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PROBLEMATYKA BADAŃ ANKIETOWYCH W BAZACH LOTNICTWA  

WOJSKOWEGO W KONTEKŚCIE WYSTĘPUJĄCYCH WYBRANYCH ZAGROŻEŃ 

 

W artykule omówiono zagadnienia związane z przeprowadzaniem badań ankietowych wśród pracowników oraz żołnierzy 

zawodowych baz lotnictwa wojskowego (BLW). Charakterystyczną cechą przeprowadzonych badań jest fakt, iż zostały one 

przeprowadzone w kontekście występujących zagrożeń związanych z logistyką materiałów niebezpiecznych (materiałów wybu-

chowych – środków bojowych oraz paliw ciekłych do eksploatowanych, zróżnicowanych statków powietrznych) w BLW. Bada-

nia ankietowe przeprowadzono w czterech wybranych bazach (21, 23 i 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego oraz 33 Bazie Lotnic-

twa Transportowego). Autorzy finalnie przedstawili metodykę badań oraz główne problemy ich przeprowadzania.  

 

WSTĘP 

Problematyka zagrożenia czy poczucia bezpieczeństwa jest 
poruszana przez wielu badaczy [3][7][17]. I tak P. Mamcarz i in. [17] 
poczucie zagrożenia traktuje jako „mechanizm, w którego powsta-
wanie zaangażowanych jest wiele systemów poznawczych”. Przez 
systemy poznawcze rozumie się „przeżywanie obaw związanych ze 
skutkami aktualnych/potencjalnych niebezpieczeństw”[17]. W kon-
tekście tego ta sytuacja ma swoje źródło w informacji docierającej 
do człowieka jako podmiotu osobowego, na „każdym etapie rozwoju 
człowieka” oraz „we wszystkich sferach jego funkcjonowania”. Sta-
nowisko to jest zbieżne z podejściem E. Ćwiertnia [7], która bazując 
na wiedzy potocznej, jak również na obserwacji otoczenia stwier-
dza, że możliwe jest „wymienienie wielu zjawisk, których obecność 
sprzyja destabilizacji wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa 
zarówno pojedynczych osób, jak i całych zbiorowości ludzkich”.  

Złożoność zagadnienia poczucia zagrożenia niesie za sobą 
dwa główne aspekty: 
– emocjonalny, czyli przeżywanie negatywnych emocji, 
– poznawczy (kognitywny), czyli tworzenia z określonej treści 

pewnego obrazu zagrożenia.  
W tym obszarze więc uwzględnia się na różnych poziomach syste-
my psychofizjologiczne, które analizują i poddają ocenie pewne 
sytuacje, w których człowiek się np. znajdował. 

W niniejszym artykule problematykę odczuwanego zagrożenia 
badano na wybranej grupie społecznej – żołnierzy zawodowych 
oraz innych pracowników wojska w bazach lotnictwa wojskowego 
(BLW). Należy tu zaznaczyć, że w ostatnim czasie można zauważyć 
wzrost zainteresowania badaniami społecznymi w Siłach Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej – SZRP [1][2][3][4][15][19]. Przykładowo 
A. Baranowska w swoich pracach [1][3][4] podejmuje zarówno 
aspekty związane z nudą wojenną [3], jakością życia rodziny woj-
skowej [4], czy też dystansem społecznym miedzy przełożonymi 
i podwładnymi w wojsku [1]. 

Biorąc pod uwagę szerokie spektrum problematyki badań za-
sobów ludzkich sił zbrojnych (SZ), to można wyodrębnić trzy kierun-
ki (obszary) ich realizacji [20]. Pierwszy dotyczy doboru osób do 
realizacji określonych funkcji czy zadań w siłach zbrojnych (SZ) 
[8][23]. Drugi związany jest już z pełnieniem czynnej służby/funkcji 
w czasie pokoju i konfliktu zbrojnego (w kraju lub poza jego grani-

cami) [1][3][4]. Z kolei ostatni (trzeci) obejmuje osoby będących 
w stanie spoczynku czy weteranów [6][16]. 

Tematyka niniejszego artykułu odnosi się do drugiego z wy-
mienionych kierunków (obszarów), a dokładniej sytuacji pokojowej 
w BLW. Przedstawiono w nim najistotniejsze zdaniem autorów 
problemy przeprowadzania badań ankietowych w bazach lotnictwa 
wojskowego ukierunkowanych na poczucie bezpieczeństwa 
w kontekście eksploatowanych w danym miejscu (bazie) statków 
powietrznych.  

