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Artykuł analizuje problematyczne kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa chemicznego 
jako jednego z elementów bezpieczeństwa narodowego danego kraju, biorąc pod uwagę wyzwania i 
zagrożenia wynikające z niekontrolowanego rozprzestrzeniania się broni chemicznej i ewentualnych 
wypadków w potencjalnie niebezpiecznych przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego. Możliwe 
sposoby rozwiązania tych problemów przedstawiono poprzez wdrożenie zestawu środków mających 
na celu ograniczenie możliwych wyzwań i zagrożeń, które należy uwzględnić przy zapewnieniu 
bezpieczeństwa chemicznego. 

 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo chemiczne, bezpieczeństwo narodowe, terroryzm, broń masowego 
rażenia, toksyczne środki przemysłowe. 

 

Sytuacja w świecie jest dynamiczna i rozwija się pod wpływem szeregu tendencji, które są 
determinowane między innymi chęcią dominacji jednych państw nad innymi, co sprzyja osiągnięciu 
przewagi w zakresie techniczno-wojskowym. Jednym z zagrożeń jest rozpowszechnienia broni 
jądrowej i innych rodzajów broni masowego rażenia (BMR), technologii ich produkcji, technologii 
podwójnego przeznaczenia i środków ich przenoszenia. Szczególnym zagrożeniem dla 
międzynarodowego bezpieczeństwa jest aktywność ugrupowań terrorystycznych, szczególnie tych o 
międzynarodowym zasięgu i dysponujących ogromnymi środkami finansowymi pochodzących z 
nielegalnej działalności. Do nieprzewidzianych skutków  może  doprowadzić  użycie  przez  nich w 
celach terrorystycznych BMR, albo jej składowych, czy też substancji promieniotwórczych mogących 
stworzyć jądrowe urządzenie wybuchowe (JUW) albo broni radiologicznej, często nazywanej brudną 
bombą jądrową. 
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Analiza ostatnich lokalnych konfliktów zbrojnych świadczy, że broń masowego rażenia jest stosowana 
relatywnie rzadko. Stosowanie broni chemicznej i biologicznej miało miejsce tylko w poszczególnych 
wypadkach i nie miało charakteru masowego. Zjawisko to można wyjaśnić nieposiadaniem takiego 
środka u jednej ze stron, albo znaczną przewagą jednej z nich, co dawało możliwość osiągnięcia celów 
działań bez użycia przedmiotowej broni. Innym zagrożeniem, nierozerwalnie związanym z BMR, są tzw. 
Toksyczne Środki Przemysłowe, występujące niemalże w każdym większym mieście w wysoko i średnio 
rozwiniętych rejonach świata. Zniszczenie tych obiektów, które w procesach technologicznych 
wykorzystują toksyczne substancje chemiczne, może doprowadzić do skażenia chemicznego dużych 
obszarów i spowodować znaczne straty. 

W świetle powyższego, jako główne czynniki mające wpływ na system zabezpieczenia bezpieczeństwa 
narodowego (SZBN), oprócz głównych zagrożeń (lub też wyzwań), należy rozpatrywać: 

- niekontrolowane rozpowszechnienie broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia; 
działalność przestępczych ugrupowań międzynarodowych, szczególnie w obszarach 
nielegalnej emigracji, handlu bronią, niebezpiecznymi materiałami i substancjami;  

- terroryzm jako środek realizacji interesów ekonomicznych i politycznych. 

Wydarzenia ostatnich lat świadczą, że międzynarodowy terroryzm staje się jednym z głównych 
czynników destabilizacji świata i może być rozwiązany jedynie we współdziałaniu wszystkich państw. 

