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MODERNIZACJA
SŁUŻB MUNDUROWYCH

Kie dy w ze szłym ro ku mó wi łem o Pro gra mie
Mo der ni za cji Słu˝b Mun du ro wych, pod kre -

Êla łem, ˝e wzrost upo sa ̋ eƒ funk cjo na riu szy 
i wy na gro dzeƒ pra cow ni ków to je go klu czo we ele -
men ty. Za le ̋ a ło mi na tym, aby sys tem wy na gro -
dzeƒ w słu˝ bach był kon ku ren cyj ny, mo ty wo wał
do lep szej słu˝ by i pra cy oraz na gra dzał za osià -
gni´ cia. Dzi siaj mo g´ z sa tys fak cjà po wie dzieç, ˝e
re ali zu je my ten plan. 

Pod pi sa łem roz po rzà dze nia, któ re wpro wa dzi ły pierw szà tran sz´ pod wy ̋ek dla funk cjo na riu szy Paƒ -
stwo wej Stra ̋ y Po ̋ ar nej i po zo sta łych słu˝b pod le głych MSWiA. Wy no szà one prze ci´t nie 253 zł
na etat. 1 mar ca pod wy˝ ka zo sta ła wy pła co na z wy rów na niem za pierw sze dwa mie sià ce ro ku. Wy na -
gro dze nia pra cow ni ków cy wil nych rów nie˝ wzro sły Êred nio o 250 zł na sta no wi sko. Na ko niec lu te go
otrzy ma li Paƒ stwo wy pła t´ z wy rów na niem od 1 stycz nia 2017 r.
Ko lej ne pod wy˝ ki b´ dà wpro wa dzo ne od 1 stycz nia 2019 r. B´ dzie to od po wied nio 309 zł na etat

funk cjo na riu sza i 300 zł na etat pra cow ni ka cy wil ne go. Dzi´ ki te mu, w 2020 r. upo sa ̋e nia funk cjo na -
riu szy, łàcz nie z na gro dà rocz nà, wzro snà w su mie o 609 zł, a wy na gro dze nia pra cow ni ków, łàcz nie
z do dat ko wym wy na gro dze niem rocz nym, o 597 zł. Pro gram Mo der ni za cji Słu˝b to jed nak nie tyl ko
pod wy˝ ki. To rów nie˝ pie nià dze na no wo cze sny sprz´t, na wy po sa ̋e nie oso bi ste oraz na roz bu do w´
in fra struk tu ry. Do 2020 r. wy dat ki pro gra mu wy nio sà po nad 9 mld zł. 
Funk cjo na riu sze Paƒ stwo wej Stra ̋ y Po ̋ar nej od wie lu lat sà li de ra mi ran kin gów za ufa nia spo łecz ne -

go. Ma to swo je uza sad nie nie. Stra ̋a cy przez 24 go dzi ny na do b´ dba jà o bez pie czeƒ stwo oby wa te -
li, nie rzad ko na ra ̋ a jàc przy tym swo je zdro wie i ˝y cie. Wa sza słu˝ ba jest trud na
i wy ma ga jà ca – po ma ga cie Paƒ stwo ofia rom wy pad ków dro go wych, po ̋a rów, kl´sk ˝y wio ło wych i ka -
ta strof bez wzgl´ du na oko licz no Êci.
Mo im za da niem, ja ko Mi ni stra Spraw We wn´trz nych i Ad mi ni stra cji, jest za pew nie nie Paƒ stwu do -

brych wa run ków do wy peł nia nia tych za daƒ. Paƒ stwo wa Stra˝ Po ̋ar na peł ni klu czo wà funk cj´ w za -
pew nia niu bez pie czeƒ stwa oby wa te lom, dla te go te˝ po win na dys po no waç naj lep szym wy po sa ̋e niem
i god ny mi wa run ka mi do re ali zo wa nia tej mi sji. Dla te go te˝ w la tach 2017-2020 na in we sty cje bu -
dow la ne, sprz´t i wy po sa ̋e nie funk cjo na riu szy Paƒ stwo wej Stra ̋ y Po ̋ar nej prze zna czy my 957 mln zł.
Naj wi´k sza cz´Êç tej kwo ty, nie mal 400 mln zł, zo sta nie prze zna czo na na roz bu do w´ i re mon ty in fra -
struk tu ry. 
W ra mach pro gra mu za ku pi my rów nie˝ sprz´t in for ma tycz ny i łàcz no Êcio wy, któ ry skró ci czas in ter -

wen cji oraz umo˝ li wi lep szà ko or dy na cj´ dzia łaƒ. Tyl ko w ro ku 2017 prze zna czy my na nie go
11 mln zł, zaÊ do 2020 r. w su mie po nad 70 mln zł. Za ku pi my rów nie˝ wo zy ra tow ni czo -ga Êni cze i in -
ne Êrod ki trans por tu za po nad 300 mln zł oraz wy po sa ̋e nie in dy wi du al ne, ta kie jak ubra nia ochron -
ne, za nie mal 123 mln zł.
Wy ko nu je cie trud nà i od po wie dzial nà słu˝ b´. To od Paƒ stwa na co dzieƒ za le ̋ y bez pie czeƒ stwo Po -

la ków. Chro ni cie je cz´ sto za ce n´ wła sne go zdro wia, a na wet ˝y cia. Za słu gu je cie na to, aby za swój
wy si łek otrzy my waç god ne wy na gro dze nie, mieç za pew nio ne od po wied nie wa run ki słu˝ by i no wo cze -
sny sprz´t. To, ̋ e mo g´ prze ka zaç Paƒ stwu t´ do brà wia do moÊç, spra wia mi oso bi stà sa tys fak cj´. Wie -
rz´, ˝e dzi´ ki wspól nym dzia ła niom mo ̋e my spra wiç, ˝e na si ro da cy b´ dà czuç si´ bez piecz nie.



Bez pie czeƒ stwo bu dyn ków 
„Wie lo ro dzin ne bu dyn ki miesz kal ne. Za dbaj o swo je bez pie czeń stwo” 
to ty tuł kon fe ren cji, któ ra od by ła się w Cen tral nym Mu zeum Po żar nic twa
w My sło wi cach.

Wzię ło w niej udział pra wie 300 przed sta -
wi cie li spół dziel ni i wspól not miesz ka -

nio wych oraz za rząd ców bu dyn ków
miesz kal nych. Wy da rze nie to by ło zwią za ne
z se zo nem grzew czym i ogól no pol ską kam pa -
nią spo łecz ną MSWiA „Czad i ogień. Obudź
czuj ność”.
Już na sa mym po cząt ku kon fe ren cji na uczest -
ni ków cze ka ła nie spo dzian ka. Przed głów nym
wej ściem do mu zeum stra ża cy usta wi li na -
miot wy peł nio ny bez piecz nym dy mem. Stwo -
rzył on na miast kę praw dzi we go za dy mie nia,
wy stę pu ją ce go pod czas po ża ru w po miesz -
cze niach. 
Kon fe ren cję otwo rzył ślą ski ko men dant wo je -
wódz ki PSP mł. bryg. Ja cek Klesz czew ski. 
Omó wił po dej mo wa ne przez PSP dzia ła nia
na rzecz po pra wy bez pie czeń stwa w wo je -
wódz twie. Pod kre ślił tak że zna cze nie pro fi lak -
ty ki, bo wiem na der czę sto oka zu je się, że
przy czy ną tra ge dii są za nie dba nia, nie wie dza

lub igno ro wa nie prze pi sów. Nie ste ty, pry wat -
ne miesz ka nia i do my po zo sta ją prak tycz nie
po za nad zo rem służb pu blicz nych. Dla te go
naj pro ściej, a jed no cze śnie naj sku tecz niej jest
uświa do mić lu dziom za gro że nia. Zda rze nia
w bu dyn kach miesz kal nych sta no wią nie wiel -
ki od se tek wszyst kich in ter wen cji stra ży po -
żar nej, ale to wła śnie w nich gi nie naj wię cej
osób. 
W trak cie kon fe ren cji oma wia no pro ble ma ty -
kę sze ro ko ro zu mia ne go bez pie czeń stwa po -
ża ro we go w bu dyn kach wie lo ro dzin nych –
w szcze gól no ści pro ble my zwią za ne z za gro -
że nia mi pod czas po ża rów, za sa da mi pra wi -
dło wej ewa ku acji z bu dyn ków miesz kal nych
oraz nie bez pie czeń stwem, któ re nie sie tle nek
wę gla. O tym, jak po móc oso bie po szko do wa -
nej, nie przy tom nej i jak wy ko nać pra wi dło wo
re su scy ta cję, uczest ni cy kon fe ren cji mo gli do -
wie dzieć się w trak cie prze rwy, ćwi cząc
pod okiem ra tow ni ka.

Ko lej ny blok te ma tycz ny po świę co ny był re -
gu la cjom praw nym zwią za nym z bez pie -
czeń stwem miesz kań oraz za gad nie niom
do ty czą cym pro jek to wa nia, wy ko na nia 
i eks plo ata cji in sta la cji i urzą dzeń grzew -
czych, prze wo dów ko mi no wych i wen ty la -
cyj nych w bu dyn kach wie lo ro dzin nych.
Za pre zen to wa no moż li wo ści ochro ny obiek -
tów miesz kal nych przed po ża rem oraz tlen -
kiem wę gla za po mo cą czuj ni ków
au to no micz nych dy mu i tlen ku wę gla. Re fe -
ra ty wy gło si li spe cja li ści re pre zen tu ją cy Pań -
stwo wą Straż Po żar ną, Kra jo wą Izbę
Ko mi nia rzy, Sto wa rzy sze nie Ko mi ny Pol skie,
Wo je wódz ki In spek to rat Nad zo ru Bu dow la -
ne go oraz pro du cen tów czu jek. 
Pa tro nat nad kon fe ren cją ob jął wo je wo da ślą -
ski Ja ro sław Wie czo rek, a wśród za pro szo nych
go ści by li mię dzy in ny mi: za stęp ca dy rek to ra
Wy dzia łu Bez pie czeń stwa i Za rzą dza nia Kry -
zy so we go Ślą skie go Urzę du Wo je wódz kie go
Grze gorz Ka mie now ski, pre zy dent mia sta 
My sło wic Edward La sok oraz ślą ski wo je -
wódz ki in spek tor nad zo ru bu dow la ne go Jan
Spy cha ła.

st. kpt. Ane ta Go ł´ biow ska

Mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji od wo łał nad bryg. 
Gu sta wa Mi ko łaj czy ka ze sta no wi ska za stęp cy ko men dan ta głów -

ne go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, za stęp cy sze fa Obro ny Cy wil nej Kra ju. 
Na stą pi ło to w związ ku z de cy zją o roz wią za niu sto sun ku służ bo we go
z dniem 22 lu te go 2017 r.
Z oka zji zda nia obo wiąz ków służ bo wych zor ga ni zo wa no uro czy sty apel.
Ko men dant głów ny Pań stwo wej Stra ży Po żar nej nad bryg. Le szek Su ski
ser decz nie po dzię ko wał swo je mu za stęp cy za 35 lat je go służ by, a szcze -
gól nie za współ pra cę w okre sie ostat nie go ro ku. red.
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Za pło n´ ły no we Ogni ki

Na ma pie Pol ski po ja wi ły się ko lej ne Ogni ki. Tym ra zem w To ru niu oraz
przy Jed no st ce Ra tow ni czo -Ga śni czej nr 4 w Lu bli nie. W pierw szej 

lu bel skiej lek cji po świę co nej za cho wa niu w nie bez piecz nych sy tu acjach
zwią za nych z dy mem i po ża rem brał udział mi ni ster spraw we wnętrz nych
i ad mi ni stra cji Ma riusz Błasz czak. 

