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Manifestacja siły przed Euro 2012
Zdalnie sterowany robot, pancerny wóz policyjny czy mobilne laboratorium che-
miczne PSP mogące pracować nawet w obszarze chemicznie skażonym 
to rozwiązania techniczne, które pomogą przy zabezpieczeniu Euro 2012. Zapre-
zentowano je na specjalnych pokazach technologii reagowania 
i zarządzania kryzysowego. Celem prezentacji było pokazanie wyposażenia, 
możliwości technologicznych oraz procedur współdziałania służb 
i formacji odpowiedzialnych za ład i porządek publiczny. W czasie Euro nad 
bezpieczeństwem setek tysięcy uczestników będą czuwać m.in. Policja, 
PSP oraz Straż Graniczna – poinformował  PAP w czasie prób przed pokazem 
koordynator wydarzenia z Centrum Badań Kosmicznych PAN. Jak dodał, służby 
wyposażone będą w najnowocześniejsze laboratoria, systemy detekcji zagrożeń, 
roboty czy systemy łączności, które pozwalają im współdziałać 
w sytuacjach kryzysowych. 

Odkrywcy.pl

Ratują od 120 lat 
Z okazji 120-lecia istnienia Krakowskie Pogoto-
wie Ratunkowe otrzymało srebrny medal Cra-
coviae Merenti, przyznawany instytucjom 
szczególnie zasłużonym dla miasta. Obchody 
jubileuszu połączono ze świętowaniem Dnia 
Ratownictwa Medycznego (13 października). 
Początek Krakowskiego Ochotniczego Towa-
rzystwa Ratunkowego sięga 1891 r. Impulsem 
do jego powstania były dwa tragiczne wypad-
ki, w których zginęły trzy osoby. Założycielem 
i pierwszym prezesem KOTR był wybitny chi-
rurg Alfred Obaliński. Pierwsza konna karetka 
wyposażona była w niebieski lampion z bia-
łym krzyżem. Obecnie KPR to dobrze wyposa-
żona, zorganizowana i rozwijająca się placów-
ka, w której pracuje prawie 670 osób. 
Do końca roku w Muzeum Inżynierii Miejskiej 
będzie można zwiedzać wystawę poświęconą 
dziejom krakowskiego pogotowia.

Wiadomości.onet.pl

Ochrona przed powodzią
Pod koniec 2013 r. ma być gotowy „Pro-
gram bezpieczeństwa powodziowego 
w dorzeczu Wisły środkowej”. Jego głów-
nym założeniem jest objęcie siedmiu 
województw leżących w dorzeczu środ-
kowej Wisły działaniami związanymi z ochro-
ną przeciwpowodziową. Mają one być pro-
wadzone jednocześnie na płaszczyźnie 
infrastruktury hydrotechnicznej, planowa-
nia przestrzennego, gospodarki wodnej, 
ochrony środowiska, zarządzania kryzyso-
wego i edukacji społeczeństwa.

„Dziennik Gazeta Prawna”

Meksyk broni dzieci 
przed wojną
W kilkunastu miastach Mek-
syku realizowany jest pro-
gram „Bezpieczna szkoła”. 
Dzieci oddają zabawkowe ka-
rabiny i pistolety, a dostają 
klocki, pojazdy i lalki. Jest to 
reakcja na falę przemocy, któ-
ra zawładnęła wyobraźnią 
najmłodszych. Zdominowan 

morderstwami i strzelaninami 
codzienność sprawiła, że po 
zajęciach w szkole dzieci ba-
wią się w bandytów i narkoty-
kowych bossów. Władze i ro-
dzice postanowili bronić je 
przed wszechobecną kulturą 
przemocy za pomocą progra-
mu „Bezpieczna szkoła”. Dzię-
ki niemu dzieci uczą się świa-
domego sprzeciwu wobec 

przemocy. Specjaliści obja-
śniają podopiecznym, jakie 
zagrożenia na nie czyhają, jak 
się bronić przed agresją i ban-
dytami, a także, jak ratować 
rannych. Podobna akcja adre-
sowana jest także do doro-
słych. Ci w zamian za prawdzi-
wą broń dostają laptopy.

„Gazeta Wyborcza”

Skuteczna współpraca
Prezydent podpisał ustawę o wymianie infor-
macji z organami ścigania państw Unii Europej-
skiej. Będą one mogły wymieniać się informa-
cjami zgromadzonymi w systemie Schengen 
i z baz danych osobowych, daktyloskopijnych 
czy o skradzionych pojazdach. Na jej podsta-
wie uprawnione do wymiany informacji będą 
m.in. ABW, CBA, Policja, Służba Celna, Żandar-

meria Wojskowa i organy kontroli skarbowej. 
Przepisy będą też stosowane do wymiany in-
formacji w dziedzinie wykrywania i identyfikacji 
korzyści pochodzących z przestępstwa przez 
krajowe biura ds. odzyskiwania mienia państw 
Unii. Współpracę umożliwi powołanie w Komen-
dzie Głównej Policji komórki pełniącej funkcję 
punktu kontaktowego do wymiany informacji. 

„Dziennik Gazeta Prawna”
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ZMIERZCH RYWALIZACJI
Nadbryg. Janusz Skulich, zastępca ko-
mendanta głównego PSP, w rozmowie 
z „Przeglądem Obrony Cywilnej”:

– Gdzie umieściłby pan nasz system ra-
townictwa techniczno-chemiczno-ekologicz-
nego? Powiedzmy w międzynarodowej skali 
od 1 do 6?

– Takich szkolnych ocen wolałbym nie uży-
wać, ale jako człowiek zajmujący się tym 
od 30 lat zawodowo, a wcześniej jeszcze ochot-
niczo, to – może nieco nieskromnie – powiem, 
że mamy jeden z najlepiej zorganizowanych 
systemów na świecie. Wbrew temu, co twierdzą 
malkontenci, jest on sprawny i wcale nie taki 
drogi, a jednocześnie nie skomercjalizowany 
do tego stopnia, że nikt do wypadku nie przyje-
dzie dopóty, dopóki nie będzie jasne, kto za to 
zapłaci. 

– A biurokracja, na którą narzekają wszy-
scy w naszym kraju, wam akurat nie prze-
szkadza?

– To bardzo dobrze, że struktura zarządzania 
bezpieczeństwem odzwierciedla podział admi-
nistracyjny kraju. Dzięki temu nie mamy więk-
szych kłopotów z porozumieniem się czy to 
z wojewodą, czy starostą, bo on tak samo, jak 
odpowiedni komendant PSP odpowiada za tę 
niełatwą działkę. Zatem bywa, że razem podej-
muje się najtrudniejsze decyzje. Dotyczy to za-
równo wydawania koniecznych aktów praw-
nych, jak i niezbędnych pieniędzy. [...]

– [...] zapytam nieco osobiście, ale też pod-
sumowująco: gdyby znów przyszło panu ra-
tować ludzi w takiej zawalonej hali wysta- 
wowej, jak kiedyś w Katowicach, to teraz 
wyszłoby to lepiej, czy gorzej? Byłoby ła-
twiej, czy trudniej?

– Każda taka akcja jest do pewnego stopnia 
niepowtarzalna, więc odpowiadając na pytanie 
o efekty, chyba nie da się tak teoretycznie prze-
chylić szali w tę czy w tę stronę. Natomiast bez 
wątpienia dziś byłoby łatwiej niż wówczas, bo 
nastąpił ogromny postęp techniczny, a także po-
stęp w integracji polskich służb ratunkowych, 
do którego innych przekonujemy właśnie my, 
strażacy. To ciągle jest działka bardzo „uresor-
towiona”, lecz faktem jest też i to, że coś, 
co przez lata budowało się dość chaotycznie, 
wreszcie zaczynamy wspólnie porządkować. 
Teraz już przynajmniej mało kto myśli o rywa-
lizacji i nie chce budować swojej „przewagi” 
kosztem innych. A bywało tak często gęsto 
do niedawna. Bardzo dobrym przykładem ta-
kich pożądanych zmian mentalnościowo-orga-
nizacyjnych jest nasze ostatnie porozumienie 
z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, dające 
korzyści trzem stronom tej umowy. Tą trzecią 
jest, rzecz jasna, Polak, nagle poszkodowany 

do”, w której nie ma miejsca dla idei. 
Brakuje tego, co niegdyś nazywano jej eto-
sem.

– [...] Okazuje się, że najwspanialsze prawo 
nic nie znaczy, jeśli człowiek nie jest ukształto-
wany od środka. A więc zdyscyplinowany, od-
powiedzialny, sumienny, prawy. Właśnie tutaj 
widać ogromną rolę Kościoła. To jest sensem 
posługi kapelanów pośród wojskowych. Myślę, 
że bez tej pracy na rzecz ludzkich sumień nic 
nam się nie uda. Tylko wspaniały duch potrafi 
rodzić piękne czyny, także zdolność do poświę-
cenia dla dobra Ojczyzny.

KRYTYCZNIE O EURO
Adam Rapacki, wiceszef MSWiA, 
w „Gazecie Wyborczej” o przygotowa-
niach do Euro 2012:

– Ile osób będzie pracowało przy zabezpie-
czeniu Euro?

– Mamy to porozbijane na różne segmenty. 
Będzie w sumie 6 tys. wolontariuszy, z tego po-
łowa na stadionach i w strefach oficjalnych. 
W służbach informacyjno-porządkowych bę-
dzie ok. 3 tys. osób. Policji będzie jeszcze wię-
cej. Siły, które funkcjonują w poszczególnych 
miastach Euro już teraz, dostaną wsparcie z in-
nych regionów kraju. [...]

– Nigdy nie organizowaliśmy tak dużej im-
prezy. Skąd wiemy, jak to wszystko ogarnąć? 
Opieramy się na doświadczeniach z pielgrzy-
mek papieskich? UEFA ma jakieś standar-
dy?

– Mamy swoje doświadczenia z wielu im-
prez masowych. Pielgrzymki papieskie były 
liczniejsze niż Euro, bo gromadziły nawet dwa 
miliony ludzi w jednym miejscu, ale to był zu-
pełnie inny charakter spotkań, inni uczestnicy. 
Robimy też szczyty międzynarodowe, niedaw-
no Partnerstwa Wschodniego w Warszawie, 
gdzie przyjeżdżają głowy państw i odbywa się 
to spokojnie i bezpiecznie. Euro ma jednak inny 
charakter. Korzystamy z doświadczeń UEFA, 
robią taki turniej co cztery lata. [...] Niedawny 
mecz Polska − Niemcy w Gdańsku sprawdzał 
naszą gotowość. Powstał raport oceniający 
wszystkie aspekty tego, co się działo w związku 
z organizacją tej imprezy. Od lotniska, przez komu-
nikację w mieście, organizację ruchu, po pracę po-
licji, zabezpieczenie stadionu, meczu...

– Jak wypadliście?
– Przedstawiciele UEFA i zespołu doradcze-

go ocenili zabezpieczenie meczu na czwórkę, 
nawet ciut powyżej. Jestem nieco bardziej kry-
tyczny i widzę mnóstwo rzeczy, które jeszcze 
wymagają usprawnienia, poprawienia. Nie cho-
dzi o to, żeby krytykować, ale żebyśmy się 
wszyscy uczyli, poprawili błędy. Dlatego przy 
następnych meczach będziemy przeprowadzać 
kolejne testy systemu bezpieczeństwa. [...]

czy chory. A o to przecież właśnie w tym 
wszystkim chodzi!

NIEBEZPIECZNA PEWNOŚĆ 
SIEBIE
Marcin Gagacki, kierowca rajdowy, in-
struktor sportu samochodowego, 
w rozmowie dla portalu Oponeo.pl:

– Jak duży wpływ na bezpieczeństwo 
na drodze ma rodzaj samochodu? Czy waż-
niejsze jest auto, czy raczej umiejętności kie-
rowcy?

– Im mamy lepsze auto, tym łatwiej nam jest 
bezpiecznie je prowadzić. Ale umiejętności kie-
rowcy nie zastąpi elektronika. Dobry i rozsądny 
kierowca to bezpieczny kierowca – pozornie 
bezpieczny samochód ze słabym kierowcą jest 
zdecydowanie bardziej niebezpieczny.

– O czym każdy kierowca powinien pamię-
tać? Jakie są najważniejsze czynniki, które 
pozwalają zachować bezpieczeństwo na dro-
dze?

– Pamiętajmy, że nie tylko nasze umiejętno-
ści na drodze gwarantują nam bezpieczeństwo. 
Są inni, którzy jeżdżą słabiej i przez nasze zbyt 
pewne siebie zachowanie możemy spowodo-
wać niebezpieczne sytuacje, gdy ktoś się wy-
straszy.

ZACZNIJMY OD SUMIENIA
Józef Guzdek, biskup polowy Wojska 
Polskiego w rozmowie z „Polską Zbroj-
ną” o sensie posługi kapłańskiej wśród 
wojskowych:

– [...] Jak jest z kaznodziejstwem polskich 
duchownych?

– Podobnie jak wszędzie, można dostrzec 
duże zróżnicowanie. Mamy wspaniałych mi-
strzów słowa, mamy i rzemieślników, którzy są 
świetnie przygotowani. Są też i tacy, których 
poziom kazań zdecydowanie odbiega od ocze-
kiwań wiernych. Jest wiele zasad głoszenia 
Ewangelii, ale moim zdaniem dwie są kluczo-
we. Nie należy głosić siebie, tylko Chrystusa. 
Tam, gdzie głoszona jest Ewangelia, kościoły 
nie mogą pomieścić wiernych. Druga zasada 
− nie wolno mówić o i do nieobecnych. Nie ak-
ceptuję i nie praktykuję takiego stylu przemawia-
nia, aby potępiać i oskarżać nieobecnych, popra-
wiając samopoczucie siedzącym pod amboną, 
którzy nagradzać mnie będą oklaskami. [...]

– Wspomniał Ekscelencja o służbie. Nawet 
w wojsku staje się ona normalną pracą „od 
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NA POCZĄTEK

 TNS OBOP przeprowadził na ogólnopol-
skiej losowej reprezentatywnej próbie 1000 
mieszkańców Polski w wieku powyżej 15 lat 
badanie zaufania do instytucji publicznych. 
Ankieterzy pytali o zaufanie do 35 instytucji 
o różnym profilu, począwszy od Prezydenta, 
Sejmu, Senatu, poprzez służby mundurowe, 
wymiar sprawiedliwości i instytucje finanso-
we, na związkach zawodowych skończyw-
szy. Nadal najwyżej plasuje się straż pożarna, 
której ufa 89 proc. społeczeństwa.

 Na placu przed KM PSP w Piotrkowie 
Trybunalskim odbyła się uroczystość uho-
norowania strażaków PSP i OSP biorących 
udział w likwidacji skutków katastrofy pocią-
gu osobowego relacji Warszawa – Katowice 
w Babach k. Piotrkowa Trybunalskiego. No-
minacje na wyższe stopnie służbowe i odzna-
czenia dla osób zasłużonych wręczał komen-
dant główny PSP gen. brygadier Wiesław 
Leśniakiewicz w towarzystwie sekretarza 
stanu w KPRM Elżbiety Radziszewskiej oraz 
wojewody łódzkiego Jolanty Chełmińskiej.

  Pod patronatem m.in. Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego 
Konserwatora Zabytków oraz Państwowej 
Straży Pożarnej w krakowskiej Szkole Aspi-
rantów PSP oraz w Międzynarodowym Cen-
trum Kultury odbyła się konferencja na temat 
„Ochrona dóbr kultury na wypadek szczegól-
nych zagrożeń – wyzwania XXI wieku”.

 Przy udziale zastępcy komendanta 
głównego PSP nadbryg. Janusza Skulicha 
oraz bryg. Cezarego Dobrodzieja z KG PSP  
w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie 
odbyły się warsztaty szkoleniowe „System 
pomocy psychologicznej w PSP: problem czy 
szansa” kierowane do komendantów miej-
skich i powiatowych PSP. Celem warsztatów 
było przedstawienie założeń i procedur sys-
temu pomocy psychologicznej, diagnoza pro-
blemów związanych z wykorzystaniem SPP, 
a także ukazanie kadrze kierowniczej istoty 
wdrażania i funkcjonowania tego systemu.

 W Warszawie odbyło się 26. Spotkanie 
Komitetu Kompetentnych Władz ds. Dyrekty-
wy SEVESO II, poświęcone m.in. omówieniu 
procedowanych aktualnie zmian w Dyrektywie 
oraz proponowanych zmian w funkcjonowaniu 
wspomnianego Komitetu.

Po zamachu w londyńskim metrze byliśmy pod wrażeniem 
postawy Brytyjczyków, którzy potrafili odnaleźć się w chwili 
zagrożenia. I aż wściekłość bierze, kiedy obserwujemy rodzi-
mych gapiów, ludzi bezrefleksyjnie wchodzących w strefę 
wydzieloną dla służb ratowniczych czy ignorujących restrykcje 
ratowników, choćby podczas fałszywych zamachów bombo-
wych. Wzorowa postawa londyńczyków nie wzięła się znikąd. 
Mają inne doświadczenia z terroryzmem, to prawda. 
Ale i tamtejsze społeczeństwo od lat bierze udział w ćwicze-
niach z ratownikami. Korzyści są obopólne. Ludzie uczą się, 
jak prawidłowo zachowywać się na przykład podczas ewaku-
acji, a ratownicy mogą poznać, co znaczy histeryczna reakcja 
czy agresja człowieka w opresji.

W Polsce takich ćwiczeń nie mamy (nie licząc przeprowadza-
nych od czasu do czasu ewakuacji szkół, biurowców czy szpita-
li), do rzadkości należą manewry angażujące dogłębnie inne 
służby i podmioty ratownicze, a i da się zauważyć niechęć 
do ćwiczeń, które obnażałyby słabości organizacyjne czy 
warsztatowe. Ćwiczenia zbyt często są pokazami dla zaproszo-
nych na nie gości i nie mają nic wspólnego z doskonaleniem 
ratownictwa. Od maja tego roku obowiązuje w PSP „Metodyka 
oceny ćwiczeń wojewódzkich, międzywojewódzkich, krajowych 
oraz międzynarodowych” – narzędzie będące kolejnym kro-
kiem w stronę profesjonalizacji PSP i poprawy jakości ratownic-
twa w Polsce. 

W tym numerze podjęliśmy się trudnego i ambitnego zadania 
– chcemy pokazać, z czym wiąże się przygotowanie ćwiczeń 
i ich ocenianie według nowych kryteriów. Wiarygodny i poufny 
scenariusz, pozoracja, logistyka, organizacja sztabu, dowodze-
nie... Trzeba wiele wysiłku, by spiąć w sensowną całość masę 
elementów. Głos oddajemy doświadczonym taktykom, eksper-
tom, praktykom. Dziękujemy, że zechcieli się podzielić wiedzą 
i doświadczeniem. Mamy nadzieję, że ich artykuły wzbogacą 
warsztat innych strażaków i zapoczątkują dyskusję o ćwicze-
niach ratowniczych. Zachęcamy do polemiki i dzielenia się 
doświadczeniami.
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Kilkanaście lat temu organizatorom 
ćwiczeń przyświecała dewiza: im więcej 
potu podczas ćwiczeń, tym mniej krwi 
w boju. Czy obecne podejście jest inne?
Ćwiczyć trzeba, zwłaszcza wtedy, gdy funk-

cjonują pewne systemy czy narzędzia, które 
rzadko wykorzystujemy w działaniach alarmo-
wych, bojowych, związanych z prowadzeniem 
akcji ratowniczo-gaśniczych. Im wyższy szcze-
bel zarządzania, tym te narzędzia wykorzysty-
wane są rzadziej. Nie mam na myśli rozwiązań 
technicznych, a konkretne mechanizmy i proce-
dury, ustalone po to, by zorganizować i prze-
prowadzić przedsięwzięcie o dużym zasięgu. 
Na szczeblu komendanta głównego narzędzia 
te służą do zarządzania dużymi związkami ra-
towniczymi – odwodami operacyjnymi i przy-
pisane im są pewne procedury: uruchamiania, 
wprowadzania, zarządzania, logistyki, utrzy-
mania tych odwodów itd.

Sięgnijmy pamięcią wstecz – centralny od-
wód operacyjny ostatnio uruchamialiśmy pod-
czas ubiegłorocznej powodzi, w skali, która nie 

miała precedensu. Cofając się jeszcze da-
lej – przed 2010 r. związki 

centralnego odwo-
du na taką lub 

podobną skalę jak ubiegłoroczna wykorzysty-
wane były lata temu. Dlatego w naturalny spo-
sób przychodzi pomysł organizowania ćwi-
czeń, których zadaniem byłoby sprawdzanie 
możliwości realizowania obowiązujących pro-
cedur, narzędzi czy uzgodnień wiążących się 
z funkcjonowaniem COO, stąd nasze podejście 
– inne niż do tej pory – do organizacji ćwiczeń 
tych odwodów.

Jak zatem taka organizacja wygląda 
w praktyce?
Ćwiczenia mogą mieć rozmaity charakter 

i służyć różnym celom: utrwalać umiejętności, 
wpajać właściwe nawyki, potwierdzać słusz-
ność ustalonych procedur czy przyjętych form 
organizacyjnych. My skupiliśmy się na tym, by 
były formą sprawdzianu rzeczywistych możli-
wości. Założyliśmy, że nasze rozwiązania orga-
nizacyjne nie są idealne i ćwiczenia służą ujaw-
nianiu tych niedoskonałości. Chodziło również 
o to, aby ćwiczenia odwodów operacyjnych 
odbywały się w miejscach, w których one z naj-
większym prawdopodobieństwem mogą potem 
zostać użyte. Dlatego staramy się rezygnować 
z przeprowadzania ich w tych samych lokaliza-
cjach, na przykład na poligonie, i planujemy 
tak, aby odbywały się w różnych częściach kra-
ju. W praktyce bowiem bardziej prawdopodob-
ne jest, że do dużego zdarzenia w Szczecinie 
zostaną wezwani strażacy z Poznania czy 
Gorzowa niż na przykład Rzeszowa. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu udział w nich może 
wziąć więcej związków odwodowych.

Czy istnieje dokument regulują-
cy kwestię organizacji 
ćwiczeń?

Jeśli chodzi o poziom 
Komendy Głównej, to będzie-

my organizować raz w ro- 
ku ćwiczenia międzywojewódzkie 
w czterech regionach, na które po-

dzieliliśmy kraj. Ma to być duże 
przedsięwzięcie angażujące kilkuset 

strażaków i współfinansowane przez ko-

Im gorzej,
tym lepiej

Podsumowując 
ćwiczenia, chcemy 

unikać bogatej 
korespondencji 

i dążymy do tego, 
by uczestnicy wyciągali 

wnioski i analizowali 
popełnione błędy  
w swoim umyśle 
i sumieniu, a nie 

na papierze. 
Koledzy powinni nabrać 

przekonania, 
że organizowanie 

ćwiczeń jest bezpieczne 
i wręcz powinno się 

popełniać podczas ich 
trwania błędy – uważa 
zastępca komendanta 

głównego PSP 
nadbryg. Janusz Skulich.
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mendanta głównego PSP. Oznacza to, że raz na 
cztery lata dane województwo będzie musiało 
zorganizować wraz ze swoimi sąsiadami ćwi-
czenia. Chciałbym, żeby strażacy trenowali nie 
tylko elementy organizacji działań z obwodami 
operacyjnymi, ale też żeby poznawali się na-
wzajem dowódcy pododdziałów, nabierali 
do siebie zaufania, bo łatwiej prowadzi się dzia-
łania ratownicze z kimś, kogo się zna.

Zależy mi również na tym, żeby podczas ćwi-
czeń poznać potencjał operacyjny województwa 
gospodarza. W różnych województwach spotyka-
my unikatowe narzędzia, pomysły, rozwiązania 
organizacyjne związane z funkcjonowaniem ra-
townictwa. Sąsiedzi powinni znać te możliwości: 
sprzęt, pomysły na rozwiązanie łączności czy 
na opracowanie planów ratowniczych, by mogli 
w sposób poznawczy podejść do przedsięwzięcia. 
Dlatego obok działań praktycznych, powinien 
znaleźć się czas na dwu- trzygodzinne semina-
rium, na którym strażacy poznaliby możliwości 
organizacyjne danego województwa. Okazuje się, 
że scenariusze są na tyle bogate, że trudno zreali-
zować tę część poznawczą. 

Technika, taktyka, strategia, a może sama 
organizacja? Na który z tych elementów 
kładziony jest największy nacisk?
W ocenie tych elementów należy zachować 

równowagę, ale jest faktem, że jeśli ćwiczy-
my udział dużych związków odwodowych, 
co najmniej kompanii czy grup specjalistycz-
nych, to mniej skupiamy się na taktycznych 
formach wykorzystania poszczególnych za-
stępów, sprzętu czy ludzi, a więcej uwagi po-
święcamy procesowi uruchomienia, zabez-
pieczenia logistycznego i wykorzystania 
zasobów w terenie. Jeśli wysyłamy kompanię 
gaśniczą do pożaru lasu, to celem nadrzęd-
nym nie jest trening rozwijania węży i tech-
nik gaśniczych. Bardziej zastanawiamy się 
nad tym, skąd i w jaki sposób ta kompania 
ma się znaleźć na miejscu zdarzenia, jak jest 
zabezpieczona logistycznie, czy jest w sta-
nie samodzielnie wykonać powierzone jej 
zadania.

Ćwiczymy umiejętności dowodzących, któ-
rzy w realnych warunkach z ogromnym praw-
dopodobieństwem będą odpowiedzialni za 
przygotowanie przedsięwzięcia ratowniczego. 
Sprawdzamy, czy potrafią właściwie dyspono-
wać dostępnymi zasobami, wprowadzać po-
szczególne siły na odcinki bojowe, sprawdza-
my umiejętność pracy w obcym terenie, 
posługiwania się mapami, urządzeniami nawi-
gacyjnymi czy środkami łączności. Więcej 
uwagi poświęcamy elementom strategicznym 
związanym z wprowadzaniem odwodów 
do działań niż technicznym, służącym wykona-
niu elementarnych czynności ratowniczych.

Scenariusze tegorocznych czy ubiegłorocz-
nych ćwiczeń zawierają dość dokładny 
opis działań, które w danej sytuacji musi 
podjąć ćwiczący, na przykład dowódca 
odcinka bojowego czy KDR. Czy jest tu 
miejsce na jego samodzielne myślenie?
Liczba ruchów, które może w danym momencie 

wykonać ćwiczący, jest ograniczona, czyli to zbiór 
zamknięty. Zapisanie ich w scenariuszu ma uła-
twić pracę pozorantom czy oceniającym ćwicze-
nia, którzy mają dostęp do tego dokumentu wcze-
śniej, by orientować się w przebiegu ćwiczeń. 
Sami ćwiczący nie powinni znać scenariusza. 
To ma dawać wrażenie rzeczywistego działania.

Teoretycznie tak. Ale jeżeli mamy 
do czynienia z sytuacją, w której zarówno 
po stronie organizatorów, jak i ćwiczących 
znajdują się osoby pracujące na przykład 
w tej samej komendzie?
Proszę zauważyć, że jednym z elementów 

oceny organizacji ćwiczeń jest ocena poufności 
scenariusza. Jej zachowanie sprawia, że mamy 
wrażenie prowadzenia rzeczywistych działań, 
a nie sztucznej sytuacji, w której odgrywamy 
powierzone nam role. Bo to pachnie pokazem, 
ilustrującym jedynie podjęte wcześniej decyzje. 
Scenariuszy nie utajniamy w specjalny sposób. 
Bardziej zależy mi na takiej sytuacji, w której 
organizatorzy są przekonani, że lepiej, by sce-
nariusz nie dotarł do ćwiczących, niż na jego 

formalnym utajnianiu, które tylko wzmaga 
chęć poznania. Poza tym na wstępie mamy ści-
śle zdefiniowane elementy, które podlegają oce-
nie, są jawne i uczestnicy powinni mieć ich 
świadomość. One są na tyle precyzyjnie wy-
szczególnione, że nawet jeśli nastąpią pewne 
przecieki scenariusza, to będą mało znaczące 
i nie wpłyną na całościową ocenę ćwiczeń. 
Poufność nie jest problemem, który dyskredy-
towałby sens przeprowadzania ćwiczeń. Poza 
tym grupa, która dyktuje scenariusz, ma możli-
wość wprowadzenia w nim nieoczekiwanych, 
niezapisanych nigdzie zmian. 

Od maja formalnie obowiązuje metodyka 
oceny ćwiczeń [szerzej piszemy o niej 
na str. 32 – przyp. red.] i specjalne 
formularze, które w trakcie ćwiczeń lub 
po ich zakończeniu wypełniają rozjemcy. 
Co się dzieje potem?
Zbieramy się w gronie obserwatorów, dowód-

ców uczestniczących w ćwiczeniach i wnioski te 
poddajemy dyskusji. Podsumowując ćwicze-
nia, dążymy do sytuacji, w której ich uczestnicy 
będą wyciągać wnioski i analizować popełnio-
ne błędy w swoich głowach i sumieniu, a nie 
na papierze. Unikamy bogatej korespondencji, 
w której zawarte zostałyby informacje o po-
pełnionych w trakcie ćwiczeń błędach. 
Chcemy namówić wszystkich do zaangażowa-
nia się w organizację ćwiczeń, a nie pokazów 
i doprowadzić do sytuacji, by koledzy nabrali 
przekonania, że to organizowanie jest bez-
pieczne i wręcz powinno popełniać się błędy, 
by potem w realnym zdarzeniach można było 
ich uniknąć. 

Co po ćwiczeniach powinno dotrzeć 
do strażaków „na dole”?
Ćwiczenia kończą się sformułowaniem stra-

tegicznych wniosków, które znają wszyscy za-
interesowani. Jeśli po zakończonych działa-
niach chłopcy usiądą w swoim gronie i po 
męsku powiedzą sobie, co można było zrobić 
lepiej, to odniesie to lepszy skutek niż sytuacja, 
w której błędy wytknie im przełożony.

, Jeśli ćwiczymy udział dużych związków odwodowych, co 
najmniej kompanii czy grup specjalistycznych, to mniej sku-
piamy się na taktycznych formach wykorzystania poszczegól-
nych zastępów, sprzętu czy ludzi, a więcej uwagi poświęca-
my procesowi uruchomienia, zabezpieczenia logistycznego 
i wykorzystania zasobów w terenie.





 Jaką rolę podczas ćwiczeń odgrywają 
wspomniani już przez pana rozjemcy?

Przede wszystkim nie może to być zbiór 
przypadkowych osób, a stała grupa ludzi, z któ-
rych każdy specjalizuje się w określonej dzie-
dzinie podlegającej ocenie podczas ćwiczeń. 
W miarę możliwości powinni przykładać jed-
nakową miarę do oceny poszczególnych epizo-
dów. Bardzo ważne jest podejście rozjemcy 
do obserwacji, oceny i dokumentowania prze-
biegu ćwiczeń. Zależy mi na tym, aby rozjemca 
nie był sędzią w sprawie, a w relacjach unikał 
przedstawiania swojego stanowiska jako jedy-
nie słusznego. Ma zidentyfikować pewien pro-
blem, ale nie rozstrzygać, czy jego rozwiązanie 
zaproponowane przez dowódcę było słuszne. 
Cały czas eksperymentujemy z optymalnym 
składem zespołu oceniającego. Im bogatszy 
scenariusz, tym częściej spotykamy się z pro-
blemem, że zespół ten jest niewystarczający.

Czy za pomocą tego samego formularza 
można ocenić ćwiczenia różnego typu 
i czy sprawdza się on podczas ich 
dokumentacji?
Gdybyśmy skupiali się na ocenie wykonywa-

nia elementarnych działań ratowniczych, 
to rzeczywiście są różne w poszczególnych 
ćwiczeniach i do tego potrzebowalibyśmy in-
nych formularzy. Jeśli natomiast uświadomimy 
sobie, że ocenie podlegają elementy strategicz-
ne: gotowość, dysponowanie, przemieszczanie 
się po terenie kraju, zabezpieczenie logistyczne 
(obwody są samowystarczalne przez 36 godzin 
i nie obciążają w tym czasie organizatora), 
umiejętność zarządzania dużymi skupiskami 
ludzi, organizacja łączności dla ratowników, 
którzy przyjeżdżają z zewnątrz i nie uczestni-
czą w wewnętrznym systemie łączności czy 
obsługa prasowa, czyli relacjonowanie przebie-
gu wydarzeń dla środków masowego przekazu, 
to okazuje się, że te elementy są uniwersalne 
dla każdego rodzaju działań.

Każde ćwiczenia można również ocenić pod 
kątem zadziałania poszczególnych elementów 
taktycznych danego zdarzenia, ale wtedy po-
winny być one przedmiotem oceny gospodarzy, 
dowódców, osób, które w sposób bezpośredni 
zostały zaangażowane w organizację tego 
przedsięwzięcia. Z naszego punktu widzenia 
ma to mniejsze znaczenie.

Czy tę metodę organizacji i oceny ćwiczeń 
można przenieść na niższy szczebel niż 
ćwiczenia międzywojewódzkie, o których 
rozmawiamy?
Namawiam, aby w ten sposób organizować 

ćwiczenia na każdym szczeblu. Jest to jednak 
pewna umiejętność, której trzeba się nauczyć, 
której wszyscy ciągle się uczymy. Nie chodzi bo-
wiem o to, aby były ciekawsze, bardziej widowi-

skowe, bardziej medialne, ale by spróbować 
stworzyć wrażenie, że strażak znajduje się 
w możliwie  rzeczywistej sytuacji i musi sobie 
z nią poradzić. Czy metoda ta zakorzeni się, prze-
niesie na niższy szczebel, okaże się za kilka lat. 

Co z innymi podmiotami, bez których 
w rzeczywistych warunkach nie można 
przeprowadzać skomplikowanych działań 
ratowniczych na szerszą skalę?
Poruszyła pani ważny problem, bo organizo-

wanie ćwiczeń to nie wyłącznie domena straża-

ków. Często uczestniczymy w przedsięwzię-
ciach innych służb, które wymagają 
współdziałania wielu instytucji i żal, jeśli anga-
żujemy swój wysiłek, czas i pieniądze w ćwi-
czenia, które mają charakter pokazów. Nie są 
podstawą do wyciągania wniosków, nie ilustru-
ją problemów występujących podczas naszej 
współpracy. Do anegdotycznych sytuacji do-
chodzi, gdy przychodzi nam spisywać wnioski 
przed rozpoczęciem ćwiczeń.

Jeśli chcemy walczyć z problemem resorto-
wego patrzenia na ratownictwo, w którym każ-
da ze służb pracuje na własny rachunek, to mu-
simy jak najwięcej czasu poświęcać na 
integrowanie tych działań i uświadamianie 
partnerom, że dysponujemy narzędziami, które 
mogą im pomóc w realizowaniu celów i że na-
sze główne zadanie to pomaganie sobie w cza-
sie prowadzenia działań ratowniczych, a nie 
udowadnianie, co kto robi lepiej.

Mam wątpliwość, czy robimy dobrze, anga-
żując nasze siły i środki do dość skomplikowa-
nych scenariuszy zdarzeń w sposób sztuczny. 
Dlaczego sztuczny? Dlatego, że w rzeczywisto-
ści problemy łączące się z zagrożeniami, które 
wymyślamy na potrzeby ćwiczeń, byłyby roz-
wiązywane w otoczeniu władz samorządo-
wych, ratownictwa medycznego czy Policji. 
Tymczasem PSP jako organizator danego 
przedsięwzięcia w 90 proc. angażuje do nich 
własne zasoby. Czy w ten sposób nie wytwarza-
my sztucznej sytuacji? Elementy strategiczne, 
które chcemy przećwiczyć, w większości wiążą 
się z problemami zarządzania zasobami innych 
podmiotów. Czy zatem nie powinniśmy zwró-
cić większej uwagi na ćwiczenie pewnych ele-
mentów współpracy z innymi służbami i roz-
szerzyć listę ćwiczących o te podmioty? 
Obecnie możemy je do naszych ćwiczeń zapra-
szać. Organizacja ćwiczeń musiałaby wtedy 
przejść na wyższy szczebel: w przypadku ćwi-
czeń międzywojewódzkich – wojewodów, któ-
rzy musieliby przejąć ciężar ich organizacji 
i stworzyć listę podlegającą ocenie. Myślę, że 
przyjdzie czas na takie działania. Obecnie skup-
my się na tym, by każde województwo przeszło 
proces organizacji ćwiczeń międzywojewódz-
kich na własnym podwórku.

Proszę na zakończenie naszej rozmowy 
dokończyć zdanie: Ćwiczenia udane 
to takie, które... 
...zakończyły się i nikomu nic się nie stało. 

Takie, których rzeczywisty przebieg jesteśmy 
w stanie przy pomocy rozjemców udokumento-
wać. Takie, które obnażają wiele problemów, 
dają nam materiał do dyskusji i z których wy-
ciągamy wnioski na przyszłość.

rozmawiała Agnieszka Wójcik
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, Rozjemcy, obserwato-
rzy ćwiczeń – to gru-
pa ludzi, z których 
każdy specjalizuje się 
w określonej dziedzi-
nie podlegającej 
ocenie podczas ćwi-
czeń. W miarę możli-
wości powinni przy-
kładać jednakową 
miarę do oceny po-
szczególnych epizo-
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Skąd czerpać pomysły? To jest chyba 
najłatwiejsze. Można np.:

● odwołać się do zdarzeń zaistnia-
łych w rzeczywistości (niekoniecznie 

w naszym obszarze chronionym) i odzwiercie-
dlić jedno z nich lub twórczo je przetworzyć, 
np. dodać pewne komplikacje lub zwiększyć 
liczbę poszkodowanych,

● odwołać się do możliwych scenariuszy 
awaryjnych, które mogą wystąpić w zakładzie 
pracy lub np. w instalacji przemysłowej,

● przeprowadzić analizę potencjalnych wa-
riantów rozwoju sytuacji, np. podczas powodzi,

● wykorzystać pojawiające się okazje, np. w bu-
dynku przeznaczonym do rozbiórki można prze-
prowadzić ćwiczenia w warunkach zbliżonych 
do rzeczywistych, łącznie z wywołaniem pożaru.

Ćwiczenia powinny stanowić odpowiedź 
na zauważone braki w wyszkoleniu lub na nie-
wystarczająco opanowane sposoby postępowa-
nia w danym obiekcie. Muszą też nawiązywać 
do zagrożeń występujących na terenie, na któ-
rym ćwiczące siły mogą być użyte. Jeśli 
na przykład na obszarze chronionym nie wystę-
pują tereny zagrożone zalaniem, ale nasze siły 
mogą zostać zadysponowane do tego typu dzia-
łań, ćwiczenie zwalczania skutków powodzi 
jest w pełni zasadne.

Jakie elementy muszą koniecznie wynikać 
ze scenariusza? Program obowiązkowy:

●  praca stanowisk kierowania, przyjęcie 
zgłoszenia, dysponowanie sił, prowadze-
nie korespondencji, wspomaganie KDR 
i dokumentowanie działań,

●  prowadzenie rozpoznania i prognozowanie,
●  kierowanie (i przejmowanie kierowania) 

działaniami,

●  wypracowywanie zamiaru taktycznego 
adekwatnego do fazy zdarzenia,

● praca punktu przyjęcia sił i środków,
● tworzenie i praca sztabu,
● organizacja łączności,
●  przepływ informacji i poleceń pomiędzy 

wszelkimi ogniwami uczestniczącymi 
w akcji lub wspomagającymi ją, 

●  ratownictwo medyczne (właściwie w każdym 
zdarzeniu mogą wystąpić poszkodowani),

●   powiązanie różnych dziedzin ratownictwa, 
np. ratownictwo techniczne jako zadanie 
stanowiące warunek ugaszenia pożaru,

●  współdziałanie poszczególnych zastępów 
i pododdziałów, 

●  współdziałanie z personelem zakładu, z in-
nymi podmiotami (służbami, instytucjami, 
organami administracji, przedsiębiorcami 
itp.), również z dziedziny zarządzania kry-
zysowego, i ze środkami masowego prze-
kazu,

●  sprawdzenie i doskonalenie funkcjonowa-
nia innych elementów lokalnego systemu 
bezpieczeństwa niż straże pożarne,

●  wykonywanie jak największej liczby czyn-
ności składających się na prawdziwe dzia-
łania ratownicze,

●  pokonywanie jak najliczniejszych (niezna-
nych przed ćwiczeniami) trudności i re-
agowanie na zaskakujące zmiany sytuacji,

●  zabezpieczenie logistyczne ćwiczeń (pod-
czas ćwiczeń COO – samowystarczalność 
pododdziału przez 36 godzin od wyjazdu 
z jednostki macierzystej).

Scenariusz powinien zmierzać do tego, 
by na poziomie interwencyjnym tworzyć pre-
teksty do perfekcyjnego wykonania czy dosko-
nalenia każdej czynności (np. uszczelniania 
zbiorników lub instalacji technologicznych, 
sprawiania drabin, obsługi pomp itp.), ale jesz-
cze ważniejsze jest, by na poziomach od inter-
wencyjnego do strategicznego wymuszał reali-

Zdaję sobie sprawę z tego, że w każdym województwie jest wielu funkcjonariuszy 
mających duże osiągnięcia w konstruowaniu scenariuszy ćwiczeń. Niniejszy artykuł 

jest jedynie głosem w dyskusji, zbiorem pewnych propozycji i refleksji. Nie ma bowiem 
jednej trafnej recepty na udane, wartościowe ćwiczenia, a wachlarz możliwych 

rozwiązań jest niezwykle szeroki. Mamy przecież do czynienia z wielką różnorodnością 
obiektów, technologii, zagrożeń i wariantów zdarzeń.

Scenariusz 
ćwiczeń

Dariusz saDowski

rys. Jerzy Linder
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zację wszelkich czynności z zakresu organizacji 
działań, łączności, przepływu informacji, współ-
działania i wypracowywania decyzji w niezna-
nych, zaskakujących sytuacjach itp.

Połóżmy maksymalny nacisk na dobrą pozo-
rację, tak realistyczną, jak to tylko możliwe, 
oraz liczne podgrywki. Tylko wówczas ćwiczą-
cy będą mogli zaobserwować w toku rozpozna-
nia wszystkie aspekty zaistniałej sytuacji – ak-
tualne i mogące wystąpić w późniejszym czasie 
zagrożenia, komplikacje. Wtedy ostateczny 
scenariusz ćwiczeń stworzą sami dowódcy, 
gdyż będą na bieżąco wymyślali formy i meto-
dy działań.

Planujmy dynamiczne (oczywiście w grani-
cach realizmu) sytuacje. Liczne zmiany oko-
liczności niewątpliwie utrudniają ćwiczenia 
i mogą lawinowo zwiększyć prawdopodobień-
stwo wystąpienia błędów, gdyż po niemal każ-
dej takiej zmianie konieczne jest dokonanie 
częściowej lub całkowitej reorganizacji akcji 
(np. przemieszczanie sił, wyznaczenie na nowo 
odcinków bojowych i ich dowódców, zorgani-
zowanie łączności, zaopatrzenia wodnego).