Takie podejście częściowo koreluje z opisywanym przez  
A. Krzemińską w pracy [15] tzw. zagrożeniem bezpieczeństwa 
personalnego żołnierzy, które definiowane jest jako „trudne 
i niebezpieczne sytuacje pojawiające się podczas służby żołnierzy”. 
Jednakże w niniejszym artykule uwzględniano jedynie działania na 
terenie kraju. 

1. CHARAKTERYSTYKA MIEJSC PRZEPROWADZANIA 
BADAŃ ANKIETOWYCH  

1.1. 21 Baza Lotnictwa Taktycznego (21 BLT) 

21 BLT jest jednostką Sił Powietrznych RP zlokalizowaną  
w północno-zachodniej części Polski w województwie zachodnio-
pomorskim w Świdwinie (ok. 120 km od Szczecina) – rys. 1.  

 

 
Rys. 1. Lokalizacja baz Sił Powietrznych RP, w których przeprowa-
dzono badania 
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W bazie tej stacjonują 32 samoloty myśliwsko-bombowe Su-22 
[20], z czego 26 szt. typu Su-22M4 i 6 szt. – Su-22UM3K. Ten 
najstarszy bojowy samolot SZRP jest radziecką konstrukcją, który 
wszedł do służby w 1970 r. (w Polsce w 1984 r.) Dzięki zmiennej 
geometrii skrzydeł, przy niskich prędkościach lotu samolot charakte-
ryzuje się lepszymi osiągami oraz parametrami pilotażowymi. Pod-
stawowe dane techniczne samolotu Su-22 (rys. 2) przedstawiono 
w tab. 1.  
 

 
Rys. 2. Samolot myśliwsko-bombowy Su-22 użytkowany w SZRP 
[10]  

 
Tab. 1. Wybrane podstawowe parametry samolotu Su-22   

Nazwa wielkość Wartość 

Długość / wysokość / rozpiętość skrzydeł [m] 19,026 / 5,129 / 10,025 (13,68*) 

Powierzchnia nośna [m2] 24,15 (38,49*) 

Masa startowa [kg] 16 400 (19 500**) 

Maksymalna prędkość [km/h] 1850 

Ciąg [kN] ok. 122,5 kN*** 

Objaśnienia: (*) – wartość rozłożonych skrzydeł, (**) – wartość maksymalna,  
(***) – wartość z dopalaniem 

 
W 21 BLT znajdują się hangary dla samolotów, jak również 

pełnie zabezpieczenie logistyczne niezbędne przy eksploatacji 
samolotów Su-22.  

1.2. 23 Baza Lotnictwa Taktycznego (23 BLT) 

23 BLT jest jednostką Sił Powietrznych RP zlokalizowaną 
w środkowo-wschodniej części Polski w województwie mazowiec-
kim w Mińsku Mazowieckim (ok. 50 km od Warszawy) – rys. 1. 

W bazie tej stacjonuje 16 samolotów myśliwskich MiG-29 [20], 
z czego: 13 szt. MiG-29M i 3 szt. MiG-29UBM. Zaprojektowany 
przez Związek Radziecki w 1972 r. wszedł do produkcji seryjnej 12 
lat później. Do służby w Polsce został wprowadzony w 1989 r. 
Statek ten w porównaniu z Su-22 posiada dwa silniki i przeznaczony 
jest do walki powietrznej. Podstawowe parametry techniczne samo-
lotu MiG-29 (rys. 3) przedstawiono w tab. 2.  

 

 
Rys. 3. Samolot myśliwski MiG-29 użytkowany w SZRP [12]  
 

Tab. 2. Wybrane podstawowe parametry samolotu MiG-29   
Nazwa wielkość Wartość 

Długość / wysokość / rozpiętość skrzydeł [m] 17,32 / 4,73 / 11,36* 

Powierzchnia nośna [m2] 38 

Masa startowa [kg] 18 480 

Maksymalna prędkość [km/h] 2 450 

Ciąg [kN] 2 x 49,42 kN 

Objaśnienia: (*) – wartość z napływami 

 
W 23 BLT znajdują się hangary dla samolotów, jak również 

pełnie zabezpieczenie logistyczne niezbędne przy eksploatacji 
samolotów MiG-29. 