Analiza działalności międzynarodowych grup terrorystycznych i ekstremistycznych organizacji 
religijnych pozwala sprecyzować charakterystyczne cechy współczesnego terroryzmu, do których 
należy zaliczyć: 

- obecność      członków       i       zwolenników       międzynarodowych       terrorystycznych   i 
ekstremistycznych organizacji w różnych regionach świata i ich udział w planowaniu, 
przygotowaniu i przeprowadzaniu aktów terroru; 

- użycie terrorystów-samobójców, oraz włączanie kobiet i dzieci do wykonania aktów 
terrorystycznych; 

- liczebny wzrost aktów terrorystycznych oraz bezwzględność i okrucieństwo ich dokonywania; 
- włączenie do przygotowania i przeprowadzenia aktów terrorystycznych przedstawicieli 

miejscowej ludności spośród osób o radykalnych przekonaniach; 
- użycie kanałów nielegalnej emigracji do przygotowania i przeprowadzenia aktów 

terrorystycznych; 
- tworzenie w różnych regionach świata firm, spółek, banków i funduszy, które finansują 

ugrupowania terrorystyczne. 

We współczesnych warunkach nie wolno ignorować zagrożeń dotyczących pojawienia się w arsenale 
organizacji i ugrupowań terrorystycznych substancji trujących lub promieniotwórczych. Najbardziej 
prawdopodobne jest pojawienie się na uzbrojeniu przeciętnej organizacji (grupy) terrorystycznej 
chemicznych środków trujących, co ze względu na dostępność składników, nazywane jest bronią 
masowego rażenia „biednych krajów”121. To również wymaga mniejszych nakładów finansowych, a 
także ze względu na dostępność technologii produkcji substancji trujących, pozwala na ich produkcję 
w warunkach poza laboratoryjnych. Dowodem na to jest powszechnie znany fakt wynalezienia i 
produkcji, nieznanej dotąd substancji narkotycznej, przez studenta czwartego roku Instytutu Chemio-

 
121 В. Слипченко, Войны нового поколения: дистанционные бесконтактные, ОЛМА-ПРЕСС Образование, 
Москва 2004, ст. 119. 
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Technologicznego w Moskwie, w warunkach domowych. Przykładem zastosowania trujących środków 
chemicznych jest między innymi atak gazowy przeprowadzony w tokijskim metrze przez członków 
religijnej sekty „Aum Shinrikyo” przy zastosowaniu substancji chemicznej własnej produkcji122. 

Ze względu na wyżej wymienione zdarzenia, istnieje wysokie prawdopodobieństwo zastosowania 
przez terrorystów, siły dywersyjne lub inne nielegalnie działające grupy, wysoko toksycznych substancji 
do prowadzenia aktów terrorystycznych lub dywersji, co przy ich bojowym zastosowaniu, spowoduje 
porażenia siły żywej (ludności, wojsk), zarażenia miejscowości i innych obiektów w strefie (rejonie) 
terytorialnej obrony. 

W przypadku prowadzenia przedsięwzięć związanych z likwidacją skutków użycia środków 
chemicznych, użytych w wyniku ataków terrorystycznych lub dywersyjnych, należy liczyć się ze złożoną 
i niebezpieczną sytuacją dla ludności cywilnej. Przykładowy obraz tych zagrożeń ilustrują rozmiary stref 
skażeń: 

długość strefy skażenia - 5-10 km; 

szerokość strefy skażenia - do 2,5 km; 

trwałość skażenia - do 5 dób123. 

Pewnym więc jest, że jednym z czynników powstania niebezpiecznej sytuacji chemicznej w strefie 
(rejonie) działań jest wysokie prawdopodobieństwo zastosowania podczas realizacji aktów 
terrorystycznych lub dywersji przez grupy terrorystyczne, dywersyjne lub inne nielegalnie działające 
zgrupowania, oprócz standardowych środków wybuchowych również środków z trującymi 
substancjami szerokiego spektrum. 

Jednym z ważnych czynników powstania niebezpiecznej sytuacji w strefie działania jest usytuowanie 
w obszarze działania znacznej ilości obiektów przemysłowych lub gospodarczych mających na 
wyposażeniu niebezpieczne materiały chemicznie. Do takich obiektów należy zaliczyć przede 
wszystkim: zakłady petrochemiczne, rafinerie, składy paliwa lub chemikaliów oraz chłodnie 
przemysłowe. 

Przyjmuje się, że na Ukrainie występuje ponad 1800 funkcjonujących przedsiębiorstw, które posiadają, 
albo wykorzystują w swoim procesie produkcyjnym silnie działające substancje trujące (SDST)124. Są to 
głównie zakłady związane z przemysłem petrochemicznym, rafineryjnym oraz składami z paliw i 
chemikaliów. 