To już ko lej na sa la, któ ra po wsta ła w ra mach pro gra mu Bez piecz na+. 
Za in sta lo wa ne w Ogni kach urzą dze nia w ob ra zo wy spo sób uczą dzie ci,
ja kie są przy czy ny po ża rów, uczu la ją, że nie bez pie czeń stwo mo że po -
wstać przez nie wła ści we uży wa nie sprzę tu do mo we go, ta kie go jak 
że laz ko, pie kar nik, ku chen ka mi kro fa lo wa czy ko mi nek. Oswa ja ją tak że
z wie dzą o ochro nie prze ciw po ża ro wej, kształ tu ją bez piecz ne na wy ki 
i za cho wa nia. Po ma ga ją rów nież po znać pra cę stra ża ków. 
– Dzie ci są przy go to wa ne i wie dzą, jak się za cho wać. Ta ka lek cja jest 
nie wąt pli wie bar dzo po ucza ją ca – po wie dział Ma riusz Błasz czak po wi zy cie
w lu bel skim Ogni ku. red.
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Dam ska stro na słu˝ by

Bli sko jed na czwar ta za trud nio nych w Stra ży Gra nicz nej to pa nie, jest ich 3704. W Po li cji 
słu ży 15 658 ko biet – sta no wią 15% ka dry. W Pań stwo wej Stra ży Po żar nej służ bę peł nią

1183 ko bie ty. Sta no wi to 3,96% wszyst kich funk cjo na riu szy PSP. Ko bie tą jest pra wie co dzie sią ty
pra cow nik BOR-u. Mi ni ster Ma riusz Błasz czak za pro sił 8 mar ca przed sta wi ciel ki tych służb 
na spo tka nie z oka zji Mię dzy na ro do we go Dnia Ko biet. Po dzię ko wał im za po świę ce nie służ bie, 
pod czas któ rej czę sto na ra ża ją wła sne ży cie. 
Pań stwo wą Straż Po żar ną re pre zen to wa ły na spo tka niu: st. sekc. Re na ta Gol ly, st. kpt. Iwo na Ko zic -
ka, st. kpt. Mał go rza ta Ro ma now ska i mł. bryg. Ka ta rzy na Fi gur ska.

red.

Na bór 2017/2018 
Zmie nia ją się za sa dy na bo ru na kształ ce nie dzien ne w za wo dzie tech nik
po żar nic twa na rok szkol ny 2017/2018. Do ku ment za twier dził 3 mar ca 
ko men dant głów ny PSP nad bryg. Le szek Su ski.

Oso by za in te re so wa ne edu ka cją w szko -
łach po żar ni czych mu szą pod jąć de cy zję

do 15 ma ja. Wte dy upły wa ter min zło że nia po -
da nia, świa dec twa ukoń cze nia szko ły śred niej
lub świa dec twa doj rza ło ści oraz do ku men tu
po twier dza ją ce go uisz cze nie opła ty re kru ta-
cyj nej. Kan dy da ci mu szą tak że pa mię tać 
o za świad cze niu le kar skim po twier dza ją cym
zdol ność do przy stą pie nia do eg za mi nu spraw -
no ścio we go oraz oświad cze niu o zdro wiu, któ -
re bę dzie trze ba do star czyć do szko ły

przed eg za mi nem. Za świad cze nie le kar skie 
nie mo że być wy sta wio ne wcze śniej niż
15 czerw ca 2017 r.
Kan dy da ci bę dą mu sie li zmie rzyć się z eg za mi -
nem teo re tycz nym (po 25 za dań z che mii i fi zy -
ki) i spraw no ścio wym. O ile w pierw szym z nich
nie ma żad nych róż nic w po rów na niu do mi -
nio ne go ro ku, o ty le zmo dy fi ko wa ny zo stał 
eg za min spraw no ścio wy. W po przed nim ro ku
obej mo wał on spraw dzian z pły wa nia i spraw -
dzian bra ku lę ku wy so ko ści, bieg na 50 m oraz

na 1000 m, a tak że pod cią ga nie się na drąż ku.
Kan dy da ci przed przy stą pie niem do prób
spraw no ścio wych mu sie li za li czyć pró bę wy -
dol no ścio wą Ha rvard step -up test. W tym ro ku
przyj dzie się im zmie rzyć z dwo ma pró ba mi
spraw no ścio wy mi (bieg po ko per cie i pod cią -
ga nie się na drąż ku) oraz wie lo stop nio wym 
te stem wy dol no ścio wym, tzw. be ep -te stem.
Przej ście te stu spraw no ścio we go jest wa run -
kiem przy stą pie nia do eg za mi nu teo re tycz-
ne go.
Wszel kie in for ma cje do ty czą ce po stę po wa nia
re kru ta cyj ne go, a tak że wy kaz nie zbęd nych
do ku men tów oraz fil my in struk ta żo we moż -
na zna leźć na stro nach szkół.

red.
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Tech nicz na pa sja

Pod ko niec lu te go na te re nie OSP We so ła
od by ły się warsz ta ty z za kre su ra tow nic twa

tech nicz ne go. Do sko na lo no na nich tech ni ki
uzy ski wa nia do stę pu i ewa ku acji osób po szko -
do wa nych w róż nych sce na riu szach zda rzeń
mo gą cych wy stą pić na dro dze. Po pro wa dzi li je
st. kpt. Ra fał Pod la siń ski i st. sekc. Pa weł Ka ra -
bin – obaj na co dzień peł nią cy służ bę w war -
szaw skiej JRG 15. 
To nie ich pierw sze przed się wzię cie te go ro -
dza ju – do tych czas po dob ne warsz ta ty zo sta ły
prze pro wa dzo ne dla OSP Dę be Wiel kie, a w jej
sie dzi bie tak że dla kil ku OSP po wia tu miń skie -
go. W ta kim szko le niu bra li udział rów nież
przed sta wi cie le kil ku OSP pod le ga ją cych Ko -
men dzie Po wia to wej w Ostro wi Ma zo wiec kiej,
ochot ni cy z Nada rzy na oraz z po wia tu prusz -
kow skie go. Ko rzy sta ją z nich tak że funk cjo na -
riu sze PSP – JRG w Prusz ko wie, JRG 1
w Ra do miu oraz war szaw skich
JRG: 1, 5, 7, 9, 11, 15, 16, 17. Za po trze bo wa nie
jest nie zwy kle du że, dla te go warsz ta ty bę dą
or ga ni zo wa ne jesz cze nie raz.

A wszyst ko przez dy na micz ny roz wój kon struk -
cji sa mo cho dów. Wy mu sza on zdobywanie
przez ra tow ni ków co raz now szych umie jęt no -

ści z za kre su ra tow nic twa tech nicz ne go. W dzi siej szych cza sach nie ma już prak tycz nie zda rzeń,
w któ rych spraw dza się jed na i ta sa ma tech ni ka. Ko niecz na jest zna jo mość wie lu al ter na tyw nych roz -
wią zań. Ale ra tow nic two tech nicz ne to tak że po trze ba bu do wa nia świa do mo ści za gro żeń pły ną cych
ze stro ny no wo cze snych aut. St. kpt. Ra fał Pod la siń ski i st. sekc. Pa weł Ka ra bin sta ra ją się więc wy peł -
nić po trze by szko le nio we w tym za kre sie. Pod czas swo ich za jęć du ży na cisk kła dą na bez pie czeń stwo
dzia łań, prio ry te ty da nej ak cji czy do bór tech nik naj bar dziej ade kwat nych do sy tu acji na miej scu zda -
rze nia. 
Swo je umie jęt no ści kształ to wa li, uczest ni cząc w wie lu warsz ta tach i szko le niach z ra tow nic twa tech -
nicz ne go w kra ju i za gra ni cą. Te raz w wol nym cza sie i bez żad ne go wy na gro dze nia dzie lą się wie dzą
z in ny mi. Za pła tą jest sa tys fak cja z po sze rze nia świa do mo ści i umie jęt no ści in nych ra tow ni ków, gdyż
to prze kła da się na ogól ną ja kość i pro fe sjo na lizm dzia łań stra ży. 
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ta ki mi nie co dzien ny mi przy pad ka mi

straż po żar na mie rzy się, gdy mu si

uwol nić oso by w ja kiś spo sób unie -

ru cho mio ne, np. za klesz czo ne czy przy ci śnię te.

Pu łap ką oka zu ją się przed mio ty do mo we go

użyt ku, cza sem ma szy ny, urzą dze nia me cha -

nicz ne, a tak że nie ty po we kon struk cje. Wie le

przy pad ków to tzw. drob ne uwię zie nia, ale gros

sta no wią po waż ne sy tu acje, nie rzad ko koń czą -

ce się tra gicz nie. Sta ty stycz nie co ro ku ma my

w Pol sce na wet 100 nie ty po wych zda rzeń,

przy któ rych stra ża cy ko goś uwal nia ją. Co wy -

róż nia je po śród in nych? Wy mu sza ją pre cy-

zyj ne, spo koj ne dzia ła nia. Je śli do szło do uwięź -

nię cia w ja kimś me cha ni zmie, ko niecz ne bę dzie

roz pra co wa nie je go kon struk cji, stwo rze nie kon -

cep cji wy do by cia – jed ne go sche ma tu nie ma.