1.3. 31 Baza Lotnictwa Taktycznego (31 BLT) 

31 BLT jest jednostką Sił Powietrznych RP zlokalizowaną 
w środkowo-zachodniej części Polski w województwie wielkopol-
skim w Krzesinach (ok. 8 km od centrum Poznania) – rys. 1. 

W bazie tej stacjonuje 32 samoloty wielozadaniowe F-16 [20], 
z czego: 23 szt. typu F-16 C BLOCK 52+ oraz 9 szt. typu F-16 D 
BLOCK 52+ (rys. 4). Pierwsze samoloty F-16 zostały weszły do 
służby w USAF w 1978 roku, chociaż początki ich koncepcji to lata 
60-te XX wieku. Polskie wersje tych samolotów wyprodukowano 
w zakładach Lockheed Martin Aeronautics Company w Fort Worth 
w Teksasie (USA). Od 2006 r. cztery F-16 weszły do służby 
w SZRP. Statek ten, z uwagi na swoje parametry, pełni najczęściej 
rolę samolotu szturmowo-bojowego. Jego najważniejsze parametry 
techniczne przedstawiono w tab. 3.  
 

 
Rys. 4. Samolot wielozadaniowy F-16D Block 52+ użytkowany 
w SZRP [10]  
 

Tab. 3. Podstawowe parametry samolotu F-16   
Nazwa wielkość Wartość 

Długość / wysokość / rozpiętość skrzydeł [m] 14,8 / 4,8 / 9,8* 

Powierzchnia nośna [m2] 27,87 

Masa startowa [kg] 16 875 (21 772**) 

Maksymalna prędkość [km/h] 2 300 

Ciąg [kN] 129,4*** 

Objaśnienia: (*) – skrzydła o profilu NACA64A204, (**) – wartość maksymalna, 
 (***) – wartość z dopalaniem  

 
W 31 bazie Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach zlokali-

zowane są hangary dla samolotów. W miejscu tym zapewniona jest 
pełna obsługa logistyczna w/w samolotów, w tym także zabezpie-
czenie w paliwo (hydrazynę [14]) systemu awaryjnego zasilania 
stosowanego samolotów F-16.  

1.4. 33 Baza Lotnictwa Transportowego (33 BLTr) 

33 BLTr jest jednostką Sił Powietrznych RP zlokalizowaną 
w środkowo-zachodniej części Polski w powiecie słupeckim (woje-
wództwo) wielkopolskie w pobliżu wsi Powidz (ok. 80 km od Pozna-
nia) – rys. 1. W przeciwieństwie od pozostałych opisywanych jedno-
stek (21 BLT, 23 BLT i 31 BLT) do zadań 33 Bazy Lotnictwa Trans-
portowego zaliczyć można: zabezpieczenie logistycznego szkolenia 
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lotniczego, jak również wszelkiego rodzaju działań Sił Powietrznych 
oraz Wojsk lądowych zarówno w kraju, jaki i poza nim (np. w mi-
sjach pokojowych). W jednostce tej stacjonują takie statki powietrz-
ne, jak [20]: 
– samolot transportowy C-130E (130) Hercules (rys. 5a) – 5 szt. 

oraz M-28 Bryza (rys. 5b) – 7 szt., 
– śmigłowiec wielozadaniowy Mi-17T (rys. 6a) – 8 szt. oraz W-3 

(rys. 6b) – 4 szt.  
 

a) 

 
b) 

 
Rys. 5. Samoloty transportowe 33 Bazy Lotnictwa Transportowego 
w Powidzu: a) C-130E Hercules [11], b) M-28 Bryza [11] 
 

Wybrane parametry techniczne samolotu C-130E Hercules 
przedstawiono w tab. 4 natomiast M-28 Bryza w tab. 5. 
 

Tab. 4. Podstawowe parametry samolotu transportowego  
C-130 Hercules 

Nazwa wielkość Wartość 

Długość / wysokość / rozpiętość skrzydeł [m] 28,8 / 11,6 / 40,4 

Powierzchnia nośna [m2] 162,1 

Masa startowa [kg] 70 300 

Maksymalna prędkość [km/h] 610 

 
Tab. 5. Podstawowe parametry samolotu transportowego  

M-28 Bryza 
Nazwa wielkość Wartość 

Długość / wysokość / rozpiętość skrzydeł [m] 13,10 / 4,9 / 22,06 

Powierzchnia nośna [m2] 39,7 

Masa startowa [kg] 7 3000 

Maksymalna prędkość [km/h] 365 

 
 
 
 
 

a) 

 
b) 

 
Rys. 6. Śmigłowce wielozadaniowe 33 Bazy Lotnictwa Transporto-
wego w Powidzu: c) Mi-17T [13], b) W-3 [12].  