Na podstawie przeprowadzonych wyliczeń, tylko w obwodzie Lwowskim wśród wszystkich 
funkcjonujących przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, które w procesie produkcji wykorzystują 
niebezpieczne środki chemicznie, można doliczyć się blisko 4736 ton SDST, co kwalifikuje 33 
przedsiębiorstwa jako chemicznie niebezpieczne obiekty usystematyzowane od I do IV stopnia 

 
122С. Базільчук, Тероризм: релігійний та політичний виміри, „Соціально-гуманітарні науки та сучасні 
виклики. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції”, СПД „Охотнік”, Дніпро 2018, ст. 125-127. 
123 В. Александров, В. Емельянов, Отравляющие вещества, Военное издательство, Москва 1990, ст. 42-
48. 
124 М. Стеблюк, Цивільна оборона, Знання, Київ 2006, ст. 70-73. 
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chemicznego niebezpieczeństwa. W ich liczbie, zależnie od rodzaju i ilości posiadanego środka 
chemicznego, dokonano podziału na stopnie: I stopnia - 4, II stopnia - 10, III stopnia - 5, IV stopnia- 14. 

Oprócz tego, trzeba uwzględniać możliwe skutki awarii lub zniszczenia chemicznie niebezpiecznych 
obiektów, rozmieszczonych na terytorium sąsiedniego (pobliskiego) obwodu. Tak, na przykład, przy 
awarii (zniszczeniu) obiektu spółki akcyjnej „Łukoil” (m. Kalusz) prognozuje się, że strefa skażenia 
chemicznego chlorem może objąć odpowiednio terytoria rejonów Żydaczówskiego i Stryjskiego 
(obwód Lwowski)125. 

Większość SDST są to łatwo lotne ciecze albo gazy. Przy awariach (zniszczeniach) obiektów 
chemicznych, w powietrzu w krótkim czasie tworzy się wysokie stężenie SDST. W celu ochrony 
narządów oddechowych, w takich wypadkach stosuje się przemysłowe albo izolacyjne maski 
przeciwgazowe. Ponadto, przy niskich stężeniach SDST krótkotrwale można wykorzystywać filtracyjne 
maski przeciwgazowe. Problemem staje się sposób zabezpieczenie w środki ochrony indywidualnej 
okolicznej ludności, a także w wielu przypadkach, personelu zakładów, w których doszło do awarii,. 
Program regionalny dotyczący zabezpieczenia ludności środkami ochrony indywidualnej, 
opublikowany w Uchwale Gabinetu Ministrów Ukrainy w dniu 19 sierpnia 2002 roku nr 1200 „O 
zabezpieczeniu ludności i niezmilitaryzowanych środkach indywidualnej ochrony  i przyrządach 
radiacyjnej i chemicznej kontroli” przewiduje przygotowanie stosownej ilości środków, lecz 
wypełnienie zakładanych w ustawie przedsięwzięć jest nadal w fazie organizacji. 

Ze względu na niedostateczne zabezpieczenie ludności, oraz personelu zatrudnianego w chemicznie 
niebezpiecznych obiektach, zakłada się, że jednym z najbardziej skutecznych środków obrony jest 
ewakuacja ludności oraz zaangażowanie wyspecjalizowanych sił i środków (wojsko, straż pożarna) do 
likwidacji zagrożenia. Z oczywistych względów, zakres podejmowanych przedsięwzięć uzależniony 
będzie od rodzaju środka chemicznego, jego ilości i warunków pogodowych. 

Wnioski z analizy wydarzeń historycznych wskazują, że zagrożeń związanych z bronią masowego 
rażenia nie można bagatelizować. 

O tym dobitnie świadczy analiza operacji „Sojusznicza siła” w Jugosławii. Wskutek działań wojennych 
na terytorium byłej Jugosławii było zniszczonych 995 obiektów (wśród nich 20 chemicznie 
niebezpiecznych, które wykorzystywały w produkcji SDST), wśród nich zakłady rafineryjne oraz składy 
paliwa i chemikaliów126. 