Bar dzo czę sto po szko do wa ny mi są dzie ci, co

po wo du je do dat ko we ob cią że nie psy chicz ne ra -

tow ni ków. Przyj rzyj my się za tem, z ja ki mi pro -

ble ma mi mu si my się mie rzyć.

Naj wi´ cej wy pad ków w do mu 
Cho ciaż dom to miej sce, w któ rym czu je my

się naj bez piecz niej, to w nim do cho dzi do naj -

więk szej licz by wy pad ków. 

Jed nym z naj po pu lar niej szych przy pad ków

uwię zień, ja kie zna ją stra ża cy, jest za klesz cze nie

pal ców w sit ku w zle wie lub wan nie. Ści śnię ty

pa lec szyb ko puch nie, co unie moż li wia je go wy -

ję cie przez cia sny otwór. Cza sem po szko do wa ni

wpa da ją w pa ni kę i szar piąc się, powodują do -

dat ko we ura zy i krwa wie nia. W kwiet niu 2014 r.

w Kro śnie stra ża cy do sta li we zwa nie do ta kie go

zda rze nia – nie szczę śni kiem oka zał się dwu let ni

chło piec, któ re go ro dzi ce ką pa li w wan nie. 

Ze wzglę du na utrud nio ny do stęp do mo co wa nia

sit ka i bra k moż li wo ści wy krę ce nia go z ze -

wnątrz (wy stra szo ne dziec ko nie współ pra co-

wa ło) stra ża cy mu sie li po szu kać in ne go roz wią -

za nia. Na wier ci li otwo ry w wan nie, a na stęp nie

wy cię li pi łą do me ta lu ca ły jej ka wa łek wraz

z sit kiem. Dzię ki te mu uzy ska li do stęp do sy fo -

nu i od krę ci li sit ko z rącz ką dziec ka od resz ty

wan ny. Chło piec zo stał na stęp nie prze trans por -

to wa ny do szpi ta la, w któ rym per so nel po ra dził

so bie z cien ką bla chą i uwol nił ma lu cha.

O tym, że zwy kłe do mo we przed mio ty mo -

gą wpę dzić w ta ra pa ty, prze ko nał się rów nież

miesz ka niec Fu qing Ci ty w Chi nach w ma -

ju 2016 r. Coś utknę ło w bęb nie pral ki, więc

chcąc ją na pra wić, wsa dził gło wę do środ ka. Jak

póź niej tłu ma czył, spo dzie wał się, że sko ro gło -

wa ła two we szła w otwór, to rów nie ła two ją

wyj mie. Nad słusz no ścią swo je go ro zu mo wa nia

za sta na wiał się przez nie speł na go dzi nę, bo ty le

trwa ła ak cja ra tow ni cza w je go miesz ka niu.

Stra ża cy za po mo cą pi ły tar czo wej roz cię li kor -

pus ma szy ny, a na stęp nie zro bi li to sa mo z sa -

mym bęb nem za po mo cą no życ. Uwol nio ny

męż czy zna nie od niósł żad nych ob ra żeń. 

Prze glą da jąc w in ter ne cie zdję cia pod ha słem

„stuck” (uwię zio ny, utknął), zo ba czy my ga le rię

do mo wych uwię zień: gło wę za blo ko wa ną po mię -

dzy prę ta mi krze sła czy po rę czy scho dów, pa lec

uwię zio ny w garn ku (jak u miesz kan ki Bia ło gar -

du, 2016) lub fo te lu ob ro to wym (jak u trzy let-

nie go chłop ca z No we go Mia sta Lu baw skie -

go, 2010). Kło pot mo że spra wić rów nież pla sti ko -

wy bi don. Prze ko nał się o tym dzie wię cio let ni

chło piec z Tek sa su w Sta nach Zjed no czo nych

(2016), któ ry pod czas pi cia za ssał po wie trze z po -

jem ni ka. Pod ci śnie nie wcią gnę ło ję zyk do środ ka,

co spo wo do wa ło je go spuch nię cie. Dziec ku pró -

bo wa li po móc pra cow ni cy szko ły, uci na jąc po -

jem nik w po ło wie. Osta tecz nie do uwol nie nia

do szło w szpi ta lu. Chło piec spę dził tam jesz cze

czte ry dni, za nim do szedł do sie bie. 

Bar dzo czę sty przy pa dek to usu wa nie bi żu -

te rii ze spuch nię tych dło ni. War to wie dzieć, że

ist nie je wie le spo so bów, jak te go do ko nać:

od uży cia sma rów i ole jów, po prze cię cie pi łą ju -

bi ler ską al bo sko rzy sta nie z tri ku z ta siem ką [1].

Dzie ci – ty po we ofia ry uwi´ zieƒ
Naj częst szy mi po szko do wa ny mi w uwię zie -

niach są dzie ci. Im młod sze, tym mniej ma ją za -
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ha mo wań, stra chu przed kon se kwen cja mi al bo

bó lem. Do te go do cho dzi du ża ru chli wość i chęć

po zna wa nia świa ta, a tak że drob na bu do wa,

mięk kie ko ści i chrząst ki po zwa la ją ce na wię cej

niż do ro słym.

W 2014 r. w USA pół to ra rocz ny ma lec,

spusz czo ny na chwi lę z oka w skle pie, pod szedł

do au to ma tu z za baw ka mi (tzw. claw cra ne,

z me cha nicz ną ła pą do chwy ta nia ma sko tek).

Chło piec prze ci snął się przez otwór wy lo to wy

o śred ni cy 22 cm i wszedł do środ ka ma szy ny.

Ba wiąc się wśród ma sko tek, spo glą dał zza szy -

by na swo ją osłu pia łą bab cię. Prze by wa nie we -

wnątrz ma szy ny nie sta no wi ło szcze gól ne go

za gro że nia, zo sta ła jed nak we zwa na straż po żar -

na i wła ści ciel au to ma tu. Chłop ca wy cią gnię to,

otwie ra jąc przed nie szkla ne drzwicz ki klu czem.

Jak moż na się zo rien to wać po licz bie zdjęć w in -

ter ne cie, sy tu acje te go ty pu zda rza ją się w USA

no to rycz nie.

W tym przy pad ku by ło wię cej śmie chu niż

kło po tu. Nie jest to jed nak ty po wy ob raz

na miej scu dzia łań. W po waż niej szych wy pad -

kach sam fakt udzie la nia po mo cy ma łe mu dziec -

ku po tę gu je stres ra tow ni ków. Nie po ma ga

na ra sta ją ce zde ner wo wa nie ro dzi ców i pre sja

ga piów. Wszyst ko to sta no wi du że ob cią że nie

psy chicz ne, i to nie za leż nie od rze czy wi ste go

wy mia ru za gro że nia czy cier pie nia dziec ka.

U kil ku lat ka na wet lek ki ból mo że wy wo łać hi -

ste rię, nie mó wiąc o sa mym za mie sza niu, ja kie

wo kół nie go po wsta je. 

W przy pad ku naj młod szych po szko do wa -

nych zda rza się, że opie ku no wie sa mi przy jeż -

dża ją z dziec kiem do pla ców ki ra tow ni czej. Tak

by ło wła śnie w miej sco wo ści Cy bin ka w woj.

lu bu skim w 2016 r. Do sta cji po go to wia ra tun -

ko we go przy je cha ła mat ka z dziec kiem, któ re -

go rę ka uwię zła w elek trycz nej ma szyn ce

do szat ko wa nia wa rzyw. We zwa ni do po mo cy

stra ża cy za sta li dziec ko już po po da niu środ ków

far ma ko lo gicz nych. Ma jąc od po wied ni sprzęt

(m.in. szli fier kę ką to wą, brzesz czot i no ży ce

do cię cia me ta lu), roz cię li i roz gię li ele men ty

ma szyn ki. Ze spół po go to wia ra tun ko we go za -

opa trzył po ra nio ną rącz kę, po czym prze wiózł

dziec ko do szpi ta la. W tym przy pad ku po szko -

do wa ne go uwol nio no na miej scu dzia łań, ale nie

za wsze jest to moż li we. 

W mar cu 2016 r. we zwa nie do po mo cy po go -

to wiu ra tun ko we mu otrzy mał je den z war szaw -

skich za stę pów PSP. Oka za ło się, że zda rze nie

do ty czy pra wie dwu let nie go dziec ka, któ re go

rącz ka zo sta ła wcią gnię ta przez so ko wi rów kę.

Koń czy na dziec ka bo le śnie się wy krę ci ła i za blo -

ko wa ła w pla sti ko wej przy staw ce, nie stwier dzo -

no jed nak krwa wią cych ran. Stra ża cy pod ję li

pró bę wy cią gnię cia rę ki dziec ka już na miej scu.

Z uwa gi na je go stan (dziec ko by ło przy tom ne

i krzy cza ło) le karz zde cy do wał się jed nak na na -

tych mia sto wy trans port do szpi ta la, by tam do -

koń czyć dzia ła nia. Sta no wi sko kie ro wa nia

ko men dan ta miej skie go bez zwłocz nie prze kie ro -

wa ło si ły PSP pro sto do szpi ta la dzie cię ce go

przy ul. Ko per ni ka. Ra tow ni cy zo sta li uprze dze -

ni o cha rak te rze zda rze nia, więc przed wy jaz dem

za bra li ze so bą nie zbęd ny sprzęt. W izbie przy jęć

za sta li krzy czą ce go z bó lu chłop ca, bę dą ce go

pod opie ką le ka rzy. Wszel kie dzia ła nia mu sia ły

zo stać wstrzy ma ne do cza su przy by cia ane ste zjo -

lo ga. Do pie ro po uśpie niu dziec ka stra ża cy mo -

gli przy stą pić do pra cy. Ko rzy sta jąc z ze sta wu

wie lo funk cyj nych na rzę dzi wy so ko obro to wych

(prze ci na rek), roz cię li obu do wę so ko wi rów ki

i uwol ni li po ła ma ną rącz kę.

