrolowanych oraz przedstawicieli samorządowych władz lokalnych.
Wnioski z wcześniejszych trzech rozdziałów posłużyły do opracowania ostatniego IV
rozdziału będącego opisem, zaproponowanego przez autora rozprawy, cyklu działania
zorganizowanego jako narzędzia w działalności kontrolno-rozpoznawczej Państwowej Straży
Pożarnej zawierającego proponowane do wprowadzenia zmiany. Wskazana koncepcja ma
przy tym służyć m.in. połączeniu zadań i możliwości działalności kontrolnej Państwowej
Straży Pożarnej z potrzebami społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
Na końcu dysertacji sformułowano wnioski dotyczące zarówno obecnie istniejących
niesprawności w prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną działalności kontrolnorozpoznawczej, jak i w zakresie proponowanych zmian wynikających z przeprowadzonych
badań.
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