Częściowe lub zupełne ich zniszczenie doprowadziło do masowego rozprzestrzeniania się skażeń a 
także, do wielkoskalowych i długoczasowych pożarów. Skutkiem tego nastąpiło znaczne 
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, gruntów oraz wód powierzchownych i podziemnych. 

Należy zauważyć, że dużym niebezpieczeństwem dla ludzi i wszelkich organizmów żywych jest proces 
spalania niebezpiecznych materiałów chemicznych podczas pożarów np. zakładów rafineryjnych. W 
sytuacjach spalania niebezpiecznych materiałów poziom toksycznych dioksyn kilka    razy    przekracza    

 
125  Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2011 році, Київ: 
Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 3 лютого 2011, ст. 96-105, 
http://www.dsns.gov.ua/files/prognoz/report/2011/3_2_2011.pdf, (дата перегляду 1 лютого 2018). 
126 А. Маначинский, Операция НАТО «Союзная сила» против Югославии в 1999 г., „rubicon.org.ua”, 
http://rubicon.org.ua/index.php/advanced-stuff/item/148-operatsiya-nato-soyuznaya-sila-protiv-yugoslavii-v-
1999-g, (дата перегляду 1 лютого 2018). 

http://www.dsns.gov.ua/files/prognoz/report/2011/3_2_2011.pdf
http://rubicon.org.ua/index.php/advanced-stuff/item/148-operatsiya-nato-soyuznaya-sila-protiv-yugoslavii-v-1999-g
http://rubicon.org.ua/index.php/advanced-stuff/item/148-operatsiya-nato-soyuznaya-sila-protiv-yugoslavii-v-1999-g
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dopuszczalny    poziom.    Pożary    w    obiektach    chemicznych    np. petrochemicznych mogą być 
również stałymi źródłami zanieczyszczenia w postaci opadów atmosferycznych. 

Jako przykład można podać zanieczyszczenie po pożarze petrochemii i zakładów rafineryjnych w 
Panczewi i Nowo-Sadi, które to utworzyły chmury zanieczyszczonego powietrza długości blisko 20 km, 
szerokości około 1,5-2 km i wysokości do 3 km, które utrzymywały się przez kolejne 10 dób. 
Koncentracja chlorowęglowodanów i innych toksycznych substancji w tym przypadku przekraczała 
dopuszczalne poziomy 10 razy. 

Mając na uwadze powyższe należy się liczyć z sytuacją, że na terytorium prowadzenia operacji może 
być stworzona skomplikowana i niebezpieczna sytuacja chemiczna mogąca być następstwem: awarii 
będącej następstwem zniszczeń wojennych, stosowaniem środków rażenia lub terrorystycznymi 
aktami oraz dywersją. 

Charakteryzując tego rodzaju zagrożeniem możemy zakładać: 

długość strefy skażenia - 3-6 km;  

szerokość strefy zarażenia - do 2,5 km; 

natomiast trwałość skażenia na poziomie 1-2 dób (w przypadku powstaniu pożarów o dużej skali np. 
petrochemicznych do 10 dób)127. 

Skażenie miejscowości, źródeł zaopatrzenia w wodę, węzłów kolejowych i innych ważnych obiektów 
może doprowadzić do dużych strat ludzkich i katastrof ekologicznych z długotrwałymi skutkami, na 
które jedynym antidotum jest użycie środków obrony chemicznej. 

Rozpoznanie i ocena powstałej sytuacji chemicznej pozwoli na zorganizowanie szeregu przedsięwzięć 
związanych z ochroną ludności i składów osobowych ugrupowań w celu realizacji zadań obrony 
terytorialnej. 

Uprzedzenie o sytuacji chemicznej przekazane do odpowiednich instytucji odpowiedzialnych za 
zarządzanie obszarami oraz odpowiedzialne (uczestniczące) w wykonywaniu zadań obrony 
terytorialnej takie jak: sztab strefy terytorialnej obrony, sztab terytorialnej obrony rejonów, punkt 
kierowania siłami i środkami, pozwoli na efektywną realizację zadań dotyczących niwelowania lub też 
minimalizacją strat w ludności lub składach osobowych sił. 