Warto pokusić się o ustalenie najtrudniej-
szych i najbardziej kłopotliwych, niekorzyst-
nych i niebezpiecznych (lecz realnych) warian-
tów rozwoju sytuacji. Jeżeli nie uda się ich 
wszystkich rozwikłać, popełnione błędy i wy-
kazana niewiedza będą świetnym drogowska-
zem w zakresie szkolenia i doskonalenia zawo-
dowego. Jeśli zaś kadra dowódcza i zastępy 
poradzą sobie z trudnym zdarzeniem, tym bar-
dziej zdołają przeprowadzić łatwiejszą akcję.

Wprowadzajmy wszelkie realne dla danego 
zdarzenia utrudnienia, bo często podczas praw-
dziwych akcji mamy ich spiętrzenie. I tak np. 
drzwi we wraku samochodu można uszkodzić 
w taki sposób, aby naprawdę były zablokowane 
i by nie dało się ich otworzyć bez użycia narzę-
dzi hydraulicznych, na drodze rozwijającego 
się pożaru lasu może znaleźć się sanatorium 
z osobami niepełnosprawnymi lub zepsuta cię-
żarówka z niebezpiecznym ładunkiem itp.

Ciągłe zmiany i komplikacje dają niespoty-
kaną możliwość sprawdzenia, czy wszystkie 
polecenia i informacje o zmianach sytuacji, wy-
konaniu zadań itp. wędrują jak po sznurku po-
między właściwymi funkcyjnymi, włączając 
w to prądowników i innych bezpośrednich wy-
konawców działań.

W scenariuszu można założyć nie tylko nie-
korzystny rozwój pożaru lub miejscowego za-
grożenia, lecz także to, że nie działają urządze-
nia przeciwpożarowe (np. stałe urządzenia 
gaśnicze lub zabezpieczające albo sieć hydran-
towa).

Aby zaplanować wyjściową sytuację, jaka 
ma miejsce w chwili przybycia pierwszych sił 
i środków, należy oszacować czas potrzebny na 
wykrycie i zgłoszenie zdarzenia, przypuszczal-

ny czas i kolejność wejścia do działań w real-
nych sytuacjach, biorąc pod uwagę nie tylko 
lokalizację sił i środków oraz ich odległość 
od miejsca zdarzenia, lecz także ich wyposaże-
nie. Użyte siły powinny być adekwatne do sytu-
acji, rozmiarów i skutków zdarzenia, ale zasad-
ne jest zaplanowanie w początkowej fazie akcji 
ich deficytu.

Planując rodzaj oraz ilość sił i środków, za-
łóżmy taką kolejność ich dysponowania i dotar-
cia, z jaką mielibyśmy do czynienia w razie re-
alnego zdarzenia (poczynając od sił lokalnych). 
Oczywiście można przyjąć, że lokalne siły były 
w chwili powstania zdarzenia zaangażowane 
w inną akcję i nie biorą udziału w ćwiczeniach, 
lecz wtedy pozbawilibyśmy je okazji do nauki.

Ponieważ każdej poważnej akcji asystują 
środki masowego przekazu, zapewnijmy sobie 
udział dziennikarzy jako „pozoracji przeszka-
dzającej”. Zakładając obecność mass mediów, 
zaplanujmy działalność w toku ćwiczeń aż 
dwóch rzeczników prasowych: jednego do ćwi-
czenia tych czynności, które realizowałby 
rzecznik w czasie realnego zdarzenia, a drugie-
go do ewentualnego promowania ćwiczeń. Są 
to bowiem zadania zupełnie różniące się od sie-
bie i mające rozbieżne cele.

Jeżeli przewidujemy żywienie uczestników, 
planujmy dystrybucję posiłków na odcinkach 
bojowych, a nie przewóz ćwiczących do miejsc 
ich wydawania. Jeśli ćwiczące siły mają własne 
pododdziały logistyczne, zlećmy im organiza-
cję, dowożenie i dystrybucję posiłków lub arty-
kułów spożywczych (z konieczności możemy 
skorzystać z oferty z góry znanych placówek 
handlowych lub gastronomicznych). Elemen-
tem scenariusza może być scenariusz medyczny, 

który powinien zawierać wyraźnie i szczegóło-
wo opisane: oznaczenie poszkodowanego (nu-
mer lub prawdziwe albo fikcyjne nazwisko), 
miejsce przebywania poszkodowanego i jego 
stan, typ obrażeń, rodzaj pomocy medycznej, 
która powinna być udzielona i sprzęt medyczny, 
jaki winien zostać użyty, priorytet terapeutycz-
no-transportowy oraz sposób upozorowania ob-
rażeń.

Program dowolny? 
Układając scenariusz, uzgodnijmy z kierownic-
twem szpitala (bez względu na to, czy ma on 
szpitalny oddział ratunkowy) przyjęcie w trybie 
pilnym poszkodowanych z naszego zdarzenia. 
Jeśli dyrektor szpitala utrzyma w tajemnicy 
przed personelem planowaną katastrofę, a jed-
nocześnie przypomni (i ewentualnie skoryguje) 
procedurę postępowania na wypadek przyjęcia 
dużej liczby rannych, poprawi to znacznie przy-
gotowanie do zapewnienia ciągłości ratowania 
życia.

Warto ćwiczyć tworzenie listy uczestników 
katastrofy (nie tylko poszkodowanych). 
Powinna zawierać imię i nazwisko, rodzaj 
ewentualnych obrażeń oraz miejsce, do którego 
przetransportowano daną osobę. Należy przewi-
dzieć udział podmiotów współdziałających w zbie-
raniu i przekazywaniu informacji (np. uzgodnić, 
że każda służba spisuje dane tych osób, które, 
mówiąc kolokwialnie, przechodzą przez jej ręce).

Można dołączyć eksperymenty – namiastki 
realnych zdarzeń. Na przykład podczas ćwiczeń 
w zakładzie produkcji alkoholi oprócz pozoro-
wanego, za pomocą bezpiecznych środków, po-
żaru instalacji technologicznych i zbiorników 
można ustawić i podpalić tace z alkoholem, 
by przetestować różne metody gaszenia, np. za 
pomocą różnych rodzajów pian gaśniczych otrzy-
mywanych z różnych środków pianotwórczych. 

Kto powinien tworzyć scenariusz? 
Nikt, kto będzie ćwiczył, a zwłaszcza pełnił 
funkcje dowódcze lub pracował w sztabie. 
Należy przestrzegać wyraźnego rozdzielenia 
dwóch grup osób: tych, którzy opracowują, 
przygotowują i organizują ćwiczenia oraz tych, 
którzy ćwiczą i kierują ćwiczeniami. Tylko 
wtedy zapewniony jest realizm, a to z kolei 
umożliwia sprawdzenie umiejętności kadry do-
wódczej w prawdziwym, a nie iluzorycznym 
wypracowywaniu różnorodnych decyzji. Obo-
wiązek tego rozdzielenia jest tak ważny, że zo-
stał potwierdzony w „Ramowych założeniach 
do przeprowadzenia międzywojewódzkich 
ćwiczeń COO KSRG w latach 2009 – 2012” 
wydanych przez KG PSP. 

W komendach powiatowych, w realiach ma-
łej obsady etatowej, oddzielenie funkcji osób 
przygotowujących ćwiczenia od ćwiczących 
jest trudne (choć wykonalne). Jedno z roz-
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ratunkowy) przyjęcie w trybie 
pilnym poszkodowanych 
z naszego zdarzenia. Jeśli 
dyrektor szpitala utrzyma 
w tajemnicy przed persone-
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wiązań to stworzenie scenariusza przez 
KW PSP lub przez inną niż ćwicząca komendę 
powiatową (miejską). 

Jedna osoba jest w stanie napisać dobry sce-
nariusz, o ile nie wykracza on poza zakres jej 
wiedzy i doświadczenia. Jeśli jednak ćwiczenia 
mają objąć działania z różnych specjalistycz-
nych dziedzin ratownictwa, będą bardziej war-
tościowe, gdy wszelkie aspekty ratownictwa 
medycznego, chemicznego, wysokościowego 
i wodno-nurkowego opracują (lub skonsultują 
i zweryfikują) koordynatorzy tych specjalizacji 
lub inne osoby o dużych kompetencjach, 
np. instruktor lub kierownik robót nurkowych 
albo instruktor ratownictwa wysokościowego. 
W przypadku szczególnie trudnych ćwiczeń 
z pewnością właściwsza będzie praca zespołowa. 

Często trzeba zaangażować do ułożenia lub 
skonsultowania scenariusza przedstawicieli za-
kładu, w którym ćwiczenia mają się odbyć, 
gdyż mogą pomóc wskazać realne możliwości 
zaistnienia i rozwoju zdarzeń w różnych miej-
scach instalacji technologicznych oraz najwła-
ściwsze metody likwidacji zagrożenia.

 Faza planowania wymaga 
możliwie największej dyskrecji
Scenariusz nie może być ujawniany nikomu 
z ćwiczących (przekazywany, omawiany lub pre-
zentowany w ich obecności) przed ćwiczeniami.

Jeśli ktoś z uczestników pozna scenariusz, 
ćwiczenia przestaną być doskonałą okazją 
do wprawiania się w wypracowywaniu decyzji 
w nieznanych, zaskakujących sytuacjach. 
Można przed ćwiczeniami przeprowadzić na-
wet serię szkoleń doskonalących z zakresu 
wszelkich zagadnień, które będą przedmiotem 
ćwiczeń, ale same ćwiczenia muszą do końca 
pozostać tajemnicą.

Także w kierownictwie podmiotów współ-
działających (m.in. PRM, szpitali, policji, urzę-
dów) coraz powszechniejsza jest zgoda na to, 
że wystarczy znać datę oraz orientacyjną godzi-
nę ćwiczeń (głównie po to, by kierownik danej 
jednostki organizacyjnej mógł zadbać o umiesz-
czenie w harmonogramie dyżurów na ten dzień 
właściwej liczby osób) i orientacyjne miejsce 
ich realizacji. Nie jest potrzebna znajomość 
scenariusza, a nawet tematyki ćwiczeń.

Nasuwa się pytanie:
w jakim celu opracowuje się scenariusz, sko-
ro ćwiczący nie powinni go znać? Komu on 
służy?

Otóż scenariusz może służyć kierownikowi 
ćwiczeń, osobom odpowiedzialnym za pozora-
cję i podgrywki oraz rozjemcom do:

●  przygotowania dobrej pozoracji,
●  wdrażania odpowiednich podgrywek we 

właściwym momencie,
●  dopilnowania, by mimo realizacji zadań 

przedsięwziętych autonomicznie przez 

KDR zostało przećwiczone wszystko to, co 
zamierzał organizator oraz żeby np. ćwicze-
nia nie przeniosły się poza zaplanowany, 
uzgodniony teren.

●  wychwycenia różnic pomiędzy optymal-
nym a zrealizowanym sposobem działania,

●  ewentualnej korekty decyzji/działań podję-
tych przez KDR.

W jakiej formie sporządzać scenariusz?
Bardzo wygodna jest forma tabelaryczna, gdyż 
ułatwia precyzyjne sformułowanie scenariusza, 
uporządkowanie kolejności zdarzeń i ich wza-
jemne skorelowanie, np. umiejscowienie plano-
wanych podgrywek lub oczekiwanych działań 
albo praktycznych wskazówek dotyczących 
pozoracji w odpowiednim miejscu opisywanej, 
zazwyczaj dynamicznej, sytuacji. Celowo uni-
kam określenia „chronologiczne”, gdyż sugero-
wałoby ono, że czas rozpoczęcia i trwania każ-
dej czynności jest ściśle zaprogramowany, 
a przecież nie czas wykonania poszczególnych 
zadań jest tu najważniejszy (zresztą – jak go 
przewidzieć?), lecz poprawność ich realizacji. 
Oto jeden z możliwych układów scenariusza:

Scenariusz może też zawierać optymalnie 
(według jego autora) sformułowany zamiar tak-
tyczny KDR, stosowny do danej fazy rozwoju 
zdarzenia

Czy zamieszczać w scenariuszu czas 
(astronomiczny, operacyjny)?
W prawdziwych, niereżyserowanych ćwicze-
niach poszczególne czynności i tak będą się 
zaczynać i kończyć o takim czasie, jak zdecy-
dują uczestnicy. Należy stawiać na realizm 
i dokładność wykonania wszelkich czynności, 
a czas ich realizacji traktować jako drugorzęd-
ny (choć wiemy, że w prawdziwej akcji czas 
determinuje efekty działań).

Sądzę jednak, że powinien być podany przy-
najmniej czas rozpoczęcia ćwiczeń, wszczęcia 
działań przez osoby postronne, alarmowania 
służb, czas najbardziej istotnych wydarzeń, pod-
grywek i zwrotów sytuacji (pamiętamy oczywi-
ście, że będzie to czas naprawdę orientacyjny).

Czy kierownictwo i rozjemcy powinni ingerować 
w realizację epizodów? Korelacja scenariusza 
i rzeczywistego przebiegu ćwiczeń
Rozjemca może pozwolić, by służba dyżurna 
stanowiska kierowania samodzielnie wypraco-

wała (na podstawie analizy treści zgłoszenia 
i ewentualnie przedstawionych – w chwili ich 
rozpoczęcia – założeń do ćwiczeń) decyzje 
co do doboru sił i środków do zadysponowania 
w I rzucie i kolejnych, w tym spoza powiatu, 
zaś po przedstawieniu i uzasadnieniu przez dy-
żurnego operacyjnego przyjętego zamiaru 
– ocenić prawidłowość wykonania zadania, 
a następnie wyjaśnić, jakie siły zostały przewi-
dziane do udziału w ćwiczeniach i polecić dys-
ponowanie zgodne ze scenariuszem.

Jeżeli z jakichś powodów (względy bezpie-
czeństwa lub ekonomiczne, interesy zakładu 
lub osób trzecich) jest ważne, by ćwiczenia po-
toczyły się tak, jak to zaplanowano w scenariu-
szu, można pozwolić, aby KDR (czy też sztab) 
wypracował i podjął pewne decyzje, po czym 
porównać te zamiary z optymalnymi, ujętymi 
w scenariuszu i jeśli zaistniały nieakceptowalne 
rozbieżności, wstrzymać na chwilę ćwiczenia 
(lub tylko wydanie przez KDR poleceń), wyja-
śnić problem i skorygować podjęte decyzje. 
Taki model ćwiczeń – warsztatów ratowni-
czych nie czyni żadnej szkody, a może zwięk-
szyć efekty szkoleniowe. Oczywiście wymaga 

to większego wysiłku rozjemców i kierownika 
ćwiczeń.

Czasami istnieje tylko jeden prawidłowy, 
wzorcowy sposób działania w danej sytuacji 
lub w danym obiekcie i wówczas ćwiczenia 
mają na celu opanowanie, najlepiej perfekcyj-
ne, określonej metody postępowania. Wtedy 
scenariusz powinien przedstawiać ten sposób 
działania.

Może się zdarzyć, że z dokumentacji opera-
cyjnej obiektu wynika np., iż do optymalnego 
wykorzystania parametrów będących w dyspo-
zycji działek wodno-pianowych dużej wydaj-
ności i autopomp lub motopomp (skorelowania 
ich wydajności) trzeba pogrupować konkretne 
samochody (lub pompy) i działka w ustalone 
z góry zestawy. Nie ma wówczas sensu analizo-
wać i rozwiązywać tego problemu podczas 
działań ratowniczych (ani ćwiczeń) skoro 
z góry wiadomo, jakie rozwiązanie jest najlep-
sze. Wówczas oznaczmy samochody i działka 
dużym, czytelnym numerem (kartka za szybą 
samochodu) – np. do działka nr 1 (o wydajno-
ści 12 tys. l/min, pochodzącego z ZSP w X) 
przyporządkowane są samochody o nume-
rach 1A (GCBA 10/64 z ZSP w Y) i 1B 
(GCBA 9/64 z JRG w Z), do działka nr 2 sa-
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mochody z numerami 2A i 2B itp. a do ćwiczących należy wyczytanie 
tego z dokumentacji operacyjnej.

Czy scenariusz może być użyty wielokrotnie?
Niektóre scenariusze ćwiczeń są tak uniwersalne, że mogą być użyte 
przez dowolną komendę PSP. Przykładem katastrofy drogowe lub zda-
rzenia związane z rozszczelnieniem cystern albo pożary czy awarie in-
nych typowych, powszechnie występujących obiektów. Warto więc, aby 
np. w KW PSP został starannie opracowany scenariusz oparty na kanwie 
takiego zdarzenia. Następnie ten dokument może być zastosowany w ob-
szarze chronionym coraz to innych jednostek, z udziałem kolejnych sił 
i na różnych zmianach służbowych.

Ćwiczenia czy pokaz?
Niektórzy odczuwają pokusę, by wykazać się przed VIP-ami sprawno-
ścią i szybkością działania, przekształcając ćwiczenia w pokazy. To po 
części zrozumiałe, gdyż prawdziwe, niewyreżyserowane ćwiczenia niosą 
ryzyko popełniania błędów (nie wszystkie z nich będą zauważone przez 
naszych gości) i powolnego wykonania niektórych zadań. Pojawia się 
obawa blamażu. Ale przecież komendanci PSP, różni opiekunowie gości 
i komentator ćwiczeń mogą wyjaśnić obecnym włodarzom oraz przedsta-
wicielom instytucji, że w naszych ćwiczeniach postawiono na maksymal-
ny realizm, liczne utrudnienia, zaś dowódcy muszą rozpoznawać sytuację 
i wymyślać na bieżąco sposoby działania. Doświadczenie dowodzi, że 
coraz więcej ważnych dla KSRG osób dostrzega różnicę i wyżej ceni 
prawdziwe ćwiczenia niż pokazy.

Jeśli goście będą oglądali tylko część ćwiczeń i chcemy, by widzie-
li fragmenty najbardziej dynamiczne, efektowne – zróbmy tak, aby 
oglądana przez nich część była naturalnym elementem ćwiczeń, kon-
sekwencją rozwoju sytuacji i nie była pokazem. Można wybrać kilka 
sytuacji (działań), które są atrakcyjne dla obserwatorów i mogą być 
realizowane w pewnym stopniu niezależnie od chronologii ćwiczeń. 
Niech to będą podgrywki uruchomione w chwili, gdy obserwatorzy 
dotarli na teren ćwiczeń. Np. wybuch i/lub zawalenie budynku, w któ-
rym już trwał pożar, zapalenie się obiektu, który dotychczas był tylko 
zagrożony, wypadek drogowy w sąsiedztwie naszej „akcji” (wachlarz 
możliwości jest szeroki).

Przewidujmy kłopoty
Układając scenariusz, zadajmy sobie pytanie, jakie błędy mogą popełnić 
ćwiczący (w kontekście bezpieczeństwa ratowników, pozorantów 
i obiektu) i podejmijmy środki zaradcze, by zapobiec wypadkom. Można 
ustawić rozjemcę lub członka zespołu pozoracji z zadaniem reagowania, 
gdyby zanosiło się na groźny błąd. Jako przykład może służyć sytuacja, 
w której podczas pozoracji katastrofy budowlanej (w obiekcie przemy-
słowym) w zagruzowanym pomieszczeniu paliła się taca z olejem napę-
dowym (rzeczywiste spalanie – symulacja płonącego urządzenia techno-
logicznego), a w odległości 4 m leżeli pozoranci. Pomimo ustawienia 
przy płonącej tacy tabliczki z numerem substancji (1202) strażak wcho-
dzący do tej przestrzeni zamierzał skierować zwarty prąd wody na palącą 
się ciecz, co niemal na pewno spowodowałoby ochlapanie nią „rannych”. 
Interwencja przewidującego to rozjemcy zapobiegła nieszczęściu, a prą-
downik nie potrafił wyjaśnić, dlaczego nie dokonał w tym miejscu rozpo-
znania i nie uwzględnił informacji wynikającej z napisu o treści 1202.  
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St. bryg. Dariusz Sadowski jest zastępcą 
podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP



Pierwszym etapem organizacji ćwiczeń 
na wybranym terenie jest ocena realnych 
możliwości realizacji założeń. Oznacza 
to dokładny wybór strefy roboczej, przy 

zachowaniu poufności scenariusza. Ujawnienie 
założeń i podgrywek może spowodować, że na-
sze starania pójdą na marne. Ideą organizowa-
nia ćwiczeń ratowniczych nie jest idealne wy-
konanie zadania. Ćwiczenia mają obnażać 
niedoskonałości, a duża liczba uwag rozjem-
ców to sukces ich organizatora. Ewaluacja ra-
towników poprzez konfrontację teorii z realny-
mi sytuacjami zwiększa ich umiejętność 
praktycznego przygotowania się do prowadze-
nia działań ratowniczych.

Zanim poćwiczymy
Podczas organizowania strefy roboczej należy 
przewidywać wszystkie operacje logistyczne 
związane z jej zagospodarowaniem na potrzeby 
ćwiczeń. Podstawową czynnością będzie wy-
konanie oględzin miejsca i ocena możliwości 
realizacji w nim naszego przedsięwzięcia. Jeśli 
założenia scenariusza obejmują działania 
na obiektach już istniejących, to musimy wie-
dzieć, w jakim stopniu możemy je wykorzy-
stać. Wymaga to wielu spotkań organizacyj-
nych poprzedzonych oficjalnymi pismami, 
na przykład do zarządu spółki lub właściciela 
terenu. Jeśli wykorzystujemy obiekty, które 
będą lub są poddawane pracom rozbiórkowym, 
należy dokonać dokładnej oceny stabilności 
konstrukcji, aby nie narazić ćwiczących na nie-
bezpieczeństwo. Nieoceniona może okazać się 
pomoc inspektora nadzoru budowlanego lub 
konstruktora.

W razie konieczności przewiezienia elemen-
tów konstrukcyjnych służących do wykonania 
pozoracji przestrzennej będziemy musieli osza-
cować ilość potrzebnych materiałów oraz opra-
cować harmonogram kosztów związanych 
z tym zadaniem. Operacja logistyczna angażu-
jąca podmioty zewnętrzne wymaga nakładów 
finansowych. Należy ustalić koszt użycia cięż-
kiego sprzętu transportowego, wycenić pracę 
ludzi oraz wykonać aranżacje. Niby nic, jeśli 
dysponujemy sporym budżetem. W przeciw-
nym razie trzeba wypracować rozwiązania, któ-
re mogą przynieść dodatkowe korzyści. 
Transport zapewni PSP. Załadunek i rozładunek 
dużych elementów wykonają operatorzy sprzę-
tu specjalnego, w ramach doskonalenia swoich 
umiejętności. Użycie podnośników, dźwignic 
czy dźwigów nie jest niestety praktykowane 
w ramach ćwiczeń, a taka sytuacja byłaby dla 
ratowników niezłym treningiem. 

Innymi środkami pozoracji przestrzennej 
w strefie roboczej mogą być miejsca, które wy-
starczy zagospodarować i uwzględnić w scena-
riuszu. Należą do nich studzienki, elementy in-
frastruktury podziemnej, urządzenia technolo- 

giczne, kanały rewizyjne i inne. Trzeba zawcza-
su dokładnie sprawdzić, czy ich wykorzystanie 
będzie bezpieczne dla ratowników i pozoran-
tów. W miejsce ćwiczeń można również prze-
transportować różne przeszkody wykorzysty-
wane jako elementy podgrywek, np. wraki 
pojazdów (samochody osobowe, ciężarowe, 
autobusy, tramwaje, wagony kolejowe), konte-
nery transportowe (jako elementy wielkogaba-
rytowe). Ich udostępnienie w zasadzie nie gene-
ruje żadnych kosztów. Jednostki PSP często 
mają zawarte porozumienia z instytucjami i fir-
mami (szroty, PKP, MPK, przedsiębiorstwa re-
cyclingowe), które w ramach współpracy i możli-

wości doskonalenia zawodowego swojego 
personelu chętnie wspomogą takie przedsięwzię-
cie. Jeśli chodzi o wraki pojazdów, ewentualny 
koszt ogranicza się do ich przewiezienia na la-
wecie. 

Strefa robocza to również miejsce, w którym 
na co dzień funkcjonują ludzie – mieszkańcy 
danego rejonu, użytkownicy dróg, pracownicy 
firm. Wybór miejsca pozoracji nie może powo-
dować utrudnień w życiu codziennym. 
Wszystkie zmienne w tym zakresie muszą zo-
stać dokładnie przeanalizowane. Jeśli decydu-
jemy się, by ćwiczyć zdarzenie komunikacyjne, 
to z pewnością wymaga ono realnych warun-
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Pisząc scenariusz ćwiczeń, wcielamy się w rolę 
reżysera filmowego, który chce oddać realistyczny 

obraz w zaaranżowanym świecie. Głównymi 
wykonawcami ról są grupy pozorantów i ratownicy. 

Pozorantów musimy przygotować do odegrania 
swoich kwestii, ratownicy je znają, a podczas 

ćwiczeń jedynie doskonalą.

Dobre pozory



ków. Oznacza to konieczność uzgodnień z za-
rządcami dróg, którzy opracują plan zastępczy 
ruchu drogowego.

Współorganizatorami ćwiczeń mogą być: 
policja, straż miejska, pogotowie ratunkowe. 
Do wszystkich tych podmiotów kierujemy pi-
semne zaproszenie do wzięcia udziału w ćwi-
czeniach, a na spotkaniach organizacyjnych 
precyzujemy zakres zadań. We wszelkich 
uzgodnieniach kierujemy się podstawową zasa-
dą wynikającą z procedencji i kompetencji po-
szczególnych członków zespołu pozoracji. 
Zawsze zachowujemy formalną drogę służbo-
wą w uzgodnieniach z innymi służbami lub 
podmiotami. Zachowanie prowadzonej kore-
spondencji pozwala na stworzenie jasnej 
i przejrzystej dokumentacji ćwiczeń. W uzgad-
nianiu kwestii wymagających rozliczeń finan-
sowych pamiętamy, że jesteśmy jednostkami 
budżetowymi, a wydatkowanie musi być po-
przedzone zapytaniem cenowym lub przetar-
giem i być rozliczone zgodnie z zasadami usta-
wy o finansach publicznych. 

Po przebrnięciu przez etap formalnych 
uzgodnień podejmujemy realizację założeń po-
zoracyjnych. W budżecie ćwiczeń muszą zna-
leźć się środki na zakup materiałów pomocni-

czych: kasków i okularów ochronnych dla 
pozorantów, kamizelek, zestawów pozoracji 
medycznej, odzieży ochronnej, taśm do ozna-
czania terenu lub przejść czy posiłków.

Osoby odgrywające role pozorantów muszą 
być do tego predysponowane, ponieważ nie 
każdy jest w stanie wcielić się na przykład 
w ofiarę wypadku samochodowego. Niezwykle 
wymagającym przedsięwzięciem jest również 
stworzenie pozoracji zdarzenia masowego. 
Opanowanie tłumu osób cywilnych w miejscu 
potencjalnie niebezpiecznym to zadanie trudne 
i odpowiedzialne. 

Gdzie znajdujemy pozorantów?
Tylko wśród pełnoletniej młodzieży i doro-
słych. Zakładając przede wszystkim odgrywa-
nie ról poszkodowanych o zróżnicowanym 
stopniu obrażeń, szukamy osób, które mają 
wiedzę w  danej dziedzinie i będą chciały 
z nami współpracować. Zwracamy się do wy-
branych uczelni wyższych i szkół policealnych 
o kierunkach: medycznych (najlepiej medycy-
na ratunkowa), bezpieczeństwo narodowe lub 
zarządzanie bezpieczeństwem. Pozorantów 
szukamy również wśród grup zorganizowa-
nych, tj. ratowników drogowych automobilklu-
bów, drużyn ratowniczych ZHP i ZHR, ratow-
ników OSP. We wszystkich przypadkach 
prowadzimy w pierwszej kolejności rozmowy. 
Dopiero po wstępnych uzgodnieniach kieruje-
my pisma do wytypowanych organizacji, pro-
sząc o przesłanie listy osób biorących udział 
w ćwiczeniach oraz o wskazanie opiekuna z ra-
mienia uczelni lub organizacji. Lista może za-
wierać: adres zameldowania, telefon kontakto-
wy, nr PESEL, ewentualnie grupę krwi. Na 
piętnastu – dwudziestu pozorantów wyznacza-
my jednego opiekuna. Jego zadanie to odpro-

wadzenie grupy do miejsca pozoracji, przepro-
wadzenie zbiórki w umówionym miejscu. 
Po zameldowaniu pełnego stanu osobowego 
można taką grupę zwolnić i przekazać do opie-
kuna z ramienia uczelni. Osoby, które chorują 
na astmę, alergię, epilepsję w żadnym przypad-
ku nie mogą wziąć udziału w ćwiczeniach. 
Kierownik pozoracji ma obowiązek odbyć spo-
tkania organizacyjne z grupami pozorantów 
i przekazać im niezbędne informacje oraz ze-
brać dane potrzebne do ich ubezpieczenia. 
Do najważniejszych informacji, jakie trzeba 
przekazać, należą: godzina zbiórki w miejscu 
strefy roboczej, podział na grupy i wyznaczenie 
opiekuna (w tym wymiana kontaktów), wypo-
sażenie się w niezbędną odzież, przestrzeganie 
zasad dyscypliny i bezpieczeństwa podczas 
ćwiczeń. Kierownik pozoracji przygotowuje 
przed spotkaniem druk z treścią o wyrażeniu 
zgody na dobrowolny udział w ćwicze-
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Efekt potu podczas wstrząsu 
uzyskamy, używając wazeliny 
kosmetycznej, którą nakłada-
my na czoło lub inny obszar 
skóry i skrapiamy wodą. 
Oparzenia wykonać można 
za pomocą cieni do powiek, 
a łuszczący się naskórek 
z cienkiego woreczka foliowe-
go, który przyklejamy 
na warstwę mydła w płynie. 
Wytrzewienie jelit doskonale 
imituje biała kiełbasa. 





niach i przyjęciu do wiadomości wszyst-
kich informacji dotyczących dyscypliny i bez-
pieczeństwa. Pozoranci muszą mieć obuwie 
chroniące kostki i zabezpieczające przed skrę-
ceniem. Biżuterię i telefony komórkowe należy 
pozostawić w domu lub oddać opiekunowi gru-
py, ponieważ istnieje duże prawdopodobień-
stwo ich zagubienia lub zniszczenia. Orga-
nizator ćwiczeń powinien zapewnić pozorantom 

pozostałe środki ochrony indywidualnej. 
Ubrania, które mogą się zniszczyć, kupujemy w 
sklepach z tanią odzieżą. W newralgicznych 
miejscach zapewniamy pozorantom okulary 
ochronne, kaski ochronne, rękawice. Ratow-
ników z OSP możemy wykorzystać do roz-
mieszczenia w gruzowisku, wyposażając ich 
w aparaty powietrzne, łączność, mierniki sub-
stancji niebezpiecznych lub suche skafandry 

chroniące przed wychłodzeniem i wilgocią. 
Druhowie są przeszkoleni w posługiwaniu się 
tym sprzętem, a dodatkowo zdobywają wiedzę 
i umiejętności. 

Charakteryzacja
Najprostszym, lecz kosztownym wyjściem są 
zestawy do pozoracji ran. Kosztują od kilku 
do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Znajdziemy 
w nich imitowane złamania, skaleczenia, po-
gryzienia, oparzenia, krwawienie z żył i tętnic. 
Imitacje ran mocujemy do skóry specjalnym 
klejem lateksowym, który po zakończeniu ćwi-
czeń bez trudu można zetrzeć. Krwawienia sy-
mulujemy za pomocą rurki, plastikowej gruszki 
i sztucznej krwi. Zawartością jednego zestawu 
możemy upozorować kilka osób.

Do charakteryzacji pozorantów możemy rów-
nież użyć zastępczych środków. Efekt potu pod-
czas wstrząsu uzyskamy, używając wazeliny 
kosmetycznej, którą nakładamy na czoło lub 
inny obszar skóry i skrapiamy wodą. Oparzenia 
wykonać można za pomocą cieni do powiek, 
a łuszczący się naskórek z cienkiego woreczka 
foliowego, który przyklejamy na warstwę my-
dła w płynie. Wytrzewienie jelit doskonale imi-
tuje biała kiełbasa. Sposobów jest wiele i ogra-
nicza je tylko wyobraźnia tych, którzy wyko- 
nują pozoracje. 

Kto wykonuje pozorację ran?
Pozorację ran powinny wykonywać osoby, któ-
re mają szeroką wiedzę w tym zakresie, są na 
przykład ratownikami medycznymi lub pielę-
gniarzami czy słuchaczami szkół medycznych. 
Z prośbą o wykonanie dobrej charakteryzacji 
można zwrócić się również do studentów szkół 
filmowych lub teatralnych. Pomysły, którymi 
mogą podzielić się z nami przyszli aktorzy lub 
reżyserzy, znacznie ułatwią ten etap przygoto-
wań. Jestem też zwolennikiem krótkiego opisu 
obrażeń poszkodowanego, który nakleimy mu 
na czoło. Ten sposób umożliwia rozjemcom 
szybką i obiektywną ocenę poprawności podję-
tych przez ćwiczących działań.

Zachowania pozorantów podczas przebiegu 
ćwiczeń muszą być wyważone. Nie można do-
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Zachowania pozorantów 
podczas ćwiczeń muszą 
być wyważone. Nie można 
dopuścić do sytuacji, w której 
nie będziemy mogli ich 
przewidzieć. Trzeba wyzna-
czyć granicę, do której 
na przykład pozorant – przy-
tomny poszkodowany w szoku 
może się posunąć. 
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puścić do sytuacji, w której nie będziemy mogli 
przewidzieć. Trzeba wyznaczyć granicę, do któ-
rej na przykład pozorant – przytomny poszko-
dowany w szoku może się posunąć. 

Rekwizyty 
Rekwizyty gromadzimy przez cały czas. 
Problemem może być miejsce ich przechowy-
wania. Jeśli warunki na to pozwalają, możemy 

zbierać takie przedmioty, które będą w każdej 
chwili dostępne. Podczas ćwiczeń w miejscach 
szczególnie niebezpiecznych możemy wyko-
rzystać manekiny. Możemy wykonać je rów-
nież sami, wykorzystując kombinezon malarski 
i piankę montażową. Inne rekwizyty pozyska-
my, współpracując z podmiotami dokonujący-
mi recyclingu pojazdów, MPK czy PKP. 
Ćwiczenia ratownicze dla straży pożarnych nie 

mogą się obyć bez ognia, dymu i odrobiny hała-
su. Wszystko musi być jednak kontrolowane 
i w najwyższym stopniu bezpieczne. Rekwizyty 
niezbędne do wykonania takich efektów nie 
wymagają wcześniejszego gromadzenia. 
Używać należy jedynie oryginalnych materia-
łów pirotechnicznych. Podpalamy tylko wtedy, 
gdy nie stworzy to zagrożenia. Warto mieć tace, 
na których można rozlać ciecz palną. 
Zadymienie nie może rodzić sytuacji niebez-
piecznych dla życia i zdrowia ćwiczących. 
Zalecane jest więc używanie sztucznego dymu 
lub świec do zadymiania pola walki.

Bezpieczeństwo
Nie można zapomnieć, że podczas prac związa-
nych z aranżacją strefy roboczej istnieje niebez-
pieczeństwo wypadku. W każdej z komend PSP 
pracuje specjalista ds. BHP, który sporządza 
wytyczne dotyczące organizacji ćwiczeń. Ta 
osoba kontroluje i nadzoruje przebieg prac pod-
czas pozoracji. Należy pamiętać o zapewnieniu 
zabezpieczenia medycznego i gaśniczego 
na potrzeby organizacji pozoracji. Te dwa pod-
mioty ratownicze nie biorą udziału w ćwicze-
niach. Kierownik pozoracji musi utrzymywać 
przez cały czas z nimi łączność i dysponować 
je w razie potrzeby.                                           

St. kpt. mgr inż. Tomasz Wiśniewski 
pracuje w KW PSP w Poznaniu

fot. Jerzy Linder, Agnieszka Wójcik, Tomasz Wiśniewski (3)



Logistyka, bo o niej mowa, jest szczególnie 
ważna w przypadku długotrwałych akcji 
ratowniczo-gaśniczych. W pierwszej fa-
zie operacji, gdy wszystkie wysiłki pod-

miotów ratowniczych skierowane są na jak naj-
szybsze zażegnanie zagrożenia i ograniczenie 
jego skutków, nie odgrywa pierwszoplanowej 
roli. Gdy jednak akcja się przedłuża, sporą część 
wysiłków organizacyjnych należy przenieść na 
zabezpieczenie logistyczne całej operacji. 

By przygotować PSP do zapewnienia odpo-
wiedniego poziomu zabezpieczenia logistycz- 
nego w trakcie akcji ratowniczych, podczas 
wszystkich ćwiczeń o charakterze międzywoje-
wódzkim, regionalnym czy krajowym na ten ele-
ment kładzie się szczególnie duży nacisk. Jak 
zatem dobrze zorganizować zabezpieczenie logi-
styczne podczas akcji i ćwiczeń o dużej skali? 
Nie ma jednego, idealnego przepisu. Można na-
tomiast mówić o pewnych zasadach, aspektach, 
które należy rozważyć, a następnie zastosować 
podczas konkretnych ćwiczeń. 

Samowystarczalność
Jednym z podstawowych zagadnień, które trzeba 
rozważyć przy przygotowaniu zabezpieczenia 
logistycznego dla podmiotów ratowniczych 

uczestniczących w ćwiczeniach, poza wymiarem 
zaangażowanych sił ratowniczych, jest ich ro-
dzaj i deklarowany stopień samowystarczalno-
ści. Przygotowanie odpowiedniego zabezpiecze-
nia dla kompanii wojewódzkiego odwodu 
operacyjnego (WOO) opartej na potencjale ra-
towniczym województwa, na którego terenie or-
ganizowane są ćwiczenia, jest zagadnieniem od-
miennym od przyszykowania zabezpieczenia 
logistycznego dla pododdziałów centralnego 
odwodu operacyjnego (COO), które przybyły na 
miejsce ćwiczeń z całego kraju. Jedną z przy-
czyn kształtujących te różnice jest poziom samo-
wystarczalności. W przypadku kompanii WOO, 
z zasady poruszającej się jedynie w granicach 
terytorialnych swojego województwa, wymaga-
ny poziom samowystarczalności jest niższy niż 
w przypadku pododdziałów COO, które mogą 
zostać zadysponowane do działań ratowniczych 
w miejsca odległe o setki kilometrów od macie-
rzystych jednostek.

Każdy z pododdziałów COO powinien móc 
zapewnić sobie możliwość prowadzenia działań 
ratowniczych bez dodatkowego zaprowiantowa-
nia przez 36 godzin, licząc od momentu sformo-
wania, a dowódca pododdziału powinien dyspo-
nować odpowiednimi środkami do zapewnienia 

zaopatrzenia w żywność dla ratowników. 
Po stronie komendy wojewódzkiej PSP wysyła-
jącej taki pododdział leży również zapewnienie 
zaplecza logistycznego (w postaci namiotów, 
łóżek, śpiworów czy zaplecza sanitarnego), 
środków na zakup paliwa niezbędnego do dojaz-
du na miejsce prowadzenia działań oraz powrotu 
pododdziału do jednostek macierzystych, a także 
na pokrycie nieprzewidzianych wydatków. 

Rozwiązanie nakładające na pododdziały 
obowiązek wypełnienia wymagań w zakresie sa-
mowystarczalności pozwala na właściwe ukie-
runkowanie działań zarówno pododdziałów, jak 
i organizatora ćwiczeń. W pierwszej fazie akcji 
podmioty ratownicze kierowane są bezpośrednio 
do realizacji zadań wynikających z zamiarów 
taktycznych kierującego działaniem ratowni-
czym, w tym samym czasie osoby odpowiedzial-
ne za logistykę mogą przygotowywać zaplecze 
logistyczne dla ratowników. W przypadku akcji 
ratowniczych 36-godzinna „zwłoka” ma jeszcze 
większe znaczenie. 

Punkt przyjęcia sił i środków 
Dotarcie do punktu przyjęcia sił i środków 
(PPSiŚ) jest często jedynym zadaniem, jakie 
od momentu zaalarmowania otrzymał dowódca 
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Logistyka

Choć nie cieszy się zainteresowaniem mediów, nie zawsze widać ją z perspektywy 
strażaka trzymającego w rękach prądownicę czy układającego worki na wałach 
przeciwpowodziowych, to podczas wielu akcji należy do kluczowych elementów, 

decydujących o długofalowym rozwoju czy nawet powodzeniu operacji ratowniczej.

Dariusz kuroWski, marcin PaTer



dysponowanego pododdziału. Ważne jest takie 
jego umiejscowienie i oznakowanie, by osoby 
nieznające terenu, na którym doszło do zdarze-
nia, nie miały problemów z jego odnalezieniem. 
Przy wyborze miejsca na PPSiŚ należy uwzględ-
nić fakt, że przybywające pododdziały mogą być 
liczne, a w ich skład często wchodzą pojazdy 
ciężarowe. Idealną lokalizacją wydaje się być 
duży plac lub parking na którym można bez pro-
blemu zaparkować pojazdy ratownicze, ratowni-
cy mają możliwość odświeżenia się po często 
długiej i wyczerpującej podróży i gdzie dowódca 
pododdziału uzyska informacje o zdarzeniu. 
Punkt ten musi dobrze spełniać swoją funkcję 
niezależnie od warunków atmosferycznych czy 
pory dnia.

Na wybór lokalizacji PPSiŚ wpływa wiele 
czynników zewnętrznych, należy więc rozważyć 
kilka opcji jego lokalizacji, mając na uwadze 
wymienione aspekty. Warto zaplanować usytu-
owanie takiego punktu na stacji benzynowej 
znajdującej się w pobliżu miejsca zdarzenia lub 
bazy operacji. W takim przypadku podczas uzu-
pełniania paliwa w pojazdach ratowniczych do-
wódca przybyłego pododdziału może przekazać 
i pozyskać informacje dotyczące przewidywane-
go scenariusza rozwoju sytuacji, składu podod-
działu, wymagań z zakresu logistyki oraz innych 
aspektów uczestnictwa w działaniach. 

Organizując punkt przyjęcia sił i środków, na-
leży wziąć pod uwagę, że w punkcie tym nie tyl-
ko pozyskuje się informacje od przybyłych pod-
oddziałów, ale często jest on jedynym miejscem, 
w którym można poinformować przyjeżdżające 
jednostki PSP o istotnych elementach prowadzo-
nej akcji. Dlatego sposób ich przyjęcia może 
mieć kluczowe znaczenie w pierwszych godzi-
nach po wejściu pododdziału do działań.