2. BADANIA ANKIETOWE W BLW 

2.1. Główny cel badań 

Badania ankietowe przeprowadzono w celu zidentyfikowania 
ewentualnego odczuwanego poczucia bezpieczeństwa przez żołnie-
rzy zawodowych oraz innych pracowników wojska w bazach lotnic-
twa wojskowego w związku z występującym zagrożeniem związa-
nym z gospodarką materiałami niebezpiecznymi oraz ich logistyką. 
W niniejszym artykule przez materiały niebezpieczne rozumie się 
[20]: 
– materiały wybuchowe, a w szczególności środki bojowe takie, 

jak: bomby i pociski rakietowe np. rakiety powietrze-powietrze, 
powietrze-ziemia, powietrze-woda, amunicja, inne środki piro-
techniczne; 

– paliwa ciekłe stosowane zarówno do podstawowego napędu 
statków powietrznych eksploatowanych w SZRP (np. F-34 czy 
F-35), jak awaryjnego (hydrazyna - H-70).  
Jak wskazali W. Satkowski i in. [21][22] z uwagi na charakter 

w/w materiałów niebezpiecznych operacje logistyczne związane 
z realizacją i kontrolą zamówień, kontrolą jakości, pakowaniem, 
przechowywaniem (magazynowaniem), przygotowaniem do trans-
portu, dystrybucją, kontrolą zapasów, jak również unieszkodliwia-
niem wymagają wykwalifikowanego personelu. Nie oznacza to 
jednak brak występowania jakiegokolwiek zagrożenia zarówno dla 
żołnierzy zawodowych czy inny pracowników baz lotnictwa wojsko-
wego.  

Obszar szeroko rozumianej logistyki jest obszarem tematycz-
nym ściśle związanym ze sztuką wojenną czy wykonywania zróżni-
cowanych działań zarówno w czasie wojny, jak i pokoju [18].  

2.2. Charakterystyka ankiety 

W związku z celem badań opracowano ankietę składająca się 
z dwóch zasadniczych części [20]: 
– I – głównej zawierającej 2 pytania otwarte oraz 13 zamkniętych. 

W części z nich umożliwiono dopisanie dodatkowej odpowiedzi. 
W większości pytań zamkniętych przyjęto skalę wrażliwości od 
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1 do 5 (1 oznaczało najmniejszą wrażliwość respondenta). Ta-
kie podejście jest zgodne z psychologicznego punktu widzenia, 
tj. percepcji człowieka (tzw. „magiczna liczba 7 +/- 2”). I tak, 
w części I zaproponowano następujące pytania: 
1. Proszę wymienić znane działania Sił Zbrojnych Rzeczy-

pospolitej Polskiej.  
2. Jakie znaczenie zdaniem Pani/Pana odgrywa gospodarka 

paliwami w bazach lotnictwa wojskowego w zależności od 
występującego scenariusza działań sił zbrojnych?  

3. Czy czas realizacji postawionych zadań zdaniem Pa-
na/Pani byłby różny w zależności od występującego sce-
nariusza działań sił zbrojnych?  

4. Jakie znaczenie mają wymienione czynniki/elementy na 
Pana/Pani stanowisku pracy?  

5. Jakie znaczenie odgrywają elementy systemu logistycz-
nego paliw lotniczych w bazie lotnictwa wojskowego?  

6. Jak Pan/Pani ocenia zagrożenie związane ze stycznością 
z materiałami niebezpiecznymi na swoim stanowisku pra-
cy w bazie lotnictwa wojskowego?  

7. Czy zdaniem Pani/Pana zagrożenie związane ze styczno-
ścią z materiałami niebezpiecznymi jest zróżnicowane 
w zależności od lokalizacji bazy lotnictwa wojskowego 
w Polsce?  

8. Czy zdaniem Pani/Pana zagrożenie związane ze styczno-
ścią z materiałami niebezpiecznymi jest zróżnicowana 
w zależności od stacjonujących i obsługiwanych stat-
ków powietrznych w bazie lotnictwa wojskowego w Pol-
sce?  