Przy przygotowaniu i prowadzeniu obrony terytorialnej jednym z ważnych zadań sztabów strefy i 
rejonów terytorialnej obrony jest rozpoznanie i ocena sytuacji chemicznej. 

Rozpoznanie i ocenę sytuacji chemicznej realizuje się w celu zapoznania władz publicznych i władz 
lokalnych, sztabów terytorialnej obrony rejonów, organów dowodzenia siłami zbrojnymi, innych 
elementów struktur tzw. siłowych oraz elementów zarządzających obiektami gospodarki narodowej. 

Nadejście we właściwym czasie do władz publicznych, miejscowego samorządu i innych organów i 
punktów zarządu strefy (obwodu) danych o sytuacji chemicznej pozwoli efektywnie uruchomić środki 
umożliwiające niedopuszczenie lub minimalizację strat ludności oraz składu osobowego sił 

 
127 В. Владимиров, Сильнодействующие ядовитые вещества и защита от них, Военное издательство, 
Москва 1989, ст. 46-55. 
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włączającego się do wykonania zadań obrony terytorialnej, w celu zorganizowanego przeprowadzenia 
ratowniczych i innych niezwłocznych prac w niebezpiecznych rejonach oraz zabezpieczenie stałego 
funkcjonowania całych struktur i obiektów gospodarki narodowej. 

Do rozpoznania i oceny skutków sytuacji chemicznej przeznaczone są istniejące siły i środki 
przewidziane do tego rodzaju zadań. Na potrzeby zadań wynikających z sytuacji szczególnych 
(alarmowych) tworzy się rezerwy sił (środków) rozpoznania chemicznego. W ich skład wchodzą: 
pododdziały chemiczne zwiadu Sił Zbrojnych; etatowe, stacjonarne i mobilne chemiczne stanowiska 
obserwacyjne (dozory, oddziały); zautomatyzowane systemy rozpoznania SDST, chemicznie 
niebezpiecznych obiektów gospodarki narodowej; stacjonarne i przewoźne laboratoria chemiczne; 
etatowe i doraźnie przygotowane obliczeniowo-analityczne grupy, stacjonarne punkty rozpoznania 
poziomu skażeń i inne środki. 

W składzie rezerwy sztabów strefy i rejonów obrony terytorialnej, w celu wykonania zadań 
szczególnych (alarmowych) docelowo zadania mogą realizować etatowe oddziały (pododdziały) 
zwiadu radiacyjnego i chemicznego, przewoźne chemiczne laboratoria z odpowiednimi środkami 
dystrybucji informacji o sytuacji chemicznej. Celem takiego działania jest zapoznanie sztabów i innych 
elementów zarządzających siłami (instytucji) zaangażowanych w wykonywanie zadań obrony 
terytorialnej oraz zarządzających obiektami gospodarki narodowej obwodu. 

Ćwiczeniadowódczo-sztaboweoraztreningiobejmująceelementyrozpoznania chemicznego pozwalają 
na zebranie doświadczeń w zakresie sił objętych utrzymywaniem w czasie pokoju w stałej gotowości 
oraz kolejnych ich stanach do realizacji zadań rozpoznania chemicznego. Rozpoznanie, ocena skutków 
zagrożenia chemicznego w strefie obrony terytorialnej oraz jej podwyższanie jest realizowana 
zgodnie z „Systemem rozpoznania i oceny skutków radiacyjnej, chemicznej i biologicznej sytuacji 
strefy obrony terytorialnej”. System tworzy się w oparciu o istniejące siły i środki rejonu, zgodnie 
z rozporządzeniem przewodniczącego obwodowej administracji państwowej128. 

Konieczność opracowania „Systemu rozpoznania i oceny skutków radiacyjnej, chemicznej i biologicznej 
sytuacji strefy obrony terytorialnej” potwierdza się poprzez opracowanie ćwiczeń dowódczo-
sztabowych i treningów na poziomie obrony terytorialnej. Doświadczenia z likwidacji skutków awarii 
w rejonie wskazuje, że powinien on być podzielony w okresie pokoju na docelowe jednoznacznie 
ustalone rejony. 