Dojazd do miejsca zdarzenia
Przy przydzielaniu zadań i dysponowaniu du-
żych związków taktycznych, zwłaszcza podod-
działów spoza terenu objętego działaniem ratow-
niczym, każdorazowo należy zapewnić dowódcy 
komfortowe dotarcie z punktu przyjęcia sił 
i środków do miejsca prowadzenia działań lub 
bazy operacji. Sposobów jest kilka. Najprostszy 
to podanie mu adresu lub koordynatów GPS. 
Jednakże rozwiązanie to niesie ze sobą ryzyko, 
że pododdział zabłądzi, dotrze w miejsce, które 
nie będzie przejezdne dla pojazdów o dużych ga-
barytach lub trafi na nieprzejezdny odcinek dro-
gi. Sposobem na zminimalizowanie go jest za-
pewnienie dowódcy aktualnej (!) mapy z zazna- 
czonymi drogami dojazdu do kluczowych 
miejsc. Najpewniejszym i zarazem najbardziej 
efektywnym sposobem będzie zaś przydzielenie 
pododdziałowi oficera łącznikowego, który zna 
teren akcji. Jego zadaniem, oprócz pilotowania 
pododdziałów, mogłoby być również zapewnie-
nie łączności między KDR a przybyłym podod-

działem, wprowadzenie pododdziału na odcinki 
bojowe czy przedstawienie zamiaru taktycznego 
na miejscu działań. Rozwiązanie takie sprawdza 
się szczególnie w przypadku prowadzenia akcji 
w terenach trudnodostępnych oraz uczestnictwa 
w ćwiczeniach grup zagranicznych.

Baza operacji (obozowisko)
Podstawowy warunek, jaki musi spełniać obozo-
wisko, to powierzchnia odpowiednio dobrana 
do planowanego rozmieszczenia i zakwaterowa-
nia sił. Najlepiej, gdyby znajdowało się na tere-
nie jednego kompleksu, stwarzało możliwość 
swobodnego rozdziału miejsca na rozbicie na-
miotów i zaparkowanie pojazdów poszczegól-
nych pododdziałów. Należy również przewi-
dzieć miejsce na namioty dla kierownictwa 
i osób funkcyjnych obozowiska oraz innych 
uczestników ćwiczeń, jak również na stołówkę, 
sanitariaty, punkty zabezpieczenia medycznego 
i przeciwpożarowego. 

Jako miejsce zakwaterowania najczęściej sto-
suje się kontenery kwatermistrzowskie, i to za-
równo w przypadku pododdziałów, jak i innych 
osób zaangażowanych w ćwiczenia. Równie do-
brze sprawdzają się namioty, najczęściej pneuma-
tyczne, z możliwością zastosowania nagrzewnic.

Zabezpieczenie sanitarne zazwyczaj stanowią 
kontenery wyposażone w prysznice, toalety oraz 
umywalki. Ważne, by rozpoznać, jaka jest możli-
wość odprowadzania nieczystości; w razie jej bra-
ku należy zapewnić wozy asenizacyjne do wywo-
zu brudnej wody. Często organizatorzy 
przygotowują dodatkowe zabezpieczenie w po-
staci toalet przewoźnych. Poza rozwiązaniami 
opartymi na kontenerach sanitarnych warto rów-
nież rozważyć umieszczenie dodatkowych umy-
walek zewnętrznych, które znacznie ułatwią korzy-
stanie z zaplecza sanitarnego dużej liczbie osób 
w krótkim czasie.

Na terenie obozowiska powinien znajdować 
się oznakowany punkt, w którym stale przebywa 
szef bądź osoba wyznaczona z kierownictwa 
obozowiska. Punkt ten musi mieć łączność ra-
diową zorganizowaną na przykład na bazie sa-
mochodu dowodzenia i łączności. W ten sposób 
zapewniony zostanie kontakt ze sztabem oraz 
pododdziałami ćwiczącymi. Również na samym 
terenie obozowiska konieczne jest zorganizowa-
nie łączności między poszczególnymi funkcyj-
nymi obozowiska a osobami pozostającymi 
w obozowisku. Każdy pododdział, a właściwie 
każda z osób przebywających na terenie bazy 
operacji, powinna zostać zapoznana z zasadami 
bhp oraz regulaminem obozowiska; informacje 
te powinny się znaleźć na przykład na tablicy 
ogłoszeń.

Kolejny element, z którym musi się zmierzyć 
kierownictwo obozowiska, to zorganizowanie 
punktu kontroli osób i pojazdów wjeżdżających 
i wyjeżdżających. W punkcie tym należy prowa-
dzić ewidencję pojazdów i przemieszczających 
się ludzi. Dobrą praktyką jest przygotowanie dla 
wszystkich wjeżdżających pojazdów przepu-
stek, które powinny zostać umieszczone w wi-
docznym miejscu.

Należy się również zastanowić nad wystawia-
niem nocnych wart patrolujących teren obozowi-
ska, szczególnie gdy brak ogrodzenia. Ważnym 
elementem jest oświetlenie obozowiska oraz za-
pewnienie dostępu do energii elektrycznej, którą 
często zapewniają agregaty prądotwórcze. 
Wybierając takie rozwiązanie, należy tak usytu-
ować wszystkie agregaty, by hałas ani spaliny nie 
przeszkadzały wypoczywającym ratownikom.

Wyżywienie 
Stanowi jeden z ważniejszych elementów zabez-
pieczenia logistycznego. Zgodnie z opisaną 
wcześniej zasadą samowystarczalności pod-
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oddziałów COO, każdy z nich powinien być 
przygotowany do prowadzenia działań przez 
36 godzin bez pomocy z zewnątrz, opierając się 
na własnym zaopatrzeniu. Ostatnio najczęściej 
stosowanym rozwiązaniem jest przygotowywa-
nie zapasu indywidualnych strażackich racji 
żywnościowych dla całego pododdziału. Zdarza 
się również, że ze środków, którymi dysponuje do-
wódca danego pododdziału, kupuje się prowiant 
w trakcie dojazdu bądź już na miejscu działań.

Po upływie 36 godzin wyżywienie zapewnia 
organizator ćwiczeń, czyli najczęściej komenda 
powiatowa/miejska/wojewódzka, na której te-
renie prowadzone są działania. Najczęstszym 
sposobem organizacji wyżywienia jest skorzy-
stanie z usług firmy cateringowej, choć bywa, 
że posiłki dostarczaja stołówki szkół PSP. 
Warto zadbać również o zorganizowanie do-
starczania posiłków do poszczególnych stref 
ćwiczeń. 

Rozpatrując aspekty wyżywienia, nie można 
zapomnieć o zapewnieniu odpowiedniej ilości 

napojów dla ratowników. Przy planowaniu 
warto rozważyć zakup wody w butelkach o po-
jemności 0,2 – 0,7 l. Rozwiązanie takie pozwa-
la uniknąć picia wody z jednej butelki, co 
w warunkach obniżonego poziomu higieny 
może uchronić przez rozprzestrzenianiem się 
pewnych chorób. 

Zaopatrzenie w paliwo
Zaopatrzenie w paliwo pojazdów i sprzętu użyt-
kowanego w trakcie ćwiczeń można rozwiązać 
na dwa sposoby. W przypadku pojazdów wcho-
dzących w skład pododdziałów COO dyspono-
wanych do działań stosowane są ustalenia za-
warte w „Zasadach finansowania COO” 
podpisanych przez komendanta głównego PSP 
w 2011 r. Mówią one o tym, iż wszystkie pojazdy 
COO zadysponowane do działań przybywając 
do PPSiŚ powinny być zatankowane do pełna 
na koszt macierzystej jednostki, która zresztą po-
krywa koszt przejazdu w obie strony. Tankowanie 
w trakcie działań, jak również zatankowanie 
do pełna przed wyjazdem po zakończeniu dzia-
łań, zabezpiecza komenda wojewódzka/powia-
towa/miejska, na której terenie prowadzone są 
działania/ćwiczenia. Do zadań organizatorów 
ćwiczeń należy rozpoznanie lokalizacji pobli-
skich stacji paliw i uzgodnienie z ich właściciela-
mi czasu (pór) tankowania, przepustowości itp. 
Alternatywnym, aczkolwiek stosowanym sposo-
bem zabezpieczenia jest też możliwość zadyspono-
wania cysterny z paliwem, która mogłaby dowozić 
je w konkretne strefy działań.

Punkt napraw pojazdów i sprzętu
Podczas ćwiczeń nieuniknione są awarie, 
uszkodzenia samochodów lub sprzętu. Naj-
częściej organizatorzy starają się wyjść naprze-
ciw potrzebom z tym związanym i zapewniają 
na terenie obozowiska punkt doraźnych na-
praw, w którym można usunąć mało skompli-
kowane uszkodzenia. Ważne jest, by osoby od-
powiedzialne za organizację takiego punktu 
miały gotowe rozwiązania poważniejszych pro-
blemów technicznych. Dobrym sposobem jest 
wcześniejsze podpisanie umowy czy porozu-
mienia z lokalnymi podmiotami zewnętrznymi 
realizującymi usługi naprawy samochodów czy 
sprzętu, i to zarówno z działającymi stacjonar-
nie, jak i mobilnymi, mogącymi dotrzeć w moż-
liwie krótkim czasie do miejsca awarii pojazdu. 
Istotne jest też rozpoznanie możliwości holo-
wania uszkodzonych pojazdów we własnym 
zakresie, jak też przez firmy zewnętrzne.

Szczegółowy sposób rozliczania kosztów 
napraw znajduje się w przytaczanych już 
„Zasadach finansowania COO”. Koszty napra-
wy awarii, które wystąpiły podczas dojazdu 
do obozowiska i powrotu do jednostki macie-
rzystej, ponosi komenda wojewódzka PSP, 
z której zadysponowano siły i środki. Jeżeli 

do awarii doszło podczas ćwiczeń, pokrywa je 
komenda wojewódzka PSP, na której terenie 
odbywają się ćwiczenia. Jeżeli uszkodzenia są 
poważne, zapewnia również transport pojazdu 
(holowanie) do jednostki macierzystej, a napra-
wa odbywa się na koszt komendy wojewódz-
kiej PSP dysponującej siły i środki do ćwiczeń.

Opieka medyczna  na wypadek 
realnego zdarzenia
Często zdarza się, że organizatorzy ćwiczeń 
starają się wykorzystać zapraszane zespoły re-
alizujące pomoc medyczną zarówno jako ćwi-
czących, jak i – niejako przy okazji – do za-
bezpieczenia medycznego na wypadek 
zdarzenia rzeczywistego. Podwójna rola po-
woduje, iż podmioty te nie są w stanie być 
w ciągłej gotowości, by zabezpieczyć ewentu-
alne zdarzenie na miejscu obozowiska. Stąd 
apel do organizujących ćwiczenia, aby roz-
dzielić te funkcje na różne zespoły ratownic-
twa medycznego. Zorganizowanie kilku takich 
zespołów nie zawsze jednak jest łatwe, a czę-
sto bywa nie lada wyzwaniem. Jeśli nie wiado-
mo, o co chodzi, to pojawiają się kwestie regu-
lacji finansowych.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe
Patrząc na sprawę z zewnątrz, dziwne mogło-
by się wydawać organizowanie na czas ćwi-
czeń, bądź co bądź ratowniczych, zabezpie-
czenia na wypadek zdarzeń realnych 
związanych z pożarami czy miejscowymi za-
grożeniami. Jednakże zdrowy rozsądek i do-
świadczenia lat ubiegłych pokazują, iż zabez-
pieczenie obozowiska zastępem pożarniczym 
jest jak najbardziej uzasadnione. Okazuje się 
zatem, by jeszcze przed rozpoczęciem ćwiczeń 
określić, kto odpowiada za takowe zabezpiecze-
nie, gdzie stacjonuje i w jaki sposób można się 
z nim skontaktować.

***
Trudno wymienić i szczegółowo opisać 

wszystkie aspekty, które należy rozpatrzyć 
przy planowaniu organizacji zabezpieczenia 
logistycznego na czas ćwiczeń. Sam proces 
organizacji takiego zabezpieczenia jest stale 
udoskonalany. W każdych ćwiczeniach ujaw-
niają się niedoskonałości wybranych i zasto-
sowanych rozwiązań, te należy poprawić 
i udoskonalić przy organizacji następnych. 
Dlatego warto starać się, by ćwiczenia ratow-
nicze nie kończyły się na odcinkach bojo-
wych, lecz swoim zasięgiem obejmowały 
również logistykę.                                             
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St. kpt. Dariusz Kurowski i kpt. Marcin Pater 
pracują w Wydziale Odwodów Operacyjnych 

i Działań Międzynarodowych KCKRiOL KG PSP

Bryg. Marek Szlachciuk, naczelnik Wydziału 
Kwatermistrzowskiego w KW PSP w Opolu:

W kwietniu na Opolszczyźnie odbyły się 
międzywojewódzkie ćwiczenia COO Kędzierzyn 
– Las 2011. Wzięło w nich udział około 500 
strażaków PSP oraz OSP z województw: 
opolskiego, łódzkiego, śląskiego i małopolskiego, 
a także z Republiki Czeskiej. 
Podstawowym logistycznym założeniem ćwiczeń 
była samowystarczalność w zakresie wyżywienia 
i ewentualnych napraw sprzętu przez co najmniej 
36 godzin. Zadania szeroko pojętej logistyki 
(w tym przypadku pionu kwatermistrzowskiego 
i technicznego) można podzielić na dwa etapy. 
Pierwszy obejmował okres przed ćwiczeniami, 
kiedy należało opracować preliminarz kosztów 
ćwiczeń, zrealizować i rozliczyć zakupy 
sprzętu, materiałów i akcesoriów niezbędnych 
do przeprowadzenia ćwiczeń i będących 
w zakresie merytorycznego działania wydziałów, 
zapewnić wyżywienie i zakwaterowanie dla 
grupy obserwatorów i rozjemców. Etap drugi 
to czas ćwiczeń i zadania się z tym wiążące, 
czyli wyżywienie uczestników ćwiczeń i ich 
zakwaterowanie w obozowisku. W ramach 
obozowiska należało zapewnić:
● prawidłowe ustawienia namiotów i pojazdów,
●  współdziałanie z kierownikiem ćwiczeń, KDR 

i sztabem akcji w zakresie obiegu informacji 
na terenie obozowiska,

●  odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne dla 
uczestników ćwiczeń,

●  sprawny system napraw pojazdów, sprzętu 
silnikowego oraz sprzętu łączności,

●  organizację tankowania pojazdów w dniu 
przyjazdu, w trakcie ćwiczeń oraz po ich 
zakończeniu (wytypowanie stacji paliw),

●  przygotowanie do pracy i całodobowej obsługi 
technicznej samochodu dowodzenia i łączności,

● nagłośnienie placu w obozowisku,
●  nagłośnienie, laptop oraz rzutnik multimedialny, 

a także ekran w sali konferencyjnej w pobliżu 
obozowiska przewidzianej do prowadzenia te- 
oretycznych zajęć szkoleniowych dla uczest-
ników ćwiczeń.



RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI



10/2011

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Aby zapewnić pacjentowi maksymalny kom-
fort, wadę wzroku korygujemy nie na po-
wierzchni rogówki, lecz na głębokości 
0,1 mm. W tym celu tworzymy za pomocą 

lasera femtosekundowego płatek-klapkę, którą 
otwieramy, aby superszybkim laserem excimero-
wym zmienić krzywiznę rogówki. Takie modelowa-
nie powierzchni średnio trwa tylko 7 sekund. Po tej 
czynności ostrożnie zamykamy płatek i po zabiegu! 
Jest on bezbolesny, a precyzyjne cięcia goją się 
po 5-7 godzinach. 

Z nami bezpiecznie
Dzięki szybkiemu korygowaniu krzywizny po-
wierzchni rogówki (500 herców na sekundę) osiąga-
my możliwość zmiany wartości dioptrycznej oka 
o jedną dioptrię w ciągu 1,4 sekundy. Równocześnie 
nasz laser jako jedyny na rynku mierzy i kontroluje 
w trakcie zabiegu grubość rogówki. Każdy impuls 
lasera w trakcie zabiegu jest kontrolowany pod 
względem energetycznym poprzez przejście przez 
trzy „bramki”. Oznacza to stabilizację i bezpieczeń-
stwo dla oka. Zintegrowany system 6-D-Eyetracking 
jednocześnie kontroluje 1000 razy na sekundę pozy-
cję oka i zmienia kierunek promienia nawet przy 
najmniejszym drgnięciu gałki ocznej.

Ten rodzaj zabiegu gwarantuje co najmniej taką 
samą ostrość wzroku po zabiegu, jak przed zabie-
giem przy noszeniu okularów. W większości przy-
padków (szczególnie u osób z krótkowzrocznością) 
ostrość wzroku stabilizuje się jednak po kilku dniach 
na poziomie wyższym. Studia nad zabiegami lasero-
wymi wykazały, że jest on bezpieczniejszy niż 
np. noszenie soczewek kontaktowych. Po zabiegu 
wykonanym za pomocą laserów znajdujących się 
w naszym Centrum ryzyko infekcji wynosi zaledwie 
1:10 000.

Zapraszamy na badania
Zanim zdecydują się Państwo na ten fenomenalny 
zabieg, konieczne jest poddanie się szczegóło-
wym badaniom i testom, dającym całkowitą pew-
ność, że będzie on w Państwa przypadku całkowi-
cie bezpieczny. Rodzaj zabiegu, jego zakres 
i metodę wykonania określimy za pomocą najno-
wocześniejszego sprzętu diagnostycznego i po-
miarowego. 

W naszym Centrum Diagnostycznym opracuje-
my dokładną mapę topograficzną rogówki każdego 
oka, skanując ją w 25 000 punktów. Zmierzymy 
również jej grubość w 22 000 punktów. Ponadto 
zmierzymy oczy aberometrem określającym jakość 
całego systemu optycznego oka oraz wykonamy 
trójwymiarowy obraz rogówki przedniej komory, 
tęczówki i soczewki wewnątrzgałkowej. Określimy 
z dużą precyzją rzeczywistą wadę wzroku (dokład-
ność przekraczająca normalne badanie okulistycz-
ne), zmierzymy długość i ciśnienie gałki ocznej, tak 
by uzyskać wszystkie niezbędne do postawienia 
właściwej diagnozy i ustalenia optymalnych warun-
ków zabiegu parametry. Z każdym pacjentem prze-
prowadzamy dogłębną analizę jego indywidualnego 
problemu ze wzrokiem, odpowiadamy na wszystkie 
pytania i rozwiewamy wątpliwości.

Zdecydowani na laser
Jeżeli zdecydujecie się Państwo na zabieg, wspólnie 
ustalimy jego termin. Twardych soczewek kontakto-
wych nie można nosić na cztery, a miękkich na dwa 
tygodnie przed zabiegiem. Na zabieg powinniście 
Państwo zaplanować 4-6 godzin. Prosimy, by w dniu 
zabiegu nie robić makijażu, nie używać perfum, dez-
odorantu czy wody toaletowej. Należy też zrezygno-
wać z  napojów alkoholowych. Proszę przynieść 
ze sobą okulary przeciwsłoneczne bez korekcji. 
Przed zabiegiem jeszcze raz sprawdzimy Państwa 
oczy, a w jego trakcie na bieżąco będziemy informo-
wać o wykonywanych czynnościach. W sali zabie-
gowej może też przebywać osoba towarzysząca. 
Bezpośrednio po zabiegu nie wolno prowadzić po-

jazdów, niewskazana jest także jazda środkami ko-
munikacji miejskiej. Dobrze więc pojawić się na nim 
z osobą towarzyszącą. 

Lepsze oczy
Bezpośrednio po zabiegu wszystko widać przez lek-
ką mgłę, ale za to zdecydowanie lepiej niż wcześniej 
bez okularów. Po około 30 minutach jeszcze raz 
skontrolujemy oczy. Przez pierwszych 5-7 godzin 
może utrzymywać się uczucie obcego ciała 
w oczach. Najlepiej w tym czasie odpoczywać lub 
przespać się. Potem świat będzie wyglądał już zupeł-
nie inaczej. Otrzymają Państwo od nas krople, 
ochronę na oczy na noc i zalecenia – jak należy po-
stępować przez najbliższe dni. A następnego dnia 
podczas wizyty kontrolnej – szczegółowy plan za-
kraplania oczu na kolejne dni.

Po zabiegu kobiety nie mogą malować oczu przez 
blisko siedem dni, a decydując się na niego, nie po-
winny planować barwienia rzęs. Proces gojenia 
przebiega bardzo szybko. Na drugi dzień można już 
pracować, spacerować, uprawiać jogging, a nawet 
lecieć samolotem. Po trzech dniach jeździć na rowe-
rze, pod warunkiem założenia okularów ochronnych 
(przeciwsłonecznych), a po dwóch tygodniach upra-
wiać sporty siłowe, jeździć na nartach (w goglach, 
okularach przeciwsłonecznych), iść do sauny czy 
do solarium. Z pływaniem w basenie wstrzymajmy 
się na około miesiąc, a z nurkowaniem ponad trzy 
miesiące.

Możemy pomóc w finansowaniu całości lub czę-
ści kosztów zabiegu, a tym z Państwa, którzy miesz-
kają poza Krakowem, zorganizować pobyt w mie-
ście. 

Zapraszamy do Centrum Laserowego
Interoftalmika s.c. 

Kraków 31-209, ul. Fieldorfa Nila 10/3U 
tel. 12 655 14 67 lub 506 092 412

Przywracanie perfekcyjnego 
widzenia jest naszą fascynacją 
i głównym celem. Jako jedyne 
centrum laserowe w Polsce 

posiadamy najszybszy zestaw 
laserowy na świecie, 

precyzyjnie i bezpiecznie 
korygujący wady wzroku 

w zakresie 
od –12.0 do +6.0 dioptrii 

z cylindrem do 6.0 dioptrii.

Centrum 
Laserowe 
dobre na 
wzrok!



Do zadań szefa sztabu należy jego organi-
zacja, zastępowanie kierującego działa-
niem ratowniczym, zapewnienie współ-
działania zespołów sztabu, dowódców 

i specjalistów różnych dziedzin oraz właściwej 
współpracy z dowódcami sił zagranicznych. 
Poza tym to on analizuje i prognozuje rodzaje 
zagrożeń oraz prędkości i kierunki ich rozprze-
strzeniania się, przedstawia KDR propozycje 
dotyczące prowadzenia akcji, opracowuje za-
miar taktyczny, organizuje odprawy dowódców 
odcinków bojowych, nadzoruje i kontroluje 
wykonawstwo rozkazów i poleceń. Jego rola 
polega również na organizacji łączności i współ-
działania, zabezpieczenia logistycznego działań 
oraz koordynacji działań medycznych prowa-
dzonych na terenie akcji. To szef sztabu odpo-
wiada za przygotowanie propozycji decyzji ad-
ministracyjnych w stosunku do osób i obiektów 
znajdujących się na terenie prowadzonych dzia-
łań, wydnie zaświadczeń uczestnikom akcji, 
a także analizuje, bilansuje oraz przedkłada pro-
pozycje ponoszenia kosztów akcji.

Zespół analiz prognozuje rozwój zdarzeń, 
opracowuje rozkazy i meldunki, nadzoruje, ko-
ordynuje i kontroluje wykonanie zadań, a także 
prowadzi dokumentację operacyjną dotyczącą 
prowadzonych działań.

Organizacją łączności dowodzenia i współ-
działania zajmuje się zespół łączności, który 
przydziela kanały pracy i odpowiada za zapew-
nienie łączności radiowej, telefonicznej, a także 
wykorzystującej faksy, modemy i inne urządze-
nia służące przekazywaniu informacji.

Zespół logistyki organizuje punkt przyjęć sił 
i środków i odpowiada za rozprowadzenie ich 
na odcinki bojowe, zapewnia zaopatrzenie 
w środki gaśnicze i sprzęt specjalistyczny. Jest 
także odpowiedzialny za zakwaterowanie 
uczestników akcji, organizuje punkty wyżywie-
nia i polowe stacje obsługi sprzętu. Zespół fi-
nansowy analizuje koszty akcji, określa źródła 
jej finansowania i opracowuje zastawienia fi-
nansowe.

Koordynator medycznych działań ratowni-
czych prowadzi nadzór nad działaniami ratow-
nictwa medycznego w zakresie pomocy me-
dycznej udzielanej przez podmioty i ratowni- 
ków systemu na miejscu zdarzenia. Zespół pra-
sowy odpowiada za realizowanie zadań związa-
nych z obsługą mediów. Specjaliści i dowódcy 
z innych służb koordynują pracę podległych im 
podmiotów oraz przedstawiają KDR opinie 
i analizy niezbędne do opracowania sposobu 
prowadzenia działań.

Kto powinien pracować w sztabie?
Organizując ćwiczenia o dużym zasięgu, anga-
żujące siły i środki z kilku województw, trzeba 
powołać do sztabu funkcjonariuszy i specjali-
stów, którzy mają wiedzę, umiejętności i pre-

dyspozycje do pełnienia tak odpowiedzialnych 
funkcji. Doświadczeni oficerowie są potrzebni 
na przykład również do przygotowania doku-
mentacji i wykonania pozoracji. 

Kierownictwo KW PSP w Opolu, przygoto-
wując ćwiczenia Kędzierzyn – Las 2011, uzna-
ło, że oprócz własnych zasobów kadrowych tej 
komendy do sztabu powinni trafić oficerowie 
pionu operacyjnego z KM PSP w Opolu i ko-
mend powiatowych PSP województwa opol-
skiego. Dodatkowym argumentem przemawia-
jącym za tym rozwiązaniem była możliwość 
oceny pod kątem pełnienia kluczowych funkcji 
w strukturach odwodów operacyjnych kadry 

oficerskiej z terenu, która uzupełniałaby zasoby 
komendy wojewódzkiej. Kryterium doboru 
funkcjonariuszy do pracy w sztabie stanowiła 
ocena ich predyspozycji do pełnienia określo-
nych funkcji oraz analiza dotychczasowych 
osiągnięć w służbie. I tak zespół logistyki two-
rzyli funkcjonariusze wydziałów technicznego 
i kwatermistrzowskiego KW PSP w Opolu, na-
tomiast funkcje szefa sztabu i jego zastępcy 
oraz kolejne dwa kluczowe zespoły (analiz 
i łączności) powierzono oficerom pionu opera-
cyjnego z KP PSP woj. opolskiego. Do zespołu 
analiz oddelegowano również oficerów wy-
działu kontrolno-rozpoznawczego oraz pra-
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Wojciech LisoWski

Aby zapewnić sprawne dowodzenie, kierujący 
działaniem ratowniczym na szczeblu strategicznym 
powołuje – zgodnie z rozporządzeniem ministra SWiA 
w sprawie szczegółowych zasad organizacji KSRG 
– sztab akcji. O strukturze sztabu oraz liczbie 
pracujących w nim specjalistów decyduje rodzaj 
prowadzonych działań ratowniczych.

Sztab
fot. Artur Wiśniewski



cowników cywilnych wydziału operacyjnego 
komendy wojewódzkiej (byłych funkcjonariu-
szy), mających duże doświadczenie w progno-
zowaniu rozwoju zdarzeń, znających zagad- 
nienia organizacyjno-prawne. Na operatorów 
sprzętu łączności wyznaczono techników łącz-
ności o bardzo dużej wiedzy i umiejętnościach 
nie tylko w zakresie obsługi sprzętu, ale także 
w naprawach i konserwacji urządzeń łączności 
radiowej. Miało to kluczowe znaczenie podczas 
działań, ponieważ radiooperator na bieżąco po-
trafił diagnozować i usuwać nieprawidłowości 
czy drobne awarie sprzętu.

Ważnym elementem podczas prowadzenia 
dużych akcji ratowniczych jest także dobra ko-
munikacja ze środkami masowego przekazu, 
dlatego trzyosobowy zespół prasowy tworzyło 
dwoje rzeczników prasowych komendantów 
powiatowych oraz kierujący pracą zespołu 
rzecznik opolskiego komendanta wojewódzkie-
go PSP. Do zespołu specjalistów powołani zo-
stali przedstawiciele nadleśnictwa, a wśród 
nich – co bardzo ważne – zastępca nadleśnicze-
go. Jego obecność zagwarantowała szybki pro-
ces wdrażania wypracowanych przez sztab 
decyzji dotyczących tej instytucji. Do pracy 
w sztabie włączeni zostali także przedstawicie-
le Policji oraz pracownicy wydziałów zarządza-
nia kryzysowego samorządów, na których tere-
nie prowadzono ćwiczenia. 

Ponieważ koszty ćwiczeń i wszelkie formal-
ności zostały uregulowane na długo przed ich 
rozpoczęciem, powoływanie w sztabie zespołu 
finansowego mijało się z celem i ten zespół zo-
stał pominięty.

Idealne miejsce
Powołanie i zorganizowanie sztabu jest ele-
mentem ważnym dla skuteczności akcji, ale 
tylko wtedy, gdy miejsce, którym zostanie ulo-
kowany, będzie gwarantowało jego nieprzerwa-
ną pracę i łączność radiową z terenem działań, 
dającą stały dostęp do informacji, a stan dróg 
dojazdowych nie będzie budził zastrzeżeń. 
W przypadku ćwiczeń Kędzierzyn – Las 2011 
na miejsce pracy sztabu wybrano siedzibę 
Nadleśnictwa Kędzierzyn. Sztab miał więc 
do dyspozycji: parterowy, oddzielny budynek 
z przestronną salą operacyjną i zapleczem so-
cjalnym, funkcjonującą łączność radiową 
Lasów Państwowych, telefonię stacjonarną, 
projektor multimedialny, tablice ścienne, 
utwardzony plac wewnętrzny pozwalający 
na ustawienie samochodu dowodzenia i łączno-
ści, a usytuowanie obiektów nadleśnictwa 
w najwyższym punkcie terenu gwarantowało 
dobrą łączność radiową z ćwiczącymi. 

W działaniu
Pierwszym zadaniem sztabu było zorganizowanie 
punktu przyjęcia sił i środków, który ostatecznie 

ulokowano na terenie JRG 1 w Kędzierzynie-
Koźlu. Zespół logistyczny musiał zmierzyć się 
z problemem lokalizacji obozowiska: ze względu 
na obfite opady deszczu dzień wcześniej miejsce, 
które zaproponowano początkowo, nie spełniłoby 
swojego zadania. Jedynym rozsądnym rozwią-
zaniem okazało się ulokowanie obozowiska 
na terenie i w obiektach JRG 1, pomimo utrud-
nień związanych z jej oddaleniem o kilkana-
ście kilometrów od miejsca ćwiczeń. Zespół 
łączności, mając do dyspozycji samochód 
SDŁ, bez problemu poradził sobie z zorgani-
zowaniem łączności radiowej ze stanowiskami 
kierowania opolskiego komendanta woje-
wódzkiego PSP, komendanta powiatowego 
PSP w Kędzierzynie-Koźlu oraz z dowódcami 
poszczególnych odcinków bojowych. Sztab 
mógł korzystać z sieci internetowej zestawio-
nej z własnego, niezależnego nośnika. Ten ro-
dzaj łączności wykorzystywany był przez po-
szczególne zespoły do przekazywania 
i zbierania informacji od służb i instytucji 
współdziałających, zastępując w większości 
tradycyjny faks. Celowo zaniechano korzysta-
nia z telefonii mobilnej, aby skupić się na bar-
dziej efektywnym wykorzystaniu sieci radio-
wej i doskonalić umiejętność pracy w roz- 
budowanej strukturze radiowej łączności. 
Zespół analiz na bieżąco prognozował roz-
wój pożaru, wypracowywał decyzje KDR, 
a kierownik zespołu prasowego przekazywał 
komunikaty adresowane do prasy i społe-
czeństwa. 

Wnioski
Kryterium powoływania funkcjonariuszy do 
sztabu oparte na powierzaniu niektórych klu-
czowych funkcji oficerom z komend powiato-
wych PSP okazało się posunięciem dobrym, 
ponieważ potwierdziło tezę, że w terenie 
mamy do dyspozycji dobrze wykształconą ka-
drę oficerską, przygotowaną do podejmowania 
nowych i trudnych zadań. Oficerowie sztabo-
wi dostali szansę kreatywnego działania i do-
skonalenia swoich umiejętności w warunkach 
dużej akcji, uwzględniając dodatkowy stres 
związany z bieżącym ocenianiem ich poczy-
nań przez rozjemców. Efektem ćwiczeń jest 
reorganizacja sztabu wojewódzkiej brygady 
odwodowej, który został poszerzony o spraw-
dzonych specjalistów z terenu. Sprawdziło się 
powierzenie zabezpieczenia logistycznego 
działań, w tym zespołu w sztabie, wydziałowi 
kwatermistrzowskiemu komendy wojewódz-
kiej PSP w Opolu, ale niezbędna okazała się 
obecność w zespole logistycznym sztabu funk-
cjonariuszy z terenu, na którym prowadzone są 
działania. Znajomość własnego powiatu daje 
możliwość szybkiej weryfikacji choćby miejsc, 
które mogą zostać wykorzystane na obozowi-
sko czy sposobu zaopatrzenia w paliwo.

Niezbędnym atrybutem pracy sztabu, 
a w szczególności KDR na poziomie strate-
gicznym, jest odpowiednio wyposażony sa-
mochód dowodzenia i łączności. Na obecnym 
poziomie rozwoju techniki poza radiotelefo-
nami oraz wygodnym miejscem pracy dla 
KDR i szefa sztabu takie elementy, jak dostęp 
do internetu, przenośne komputery z oprogra-
mowaniem do prognozowania rozwoju za-
grożeń, klimatyzacja czy awaryjne zasilanie 
w energię elektryczną za pomocą agregatu 
prądotwórczego należy traktować jako pod-
stawowy standard wyposażenia.

Pierwszego dnia ćwiczeń wystąpiły opóź-
nienia w przekazywaniu meldunków pomię-
dzy dowódcami odcinków bojowych i szta-
bem akcji. Powodowało to także opóźnienia 
w aktualizacji przez sztab danych o sytuacji 
pożarowej. Dlatego w drugim dniu ćwiczeń 
wyznaczono oficerów łącznikowych, którzy 
oddelegowani zostali na poszczególne odcin-
ki bojowe, co zdecydowanie poprawiło ko-
munikację ze sztabem.

Ważnym elementem łączności podczas ak-
cji ratowniczych jest także telefonia komór-
kowa. Niestety, podczas niektórych dużych 
akcji ratowniczych, jak na przykład po przej-
ściu trąby powietrznej i uszkodzeniu nadajni-
ków, skorzystanie z niej staje się niemożliwe. 
Dlatego podczas ćwiczeń celowo zaniechano 
korzystania z tej możliwości przekazywania 
informacji pomiędzy sztabem i dowódcami 
odcinków bojowych, wykorzystując jedynie 
łączność radiową. Decyzja ta związana jest 
także z obserwowanym coraz częściej komu-
nikowaniem się dowodzących ze stanowiska-
mi kierowania właśnie poprzez telefonię ko-
mórkową i zaniedbywanie doskonalenia 
pracy w systemie łączności radiowej, a jed-
nocześnie rejestracji korespondencji, która 
ma kolosalne znaczenie podczas sporządza-
nia analizy zdarzenia.

Planując ćwiczenia o tak dużym zasięgu, 
nie należy skupiać się na urozmaiceniu ich 
dużą liczbą podgrywek z innych dziedzin ra-
townictwa (wysokościowego, wodnego czy 
medycznego) oraz dynamiką rozwoju sytu-
acji szybszą, niż miałaby miejsce w rzeczy-
wistości. Skutkiem takiego działania jest bo-
wiem sprowadzenie pracy sztabu i KDR 
do ciągłego podejmowania decyzji w trybie 
natychmiastowym (interwencyjnym) – sztab 
na poziomie kierowania strategicznego powi-
nien ćwiczyć bardziej koncepcyjnie.            
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Bryg. Wojciech Lisowski jest zastępcą komendanta 
powiatowego PSP w Strzelcach Opolskich



Ćwiczenia należą do najważniejszych 
form szkolenia i doskonalenia zawodo-
wego. Często polegają na wielokrotnym 
powtarzaniu określonych czynności, 

których celem jest zwiększenie sprawności 
działania strażaków, a w szczególności prowa-
dzenia działań gaśniczych i ratowniczych, do-
wodzenia i współdziałania, sprawiania i obsługi 
sprzętu. Uprawnione wydaje się więc twierdze-
nie, że ćwiczenia są tym rodzajem działalności 
operacyjnej, który przynosi dużą satysfakcję 
i dostarcza wielu pozytywnych emocji. Bo któż 
nie przedkłada dobrze zaplanowanych, zorgani-
zowanych i przeprowadzonych ćwiczeń nad 
papierkową robotę…

Czym więc są ćwiczenia? W najprostszej de-
finicji można by powiedzieć, że są przełoże-
niem teorii na praktykę, albo inaczej: sprawdze-
niem teorii w praktyce. Stare utarte powiedzenie 
„im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej 
krwi w boju” długi czas było sztandarową my-
ślą przewodnią zarządzających i organizatorów 
ćwiczeń. 

Wydaje się, że czasy te już minęły, a na pew-
no bardzo się zmieniły. Nie zaryzykuję tezy, że 
maksyma jest nieaktualna, ale na pewno myśle-
nie osób odpowiedzialnych za poziom wyszko-
lenia strażaków PSP i jednostek OSP uległo 
przewartościowaniu. Starsi strażacy pamiętają 
doskonale zestaw ćwiczeń ze sprzętem, który 
zawierał informacje o czasie realizacji takiego 
czy innego zadania bądź rozwinięcia. Nale-
żałoby się zastanowić, czy to dobrze, że stan-
dardy szkolenia się zmieniły, czy może wręcz 
przeciwnie. Pozwolę sobie na stwierdzenie, że 

ani dobrze, ani źle. W takim procesie szkolenia 
strażaka uczono automatycznego wykonywania 
pewnych czynności manualnych, co miało swo-
je pozytywne strony, ale, mówiąc w uproszcze-
niu, wystarczyło robić szybko i bezmyślnie, 
a ocena działania była pozytywna. 

Istota ćwiczeń
Otwarte pozostaje pytanie, czym tak naprawdę 
są ćwiczenia i jak je przeprowadzać. Fachowa 
literatura w tym zakresie jest bardzo uboga, 
w dodatku nie najnowsza. Szperając wśród 
różnych materiałów, można jednak natrafić na 
bardzo ciekawe opracowania, które oddają 
istotę ćwiczeń.

Celem ćwiczeń powinno być odgrywanie 
ról w sytuacjach wyimaginowanego zdarze-
nia. Cel powinien być sprecyzowany jasno 
i zwięźle, gdyż stanowi on kryterium, według 
którego ćwiczenia zostaną ocenione. Naj-
częściej precyzuje się cele ćwiczeń, rozpisując 
je na ogólne i szczegółowe, nazywane również 
operacyjnymi. Cele ogólne to świadomie zało-
żone efekty, które chcemy uzyskać w wyniku 
kształcenia. Odnoszą się do stanu finalnego, 
nie stanowiąc skończonego i zamkniętego re-
zultatu procesu nauczania. Wykazują główne 
kierunki dążeń, stanowiąc precyzyjne wytycz-
ne. Aby cele ogólne zostały zastosowane 
w praktyce, powinny być wyrażone w postaci 
zadań, problemów, poleceń, a więc w katego-
riach operacyjnych. Cele szczegółowe (opera-
cyjne) są natomiast opisem wyników, które 
powinny być uzyskane. Cele te wyznaczają 
drogę postępowania dydaktycznego, sugerują 

podjęte decyzje i podjęte działania. Działaniem 
zawartym w celach operacyjnych jest opis za-
dań, które mają być stopniowo wykonywane, 
do osiągnięcia celu ogólnego.

Realizację ćwiczeń powierzamy powołane-
mu zespołowi. Liczebność zespołu zależy 
od rozmiarów ćwiczenia, terminu jego realiza-
cji oraz stopnia skomplikowania.

Symulowane ćwiczenie ma zastąpić rzeczy-
wistość w sposób maksymalnie realistyczny. 
Realizm jest traktowany jako podstawowy pa-
rametr ćwiczenia.

Przygotowując założenia taktyczne, należy 
zwrócić uwagę na ich realność i maksymalne 
zbliżenie do rzeczywistych warunków budow-
lanych, technologiczno-produkcyjnych, tereno-
wych, atmosferycznych, pory roku oraz dnia. 
Założenie może być uzupełnione sytuacjami, 
jakie mogą rzeczywiście w danych warunkach 
i momencie wystąpić.

W temacie ćwiczeń poruszamy się trochę 
po omacku. Zaryzykuję twierdzenie, że w dzia-
łalności operacyjnej z dużą satysfakcją przyjęte 
byłyby dokumenty, które definiowałyby ten ob-
szar naszej działalności i dawałyby odpowiedź 
na podstawowe pytania:

● Jaki rodzaj ćwiczeń należy przeprowadzaćna 
poszczególnych poziomach organizacyjnych PSP?

● Jak często należy przeprowadzać ćwicze-
nia określonych rodzajów?

● Jak zaplanować, przygotować i przeprowa-
dzić ćwiczenia?

● W jaki sposób przygotować pozorację, by 
była zrozumiała dla wszystkich uczestników ćwi-
czeń?
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Planować 
czy nie?

Dariusz GoźLiński

Czy organizator ćwiczeń musi zdefiniować siły 
i środki, które będą w nich uczestniczyły? 
W mojej ocenie, poza nielicznymi wyjątkami, 
nie musi, a nawet bardzo często nie powinien.

Siły i środki w ćwiczeniach



Odpowiedzi na te z pozoru bardzo proste py-
tania usystematyzowałyby wiele nurtów myślo-
wych i pozwoliłyby uporządkować działania. 

Wdrożenie zasad organizacji ćwiczeń mię-
dzywojewódzkich było niezwykle cenne. Dzię-
ki temu wypracowano chociażby zasady oceny 
ćwiczeń. Te wielkie przedsięwzięcia organizacyj-
ne spowodowały, że sąsiadujące ze sobą woje-
wództwa musiały nawiązać współpracę i wspól-
nie przebrnąć przez proces przygotowania 
i realizacji zadań. Na naradach pionu operacyj-
nego zarówno na poziomie Komendy Głównej 
PSP, jak i komend wojewódzkich szeroko oma-
wiano zagadnienia związane z przygotowania-
mi do ćwiczeń, ich realizacją i wypływającymi 
z nich wnioskami.

Od celu do sił i środków
Posłużę się przykładem z życia, z niedalekiej 
przeszłości. Komenda wojewódzka, realizując 
zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska, zor-
ganizowała i przeprowadziła ćwiczenia spraw-
dzające założenia zewnętrznego planu opera-
cyjno-ratowniczego w jednym z zakładów 
stwarzających duże ryzyko wystąpienia poważ-
nej awarii przemysłowej. Ów zakład dyspono-
wał własną służbą ratowniczą i tak naprawdę 
funkcjonariusze komendy wojewódzkiej wy-
stępowali bardziej w roli obserwatorów i roz-
jemców niż prawdziwych uczestników procesu 
decyzyjnego. Pomijam milczeniem przebieg 
ćwiczeń – i tak nie ma znaczenia dla końcowe-
go wniosku. Główny rozjemca (doświadczony 
oficer pionu operacyjnego), zabierając głos po 
zakończeniu przedsięwzięcia, rozpoczął pyta-
niem: jaki był cel tych ćwiczeń? A ponieważ nie 
doczekał się odpowiedzi, na tym swoją wypo-
wiedź zakończył. Wiele razy w działalności 
operacyjnej spotykamy się z pomysłami czy 
prośbami o zorganizowanie i przeprowadzenie 
ćwiczeń. Jak więc rozpocząć proces koncep-
cyjny? Moim zdaniem właśnie od zadania so-
bie pytań, jaki ma być cel ćwiczeń, co za ich 
pomocą chcemy osiągnąć. Odpowiedź na nie 
kierunkuje dalszy proces przygotowywania 
i realizacji. 