W grud niu 2015 r. do SK KM PSP w War -

sza wie wpły nę ło nie co dzien ne zgło sze nie z Lot -

ni cze go Po go to wia Ra tun ko we go. Dys po zy tor

LPR po in for mo wał, że z Grój ca trans por to wa ne

jest ma łe dziec ko z rącz ką w ma szyn ce do mie -

le nia mię sa. Koń czy na zo sta ła wcią gnię ta

do środ ka przez me cha nizm. Ra tow ni cy me -

dycz ni po pro si li stra ża ków o po moc, bo sa mi nie

mie li od po wied nich na rzę dzi do prze cię -

cia 6 mm bla chy ma szyn ki. Gdy pierw sze si ły

z JRG 5 przy by ły do szpi ta la dzie cię ce go

przy ul. Nie kłań skiej, KDR po szcze gó ło wym

roz po zna niu sy tu acji za dys po no wał do dat ko we

za stę py, wy po sa żo ne w na rzę dzia do pre cy zyj -

ne go cię cia. Przy ści słej współ pra cy z pra cow -

ni ka mi szpi ta la, któ rzy mo ni to ro wa li stan

18-mie sięcz ne go pa cjen ta, ra tow ni cy przy stą pi li

do dzia łań. Me ta lo wy kor pus ma szyn ki był wie -

lo krot nie na ci na ny szli fier ka mi ką to wy mi i prze -

ci nar ka mi, szcze gól nie na rzę dzia mi ze zmien ną

pręd ko ścią ob ro to wą tar czy (mi nisz li fier ki),

a tak że roz gi na ny za po mo cą na rzę dzi. Aby nie

do pu ścić do na grza nia ele men tów, kor pus chło -

dzo no wo dą fi zjo lo gicz ną. Chłop ca okry to ko -

cem, osła nia jąc go przed opił ka mi. Ak cja trwa ła

pra wie dwie go dzi ny, ale za koń czy ła się uwol -

nie niem po ra nio nej rącz ki.

Wie le przy kła dów te go, jak ła two dzie ci

wpa da ją w kło po ty, po cho dzi z Chin. Tyl ko

w cią gu jed ne go ty go dnia lip ca w 2013 r. zda -

rzy ło się w tym kra ju 100 przy pad ków utknięcia

dzie ci w okra to wa niu okien. Co gor sza, wie le

z nich do ty czy ło ma lut kich dzie ci. Kra ty za trzy -

ma ły gło wę, pod czas gdy ca łe cia ło prze śli zgi -

wa ło się w dół. Dzia ła nia w ta kich przy pad kach

opie ra ły się przede wszyst kim na za bez pie cze -

niu dziec ka przed upad kiem (czę sto ktoś wcho -

dził na ele wa cję i pod trzy my wał dziec ko swo im

cia łem lub za wi ja no je w koc, by od cią żyć gło -

wę). Na stęp nie wy ci na no kra ty na rzę dzia mi hy -

drau licz ny mi.

Róż ne sy tu acje z udzia łem dzie ci po ka zu ją,

do jak nie ty po wych zda rzeń mo że dojść. W Opo -

lu (2014) dziec ko za klesz czy ło się w dra bin ce

na pla cu za baw. W jed nym z łódz kich do mów

han dlo wych ma łej dziew czyn ce utknę ła no ga

w sa mo cho dzie elek trycz nym (2014), zaś w War -

sza wie (2011) sze ścio la tek za kli no wał się mię dzy

ścia na mi dwóch bla sza nych ga ra ży. W Mię dzy-

z dro jach trzy la tek pod czas za ba wy wsa dził gło -

wę w otwór po kry wy ku we ty dla ko ta (2012),

a w Ko mor ni kach w woj. wiel ko pol skim (2015)

dziec ko we szło w nie za bez pie czo ną ru rę ka na li -

za cyj ną skła do wa ną na pla cu za baw. W 2014 r.

w Gdań sku stra ża cy uwal nia li trzy let nią dziew -

czyn kę, któ rej dłoń zo sta ła za blo ko wa na przez

za pad kę au to ma tu do za ba wek. W JRG 3 mie li -

śmy przy pa dek ma łe go dziec ka (ok. 4 lat), któ re

wło ży ło gło wę w pla sti ko wą na kład kę na se des

(2015). Fan ta zja dzie ci nie zna gra nic. 

Wy pad ki cho dzà po do ro słych
Oka zu je się jed nak, że po dob ne przy pad ki

nie omi ja ją do ro słych. W woj. ślą skim pra cow -

ni ca jed ne go z biur za klesz czy ła pa lec w nisz -

czar ce do pa pie ru. Uda ło się go uwol nić

za po mo cą na rzę dzi warsz ta to wych. W stycz -

niu 2016 r. pod la scy stra ża cy oswo ba dza li męż -

czy znę, któ ry pró bo wał wła mać się do

pu sto sta nu przez okno, a za kli no wał się mię dzy
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kra ta mi. W Świd ni ku w lip cu 2014 r. męż czy -

zna, mysz ku jąc w kon te ne rze na od pa dy, wsa -

dził gło wę w okrą gły otwór po jem ni ka.

Stra ża cy, ko rzy sta jąc z ho oli ga na z (koń ców ką

do cię cia), roz cię li po szy cie z włók na szkla ne -

go w śmiet ni ku. Oby ło się bez ob ra żeń.

Po dob ne zda rze nie mia ło miej sce w 2015 r.,

tym ra zem jed nak przy nio sło tra gicz ne skut ki.

Wcze snym czerw co wym ran kiem po znań scy

stra ża cy zo sta li we zwa ni do oso by uwię zio nej

w kon te ne rze na odzież. Jej rę ce i gło wa utknę -

ły w kla pie kon te ne ra, a cia ło zwi sa ło, nie do ty -

ka jąc pod ło ża. Ra tow ni cy stwier dzi li brak

czyn no ści ży cio wych i na tych miast pod ję li pró -

bę wy cią gnię cia po szko do wa ne go. Bla sza ną

kon struk cję roz cię li, uży wa jąc pi ły do sta li i be -

to nu oraz na rzę dzi hy drau licz nych. Le karz nie -

ste ty stwier dził zgon.

Szcze gól nym przy pad kiem uwię zień do ro -

słych są zda rze nia z udzia łem du żych ma szyn

prze my sło wych i rol ni czych. Do cho dzi do nich

czę sto przez nie uwa gę lub igno ro wa nie za sad

bhp. W stycz niu 2016 r. w Gra je wie w jed nym

z za kła dów pro duk cyj nych do szło do wy pad ku.

Zgi nę ło dwóch pra cow ni ków. Męż czyź ni pod -

czas noc nej zmia ny pró bo wa li udroż nić pio no -

wy, li czą cy 50 m ta śmo ciąg ma szy ny trans por -

tu ją cej frag men ty drew na (ku beł ko wy prze no -

śnik). Z nie zna nych przy czyn ma szy na włą czy ła

się, męż czyź ni zo sta li po chwy ce ni przez ta śmę

na pę do wą i wcią gnię ci do środ ka. KDR już

na wstę pie oce nił, że do tar cie do po szko do wa -

nych bę dzie bar dzo skom pli ko wa ne i z pew no -

ścią po trwa kil ka go dzin. Dzia ła nia utrud nia ła

ni ska tem pe ra tu ra i po ra noc na. Klu czo wa w ta -

kich sy tu acjach jest za wsze współ pra ca z kie -

row nic twem i spe cja li sta mi z za kła du, któ rą

na tych miast na wią za no. Za pa dła de cy zja o roz -

mon to wa niu prze no śni ka. Za po mo cą pi la rek

do sta li i be to nu stra ża cy wy ko na li otwór

do wnę trza. Na stęp nie na le ża ło roz ciąć pi łą łań -

cu cho wą pas trans mi syj ny. Wcze śniej jed nak za -

dba no o wszel kie za bez pie cze nia kon struk cji

i ele men tów ma szy ny, by prze cię ty pas nie zsu -

nął się na ra tow ni ków. Pra ce te wspie ra ła Spe -

cja li stycz na Gru pa Ra tow nic twa Tech nicz ne go

„Bia ły stok”. Jak się spo dzie wa no, szan se po -

szko do wa nych na prze ży cie by ły mi ni mal ne.

Ak cja trwa ła pra wie osiem go dzin.

Do rów nie tra gicz ne go zda rze nia do szło

w Opa tów ku w woj. wiel ko pol skim w 2010 r.

Tym ra zem przy czy ną by ła ma szy na rol ni -

cza – roz rzut nik obor ni ka pod łą czo ny do cią g-

ni ka. Stra ża cy za sta li po szko do wa ne go bez

czyn no ści ży cio wych, owi nię te go na wał ku

prze ka zu mo cy. Le karz stwier dził zgon, a po li -

cja wraz z pro ku ra to rem prze pro wa dzi li czyn -

no ści do cho dze nio we. Na stęp nie za po mo cą

na rzę dzi hy drau licz nych i szli fier ki ką to wej od -

cię to wa łek i uwol nio no cia ło. 

Uwal nia nie krok po kro ku
Wy mie nio ne wcze śniej zda rze nia po ka zu ją

ogrom ną róż no rod ność sy tu acji. Prze śledź my

po ko lei eta py dzia łań przy po waż niej szych

uwię zie niach: 

• przy go to wa nie: je śli to moż li we, war to przy -

go to wać się jesz cze przed wy jaz dem z jed nost -

ki i za brać ze so bą du żo na rzę dzi, rów nież te,

któ re nie ko niecz nie wo zi my na co dzień. Czę -

sto oka zu je się, że do dzia łań nie są nam po trzeb -

ne du że si ły ra tow ni cze, ale wła śnie środ-

ki – kon kret ny sprzęt, na rzę dzia. Go to wy ze staw

moż na wy ko nać za wcza su;

• roz po zna nie: po do jeź dzie na miej sce na le ży

wy ko nać stan dar do we roz po zna nie, uwzględ nia -

ją ce bez pie czeń stwo ra tow ni ków, po szko do wa -

nych i osób po stron nych. Waż ne jest odłą cze nie

od za si la nia wszyst kich urzą dzeń, któ re do pro -

wa dzi ły do po wsta nia za gro że nia – tak, by zła

sy tu acja jesz cze się nie po gor szy ła. 