9. Czy zdaniem Pani/Pana w bazie lotnictwa wojskowego 
personel (zasoby ludzkie) są prawidłowo wyszkolone pod 
względem realizacji zadań w zakresie gospodarowania 
paliwami w bazie w zależności od występującej sytuacji? 

10. Czy zdaniem Pani/Pana w bazach lotnictwa wojskowego 
wyszkolenie personelu (zasobów ludzkich) odbiega od in-
nych krajów członkowskich NATO?  

11. Jakie zdaniem Pana/Pani jest prawdopodobieństwo wy-
stępowania poszczególnych scenariuszy działań w Siłach 
Powietrznych RP?  

12. Jakie zdaniem Pana/Pani jest prawdopodobieństwo wy-
stępowania poszczególnych scenariuszy działań w Woj-
skach Lądowych RP?  

13. Jakie zdaniem Pana/Pani jest prawdopodobieństwo wy-
stępowania poszczególnych scenariuszy działań w Mary-
narce Wojennej RP?  

14. W jakich akcjach Pan/Pani uczestniczył/a?  
15. Z jakimi materiałami niebezpiecznymi ma Pan/Pani stycz-

ność w bazie lotnictwa wojskowego?  
– II – metryczki zawierającej 8 pytań zamkniętych. W jednym 

z nich uwzględniono możliwość wpisania dodatkowej odpowie-
dzi. Pytania części II obejmowały takie elementy jak: kategorię 
pracownika (żołnierz zawodowy, pracownik wojska, inna oso-
ba), pełnioną funkcję i rodzaj realizowanych zadań, przedział 
wiekowy, płeć, wykształcenie, odległość miejsca zamieszkania 
od bazy lotnictwa wojskowego.   

2.3. Przyjęte założenia w badaniach ankietowych   

Z uwagi na zidentyfikowane na etapie planowania problemy 
w badaniach ankietowych przyjęto następujące założenia:  
– Pełna anonimowość przeprowadzanych ankiet.  
– Możliwie krótki przedział czasowy i zbliżona data przeprowa-

dzania badań ankietowych w czterech różnych bazach lotnictwa 
wojskowego.  

– Realizacja badań ankietowych przez jednego ankietera (ankie-
towanie bezpośrednie). 

– Każde ankietowanie grupy osób winno zostać poprzedzone 
ujednoliconym szkoleniem. 

– Przeprowadzenie badań w jednym reprezentatywnym dniu 
roboczym w jednej bazie. 

– Grupa docelowa: żołnierze zawodowi oraz pracownicy BLW 
(zabezpieczenia logistycznego) mająca styczność zarówno 
z lotniczymi środkami bojowymi, jak i ciekłymi paliwami wyko-
rzystywanymi do napędu statków powietrznych. 

2.4. Informacje ogólne nt. przeprowadzonego ankietowania  

Mając na uwadze możliwe wysoką reprezentatywność wyników 
badań ankietowych dni badań wybrano losowo z przedziału w okre-
sie od 15. września do 7. października 2016 r. Łącznie w badaniach 
uczestniczyło 162 osoby, przy czym najwięcej w 31 BLT w Krzesi-
nach k. Poznania, a najmniej w 21 BLT w Świdwinie (rys. 7a). Bio-
rąc pod uwagę poprawność wypełnionych ankiet, to blisko 94% 
osób zrobiła to bezbłędnie. Wyniki z podziałem na poszczególne 
BLW przedstawiono na rys. 7b.  
 
a) b) 

  
Rys. 7. Struktura ankietowanych osób z podziałem na poszczegól-
ne bazy lotnictwa wojskowego: a) wszystkie ankiety, b) ankiety 
wypełnione poprawnie   

 
Grupa respondentów, która prawidłowo wypełniła ankiety:  

– w blisko 90% miała status żołnierza zawodowego; 
– w prawie 85% realizowała bezpośrednio zadania logistyczne 

związane z materiałami niebezpiecznymi; pozostałe osoby peł-
niły funkcje kierownicze lub/i nadzorcze;  

– nie powyżej 45% stanowiły osoby, które realizowały zadania 
w zakresie tankowania statków powietrznych; 

– najliczniejszą grupę (55 ankietowanych) stanowiły osoby 
z doświadczeniem na obecnym stanowisku od 1 do 5 lat; dla 
porównania doświadczenie min. 10 lat wykazało ogółem 42 re-
spondentów; 
Biorąc pod uwagę strukturę wiekową, to 72 osoby (47%) miały 

od 31 do 40 lat. Jeśli uwzględnić w tej grupie respondentów z więk-
szym doświadczeniem w wieku do 50 lat, to udział wzrasta do 65%. 