Należy wyraźnie wyodrębnić dwie grupy ce-
lów. Pierwsza z nich to cele szkoleniowe, czyli 
przede wszystkim ćwiczenia manualne, pozwa-
lające na dokładne poznanie konkretnego 
sprzętu czy nabycie określonych umiejętności. 
Druga grupa celów obejmuje te, które dają się 
definiować przez treści doskonalenia zawodo-
wego, jak również cele typowo kontrolne, po-
zwalające na ocenę przygotowania jednostki do 
realizacji określonych zadań. Tej drugiej grupie 
chciałbym się bliżej przyjrzeć. 

Tak naprawdę możemy chyba wymyślić nie-
skończoną liczbę celów ćwiczeń. Przecież ce-
lem samym w sobie może być np. sprawdzenie 
czasu koncentracji określonych pododdziałów 

PSP czy OSP, umiejętności kierowania i dowo-
dzenia siłami i środkami trzech batalionów 
kompanii gaśniczych, złożonych dla utrudnie-
nia z jednostek PSP i OSP, na dodatek z różnych 
województw. Kiedy definiujemy cel ćwiczeń, 
musimy mieć na uwadze wszystkie konsekwen-
cje, jakie realizacja tego celu będzie ze sobą 
niosła. W ten sposób pośrednio przechodzimy 
do określania sił i środków zaangażowanych 
w nasze przedsięwzięcie. Zastanówmy się nad 
pytaniem: czy organizator ćwiczeń musi zdefi-
niować siły i środki, które będą w ćwiczeniach 
uczestniczyły? W mojej ocenie, poza nieliczny-
mi wyjątkami, nie musi, a nawet bardzo często 
nie powinien. Jeżeli celem naszych działań jest 
sprawdzenie przywołanego wcześniej parame-
tru, czyli czasu koncentracji pododdziałów PSP 
czy OSP, to oczywistą sprawą jest, że należy 
na wstępie jasno określić, jakich sił i środków 
ma to dotyczyć. Jednak im bardziej otwarte są 
ćwiczenia, tym większe dają możliwości bieżą-
cej aranżacji epizodów i zaangażowania w re-
alizację zadań osób ćwiczących. 

Posłużę się przykładem sprzed kilku lat. 
W jednej z komend powiatowych przeprowadzali-
śmy ćwiczenia przy okazji kontroli problemowej 
stanu organizacji krajowego systemu ratowniczo-
-gaśniczego. Zdecydowaliśmy, że sprawdzimy 
umiejętność sprawiania zapór na rzece. Żeby całe-
mu przedsięwzięciu dodać kolorytu, w drodze 
do jednostki wstąpiliśmy do stanowiska kiero-
wania komendanta powiatowego Policji i po-
prosiliśmy kolegę policjanta, żeby o konkretnej 
godzinie połączył się z dyżurnym powiatowego 
stanowiska kierowania i przekazał mu informa-
cję, że otrzymał zgłoszenie o ogromnej plamie 
substancji ropopochodnej na rzece. Ku naszej 
uciesze policjant z radością zgodził się zrobić 
strażakom dowcip i zadzwonił o umówionej 
godzinie. Kiedy zgłaszał strażakom problem, 
byliśmy już w jednostce, a nasze miny mówiły 
dowódcy JRG stanowczo: to nie my, my nic nie 
wiemy! W tym momencie rozpoczął się proces 
oceny ćwiczeń. Dalsze wydarzenia przebiegały 
standardowo: zadysponowano sił i środki zgod-
nie z powiatowym planem ratowniczym, a do-
wódca samochodem operacyjnym skierował się 
w miejsce, gdzie widziano plamę ropy, aby po-
twierdzić zdarzenie. W tym momencie całe mi-
sternie przygotowane i uknute przedsięwzięcie 
wzięłoby w łeb, gdyby nie fakt, że samochód 

operacyjny się zepsuł, a dowódca utknął w dro-
dze. Zespół kontrolny z komendy wojewódz-
kiej, który był już w drodze z siłami i środkami 
zadysponowanymi do zdarzenia, niezwłocznie 
zaoferował swoją pomoc, udał się we wskazane 
przez dyżurnego PSK miejsce i oczywiście po-
twierdził istnienie wielkiej plamy ropy. Dalsze 
działania podejmowane przez KDR były reali-
zowane w przekonaniu, że do zdarzenia doszło 
naprawdę. Dopiero w momencie, kiedy na 
miejsce działań chciał zadysponować sprzęt, 
którego użycie rodziłoby zobowiązania finan-
sowe, dowiedział się, jaka jest prawda. 

To cała historia tego przedsięwzięcia. W przy-
padku podobnych ćwiczeń w ogóle nie można 
mówić o próbie wcześniejszego określenia wiel-
kości sił i środków, gdyż ze względów oczywi-
stych jest to jeden z elementów oceny ćwiczeń, 
w tym przypadku oceny działań KDR. Proszę 
przeanalizować cały ten przypadek i zastano-
wić się, jakie możliwości dało nam, kontrolują-
cym KSRG na terenie powiatu, to zdarze-
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Klucz do organizacji 
i przeprowadzania ćwiczeń

 Najważniejszym z najważniejszych w plano-
waniu ćwiczeń jest ich cel – to on determinuje 
dalsze decyzje co do udziału sił i środków, ich 
ewentualnego podziału na odcinki bojowe, 
zakresu działań podlegających ocenie itp.
 Rozpoczynając przygotowania do ćwiczeń, 
wskażmy kierownika ćwiczeń i pozwólmy mu 
realizować swoje obowiązki, określając cel 
– przecież również decyzje kierownika ćwiczeń 
podlegają ocenie.
 Zadbajmy o opracowanie i wdrożenie uregulo-
wań prawnych dotyczących realizacji ćwiczeń. 
Należy ujednolicić najważniejsze kwestie, co 
pozwoli na swobodniejsze poruszanie się w tym 
obszarze.
 Stwórzmy warunki dla powstawania nowej 
fachowej literatury traktującej o ćwiczeniach. 
Trzeba wypełniać lukę w tym obszarze.
 Przygotowując ćwiczenia, nie zakładajmy, że 
jesteśmy najmądrzejsi. Przygotujmy ćwiczenia 
w najmniejszym zakresie, jaki jest potrzebny 
do osiągnięcia ich celu, natomiast całą resztę 
pozostawmy ćwiczącym, którzy zapewne 
niejednym rozwiązaniem nas pozytywnie 
zaskoczą.
 Nie łączmy ćwiczeń z pokazami. Nie można 
zlać w jedno tych dwóch różnych przedsięwzięć.
 Zadbajmy o specjalistyczny język używany 
w straży pożarnej. Precyzja wysławiania się 
pozwala na skuteczną komunikację.
 Nie róbmy ćwiczeń dla sztuki. To zmarnowany 
czas i energia.

Jeżeli celem naszych działań jest sprawdzenie przywołanego 
wcześniej parametru, czyli czasu koncentracji pododdziałów PSP 
czy OSP, to oczywistą sprawą jest, że należy na wstępie jasno 
określić, jakich sił i środków ma to dotyczyć. Jednak im bardziej 
otwarte są ćwiczenie, tym większe dają możliwości bieżącej aranża-
cji epizodów i zaangażowania w realizację zadań osób ćwiczących.





nie w zakresie oceny działalności po- 
szczególnych elementów operacyjnych, które 
miały doprowadzić do przeprowadzenia sku-
tecznej akcji ratowniczej. A przecież w ćwicze-
niach chodzi właśnie o to, by osiągnąć zamie-
rzony cel. I celem nie mogą być udane 
ćwiczenia – raczej należałoby stwierdzić, że 
im bardziej ćwiczenia nie wyjdą, tym bardziej 
się udały. Jaka jest wartość ćwiczeń, po któ-
rych nasuwa się tylko wniosek, że przebiegły 
sprawnie?

Rzecz ma się zupełnie inaczej w przypadku 
ćwiczeń, których celem jest sprawdzenie umie-
jętności współdziałania sił i środków z powiatu 
w sile kompanii. Wówczas wstępne określenie 
sił i środków jest niezbędne; cel ćwiczeń pomi-
ja ten element w zakresie ich oceny, a skupia się 
wyłącznie na innych, chyba że w założeniach 
został ukryty fakt, że postawione zadanie nie da 
się zrealizować za pomocą dostępnych sił 
i środków, a dojście do tego wniosku jest ele-
mentem oceny działań KDR. 

Kiedy planujemy siły i środki
Powróćmy w rozważaniach do ćwiczeń mię-
dzywojewódzkich, których realizację zainic- 
jował i zapoczątkował obecny zastępca ko- 
mendanta głównego PSP ds. operacyjnych. 
Przystępując do przygotowania ćwiczeń, nale-
ży rozważyć wiele aspektów, a wśród nich je-
den z najważniejszych – jakie siły i środki zo-
staną w nie zaangażowane. Żeby zmierzyć się 
z tym pytaniem, trzeba sobie odpowiedzieć na 
pytanie, jaki jest pomysł na realizację ćwiczeń? 
Wśród rodzajów ćwiczeń międzywojewódz-
kich zdefiniowanych przez Komendę Główną 
PSP są ćwiczenia o tematyce łatwiejszej, np. 
pożary kompleksów leśnych, i trudniejsze, jak 
choćby ćwiczenia specjalistycznych grup ra-

towniczych. Wracając jednak do pytania – uza-
sadnione jest twierdzenie, że skoro w ćwicze-
niach mają uczestniczyć siły i środki z czterech 
województw, to należy tak zaplanować ich 
przebieg, aby zaangażować zasoby każdego 
z nich. W chwili, kiedy pododdziały ćwiczące 
zostały zdefiniowane, równie ważnym zada-
niem jest określenie miejsca ćwiczeń, a to z ko-
lei powinno być wręcz zdeterminowane przez 
możliwości logistyczne (zapewnienie miejsca 
na rozwinięcie obozowiska oraz wyżywienia 
dla wszystkich uczestników po upływie 36 go-
dzin od chwili zadysponowania). Jeżeli ten ele-
ment mamy określony, pozostaje wyłącznie 
przygotować i opisać epizody ćwiczeń, opraco-

wać sposób pozoracji oraz określić harmono-
gram realizacji poszczególnych sekcji ćwiczeń. 
W tym momencie, zapewne ku przerażeniu 
wielu, pozwolę sobie stwierdzić, że na tym 
przygotowanie ćwiczeń się kończy. Cała reszta 
działalności powinna wynikać z bieżących po-
trzeb operacyjnych, a obowiązek ich realizacji 
powinien być na bieżąco nakładany na właści-
we w sytuacji faktycznych działań osoby funk-
cyjne w poszczególnych komendach. 

Prosty przykład na poparcie tej tezy: na ćwi-
czenia międzywojewódzkie realizowane przez 
województwo kujawsko-pomorskie były dys-
ponowane siły i środki z województwa pomor-
skiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazur-
skiego. Siły wysłanych kompanii po skon- 
centrowaniu udawały się do Włocławka, gdzie 
należało je przyjąć. Jak powszechnie wiadomo, 
trzeba zorganizować punkt przyjęcia sił i środ-
ków, tylko jaki sens miałoby wcześniejsze defi-
niowanie tego zadania, wyznaczenie ludzi, 
przewidzenie miejsca, skoro we właściwym 
czasie kierownik ćwiczeń poinformował MSK 
we Włocławku, że ma zorganizować i przyjąć 
spoza województwa trzy kompanie, a sposób 
realizacji tego zadania był elementem oceny 
ćwiczeń? O ile uboższe byłyby ćwiczenia, gdy-
by nie pozwolono ćwiczącym na kreowanie 
własnych pomysłów, własnych koncepcji reali-
zacji zadań, które można później przedyskuto-
wać, ocenić i pochwalić lub też wskazać lepsze. 
Koncepcja wydaje się dość karkołomna i może 
być trudna do zaakceptowania przez przełożo-
nych odpowiedzialnych za wizerunek całego 
przedsięwzięcia, jednak warto jest podjąć trud 
i prowadzić ćwiczenia, które dają ćwiczącym 
swobodę myślenia. 

Na poparcie tej tezy przedstawię historię 
ćwiczeń, które w niedalekiej przeszłości zosta-
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Scenariusz ćwiczeń międzywojewódzkich sił i środków centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego AQUA 2009
Wtorek, 23 czerwca 2009 r.
Lp. Czas astronomiczny Miejsce prowadzenia 

epizodu
Zakres zadań prowadzonego epizodu Siły i środki do realizacji epizodu Do przygotowania Do oceny Uwagi dodatkowe

1. 15.00 wał przeciwpowodziowy 
przed mostem drogowym 
na prawym brzegu Wisły
w m. Włocławek 
(wskazane przez członka 
zespołu podgrywającego)

− przeprowadzić działania zmierzające 
do podwyższenia wału 
przeciwpowodziowego na całej jego 
długości (określonej przez członka 
zespołu podgrywającego) poprzez 
zastosowanie przeciwpowodziowych 
rękawów foliowych,

− efektem końcowym realizacji epizodu 
ma być zbudowanie podwyższenia 
wału składającego się z dwóch 
warstw rękawa (dwa wałki na dole i 
jeden na górze) z użyciem 
geowłókniny,

− warunkowo: wymiana jednego 
odcinka rękawa (dolnego), który 
uległ mechanicznemu uszkodzeniu

− siły i środki dostępne na 
miejscu ćwiczeń w liczbie
określonej przez KDR 
(przewidywane użycie całego 
potencjału ludzkiego)

− zabezpieczenie 5000 
worków oraz piasku 
(zarówno na miejscu 
ćwiczeń jak i możliwości 
dowozu),

− dwie pompy dużej 
wydajności muszą stać 
przygotowane na brzegu 
Wisły przed rozpoczęciem 
ćwiczeń,

− zabezpieczyć geowłókninę 
(odpowiednio wcześniej),

− rozpoznać wcześniej 
liczbę rękawów foliowych 
(do budowania tam)

− umiejętność 
organizacji pracy 
znacznej ilości sił 
Państwowej Straży 
Pożarnej,

− umiejętność 
realizacji zadania –
sprawiania sprzętu 
określonego w 
opisie epizodów,

− umiejętność 
organizacji pracy 
ludzi w warunkach 
pracy ciężkiej 
(kontrola 
przewidywania co 
do wydolności 
fizycznej 
organizmu)

Pompy 
przewidziane do 
udziału w ćwiczeniu 
muszą zjechać nad 
brzeg Wisły 
bezwzględnie przed 
rozpoczęciem 
realizacji epizodów 
1 i 2

2. równocześnie nabrzeże Wisły w tym 
samym miejscu (wskazane 
przez członka zespołu 
podgrywek)

− budowa doraźnego wału 
zabezpieczającego z worków z 
piaskiem (i ewentualnym użyciem 
geowłókniny) na powierzchni 
pochyłej przylegającej do nabrzeża 
Wisły o wysokości w najwyższym 
punkcie około 1,5 m,

− konstrukcja i sposób budowy wału 
musi spełniać zadanie, tj. utrzymać 
wodę, która zostanie wpompowana w 
powstałą nieckę

3. ok. 22.00
(po zmroku)

dolny i górny odcinek 
biegu Wisły po obu jej 
stronach; działania 
prowadzone z wody i na 
lądzie

− organizacja patroli nawodnych po 
obu stronach Wisły, zarówno w 
górnym, jak i dolnym jej biegu, na 
odcinku 3 km od zapory w obie 
strony

Ćwiczenie 
realizowane do 
czasu stwierdzenia 
przez zespół 
rozjemców, że 
przyjęte założenie 
jest prawidłowe

O ile uboższe byłyby ćwicze-
nia, gdyby nie pozwolono 
ćwiczącym na kreowanie 
własnych pomysłów, wła-
snych koncepcji realizacji 
zadań, które można później 
przedyskutować, ocenić 
i pochwalić lub też wskazać 
lepsze. Koncepcja wydaje się 
dość karkołomna i może być 
trudna do zaakceptowania 
przez przełożonych odpowie-
dzialnych za wizerunek 
całego przedsięwzięcia, 
jednak warto jest podjąć trud 
i prowadzić ćwiczenia, które 
dają ćwiczącym swobodę 
myślenia. 





ły przeprowadzone w jednym z powiatów wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego. Dotyczyły 
one zakładu, dla którego sporządzono ze-
wnętrzny plan operacyjno-ratowniczy. W woje-
wództwie kujawsko-pomorskim ćwiczenia 
praktyczne zazwyczaj poprzedzają ćwiczenia 
aplikacyjne. Ćwiczący tak daleko posunęli się w 
zapędach reżyserskich, że drugiego dnia, kiedy 
nastąpiło praktyczne sprawdzenie wypracowa-
nych wcześniej koncepcji, zdarzył się wypadek, 
który praktycznie rozłożył całe przedsięwzięcie. 
A zdarzenie było banalne. Jeden z zastępów, 
który odgrywał w ćwiczeniach kluczową rolę, 
został wezwany do faktycznych działań ratow-
niczych, więc z oczywistych względów nie 
przybył. Ćwiczenia okazały się serią potknięć, 
ponieważ zabrakło jednego aktora. Zestawmy 
to zdarzenie z innymi ćwiczeniami, prowadzo-
nymi w kompleksie leśnym w innym z powia-
tów naszego województwa. Jak zwykle ma-
newry były poprzedzone ćwiczeniami aplika- 
cyjnymi, podczas których trzy różne sztaby pra-
cowały nad tym samym problemem. Każdy 
z szefów sztabów przedstawił własny pomysł 
na realizację zadania, które zostało przed nim 
postawione. Jako główny rozjemca ćwiczeń, 
korzystając z uprawnień, zakomunikowałem 
ćwiczącym, że decyzję o tym, który z wypraco-
wanych wariantów zostanie przećwiczony 
w praktyce, przekażę parę minut przed ich roz-
poczęciem. To dodało realizmu procesowi decy-
zyjnemu KDR, gdyż niemożliwe było wcześniej-
sze określenie poszczególnych ról w przedsię- 
wzięciu. Zaryzykuję stwierdzenie, że taki sposób 
postępowania pozwala na pełniejsze wykorzysta-
nie czasu poświęconego na ćwiczenia. 

Dla zobrazowania tej tezy przedstawiam 
obok fragment dokumentacji kierownika ćwi-
czeń międzywojewódzkich, które zostały prze-
prowadzone w 2009 r. we Włocławku.

W działalności operacyjnej oprócz ćwiczeń 
zdarza się nam mieć do czynienia z pokazami. 
W tych przypadkach praktycznie nie da się wy-
korzystać wskazówek, które zostały wyżej opi-
sane, bo pokazy to wyłącznie prezentacja po-
tencjału ratowniczego i umiejętności. Powinny 
być przygotowywane dla konkretnej grupy ob-
serwatorów i ze względów oczywistych zakoń-
czyć się pełnym sukcesem.

Osoby funkcyjne
Niezmiernie ważną sprawą podczas przygotowy-
wania i organizacji ćwiczeń jest wskazanie osób 
funkcyjnych w takim przedsięwzięciu. Najważ-
niejszą z nich, jednoosobowo podejmującą 
wszystkie decyzje, jest kierownik ćwiczeń. Może 
dla niego, jak i dla KDR, pracować zespół dorad-
ców, jednak to wyłącznie on ma decydujące zda-
nie w kwestiach organizacyjnych. Zachęcam 
do takiego myślenia, gdyż pozwala ono całkowi-
cie wyeliminować organizacyjny chaos.

Elementem, któremu należy jeszcze poświę-
cić chwilę uwagi, jest organizacja odcinków 
bojowych. Tak naprawdę można na to zagad-
nienie spojrzeć dwutorowo. Jeden ze sposobów 
to narzucenie w scenariuszu ćwiczeń koniecz-
ności utworzenia odcinków bojowych i wów-
czas ocenie podlega przede wszystkim organi-
zacja struktury dowodzenia oraz sposób 
organizacji, prowadzenia i reorganizacji łącz-
ności. Drugi ze sposobów to takie przygotowa-
nie celu ćwiczeń, aby kierujący musiał, a wła-
ściwie powinien, podzielić teren działań na dwa 
lub więcej odcinków. W tym drugim przypad-
ku, oprócz elementów wskazanych powyżej, 
oceniamy przede wszystkim działania KDR. 
Sama organizacja podziału terenu działań na 
odcinki bojowe, organizacja struktury dowo-
dzenia oraz stworzenie skutecznego systemu 
łączności co do zasad w żaden sposób nie różni 
się od tych posunięć, których trzeba dokonać 
w razie wystąpienia prawdziwego zdarzenia.

Kryzys nazewnictwa
Poruszę jeszcze jeden problem, który może 
mieć znaczenie w procesie przygotowania i re-
alizacji ćwiczeń. W mojej ocenie w PSP daje się 
zaobserwować kryzys stosowania fachowego 
nazewnictwa, który może powodować rozbież-
ności w rozumieniu przez strażaków tych sa-
mych słów. Z niepokojem słuchałem kiedyś 
dyskusji pomiędzy oficerami PSP, podczas któ-
rej dało się usłyszeć stwierdzenie: „Jaka jest 
różnica między rejonem koncentracji sił i środ-
ków a punktem przyjęcia sił i środków? 
Przecież to jest to samo”. Czy choćby po-
wszechne nazywanie kierującego działaniem 
ratowniczym dowódcą. Zaryzykuję stwierdze-
nie, że dbałość o fachowe nazewnictwo jest ele-
mentem precyzyjnej identyfikacji i może wy-
łącznie przysłużyć się lepszemu przekazowi 

ważnych informacji. Bo dla przykładu nazywa-
nie plutonu samochodów gaśniczych związ-
kiem taktycznym jest nieporozumieniem, kiedy 
związek taktyczny to co najmniej brygada, a tak 
zupełnie prawidłowo – podstawowym związ-
kiem taktycznym są siły i środki w liczbie od-
powiadającej dywizji. 

Ćwiczenia aplikacyjne
W kwestii organizacji i prowadzenia ćwiczeń 
aplikacyjnych można zaproponować dwa różne 
nurty koncepcyjne. Pierwszy z nich zakłada, że 
planujemy wcześniej przeprowadzenie ćwi-
czeń, wcześniej określamy ich uczestników 
i zapoznajemy ich z tematyką. Drugi – znacznie 
ciekawszy operacyjnie – przyjmuje, że o fakcie 
organizacji ćwiczeń wie niewiele osób (najle-
piej kierownik ćwiczeń i jego przełożony), 
a planowani uczestnicy są alarmowo, z zasko-
czenia ściągani w miejsce pracy ćwiczebnego 
sztabu. Dopiero tam dowiadują się, co jest tego 
powodem. Przecież to właśnie takie działanie 
oddaje realizm prawdziwego działania przy 
powoływaniu sztabu na potrzeby KDR. Mówiąc 
o ćwiczeniach aplikacyjnych, nie sposób nie 
poruszyć jeszcze jednej kwestii. Wydaje się, że 
sztuka organizacji i przeprowadzania ćwiczeń 
aplikacyjnych odeszła trochę w zapomnienie. 
Może należy odkurzyć ten rodzaj działalności, 
dający przecież szerokie możliwości dyskuto-
wania o zagadnieniach operacyjnych, a dzięki 
temu wymiany pozytywnych i negatywnych 
doświadczeń, które mogą stanowić ogromną 
wartość przy realizacji prawdziwych działań 
ratowniczo-gaśniczych.                                     
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Dlaczego można przyjąć taką tezę? 
Podejście to w niczym nie umniejsza 
roli, jaką w praktyce odgrywa kierowa-
nie na poziomie strategicznym. Zdecy-

dowana liczba interwencji dotyczy zdarzeń li-
kwidowanych przez siły i środki zarządzane na 
poziomie dowodzenia interwencyjnego lub tak-
tycznego. I właśnie na tych poziomach dosko-
nalenie kierowania jest kluczowe – dowódcy 
powinni zapewnić odpowiednio wysoki po-
ziom dowodzenia, a przede wszystkim sku-
teczność działań ratowniczych. Jest jeszcze 
jedna korzyść z takiego podejścia do dosko-
nalenia kierowania przez dowódców wymie-
nionych poziomów. Kierujący działaniami 
ratowniczymi na poziomie strategicznym bę-
dzie miał zdecydowanie ułatwione zadanie, 
mając do dyspozycji dowódców umiejących 
dowodzić na poziomach niższych. Jeżeli ten 
warunek nie będzie spełniony, każde oddzia-
ływanie na siły i środki przez kierującego 
z poziomu strategicznego będzie zawsze 
mało efektywne, a w sytuacjach skrajnych 
może skutkować niezrealizowaniem zamiaru 
taktycznego. 

Ćwiczenia to taka gra
W jaki sposób należy zatem realizować cel do-
skonalenia dowódców w zakresie kierowania 
działaniami podczas ćwiczeń taktycznych, aby 
uzyskiwać efekty końcowe w postaci wzrostu 
formy kondycji dowódczej? Zanim postaram 
się odpowiedzieć na tak postawione pytanie, 
proponuję przyjęcie założenia, że każdy do-

wódca ma minimum szeroko rozumianych pre-
dyspozycji dowódczych, warunkujących odpo-
wiednią sprawność działania podczas kiero- 
wania działaniami ratowniczymi oraz realizację 
poleceń dowódcy wyższego poziomu kierowa-
nia. Tak określone kryterium progowe predys-
pozycji dowódczych stanowi gwarancję, że 
każdy rodzaj doskonalenia dowódców w zakre-
sie kierowania nie będzie skazany na niepo- 
wodzenie. Doskonalenie umiejętności dowód-
czych podczas ćwiczeń ma przecież doskonalić 
warsztat, a nie uczyć, jak być dowódcą.

Oto podstawowe założenia metodyczne 
w obszarze doskonalenia kierowania:

1. Dowódcy będący uczestnikami ćwiczeń 
muszą wiedzieć, czego się od nich oczekuje. 
Powinni znać swoje zadania, te zaś muszą im 
być im przekazywane w sposób skonkretyzo-
wany, z uwzględnieniem komunikacji za pomo-
cą języka operacyjnego. Zasada jest taka, że 
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Jednym z wielu celów ćwiczeń jest doskonalenie 
kierowania działaniami ratowniczymi przez dowódców. 
Dotyczy ono poziomu interwencyjnego, taktycznego 
i strategicznego, jednakże z punktu widzenia 
skuteczności przyszłych działań ratowniczych 
najważniejsze wydaje się doskonalenie kierowania 
na dwóch pierwszych poziomach. 

Dowodzenie

Mł. bryg. Piotr Dudek, zastępca komendanta 
powiatowego PSP w Krapkowicach, zastępca 
szefa sztabu ćwiczeń Las – Kędzierzyn 2011:
W międzywojewódzkie ćwiczenia leśne zaangażo-
wanych było ponad 500 strażaków i kilkadziesiąt 
samochodów straży pożarnej, nie licząc służb 
współpracujących. Do dyspozycji KDR postawiono 
cztery kompanie gaśnicze COO: kompanię Smok 1 
z Małopolski, kompanię Soła ze Śląska, kompanię 
Piotrków z Wielkopolski, kompanię Opole z Opol-
szczyzny, ponadto dwie kompanie z plutonem 
logistycznym, tj. kompanię szkolną SA PSP Kraków 
i kompanię szkolną CS PSP Częstochowa, pluton Opole, 
związki WBO Opole w sile trzech kompanii gaśniczych 
oraz dwie kompanie sformułowane z sił powiatu 
kędzierzyńsko-kozielskiego, dwa plutony gaśnicze 
z Republiki Czeskiej woj. ołomunieckiego i morawsko-
-śląskiego, a także inne służby wspomagające. Siły 
i środki Republiki Czeskiej zadysponowano do działań 
na podstawie porozumień o współpracy trans-
granicznej. 

Pod względem organizacji dowodzenia ćwiczenia 
zostały ocenione wysoko. Potwierdziły jednak, że 
dowodzenie związkami taktycznymi wykraczającymi 
poza siły i środki WBO jest procesem złożonym 
i skomplikowanym, integrującym wszystkie trzy 
poziomy kierowania, czyli kierowanie interwencyjne, 
taktyczne i strategiczne. Ich złożoność polega na 
trudności zachowania ciągłości i skuteczności dowo-
dzenia na styku tych poziomów. Wówczas bowiem 
następuje zmiana struktury dowodzenia poprzez jej 
rozbudowę o nowe elementy: dowódców odcinków 
bojowych, oficerów łącznikowych czy sztab KDR, 
w którego skład wchodzą również przedstawiciele 
instytucji czy specjaliści branżowi. 
Dynamika błyskawicznie zmieniającej się sytuacji 
pożarowej wymagała od KDR szybkich, a jednocześ-
nie przemyślanych i trafnych decyzji oraz ciągłej 
korekty oceny możliwości i dynamicznych zmian 
rozkazodawstwa, połączonych ze zmianą zamiaru 
taktycznego. Wobec powyższego skuteczna łączność 
i oddziaływanie na podległe siły zaangażowane w coraz 



dowódca wyższego poziomu przekazuje zada-
nia dowódcy niższego poziomu z zachowaniem 
struktury kierowania w warunkach rzeczywi-
stych. Stosowanie jednolitej pragmatyki kiero-
wania działaniami ratowniczymi jest bardzo 
ważne, ponieważ pozwala doskonalić procedu-
ry i nawyki, jakich będą wymagały rzeczywiste 
działania. Wszelkie odstępstwa w pragmatyce 
kierowania na jakimkolwiek poziomie będą 
uczyć złych nawyków, nieprzydatnych w dzia-
łaniach ratowniczych, a nawet utrudniających 
dobre wykonywanie zadań. Może to skutkować 
całkowitym nieradzeniem sobie z procesem de-
cyzyjnym i dowodzeniem podczas realnych 
działań ratowniczych. Stosowane często pod-
powiedzi organizatora, podawanie rozwiązań 
problemu decyzyjnego przed ćwiczeniami trze-
ba uznać za szkodliwe.

2. Organizator ćwiczeń ma obowiązek za-
pewnić czytelną pozorację. Musi być ona wy-
konana w taki sposób, aby uczestnicy ćwiczeń 
mogli odczytać i interpretować ją w jednolity 
sposób. Pozoracja odgrywa kluczową rolę – po-
prawnie zorganizowana umożliwia dowódcom 
wykonanie ich zadań w sposób przynajmniej 
zbliżony do działań w warunkach rzeczywiste-
go zdarzenia. Aby móc realizować proces kie-
rowania, dowódca musi mieć odniesienie 
do konkretnej sytuacji i problemów, które po-
winien rozwiązywać. Osoba oceniająca otrzy-
muje zaś możliwość i warunki do prowadzenia 
oceny. Są to mocno powiązane ze sobą elemen-
ty doskonalenia kierowania podczas ćwiczeń. 
Stosowanie pozoracji oraz zasad jej interpreta-
cji/odczytu jest odrębnym, aczkolwiek bardzo 
ważnym problemem. 

3. Metoda stopniowania trudności, zwana 
potocznie metodą małych kroków, to kolejny 
element metodyki doskonalenia dowódców 

w dziedzinie kierowania. Należy pamiętać, że 
jednorazowe ćwiczenia, nawet o znacznym 
stopniu trudności, nie mogą przynieść efektów 
długotrwałych. Aby zapewnić wzrost i trwałość 
efektów doskonalenia dowódców, konieczne 
jest stosowanie stopniowania trudności podczas 
każdych kolejnych ćwiczeń. Mam na uwadze 
przede wszystkim doskonalenie dowódców 
w ramach ćwiczeń organizowanych przez do-
wódców jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz 
komendantów powiatowych/miejskich dla sił 
i środków KSRG poziomu powiatu. Ale zasada 
ta odnosić się może z powodzeniem do organi-
zacji ćwiczeń na poziomach wyższych (woje-
wódzkim czy międzywojewódzkim). 

4. Kolejny aspekt doskonalenia dowódców 
w dziedzinie kierowania to umiejętność udziału 
tej grupy zawodowej w ćwiczeniach. Każde ćwi-
czenia taktyczne są grą, której zasady muszą znać 
wszyscy uczestnicy. Inaczej będą po prostu wiel-

ką nieudaną improwizacją. Co powinno wynikać 
z takiego założenia? Uważam, że dowódcy po-
winni być szkoleni w zakresie zasad udziału 
w ćwiczeniach doskonalących kierowanie działa-
niami ratowniczymi. Podstawowym celem szko-
lenia powinno być upowszechnienie standardu 
umiejętności udziału w ćwiczeniach. Dowódcy 
zdobywaliby między innymi wiedzę z zakresu:

● zasad stosowania standardowych i niestan-
dardowych środków pozoracji podczas ćwiczeń 
taktycznych,

● umiejętności odczytu i interpretacji pozoracji 
podczas poszczególnych podgrywek,

● zasad realizacji celów w warunkach ćwi-
czebnych,

● zasad budowania kreatywnej postawy wobec 
wszystkiego, co dzieje się na terenie ćwiczeń. 

Optymalne monitorowanie wypełniania za-
dań z zakresu kierowania jest warunkiem kom-
pleksowej oceny dowódców. Liczba do-
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to nowe epizody okazały się trudne do realizacji. Aby 
usprawnić efektywność dowodzenia, KDR drugiego 
dnia ćwiczeń dokonał zmiany struktury dowodzenia 
akcją, przydzielając dowódcom odcinków bojowych 
(DOB) doświadczonych oficerów łącznikowych 
wchodzących w skład sztabu akcji. Ich zadaniem 
było wsparcie działań DOB w pełnym zakresie, 
ze szczególnym naciskiem na utrzymanie łączności 
ze sztabem. Powyższa zmiana połączona z wyzna-
czeniem na DOB dowódców kompanii gaśniczych COO 
poskutkowała zwiększeniem efektywności dowodzenia 
drugiego dnia ćwiczeń.
Zawiązanie stałego punktu dowodzenia w obiekcie 
Nadleśnictwa Kędzierzyn umożliwiło doskonałą 
współpracę z Lasami Państwowymi – właścicielem 
kompleksu leśnego, na którym prowadzono działania. 
Lasy Państwowe w krótkim czasie udostępniły 
niezbędne mapy o odpowiedniej skali, umożliwiające 
przybywającym kompaniom odwodowym WBO 
i COO orientację w terenie. Mapy udostępniono 
oficerom łącznikowym powołanym ze składu sztabu 

akcji, których zadaniem było doprowadzenie sił 
z punktu przyjęcia sił i środków na teren działań. 
Zmienna sytuacja pożarowa przedstawiana była 
graficznie na mapach papierowych w sztabie. 
Strażacy w punkcie dowodzenia współpracowali 
z punktem alarmowo-dyspozycyjnym (PAD) nad- 
leśnictwa, dysponującym w obrębie terenu działań 
dwiema dostrzegalniami, z których prowadzona 
była obserwacja terenu pożaru. To z PAD na bieżąco 
spływały do sztabu akcji informacje o sytuacji 
pożarowej: kierunkach rozwoju pożaru, miejscach 
przerzutu ognia, szacowanej powierzchni pożarzys-
ka czy zmienne dane meteorologiczne. Wyniki 
prowadzonego na bieżąco rozpoznania poprzez 
dowódców odcinków bojowych trafiały drogą 
radiową do sztabu. Koordynatorem współpracy 
ze sztabem z ramienia Lasów Państwowych była 
zastępczyni nadleśniczego Nadleśnictwa Kędzie-
rzyn, wcielona do składu sztabu akcji. Dysponowała 
ona wszelkimi informacjami gromadzonymi przez 
PAD.

Na efektywność dowodzenia bezpośredni wpływ 
miała właściwa organizacja łączności. Opierała 
się ona na łączności radiowej uzupełnianej przez 
łączność telefonii komórkowej. W początkowej fazie 
pożaru prowadzona była na bazie SK Kędzierzyn-Koźle 
na kanale powiatowym PR 44 i SK OKW Opole 
na kanale wojewódzkim PW 20 i dostępnych kanałach 
KRG. Po uruchomieniu stałego punktu dowodzenia 
na bazie samochodu SDŁ Opole uruchomiono za zgodą 
KCKR kanał operacyjny KO1 18 oraz kanały dowodzenia-
współdziałania KDW 03 i 48. KDR oddał kanał KDW 03 
do dyspozycji zaplecza logistyki pod dowództwem szefa 
zespołu logistyki wchodzącego w skład sztabu akcji. 
Drugi kanał KDW 48 służył do utrzymania łączności 
pomiędzy KDR, dowódcami odcinków bojowych (DOB) 
i dowódcami grup specjalistycznych. Kanał KO1 18 
służył do utrzymania łączności z SK Kędzierzyn-Koźle 
oraz SK OKW Opole. Umiejscowienie samochodu SDŁ 
Opole na wzgórzu górującym nad okolicą gwarantowało 
właściwy zasięg stacji bazowych, a tym samym 
skuteczną łączność radiową.                                          





wódców oraz czynności wykonywanych 
przez nich w procesie kierowania działaniami 
zależy od rodzaju i poziomu organizowanych 
ćwiczeń. Jeśli mamy niewielu dowódców, 
nie powinno to nastręczać trudności. Jeśli 
angażujemy ich więcej, np. kilkunastu, mo-
nitorowanie staje się dużym wyzwaniem dla 
zespołu oceniających ekspertów [1].

Eksperci powinni prowadzić ocenę do-
wódców w czasie wykonywania przez nich 
ćwiczonych zadań, a do tego potrzebne są 
nie tylko ich umiejętności zawodowe i do-
świadczenie czy znajomość metodyki oce-
ny, lecz także określone narzędzia umożli-
wiające pełny monitoring tej pracy. Ocena 
powinna być przecież jak najbardziej obiek-
tywna, poparta faktami. Z pewnością jest tu 
jeszcze sporo rozwiązań do zaproponowa-
nia. Trzeba pamiętać, że każdy dowódca, 
niezależnie od tego, jak wykona swoje za-
dania podczas ćwiczeń i jaką uzyska ocenę, 
będzie chciał przede wszystkim poznać 
uzasadnienie tej oceny. A najlepszym uza-
sadnieniem będą odpowiednio udokumen-
towane fakty.

Spełnienie tych podstawowych założeń 
umożliwi i ułatwi moim zdaniem zarówno do-
skonalenie podczas ćwiczeń kierowania działa-
niami przez dowódców, jak i dokonanie oceny 
końcowej przez zespół oceniający.

Oficer dowódcą
Jeżeli doskonalenie kierowania działaniami ra-
towniczymi dla dowódców poziomu interwen-
cyjnego i taktycznego jest zagadnieniem klu-
czowym, to warto poświęcić mu więcej uwagi 
i determinacji w działaniu. Problem nie dotyczy 
tylko dowódców zajmujących stanowiska w jed-
nostkach ratowniczo-gaśniczych, ale również 
strażaków wyznaczonych przez komendantów 
powiatowych/miejskich oraz wojewódzkich 
do kierowania działaniami ratowniczymi, a więc 
najczęściej kadry oficerskiej. To przecież oni 
kierują codziennie działaniami ratowniczymi 
i to od nich wymaga się, aby działania te prowa-
dzone były bez popełniania błędów, jak najsku-
teczniej. Oczekiwania zdecydowanie słuszne, 
tylko czy sposób przygotowania tych osób 
do wykonywania zadań dowódczych jest wy-
starczający? Kierowanie działaniami wymaga 
dużo pewności, ale i dużo pokory, dlatego zgo-
da środowiska strażackiego co do zasadności 
doskonalenia w tym obszarze powinna być 
oczywista.

Pojawia się jednak problem, jak skutecznie 
prowadzić doskonalenie dowódców, jeżeli 
obsada zmiany służbowej liczy kilkanaście 
osób, kadra komend realizuje swoje zadania 
w systemie codziennym, a skuteczność dosko-
nalenia wymaga organizowania wspólnych 
ćwiczeń dla wszystkich? To już jest zadanie dla 

komendantów jednostek organizacyjnych i do-
wódców JRG, aczkolwiek organizacja dosko-
nalenia nie powinna nastręczać większych trud-
ności, zwłaszcza w obecnych uwarunkowaniach, 
umożliwiających planowanie dodatkowych go-
dzin służby i ich rozliczanie. 

Kluczową sprawą dla zapewnienia efektyw-
ności doskonalenia dowódców w dziedzinie 
kierowania jest przyjęcie założenia, że to nie 
liczba zorganizowanych ćwiczeń ma zasadni-
cze znaczenie (często jest wręcz odwrotnie), 
a ich poziom organizacyjny i wykonawczy. 
Ważne jest, aby nie tylko trafnie określać cele 
ćwiczeń, ale i zapewnić ich realizację. Pamię-
tajmy, że aby zrealizować określony cel dosko-
nalenia, trzeba z reguły spełnić wiele warun-
ków w kilku obszarach:

● trafności doboru celów,
● liczby celów (parametr związany z wydol-

nością doskonalenia podczas ćwiczeń),
● sposobów realizacji celów,
● zapewnienia warunków ćwiczebnych 

do realizacji celów (obiekt, poligon, teren 
z określoną infrastrukturą),

● pozoracji ćwiczenia (pozoracja statyczna 
i/lub dynamiczna),

● bezpiecznych warunków przebiegu ćwiczeń,
● kierowania przebiegiem ćwiczeń,
● oceny wykonywania zadań przez ćwiczą-

cych w zakresie kierowania – a jest ona z zasa-
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dy trudniejsza od oceny wykonywania zadań typowo praktycznych przez 
strażaków ćwiczących,

● dokonywania syntetycznej oceny wyników uzyskiwanych przez 
ćwiczących, i co bardzo ważne – ich umiejętnej prezentacji, z nakierowa-
niem na efekt  budowania wartości dodanej wśród uczestników w sferze 
ich umiejętności.