• stan po szko do wa ne go: rów no rzęd nym za da -

niem bę dzie spraw dze nie ogól ne go sta nu po -

szko do wa ne go i stop nia je go uwię zie nia. Je śli

doj ście do po szko do wa ne go jest utrud nio ne,

war to roz wa żyć wy ko na nie do stę pu (pierw szych

cięć, roz bió rek, de mon ta żu), tak by moż li we by -

ło ba da nie ABC i wstęp ne ura zo we, a tak że opa -

trze nie ura zów (np. za ło że nie sta zy tak tycz nej

na ki kut). Swo bod ny do stęp bar dzo przy da się

ra tow ni kom po go to wia ra tun ko we go, z któ ry mi

na le ży utrzy mać ści słą współ pra cę; 

• usu nię cie osób po stron nych: przy wszyst -

kich te go ty pu dzia ła niach war to przy jąć za sa dę

zna ną z wy pad ków ko mu ni ka cyj nych, tj. wy -

zna czyć umow ną stre fę czer wo ną (tyl ko ra tow -

ni cy bez po śred nio za an ga żo wa ni w dzia ła nia)

i żół tą (w któ rej mo gą po ru szać się tyl ko służ by

ra tow ni cze). Po pra wi to or ga ni za cję akcji i kom -

fort pra cy ra tow ni ków. Na tu ral nym wy jąt kiem

bę dzie wpro wa dze nie ro dzi ców bli sko uwię zio -

nych dzie ci; 
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åwi cze nia w JRG 3 w Warszawie w uwal nia -
niu r´ ki z ma szyn ki do mi´ sa (w za ło ̋ e -
niu – elek trycz nej). Na zdj´ ciu po ka za no
opty mal nà ko lej noÊç ci´ç – 1. uko Êne w ce lu
od ci´ cia Êru by od na p´ du, 2. prze ci´ cie kor pu -
su w ce lu wy j´ cia Êru by i koƒ czy ny. Płyt kie na -
ci´ cia war to wy ko naç du ̋ à pi łà, ale do koƒ czyç
na rz´ dziem pre cy zyj nym

Szpital dzieci´cy przy ul. Niekłaƒskiej w Warszawie. Uwalnianie dziecka z maszynki do mielenia mi´sa
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• opra co wa nie kon cep cji: to mo że być naj trud -

niej szy ele ment ak cji. Ma na nie go wpływ zło -

żo ność dzia łań i kwe stia uzgod nie nia pla nu

z człon ka mi eki py ra tow ni czej. Je śli stan po -

szko do wa ne go na to po zwa la, war to prze my śleć

nie jed ną, ale dwie kon cep cje (jed ną awa ryj ną).

De mon taż urzą dze nia mo że my zwy kle wy ko nać

na kil ka spo so bów: przez roz krę ce nie ele men -

tów lub przez dzia ła nia nisz czą ce (cię cie, roz ry -

wa nie). Pod czas usta leń na le ży więc przy jąć

na czel ną za sa dę: każ dy z ra tow ni ków mo że za -

pro po no wać roz wią za nie, ale mó wi tyl ko jed -

na oso ba jed no cze śnie. Nie moż na po zwo lić

na pro wa dze nie cha otycz nych dys ku sji na miej -

scu zda rze nia, a do ta kich cza sem do cho dzi.

Z dru giej stro ny KDR nie po wi nien też na rzu -

cać je dy nej słusz nej kon cep cji bez wy słu cha nia

in nych – są to zda rze nia nie stan dar do we i wy -

ma ga ją spoj rze nia z wie lu stron. W przy pad ku

uwię zień w za kła dach prze my sło wych do ta kich

roz mów na le ży za wsze za pro sić in ży nie rów

i tech ni ków (spe cja li stów) z miej sca zda rze nia.

Do brze jest rów nież skon sul to wać się z obec -

nym na miej scu ze spo łem ra tow nic twa me dycz -

ne go. Osta tecz nie o wy bo rze me to dy i na rzę dzi

de cy du je KDR, któ ry bie rze też za to od po wie -

dzial ność;

• re ali za cja kon cep cji: kie dy plan jest już okre -

ślo ny, pra ca pój dzie spraw nie, trze ba być jed nak

przy go to wa nym na nie spo dzian ki i utrud nie nia

(stąd plan awa ryj ny). Pod czas dzia łań nie wol no

za po mi nać o za bez pie cze niu ra tow ni ków (np. je -

śli pra ce pro wa dzo ne są na wy so ko ści), a tak że

do brym oświe tle niu dzia łań (noc, brak świa tła),

osło nię ciu po szko do wa ne go przed opił ka mi

i odłam ka mi, za pew nie niu mu do pły wu świe że -

go po wie trza oraz o spraw nej łącz no ści mię dzy

ra tow ni ka mi.

Przy pla no wa niu waż ny jest rów nież do bór

na rzę dzi. Cza sem wy star czą te naj prost sze. 

Do wio dło te go zda rze nie w Ro sji, kie dy to

ośmio let ni chło piec scho wał się w me ta lo wej

bań ce na mle ko. Stra ża cy po cząt ko wo pró bo wa -

li po ciąć bla chę na rzę dzia mi hy drau licz ny mi,

jed nak pra ca ostrzy gro zi ła po ra nie niem cia ła

chłop ca. Sku tecz niej szy oka zał się za po mnia ny

u nas sie kie ro łom. Ko rzy sta jąc z je go koń ców ki

do cię cia, na za sa dzie dźwi gni, ka wa łek po ka -

wał ku, jak kon ser wę, prze cię li ca łą bań kę od gó -

ry do do łu, a na stęp nie w bok, by od ciąć dno

i uwol nić chłop ca. 

Cza sem uwol nie nie nie wy ma ga skom pli ko -

wa nych tech nik. Po ka zał to nie groź ny przy pa dek

kil ku let nie go chłop ca z No we go Jor ku, któ ry

wsa dził gło wę mię dzy prę ty opar cia krze sła. 

Ro dzi ce pró bo wa li mu po móc – cof nąć gło wę,

wy giąć prę ty, uło żyć ina czej krze sło, bez skut ku.

Do pie ro po kil ku mi nu tach za mie sza nia ktoś

wpadł na po mysł, że by spró bo wał prze ci snąć tą

sa mą dro gą resz tę cia ła. Bar ki i rącz ki bez tru du

prze szły przez otwór i chło piec był wol ny.

***

Zda rze nia z uwię zie nia mi to nie zwy kle cie -

ka we przy pad ki. Lu dzie zgła sza ją się do jed no -

stek ra tow ni czych, bo zo sta li „uwię zie ni” przez

ob rącz ki, a po li cjan ci przy pro wa dza ją aresz tan -

tów, któ rym za cię ły się kaj dan ki. Za stę py jeż -

dżą, by po ma gać przy wy pad kach w za kła dach

i fa bry kach, a tak że do osób na dzia nych na pło -

ty i prę ty. Stra ża cy mu szą być go to wi na wszyst -

ko, bo wszyst ko mo że być pu łap ką. 

kpt. Ma rek Wy ro z´b ski jest do wód cà
zmia ny w JRG 3 w War sza wie

Dzię ku ję pa nu mł. bryg. Ro ber to wi Ma zu ro wi

z KCKRiOL za po moc w po zy ska niu ma te ria łów, a au -

to rom zdjęć za udo stęp nie nie ich do ar ty ku łu.

[1] Przy kła do wy film o tej me to dzie: https://youtu.

be/7aYgJT1W38M.
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Oso ba na dzia na na me ta lo wy płot na war szaw skim Mo ko to wie (2016). Ra ny za opa trzo ne przez ze spół PRM.
Ra tow ni cy wy ci na li pr´ ty za po mo cà na rz´ dzi hy drau licz nych. Po szko do wa ny po je chał do szpi ta la z ka wał -
kiem pło tu w no dze

Przy kła do wy ze staw na rz´ dzi do uwal nia nia. Ich du ̋ a licz ba i ró˝ no rod noÊç po sze rza za kres na szych mo˝ -
li wo Êci i do bór opty mal nych tech nik. Na rz´ dzia me cha nicz ne pra cu jà szyb ko, ale agre syw nie – szar pià, na -
grze wa jà ci´ ty ma te riał, wy wo łu jà drga nia, te r´cz ne – du ̋ o wol niej, ale spo koj niej 
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n sta la cja fo to wol ta icz na słu ży do pro duk cji

ener gii elek trycz nej przy wy ko rzy sta niu ener -

gii pro mie nio wa nia sło necz ne go. Skła da się

naj czę ściej z: pa ne li fo to wol ta icz nych, kon struk -

cji no śnej (na da chu lub grun cie), oka blo wa nia,

in wer te ra (urzą dze nia za mie nia ją ce go prąd sta -

ły na zmien ny, na zy wa ne go rów nież fa low ni -

kiem), za bez pie czeń po stro nie prą du sta łe go

i zmien ne go oraz urzą dzeń ma ga zy nu ją cych

ener gię. 

Sys te my PV
Pa ne le fo to wol ta icz ne wy twa rza ją na pię cie

za wsze wte dy, gdy pa da na nie pro mie nio wa nie

świetl ne (sło necz ne lub świa tło sztucz ne). Ra no

i wie czo rem na pię cie jest mniej sze lub na wet 

ze ro we, w cią gu dnia osią ga war to ści mak sy -

mal ne. W dni po chmur ne lub bar dzo mgli ste bę -

dzie się ob ni ża ło lub spa da ło do ze ra. W no cy

pa ne le nie ge ne ru ją na pię cia, ale na le ży pa mię -

tać, że oświe tle nie in sta la cji naja śni ca mi stra żac -

ki mi mo że spo wo do wać je go wzrost do war to ści

nie bez piecz nych. 

Pa ne le łą czy się sze re go wo, rów no le gle lub

sze re go wo -rów no le gle. Po je dyn czy pa nel, w za -

leż no ści od mo cy, wy twa rza oko ło 40-60 V na -

pię cia sta łe go. In sta la cja zło żo na z 20 pa ne li

po łą czo nych sze re go wo mo że w od po wied nich

wa run kach wy two rzyć na pię cie na wet ok. 800 V.

W nie któ rych sys te mach oscy lu je ono w oko li -

cach 1000 V. Są to już war to ści bar dzo nie bez -

piecz ne dla ży cia i zdro wia. Prąd z pa ne li pły nie

prze wo da mi do in wer te ra, któ ry za mie nia na pię -

cie sta łe na na pię cie zmien ne, wy ko rzy sty wa ne

w do mach. Na stęp nie, ob ni żo ne przez in wer ter

do war to ści 230 V lub 400 V, pły nie przez za bez -

pie cze nia do urzą dzeń elek trycz nych, licz ni ka

ener gii elek trycz nej i aku mu la to rów (je śli ma ga -

zy nu je my ener gię). Ewen tu al ne nad wyż ki ener -

gii od da wa ne są do sie ci elek tro ener ge tycz nej.

W do mach jed no ro dzin nych in wer ter naj czę ściej

znaj du je się na ze wnętrz nej ścia nie bu dyn ku, rza -

dziej w ko tłow niach czy ga ra żach. W bu dyn kach

wiel ko po wierzch nio wych, np. szpi ta lach, mo że

zo stać za in sta lo wa ny bez po śred nio na da chu,

w po bli żu pa ne li. 