Przykładem może być działanie podczas likwidacji awarii na kolejowej stacji Ożydów, Bugskiego rejonu, 
obwodu Lwowskiego, które miało miejsce 16 lipca 2007 r. W trakcie awarii powstał problem związany 
z niewłaściwą oceną skutków awarii chemicznej związanych z oceną toksycznych związków fosforu 
poprzez niewłaściwe przewidywanie rejonu awarii i kierunku rozpowszechnienia zanieczyszczonej 
chmury w niebezpiecznych stężeniach (przyczyna jest prosta - fosfor nie stosuje do klasy SDST, w 
składzie organów powołanych przypadku sytuacji awaryjnych nie powołano wykwalifikowanych 
specjalistów obrony chemicznej)129. 

 
128  В. Казмірчук, Проблемні питання РХБ захисту військ (сил) в зоні територіальної оборони, 
„Військово- технічний збірник”, № 2(11), 13 травня 2014, ст. 77-84. 
129 Техногенна катастрофа на Львівщині (хроніка), „unian.ua”, 
https://www.unian.ua/health/country/54591- tehnogenna-katastrofa-na-lvivschini-hronika.html, (дата 
перегляду 1 липня 2000). 

http://www.unian.ua/health/country/54591-
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Rozpoznanie sytuacji chemicznej poprzez przeprowadzenie laboratoryjnej kontroli zostało 
zrealizowane nieprawidłowo. Oficjalna informacja dotycząca zmian w sytuacji chemicznej w rejonie 
awarii oraz rozprzestrzenianie zanieczyszczonej związkami fosforu chmury powietrza, miała wpływ na 
ludność i środowisko przyrodnicze, ponieważ został przekazana odpowiednim władzom publicznym z 
opóźnieniem. 

Nadejście z opóźnieniem, wiarygodnej informacji o wnioskach i skutkach sytuacji chemicznej w wyniku 
następstwa awarii (w pierwszej kolejności dotycząca podziału strefy zarażenia z niebezpiecznymi dla 
zdrowia człowieka koncentracjami par fosforu bezpośrednio w rejonie awarii i na drodze 
rozpowszechnienia zanieczyszczonej chmury powietrza) i skutków jej wpływu na środowisko (w 
pierwszej kolejności na źródła zaopatrzenia w wodę, inne czynniki życia człowieka), a także 
przyrodnicze, doprowadziło do dezorientacji różnych organów miejscowych władz. Posiadanie 
niewiarygodnej informacji, co do sytuacji chemicznej doprowadziło do rozdrobnienia wysiłku w jej 
likwidacji i negatywnie wpłynęło na środowisko. Skutkiem powyższego miały miejsce bezpodstawne 
roszczenia odszkodowawcze związane z poniesionymi stratami. Należy również zaznaczyć negatywną 
rolę środków masowego przekazu, które to wyolbrzymiały stopień niebezpieczeństwa skutków awarii. 

Doświadczenia wyciągnięte po awarii pozwoliły na określenie następujących przedsięwzięć związanych 
z zapewnieniem bezpieczeństwa chemicznego: 

- dokonać       podziału       potencjalnych       ognisk       rażenia       i       objąć       obiekty      i 
obszary monitoringiem środowiska przyrodniczego i zdrowia ludności; 

- zabezpieczyć ludność i środowisko przyrodnicze od negatywnych wpływów i zagrożeń 
związanych z oddziaływaniem czynników chemicznych zgodnie ze współczesnymi metodami i 
środkami ochrony; 

- zwiększyć ilość zmodernizowanych i technicznie przygotowanych, obiektów chemicznie 
niebezpiecznych; 

- ograniczyć ilość niebezpiecznych źródeł chemicznych i zwiększyć przewidywalność obiektów 
niebezpiecznych chemicznie, mających deklaracje przemysłowego bezpieczeństwa; 

- wyposażyć w nowoczesne środki kontroli i sprzęt organizacje, upoważnione do prowadzenia 
czynności nadzorczych (kontrolnych) w zakładach chemicznych, a także zabezpieczyć 
działalność centrów diagnostyki zatruć substancjami chemicznymi; 

- modernizować obiekty naukowo-przemysłowe specjalizujące się w opracowaniu narodowych 
systemów (środków) materiałowo-technicznych zabezpieczenia chemicznego bezpieczeństwa, 
zwiększyć ich produkcyjne możliwości; 

- stworzyć warunki dla przygotowania specjalistów w zakresie do zabezpieczenia chemicznego 
bezpieczeństwa; 

- stworzyć zintegrowaną automatyzowaną bazę danych w dziedzinie zabezpieczenia 
chemicznego bezpieczeństwa i doskonalić pracę centrum sytuacyjnego do kierowania 
zabezpieczeniem chemicznym. 