Na rys. 8 przedstawiono zestawienie zbiorcze poziomu odczu-
wanego zagrożenia w zależności od rodzaju stacjonującego statku 
powietrznego w BLW z uwzględnieniem odpowiedzi żołnierzy za-
wodowych i pracowników wojska poszczególnych baz. Jak można 
zauważyć największe zagrożenie oceniane przez pracowników 
kiedy dotyczy ono samolotów myśliwsko-bombowych, myśliwskich 
czy wielozadaniowych (Su-22, F-16 i MiG-29). Z kolei najniżej dla 
samolotu szkolno-treningowego (PZL-130). Jak można zauważyć, 
w przypadku osób z 31 BLT poziom odczuwanego zagrożenia jest 
oceniany nieco wyżej niż w pozostałych jednostkach. 
 



I Bezpieczeństwo i ekologia 
 

 

   

190 AUTOBUSY 12/2017 
 

 
Rys. 8. Zestawianie zbiorcze wyników ankiet odnoszące się do 
poziomu odczuwanego zagrożenia  żołnierzy zawodowych i pra-
cowników wojska.  

 
Szczegółowe wyniki przeprowadzonych ankiet w kontekście 

występowania zmiennych warunków działania zamieszczono 
w pracy W. Satkowskiego [20]. 

3. PROBLEMY PRZEPROWADZANIA BADAŃ  
ANKIETOWYCH W BLW 

Zagadnienie przeprowadzania bezpośrednich badań ankieto-
wych zostało w literaturze przedmiotu stosunkowo dokładnie opisa-
ne. Jednakże zdecydowana większość występujących problemów 
odnosi się do ankietowania, których celem jest pozyskanie opinii 
wśród osób nie związanych z bazami lotnictwa wojskowego.  
– Bardzo trudno ustalić wielkość grupy badawczej. Związane jest 

to z faktem, iż część informacji odnoszących się np. do liczeb-
ności nie jest ogólnie dostępna.  

– Podział zadań realizowanych w poszczególnych bazach lotnic-
twa wojskowego jest w wielu przypadkach niejednolity. Naj-
prawdopodobniej związane to jest ze specyfiką danej jednostki 
i eksploatacją różnych statków powietrznych. 

– Mimo założonego wstępnego szkolenia przeprowadzonego 
przed badaniami ankietowymi w poszczególnych BLW poziom 
znajomości pewnych zagadnień logistyki materiałów niebez-
piecznych jest zróżnicowany.  

PODSUMOWANIE 

Problematyka poczucia bezpieczeństwa i odczuwania zagro-
żenia jest tematem bardzo często poruszanym w badaniach socjo-
logicznych i to głownie osób nie związanych z wojskiem. Jak poka-
zano w niniejszym artykule coraz częściej obszar tego rodzaju 
działań uwzględnia zasoby ludzkie Siły Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej. Oznacza to konieczność przeprowadzania szeregu badań, 
w tym i ankietowych.  

Zdaniem autorów, z uwagi na szerokie spektrum problemów 
wymaga to od przygotowujących badania dogłębnego poznania 
danej problematyki, także aspektów technicznych (inżynierskich). 
W ramach niniejszej publikacji zasygnalizowano jedynie kwestie 
związane poczuciem bezpieczeństwa osób związanych z logistyką 
wojskową wybranych grup materiałów niebezpiecznych, tj. paliw 
silnikowych oraz środków bojowych przeznaczonych do statków 
powietrznych.  

Autorzy uważają, że poruszana tematyka w kontekście wzrostu 
liczebności SZRP będzie miała coraz większe znaczenie. 
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Main issues of questionnaire survey in a military aviation 
bases in a selected threats context 

Paper discussed a issues related with realizing a ques-

tionnaire survey for a civil workers and soldiers from mili-

tary aviation bases. Characteristic feature of realized survey 

is a fact that research was realized in a threats context relat-

ed with a dangerous materials logistics (explosives - fighting 

forces and liquid fuels for different airplanes) in military 

aviation bases. Questionnaire survey was realized in four 

selected military bases (21st, 23rd and 31st Tactical Air Base 

and 33rd Airlift Air Base). Authors finally presented method-

ology of research and main problems of their implementa-

tion. 
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