Roz róż nia się trzy ro dza je sys te mów PV:

• on -grid – sys tem pod łą czo ny do sie ci elek tro -

ener ge tycz nej, w któ rym nie wy ko rzy sta na ener -

gia tra fia do sie ci lub ma ga zy no wa na jest

w aku mu la to rach,
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RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

In sta la cje fo to wol ta icz ne 
– jak ga siç? 

DA RIUSZ SUR MACZ

AR TUR ŁU KA SZYK

Systemy fotowoltaiczne są w naszym kraju coraz
popularniejsze. Niestety, nie ma jasnych wytycznych,
które wskazywałyby, jak postępować w czasie pożaru

budynków z instalacją fotowoltaiczną. 
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• off -grid – sys tem nie pod łą czo ny do sie ci,

ener gia wy ko rzy sty wa na jest na bie żą co, ewen -

tu al ne nad wyż ki ma ga zy no wa ne są w aku mu la -

to rach,

• hy bry do wy – sys tem skła da ją cy się z pa ne li

fo to wol ta icz nych, do któ re go moż na pod łą czyć

in ne od na wial ne źró dła ener gii, np. tur bi ny wia -

tro we. 

Ro dzaj sys te mu PV nie ma zna cze nia dla

bez pie czeń stwa pod czas ak cji ga śni czej. Trze ba

pa mię tać, że w każ dym ist nie je ry zy ko po ra że -

nia prą dem sta łym. 

Za nim za cznie my ga siç
In sta la cje fo to wol ta icz ne, jak każ dy sys tem

pro du ku ją cy prąd, mo gą ulec za pa -

le niu. Zwar cie w in sta la cji, ude rze -

nie pio ru na bądź nie umie jęt ne jej

roz łą cza nie to naj bar dziej praw do -

po dob ne przy czy ny po ża ru. Zwar -

cie mo że też na stą pić w pa ne lach

fo to wol ta icz nych, je śli są sła bej ja -

ko ści, a tak że wów czas, gdy nie -

wła ści wie do bra no za bez pie cze nia

elek trycz ne ca łe go sys te mu. Po zo sta łe przy czy -

ny po ża ru są już zwią za ne głów nie z nie wła ści -

wym za bez pie cze niem in sta la cji prą du sta łe go

(DC) in sta la cji PV, np. źle do bra ny mi prze wo -

da mi, wtycz ka mi złej ja ko ści, któ re mo gą ulec

za pa le niu, lub bra kiem ja kich kol wiek za bez pie -

czeń, ty pu bez piecz ni ki czy wy łącz ni ki. 

Wszyst kie prze wo dy na da chu są prze wo da -

mi prą du sta łe go DC (chy ba że in wer ter znaj du -

je się na da chu bu dyn ku, wów czas ma my też

prze wo dy z na pię ciem zmien nym). Pro wa dzą

one do in wer te ra. A od nie go, w kie run ku sie ci

ener ge tycz nej, bie gną już prze wo dy AC, czy li

prą du zmien ne go.

In sta la cje PV po win ny być za bez pie cza ne

m.in. przez in sta la cję od gro mo wą i prze ciw prze -

pię cio wą, a tak że roz łącz ni ki bez piecz ni ko we

i wy łącz ni ki. Wie lu in we sto rów nie ste ty re zy -

gnu je z te go, by ob ni żyć kosz ty in we sty cji, co

czę sto mo że skut ko wać awa rią lub po ża rem. 

Stra ża cy po przy jeź dzie na miej sce po ża ru

mu szą, zgod nie z pro ce du ra mi, wy łą czyć w bu -

dyn kach jed no ro dzin nych głów ny wy łącz nik prą -

du, a w obiek tach prze my sło wych i uży tecz no ści

pu blicz nej – prze ciw po ża ro wy wy łącz nik prą du.

Wła ści ciel, za rząd ca lub oso ba przez nie go wy -

zna czo na po win ni po in for mo wać kie ru ją ce go

dzia ła niem ra tow ni czym (KDR) o wy po sa że niu

bu dyn ku w al ter na tyw ne źró dła za si la nia (sa mo -

czyn ne za łą cze nie re zer wy – agre gat prą do twór -

czy, in sta la cja fo to wol ta icz na lub in ne).

In for ma cja ta jest klu czo wa dla pod ję cia de cy zji

o spo so bie dal sze go pro wa dze nia ak cji ga śni czej

oraz za sto so wa niu środ ków ga śni czych (wo da,

pia na, pro szek ga śni czy, dwu tle nek wę gla). Je śli

na miej scu nie ma wła ści cie la lub za rząd cy, KDR

po wi nien do kład nie prze pro wa dzić roz po zna nie

wko ło bu dyn ku, aby upew nić się, czy jest on wy -

po sa żo ny w wy żej wy mie nio ne in sta la cje ge ne -

ru ją ce na pię cie. Co waż ne, wy łą cze nie głów ne go

za si la nia w bu dyn ku wy po sa żo nym w in sta la cję

fo to wol ta icz ną nie po wo du je za prze sta nia ge ne -

ro wa nia na pię cia sta łe go po stro nie pa ne li PV.

Stra ża cy po win ni więc po stę po wać tak, jak by in -

sta la cja w bu dyn ku znaj do wa ła się pod na pię ciem

(urzą dze nia elek trycz ne ga sić ga śni ca mi prosz ko -

wy mi zgod nie z in struk cją, nie do ty kać wy sta ją -

cych, nad pa lo nych prze wo dów itp.)

War to wie dzieć, że naj mniej sza nie bez piecz -

na war tość prą du pły ną ce go przez cia ło czło wie -

ka przez dłuż szy czas to 30 mA w przy pad ku

prą du prze mien ne go lub 70 mA, gdy jest to prąd

sta ły. W prak ty ce jed nak czę ściej od mi ni mal nej

nie bez piecz nej war to ści prą du ope ru je się po ję -

ciem naj wyż szej do pusz czal nej war to ści bez -

piecz ne go na pię cia do ty ko we go, któ re mo że się

dłu go trwa le utrzy my wać w okre ślo nych wa run -

kach śro do wi sko wych. W nor mal nych, tzw. su -

chych wa run kach (su che pod ło że, su che ubra nie,

su cha skó ra) do pusz czal na war tość bez piecz ne -

go na pię cia do ty ko we go wy no si 50 V dla na pię -

cia zmien ne go (AC) i 120 V dla na pię cia sta łe go

(DC), a je śli jest mo kro – 25 V AC i 60 V DC.

Za uważ my, że na in sta la cji PV na pię cie sta łe

mo że osią gać w dzień war to ści rzę du kil ku set

wol tów, co prze kra cza do pusz czal ne war to ści

bez piecz ne. 

Każ da in sta la cja po win na mieć za bez pie cze -

nia po zwa la ją ce w ra zie po ża ru odłą czyć in wer -

ter od pa ne li fo to wol ta icz nych i od sie ci

ener ge tycz nej. Roz łą cze nie ta kie po win no gwa -

ran to wać prze rwę w ob wo dach za rów no po stro -

nie prą du sta łe go, jak i po stro nie prą du

zmien ne go. W pierw szej ko lej no ści na le ży wy -

łą czyć ob cią że nie za po mo cą wy łącz ni ków nad -

prą do wych lub roz łącz ni ków prą dów ro bo czych

po stro nie za si la nia bu dyn ku (głów ny wy łącz nik

prą du) lub bez piecz ni ków znaj du ją cych się

w roz dziel ni cy bez piecz ni ko wej bu dyn ku, a na -

stęp nie wy łą czyć prą dy ro bo cze po stro nie prą -

du sta łe go, np. wy łącz ni kiem PKZ SOL 16A,

któ ry po wi nien znaj do wać się w skrzyn ce obok

in wer te ra. Za sto so wa nie roz łącz ni ka bez piecz -

ni ko we go, na przy kład Ty tan II 63A 3p, dla każ -

de go strin gu (po je dyn czy ob wód zło żo ny np.

z 10 pa ne li po łą czo nych sze re go wo) rów nież

gwa ran tu je (po przez wy cią gnię cie wkła dek bez -

piecz ni ko wych) wi docz ną prze rwę w ob wo dach

sta ło prą do wych. Na le ży jed nak pa mię tać, że

po stro nie DC, mi mo roz łą cze nia in sta la cji

PV, na za ci skach prze wo dów łą czą cych mo -

du ły PV bę dzie wy stę po wa ło na pię cie wy no -

szą ce kil ka set wol tów! 

W trak cie po ̋a ru
Nie ste ty, obec ne usta wo daw stwo i stan dar dy

nie są w sta nie do trzy mać kro ku gwał tow ne mu

roz wo jo wi tej tech no lo gii. Nie ma w Pol sce

prze pi sów, któ re ob li go wa ły by

do te go, by każ dy bu dy nek ma ją cy

in sta la cję fo to wol ta icz ną zo stał wy -

po sa żo ny w ga śni cę prosz ko wą

umiesz czo ną obok fa low ni ka

i urzą dze nia za bez pie cza ją ce in sta -

la cję PV. 

Po żar mo że po wstać np. w ga -

ra żu czy ko tłow ni, gdzie znaj du je

się in wer ter, do któ re go do cho dzą prze wo dy

(prą du sta łe go z pa ne li) z da chu. Ta kie urzą dze -

nia moż na ga sić ga śni cą prosz ko wą (prze zna -

czo ną do ga sze nia urzą dzeń elek trycz nych).

Oso ba prze szko lo na (wła ści ciel in sta la cji) po -

win na w pierw szej ko lej no ści odłą czyć na pię cie

w bu dyn ku oraz wy łą czyć in wer ter i za bez pie -

cze nia prą du sta łe go in sta la cji PV, je śli to moż -

li we. Na stęp nie zaś po win na pod jąć pró bę

uga sze nia po ża ru w za rod ku za po mo cą ga śni -

cy, po czym we zwać straż po żar ną. Je śli nie ma

moż li wo ści odłą cze nia in sta la cji, na le ży we zwać

po go to wie ener ge tycz ne. 