Wykonanie tego programu pozwoli zabezpieczyć współdziałanie na wszystkich poziomach władzy 
państwowej, doskonalić normatywno-metodyczną, naukowo-produkcyjną i materialno- techniczną 
bazę, a także zrealizować szereg pilotażowych projektów skierowanych na rozwiązanie szerokiego 
spektrum problemów, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa chemicznego, zabezpieczenia 
monitoringu niebezpiecznych obiektów chemicznych i podjęciem działań pierwszoplanowych 
względem terytorium państwa. 
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Społecznie-ważnymi aspektami decydującymi o konieczności podjęcia działań w obszarze 
zabezpieczenia bezpieczeństwa chemicznego są możliwości: 

- obniżenia zagrożeń dla społeczeństwa, toksycznymi czynnikami chemicznymi; obniżenie liczby 
zachorowań różnych grup ludności; 

- zachowania i wsparcia na koniecznym dla normalnego rozwoju społeczeństwa poziomie, 
swojego genofondu130; 

- obniżenia śmiertelności ludności i możliwości odniesienia kalectwa różnego stopnia wskutek 
działania toksycznych czynników chemicznych; 

- efektywnego wykorzystania posiadanych kadr i przygotowania wykwalifikowanych fachowców 
w zakresie kompetencji i fachowej działalności, które dotyczą opracowania, produkcji, 
modernizacji i utylizacji toksycznych czynników chemicznych; 

- utrzymania środków obrony ludności, infrastruktury i terytoriów od niebezpieczeństwa 
chemicznego porażenia, a w konsekwencji przyczynienie się do wzrostu stopy życiowej 
ludności i poziomu dochodów budżetowych. 

Strukturalną podstawą dla praktycznej realizacji szerokiego spektrum planowych przedsięwzięć w 
obszarze zabezpieczenia bezpieczeństwa chemicznego musi być wielostopniowy kompleksowy system 
bezpieczeństwa chemicznego. 

Bezpieczeństwo Chemiczne społeczeństwa (jak i każda inna odmiana bezpieczeństwa: radiologiczna, 
biologiczna, ekologiczna) zależy od zdolności państwa na szczeblu krajowym, do tworzenia i utrzymania 
takich warunków, wypracowania takiej polityki, w tym odpowiedniej bazy prawnej i normatywnej oraz 
mechanizmów jej realizacji, w których zapewniony jest gwarantowany poziom bezpieczeństwa 
każdego obywatela. Proces tworzenia skutecznego i efektywnego krajowego systemu bezpieczeństwa 
chemicznego to skomplikowane, wielostopniowe zadanie w jednym z kluczowych obszarów 
bezpieczeństwa narodowego. Bez takiego podejścia obecnie rozumiane bezpieczeństwo traci swoją 
elastyczność i krajową skalę. 

Wielopoziomowy zintegrowany system bezpieczeństwa chemicznego uzależniony jest od rozpoczęcia 
zmian organizacyjnych krajowego systemu bezpieczeństwa chemicznego, utworzenia funkcjonalnego 
mechanizmu zapewniającego prawidłowe rozwiązanie różnorodnych zadań w zakresie istniejących i 
przewidywanych zagrożeń chemicznych, wypracowania i realizacji w praktyce kompleksowych działań 
z zakresu ochrony ludności i terenów narażonych na oddziaływanie czynników chemicznych, 
prawidłowego i terminowego reagowania na sytuacje nadzwyczajne, w tym na działania terrorystyczne 
z użyciem elementów broni chemicznej. 

 

 

 

 

 

 
130 Genofond – łączna ilość genów lub informacji genetycznej u wszystkich osobników w wieku reprodukcyjnym 
w populacji organizmów rozmnażających się płciowo. 
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