Do podstawowych celów należy zaliczyć doskonalenie:
● umiejętności realizacji procesu decyzyjnego na poszczególnych po-

ziomach kierowania,
● umiejętności określania zamiaru taktycznego,
● realizacji zamiaru taktycznego w sytuacji dynamicznie zmiennej 

podczas działań ratowniczych,
● umiejętności organizowania łączności na potrzeby działań ratowni-

czych,
● umiejętności podejmowania decyzji i wykonywania zadań z zakresu 

kierowania pod presją czasu oraz w sytuacjach krytycznych, jak np. sy-
mulowany ciężki wypadek strażaka,

● umiejętności osiągania celów taktycznych na odcinku prowadzo-
nych działań w sposób efektywny (mam na myśli tzw. optymalizację 
działań),

● umiejętności w zakresie współpracy ze stanowiskiem kierowania 
(korzystanie ze wspomagania procesu decyzyjnego dowódcy),

● współpracy z podmiotami i służbami wspomagającymi działania ra-
townicze podczas ćwiczeń,

● umiejętności organizowania zaopatrzenia wodnego na potrzeby akcji 
ratowniczo-gaśniczej,

● organizowania punktu przyjęcia sił i środków i zarządzania nim,
● organizacji i prowadzenia ewakuacji ludzi z obiektów objętych lub 

zagrożonych pożarem,
● organizacji działań z ratownictwa medycznego.
To tylko najważniejsze cele, które możemy określić w procesie doskona-

lenia kierowania działaniami ratowniczymi. Decyzja, które z nich realizo-
wać podczas ćwiczeń, należy już do ich organizatora. Pamiętajmy, że stra-
żacy uczestniczący w ćwiczeniach chcą być ocenieni, oczekują, by ktoś 
odebrał od nich wykonaną pracę. Każdy uczestniczący w ćwiczeniach do-
wódca powinien zakończyć je ze świadomością, że czas poświęcony 
na doskonalenie nie zastał zmarnowany, że wykonał krok do przodu, że jest 
po prostu lepszy. To podstawowy bodziec zachęcający do udziału w kolej-
nych ćwiczeniach, które nie mogą być traktowane jako obowiązek. 
Ćwiczenia powinny nie tylko doskonalić, lecz także prowokować i zachę-
cać do podnoszenia formy w myśl formuły: uczymy się sztuki i mistrzo-
stwa strażackiego rzemiosła, ponieważ chcemy być najlepsi. 

Organizowanie na dobrym poziomie doskonalenia dowódców w dzie-
dzinie kierowania działaniami ratowniczymi nie jest zadaniem łatwym, 
ale nie niewykonalnym. Ułatwi je z pewnością kadra ludzi mających wie-
dzę i doświadczenie w prowadzeniu tak specyficznego doskonalenia, 
a także umiejętność organizowania w tym obszarze ćwiczeń, które nie 
mają słabych punktów.

Organizowanie ćwiczeń taktycznych na słabym czy przeciętnym pozio-
mie nie powinno mieć miejsca, ponieważ po prostu nie powinno się dosko-
nalić dowódców w sposób słaby lub przeciętny. Wystarczy tak naprawdę, 
by zajmowała się tym kadra doświadczona „ogniowo”, dowódcy kreatyw-
ni, mający wiedzę, umiejętności oraz chęci do dzielenia się tym, czego na-
uczyli się przez lata służby w najlepszych jednostkach ratowniczo-gaśni-
czych. Tacy dowódcy są wśród nas. Może warto się o nich upomnieć?   
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Mł. bryg. Andrzej Potrepko jest dowódcą 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy

[1] Komendant główny na podstawie pisma z 4 lipca 2011 r. powołał zespół ekspertów z kraju do 
oceny ćwiczeń od szczebla wojewódzkiego wzwyż. Stanowi to kolejny krok w zapewnieniu jednoli-
tych standardów organizacji i oceny ćwiczeń.



I chociaż zwykle nikt nie lubi być ocenia-
nym, od maja tego roku obowiązuje w PSP 
„Metodyka oceny ćwiczeń wojewódzkich, 
międzywojewódzkich, krajowych oraz mię-

dzynarodowych”. Jakie jest jej znaczenie? Kto 
ocenia? Czy ocena jest tu oceną sensu stricto? 
I czy stanie się źródłem wniosków i punktem 
wyjścia do pogłębionego namysłu nad funkcjo-
nowaniem PSP oraz prowadzonymi przez nią 
działaniami ratowniczo-gaśniczymi?

Ocena w strefie
Kiedy w 2001 r. Komenda Główna PSP zorga-
nizowała dla grup poszukiwawczo-ratowni-
czych pierwsze centralne ćwiczenia na poligo-
nie wojskowym w Żaganiu (woj. lubuskie), nikt 
jeszcze nie myślał o tym, by je oceniać. 
Organizacja tych ćwiczeń była bowiem na tyle 
dużym i nowym przedsięwzięciem, że także 
w kolejnych latach koncentrowano się przede 
wszystkim na ich przebiegu. Nie znaczy 
to oczywiście, że na żagańskich ćwiczeniach 
żaden element nie podlegał ocenie. Oceniali za-
zwyczaj oficerowie pozoracji, którzy odpowia-
dając za przygotowanie danej strefy, w trakcie 
ćwiczeń pozostawali w niej, by według własnej 
wiedzy i doświadczenia obserwować i analizo-
wać jako rozjemcy różne elementy podejmowa-
nych działań. Przyglądali się np. technice wy-
konania danego założenia, zabezpieczeniu 
ratowników czy sposobowi udzielania pierw-
szej pomocy. – Rozjemca, jeśli widział taką ko-
nieczność, mógł ćwiczenie przerwać albo zasuge-
rować inne rozwiązanie sytuacji. Mógł w pewnym 
momencie powiedzieć: „Panowie, już tak żeście 
się w tym zapętlili, te węże tak wam się wymiesza-
ły, że nic z tego nie będzie…” – mówi st. bryg. 
w st. spocz. Andrzej Sztarbała, jeden z inicjatorów 
ćwiczeń w Żaganiu. 

Tego rodzaju ocena miała duże znaczenie 
przede wszystkim dla doskonalenia zawodowe-
go ratowników, a jej wymiernym efektem było 
m.in. powstanie poligonów szkoleniowych dla 
grup poszukiwawczo-ratowniczych. Słabą jej 
stroną było to, że każdy rozjemca musiał przede 
wszystkim dbać o prawidłową pozorację, a do-
piero w drugiej kolejności być oceniającym 

– na dodatek niejako ekspertem od wszystkie-
go. W konsekwencji poprzestawano na po-
wierzchownych, cząstkowych i rozproszonych 
uwagach, które często nie wykraczały poza ob-
szar technik ratowniczych. Brakowało kom-
pleksowego, a jednocześnie krytycznego spoj-
rzenia na ćwiczenia jako złożoną całość. 

Podpatrywanie ćwiczeń
Przedstawiciele PSP od 2002 r. brali udział 
w ćwiczeniach organizowanych przez NATO, 
a od 2004 r. także przez kraje członkowskie UE. 
Było to istotne doświadczenie nie tylko ze 
względu na podnoszenie kwalifikacji ratowni-
czych i uczenie się od profesjonalistów z in-
nych krajów, lecz także na możliwość podejrze-
nia, jak takie ćwiczenia wyglądają w praktyce. 
Co z przepływem informacji? Czy ćwiczący ze 
sobą współpracują? Jak wygląda zabezpiecze-
nie logistyczne? Które techniki ratownicze 
bądź rozwiązania organizacyjne warto zapoży-
czyć? Z czasem okazało się, że podglądanie 
ćwiczeń jest równie ważne, jak aktywne w nich 
uczestnictwo, albo nawet ważniejsze. 

A to dlatego, że po powrocie na własne po-
dwórko dostrzegało się w nim niedoskonałości 
i braki. Trzeba było wreszcie zapytać: dlaczego 
ćwiczenia PSP przestały się sprawdzać? Co ro-
bimy źle? Bo chociaż Żagań strażacy wspomi-
nają z sentymentem, to formuła ćwiczeń cen-

tralnych po kilku latach niewątpliwie się 
wyczerpała: – Przesyt miejsca, terenu, wyeks-
ploatowanie możliwości pozorowania zdarzeń, 
powtarzające się schematy organizacyjne 
– ocenia Andrzej Sztarbała. Co gorsze, na 
wszystkich poziomach organizacyjnych PSP 
nastąpiło pomieszanie pojęć – pokazy strażac-
kie coraz częściej nazywane były ćwiczeniami, 
a same ćwiczenia stawały się pokazami dla za-
proszonych na nie gości (tzw. VIP-ów). 

Mapa oceny
Ale na pytanie „Co robimy źle?”, odnoszące się 
zarówno do przebiegu ćwiczeń, jak i samej ich 
organizacji, nie sposób odpowiedzieć bez prze-
wartościowania oceny ćwiczeń. Rozumianej 
nie jako coś drugoplanowego – produkt ubocz-
ny, lecz jako ich niezbędny autonomiczny ele-
ment, owo wnikliwe podglądanie różnych ob-
szarów i poziomów organizacyjnych ćwiczeń, 
będące jednocześnie spojrzeniem z dystansu. 
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Na proces jakościowej przemiany ćwiczeń organizowanych przez Państwową Straż 
Pożarną składa się wiele elementów. Jednym z najistotniejszych jest ich rzetelna, 

wieloaspektowa i przede wszystkim obiektywna ocena.

 Oceniający (w czerwonych kamizelkach) mogą 
poruszać się w strefie działań bez ograniczeń, 
ale z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, pytać 
i podpytywać strażaków o kwestie związane 
z ćwiczeniami, sprawdzać dokumentację itp. 
Nie powinni jednak zakłócać pracy uczestnikom 
ćwiczeń, chyba że oceniają współpracę z mediami



Po nowemu, czyli właśnie całościowo, po raz 
pierwszy oceniane były żagańskie ćwiczenia 
w 2007 r. Po nowemu, lecz w sposób, powiedz-
my to sobie szczerze, niedoskonały, gdyż różne 
aspekty ćwiczeń oceniał tylko jeden oficer. Jako 
ciekawostkę warto dodać, że w trakcie trzy-
dniowych ćwiczeń pokonał on na własnych no-
gach 102 km (!). W 2008 r. oceny dokonywał 
już zespół liczący trzy osoby, a oceniający po-
sługiwali się uproszczoną ankietą, w której 
wskazane zostały najważniejsze elementy pod-
legające ocenie. Na tym ewolucja oceny ćwi-
czeń wcale się nie skończyła, lecz właściwie 
zaczęła. A jej ostatnim, choć z pewnością nie 
ostatecznym stadium jest wspomniana już me-
todyka oceny, mająca istotne znaczenie w pro-
cesie gruntownej przemiany jakości ćwiczeń. 

Jest ona, wbrew pozorom, czymś więcej niż 
tylko kilkunastostronicowym dokumentem. 
W sensie faktycznym to narzędzie – zbiór zasad 
i wskazówek – które ma doprowadzić do stan-
daryzacji oceny (porównywalności, spójności, 
przejrzystości) i zapewnić obiektywizm ocenia-
jących, a w szerszej perspektywie zaowocować 
umiejętnym prowadzeniem ewaluacji ćwiczeń 
oraz wyciąganiem z nich wniosków. Można ją 
też uznać za swoisty przewodnik po ćwicze-
niach, gdyż wskazuje ich najważniejsze aspek-
ty (obszary), a jednocześnie newralgiczne 
punkty, na które należy zwrócić szczególną 
uwagę tak przy organizowaniu ćwiczeń, jak 
i w ich trakcie. Podstawowymi jej ogniwami są: 
zespół rozjemców (oceny), formularze określa-
jące elementy podlegające ocenie, raport wstęp-
ny, podsumowanie z dyskusją, raport końcowy. 
Warto przy tym podkreślić, że złożenie w meto-
dyczną całość tak różnych elementów, na doda-
tek z wykorzystaniem ich w praktyce, to novum, 
którego wymierną wartość dostrzegają też ra-
townicy z zagranicy: – Nie mamy w Chorwacji 
tego typu metody do oceny ćwiczeń. Wielka szko-
da, bo wpływa ona na podniesienie poziomu ich 
analizy. Będę dążył do tego, by nasze ćwiczenia 
również zaczął oceniać profesjonalny zespół 
– stwierdza Nikola Tramontana, reprezentujący 
unijny zespół ekspertów oceny, delegowany 
przez Centrum Monitoringu Informacji MIC 
Unii Europejskiej, i oceniający według przetłu-
maczonej na język angielski „Metodyki oceny 
ćwiczeń…” ćwiczenia EU Carpathex 2011. 

Jak podpatrywać?
Opracowując metodykę, trzeba było zastano-
wić się nad dość prozaiczną, ale ważną kwestią: 
jak fizycznie rozwiązać problem oceny ćwi-
czeń? Czy każdej grupie ćwiczących przypo-
rządkować rozjemcę (rozjemców)? Tak, by 
każdy rozjemca obserwował działania od po-
czątku do końca, oceniając wszystkie elementy 
– od rozbicia namiotu przez sposób prowadze-
nia korespondencji do rozwinięcia linii gaśni-

czej? Czy może raczej rozjemcę (rozjemców) 
przypisać określonej strefie (np. odcinkowi bo-
jowemu)? A może pójść jeszcze dalej i przypo-
rządkować ich nie tylko do strefy, lecz raczej do 
określonej specyfiki działań (np. pracy sztabu, 
łączności, ratownictwu medycznemu) – by każ-
dy rozjemca obserwował ćwiczących w zależno-
ści od scenariusza w jednej lub kilku strefach, ale 
tylko w zakresie tematyki czy specjalności, 
w której jest ekspertem. Zdecydowano się na to 
trzecie rozwiązanie, czyli na ocenę o charakterze 
problemowym (dlatego tak ważny jest dobór 
ekspertów z poszczególnych dziedzin). Przy 
czym rzetelność oceny wymaga, by rozjemcy 
wskazany element obserwowali w równym stop-
niu w trakcie całych ćwiczeń, oczywiście jeśli 
jest to możliwe. Dzięki temu mogą wychwycić, 
czy w prawidłowym działaniu z czasem nie poja-
wiły się jakieś usterki, wpadki, niedociągnięcia, 
błędy, albo czy nie zostały one przez ćwiczących 
w trakcie ćwiczenia skorygowane. Nie chodzi 
więc o to, żeby wytykać błędy poszczególnym 
uczestnikom ćwiczeń, lecz przede wszystkim 
o to, by je zauważyć i odnotować. 

Kto podpatruje?
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa 
i Ochrony Ludności utworzyło aktualizowaną 
i na bieżąco weryfikowaną bazę ekspertów PSP 
– z podziałem na województwa, dziedziny ra-
townictwa (np. pożary lasów, powodzie, ratow-
nictwo chemiczne) i specjalności (np. organiza-
cja łączności, organizacja i działania sztabu 
KDR, bezpieczeństwo działań ratowniczych, 
współpraca z mediami, praca stanowisk kiero-
wania). To spośród nich konfigurowany jest na 
każde ćwiczenia zespół oceny. Rotacja eksper-
tów jest jednak z założenia ograniczona – co 
jakiś czas do zespołu powołuje się te same oso-
by, po to, by wykorzystać ich doświadczenie 
z poprzednich ćwiczeń oraz zapewnić maksy-
malną porównywalność oceny. Oceniający, je-
śli w miarę systematycznie uczestniczą w pra-
cach zespołu, stopniowo stają się bowiem także 
ekspertami w zakresie oceny ćwiczeń – wiedzą, 
na co zwracać uwagę i jak notować swoje spo-
strzeżenia. W zależności od scenariusza, specy-
fiki ćwiczeń i ich skali zespół tworzy od około 
dziesięciu do ponad trzydziestu ludzi. 

Zarejestrowani w bazie eksperci, zgłoszeni 
przez komendy wojewódzkie i szkoły PSP, są 
doświadczonymi fachowcami w swoich dzie-
dzinach. Nie może być inaczej, bo to na ich 
wiedzy, kwalifikacjach i podejściu do wykony-
wanego zadania opiera się wartość merytorycz-
na oceny. Czy są obiektywni? Powinni być, 
choć trudno o obiektywizm idealny. Spo-
łeczność strażaków zawodowych to blisko 
30 tys. funkcjonariuszy – całkiem sporo, ale 
jednocześnie środowisko jest skonsolidowane. 
Ludzie się znają – ze szkoły, ćwiczeń, kontak-

tów zawodowych i wymieniają między sobą 
informacje. Aby więc zapewnić maksymalny 
poziom obiektywizmu, w metodyce pojawia się 
wymóg, by w zespole rozjemców znaleźli się 
eksperci spoza województwa, na którego tere-
nie organizowane są ćwiczenia. 

Wartą rozpowszechnienia oddolną inicjaty-
wą jest powoływanie przez organizatorów 
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Bryg. lek. Jacek Nitecki z KW PSP w Krakowie, 
wojewódzki koordynator ds. ratownictwa 
medycznego, rozjemca na ćwiczeniach 
Wydarzenia 2011 i EU Carpathex 2011:
Hasło „im gorzej, tym lepiej” podkreślane 
przez twórców idei nowych ćwiczeń wskazuje 
na to, że nie boimy się błędów. Jako oceniający 
szukamy ich jak najwięcej, po to, by w przy-
szłości minimalizować ich występowanie. 
To bardzo dobre rozwiązanie. Innym pozytywnym 
aspektem jest to, że ćwiczenia odbywają się 
coraz częściej i dzięki temu wniosków przybywa. 
Moje wątpliwości budzi natomiast stopień 
trudności poszczególnych epizodów, czasem 
bliska absurdu złożoność niektórych scenariuszy. 
Niestety w życiu jest tak, że wiele katastrof 
pozostanie nadal katastrofami, a bezsilność 
ratowników i ofiary w nich występujące są 
nie do uniknięcia. Trudność ćwiczenia powinna 
jednak tylko nieznacznie przekraczać możliwości 
służb ratowniczych, podgrywki jak najbardziej 
powinny je utrudniać, ale tylko do pewnej granicy. 
W przeciwnym wypadku dochodzi do fizycznego 
i psychicznego przeciążenia ratowników, utraty 
chęci do pokonania przeciwności, narasta 
poczucie własnej słabości. To nie jest dobre. 
Największym mankamentem ćwiczeń jest to, 
że nie wykorzystuje się nakładów poniesionych 
na przygotowanie symulacji potencjalnych 
zdarzeń do oceny współdziałania wielu instytucji 
ratowniczych naszego kraju, w tym podmiotów 
Państwowego Ratownictwa Medycznego. 
Koncentrujemy się na koordynacji działań 
jednostek KSRG, a przecież takie zdarzenia 
wymagają koordynacji wszystkich podmiotów. 
Mimo trudności w takiej współpracy musimy 
pokazywać, że nam na niej zależy, bo przecież 
sednem ratownictwa jest ratowanie życia. 
Zakres działań strażaków-ratowników nie 
jest wystarczający w stosunku do potrzeb 
zdrowotnych poszkodowanych w zdarzeniach 
masowych, również w rzeczywistej sytuacji 
jednostki PRM muszą wziąć udział w działaniach. 
Szkoda więc, że dzisiaj potrzeba brania udziału 
w takich ćwiczeniach nie znajduje powszechnego 
zrozumienia u podmiotów współpracujących 
z KSRG. 
Ratownicy PSP, biorąc pod uwagę doświadczenia 
z ćwiczeń, w większości przypadków są dobrze 
przygotowani w zakresie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy. Widać jednak ich brak 
doświadczenia w obliczu spotkania z licznymi 
poszkodowanymi. Procedury triage są im 
znane, ale jednak bardzo trudno im uwolnić się 
od ewakuowania wszystkich po kolei, kiedy tylko 
mają dostęp do poszkodowanego. Często KDR, 
obarczony licznymi zadaniami, nie jest w stanie 
ustalić kierunku ewakuacji poszkodowanych, 
miejsc ich przekazywania do zespołów 
ambulansów. Ciekawym problemem jest też 
sprawa dekontaminacji poszkodowanych (może 
to kwestia pozoracji a może niedoskonałości 
prowadzonych ćwiczeń). Jeżeli rozbieranie 
skażonych jest istotnym elementem procesu 
dekontaminacji, to należy pozorantów rozbierać, 
a jeżeli mycie trwa kilka minut, to również należy 
je przeprowadzić. W przeciwnym wypadku 
ćwiczenie nie ma sensu.





ćwiczeń międzywojewódzkich (właściwa 
KW PSP) także własnego zespołu oceny. 
Wydaje się to istotnym przejawem profesjonal-
nego podejścia do ćwiczeń, czymś w rodzaju 
deklaracji – nie boimy się błędów, chcemy 
je zobaczyć, wychwycić, a potem przedyskuto-
wać i skorygować. Dzięki równoległej pracy 
zespołu KG PSP i KW PSP ocena ćwiczeń jest 
z pewnością pełniejsza, mimo że nie zawsze 
dotyka tych samych obszarów czy poziomów 
ćwiczeń, a oceniający kierują się nieco odmien-
nymi założeniami i kryteriami. 

Co jest podpatrywane? 
Formularz oceny ćwiczeń, wypełniany przez 
każdego oceniającego, jest uniwersalny. Można 
go użyć zarówno do oceny ćwiczeń krajowych 
i międzywojewódzkich (regionalnych) – które 

przede wszystkim sprawdzają strategię i takty-
kę zarządzania siłami i środkami, przepływ in-
formacji, zabezpieczenie logistyczne czy termi-
nowość realizowania zadań – jak i ćwiczeń na 
niższych szczeblach organizacyjnych PSP, 
w których te elementy także się pojawiają. Co 
więcej, wykorzystuje się go do oceny ćwiczeń 
o różnym charakterze – powodziowych, gasze-
nia pożaru lasu, z zakresu ratownictwa che-
micznego, wodnego itd. Oceniający, zgodnie 
z metodyką oceny, zatrzymują się bowiem na 
obserwacji tych elementów, które są wspólne 
dla wszystkich ćwiczeń, niezależnie od ich spe-
cyfiki. Nie oceniają, czy strażak prawidłowo 
trzyma prądownicę, przecina karoserię samo-
chodu bądź unieruchamia złamaną kończynę. 
Nie wnikają oni tak głęboko w poziom interwen-
cyjny prowadzonych działań, gdyż te elementy są 
wielokrotnie sprawdzane i weryfikowane w proce-
sie szkolenia ratowników na poziomie jednostki, 
powiatu i województwa. Treść formularza, mająca 
formę listy zagadnień dotyczących wybranych 
aspektów ćwiczeń, może być więc dla co poniektó-
rych sporym zaskoczeniem. Przełamuje bowiem 
schemat myślenia, iż celem ćwiczeń jest jedynie 
doskonalenie warsztatu ratowników. 

Które zatem obszary ćwiczeń skanuje cie-
kawskie oko rozjemców? W zakresie ich orga-
nizacji – pozorację, poufność scenariusza i ćwi-
czenie demonstracyjne. Ponadto obserwują oni 
m.in. oznakowanie i strukturę zarządzania dzia-
łaniami, oznakowanie i pracę sztabu, obieg in-
formacji i organizację łączności, zabezpiecze-
nie logistyczne, zabezpieczenie medyczne 
(także na wypadek zdarzenia realnego – niewy-
nikającego ze scenariusza), organizację zespołu 
prasowego czy współdziałanie PSP z innymi 
służbami i organizacjami. Warto podkreślić, że 
zakres oceny jest elastyczny i po rocznym cyklu 
ćwiczeń międzywojewódzkich zostanie zwery-
fikowany (w ciągu roku cztery określone KW 
PSP we współpracy z KG PSP organizują na 
terenie swojego województwa ćwiczenia, 
w których uczestniczą strażacy z sąsiednich 
województw; w cyklu czteroletnim organizato-
rem ćwiczeń będzie każda KW PSP). 
W zależności od potrzeb można go wtedy uzu-
pełnić lub zredukować o kolejne elementy. Ale 
z umiarem. Oceny kolejnych ćwiczeń powinny 
być bowiem porównywalne – tak, by na ich 
podstawie wychwycić np. najczęściej pojawia-
jące się grupy błędów. 

Całościowy ogląd ćwiczeń nie wynika jedy-
nie ze spostrzeżeń rozjemców, dopełniają go 
uwagi poczynione także przez samych uczest-
ników. Dostają oni (kto dokładnie – ustala każ-
dorazowo przewodniczący zespołu rozjemców) 
do wypełnienia ankietę oceny organizacji ćwi-
czenia. Zawarte w niej pytania, mimo że także 
zatrzymują się na pewnym poziomie ogólności, 
są dość szczegółowe i obejmują różne aspekty 

ćwiczeń – od oceny organizacji obozowiska, 
łączności, wsparcia logistycznego, przez ocenę 
współpracy z innymi grupami ćwiczących czy 
bezpieczeństwa ratowników, aż do oceny sa-
mych założeń do ćwiczeń, realizmu scenariusza 
bądź lokalizacji obiektów i terenu, na którym 
się odbywają. 

Praktyczne znaczenie oceny 
Spostrzeżenia oceniających jeszcze w trakcie 
ćwiczeń zebrane zostają w raport wstępny, któ-
ry szef zespołu oceny prezentuje na spotkaniu 
podsumowującym ćwiczenia, tuż po ich zakoń-
czeniu. Następnie w ciągu miesiąca przygoto-
wywany jest raport końcowy, przedstawiający 
szczegółowe uwagi dotyczące określonych 
aspektów ćwiczeń. Analizowane są one pod-
czas dyskusji, w której uczestniczą zarówno 
przedstawiciele organizatorów ćwiczeń, do-
wódcy uczestniczących w nich pododdziałów, 
jak i przedstawiciele zespołu oceny. Jest ona 
burzą mózgów, w trakcie której rodzą się wnio-
ski. Jasno, wyraźnie i bez ogródek zostaje po-
wiedziane, co jest źle, co można zrobić lepiej, 
a co wymaga dopracowania. Praktycznym wy-
miarem oceny jest bowiem określenie błędów, 
które pojawiają się na ćwiczeniach. Po cyklu 
ćwiczeń z lat 2009-2011 można już wyodrębnić 
ich grupy. Oto kilka z nich.

Organizacja pozoracji i miejsc ćwiczebnych:
● niespójny scenariusz – epizody nie łączą się w 

logiczną całość, stanowią niezwiązany ze sobą 
zbiór odrębnych scenariuszy, co sprawia, że ćwi-
czenie może zostać odebrane jako tzw. stanowisko-
we, bez powiązania przyczynowo-logicznego;

● zbyt dużo podgrywek wprowadzanych 
jednocześnie przez zespół pozoracji, bez 
uwzględniania stanu zaangażowania sił 
w dany epizod oraz możliwości ich zaanga-
żowania w kolejne – w konsekwencji nastę-
puje lawinowe narastanie zdarzeń (epizo-
dów), a po pewnym czasie pojawiają się 
przestoje w działaniach;
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Mł. bryg. Michał Kamieniecki, naczelnik 
Wydziału Operacyjnego KW PSP 
w Olsztynie, rozjemca na ćwiczeniach 
Wydarzenia 2011 i EU Carpathex 2011:
Mimo powolnych zmian i pojawienia się nowego 
spojrzenia na kwestię ćwiczeń wciąż jeszcze 
zbyt często są to wyreżyserowane, niemające 
żadnych walorów dydaktycznych pokazy. 
I chociaż jako służba funkcjonujemy w pewnej 
rzeczywistości, w której z takich czy innych 
względów jesteśmy zmuszeni zaprezentować 
swoje umiejętności na zewnątrz, to należy 
znaleźć pewien złoty środek, który pozwoli przede 
wszystkim zmaksymalizować atuty szkoleniowe 
ćwiczeń, a jednocześnie umożliwi prezentację 
możliwości ratowniczych obserwatorom.
Jako organizatorzy wciąż boimy się ewentualnych 
błędów czy wpadek popełnianych podczas 
ćwiczeń (jeżeli to pokazy, to błędy są przecież 
wręcz niedopuszczalne). Podejście takie pociąga 
za sobą drobiazgowe zaznajamianie wszyst-
kich uczestników z przyjętym scenariuszem, 
a wręcz szczegółowe przydzielanie zadań po- 
szczególnym ratownikom. Konsekwencje by-
wają tragikomiczne, np. rota, która otrzymała 
zadanie podania prądu gaśniczego do wnętrza 
pomieszczenia, przechodzi koło poszkodowanego 
na klatce schodowej bez jakiegokolwiek zain-
teresowania. Potyka się wręcz o niego, jednak nie 
reaguje, nie udziela pomocy, tylko dalej realizuje 
przydzielone przez „reżysera” zadania. Dlaczego 
na czas ćwiczeń próbujemy wyłączyć myślenie? 
Paradoksem jest to, że do takiej sytuacji podczas 
prawdziwego zdarzenia nigdy by nie doszło. Więc 
dlaczego sami doprowadzamy do podobnych 
absurdów?
To w naszym interesie jako służby jest ob-
nażenie ewentualnych słabości, po to, by je 
wyeliminować podczas działań ratowniczo-
gaśniczych. Powinniśmy też uświadomić so-
bie, że ćwiczenia nie są po to, aby wyciągać 
konsekwencje w przypadku popełnienia błędów, 
lecz by wyciągać wnioski – dlaczego do nich 
doszło. Takie podejście do problemu pozwoli 
na nieustanne doskonalenie, rozwój i poprawę 
jakości naszych działań. Możliwość obserwacji 
ćwiczeń przygotowywanych i prowadzonych 
przez kolegów z innego województwa jest bardzo 
pożyteczna, bo pozwala ocenić swój poziom 
i spojrzeć krytycznie na działania podejmowane 
na własnym terenie operacyjnym. Obserwując 
innych, możemy doskonalić sami siebie, a dokład- 
niej – działania własne i strażaków z terenu 
naszego województwa.





● nieczytelna pozoracja – wprowadzająca 
zamęt i niezrozumienie wśród ćwiczących lub 
brak pozoracji, co powoduje błędne lub niepeł-
ne wykonanie założeń ćwiczenia; wykorzysta-
nie cywili jako pozorantów bez ich odpowied-
niego przeszkolenia  i zabezpieczenia; niektóre 
założenia do ćwiczenia są nielogiczne, nie mają 
odzwierciedlenia  w rzeczywistych zagrożeniach 
występujących na terenie danego województwa; 

● brak czytelnego oznakowania różnych zespo-
łów organizujących ćwiczenia – wykorzystywanie 
różnych rodzajów oznaczeń, często niezrozumia-
łych dla samych ćwiczących bądź za bardzo 
do siebie podobnych; zbyt wiele osób w kamizel-
kach – duże utrudnienie dla ćwiczących.

Ćwiczenie praktyczne:
● błędy w sztabie: niewystarczająca liczba osób 
w sztabie, brak jasnego podziału funkcji, brak 
kontroli osób wchodzących do sztabu, brak 
rzecznika prasowego w sztabie lub niewystar-
czające wykorzystanie jego umiejętności, ko-
rzystanie przez sztab ze scenariusza z naniesio-
nymi podgrywkami oraz z gotowych map, 
ingerowanie sztabu w zakres zadań DOB i do-
wodzenie taktyczne, a nawet interwencyjne, 
brak planowania – reagowanie na zaistniałą sy-
tuację, późne utworzenie sztabu, zbyt duża od-
ległość SDŁ od sztabu, późne powołanie KDR, 
brak raportowania do MSK, WSKR; 

● problemy z łącznością radiową: niepełna 
obsada kanałowa radiostacji, słaba słyszalność, 
niedopracowany przydział kanałów, brak łącz-
ności z podmiotami współdziałającymi, nieczy-
telność schematu łączności, obciążanie niektó-
rych kanałów zbyt wieloma użytkownikami 
przy jednoczesnym utrzymywaniu kanałów ra-
diowych w rezerwie; 

● dowodzenie przez KDR na odcinkach bo-
jowych zlokalizowanych w małych odległo-
ściach (wyłączenie z pracy DOB lub ich dublo-
wanie) lub wręcz odwrotnie – zupełny brak 
nadzoru i wizytacji na OB, a w konsekwencji 
brak weryfikacji na odcinkach bojowych sposo-

bu realizowania decyzji KDR; nieczytelny po-
dział na odcinki bojowe oraz słabo rozpozna-
walni DOB; ingerowanie KDR w poziom 
interwencyjny; 

● wyprzedzenie w dysponowaniu sił COO 
w stosunku do wprowadzania ich do działań; 

● nieprawidłowo funkcjonujący PPSiŚ (np. 
nieprzekazujący do sztabu informacji o rzeczy-
wistym stanie sił i środków); 

● brak oddzielenia osób ćwiczących 
(sztabu, KDR, pododdziałów) od organiza-
torów ćwiczenia, niezachowana poufność 
scenariusza; 

● brak zespołu prasowego lub niewystarcza-
jąca obsługa medialna.

Logistyka:
● brak odpowiedniej liczby toalet i natry-

sków; 
● różne formy wyżywienia i zabezpieczenia 

środków na paliwo czy inne wydatki nawet 
w obrębie jednej kompanii; 

● problem z doborem miejsca na obozowi-
sko (za mało miejsca). 

Zabezpieczenie medyczne:
● brak właściwego zabezpieczenia medycz-

nego na wypadek zdarzenia realnego; 
● brak segregacji poszkodowanych, nie-

wykorzystanie dostępnego sprzętu (noszy 
typu deska, tlenu i pozostałego sprzętu z ze-
stawów R1).

Ćwiczenie demonstracyjne:
● ćwiczenie demonstracyjne (pokazowe) 

zamiast praktycznego, nałożenie się pokazu na 
ćwiczenie;

● ingerowanie programu obserwatorów 
w ćwiczenie praktyczne lub dostosowywanie 
scenariuszy ćwiczeń i ich realizacji do wizyty 
obserwatorów. 

I co dalej?
Można przypuszczać, że jeśli metodyka oceny 
ćwiczeń upowszechni się wśród strażaków, 
ćwiczenia zaczną być robione niejako pod nią. 
Czy to źle? Odpowiedź jest nieco przewrotna 
– byłoby to nawet wskazane. Bo to znaczy, że 
organizator będzie zwracał szczególną uwagę 
na wymienione w niej elementy – żeby powołać 
sztab, który musi odpowiednio funkcjonować, 
by między sztabem a dowodzącymi następował 
szybki przepływ informacji, by zapewnić nie-
przerwaną łączność, odpowiednio zabezpie-
czyć ćwiczenia od strony logistycznej i me-
dycznej etc. Jeśli zatem ćwiczenia – od krajowych 
przez wojewódzkie na powiatowych i tych w ob-
rębie powiatu skończywszy – organizowane będą 
z różnymi założeniami, ale wedle tej samej pro-
cedury, to nic lepszego nie mogłoby się chyba 
zdarzyć… 

Nasuwa się też pytanie: czy metodyka będzie 
„pracować” także po zakończeniu ćwiczeń? 
To już pozostaje poza samą metodyką, a leży 

w gestii strażaków (mających przecież wpływ 
na funkcjonowanie PSP). Bo to od nich zależy, 
czy wnioski z ćwiczeń znajdą swoje odzwier-
ciedlenie w realnych działaniach.                    

„Metodyka oceny ćwiczeń wojewódzkich, międzywojewódzkich, 
krajowych oraz międzynarodowych” wraz z formularzami oceny 
dostępna jest na stronie: eucarpathex2011.pl
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Mł. bryg. Adam Langner, zastępca wielko-
polskiego komendanta wojewódzkiego PSP, 
kierownik ćwiczeń Wydarzenia 2011:
Nowa formuła organizacji ćwiczeń ma wiele 
zalet. Po pierwsze realizujemy więcej ćwiczeń, 
po drugie równomiernie obciążamy się pracą, 
po trzecie ćwiczymy zupełnie nowe wątki 
w wymiarze geograficznym i infrastrukturalnym. 
Nie brakuje oczywiście wad. Podstawową jest 
szczupłość kadr pozwalających na odpowiednie 
przygotowanie ćwiczeń, a tym samym kla-
rowne oddzielenie grupy programującej i przygo-
towującej ćwiczenia od zasobów ćwiczących.
Zespół oceny ćwiczeń jest nie tyle potrzebny, 
co wręcz niezbędny. Najistotniejsze jest 
wprowadzenie tzw. rozjemców zewnętrznych, 
którzy dokonują obiektywnej oceny wybranych 
elementów ćwiczeń. Na efekty nie trzeba 
czekać długo – wszystkie nasze zgromadzone 
wnioski i ustalenia posłużyły do opracowania 
harmonogramu działań mającego na celu 
lepsze przygotowanie do zabezpieczenia Euro 
2012 oraz usuwania skutków poważnych 
awarii i zdarzeń masowych. Rozjemcy rzetelnie 
i profesjonalnie wykonali swoje zadania. 
Niemniej jednak stoję na stanowisku, iż przed 
rozpoczęciem ćwiczeń wskazane byłoby 
zorganizowanie odprawy grupy rozjemców 
z kierownictwem ćwiczeń – wyeliminowałoby  to 
wiele wątpliwości na etapie omawiania raportu 
końcowego. Pamiętajmy, że zasadniczym celem 
ćwiczeń poza oceną sfery organizacyjnej jest 
efektywność realizacji założonych celów – połą- 
czone z wartością dodaną, którą tworzy 
wdrażanie wypracowanych wniosków.
Stworzenie własnego zespołu rozjemców 
miało na celu skupienie się na obszarach 
taktyczno-proceduralno-organizacyjnych przed-
sięwzięć ratowniczych. Zespół rozjemców, 
do którego wydelegowano najbardziej doś-
wiadczonych oficerów, otrzymał polecenie 
rzetelnego przygotowania wniosków, z czego 
bardzo dobrze się wywiązał. Niewątpliwie 
w wielu obszarach raport KG PSP pokrywa 
się z dokumentacją opracowaną przez zespół 
KW PSP, w szczególności w sferze operacyjnej. 
Dyskusja podsumowująca ćwiczenia była 
niezbędna. Uważam, że taki dialog poszerza 
horyzonty i zrozumienie idei manewrów po stro-
nie ćwiczących, organizatorów, jak i samych 
rozjemców. Raport końcowy należy natomiast 
interpretować przynajmniej dwupłaszczyznowo. 
Po pierwsze stanowi on cenną bazę do przygo-
towywania kolejnych manewrów, po drugie 
jest podstawą opracowania harmonogramu 
wdrażania wniosków.

St. kpt. Marcin Kędra jest naczelnikiem 
Wydziału Odwodów Operacyjnych i Działań 

Międzynarodowych w Krajowym Centrum 
Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności 

Komendy Głównej PSP

fot. Elżbieta Przyłuska (2)
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Nie będę się wypowiadał za inne piony, 
bo pewnie mają swoich obrońców. 
Poniżej przedstawiam, w jaki sposób 
służba kontrolno-rozpoznawcza, liczą-

ca obecnie około 640 osób (lecz nie pełnych 
etatów), traci wartościowe kadry, na czym 
z całą pewnością traci cała ochrona przeciwpo-
żarowa. I nawet jeśli chodzi tylko o kilkanaście 
osób rocznie (choć kilka lat temu straciliśmy 
według przedstawionego niżej modelu nr 1 kil-
kaset), to straty nie dość, że dotyczą ludzi przed-
siębiorczych i perspektywicznych, to jeszcze 
pokazują zjawisko o zasięgu powszechnym 
– nieatrakcyjność służby. 

Wszelkie podobieństwo opisanych niżej me-
chanizmów do zdarzeń rzeczywistych jest nie-
przypadkowe i zamierzone! 

Model nr 1 – reformatorski
Stało się regułą, że prewencja traci najwięcej 
przy wszelkiego rodzaju reorganizacjach. Jak  
to lapidarnie ujął poważany przeze mnie czło-
wiek, „Reforma to przedsięwzięcie polegające 
na tym, że pracuje się więcej za tyle samo co 
dotychczas, albo za jeszcze mniej”. Zmiany, 
wbrew szumnym hasłom, są na ogół prostymi 
cięciami etatowymi. Przez to, paradoksalnie, 
najmniej procentowo tracą na nich najsilniejsze 
liczbowo grupy zawodowe, gdyż mogą naj-
efektywniej protestować. Prewentysta to czło-
wiek pojedynczy, z takimi łatwiej sobie pora-
dzić, a w liczbach bezwzględnych wykazać, że 
przecież to niewiele. 

Poza tym każdy komendant, postawiony pod 
ścianą przez konieczność polityczną, woli zro-
bić tak, by jako tako załatwić to, co go boli tu 
i teraz, niż troszczyć się o mglistą przyszłość 
ochrony przeciwpożarowej. Nie tylko dlatego, 
że w przyszłości, być może całkiem bliskiej, 
będzie na emeryturze. Tu i teraz to konkret, 
z którym doprawdy trudno dyskutować na 
miejscu zdarzenia. To konieczność zapewnienia 
przyzwoitych obsad wozów bojowych. Uza-
sadnienie nakładów na prewencję nie obejdzie 
się bez skomplikowanej analizy dowodzącej 
wpływu tej formacji na zmniejszenie liczby po-
żarów i strat. Taką analizę nie dość, że nie każ-
dy umie przeprowadzić, to jeszcze mało kto jest 
zainteresowany jej wysłuchaniem ze zrozumie-
niem do końca. Komendanci potrafią i rozumie-
ją, niemniej jednak każdy z nich odpowiada 
za owo tu i teraz, a nie za to, co w przyszłości. 

Jest też poczucie wspólnoty. W populacji 
strażackiej to w służbie operacyjnej najwię-
cej liczbowo jest oficerów i aspirantów. 
Dlatego spośród nich wywodzi się zdecydo-
wana większość komendantów i ich zastęp-
ców. A jak się wcześniej roli zapobiegania nie 
rozumiało lub pojmowało niezdrowo jako 
konkurencję (mało pożarów, czyli straż nie-
potrzebna), to później rozumie się ją dopiero 

po pożarze z ofiarami w ludziach, które dzię-
ki murowanemu budownictwu zdarzają się 
rzadziej niż śmiertelne wypadki drogowe. 

Mając więc do wyboru: zabrać jeden etat 
z prewencji i dać do podziału (czyli de facto za-

pewnić tam nie więcej niż 1/3 etatu) czy zabrać 
jeden etat z podziału bojowego (czyli nie więcej 
niż 1/3 etatu), mało który komendant postąpi 
wbrew wariantowi dającemu:

a) święty spokój od presji związków zawodowych, 

Per astra 
ad aspera

Młodzi funkcjonariusze ostatnio coraz częściej pragną 
od zaraz przejść na zmiany. I nie stoi za tym niespełnione 
poczucie bohaterstwa czy niezaspokojony samarytanizm, 
tylko pobudki egzystencjalne. Przechodząc na system 
zmianowy, nie traci się bowiem finansowo, a zyskuje czas 
i święty spokój.
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b) poczucie, że nie zachwiał ciągłością służby,
c) absolutną pewność, że nie musi być wróż-

ką i przewidywać, co będzie w przyszłości. 
Co jednak z etatami w prewencji? 
Jeśli były dwa lub nawet trzy, robi się z nich 

jeden. Najbardziej zaawansowany w latach za-
pobiegacz przechodzi na emeryturę na godzi-
wych warunkach. Nie grozi już zatem jako kon-
kurent na miejsce komendanckie. Mniej 
zaawansowany wiekowo, jeśli jest ambitny, ma 
gwarantowane problemy w służbie i nikt ni-
gdzie go nie chce. Nie stanie za nim żaden 
związek zawodowy, więc w końcu poddaje się 
i trafia na emeryturę albo na niższe stanowisko 
służbowe. A jeśli się nie poddaje, to codziennie 
dojeżdża do pracy jakieś 50-70 km. Najmłodszy, 
jako niemający nic do gadania, robi za trzech 
i dostaje jeszcze inne obowiązki. Po trzech-
-czterech latach harówki jego marzeniem jest 
ucieczka z kieratu. 