KDR, aby nie na ra zić stra ża ków na nie bez -

pie czeń stwo po ra że nia prą dem, po wi nien za -

wsze do ko nać roz po zna nia pod ką tem obec no ści

in sta la cji fo to wol ta icz nej na da chu pło ną ce go

bu dyn ku. Po wi nien tak że wziąć pod uwa gę, że

in sta la cje PV znaj du ją ce się na bu dyn kach po -

bli skich (ga ra żu, bu dyn ku go spo dar czym, sto -

do le) mo gą być po łą czo ne z bu dyn kiem ob ję tym

ogniem. Na le ży wów czas zlo ka li zo wać ele men -

ty sys te mu, ta kie jak in wer ter czy za bez pie cze -

nia prą du sta łe go, na tych wła śnie bu dyn kach. 

Stra ża cy po win ni być wy po sa że ni w sprzęt

i środ ki ga śni cze słu żą ce do ga sze nia obiek tów

bę dą cych pod na pię ciem. KDR mu si okre ślić,

ja kim sprzę tem ochro ny przed po ra że niem prą -

dem elek trycz nym (bu ty, rę ka wi ce, drąż ki, po -

de sty die lek trycz ne) ma po słu gi wać się stra żak

w cza sie dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych.

Na le ży skon tak to wać się z fir mą, któ ra za -

mon to wa ła in sta la cję fo to wol ta icz ną na da chu

(je że li jest ta ka moż li wość). Da ne kon tak to we
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Pa mię taj, by:
• nie do ty kać czę ści prze wo dzą cych (me ta lo wych) kon struk cji in sta la cji
• nie roz łą czać wty czek znaj du ją cych się przy pa ne lach
• nie sta wać na mo du łach
• nie de mon to wać uszko dzo nych pa ne li 
• w mia rę moż li wo ści uni kać kon tak tu z me ta lo wy mi ele men ta mi da chu
• uni kać po da wa nia zwar tych prą dów wo dy z od le gło ści mniej szej niż 5 m. 



po win ny być umiesz czo ne obok głów ne go wy -

łącz ni ka prą du. Kon takt ta ki, a na wet przy jazd

na miej sce po ża ru przed sta wi cie la fir my mo że

znacz nie uspraw nić dzia ła nia ga śni cze, szcze -

gól nie w przy pad ku obiek tów, na któ rych 

za mon to wa ne są in sta la cje du żej mo cy o roz bu -

do wa nych kon struk cjach.

Więk szość po ża rów, z któ ry mi ma ją do czy -

nie nia stra ża cy, to po ża ry we wnętrz ne, w któ -

rych po da nie prą dów wo dy nie wią że się

z za gro że niem ze stro ny prze wo dów prą du sta -

łe go in sta la cji PV (o ile nie są za in sta lo wa ne

w bu dyn ku). W sy tu acji swo bod ne go roz wo ju

po ża ru i prze do sta nia się go na dach, na któ rym

za mon to wa na jest in sta la cja fo to wol ta icz na, 

za gro że nie to zwięk sza się, po nie waż ogień

i wy so ka tem pe ra tu ra mo gą do pro wa dzić

do uszko dze nia izo la cji prze wo dów oraz sa mych

pa ne li. 

Do pra cy na da chu na le ży wy zna czyć tyl ko

nie zbęd ną licz bę stra ża ków. Je śli ga szą po żar da -

chu z za mon to wa ną in sta-

la cją fo to wol ta icz ną, nie

po win ni uda wać się tam

z prze wo dzą cy mi prąd środ ka mi ga sze nia (wo -

dą, pia ną). In sta la cję fo to wol ta icz ną moż na ga -

sić wo dą, ale z za cho wa niem okre ślo nych za sad:

przy prą dzie zwar tym na le ży za cho wać od le -

głość min. 5 me trów od pa ne li i prze wo dów.

Stra ża cy czę sto skra ca ją ją na wet do pół me tra.

Sto jąc na mo krym me ta lo wym da chu, na któ rym

mo że le żeć znisz czo ny prze wód „mi nu so wy” in -

sta la cji i po le wa jąc wo dą kon struk cję, gdzie mo -

że znaj do wać się prze wód „plu so wy”, stra żak

jest na ra żo ny na zna le zie nie się pod peł nym na -

pię ciem in sta la cji PV. Za gro że nie ży cia stra-

ża ków po ja wia się w ra zie nie za cho wa nia bez -

pie czeń stwa pod czas po da wa nia prą du wo dy lub

pia ny na mo du ły, wtycz ki, in wer te ry oraz w mo -

men cie bez po śred nie go kon tak tu stra ża ka z in -

sta la cją elek trycz ną mo du łów. Na le ży pa mię tać,

że na wet wy łą cze nie wszyst kich za bez pie czeń

nie eli mi nu je ge ne ro wa nia na pię cia przez pa ne -

le w cią gu dnia.

Ist nie je ry zy ko prze rwa nia ob wo du elek -

trycz ne go in sta la cji PV w cza sie po ża ru bu dyn -

ku na sku tek in ter wen cji me cha nicz nej

stra ża ków na da chu. Na pię cie ra że nia mo że po -

ja wić się wów czas mię dzy kon struk cją sta lo wą

po kry cia da chu i sto ją cym na nim stra ża kiem.

Roz łą cza nie prze wo dów lub ich prze cię cie

pod ob cią że niem w in sta la cji o mo cy 5 kWp

(kWpeak) mo że spo wo do wać po wsta nie łu ku,

któ ry jest w sta nie znisz czyć stan dar do we rę ka -

wi ce po żar ni cze i do pro wa dzić do po pa rze nia

pal ców i oczu. 

Odłą cze nie fa low ni ka od sie ci elek tro ener -

ge tycz nej nie po wo du je za prze sta nia ge ne ro wa -

nia na pię cia przez mo du ły fo to wol ta icz ne.

Uszko dze nie (prze rwa nie) ob wo du elek trycz ne -

go in sta la cji PV, uszko dze nie ka bli na sku tek po -

ża ru mo że po wo do wać two rze nie no wych

i nie spo dzie wa nych dróg ob wo du elek trycz ne -

go, np. prąd z pa ne li bę dzie prze bi jał się do użyt -

ko wych ele men tów wy po sa że nia bu dyn ku

(ele men ty po kry te bla chą, me ta lo we ryn ny)

i sta no wił za gro że nie dla ewa ku ują cych się 

lu dzi oraz sa mych stra ża ków. 

Mo du ły fo to wol ta icz ne są trud no za pal ne,

a za tem nie przy czy nia ją się do roz prze strze nia -

nia ognia. Dla te go środ ki ga śni cze po da je się

bez po śred nio na nie wy łącz nie w przy pad ku po -

ża ru da chu, na któ rym są za mon to wa ne. Nie ma

moż li wo ści de mon ta żu pa ne li na da chu przez

stra ża ków. 

Wy ko naw ca in sta la cji PV po wi nien w wi -

docz nym miej scu umie ścić pod sta wo we in for -

ma cje na te mat sys te mu fo to wolta icz nego 

– sche mat po łą czeń, roz miesz cze nie po szcze gól -

nych ele men tów i ka bli. Po win ny być one za war -

te rów nież w in struk cji bez pie czeń stwa

po ża ro we go, ulo ko wa nej w miej scu do stęp nym

dla kie ru ją ce go dzia ła niem ra tow ni czym. Nie ste -

ty, w Pol sce nie ma prze pi sów, któ re ob li go wały -
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In wer ter (po le wej) i skrzyn ka z za bez pie cze nia mi po stro nie DC (po pra wej). Z ty łu
pa ne le usta wio ne w pio nie oraz wi docz ne wtycz ki i prze wo dy je łà czà ce

Pły ta czo ło wa in wer te ra z wi docz ny mi war to Êcia mi na pi´ç po stro -
nie DC 534V i AC 233V

fo
t. 
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Przy kła do wy sche mat sys te mu PV 

DC 400-800 V

AC 230-400 V



by do za wie ra nia in for ma cji o in sta la cji PV w in -

struk cji bez pie czeń stwa po ża ro we go, a po nad to

nie jest ona spo rzą dza na dla do mów jed no ro dzin -

nych i farm fo to wol ta icz nych. W Eu ro pie 

Za chod niej i w USA sto su je się na klej ki in for -

mu ją ce, że da ny bu dy nek wy po sa żo ny jest w al -

ter na tyw ne źró dło za si la nia. 

Za bez pie cze nie przed po ra ̋e -
niem
Wy łącz nik nad prą do wy

Naj prost szym i naj tań szym roz wią za niem

tech nicz nym, któ re chro ni przed po ra że niem prą -

dem, jest za mon to wa nie w skrzyn ce prze ciw po -

ża ro wej wy łącz ni ka nad prą do we go po stro nie

prą du sta łe go (np. C 20 A, DC). Roz bi ja my szyb -

kę, wy łą cza my wy łącz nik, a wów czas sty ki nor -

mal nie otwar te zo sta ną zwar te i uzie mio ne.

W ob wo dach prą du sta łe go po pły ną prą dy zwar -

cia, któ re bę dą więk sze od prą dów zna mio no -

wych pły ną cych w łań cu chach mo du łów

(strin gach) o ok. 20%. W każ dym punk cie po łą -

cze nia elek trycz ne go łań cu cha mo du łów PV po -

ten cjał wzglę dem zie mi bę dzie rów ny ze ru,

na wet je śli dach zo sta nie po la ny wo dą w sło necz -

ny dzień. Sy tu acja ta ka utrzy ma się, do pó ki kon -

struk cja da chu nie ule gnie znisz cze niu. To

spo wo du je bo wiem za wa le nie się kon struk cji 

no śnej mo du łów PV i ze rwa nie prze wo dów łą -

czą cych je ze so bą. Wte dy na prze wo dach mo że

po now nie po ja wić się nie bez piecz ne na pię cie.

Co wię cej, efek tem zde for mo wa nia kon struk cji

no śnej mo du łów mo że być też prze rwa nie jej

uzie mie nia. 

Roz łącz ni ki po ża ro we

Stra ża cy mo gą bez obaw ga sić pło ną cy bu -

dy nek do pie ro po odłą cze niu mo du łów od

na pię cia. Wy łącz nik po ża ro wy Q fir my Q3

Ener gie elek tro nik GmbH & Co KG to zu peł nie

no wy, zgło szo ny do opa ten to wa nia sys tem, 

któ ry za pew nia naj wyż sze bez pie czeń stwo.

Po odłą cze niu na pię cia za si la ją ce go wszyst kie

mo du ły są pod łą czo ne do po ten cja łu zie mi (każ -

dy bie gun mo du łów jest bez po śred nio po łą czo -

ny z uzie mie niem). Ele men ty prze łą cza ją ce są

umiesz czo ne bez po śred nio na szy nie mon ta żo -

wej mię dzy mo du ła mi. W ra zie po ża ru bu dy nek

zo sta je odłą czo ny od sie ci. Wy łącz nik Q au to -

ma tycz nie wy łą cza in sta la cję fo to wol ta icz ną

po za ni ku na pię cia.