Model nr 2 – ucieczka z kieratu
Model nr 2 ma dwa warianty. Dla starego pole-
ga na zaciśnięciu zębów i dotrwaniu do emery-
tury, młody ucieka do podziału bojowego. 

Nie znając realiów służby, można się dziwić 
tym ucieczkom, bo każdy prewentysta, o ile ma 
głowę na karku, po kilku latach kontrolowania 
wypracowuje sobie dwojaką pozycję: coś na 
kształt poczucia ważności u przełożonych oraz 
niekwestionowany autorytet w całym powiecie. 
Przecież każdy komendant wcześniej czy póź-
niej rozumie, że to ta, a nie inna służba daje mu 
faktyczną władzę nad otoczeniem. Ten jeden 
podpis pod kwitem o nazwie decyzja to jak 
możliwość pociągnięcia za cyngiel. Jednak 
przedtem ktoś musi załadować nabój do lufy 
(napisać decyzję), a czasy nastały takie, że po-
winien to zrobić naprawdę dobrze, inaczej od-
bity pocisk wróci do nadawcy. Taki ktoś bywa 
niezastąpiony i poważany. 

Niestety, roboty jest mnóstwo, a coraz wyż-
sze wymagania formalne też robią swoje. 
Co sprawa to problem, a osamotniony prewen-
tysta nie ma tego z kim omówić. Widzi przy 
tym, że inni, nierzadko bezczelnie, konsumują 
efekty jego pracy. Nie wolno mu bowiem wy-
konywać niemal żadnych prac dodatkowych 
w powiecie. Za to kolegów z roku służących 
zmianowo (mających czas) nie dotyczą ograni-
czenia w zarobkowaniu. W związku z tym poja-
wia się następujący schemat: zapobiegacz 
o kilkuletnim stażu, który właśnie nauczył się 
zawodu, odchodzi na pierwsze wolne miejsce 
w podziale bojowym w dowolnym sąsiednim 
powiecie. Nieważne, że na teoretycznie niższe 
stanowisko. Po pierwsze, będzie to stanowisko 
z wyższym dodatkiem służbowym, więc żadna 
strata finansowa. Po drugie, wreszcie otrząśnie 
się z tych nigdy niezałatwionych spraw, spra-
wozdań i analiz. Po trzecie, zyska wolny czas 

w wymiarze dla niego dotychczas niewyobra-
żalnym. A będzie umiał ten dar wykorzystać 
znacznie lepiej niż ci, którzy codziennie mu 
czegoś tam zazdrościli, ale za Chiny Ludowe 
nie zamieniliby się z nim na miejsce pracy. Bo 
on dysponuje naprawdę dużą wiedzą i zna ludzi. 

Człowieka tak zdeterminowanego, a w isto-
cie wypalonego trybem pracy, nie skuszą już 
żadne możliwości awansu, nawet jeśli istnieją. 
I kto wie, czy to nie jest czynnik decydujący. 
Statystycznie rzecz ujmując, rzadko który stra-
żak kontrolno-rozpoznawczy ma szanse na zro-
bienie kariery stanowiskowej. Szanse te istnieją 
teoretycznie, w praktyce sprowadzają się jed-
nak do pomijania ze względów ilościowo-kor-
pusowych, opisanych w modelu nr 1. Ktoś, kto 
zrozumie, że jest na swoim stanowisku nieza-
stąpiony do tego stopnia, że nigdy nie zostanie 
komendantem, skorzysta z pierwszej okazji, by 
wyrwać się z kieratu.  

Najprawdziwszą esencją tego stanu rzeczy 
jest ucieczka w system zmianowy tych, którzy 
potrafili zdać egzaminy na rzeczoznawców 
do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
To najbardziej symptomatyczne przypadki. 
I naprawdę trudno je potępiać. 

Model nr 3 – służba za karę
Na osierocone miejsce kontrolno-rozpoznaw-
cze, zwykle związane z jakimś dodatkowym 
etatem: bhp, kancelarią tajną, rzecznikowa-
niem, kwatermistrzostwem, a nawet kierowa-
niem służbą operacyjną (rekordziści mają po 
cztery funkcje dodatkowe spośród wyżej wy-
mienionych), nie ma żadnych chętnych. 
Potwierdza to każdy mój oficjalny i nieoficjalny 
rozmówca. Praca (służba) kontrolno-rozpo-
znawcza jest postrzegana już nawet nie jako 
absolutnie nieatrakcyjna, lecz wręcz jako kara! 
Pojęcie to jest tak rozpowszechnione, że gdy 
zdarza się wśród strażaków zmianowych chęt-
ny nie dość, że do służby codziennej (co już jest 
dziwne), to jeszcze do kontrolno-rozpoznaw-
czej, bywa traktowany przez otoczenie jak zu-
pełny dziwoląg! Tak naturalna sprawa, jak chęć 
nauczenia się przepisów przeciwpożarowych 
czy sprawdzenia w innej roli, po prostu nie mie-
ści się w głowach ludzi myślących rozsądnie 
systemem nadgodzinowym. 

Komendanci używają różnych wybiegów, 
żeby zwabić ludzi do służby. Ileż obietnic roz-
woju intelektualnego… awansu w stopniu… 
poważania… Co tam więcej obiecują – nie 
wiem i nie chcę wiedzieć, bo i tak są to obietni-
ce bez pokrycia. Czar pryska, gdy dochodzi do 
konkretu: „A ile wpłynie na konto za tak częste 
i intensywne bywanie w pracy?”. 

Wyjściem z sytuacji bywa siłowe mianowa-
nie na stanowisko. Formalnie wszystko gra, bo 
stanowisko jest wyższe, więc nie można odmó-
wić jego objęcia bez ponoszenia szykan dyscy-

plinarnych, płaca (bywa) nie niższa, więc nie 
można się skarżyć. Tylko że tak można postąpić 
z człowiekiem całkiem młodym lub za karę.

Kto ma możliwość służenia w systemie 
mniej uciążliwym, bez żadnych skrupułów wy-
biera to, co dla niego łatwe i wygodne. O czym 
świadczy znaczna liczba funkcjonariuszy kon-
trolno-rozpoznawczych noszących stopnie star-
szych strażaków. Proszę mnie nie zrozumieć źle 
– starszy strażak w służbie kontrolno-rozpo-
znawczej jest tak samo dobry, jak oficer. Na 
skutek wyśrubowanych kryteriów jest to osoba 
o wyższym wykształceniu, z odpowiednim za-
sobem wiedzy i intelektu. Mój niepokój budzi 
fakt, że przepaść między pionem operacyjnym 
i kontrolno-rozpoznawczym pogłębia się, za-
miast niwelować, a drogi awansu prewentystów 
wydłużają od kilku lat do nieskończoności. 
Że jest nowe źródło nie tyle zdrowej rywalizacji 
służb, co wręcz obcości. Aspirant zna dziesiątki 
aspirantów, a oficer dziesiątki innych oficerów 
będących w tym samym położeniu, co on. 
Człowiek „cywilny” który właśnie przebiera się 
w mundur, nie ma takiego poczucia wspólnoty. 
W dodatku ktoś o wyższym wykształceniu, kto 
ma stopień strażaka w wieku 25 lat, kilka lat 
później będzie miał staż pracy, wiedzę, do-
świadczenie, szacunek fachowców nieosiągal-
ne dla wielu oficerów, a stopień prawdopodob-
nie ciągle nieoficerski. W kolejce do skiero- 
wania na uzupełniające kursy oficerskie wy-
przedzą go koledzy służący zmianowo, gdyż 
muszą przecież dowodzić akcjami, czyli awan-
sować. Za tym idzie możliwość awansu w sta-
nowisku – praktycznie zerowa. Frustracja i po-
czucie wykluczenia gwarantowane, głównie 
przez pogłębione zachowania (anty)awansowe, 
opisane w modelu nr 1. 

Model nr 4 – siłowe ucywilnienie
Mamy też do czynienia z niejako siłowym ucy-
wilnieniem służby kontrolno-rozpoznawczej, 
co kończy się zwykle jej umundurowieniem 
(model nr 3). Dla wielu młodych, zdolnych lu-
dzi, którzy skończyli cywilne studia w SGSP 
(albo inne studia cywilne, bardzo przydatne 
w zapobiegawczej straży: budownictwo, che-
mię, prawo), podjęcie pracy prewentysty 
to istotna szansa na znalezienie zatrudnienia. 
Bywają jednak na długo skazani na pełnienie 
funkcji pomocniczych, choć robią tak samo i to 
samo, co mundurowi koledzy. Uposażeniem też 
odstają, i to znacznie. Samodzielnych kontroli 
nie mogą wykonywać. Wobec tego postępują 
tak, jak wielu ich znajomych z rynku cywilnego 
– kończą dodatkowe studia (najczęściej bhp), 
starają się załapać na wszelkie kursy i szkole-
nia, gdzie wyróżniają się wynikami w nadziei, 
że pomoże im to w uzyskaniu etatu munduro-
wego. Cel ten dosyć szybko mogą osiągnąć 
w komendzie powiatowej, bo tam koniecz-
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ność wykonywania przez kogoś dziesiątek 
kontroli przymusza komendanta, by taki czło-
wiek zyskał najniższy stopień strażacki. Wtedy 
ma się czuć, jakby złapał(a) Pana Boga za nogi. 
Ale im wyżej, tym trudniej cywilnego prewen-
tystę czy cywilną prewentystkę ubrać w mun-
dur. Z prostej przyczyny – są przecież w wy-
dziale jacyś mundurowi. Że taka osoba sama 
nie może iść na kontrolę? Nic nie szkodzi – pój-
dzie z nią jakiś „prawdziwy” strażak, bo co 
dwie głowy, to nie jedna. 

W ten sposób można postępować z ludźmi, 
którzy nie mają innego wyjścia, jak pracować. 
Na podział bojowy przecież nie uciekną, gdyż 
nie są strażakami. Jednak gdy trafi im się jakieś 
wyjście z sytuacji, kalkulują bardzo szybko. 
Skoro przez kilka lat w żaden sposób nie można 
było zrobić strażaka z człowieka inteligentne-
go, sprawnego fizycznie i psychicznie, zdolne-
go do udźwignięcia wszelkich, nawet najtrud-
niejszych obowiązków kontrolno-rozpoznaw- 
czych, to co on ma pomyśleć o swojej przyszło-
ści? A wykonuje przecież obowiązki pierwszo-
planowe! Równie dobrze może takie obowiązki 
wykonywać w przemyśle, który zaoferuje kilka 
razy więcej, niż może (albo chce) zapewnić ko-
mendant PSP. 

Tak wyglądają cztery modele systemowego 
zniechęcania ludzi do pracy w służbie kontrol-
no-rozpoznawczej. I dzieje się tak samo przez 
się, bez złej woli przełożonych. Działa tu niewi-
dzialna ręka systemu nadgodzinowego. Do uru-
chomienia opisanych wyżej mechanizmów 
marginalizujących wystarczy bowiem tylko, 
by przełożeni nie przekuwali w czyn swojej do-
brej woli. 

Strukturalne marginalizowanie prewencji za-
czyna się naprawdę wcześnie. Od czasu zlikwi-
dowania na studiach mundurowych w SGSP 
podziału na specjalności dominującą stała się 
specjalność taktyczno-dowódcza. Niby nic złe-
go, bo przecież obecne katastrofy komunika-
cyjne, przemysłowe, naturalne czy nawet poża-
rowe to naprawdę poważne wyzwania dla 
nowoczesnej służby ratowniczej. Tylko że 
w czasie wykładów na specjalności profilak-
tycznej naprawdę, co podkreślam, nigdy nie 
mówiło się o propagandzie, lecz nieustannie 
o pożarach i innych katastrofach – możliwo-
ściach i szybkości rozwoju, zatrzymania, opa-
nowania, dojazdu. To cały czas taktyka, tylko 
połączona z gruntownym poznaniem przeciw-
nika, jakim jest współczesny pożar. A czym jest 
na wojnie szlachetna taktyka bez nieszlachetne-
go wywiadu, bez znajomości możliwości bojo-
wych wroga? Bez wiedzy, w którą stronę strze-
lać? Czystą dzielnością?

Wyjście docelowe, czyli utopia
Docelowym i optymalnym wyjściem z sytuacji 
jest wzmocnienie ilościowe (etatowe) pionu 

kontrolno-rozpoznawczego. Jeśli chcieć po-
traktować zadania zapobiegania pożarom i po-
ważnym awariom przemysłowym z całą powa-
gą i z pełną odpowiedzialnością, etatów kon- 
trolno-rozpoznawczych musi być co najmniej 
dwukrotnie więcej. Powinien też istnieć odpo-
wiedni zapas kadrowy (merytoryczny) 
w innych służbach, który można uruchomić na 
sytuacje powtarzalne okresowo, szczególnie 
w zakresie kontroli obiektów wypoczynku 
dzieci i młodzieży. 

W każdej komendzie powinien być młody 
i stary prewentysta, żeby jeden od drugiego 
mógł się uczyć i go zastępować. Jest wtedy cią-
głość służby, są podstawy do realnego wymaga-
nia jakości i ilości działań. A co najważniejsze 
– jest z kim omówić codzienne problemy. I w ra-
zie potrzeby jest kogo dysponować do akcji ra-
towniczo-gaśniczych.

Stanowiska i ich uposażenie powinny budzić 
zawiść. Stary prewentysta, po pięcioletnim 
kontrolowaniu, ma być na etacie głównego spe-
cjalisty (nawet w powiatach), młody na etacie 
starszego specjalisty. 

Niestety – w obecnej sytuacji, gdy ciągle 
mowa o nadgodzinach, są to tylko marzenia. 
Żeby więc wykorzystać choć ten potencjał, któ-
rym dysponuje zawodowa straż pożarna, spró-
bujmy wskazać wyjścia awaryjne. 

Wyjścia awaryjne – prowizorki 
o cechach trwałych
Oto sposoby na przerwanie kręgu niemocy kon-
trolno-rozpoznawczej, łatwe do zaadaptowania 
na każdym terenie, w każdych okolicznościach:

Od kilku lat Biuro Rozpoznawania Zagrożeń 
KG PSP proponuje, by w kontrolach z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej brali udział nie 
sami tylko prewentyści, lecz również funkcjo-
nariusze z innych pionów, szczególnie z opera-
cyjnego. Można przecież w razie potrzeby upo-
ważnić do kontroli każdego strażaka mającego 
wyższe wykształcenie, nie mówiąc już o tym, 
że pod nadzorem (w towarzystwie) osoby 
uprawnionej może kontrolować praktycznie 
każdy. 

Kontrola może, a często powinna być połą-
czona z ćwiczeniami z zakresu ochrony prze-
ciwpożarowej. Nie bez powodu ustawodawca 
przewidział w pierwszym zdaniu art. 23 naszej 
ustawy, że w celu realizacji nadzoru nad prze-
strzeganiem przepisów przeciwpożarowych 
PSP prowadzi czynności kontrolno-rozpoznaw-
cze oraz ćwiczenia. A nic tak jak ćwiczenia nie 
obnaża nieprawidłowości związanych z droga-
mi pożarowymi czy zaopatrzeniem w wodę. 

W każdym tzw. odbiorze obiektu powinien 
brać udział ktoś ze służby operacyjnej, żeby 
mógł zwrócić szczególną uwagę na warunki 
dojazdu do obiektu, zaopatrzenie w wodę do 
zewnętrznego gaszenia pożaru, wewnętrzne za-

opatrzenie wodne, podział na strefy pożarowe. 
Tam, gdzie tak się dzieje (a dzieje się), efekty są 
naprawdę zadowalające – dla wszystkich. 

Skoro praca w służbie kontrolno-rozpoznaw-
czej jest postrzegana jako zupełnie nieatrakcyj-
na, należy ją uatrakcyjnić. Odpowiednie wyna-
grodzenie to podstawa. Musi być kusząco 
wysokie, w kwotach maksymalnych dla danego 
zaszeregowania. Jasno i zgodnie z prawdą nale-
ży mówić, dlaczego: ze względu na obciążenie 
obowiązkami, konieczność ustawicznego pod-
noszenia kwalifikacji, finansową odpowiedzial-
ność urzędniczą i bariery w dodatkowym za-
robkowaniu. Malkontentom można zapropo- 
nować to stanowisko, o ile się nadają. 

Deser
A na deser coś na pewno do przełknięcia, nawet 
od zaraz: należy wprowadzić niepisaną, a z cza-
sem i pisaną zasadę, że komendantem powiato-
wym lub jego zastępcą musi być osoba mająca 
praktykę w służbie kontrolno-rozpoznawczej 
nie krótszą niż pięć lat. W ten sposób znacząco 
wzrośnie liczba osób o odpowiednich kwalifi-
kacjach do pełnienia funkcji organu administra-
cji publicznej. Warto wiedzieć, że globalnie 
prewentystów (licząc również KW PSP 
i KG PSP) jest mniej niż osób piastujących 
stanowiska komendanckie. Warunek ten po-
winien być spełniany w sposób naturalny, 
czyli zgodnie z rytmem odchodzenia na eme-
rytury. Tak czytelne kryterium sprawi, że 
służba w prewencji od zaraz stanie się służbą 
perspektywiczną. 

Może zabrzmi to patetycznie, ale jestem głę-
boko przekonany, że na dobrowolnej, ewolu-
cyjnej realizacji powyższych postulatów: awa-
ryjnych, utopijnych i deserowego zyska nie 
tylko PSP jako formacja zawodowa, ale cały 
kraj – w sensie zmniejszenia liczby pożarów 
i wielkości strat popożarowych. Pojawi się 
z pewnością rotacja pozioma kadr: wymienność 
dowódców (zastępców dowódców) JRG i pre-
wentystów, co poprawi skuteczność akcji ga-
śniczych. Rozszerzy się znacznie baza specjali-
stów inżynierów, znajdzie się wreszcie miejsce 
i czas na profesjonalną propagandę. W ten spo-
sób nie spalimy nadgodzinami potencjału ka-
drowego znajdującego się w straży. Czytelne 
kryteria awansowe spowodują, że niewdzięcz-
na służba kontrolno-rozpoznawcza przestanie 
być szlabanem na drodze do awansu. A to już 
będzie bardzo dużo, bo tylko tak się kształtuje 
pozytywny dobór kadr: per aspera ad astra. 
Na razie kierunek jest odwrotny.                            

Bryg. Paweł Rochala jest naczelnikiem 
Wydziału Nadzoru Prewencyjnego 

w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP
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Praktyka czyni mistrza. Tylko jak i na kim ćwiczyć skomplikowane akcje 
ratownicze, w których mamy do czynienia z poszkodowanymi uwięziony-
mi w zgniecionym samochodzie, płonącym budynku czy głębokim kana-
le ściekowym? Z pomocą przychodzą fantomy treningowe. 

Marta Małecka

Fantomy treningowe
KRAMIK TECHNICZNY

FIRE HOUSE
Fantom ogniowy Fire House został stworzony 
z myślą o ćwiczeniach w wysokiej temperatu-
rze. Zbudowany jest z dwóch części: 
zewnętrznej i wewnętrznej. Zewnętrzną 
warstwę stanowi kombinezon ochronny 
z odpornego na wysoką temperaturę Nomexu. 
Kombinezon utrzymuje fantom w czystości 
i pozwala użytkować go przez długi czas. 
Wewnętrzną część tworzy szkielet. Jest to 
nylonowy worek o kształcie człowieka, w który 
wszyte są paczki wypełnione czyszczonymi 
kamieniami o frakcji 5-10 mm. Każda paczka 
waży 2 kg, są rozłożone w odpowiednich propor-
cjach we wszystkich częściach fantomu 
(nogach, ramionach, głowie) i połączone ze sobą 
wiązadłami (również odpornymi na wysoką 
temperaturę) zapobiegającym deformacjom 
i zniekształceniom fantomu. Fantom bardzo 
realistycznie odwzorowuje anatomię człowieka. 
Choć składa się z kilku warstw, jest bardzo 
elastyczny. Można przećwiczyć na nim 
praktycznie każdy scenariusz treningowy. 
Fantom wytrzymuje temperaturę nawet 160°C, 
a specjalne buty chroniące manekin przed 
uszkodzeniami w czasie ciągnięcia 
go po ziemi – do 200°C. Produkt jest dostępny 
w wersjach 10 kg, 20 kg, 30 kg, 50 kg i 70 kg.

AED Little Anne Training System
AED Little Anne Training System to zestaw 
do nauki defibrylacji półautomatycznej oraz 
treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 
W jego skład wchodzi fantom, defibrylator 
treningowy, pilot zdalnego sterowania, elektrody 
treningowe, torba transportowa (po rozłożeniu 
zmienia się w matę treningową), zapinana bluza, 
część twarzowa i wymienne drogi oddechowe. 
Aby fantom jak najlepiej „udawał” prawdziwą 
ofiarę, nie ma zaznaczonych miejsc na 
przyklejenie elektrod defibrylacyjnych. Zmusza 
to praktykanta do rozpoznawania miejsc 
anatomicznych. Prawidłowe umiejscowienie 
elektrod potwierdzają umieszczone pod powłoką 
imitującą skórę diody. W razie ich nieprawidło-
wego umocowania, system informuje o tym 
i wstrzymuje defibrylację do chwili prawidłowe-
go rozmieszczenia diod. Defibrylator dołączony 
do fantomu jest odwzorowaniem defibrylatora 
Heartstart FR2 – wygląda tak samo i wydaje 
takie same polecenia, jak prawdziwy sprzęt 
do przeprowadzania defibrylacji. System 
ma dziesięć wczytanych, gotowych scenariuszy 
ataku serca oraz trzy dodatkowe scenariusze 
budowane samodzielnie za pośrednictwem 
komputera. Pilot umożliwia ingerencję 
w scenariusz oraz sterowanie defibrylatorem.

AmbuMan W
AmbuMan W to zestaw instruktażowo-szkoleniowy 
przeznaczony do praktycznej nauki udzielania 
pierwszej pomocy, masażu serca i sztucznego 
oddychania oraz pozostałych podstawowych 
zabiegów ratujących życie. Na zestaw składa się 
fantom (w dwóch wersjach: sam tors lub cała 
postać) oraz program komputerowy do analizy 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej przeprowadza-
nej na manekinie. Komputer łączy się z fantomem 
bezprzewodowo za pomocą łącza WLAN lub 
przewodowo za pomocą wtyczki USB. Brak 
przewodów pozwala na wykorzystanie wszystkich 
funkcji zestawu w różnym otoczeniu, z dala 
od komputera i źródła zasilania, co daje możliwość 
przeprowadzenia różnych wariantów ćwiczeń. 
Fantom AmbuMan W jest bardzo realistyczny. 
Ma wielkość przeciętnego dorosłego człowieka. 
Wbudowane w manekin wskaźniki przekazują 
do specjalnego komputerowego programu wyniki 
efektywności wykonywanej resuscytacji, w tym 

objętość wdmuchiwanego powietrza, głębokość 
uciskania klatki piersiowej, a także sygnalizują 
nieprawidłowe ułożenie rąk oraz wdmuchnięcie 
powietrza do żołądka. Oprócz tego program rejestruje 
czas wykonywania pozostałych czynności 
związanych z akcją ratowniczą, np. sprawdzenie 
przytomności, tętna, odchylenia głowy, a także 
wezwanie pomocy czy defibrylację. Na koniec sesji 
ćwiczeń program wyświetla zestawienie podsumo-
wujące i oceniające wykonane czynności. Ponieważ 
na fantomie może ćwiczyć wiele osób w bezpośred-
nim kontakcie, manekin wyposażony jest w specjalny 
system utrzymania higieny. Każdy praktykant 
otrzymuje własną część twarzową oraz minimalizują-
cy zakażenie krzyżowe worek powietrzny wkładany 
do głowy fantomu. Dzięki temu można przeprowadzić 
realistyczną symulację wydechu przez usta i nos 
manekina. Czyszczenie i dezynfekcja wnętrza 
manekina nie są potrzebne. 
W skład zestawu AmbuMan W wchodzi manekin, 
kończyny fantomu (w przypadku całej postaci) 

program komputerowy do wyświetlania wyników, 
kabel USB, pięć części twarzowych, 100 worków 
powietrznych oraz opakowanie tworzące 
po rozłożeniu matę treningową. Manekin w postaci 
samego torsu ma 80 cm długości i waży 12 kg (licząc 
zestaw w torbie), fantom całej postaci to odpowied-
nio 170 cm i 17 kg. Produkt jest wykonany 
z polietylenu i PCV.
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Water Rescue
Fantom Water Rescue przeznaczony jest 
do praktycznych ćwiczeń akcji ratowniczych 
w wodzie. Dostępny jest w dwóch modelach: 
Man Over Board (człowiek za burtą) i Search 
and Rescue (szukaj i ratuj). Obydwa modele 
wykorzystywane są między innymi przez NATO 
oraz wojska amerykańskie. Manekin skonstruowa-
ny jest w ten sposób, że unosi się na wodzie, przy 
czym jedyne widoczne części nad powierzchnią 
to głowa i barki. Pomagają w tym plastikowe pasy 
biegnące od barek do kolan zapobiegające złożeniu 
się manekina, jednocześnie sprawiając, że jest 
on bardzo elastyczny zarówno w wodzie, jak 
i na lądzie. Fantom Water Rescue zbudowany jest 
z dwóch warstw. Część wewnętrzna to paczki 
z kruszonymi, mytymi kamieniami o frakcji 5-10 mm 
(po 2 kg każda), łączone są ze sobą za pomocą 
polipropylenowych wiązadeł. Paczki okryte są 
miękką pianką. Całość obszyta jest nylonową 
siecią wzmocnioną materiałem PCV. Podwójne 
wiązadła wszyte w miejscach najbardziej 
narażonych na napinanie podwyższają 
wytrzymałość manekina. Zewnętrzną część 

fantomu stanowi utrzymujący 
manekin w czystości 
poliuretanowo-poliestrowy 

kombinezon. Model Man Over 
Board jest pomarańczowy, 

a model Serch and 
Rescue – czarny. 
Końce rąk fantomu 
wzmocnione są 

mocnym materiałem 
PCV. Buty wykonane z gumy 
chronią przed otarciami. 
Fantom ma uchwyt 
umożliwiający suszenie 
go w pozycji pionowej.

TECHNIKA
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Podstawowym urządzeniem, które spotyka-
my w wyposażeniu jednostek straży pożar-
nych, jest motopompa do wody zanieczysz-
czonej, zwana potocznie pompą szlamową. 

Przede wszystkim bezpieczeństwo
Aby spełnić oczekiwania użytkowników w jed-
nostkach ochrony przeciwpożarowej, w Polsce 
wprowadzono system dopuszczeń na zgodność 
z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych 
i administracji z 27 kwietnia 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów (…) 
do użytkowania (DzU z 2010 r. nr 85, poz. 553) 
[3]. System ten ma istotne znaczenie dla bezpie-
czeństwa podczas działań zarówno strażaka, jak 
i samych ratowanych. Dziś jednostki ochrony 
przeciwpożarowej to dobrze przygotowana for-
macja, doskonale wykształcona i wyszkolona. 
Szczególnie ważne jest, by jej członkowie, mając 
określony sprzęt, mogli czuć się bezpiecznie, ko-
rzystając z niego.  System wydawania świadectw 
dopuszczenia ma na celu m.in. dostarczenie 
do jednostek ochrony przeciwpożarowej wyro-
bów spełniających ich wymagania co do funkcjo-
nalności, ergonomii, a przede wszystkim bez-
piecznych dla użytkownika [2].

Motopompy do wody zanieczyszczonej podle-
gają procesowi dopuszczenia na zgodność z wy-
mienionym powyżej rozporządzeniem. Wyma-
gania dla tej grupy wyrobów określone są 
w pkt 2.7. Podczas procesu dopuszczenia podda-
wane są one pełnym badaniom, sprawdzającym 
m.in.: wykonanie, znakowanie, wymiary, czas 
uruchomienia silnika, niezawodność pracy moto-
pompy.

Budowa 
Motopompa to agregat przenośny, składający się 
z silnika spalinowego i pompy wirowej, wyposa-
żony w uchwyty lub ramę umożliwiającą jego 
przenoszenie. Ze względu na wielkość i rodzaj 

podstawy pomp rozróżniamy motopompy prze-
nośne oraz przewoźne. Pompy przenośne to nie-
wielkie urządzenia o wadze do 200 kg i wydajno-
ści nieprzekraczającej 1600 dm3/min. Mają one 
w podstawie uchwyty przeznaczone do przeno-
szenia z samochodu pożarniczego do punktu czer-
pania wody. Motopompy o większych wydajno-
ściach, ze względu na swoją wagę, montowane są 
na własnych jedno- lub dwuosiowych podwo-
ziach transportowych, przygotowanych do cią-
gnięcia za pojazdami pożarniczymi. Mogą mieć 
wydajność ponad 10 000 dm3/min, silniki o mocy 
kilkuset KW i wagę kilku ton.

W jednostkach straży pożarnej występują pom-
py pozwalające na przepompowywanie wody ze 
stałymi zanieczyszczeniami o wielkości nawet 
kilku centymetrów. 

Rodzaje i oznaczenia 
Motopompy do wody zanieczyszczonej oznacza 
się według pkt 2.7 załącznika do rozporządzenia 
[3] – za pomocą litery, która opisuje typ moto-
pompy oraz dwóch liczb, z których pierwsza 
oznacza wydajność nominalną, a druga nominal-
ne ciśnienie tłoczenia. Podobną zasadę przyjęto 
do oznaczania motopomp do wody zanieczysz-
czonej. 

Przykładowo: dla motopompy o nominalnym 
natężeniu przepływu Q = 400 dm3/min przy nomi-
nalnym ciśnieniu tłoczenia 1 bar oznaczenie bę-
dzie następujące:

MOTOPOMPA DO WODY 
ZANIECZYSZCZONEJ P- 4/1 

Litera „P” oznacza motopompę do wody zanie-
czyszczonej, natomiast pierwsza i druga liczba 
zgodnie z rozporządzeniem [3] odpowiednio no-
minalne natężenie przepływu oraz nominalne 
ciśnienie tłoczenia w barach. Charakterystyczne 
wielkości opisujące motopompy zostały oparte na 
wielkościach rzeczywistych, zgodnie z danymi 
producentów, którzy w swoich ofertach sprzedaży 
najczęściej podają następujące parametry: 

● nominalna wysokość podnoszenia i natęże-
nia przepływu,

● maksymalna wysokość podnoszenia i wydaj-
ność,

● moc nominalna silnika,
● czas pracy ciągłej motopompy bez uzupeł-

niania zbiornika paliwa,

● pojemność zbiornika paliwa i zużycie paliwa,
● masa całkowita i gabaryty.
Na podstawie wieloletnich doświadczeń i badań 

prowadzonych w Centrum Naukowo-Badawczym 
Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowym Insty-
tucie Badawczym sporządzone zostały rzeczywiste 
charakterystyki motopomp do wody zanieczyszczo-
nej należących do wyposażenia jednostek ochrony 
przeciwpożarowej. Na rysunku poniżej przedstawio-
na została uśredniona charakterystyka pracy moto-
pompy z badania przeprowadzonego na potrzeby 
procesu dopuszczenia dla dwóch wartości geome-
trycznej wysokości ssania: Hgs= 1,5 m oraz Hgs= 6 m. 

Przedmiotowe motopompy pracują przy ni-
skich wartościach ciśnień, zazwyczaj przy 1 lub 
2 barach. Stąd też wartości geometrycznych wy-
sokości ssania wynoszą Hgs= 1,5 m oraz 6 m, 
w odróżnieniu od motopomp do wody czystej, 
które bada się przy geometrycznych wysoko-

Szlamówki w akcji
michał chmieL

Ostatnie silne opady i towarzyszące im powodzie spowodowały ogromne zniszczenia w setkach 
gospodarstw i instytucjach poprzez zalania i podtopienia. Dlatego nie dziwi fakt, że znów powraca 
temat właściwego wyposażenia jednostek straży pożarnych w sprzęt do wypompowywania wody 
z zalanych pomieszczeń, kanałów, uszkodzonych zbiorników czy też zabezpieczenia wycieków. 

  Przykładowy schemat motopompy do wody 
zanieczyszczonej [1]

Przykładowa charakterystyka pracy motopompy 
dla dwóch wysokości ssania [2] 

  Przykładowy schemat stanowiska badawczego 
dla motopomp do wody zanieczyszczonej (1 – prze-
pływomierz, 2 –  wąż tłoczny, 3 – manometr, 
4 – motopompa, 5 – wąż ssawny, 6 – zbiornik wody, 
7 – rozdzielacz kulowy)
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ściach ssania Hgs= 3 m oraz 7,5 m. Charakterystyki wyznaczono na stanowi-
sku wyposażonym w zbiornik wody, motopompę szlamową, ciśnieniomierz, 
przepływomierz oraz zawór regulacyjny. 

Zastosowanie
Motopompy do wody zanieczyszczonej to przede wszystkim urządzenia pompu-
jąco-tłoczące. Nie można za ich pomocą prowadzić bezpośrednich działań gaśni-
czych, gdyż nie pozwalają one na uzyskanie odpowiednio dużych wartości ci-
śnień. Pompy te stosowane są przede wszystkim do wypompowywania wody 
z: rozlewisk, studni, piwnic, kanałów, zbiorników wodnych naturalnych i sztucz-
nych oraz wód płynących, wody z wykopów o małym, średnim i dużym zanie-
czyszczeniu, napełniania zbiorników samochodów gaśniczych, jak również 
w innych akcjach popowodziowych. Parametry użytkowe motopomp do wody 
zanieczyszczonej wskazują, że należy je wykorzystywać w pierwszej kolejności 
przy akcjach, w których wymagany jest duży wydatek przy małym ciśnieniu 
podawania.

Układ pierwszy jest stosowany najczęściej. W tym przypadku podłącza się 
bezpośrednio węże o wielkości odpowiadającej wielkości króćca ssawnego 
i tłocznego. W większości motopomp są to węże W-75, w najmniejszych można 
użyć węży W-52. Układ ten stosowany jest do osuszania zalanych studni i stu-
dzienek bądź zalanych pomieszczeń. Ideą tego typu układów jest dostarczenie 
maksymalnie dużej ilości wody w jak najkrótszym czasie do zbiornika samocho-
du cysterny. Układ drugi, w którym wykorzystano motopompę oraz przenośny 
zbiornik wody, ma zastosowanie przy osuszaniu terenów uprawnych, na przy-
kład w pobliżu wałów ochronnych. Układ trzeci jest rozwiązaniem przy wypom-
powywaniu wody z rzeki w warunkach powodzi, a następnie podawaniu jej 
do zbiornika pośredniego i dalszym przepompowywaniu do ustalonego miejsca. 
Może mieć zastosowanie, gdy wodę należy przelać do oddalonego miejsca, a jej 
ujście znajduje się w znacznej odległości od wezbranej rzeki.

Wskazówki eksploatacyjne
Ponieważ w jednostkach ochrony przeciwpożarowej występują motopompy 
o różnych konstrukcjach i rozwiązaniach technicznych, zarówno produkcji kra-
jowej, jak i zagranicznej, a każdy producent zastrzega sobie własny tryb postępo-
wania przy obsłudze silnika i pompy, podane poniżej zalecenia dotyczące obsługi 
technicznej motopomp należy traktować jedynie jako ogólne wskazówki. Przed 
obsługą właściwego urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsłu-
gi i konserwacji oraz bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta. Niesto-
sowanie się do wskazówek tam zawartych może skutkować nieprawidłową pracą 
pompy, brakiem możliwości podawania wody, a nawet uszkodzeniem 
sprzętu [1].                                                                                                                            
Dziękuję mgr inż. Ewie Sobór za wsparcie przy realizacji artykułu.

Michał Chmiel jest pracownikiem 
Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB w Józefowie
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[1] Dokumentacje techniczne, polskie i zagraniczne instrukcje obsługi, prospekty motopomp 
do wody zanieczyszczonej.
[2] Standardy CNBOP. Ochrona przeciwpożarowa. Wymagania techniczno-użytkowe dla motopomp 
(…) na wyposażenie OSP, wydawnictwo CNBOP, Józefów 2010 r.
[3] Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 27 kwietnia 2010 r. (DzU nr 85, 
poz. 553).
[4] Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (DzU z 2009 r. nr 178, poz. 1380 
z późn. zm.). 

układ z samochodem cysterną

osuszanie zalanych terenów

przepompowywanie wody z rzeki

Układy wykorzystania motopomp 
do wody zanieczyszczonej
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T egoroczne mistrzostwa były dla Państwo-
wej Straży Pożarnej szczególne z kilku 
powodów. Co najważniejsze – nasza re-
prezentacja po raz pierwszy startowała 

w nich jako pełnoprawny członek-uczestnik 
Międzynarodowej Federacji Sportu Strażaków 
i Ratowników, mającej siedzibę w Moskwie. 

Niepewność w polskich szeregach
Warto przypomnieć, że zespoły reprezentujące 
Polskę uczestniczyły już kilka razy w zawo-
dach tej rangi, lecz nigdy nie były ujmowane 
w końcowej generalnej klasyfikacji. Zawsze ze 
względów formalnych, mimo że niejednokrot-
nie uzyskiwaliśmy doskonałe rezultaty, nasi 

zawodnicy byli poza nią. Drużyna, która repre-
zentowała Polskę podczas tegorocznych mi-
strzostw, to obecnie najlepsi nasi zawodnicy, 
którzy swoją dominację w kraju potwierdzili 
wynikami podczas XXVIII Mistrzostw Polski 
w Sporcie Pożarniczym. 

Stanowi ona ciekawą mieszankę rutyny 
i młodości. W opinii trenera reprezentacji Piotra 
Sokołowskiego każdy z zawodników swoim 
zaangażowaniem i postawą podczas treningów 
w pełni zasłużył na miano reprezentanta nasze-
go kraju i służby. Pewnie niektórych może za-
skoczyć brak w kadrze „etatowych” zawodni-
ków z Mazowsza lub Warmii i Mazur. Niestety, 
w tym roku byli od nich lepsi. 

Nasza reprezentacja udała się do Cottbus już 
31 sierpnia. Droga upłynęła bardzo szybko, bez 
większych komplikacji. Tylko w głowie trenera 
kłębiły się wątpliwości związane z naszą ko-
ronną konkurencją – ćwiczeniem bojowym. 
Ostanie zgrupowanie w Częstochowie pokaza-
ło, jak wiele jeszcze w tej konkurencji mamy 
niedoskonałości, wynikających z wprowadze-
nia nowego sprzętu. Wszyscy jednak liczyli-
śmy, że mistrzostwa to najważniejszy tegorocz-
ny sprawdzian, więc musi się udać.

Zimny prysznic
Mistrzostwa rozpoczęła hakówka, rozegrana 
w centrum miasta, na Placu Berlińskim. 
Intencją gospodarzy było wyjście mistrzostw 
poza bramy stadionów, bo tylko taka promocja 
mogła przyciągnąć kibiców na trybuny. Tę kon-

Niespodzianki nie było PioTr kaLinoWski

W dniach 2-4 września kilkadziesiąt kilometrów 
od granicy Polski, w Brandenburgii, odbyły się 
VII Mistrzostwa Świata w Sporcie Pożarniczym. 
Zaszczytna rola gospodarzy przypadła tym razem 
strażakom z Niemiec, a same zawody gościły 
w obiektach sportowych w Cottbus. 

World Police & Fire Games to najwięk-
sza impreza sportowa, w której biorą 
udział przedstawiciele służb mundu-
rowych z całego świata. Jej głównym 

organizatorem jest California Police Athletic 
Federation, a gospodarzem co dwa lata inne mia-

sto. Tegoroczne zmagania obserwowała rekordowa 
widownia. Do największego miasta w USA przyje-
chało około 17 tys. zawodników – przedstawicieli 
policji, straży pożarnej, straży granicznej, straży 
więziennej, straży leśnej oraz innych munduro-
wych przedstawicieli tzw. stróżów prawa, którzy 

startowali w 65 różnych dyscyplinach sportowych.  
Z Polski do Nowego Jorku wyjechała skromna li-
czebnie, ale silna grupa 21 strażaków PSP. 
Startowali w lekkoatletyce, pływaniu, kolarstwie, 
tenisie stołowym, a także kilku innych dyscypli-
nach. Bardzo liczny udział mundurowych z całego 
świata spowodował znaczne podwyższenie pozio-
mu sportowej rywalizacji. Trzeba przyznać, że 
o miejsca na podium było dużo trudniej niż w po-
przednich edycjach. Reprezentanci PSP zdobyli 
łącznie 56 medali, w tym: 26 złotych, 13 srebrnych 
i 19 brązowych.

Kłopoty z Irene
Z powodu nadciągającego nad Nowy Jork i jego 
okolice huraganu Irene zawody rozegrane zostały 
z dwudniowym opóźnieniem. Z uwagi na realne 
zagrożenie zalaniem terenów położonych bliżej 
oceanu oraz infrastruktury podziemnej zastosowa-
no środki bezpieczeństwa mające na celu minima-
lizację ewentualnych strat. Z terenów zagrożonych 
ewakuowano kilkaset tysięcy osób. Unierucho-

Igrzyska 
w cieniu
tragedii

Tegoroczna 14. edycja 
Światowych Igrzysk Policjantów 
i Strażaków World Police & Fire 
Games odbyła się w Nowym 
Jorku w dniach od 26 sierpnia 
do 5 września. Ta lokalizacja 
nie była przypadkowa, gdyż 
zawody stanowiły część 
obchodów dziesiątej rocznicy 
tragicznych zamachów 
terrorystycznych, które miały 
miejsce 11 września 2001 r. janusz Woźniak

fot. Piotr Kalinowski
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kurencję wygrał Władimir Strelczenia (Biało-
ruś), uzyskując w finałowym biegu czas 12,95 s. 
Najlepiej z Polaków zaprezentował się 
Bartłomiej Siepietowski. Jego wynik to 14,25 s 
(26. miejsce w klasyfikacji). Zgodnie z przewi-
dywaniami, pokazy sprawności zawodników 
oglądały tłumy, a jeszcze długo po otwarciu mi-
strzostw, do późnych godzin wieczornych, 
trwał strażacki festyn. 

Następne konkurencje rozegrane zostały już 
na stadionie miejskim w Cottbus. Zgodnie 
z programem, drugiego dnia od godzin poran-
nych na bieżni prezentowali się zawodnicy wal-
czący na pożarniczym torze przeszkód 100 m. 
Pierwsze miejsce zdobył Vladimir Sidorenko 
(obecnie Rosja, do czerwca tego roku reprezen-
tował Białoruś), uzyskując świetny czas 15,20 s. 
Z Polaków ponownie najlepszy wynik wywal-
czył B. Siepietowski – 16,89 s. (32. miejsce 
w klasyfikacji). Dwubój pożarniczy wygrał re-
prezentujący Rosję Siergiej Afanasiew z cza-
sem 28,62 s. Najlepszy z Polaków B. Siepie-
towski uzyskał czas 31,14 s (miejsce 19. 
w klasyfikacji ogólnej). 

W sztafecie pożarniczej 4 x 100 m polska 
drużyna, osiągając czas 59,14 s, zajęła szóste 
miejsce. Zwyciężyli zawodnicy z Rosji – 55,32 s. 
Przed ostatnią konkurencją mistrzostw, pożar-
niczym ćwiczeniem bojowym, w drużynie pa-
nował bojowy nastrój, jednak wyczuwało się 
pewien niepokój. Choć od lat konkurencja ta 
jest naszą mocną stroną, to zmiany kadrowe, 
a także wyniki z ostatniego zgrupowania nie 
dawały wielkich nadziei i powodów do radości. 
Sygnał sędziego startowego, bieg do podestu, 
sprawianie linii ssawnej, budowa linii głównej 
i dalej gaśniczych, nalewanie. Na koniec wy-
nik. Wszyscy przecierali oczy ze zdumienia, 

gdy na świetlnej tablicy wynik 26,49 s. 
Prowadzenie z dużą przewagą po pierwszej se-
rii, nowy rekord Polski, a w sercu nieopisana 
radość. Niestety, w drugiej serii cztery drużyny 
uzyskały czas jeszcze lepszy od naszego. 
A konkurencję wygrała ekipa z Czech, ustana-
wiając rekord świata – 25,58 s. W klasyfikacji 
generalnej reprezentacja Polski zajęła dobre 
piąte miejsce. Wygrali bezapelacyjnie zawodni-
cy z Rosji, wyprzedzając Białorusinów i straża-
ków z Kazachstanu.

Podczas oficjalnej ceremonii zakończenia 
mistrzostw rozdane zostały puchary i medale. 

Słowa podziękowania wygłosili organizatorzy 
i gospodarze. Pochwałom nie było końca, bo 
faktycznie zawody zorganizowane przez straża-
ków z Niemiec były wyjątkowe. Pełne przez 
cały czas trwania mistrzostw trybuny pokazały, 
jak ogromne jest zainteresowanie sportem pożar-
niczym w Europie Zachodniej. To dobrze wróży, 
bo następne wielkie zawody CTIF odbędą się już 
w 2013 r. we Francji. Choć wyniki uzyskane 
przez Polaków bardzo cieszyły, to każdy liczył, 
że może choć w jednej konkurencji postaramy 
się o sportową niespodziankę. Niestety, stara 
sportowa prawda mówi: jak się do zawodów 

Mł. bryg. Piotr Kalinowski jest 
kierownikiem sekcji w Biurze Szkolenia KG PSP

miono transport publiczny, a częściowo także ruch 
uliczny, zamknięto sklepy, restauracje, teatry, kina. 
Odwołane zostały wszystkie imprezy sportowe, 
m.in. ważny mecz baseballowy New York Yankees 
oraz pierwsze mecze turnieju tenisowego 
US Open. Na dwa dni życie praktycznie zamarło 
– było to coś niezwykłego w mieście, które nigdy 
nie zasypia. Na szczęście siła huraganu na tyle osła-
bła przed dojściem do Nowego Jorku, że w samym 
mieście wiatr nie wyrządził większych szkód. 
Główne zniszczenia spowodowane były jednocze-
snym wystąpieniem normalnego przypływu i wy-
sokiego poziomu wody naniesionej przez huragan. 
Znacznie większe szkody wystąpiły w sąsiednich 
stanach, gdzie przez pewien czas prądu pozbawio-
nych było kilka milionów mieszkańców.

Dzięki wielkiemu wysiłkowi organizatorów 
igrzyska zostały mimo wszystko rozegrane, jednak 
z powodu straty dwóch dni niektóre konkurencje 
lub dyscypliny zostały skrócone. Na przykład bieg 
uliczny Road Race miał być półmaratonem, a roze-
grano go na dystansie 10 km, chód sportowy został 

28 września 2001 r. odbyło się 
w Moskwie posiedzenie I Światowej 
Konferencji Kierowników Służb Pożarniczo-
-Ratunkowych. Ukonstytuowały się na 
nim władze Międzynarodowej Sportowej 
Federacji Strażaków i Ratowników. Jej 
prezydentem został przedstawiciel Rosji 
– Siergiej Szojgu, minister ds. sytuacji nad-
zwyczajnych Federacji Rosyjskiej. Obecni 
człon-kowie MSFSiR to: Rosja, Białoruś, 
Ukraina, Czechy, Łotwa, Uzbekistan, Litwa, 
Kazachstan, Niemcy, Mongolia, Azerbejdżan, 
Węgry, Iran, Słowacja, Mołdawia, Estonia, 
Bułgaria, Korea Południowa, Turcja i Polska.

skrócony z 5000 m do 1500 m. Niestety, były też 
takie dyscypliny, których wcale nie rozegrano, 
m.in. triathlon, golf i lekkoatletyczny dziesięciobój. 
Zakłócenia w harmonogramie, słaby przepływ in-
formacji, brak odpowiedniej liczby wolontariuszy 
przy dużej liczbie uczestników zaciążyły na pozio-
mie organizacji wielu konkurencji. Największe 
rozczarowanie przeżyli zawodnicy, których starty 
zostały anulowane. Wykazali jednak dużą cierpli-
wość i wyrozumiałość, przez wzgląd nie tylko 
na naturę katastrofy, będącej efektem działania sił 
natury, ale także na specjalny charakter igrzysk, 
które były w całości poświęcone pamięci ofiar ata-
ków terrorystycznych z 11 września. 

Pamięć o bohaterach
Memoriałowy charakter mistrzostw podkreśliły 
specjalne ceremonie, m.in. czuwanie przy świe-
cach dla uczczenia pamięci 343 strażaków i 40 po-
licjantów, którzy zginęli podczas akcji ratowniczej 
w WTC oraz uroczystość dziękczynna, w której 
nowojorczycy dziękowali za okazaną pomoc 

i wsparcie płynące wówczas z całego świata. 
Dowody pamięci o tamtych ofiarach zauważyć 
można jednak w Nowym Jorku na co dzień 
– szczególny hołd oddaje się ratownikom, którzy 
ocalili wiele tysięcy osób, sami płacąc za to naj-
wyższą cenę. Na Manhattanie trudno znaleźć jed-
nostkę straży pożarnej, która nie straciłaby strażaka 
w tej tragicznej akcji. A są i takie, do których tego 
dnia nie wrócił żaden ratownik. 

Gospodarzem następnych World Police 
& Fire Games – w 2013 r. – będzie Belfast 
w Irlandii Północnej. Jest więc nadzieja, że 
niższe koszty przelotu i samego pobytu prze-
łożą się na liczniejszy udział reprezentantów 
PSP. Warto pomyśleć o tym już teraz, bo 
w 2015 r. igrzyska znowu powrócą do USA 
i rozegrane zostaną w mieście Fairfax w sta-
nie Virginia. Zachęcamy więc do przygotowań 
już dziś – szczegółowe informacje na stronach 
internetowych: www.cpaf.org, www.2011wpfg.
org, www.2013wpfg.com i www.fairfax2015.
com.                                                                                

przygotujesz, taki wynik osiągniesz. A my, 
szczególnie młodzi reprezentanci, zobaczyliśmy 
na własne oczy, jak dużo jeszcze brakuje nam 
do najlepszych zawodników na świecie. Same 
chęci to zbyt mało. Trzeba ciężko pracować i sta-
le się doskonalić. Reprezentacja Polski w sporcie 
pożarniczym cały czas ewoluuje, jest otwarta dla 
najlepszych adeptów tego sportu w Polsce. 
Przed nimi jeszcze z pewnością niejeden wielki 
sportowy sukces.                                                 

Pe
łn

e 
w

yn
ik

i z
aw

od
ów

 w
 fo

rm
ac

ie
 P

DF
 d

o 
po

br
an

ia
 z

e 
st

ro
ny

 w
w

w
.p

po
z.

pl



Blisko 130 strażaków z siedmiu krajów ry-
walizowało na specjalnie przygotowanym 
torze, pokonując kolejne etapy tych nie-
zwykle wyczerpujących zmagań. Do zadań 

startujących należało: wnoszenie i wciąganie na 
dwunastometrową wieżę węża o masie 19 kg, prze-
sunięcie ważącej 72 kg metalowej sztaby młotem, 
pokonanie slalomu, bieg z nawodnionym odcin-
kiem węża i strącanie celu oraz przeciąganie w bie-
gu tyłem manekina o wadze 80 kg. Wszystkie za-
dania strażacy wykonywali w ubraniu specjalnym 
i sprzęcie ochrony dróg oddechowych. 

Zastosowanie profesjonalnej techniki znanej 
z zawodów lekkoatletycznych pozwoliło na pre-
zentowanie dokładnych wyników, nazw startują-
cych zespołów oraz nazwisk uczestników na ta-
blicach świetlnych. Aktualny ranking można było 
również śledzić na stronie specjalnie utworzonego 
w tym celu portalu.

Odrobina historii
Formuła zawodów „dla najtwardszych z naj-
twardszych” powstała w Stanach Zjednoczonych 
w wyniku długoletnich badań w instytucie me-
dycznym sportu, poprzez ewolucję testów spraw-
nościowych dla strażaków. Stworzono tam pro-
gram odzwierciedlający wysiłek ponoszony przez 
nich w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Przeglą-
dając strony internetowe, można się przekonać, że 
turnieje te cieszą się w Ameryce tak ogromną po-
pularnością, że stały się prawdziwym świętem dla 
miast, w których są organizowane. Od roku 1991 
odbyło się tam już kilkaset edycji imprez z serii 
Firefighter Combat Challenge.

W Europie podobne zawody odbywają się 
od czterech lat. W Polsce są one nadal nowością, 
chociaż od czasu zorganizowania pierwszej euro-
pejskiej imprezy w Berlinie startują w nich szcze-
cińscy strażacy. W Berlinie zajęli oni drużynowo 
trzecie, a w Toruniu drugie miejsce. Przyczyniły 
się do tego regularne treningi pod nadzorem pro-
fesjonalnego trenera lekkoatletycznego. Silnymi 
ośrodkami na mapie kraju w tej konkurencji są 
również Toruń i Kraków.

Polacy bezkonkurencyjni
Zawody Szczecin Firefighter Challenge 2011 tak-
że okazały się pomyślne dla polskich zawodni-

ków. Co prawda w klasyfikacji indywidualnej 
zwyciężył Pierre Gregorat z Francji, ale drugi był 
polski zawodnik Arkadiusz Zakierski z KM PSP 
w Toruniu. Trzecie miejsce zdobył Laurynas 
Urbonavicius z Litwy. W klasyfikacji drużyno-
wej, w której brano pod uwagę trzy najlepsze wy-
niki zawodników w konkurencjach indywidual-
nych, pewnie wygrała reprezentacja JRG 3 ze 
Szczecina, drugie miejsce zajęli strażacy PGD 
Moste ze Słowenii, a trzecie Team Strasbourg 
z Francji.

Najbardziej widowiskową konkurencją okaza-
ły się zmagania sztafet pożarniczych. Na sąsied-
nich torach rywalizowały ze sobą w systemie pu-
charowym poszczególne drużyny. Uatrakcyjniło 
to znacznie zawody i pozwoliło na bardziej ak-
tywny doping licznie zgromadzonej publiczności, 
wzmagając także determinację gospodarzy z TFA 
Team Szczecin. Ci zaś – eliminując z zawodów 
kolejne ekipy krajowe i zagraniczne – w półfinale 
pokonali swoich amerykańskich kolegów, a w fi-
nale przy wielkim aplauzie widowni okazali się 
sprawniejsi od zawodników z Litwy. W boju 
z Amerykanami o trzecie miejsce zwyciężyła cie-
sząca się dużą sympatią szczecinian ekipa ze Sło-
wenii. Drużyna ta w przerwie między właściwymi 
zawodami wyznaczyła do tej ciężkiej próby dwie 
zawodniczki. Choć to sport dla twardych męż-
czyzn, Słowenki dobrnęły do mety, a ich pomy-
słowość i determinacja wywołały prawdziwą 
owację obserwatorów. Podobnego wyczynu 
w konkurencji indywidualnej dokonała wcześniej 
reprezentantka Francji.

Atrakcji co nie miara
Turyści oraz szczecinianie licznie odwiedzający 
malownicze nabrzeże Wałów Chrobrego, gdzie 

zorganizowano imprezę, nie mogli narzekać na 
brak atrakcji. Oprócz prezentacji pojazdów 
i sprzętu pożarniczego, możliwości skorzystania 
z symulatora dachowania pojazdu, pokazu udzie-
lania pierwszej pomocy czy technik ratownictwa 
w wypadkach drogowych przygotowano stanowi-
ska, na których młodsi i starsi mogli poczuć się 
prawdziwymi strażakami. 

Dla najmłodszej publiczności rozstawiono do-
datkowo profesjonalny tor przeszkód z podobny-
mi zadaniami, jakie już od wczesnych godzin 
wykonywali startujący na sąsiednim placu zawo-
dowcy. Każde dziecko podejmujące wyzwanie 
zmierzyło się z nadmuchiwaną wspinalnią, cięża-
rem przesuwanym młotem, slalomem, nawodnio-
ną linią gaśniczą oraz manekinem. Na czas startu 
przygotowano prawdziwe ubranie bojowe dosto-
sowane do wieku zawodników, tak jak stopień 
trudności poszczególnych konkurencji. Przymie-
rzenie hełmu i munduru okazało się atrakcją nie 
tylko dla maluchów, lecz również dla fotografują-
cych swoje pociechy rodziców. 

Medale za udział w torze przeszkód wręczano 
najmłodszym na zacumowanej do nabrzeża barce. 
Służyła ona za główną scenę wieczornych i noc-
nych atrakcji związanych z IV Międzynarodowym 
Festiwalem Sztucznych Ogni Pyromagic & Music 
Wave. Widowisko to przygotowane było przez 
największe konkurujące ze sobą światowe kon-
cerny pirotechniczne z Czech, Chorwacji oraz 
Australii.

Organizator i gospodarz, ale także czynny 
uczestnik turnieju bryg. Jacek Staśkiewicz, zapra-
szając na przyszłoroczną imprezę, podjął starania, 
by Szczecin Firefighter Challenge już na stałe to-
warzyszył gromadzącym blisko stutysięczną wi-
downię pokazom pirotechnicznym. 

Podkreślić należy, że część zadań w organizacji 
tego przedsięwzięcia realizowana była przez 
Zachodniopomorski Oddział Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Wszystkich 
zainteresowanych zawodami zapraszamy na strony 
internetowe www.tfa-szczecin.pl lub www.straz.
szczecin.pl.                                                              
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Siłacze 
stanęli 

w szranki

PioTr Tuzimek

14 sierpnia w Szczecinie, 
po raz drugi w Polsce, 

odbyły się zawody 
Firefighter Challenge 2011. 

Patronat nad nimi objął 
komendant główny PSP. 

Kpt. Piotr Tuzimek pracuje 
w KM PSP w Szczecinie

fot. Piotr Stodniewski fot. Tomasz Kowalewski
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Środki finansowe uzyskane przez PSP 
z wpływów pochodzących z gmin, po-
wiatów lub samorządów województw, 
organizatorów imprez masowych lub 

od osób fizycznych zgodnie z umowami lub po-
rozumieniami zawartymi przez komendanta 
głównego PSP są przychodami funduszu cen-
tralnego, przez komendantów wojewódzkich 
PSP lub nadzorowanych przez nich komendan-
tów powiatowych (miejskich) – przychodami 
funduszy wojewódzkich, zaś przez komendan-
tów szkół PSP – przychodami funduszy szkół. 

Na jaki cel?
Środki Funduszu są 
przeznaczane na po-
krywanie wydatków 
inwestycyjnych, mo-
dernizacyjnych i re-
montowych, kosztów 
utrzymania i funkcjo-
nowania jednostek 
organizacyjnych 
PSP, zakup niezbęd-
nych towarów i usług 
na ich potrzeby, wy-
datki na rekompensa-
ty pieniężne za prze-
dłużony czas pracy 
strażaków oraz cele 
statutowe szkół PSP.

Środki finansowe 
poszczególnych fun-
duszy gromadzone 
są na wyodrębnio-

nych rachunkach bankowych. Wolne środki wła-
ściwi dysponenci przekazują w zarządzanie 
ministrowi finansów na warunkach określo-
nych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 78g ustawy o finansach publicznych. 
Odsetki od środków stanowią przychody dane-
go funduszu. Koszty obsługi funduszów obcią-
żają dany fundusz.

Środki pozyskane na podstawie umów lub 
porozumień zawartych przez komendantów po-
wiatowych (miejskich) PSP właściwy komen-
dant wojewódzki, jako dysponent funduszu 
wojewódzkiego, obowiązany jest przeznaczyć 
wyłącznie na realizację postanowień wynikają-
cych z tych umów lub porozumień. Komendant 
powiatowy (miejski) PSP uzgadnia projekty 
umów lub porozumień z właściwym komen-
dantem wojewódzkim, jako dysponentem fun-
duszu wojewódzkiego. Dysponent funduszu 
wojewódzkiego może ze środków finansowych 
pozostających w jego dyspozycji przekazać do-
tację powiatowi, w celu realizacji postanowień 
wynikających z umów lub porozumień zawar-
tych z innymi jednostkami samorządu teryto-
rialnego, osobami prawnymi lub fizycznymi.

Plany finansowe
Komendant główny PSP sporządza łączny plan 
finansowy i łączne sprawozdanie finansowe 
Funduszu. Plan ten to nic innego, jak zestawie-
nie rocznych planów finansowych funduszu 
centralnego, funduszy wojewódzkich i szkół. 
Zawiera stan Funduszu na początek roku, obej-
mujący środki pieniężne, należności i zobowią-
zania, planowane przychody Funduszu na pod-
stawie art. 19b – 19d ustawy o PSP, w tym 
od jednostek samorządu terytorialnego, plano-
wane koszty Funduszu oraz planowany stan 
Funduszu na koniec roku, obejmujący środki 
pieniężne, należności i zobowiązania oraz za-
dania finansowane ze środków Funduszu. 

Projekt rocznego planu finansowego 
Funduszu właściwi dysponenci przekazują 
najpóźniej do 15 lipca roku poprzedzającego 
rok budżetowy komendantowi głównemu PSP, 
który przygotowuje projekt rocznego i łączne-
go planu finansowego Funduszu. Sporządza 
się je w trybie i terminach określonych w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 138 ust. 6 
ustawy o finansach publicznych. Komendant 
główny PSP przekazuje kopię łącznego planu 

finansowego Funduszu ministrowi SWiA 
w terminie 7 dni od dnia przekazania go mini-
strowi finansów. 

Koszty realizacji zadań ujętych w planie finanso-
wym Funduszu powinny się zawierać w granicach 
kwot określonych w planie, zgodnie z postanowie-
niami umów lub porozumień zawartych przez wła-
ściwego dysponenta. Zmiany kwot przychodów 
i kosztów oraz przeniesienia wydatków pomiędzy 
poszczególnymi pozycjami planu dokonuje dyspo-
nent środków Funduszu. Wymagają one zmiany 
łącznego planu finansowego.

Sprawozdania
Sprawozdania z wykonania rocznego planu fi-
nansowego Funduszu sporządza się w trybie 
i terminach określonych w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 41 ust. 2 i 4 ustawy o fi-
nansach publicznych. Dysponenci Funduszu 
przekazują komendantowi głównemu PSP spra-
wozdania z wykonania rocznego planu finanso-
wego na 15 dni przed upływem terminu sporzą-
dzenia łącznego sprawozdania. Komendant 
główny sporządza łączne sprawozdanie z wyko-
nania planu finansowego Funduszu w terminie 
określonym w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 41 ust. 2 i 4 ustawy o finansach publicz-
nych, a następnie, w terminie 7 dni od dnia prze-
kazania go ministrowi finansów, przekazuje jego 
kopię ministrowi SWiA. 

Łączne sprawozdanie to zestawienie sporzą-
dzone na podstawie sprawozdań z wykonania 
planu finansowego funduszu centralnego, fun-
duszy wojewódzkich i funduszy szkół. 

Sprawozdania w zakresie należności, wybra-
nych aktywów finansowych oraz zobowiązań 
Funduszu sporządza się w trybie i terminach 
określonych w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 41 ust. 5 ustawy o finansach publicz-
nych. Są to sprawozdania poszczególnych dys-
ponentów w tym zakresie przekazane komen- 
dantowi głównemu na 10 dni przed upływem 
terminu sporządzenia łącznego sprawozdania. 
Na ich podstawie komendant główny przygoto-
wuje łączne sprawozdanie w terminie określo-
nym w przepisach wydanych na podstawie 
art. 41 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.

Dariusz P. kała

Wszelkie informacje znajdujące się 
na stronach „Prawa w służbie” mają 

na celu wyłącznie popularyzowanie 
wiedzy o instytucjach i rozwiąza-

niach prawnych przyjętych 
w obowiązujących przepisach 

– zwłaszcza w ustawie 
o Państwowej Straży Pożarnej 

i aktach wykonawczych 
– a wyrażane stanowiska mają 

charakter informacyjny, służą 
głębszemu zrozumieniu zawiłości 

prawa, przede wszystkim praw 
i obowiązków strażaków PSP. 

Informacje te mogą być wykorzysty-
wane do własnej interpretacji 

przepisów i nie można ich 
utożsamiać ze stanowiskiem 

Komendy Głównej Państwowej 
Straży Pożarnej.

Odpowiedzi na kierowane do 
redakcji pytania mają wyłącznie 

informacyjny charakter, nie mogą 
być traktowane jako porady prawne, 

dlatego też redakcja „Przeglądu 
Pożarniczego” nie ponosi 

odpowiedzialności za skutki 
wynikające z zastosowania 

udzielonych odpowiedzi. 

Autor pracuje w Katedrze Podstaw Prawa 
Cywilnego i Prawa Międzynarodowego 

Prywatnego KUL

Fundusz Wsparcia 
PSP

Od początku roku 
obowiązują przepisy 
dotyczące Funduszu 
Wsparcia PSP. Ten nowy 
państwowy fundusz celowy 
składa się z funduszu 
centralnego, funduszy 
wojewódzkich i szkół PSP. 
Jego przychody pochodzą 
ze środków publicznych, 
a środki przeznaczane są 
na realizację wyodrębnionych 
zadań państwowych. 
Fundusz nie ma osobowości 
prawnej. Podstawą jego 
gospodarki finansowej jest 
roczny plan finansowy.
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WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Do Krakowa przybyli przedstawiciele około 
30 krajów europejskich, reprezentujących 
państwa członkowskie Unii Europejskiej, 
kraje Europejskiego Obszaru Gospodar-

czego (które w wielu dziedzinach ściśle współpra-
cują z instytucjami UE, a wybrane akty prawa 
unijnego obowiązują również na ich terytorium) 
oraz państwa kandydujące (jeszcze przed przystą-
pieniem do UE mają możliwość częściowego 
udziału w mechanizmach wypracowywanych 
przez Unię i korzystania z wybranych instrumen-
tów finansowych). Najważniejszymi członkami 
delegacji z każdego kraju byli dyrektorzy general-
ni ochrony ludności – mianem tym określa się 
szefów instytucji wiodących w ochronie ludności 
w danym kraju. Znaleźli się wśród nich m.in. sze-
fowie służb ratowniczych, przewodniczący krajo-
wych agencji odpowiedzialnych za ochronę lud-
ności i zarządzanie kryzysowe, a także dyrektorzy 
departamentów w ministerstwach odpowiedzial-
nych za bezpieczeństwo poszczególnych krajów. 
Dyrektorem generalnym ochrony ludności w Pol- 
sce jest szef Obrony Cywilnej Kraju gen. brygadier 
Wiesław Leśniakiewicz, a Komenda Główna PSP 
wystąpiła w roli głównego organizatora spotka-
nia. Realizacja tego wydarzenia możliwa była 
również dzięki pomocy KW PSP w Krakowie, 
KP PSP w Wieliczce, Szkoły Aspirantów PSP 
w Krakowie oraz Małopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego. 

Wspólna sprawa
Spotkanie było również jednym z oficjalnych wy-
darzeń półrocznej prezydencji polskiej w Radzie 
UE, która rozpoczęła się 1 lipca. To właśnie kraje 
sprawujące przewodnictwo w Radzie UE są go-
spodarzami kolejnych edycji tej konferencji, od 
1995 r. Po raz pierwszy dyrektorzy generalni spo-
tkali się we francuskim Château de Nainville-les-
Roches – współpraca w obszarze ochrony ludno-
ści była wtedy jeszcze we wczesnej fazie, 
a dopiero sześć lat później przyjęto najważniejszy 
do dziś europejski instrument współdziałania mię-
dzynarodowych zasobów wykorzystywanych 
w misjach ratowniczych na całym świecie 
– Wspólnotowy Mechanizm Ochrony Ludności. 
Śledząc przebieg kolejnych posiedzeń dyrekto-
rów generalnych, dostrzec można przeobrażenia, 
jakim ulegała współpraca europejska na rzecz 
bezpieczeństwa. Przedstawianie najlepszych kra-
jowych praktyk, dyskusja nad propozycjami 
Komisji Europejskiej, postulaty zgłaszane przez 
poszczególne państwa czy wreszcie wspólne wy-
ciąganie wniosków z kilkudziesięciu katastrof, 
podczas których wykorzystywano pomoc mię-
dzynarodową, doprowadziły do zacieśnienia wię-
zów instytucji ochrony ludności oraz stworzenia 
spójnego i kompleksowego systemu reagowania. 
W połowie lat 90. zapewne tylko nieliczni byli 
zdolni sobie wyobrazić, że kilkanaście lat później 
instytucje ochrony ludności z krajów europej-

skich, połączone wspólną informatyczną platfor-
mą komunikacyjną CECIS, współpracujące z ko-
ordynującym unijne misje ratownicze Centrum 
Monitoringu i Informacji w Brukseli, będą zdolne 
w nawet kilkanaście godzin po zaistnieniu zagro-
żenia wysłać za granicę grupy z wyszkolonymi 
ratownikami i specjalistycznym sprzętem, pomoc 
humanitarną czy ekspertów z niekiedy bardzo wy-
specjalizowanych dziedzin (w tym roku byli 
to m.in. wulkanolodzy i toksykolodzy zaangażo-
wani do działań po wybuchu wulkanu w Ameryce 
Południowej czy też polski ekspert z Politechniki 
Gdańskiej, który dokonał oceny zniszczeń elek-
trowni na Cyprze uszkodzonej po wybuchu 
w pobliskim składzie amunicji). 

Na rzecz bezpieczeństwa
O sukcesach europejskiej polityki ochrony lud-
ności wspomnieli w swoich przemówieniach 
inaugurujących to wydarzenie komendant 
główny PSP oraz podsekretarz stanu w MSWiA 
Zbigniew Sosnowski. Gen. brygadier Wiesław 
Leśniakiewicz zwrócił m.in. uwagę na aktyw-
ność Polski – zarówno jako kraju, który swoje 
wsparcie wysyłał nawet w najdalsze zakątki 
świata, jak i państwa-beneficjenta europejskiej 
pomocy, udzielonej za pośrednictwem Mecha-
nizmu przez kraje europejskie podczas wiosen-
nej powodzi w 2010 r. Wspomniał również 
o wielowymiarowej działalności badawczej 
w Europie, w zakresie samych zagrożeń, jak 
i opracowywania systemów wczesnego ostrze-
gania z wykorzystaniem nowych technologii. 
Przypomniał o podniesieniu poziomu bezpie-
czeństwa zakładów przemysłowych produkują-
cych lub wykorzystujących w swoich proce-
sach substancje niebezpieczne, co dokonane 
zostało wdrożeniem wspólnotowych dyrektyw 
Seveso. Mówił też o unijnych mechanizmach 
monitorowania i reagowania na zanieczysz-
czenia na morzu oraz korzyściach płynących 

z wdrożenia jednolitego numeru alarmowe-
go 112. 

Minister Zbigniew Sosnowski z uznaniem 
odniósł się do agendy spotkania przygotowanej 
przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej 
ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności 
(DG ECHO). Przedstawione przez nią zagad-
nienia dotyczyły m.in. przyszłych propozycji 
usprawnienia Mechanizmu Ochrony Ludności 
(m.in. lepszej dostępności zasobów do działań 
międzynarodowych, przygotowania scenariu-
szy reagowania na wybrane katastrofy) i Instru- 
mentu Finansowego Ochrony Ludności, z któ-
rego środków wspierany jest m.in. między- 
narodowy transport pomocy, organizowany 
system szkoleniowy i wymiany ekspertów czy 
też realizowane w Europie projekty mające 
na celu lepsze przygotowanie do reagowania 
na katastrofy i monitorowanie potencjalnych 
zagrożeń. Podczas spotkania uczestnicy ziden-
tyfikowali również najważniejsze wyzwania 
w obszarze zarządzania kryzysowego w ciągu 
następnych 10 lat i zapoznali się z podejmo- 
wanymi przez Unię Europejską działaniami 
na rzecz współpracy z państwami trzecimi 
w obszarze ochrony ludności. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się również prezentacje wy-
branych krajów. Wielka Brytania przedstawiła 
stan przygotowań w obszarze bezpieczeństwa 
przed przyszłoroczną olimpiadą i paraolimpia-
dą w Londynie. Delegacja norweska zaprezen-
towała przebieg i wnioski z działań swoich 
służb po zamachach terrorystycznych w lipcu 
br., a Grecja zapoznała zebranych z międzyna-
rodowymi działaniami podczas pożarów lasów 
na Półwyspie Bałkańskim. Głos zabrali rów-
nież przedstawiciele Danii, która gościć będzie 
dyrektorów generalnych ochrony ludności 
w przyszłym roku.                                              

O ochronie ludności

aDrian bucałoWski

Pod koniec września Polska po raz pierwszy w swojej 
historii miała zaszczyt być gospodarzem spotkania 
najwyższego szczebla w ramach europejskiej 
współpracy w obszarze ochrony ludności. 27. Spotkanie 
Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności  państw 
członkowskich UE, Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego i państw kandydujących odbyło się 
w grodzie Kraka.

Adrian Bucałowski pracuje 
w Biurze Współpracy Międzynarodowej KG PSP
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Stanisław Komorowski urodził się 8 lipca 
1907 r. w Łodzi. Ojca, robotnika jednej 
z łódzkich fabryk, stracił, gdy miał zaled-
wie 4 lata. Z powodu trudnych warunków 

bytowych rozpoczął pracę jako młodociany ro-
botnik w przędzalni Dawida Fuksa w Łodzi. 
Produkowano w niej odzież dla ubogich po prze-
róbce szmat i starych mundurów sprowadzonych 
z Anglii lub Stanów Zjednoczonych.

Dla dziewczyny
Sumienną pracą Komorowski zyskał uznanie 
przełożonych i właściciel fabryki zapropono-
wał mu rozpoczęcie edukacji w szkole po-
wszechnej. Dzięki niej awansował z robotnika 
na pracownika administracji. Często w Łodzi 
wybuchały wtedy pożary fabryk. Jak wspomina 
Komorowski, co najmniej raz w tygodniu na 
ulicę Pomorską wyjeżdżały samochody gaśni-
cze, a on mógł podpatrywać działania straża-
ków. Zdarzało się, że zanim przyjechała straż, 
sam usiłował gasić ogień. Brawurze młokosa ze 
zdumieniem przyglądali się współpracownicy 
i właściciel fabryki. Okazało się, że poczynania 
te obserwowała z okien sąsiadujących z fabryką 
pewna dziewczyna. Chęć zaimponowania jej 
okazywała się silniejsza od strachu. Dziewczy-
ną była Irena Wróblewska, późniejsza żona 
Komorowskiego.

Bracia podpalacze
Fabryka Fuksa podupadała. Ratunku szukano 
w założeniu nowej spółki. D. Fuks znalazł 
wspólników. Zakład zmienił szyld na „Bracia 
Piotrkowscy, Fuks i S-ka”. Piotrkowscy byli 
znani w Łodzi ze wzbogacenia się na pożarach. 
Pierwsza ich szopa ze szmatami spaliła się, dru-
gą fabryczkę również strawił pożar. To samo 
stało się z trzecim zakładem. Za czwartym ra-
zem towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło 
wystawienia polisy. Tym sposobem Piotr-
kowscy weszli w spółkę z Dawidem Fuksem. 
Opracowano strategię rozwoju fabryki poprzez 
rozbudowę hal i zakup maszyn. Nadszarpnięta 
reputacja Piotrkowskich spowodowała począt-
kowe odstąpienie ubezpieczyciela od umowy. 
W toku pertraktacji ubezpieczyciel zastrzegł 
objęcie polisą fabryki pod warunkiem powoła-
nia zakładowej straży pożarnej. 

Strażak wynalazca
Jej naczelnikiem miał zostać Stanisław 
Komorowski. Wniosek w tej sprawie skierowa-
no do dr. Alfreda Grohmana – ówczesnego ko-
mendanta Łódzkiej Straży Ogniowej. Sama 
wizyta u niego była wyróżnieniem. Komendant 
był żywą legendą, a jego przyjazd do pożaru 
kwitowano zwykle słowami: „Nic już nie grozi, 
Grohman przyjechał”. 

Komorowski wstąpił do straży w październi-
ku 1927 r. Siedziba I Oddziału mieściła się przy 

ul. 11 Listopada. Na pierwszą zbiórkę przypro-
wadził go naczelnik K. Matys, przedstawiając 
46 druhom. Następnie odbyło się tradycyjne 
„baletowanie”. Ceremonia ta polegała na wło-
żeniu przez każdego strażaka z oddziału do pu-
stego woreczka kulki białej (kandydat przyjęty) 
lub czarnej (nieprzyjęty). Po przeliczeniu gło-
sów Komorowski został przyjęty. Wszyscy 
członkowie Oddziału I byli ochotnikami, a po-
nieważ mieli i inne umiejętności, wykonywali 
pożyteczne prace. Właściciel krosna i rymarz 
szyli worki ratunkowe, dekarz naprawiał dach, 
handlarz owsa i siana dostarczał paszę dla koni 
w jednostce. Pozostali wykuwali toporki i inne 
przybory. Dzięki temu w razie zagrożenia utratą 
pracy ochotnicy nie podlegali zwolnieniu 
z macierzystej fabryki, za czym wstawiał się 
sam A. Grohman. 

Komorowski dał się poznać jako wynalazca. 
Ponieważ Łódź nie miała sieci hydrantowej, za-

opatrzenie straży w wodę było nie lada proble-
mem. Rozpoczął więc z kolegami próby wyko-
nania brezentowego zbiornika. Po kilku 
niepowodzeniach powiodło się. Wynalazek za-
prezentował przed gmachem magistratu, a suk-
cesu pogratulował mu prezydent miasta Mikołaj 
Godlewski. W 1935 r. Stanisław Komorowski 
rozpoczął służbę w plutonie zawodowym 
w OSP Łódź, zostając potem jego dowódcą. 
1 lutego 1939 r. zakończył służbę w Łodzi 
i przeniesiony został do Warszawy.                  

Życie i służba 
Stanisława Komorowskiego (cz. 1)
Na kartach historii polskiego pożarnictwa odnajdujemy 
powikłane losy osób pełniących służbę w niespokojnych 
czasach XX wieku. Przykładem na to jest obfitujący 
w wydarzenia życiorys Stanisława Komorowskiego, 
związanego zawodowo ze strażami pożarnymi w Łodzi, 
Warszawie, Rzeszowie, Bielsku-Białej i Katowicach.

Dariusz FaLecki

  Stanisław Komorowski na tableau ofiarowanym 
mu w 1939 r. przez podoficerów 7. i 8. plutonu 
zawodowego OSP Łódź z okazji zakończenia służby 
w jednostce

 Autor jest kierownikiem 
Wydziału Naukowo-Oświatowego w CMP

W opracowaniu wykorzystano informacje 
ze wspomnień S. Komorowskiego.
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P rojekt utworzenia szkoły pożarniczej, która 
kształciłaby przyszłych kierowników i in-
struktorów straży, zrodził się w 1921 r. 
na pierwszym ogólnopolskim zjeździe de-

legatów straży pożarnych. Warunki do jego realiza-
cji pojawiły się dopiero w drugiej połowie lat trzy-
dziestych. Do tego czasu organizowane były kursy 
instruktorskie – najpierw z inicjatywy komendanta 
straży ogniowej miasta Warszawy, a od 1921 r.  
Związku Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Następczynią utworzonego na dwa lata przed 
wybuchem II wojny światowej COWP była 
Centralna Szkoła Pożarnicza – działająca w okresie 
okupacji hitlerowskiej oraz w pierwszych latach 
powojennych, a po niej Centralna Oficerska Szkoła 
Pożarnicza. Od 1955 r. istniała w Warszawie poma-
turalna Szkoła Oficerów Pożarnictwa.

Dekada płk. Smolarkiewicza
Prace nad przekształceniem szkoły pomaturalnej 
w wyższą uczelnię prowadzone były pod kierow-
nictwem komendanta SOP płk. poż. Krzysztofa 
Smolarkiewicza na kilka lat przed jej utworzeniem. 
Rozbudowano obiekty szkoły, ich kubatura zwięk-
szyła się przeszło dwukrotnie. Zatrudnieni zostali 
specjaliści mający kwalifikacje wymagane od pra-
cowników naukowo-dydaktycznych wyższych 
uczelni, powołano komisję przygotowującą projek-
ty programów nauczania.

30 czerwca 1971 r., na mocy rozporządzenia 
Rady Ministrów, utworzono Wyższą Oficerską 
Szkołę Pożarniczą, podporządkowaną ustawie 
o szkolnictwie wyższym. Jej pierwszym – i jedy-
nym – komendantem został płk poż. Krzysztof 
Smolarkiewicz. Uczelnia otrzymała prawo wyda-
wania absolwentom dyplomów ukończenia wyż-
szej szkoły zawodowej i nadawania zawodowego 
tytułu inżyniera pożarnictwa określonej specjalno-
ści. Na pozyskanych przez szkołę terenach w Pusz-
czy Kampinoskiej w Zamczysku powstała baza 
szkoleniowa dla kandydatów i podchorążych. 

Działalność dydaktyczną WOSP rozpoczęła 
od roku akademickiego 1971/72. Oferowała studia 
na trzech kierunkach: profilaktycznym, dowódczo-
-taktycznym, a od 1975 r. – także technicznym. Ich 
podstawę stanowił program 4-letnich studiów 

dziennych, program 3,5-letnich zaocznych studiów 
inżynierskich dla absolwentów SOP, zaocznych 
studiów inżynierskich dla absolwentów SOP 
i szkół podchorążych pożarnictwa. Studia stacjo-
narne obejmowały łącznie 4400 godzin dydaktycz-
nych. Studenci mieli obowiązek uzyskania 22 zali-
czeń i zdania 31 egzaminów z 36 przedmiotów. Po 
I, II i III roku studiów organizowano obozy szkole-
niowe, każdy z nich trwał 120 godzin. Studia 
w WOSP obejmowały również praktyki zawodo-
we: praktykę wstępną, techniczno-robotniczą, ope-
racyjną, ogólną i dyplomową. Praktykę techniczno-
-robotniczą stanowiła na przykład nieodpłatna pra-
ca fizyczna przy odbudowie i konserwacji obiektów 
szkoły i jej bazy szkoleniowej w Zamczysku. Jej 
program obejmował po dwa tygodnie zajęć szkole-
niowych i pracy fizycznej.

Przekształcenie SOP w WOSP i nadanie jej sta-
tusu jedynej wyższej szkoły pożarniczej postawiło 
przed nią zadanie prowadzenia prac badawczych. 
Szkoła nawiązała kontakty z placówkami nauko-
wo-badawczymi, dydaktycznymi i przemysłowy-
mi w kraju i za granicą. Jej pracownicy mieli moż-
liwość odbycia studiów doktoranckich w Moskwie. 
WOSP współpracowała także ze Szkołą Pożarniczą 
im. H. Martena w Magdeburgu i Samodzielną 
Katedrą Techniki i Ochrony Przeciwpożarowej 
w Wyższej Szkole Górniczo-Geologicznej w Mo-
rawskiej Ostrawie. W 1973 r. WOSP rozpoczęła 
badania nad właściwościami pożarowymi substan-
cji, oceną zagrożenia i zabezpieczenia operacji 
przed elektrycznością statyczną i oceną zagrożenia 
pożarowego i wybuchowego. W 1976 r. w szkole 
opracowano pierwszą opinię dotyczącą przyczyny 
pożaru. Ważność tej tematyki zadecydowała 
o utworzeniu Zakładu Badania Przyczyn Pożarów. 

W 1975 r. minister spraw wewnętrznych nadał 
szkole sztandar, wręczony podczas pierwszej pro-
mocji absolwentów. Rok później, w uznaniu wybit-
nych osiągnięć szkoły w dziedzinie kształcenia ka-
dry oficerów pożarnictwa, sztandar został 
udekorowany Orderem Sztandaru II klasy .

13 lipca 1979 r. nowela do rozporządzenia Rady 
Ministrów z 30 czerwca 1971 r. o powołaniu 
WOSP upoważniła szkołę do nadawania absol-
wentom tytułu magistra inżyniera określonej spe-

cjalności. Do nadania tego tytułu jednak nie doszło, 
ponieważ niebawem decyzją Rady Ministrów 
WOSP przestała istnieć.

Wydarzenia, które doprowadziły do rozwiązania 
WOSP, rozegrały się na przełomie listopada i grud-
nia 1981 r. Studenci sprzeciwiali się podporządko-
waniu szkoły przepisom ustawy o szkolnictwie 
wojskowym. Począwszy od 18 listopada 1981 r. na 
terenie uczelni miały miejsce liczne wiece i spotka-
nia dyskusyjne, a 25 listopada studenci proklamo-
wali strajk okupacyjny. WOSP rozwiązano rozpo-
rządzeniem RM z 30 listopada 1981 r. 

W ciągu dziesięcioletniej działalności WOSP wy-
kształciła 948 oficerów inżynierów pożarnictwa – 625 
na studiach dziennych i 323 w systemie zaocznym.

Po 1982 roku
18 stycznia 1982 r. w miejsce WOSP utworzono 
Szkołę Główną Służby Pożarniczej (SGSP). 
Komendantem uczelni został płk poż. dr inż. Józef 
Groba. Jej kadrę naukowo-dydaktyczną stanowiło 
wtedy 83 pracowników: trzech profesorów, sześciu 
docentów, piętnastu doktorów, 43 magistrów inży-
nierów i magistrów oraz 16 inżynierów. Była uczel-
nią jednowydziałową. która kształciła strażaków 
PSP, funkcjonariuszy innych służb i straży nadzo-
rowanych przez ministra właściwego do spraw we-
wnętrznych oraz osoby cywilne. Uczelnia to jedno-
cześnie jednostka organizacyjna PSP. 

Od 2001 r. SGSP jest uczelnią dwuwydziałową. 
Kształci na dwóch wydziałach: inżynierii bezpie-
czeństwa pożarowego i inżynierii bezpieczeństwa 
cywilnego. Jej komendantami byli kolejno: 
płk. poż. doc. dr Józef Groba (1982-1987), płk. poż. 
prof. dr inż. Mirosław Zdanowski (1987-1990), 
st. bryg. dr inż. Ludwik Wargocki (1990-1992), 
nadbryg. prof. dr hab. Jerzy Wolanin (1992-2005), 
nadbryg. dr Ryszard Grosset (2005-2006), st. bryg. 
prof. dr hab. inż. Zoja Bednarek (2006-2009) i nad-
bryg. Ryszard Dąbrowa (od 2009 r.). 

Agnieszka Wójcik
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1. „Tradycje Szkoły Głównej Służby Pożarniczej: monografia sys-
temu kształcenia oficerów kadr pożarniczych 1939-1989”, praca 
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Choć w tym roku SGSP świętuje jubileusz 40-lecia 
wyższego szkolnictwa pożarniczego i 10-lecie Wydziału 
Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, to początek 
rozwoju oficerskiego szkolnictwa w straży pożarnej 
datuje się na 1937 r., kiedy utworzono Centralny 
Ośrodek Wyszkolenia Pożarniczego. 

Czterdziestolatka
z przedwojennymi tradycjami
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BOR w sieci

12 czerwca 1924 r. minister spraw we-
wnętrznych Zygmunt Hübner po- 
wołał brygadę ochronną, której za- 

daniem było zapewnienie bezpieczeństwa pre-
zydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Wy-
dzielono z niej Oddział Zamkowy, zabezpie-
czający stałą siedzibę prezydenta. Brygada 
działała na podstawie „Instrukcji o prowadze-
niu służby ochronnej”. Dokument uwzględniał 
cztery stopnie zabezpieczenia stosowane wo-
bec głowy państwa, prezydentów obcych mo-
carstw i wybitnych dygnitarzy polskich. 
Dotyczył zabezpieczenia tras kolejowych, mo-
stów i stacji oraz zasad zapewnienia ochrony 
osobistej. Tak zaczyna się historia formacji, której 
działanie reguluje ustawa z 16 marca 2011 r. 
Na stronie www.bor.gov.pl znajdziemy dużo 
więcej niż tylko informacje o zmianach, jakie 
przechodziło Biuro Ochrony Rządu na prze-
strzeni kilkudziesięciu lat. 

Zakładka Uprawnienia i zadania zawiera 
materiały dotyczące form działania i zakresu 
uprawnień Biura Ochrony Rządu. Do głównych 
zadań formacji należy zaś ochrona osób i obiek-
tów ważnych ze względu na dobro i interes pań-
stwa oraz prowadzenie rozpoznania pirotech-

niczno-radiologicznego obiektów Sejmu i Senatu. 
Do chronionych osób należą: prezydent RP, 
marszałkowie Sejmu i Senatu, prezes i wice- 
prezes Rady Ministrów, minister właściwy 
do spraw wewnętrznych oraz minister właści-
wy do spraw zagranicznych, byli prezydenci 
Rzeczypospolitej Polskiej i przedstawiciele de-
legacji państw obcych przebywający na teryto-
rium Polski. 

Funkcjonariusze BOR w uzasadnionych przy-
padkach mogą na przykład stosować środki 
przymusu bezpośredniego: siłę fizyczną – w po-
staci chwytów obezwładniających, urządzenia 
techniczne (kajdanki, prowadnice, kaftany bez-
pieczeństwa, pasy i siatki obezwładniające, kol-
czatki drogowe, chemiczne środki obezwładnia-
jące czy pałki służbowe. Jeżeli okażą się 
niewystarczające, funkcjonariusz ma prawo 
użycia broni palnej. Informacje o tym, w jakich 
konkretnie sytuacjach, znajdziemy również 
we wspomnianej zakładce.

Materiały dotyczące wymagań, które powin-
ni spełniać chętni ubiegający się o pracę w tej 
formacji, obowiązków, praw, etyki czy odpo-
wiedzialności funkcjonariuszy BOR umiesz-
czono w zakładce Służba. Cechy preferencyjne 
dla kandydatów na funkcjonariuszy BOR 
to wiek do 28 lat, wzrost co najmniej 175 cm, 
czynne uprawianie sportów przydatnych 
w służbie, zwłaszcza sportów walki, wodnych 
i samochodowych, strzelectwa, oraz znajomość 
języków obcych.

Osobę zgłaszającą się do podjęcia służby 
w Biurze Ochrony Rządu, która przeszła pozy-
tywnie proces rekrutacyjny, na trzy lata mianuje 
się funkcjonariuszem w służbie przygotowaw-
czej. Po jej upływie i uzyskaniu pozytywnej opinii 
służbowej funkcjonariusza mianuje się na stałe.

Zakładka Aktualności to informacje na temat 
wydarzeń, w których udział biorą funkcjonariu-
sze BOR. Ich uzupełnienie stanowi bogata gale-
ria zdjęć. 

@w

fo
t. 

au
to

rk
a

SGSP po inauguracji

1 października w Szkole Głównej Służby Pożar-
niczej odbyło się ślubowanie pierwszego rocznika 
oraz inauguracja roku akademickiego 2011/2012. 

W jesiennym słońcu na placu ćwiczeń 79 adep-
tów sztuki pożarniczej, wśród nich trzy kobiety, wy-
powiedziało tekst ślubowania. Tego dnia stali się oni 
pełnoprawnymi studentami oraz otrzymali tytuł pod-
chorążego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Nowi 
studenci, po przejściu wszystkich etapów rekrutacji 
(konkursu świadectw, testu sprawności fizycznej, 
a także testów psychologicznych i komisji lekarskiej), 
okazali się najlepsi spośród 645 kandydatów.

Na uroczystość przybyli w gronie swoich najbliż-
szych, którzy nie kryli wzruszenia i dumy. Uczestniczyli 
w niej również liczni przedstawiciele środowiska 
strażackiego, naukowego i duchowieństwa. Mowy 
wygłosili m.in. podsekretarz stanu w MSWiA 
Zbigniew Sosnowski oraz komendant główny PSP 
gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz. 

Przed rozpoczęciem studiów, odbyło się ośmioty-
godniowe zgrupowanie kandydackie w Przeciw-
pożarowej Bazie Leśnej w Zamczysku Nowym. 
Kandydaci przeszli tam kurs podstawowy strażaka, 
który zezwala na podjęcie służby w szkolnej 
Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej chroniącej dzielni-
cę Żoliborz.

Po uroczystości ślubowania miała miejsce inaugu-
racja roku akademickiego 2011/2012. Przedstawiciele 
pierwszych roczników ze wszystkich kierunków stu-
diów otrzymali indeksy z rąk rektora-komendanta 
oraz dziekanów wydziałów. Inauguracyjny wykład 
pt. „Bezpieczeństwo jako przedmiot badań oraz 
kształcenie w szkołach wyższych” wygłosił prof. 
zwycz. dr hab. Marek Lisiecki. 

Marta Małecka

Kłodzki etos 
Uroczystość nadania sztandaru Komendzie Powia-

towej PSP w Kłodzku odbyła się na kłodzkim rynku 
8 października br. w obecności licznie przybyłych 
mieszkańców miasta i z udziałem oficjalnych gości. 

Nadanie sztandaru jest świadectwem dokonań 
ludzi, którzy przez długie lata rzetelnej służby i pracy 
w kłodzkiej straży pożarnej zasłużyli sobie na wyrazy 
szczególnego uznania. Do grona tych najbardziej za-
służonych należy jeden z najstarszych strażaków 
kłodzkiej komendy i zarazem  komendant powiatowy 
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Ostrawska 
Panthera

Jednym z pojazdów należących do wyposa-
żenia Lotniskowej Straży Pożarnej Portu 
Lotniczego im. Leoša Janáĉka w Ostrawie 
jest ciężki lotniskowy samochód ratowni-

czo-gaśniczy Panther CA-5. Ostatnio znana nie-
miecka firma modelarska Wiking wyprodukowała 
w skali 1:43 imitującą go miniaturę. To kolejny 
model tego samochodu w malowaniu wybranego 
portu lotniczego. Został on wiernie odwzorowany 
i starannie wykonany z metalu z elementami 
z tworzywa sztucznego.

Do jego zbudowania użyto specjalnie skonstru-
owanego trzyosiowego podwozia z układem na-
pędowym (6x6) z przednią osią skrętną. Jednostkę 
napędową stanowi silnik spełniający normę 
Caterpillar C15 o mocy 518 kW (705 KM). Pojazd, 
mimo masy całkowitej wynoszącej 36 000 kg, 

przyspiesza od 0 do 80 km/h w czasie 30 s, a jego 
prędkość maksymalna to 115 km/h.

Cała wręcz futurystyczna zabudowa nadwozia 
pożarniczego wykonana została z połączenia alu-
minium, polipropylenu i poliestrowych materiałów 
kompozytowych. Dwudrzwiowa kabina umożli-
wia przewóz czteroosobowej załogi w układzie 
(1+3). Samochód wyposażony jest w zbiorniki 
z materiałów kompozytowych o pojemności 
na wodę – 12 500 l i środek pianotwórczy – 1500 l. 
Dodatkowym uzupełnieniem jest agregat prosz-
kowy z 250 kg proszku gaśniczego. Zastosowano 
w nim dwie autopompy: jednostopniową niskiego 
ciśnienia R600 o wydajności 6000 l/min przy ci-
śnieniu 10 barów oraz jednostopniową wysokiego 
ciśnienia H5 o wydajności 400 l/min przy ciśnie-
niu 40 barów. Przedział pompowy umieszczony 
jest w środkowej części pojazdu – między kabiną 
a zbiornikami.

Na dachu znajduje się zdalnie sterowane dział-
ko wodno-pianowo o wydajności 6000 l/min przy 
ciśnieniu 10 barów, z przodu zaś zamontowane zo-
stało działko zderzakowe o wydajności 1500 l/min 
przy ciśnieniu 10 barów. Obydwa działka wyposa-
żone są w reflektory kseonowe. Zwijadło szybkie-
go natarcia z wężem o długości 30 metrów zakoń-
czone jest prądownicą wodno-pianowo-proszkową 
o wydajności 255 l/min przy ciśnieniu 10 barów 
i wydajności proszku 2,5 kg/s. 

Całe podwozie chroni instalacja zraszaczowa 
składająca się z pięciu zraszaczy. Ostrawska 
Panthera pomalowana jest specjalnym lakierem 
fluorescencyjnym RAL 3024. 

Niestety, mimo że obecnie lotniskowe straże 
pożarne w Polsce dysponują już pięcioma pojaz-
dami tego typu, różnego rodzaju i wielkości, 
a dwie kolejne Panthery (8x8) HRET trafią 
w przyszłym roku do LSP Portu Lotniczego 
im. Chopina, do tej pory na rynku modelarskim 
nie ukazał się żaden model tego samochodu 
w polskich barwach. Ale to być może już niedługo 
się zmieni. Miejmy nadzieję, że powstanie miniatura 
w skali 1:43 lub 1:87 w polskim malowaniu – w bar-
wach Lotniskowej Straży Pożarnej Portu Lotniczego 
im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy.

Paweł Frątczak

st. bryg. Jan Chodorowski. Dość przypomnieć, że 
pełni on tę funkcję od 1983 r. Dla niego święto nada-
nia sztandaru jest niewątpliwie swoistym ukorono-
waniem długoletniej służby. Zwłaszcza że przez 
te lata zmieniło się… niemal wszystko.

Lista przykładów ilustrujących postęp, który doko-
nał się w minionym okresie w jednostkach straży po-
żarnej Kotliny Kłodzkiej jest bardzo długa. W 2003 r. 
oddano do użytku nową strażnicę JRG w Nowej 
Rudzie. Trzy lata później zakończona została całkowita 
przebudowa budynków Komendy Powiatowej i JRG 
w Kłodzku. A z kolei w 2010 r. do potrzeb JRG 
w Bystrzycy Kłodzkiej dostosowano obiekty koszaro-
we. Sukcesywnie unowocześniana była także baza 
sprzętowa. W ostatnich latach zakupiono łącznie 
16 samochodów pożarniczych. 

Lech Lewandowski

Strażackie skarby w CMP
Dzień Ratownictwa Medycznego uroczyście ob-

chodzono 13 października w Centralnym Muzeum 
Pożarnictwa w Mysłowicach. Tego dnia otwarta zo-
stała nowa wystawa „Strażackie skarby z kolekcji 
Michała Malisza”. 

Najstarsze fotografie z ekspozycji pochodzą z koń-
ca XIX w., jej ozdobą są też zdjęcia z kresów wschod-
nich, przedstawiające oddziały żeńskie (samarytań-
skie) i niezwykle rzadkie fotografie z okresu okupacji. 
Do grupy najciekawszych eksponatów na wystawie 
należy zaś sikawka przenośna działająca na zasadzie 
pompy ręcznej. Eksponat z drugiej połowy XIX w. był 
świadkiem powstawania ruchu strażackiego na Ślą-
sku opolskim. 

Wysokie walory dokumentacyjne i różnorodność 
tematyczna kolekcji stawiają ją w gronie najlepszych 
o tej tematyce w Polsce. Wystawę będzie można 
oglądać do końca roku.

Dariusz Falecki

Pożarniczy Konin 

XIII Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 
Ochotniczych Straży Pożarnych przeprowadzone zo-
stały we wrześniu w Koninie. W ogólnopolskich za-
wodach, rozgrywanych co cztery lata, wzięło udział 
38 drużyn (19 kobiecych i 19 męskich), wyłonionych 
w drodze eliminacji. Startowały one w dwóch konku-
rencjach: ćwiczeniu bojowym i sztafecie pożarniczej 
7 x 50 m z przeszkodami. Komisji sędziowskiej prze-
wodniczył st. bryg. w st. spocz. Leon Mądry. 
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W klasyfikacji generalnej wśród kobiecych drużyn 
pożarniczych zwyciężyła OSP Grodzisko Dolne (woj. 
podkarpackie), drugie miejsce zajęła OSP Żelazna 
(woj. opolskie), a trzecie OSP Lądek (woj. wielkopol-
skie). Spośród męskich drużyn pożarniczych najlep-
sza okazała się OSP Lądek (woj. wielkopolskie), 
za nią jako druga uplasowała się OSP Smardzewice 
(woj. łódzkie), a OSP Raszowa (woj. opolskie) jako 
trzecia.

Szymon Ławecki

Na sympozjum CTIF

19. posiedzenie Komisji historycznej CTIF odbyło 
się 12-15 października w Przybysławiu (Czechy). 
Tematem trzydniowych obrad była historia ruchu 
gimnastycznego w strażach pożarnych. Wzięło 
w nich udział ponad stu historyków z większości kra-
jów europejskich. Gości przywitał burmistrz 
Przybysławia Jan Stefacek i Karel Richter – prezes 
Związku Straży Pożarnych Czech, Moraw i Śląska. 

Polskę na spotkaniu reprezentowali historycy 
z Centralnego Muzeum Pożarnictwa – Jarosław 
Banasik i Dariusz Falecki, który w czasie obrad wy-
głosił referat o ruchu gimnastycznym w polskich 
strażach pożarnych do 1939 r. Warto nadmienić, że 
prekursorem ruchu gimnastycznego na ziemiach pol-
skich było Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” zało-
żone w 1867 r. we Lwowie. 

W przyszłym roku tematem obrad będzie historia 
straży zawodowych. Dwudziesty, jubileuszowy zjazd, 
odbędzie się w Arnhem (Holandia). 

Dariusz Falecki

60 lat minęło
Uroczyste obchody jubileuszu sześćdziesięciole-

cia powstania Zawodowej Straży Pożarnej w Wyso-
kiem Mazowieckiem (woj. podlaskie) oraz nadanie 
sztandaru tamtejszej Komendzie Powiatowej PSP 
odbyły się 18 września br. 

Uroczystość uświetnili licznie zgromadzeni goście 
oraz poczty sztandarowe reprezentujące zarządy 
gminne ZOSP RP z terenu powiatu, Podlaska 
Kompania Honorowa oraz Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie. 

Uczestnikom obchodów zostały wręczone na pa-
miątkę okazjonalne medale i monografia historyczna 
„60 lat Zawodowej Straży Pożarnej w Wysokiem 
Mazowieckiem 1951-2011”.

Tomasz Sieńczuk

O
d wielu lat ze wzruszeniem wspominamy datę 16 października 1978 r., kiedy to papieżem 
Janem Pawłem II został nasz kardynał Karol Wojtyła. Zaskoczenie, niedowierzanie, 
a potem wybuch radości i wdzięczności za wielkie dzieła Bożej łaski. Wspominamy także 
22 października 1978 r. – uroczystą inaugurację pontyfikatu na Placu św. Piotra i pamięt-

ne słowa: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”. 
Potem była pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski i prorocze słowa wypowiedziane 

na Placu Zwycięstwa: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej 
Ziemi!”. Kolejne lata to wytężona pracy apostolska z dramatycznym akordem 13 maja 1981 r., kiedy 
to świat wstrzymał oddech po zamachu na życie Ojca Świętego. I następne pielgrzymki do ojczyzny, 
gdy uczył, katechizował, mówił za nas i do nas, a kiedy „runęły mury” podziałów, zaczął od nas 
wymagać, bardzo jasno kreślił definicję wolności i odpowiedzialności za ojczyznę. Swoim świadec-
twem wiary, miłości i odwagi apostolskiej pomógł nie tylko nam, ale i chrześcijanom na całym 
świecie, by nie lękali się nimi być, należeć do Kościoła, głosić Ewangelię. Słowem – pomógł nam nie 
lękać się prawdy, gdyż prawda jest gwarancją wolności. Dlatego też na całym świecie nie ma chyba 
katolika, który pozostałby obojętny na świadectwo życia i nauczanie Jana Pawła II, a szczególnie na 
świadectwo jego ostatnich dni ziemskiej wędrówki i odejścia do domu Ojca w pamiętnym dniu 
2 kwietnia 2005 r. Mam nadzieję, że każdy czytający te słowa, po krótkiej refleksji, może powiedzieć: 
W tej jednej sytuacji, sprawie, Jan Paweł II zmienił moje życie, moje myślenie, moją decyzję…

Błogosławiony Jan Paweł II całe swoje życie zawierzył Maryi. On, który stracił w dzieciństwie 
matkę, tym bardziej ukochał Matkę Bożą. Usłyszał słowa Pana ukrzyżowanego jako skierowane 
do niego osobiście: „Oto matka twoja!” I postąpił tak, jak uczeń umiłowany: przyjął Ją w głębi 
swego bytu – Totus Tuus. I od Matki nauczył się podążania za Chrystusem. 

SŁUŻBA I WIARA
Pod redakcją kapelana krajowego strażaków
ks. mł. bryg. Jana Krynickiego.

Błogosławiony

Na początku października towarzyszyliśmy w ostatniej drodze 
śp. płk. Ryszardowi Winiarskiemu. Żegnaliśmy człowieka przez całe życie 
związanego ze strażą pożarną, oddanego jej sercem, ciałem i umysłem.

Swoją przygodę z naszą formacją rozpoczął od edukacji w Oficerskim 
Technikum Pożarniczym w Poznaniu. Praktykę zawodową odbył w Komendzie 
Miejskiej Straży Pożarnej w Koszalinie, po której został skierowany 
do służby w zawodowej straży pożarnej na stanowisko dowódcy plutonu. Aby 
pogłębić wiedzę i lepiej zrozumieć to, z czym miał na co dzień do czynienia, 
w połowie lat siedemdziesiątych podjął studia w Wyższej Oficerskiej Szkole 

Pożarniczej w Warszawie. Ukończył je z tytułem inżyniera pożarnictwa. W 1983 r. został mianowany 
na stopień pułkownika. Aż do emerytury, na którą odszedł w 1992 r., piastował kierownicze stanowiska 
– jako kierownik służby operacyjnej, zastępca komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnych oraz 
kierownik służby organizacyjnej i kadr, gdzie zajmował się kształceniem funkcjonariuszy i pracowników. 
Wychował pokolenia strażaków podoficerów oraz druhów OSP. Po przejściu na emeryturę nadal aktywnie 
uczestniczył w życiu społecznym straży pożarnej. Jako prezes koła w Koszalinie działał w Związku 
Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP oraz jako wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów 
i Rencistów Pożarnictwa RP województwa Zachodniopomorskiego. 

Śp. płk Winiarski przez lata wzorowej służby został wyróżniony wieloma odznaczeniami i medalami,  
m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, złotą odznaką „Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej”, Złotym Znakiem Związku OSP, złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, odznaką 
„Wzorowy Funkcjonariusz Pożarnictwa”, odznaką honorową „Zasłużony dla Województwa Koszalińskiego”, 
odznaką „Zasłużony dla Miasta Koszalina”, a także Złotym Medalem Zasługi i honorową odznaką „Zasłużony 
dla Górnictwa” za udział w akcji ratowniczej szybu naftowego „Daszewo 1” koło Karlina w 1981 r.

Płk. Ryszard Winiarski na wieczną służbę odszedł w wieku 74 lat, pozostawiając pogrążoną w smutku 
rodzinę i kolegów strażaków.
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Nowi komendanci na Podkarpaciu

St. bryg. Bogdan Kuliga, (na zdjęciu z lewej) dotych-
czasowy zastępca podkarpackiego komendanta woje-
wódzkiego PSP, został powołany na stanowisko podkar-
packiego komendanta wojewódzkiego PSP. Akt 
powołania odebrał z rąk komendanta głównego PSP gen. 
brygadiera Wiesława Leśniakiewicza. 

St. bryg. Bogdan Kuliga ma 51 lat. W 1981 r. został 
studentem WOSP, którą ukończył jako SGSP w 1986 r. 
W tym samym roku rozpoczął służbę jako oficer w KW SP 
w Krośnie. W 1988 r. powołany na stanowisko komen-
danta Zakładowej Zawodowej SP „Krosnolen”. Po roku 
wrócił do krośnieńskiej KW SP. Objął dowodzenie 
Batalionu Pożarniczego „Krosno” podczas gaszenia poża-
rów lasów w Kuźni Raciborskiej w 1992 r. W 1999 r. po-
wołany na komendanta miejskiego PSP w Krośnie. 
Od stycznia 2006 r. był zastępcą podkarpackiego komen-
danta wojewódzkiego PSP w Rzeszowie, gdzie nadzoro-
wał sprawy operacyjne i pełnił nieetatową funkcję do-
wódcy Podkarpackiej Brygady Odwodowej. 

W latach 2006-2011 dowodził wieloma znaczącymi 
akcjami ratowniczymi, m.in. w czasie powodzi w czerw-
cu 2006 r., a także w 2009 i 2010 r. 

Ukończył studia podyplomowe w SGSP. Jest specjali-
stą w zakresie ratownictwa chemicznego i BHP, a także 
biegłym sądowym w zakresie pożarnictwa. Wielokrotnie 
odznaczany, m.in.: Krzyżem Zasługi „Za Dzielność”, 
Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Znakiem Związku OSP 
RP, Srebrną Odznaką „Za zasługi w zwalczaniu powodzi”. 

Ma dwoje dzieci, interesuje się techniką pożarniczą.

St. bryg. Jan Ziobro został zastępcą podkarpackiego 
komendanta wojewódzkiego PSP. Do tej pory pełnił służ-
bę na stanowisku komendanta powiatowego PSP 
w Kolbuszowej. 

Strażakiem jest od 28 lat. W 1983 r. rozpoczął naukę 
w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Od 1985 r. 
pracował na stanowisku instruktora ds. operacyjnych 
w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Ropczycach, 
a w latach 1988-1992 w Zakładowej Zawodowej Straży 
Pożarnej WSK PZL Rzeszów. Pierwszy stopień oficerski 
i tytuł inżyniera pożarnictwa otrzymał po ukończeniu 
w 1991 r. SGSP . Od 1992 r. pełnił kolejno funkcję zastęp-
cy dowódcy JRG 2 w Rzeszowie i dowódcy JRG 1 
w Rzeszowie, a także naczelnika Wydziału Operacyjnego 
KW PSP w Rzeszowie. W latach 2002-2011 był komen-
dantem PSP w Dębicy, Rzeszowie i Kolbuszowej. 
Dowodził pododdziałami ratowniczymi PSP oraz pracami 
sztabów podczas dużych akcji ratowniczych w kraju i za 
granicą, m.in. w czasie  pożaru w Kuźni Raciborskiej, po-
wodzi na Podkarpaciu w latach 1997-2011 oraz 
na Węgrzech, ukraińskim Zakarpaciu i Czechach. 

Absolwent studiów magisterskich w SGSP oraz stu-
diów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej. 

Został odznaczony m.in. Krzyżem Zasługi „Za 
Dzielność”, Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym 
Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrnym Medalem za 
Zasługi Dla Obronności, Złotą Odznaką za Zasługi dla 
Ochrony Przeciwpożarowej oraz Złotym Znakiem Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Ma trzy córki, interesuje się sportem. 

Marcin Betleja

Na początku swojego pontyfikatu wspominał, że od lat młodzieńczych modlitwa różańcowa miała 
ważne miejsce w jego życiu duchowym. To modlitwa, którą ukochał, dzięki której zawsze doznawał 
otuchy. Przez te dziesiątki różańca obejmował sercem sprawy, które składały się na życie każdego 
człowieka, rodziny, narodu, Kościoła i ludzkości. Zachęcał wszystkich do jej odmawiania i zawierza-
nia Sercu Jezusa przez Serce Maryi spraw osobistych, spraw bliźnich, zwłaszcza tych najbliższych, 
o których najbardziej się troszczymy. Pamiętajmy o tym świadectwie i słowach naszego wielkiego 
rodaka, gdy będziemy gromadzić się w kościołach i w naszych rodzinach na modlitwie różańcowej. 

Ojciec Święty budował nas przykładem własnej modlitwy, zanurzaniem się w spotkaniu z Bogiem, 
pomimo rozlicznych trudności swojego posługiwania. A przez ostatnie lata i miesiące życia – świa-
dectwem cierpienia. Pan pozbawiał go stopniowo wszystkiego, lecz on pozostawał skałą, zgodnie 
z wolą Chrystusa. Jego głęboka pokora, zakorzeniona w intymnym zjednoczeniu z Chrystusem, po-
zwoliła mu dalej prowadzić Kościół i dawać światu jeszcze bardziej wymowne przesłanie – i to 
w czasie, gdy topniały jego siły fizyczne. W ten sposób doskonale zrealizował on powołanie każdego 
kapłana i biskupa: bycia jednym z Chrystusem, z Tym, którego codziennie przyjmuje i ofiaruje 
w Eucharystii.

Droga świętości Jana Pawła II to wyraz działania Bożej Opatrzności. Całe życie poświęcił Bogu 
i służbie drugiemu człowiekowi. W zjednoczeniu z Chrystusem szedł przez ziemię z wiarą, nadzieją 
i miłością, ku Bożemu przeznaczeniu. Człowiek niezwykły, człowiek święty, autorytet i odnowiciel 
współczesności, który odnajdywał drogę do człowieka w najdalszych zakątkach ziemskiego globu. 
On wychodził do świata, a świat przychodził do niego.

Dzisiaj wracam myślami do 1 maja, gdy papież Benedykt XVI wyniósł do chwały ołtarzy swojego 
poprzednika Jana Pawła II, którego otaczała za życia i po śmierci bezprecedensowa cześć i opinia 
świętości. 22 października po raz pierwszy kapłani we wszystkich kościołach wypowiedzieli modli-
twę (kolektę): „Boże, bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli błogosławiony Jan Paweł II, papież, kie-
rował całym Kościołem. Spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze 
serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. Który z Tobą żyje 
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków”.

Zgodnie z wieloletnią tradycją Fundacja 
Edukacja i Technika Ratownictwa przygoto-
wała zestaw interesujacych kalendarzy 
na rok 2012. Projektem plastycznym nawią-
zują one do zblizajacych się obchodów 
20. rocznicy powołania Państwowej Straży 
Pożarnej.
Są to:
● kalendarz plakatowy o wymiarach 68 x 98 cm, 
w cenie 5 zł brutto (4,07 zł netto).


● popularny kalendarz dwudzielny (zmianowy) 
o wymiarach 31 x 62 cm , w cenie 10 zł brutto 
(8,13 zł netto) 

● kalendarz książkowy w formacie A5 
z wkładką, w cenie 20 zł brutto (16,26 zł netto). 


● kalendarzyk kieszonkowy (nowość!) 
o wymiarach 16,5 x 9,5 cm , w cenie 10 zł 
brutto (8,13 zł netto) 
Sprzedaż wysyłkową, detaliczną 
i hurtową prowadzi Biuro Fundacji 
w Warszawie:
Fundacja Edukacja i Technika 
Ratownictwa
00-891 Warszawa, ul. Chłodna 3 
tel. 022 850 11 12
faks 022 433 50 09
e-mail: edura@edura

Kalendarze EDURY już są!
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ną liczbę 136 samochodów, 28 było samochodami 
pożarniczymi. Większość z nich to wozy zużyte, 
które dawno powinny przejść na emeryturę.

Na ponad 11 tysięcy wszystkich straży pożar-
nych – ochotniczych, zakładowych i zawodowych 
funkcjonujących wtedy na terenie jedenastu woje-
wództw przypadało łącznie 3200 motopomp. 
Przyjmując, że motopompa przypadała na jedną 
straż, co jest oczywiście nieścisłe, bo niektóre 
z nich miały ich w swoim wyposażeniu kilka, 
osiem tysięcy straży pozostawało w ogóle bez tego 
sprzętu. Problemem pozostawały również węże 
tłoczne. „Węży tłocznych ilościowo wtedy posia-
daliśmy pozornie dużo, bo około 1 000 000 mb. 
Wynikałoby z tego, że ich liczba była zupełnie wy-
starczająca. W rzeczywistości nie było, niestety, tak 
dobrze, ponieważ przynajmniej 50 proc. z tej liczby 
[…] ze względu na swój stan techniczny, już zupeł-
nie ani do sikawek, ani tym bardziej do motopomp 
się nie nadawała”. W województwie szczecińskim 
na przykład na 851 straży pożarnych i 145 moto-
pomp przypadało ponad 256 mb, czyli jedna 
czwarta wszystkich węży tłocznych.

Autor w swoim materiale nie tylko wymienia 
braki sprzętowe, ale proponuje również rozwiąza-
nia, które mogłyby im zaradzić. Pierwszym z nich 
jest „zcentralizowanie wykonania planów zaopa-
trzeniowych całego w ogóle pożarnictwa w jednej 
tylko instytucji o charakterze Centrali Handlowej 
Sprzętu Pożarniczego, zorganizowanej najlepiej 

w ramach organizacji zbytu produkcji przemysłu 
państwowego”. Centrala taka powinna ściśle 
współpracować z Kierownictwem Pożarnictwa, 
układając plany zaopatrzenia straży pożarnych 
w sprzęt pożarniczy. Kolejny pomysł to uzyskanie 
większych dotacji skarbowych na motoryzację 
i uruchomienie krajowej produkcji sprzętu. 
„Obecnie wszystkie komórki pożarnictwa są jesz-
cze luźno ze sobą powiązane, niezależnie więc 
od siebie starają się o swoje zaopatrzenie”. Dalej 
autor przytacza wydatki poniesione na pożarnictwo 
w 1946 r., zebrane przez Związek. Wyniosły one 
prawie 335 milionów złotych: w ponad 52 proc. 
pochodziły z funduszów gmin, na których terenie 
funkcjonowały dotowane straże, 34 proc. to fundu-
sze własne lub budżetowe, a jedynie 6 proc. pienię-
dzy przeznaczył na ten cel Skarb Państwa. Suma ta, 
zdaniem autora, była zdecydowanie za mała. 
Według niego pożarnictwo powinno zająć pocze-
sne miejsce, ponieważ przypada mu „odpowie-
dzialne zadanie zabezpieczenia przeciwpożarowe-
go dzieła odbudowy. […] Obrona przeciwpożarowa 
powinna odbywać się w najgorszym wypadku 
wraz z odbudową warsztatów pracy czy dzielnic 
mieszkalnych. […] W trakcie bowiem budowy, czy 
też odbudowy, ze względu na specyficzne warunki 
pracy (spawanie, piecyki do podgrzewania, kuźnie 
polowe) jest bardzo dużo przyczyn, które mogą 
spowodować groźne w skutkach pożary”.

aw

Pisaliśmy o... wyposażeniu 
SP w sprzęt pożarniczy

Czwarty numer PP z 1948 r. ukazał się „w chwili 
przełomowej dla mas pracujących Polski”, 

o czym dowiadujemy się już z jego okładki: 
„W dniach od 15 do 21 grudnia r.b. obradował 
w Warszawie kongres zjednoczeniowy PPR i PPS, 
które wyłoniły wspólne kierownictwo partyjne 
i utworzyły wspólną Polską Zjednoczoną Partię 
Robotniczą”. Wydawcy PP w imieniu „strażactwa 
polskiego” łączyli się z „całą klasą robotniczą 
Polski w dniu jej święta jedności i walki, przytacza-
jąc na wspomnianej okładce słowa prezydenta 
Bieruta o PZPR prowadzącej Polskę do szczęśliwej 
przyszłości.

Abstrahując od ówczesnej linii politycznej, 
w numerze znajdziemy materiał ppłk. poż. inż. 
Franciszka Kowalskiego pt. „Zaopatrzenie Straży 
Pożarnych w sprzęt pożarniczy”. Przyczynkiem 
do jego powstania były dane zebrane przez 
Związek Straży Pożarnych RP dotyczące stanu po-
siadania sprzętu przez straże pożarne. „Według po-
glądów Związku Straży Pożarnych RP na sprawę 
środków transportowych straży pożarnych, ani 
wozy osobowe, ani wozy półciężarowe, ani nawet 
podwozia ciężarowe, wycofane ze względu na ich 
zły stan techniczny zwłaszcza przez wojsko, pocztę 
itd., w ogóle do celów pożarniczych się nie nadają, 
a więc mogą odgrywać tylko rolę tymczasową 
– zastępczą. Samochody takie nie są zdolne do 
przewiezienia pełnej obsługi wozu bojowego (dzie-
więć osób) wraz z jej sprzętem osobistym oraz peł-
nego zestawu sprzętu niezbędnego do przeprowa-
dzenia mniej więcej samodzielnej akcji przeciw- 
pożarowej”. W województwie białostockim w wy-
posażeniu straży było na przykład jedynie pięć sa-
mochodów, spośród których tylko jeden to typowy 
samochód gaśniczy. Nieco lepiej sytuacja wygląda-
ła w Wielkopolsce (woj. poznańskim). Tu, na ogól-

Mądrzy po szkodzie
11 października 2010 r. ukazały 
się w Peru kolejne znaczki o te-
matyce pożarniczej, tym razem 
poświęcone 150-leciu Główne-
go Korpusu Peruwiańskich Stra-

żaków Ochotników. Za początek tej organizacji uważa się powołanie 5 grudnia 
1860 r. przez kupców miasta Callao miejscowej ochotniczej straży pożarnej. Pięć dni 
wcześniej zacnym kupcom spalił się w całości wielki parowy młyn zbożowy. Pierw-
si ochotnicy z dumą powiesili na remizie szyld z nazwą swojej jednostki 
– Compania de Bomberos Union Chalaca Nr 1, co jest do dziś przyjętym zwyczajem 
we wszystkich 189 jednostkach peruwiańskiej straży. Wkrótce w garażu stanęła 
pompa parowa Merry Weather. Dziś strażacy tego kraju korzystają z najnowocze-
śniejszego sprzętu, m.in. pojazdów amerykańskiej firmy Pierce.

Maciej Sawoni
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Brak armat
C zasami coś nas obsesyjnie prześladuje. Mnie 

na przykład artykuły z PP 7/2011. Czy to przez 
przypadek, czy też przez siłę wyższą, tworzą swo-

isty komplet: opisują rzeczywistość, z którą trudno jest mi 
się pogodzić i jednocześnie podsuwają pewien (nie mój) 
pomysł na jej poprawienie. 

Pierwsze, niemal automatyczne wrażenie to rozdźwięk 
między pogodnym artykułem o petrochemii (do ugasze-
nia największego w kraju zbiornika ropy wystarczą trzy 
„działka”) a artykułami opisującymi pożary wielkich 
obiektów handlowych i magazynowych, bardzo niepo-
godnymi w ostatecznej wymowie. Tym bardziej, że pesy-
mizmem wionęło całkiem niezależnie od taktyka i profi-
laktyka – obu praktyków, zawodowców, piastujących 
bardzo wysokie stanowiska w Państwowej Straży 
Pożarnej. Sumaryczne wnioski są takie, że kolejny pożar 
w tego typu obiekcie będzie znów nie do ugaszenia. 

Z opisu akcji gaśniczej wyłania się bardzo istotny ele-
ment, dotyczący wielkości pożaru w momencie do-

jazdu pierwszych zastępów – 5000 m2. Taka powierzch-
nia rozgorzenia uniemożliwia wszelkie działania w na- 
tarciu. Potem uwypuklono poszukiwanie ściany oddzielenia pożarowe-
go przez dowodzących akcją. Gdyby ściana była, spaliłoby się tam zde-
cydowanie mniej. To prawda. Ale tu proszę o uwagę. 

W opisie profilaktycznym wykazano sztuczki użytkowników obiek-
tów, polegające na tworzeniu sprawnie działających atrap stałych urzą-
dzeń gaśniczych (SUG). Atrap, gdyż ich skuteczność gaśnicza jest nie-
wielka, ze względu na precyzyjne zaprojektowanie na mało intensywne 
pożary, bo do gaszenia małej ilości materiałów palnych. W praktyce 
ilości te w celu potęgowania zysku są kilkukrotnie przekraczane, więc 
nawet działające urządzenie gaśnicze nie nadąża za szybkością rozwo-
ju i energią pożaru. 

Ale to jeszcze nic! Sprawne techniczne atrapy SUG pozwalają nie 
tylko na obniżenie klasy odporności pożarowej budynku, lecz również 
na znaczne powiększenie stref pożarowych. Trzeba się zatem przyzwy-
czaić, że nawet w jednokondygnacyjnych obiektach magazynowych 
dwa razy większych niż w Wólce Kosowskiej (gdzie SUG nie było) 
jedynymi ścianami oddzielenia pożarowego będą te, które oddzielą 
części socjalno-biurowe od części magazynowych (nie licząc niektó-
rych pomieszczeń technicznych). Nie znajdziemy żadnych ścian dzie-
lących na pół magazyny. Podobnie w galeriach handlowych, z założe-
nia projektowanych jako jednoprzestrzenne, wielkoobszarowe obiekty, 
zawsze z legalnymi odstępstwami nie tylko od wielkości stref pożaro-
wych, lecz nawet od długości dróg ewakuacyjnych! 

Zaradzić temu wszystkiemu będzie bardzo trudno. Żeby dopilnować 
odpowiedniej wysokości składowania, strażak powinien kontrolować 
taki obiekt co tydzień – to niemożliwe nie tylko ze względu na słabość 
kadrową służby zapobiegawczej. Na przeszkodzie stoi również ustawa 
o swobodzie działalności gospodarczej – powstała przecież po to, 
by nie nękać złośliwymi kontrolami skrajnie niewinnych podmiotów 
gospodarczych. 

Czy zatem trzeba przyzwyczaić się do tego, że gdy zapali się kolejne 
chińskie, wietnamskie czy inne centrum, PSP wyleje na nie kolejne 

500 tysięcy polskich złotych, broniąc  pomieszczeń wydzielonych po-
żarowo, które z definicji, jako wydzielone, powinny były obronić się 

same, nawet bez lania wody? Czy nie istnieją możliwości 
podjęcia skutecznej akcji gaśniczej w natarciu na pożar 
rozwinięty do jeszcze nie tysięcy, ale do kilku setek me-
trów kwadratowych? 

Możliwości takie istnieją, szczególnie teoretycznie. Im 
wcześniejsze zaalarmowanie straży, tym efektywniejsze 
jej działania, to oczywiste. Z wielkimi problemami 
do pokonania, gdyż wysokie składowanie w magazynach 
oraz zabudowa atrialna w obiektach handlowych nastrę-
czają problemów z podaniem odpowiedniej ilości środ-
ków gaśniczych na należytą wysokość. Tu same prądow-
nice nie wystarczą. A oto pomysł – wzięty z historii.

Najwyższy czas zmienić nawyki gaśnicze i zacząć 
znów używać piany (i zwilżaczy) do gaszenia poża-

rów wewnętrznych. Ale w środku obiektów wielkich za-
miast prądownic używać działek. Tam, gdzie pożar we-
wnętrzny może być bardzo duży i intensywny, linia 
szybkiego natarcia powinna kończyć się działkiem pia-
nowym. 

Przypomniało mi się to przy czytaniu optymistycznych 
artykułów o wyposażeniu zakładowej straży w przemyśle 

petrochemicznym, gdzie była mowa o działkach dużej wydajności. 
Nie 1600, nie 2400 l/min, lecz dziesięć razy większych. Zasada jest 
prostai znana od lat: na duże pożary potrzebne są duże armaty. Te dział-
ka petrochemiczne to prawdziwe potwory, nie do wykorzystania 
w PSP. Choć przydałyby się – ze dwa na województwo – działka prze-
woźne o wydajności około 5000-7000 l/min, jeszcze do obsłużenia na-
szym sprzętem. 

Jeśli chodzi o pożary obiektów wielkokubaturowych, w sensie inten-
sywności palenia, to niczym nie różnią się one od petrochemicznych, 
za to mają złośliwiej złożone chemicznie produkty spalania. Dlatego 
warto je gasić nie dla wartości materialnej towarów, lecz by ratować 
zdrowie otoczenia. Przenośne działko pianowe ustawione wewnątrz, 
nawet to małe – 1600 l/min, obsługiwane przez dwóch strażaków, może 
zdecydowanie więcej niż pięć prądownic obsługiwanych przez dziesię-
ciu prądowników. Problemem jest miejsce ustawienia takiego sprzętu 
i jego odpowiednie zasilanie. Ale i tu, przy naprawdę niewielkich pre-
wencyjnych modyfikacjach istniejącego stanu rzeczy, można się poku-
sić nawet o wprowadzenie do środka budynku pojazdu bojowego – kie-
dyś tak gaszono magazyny, będące u ich zarania halami sterowcowymi. 

Dlatego proszę czytelników o pochylenie się nad tym pomysłem: 
w celu konstruktywnego skrytykowania albo lepiej – sprawdze-

nia studialnego, a najlepiej – przetestowania poligonowego tej taktyki 
naszych dziadków. Współcześnie produkuje się pianowe działka prze-
nośne o bardzo małych gabarytach, a dużych możliwościach. Zajmują 
one tyle miejsca, co nigdy nieużywane bojowo wytwornice piany śred-
niej. Wnieść je do pożaru nie sztuka, zostawić w razie niebezpieczeń-
stwa – nie szkoda, nie kosztują pół miliona, jak cała akcja (lub samo-
chód). Dwie linie 75 lub jedną 110 za tym pociągnąć – nie problem. 
A naprawdę jest czym przyłożyć, nawet wysoko pod dach budynku, 
nawet gdy dysponuje się tylko jednym zastępem. 

No i jak to wreszcie napisałem, od razu jakoś lżej…

Oficer

Autor jest oficerem 
Państwowej Straży Pożarnej, 

absolwentem Szkoły 
Głównej Służby Pożarniczej