Opty mi ze ry

Opty mi ze ry mo cy SolarEdge (naj czę ściej

sto so wa ne w te go ty pu in sta la cjach) ob ni żą na -

pię cie DC na mo du łach i prze wo dach do bez -

piecz ne go po zio mu w ra zie awa rii lub

roz łą cze nia sys te mu PV. 

Uru cha mia ją się w mo men cie za ni ku na pię -

cia za si la ją ce go lub odłą cze nia fa low ni ka, 

au to ma tycz nie zmniej sza jąc na pię cie pa ne li

do 1 V aż do mo men tu pod łą cze nia ich do in -

wer te ra. Do dat ko wo in wer ter i opty mi ze ry wy -

łą czą się pod wpły wem eks tre mal nie wy so kiej

tem pe ra tu ry lub gdy wy stą pi łuk elek trycz ny.

Wy da je się, że obec nie są naj lep szym i je dy nym

bez piecz nym spo so bem za bez pie cze nia in sta la -

cji PV od po ra żeń w sy tu acji po ża ru. Na wet ze -

rwa nie czy znisz cze nie prze wo dów po mię dzy

po szcze gól ny mi pa ne la mi spo wo du je ob ni że nie

na pię cia na pa ne lu do 1 V. Mu si my bo wiem 

pa mię tać, że choć wy łącz nik nad prą do wy 

i roz łącz nik Q za bez pie cza ją od po ra żeń, to

w mo men cie ze rwa nia prze wo dów, np. pod czas

za wa le nia da chu, na pię cie po wra ca na prze wo -

dy. Po dob ną za le tę ma ją rów nież mi kro in wer te -

ry mon to wa ne przy każ dym pa ne lu za miast

jed ne go cen tral ne go in wer te ra. Jed nym z atu tów

mi kro in wer te rów jest ob ni że nie na pię cia pa ne li

do war to ści bez piecz nej pod czas wy łą cze nia 

za si la nia głów ne go (np. w cza sie po ża ru). 

Wa dą – zbyt wy so ka ce na i ogra ni cze nia tech -

nicz ne, przez co in we sto rzy i fir my in sta la tor -

skie rzad ko się ga ją po te go ty pu urzą dze nia. 

Bocz nik po ża ro wy

Prze wo dy po stro nie DC po win ny być po łą -

czo ne z urzą dze niem zwa nym bocz ni kiem po -
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1. Schemat instalacji PV
z rozłàcznikami pomiarowymi,
www.mawo-solarteur.de

2. Optymizer mocy SolarEdge P 300,
www.solaredge.com

3. Schemat instalacji elektrycznej PV
z zamontowanymi optymizerami
mocy SolarEdge P 300,
www.solaredge.com 

4. Mikroinwerter firmy SMA,
www.sma-america.com

5. Bocznik po˝arowy,
www.jeanmueller.pl 
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ża ro wym. Zwar cie prze wo dów do dat nie go

i ujem ne go oraz uzie mie nie zwie ra cza spo wo -

du je w in sta la cji PV po stro nie DC prze pływ

prą du zwar cio we go. Po ten cjał każ de go mo du łu

w sto sun ku do zie mi wy nie sie 0 V. Bocz nik 

po ża ro wy mo że bocz ni ko wać (prze rzu cać po łą -

cze nie mię dzy fa low ni kiem a uzie mie niem)

do trzech li nii mo du łów fo to wol ta icz nych. 

Na le ży jed nak pod kre ślić, że ze rwa nie prze -

wo dów po mię dzy pa ne la mi a bocz ni kiem 

spo wo du je po wrót nie bez piecz ne go na pię cia

na prze wo dach po stro nie DC. Za tem je śli

w trak cie po ża ru na stą pi ło za wa le nie się kon -

struk cji da chu z czę ścią in sta la cji lub prze wo -

dy DC zo sta ły ze rwa ne, stra ża cy nie po win ni ich

do ty kać, mi mo że wy łą czy li sys tem po przez

bocz nik po ża ro wy. 

Wszyst kie opi sa ne za bez pie cze nia są je dy -

nie przy kła do we. Fir ma in sta la tor ska po win -

na za sto so wać co naj mniej jed no z nich ja ko

ochro nę przed po ra że niem. Z re gu ły sto su je się

wy łącz ni ki nad prą do we, po nie waż są naj tań sze.

Czym ga siç? 
W wie lu eu ro pej skich kra jach uzna je się, że

elek trow nie fo to wol ta icz ne moż na ga sić wo dą

w ten sam spo sób, co in ne urzą dze nia elek trycz -

ne pod na pię ciem do 400 V. Pod czas ga sze nia

mu szą być jed nak prze strze ga ne na stę pu ją ce za -

sa dy (zgod nie z DIN VDE 0132):

 • od le głość 1 m mię dzy stra ża kiem i urzą dze -

niem elek trycz nym pod prą dem, 

• od le głość 1 m mię dzy stra ża kiem i urzą dze -

niem elek trycz nym w cza sie ga sze nia roz pro szo -

nym stru mie niem z prą dow ni cy, 

• od le głość 5 m mię dzy stra ża kiem i urzą dze -

niem elek trycz nym pod łą czo nym do prą du

w cza sie ga sze nia zwar tym stru mie niem z prą -

dow ni cy.

Au stra lij ska fir ma So lar De ve lop ment opra -

co wa ła śro dek ga śni czy prze zna czo ny wy łącz -

nie do sys te mów PV. W ga śni cy znaj du je się

spe cjal ny płyn, któ ry po kon tak cie z szy bą two -

rzy na pa ne lach war stwę nie prze pusz czal ną dla

pro mie ni sło necz nych. Ga si się tym sa mym, 

od ci na jąc do stęp do pro mie nio wa nia sło necz ne -

go, bez któ re go pa ne le nie są w sta nie wy two -

rzyć na pię cia. War stwa środ ka ga śni cze go

po krót kim cza sie za sty ga i moż na ją od kle ić

od szkła. Nie ste ty, ga śni ca PV STOP na ra zie

jest w Pol sce nie do stęp na – po za tym po zo sta je

wciąż py ta nie: co w przy pad ku in sta la cji o bar -

dzo du żych mo cach i du żych po wierzch niach? 

***

W cią gu ostat nich kil ku lat zde cy do wa nie

zwięk szy ła się licz ba mon to wa nych in sta la cji,

przy czym ich ja kość czę sto po zo sta wia wie le

do ży cze nia. Na ryn ku co i rusz po ja wia ją się

fir my, któ re w po go ni za zy skiem sku pu ją uży -

wa ne pa ne le czy fa low ni ki i uży wa ją oka blo -

wa nia nie na da ją ce go się do sys te mów PV.

Po nad to w kra jach, w któ rych tech no lo gia ta

jest roz wi nię ta, ist nie ją prze pi sy na ka zu ją ce za -

cho wać kon kret ne od le gło ści pa ne li fo to wol ta -

icz nych od kra wę dzi da chu i je go szczy tu. Są

one prze wi dzia ne po to, by stra ża cy mo gli bez -

piecz nie oprzeć dra bi ny i wejść na dach, je śli

za cho dzi ta ka ko niecz ność. Oka blo wa nie

po stro nie DC spro wa dza ne jest z da chu w me -

ta lo wych ru rach osło no wych, aby uchro nić je

przed uszko dze niem. W Pol sce prze wo dy czę -

sto le żą na da chach bez żad nej do dat ko wej

osło ny lub w pla sti ko wych rur kach, któ re po

2-3 la tach nie peł nią już swo jej funk cji. Mon -

tu jąc in sta la cję fo to wol ta icz ną, in we stor po wi -

nien zwró cić uwa gę nie tyl ko na jej ce nę, lecz

tak że na sys te my za bez pie czeń przed po ra że -

niem prą dem. Jest oczy wi ste, że w naj bliż szym

cza sie po win ny po ja wić się roz wią za nia praw -

ne re gu lu ją ce mon taż in sta la cji PV w kon tek -

ście bez pie czeń stwa użyt kow ni ków, a tak że

stra ża ków pro wa dzą cych dzia ła nia ra tow ni czo -

-ga śni cze. 

mł. bryg. Da riusz Sur macz – za st´p ca 
do wód cy JRG w Gor li cach, 

Ar tur Łu ka szyk – pre zes OSP w Ro pie,
elek tryk Elek trow ni Wod nej Klim ków ka

Li te ra tu ra
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Przy kład na klej ki z pro ce du rà wy łà cze nia sys te mu PV



ku tecz ność le cze nia ostre go nie do krwie nia ser ca za le ży od cza su,

któ ry upły nął od po ja wie nia się pierw szych ob ja wów do roz po czę -

cia le cze nia. Już po 20 min od cał ko wi te go za mknię cia tęt ni cy

wień co wej do cho dzi do po stę pu ją cej mar twi cy mię śnia ser co we go. 

Ko rzy ści, ja kie nie sie wła ści we roz po zna nie i szyb kie we zwa nie po mo -

cy, pod kre śla powie dze nie: „czas to mię sień”. 

Przy czy ny
Ser ce to na rząd ukła du krą że nia, peł ni funk cję pom py ssą co -tło czą cej.

Zbu do wa ne jest z tkan ki mię śnio wej i łącz not kan ko wych struk tur, któ re

two rzą je go szkie let wraz z za staw ka mi. Ma czte ry ja my: pra wy i le wy

przed sio nek oraz pra wą i le wą ko mo rę. W trak cie cy klicz nych skur czów

i roz kur czów mię śnia ser co we go do cho dzi do na peł nia nia i opróż nia nia

jam ser ca. Krew z du żych na czyń żyl nych tra fia do pra we go przed sion ka,

w któ rym zo sta je zgro ma dzo na, a na stęp nie wtło czo na do pra wej ko mo -

ry. Pod czas skur czu ko mo ry tra fia po za ser ce – do krą że nia płuc ne go,

gdzie zo sta je utle no wa na. Wzbo ga co na tle nem krew wra ca ży ła mi płuc -

ny mi do ser ca. Tra fia do le we go przed sion ka i stąd do le wej ko mo ry. Pod -

czas jej skur czu opusz cza ser ce i prze miesz cza się do aor ty wstę pu ją cej.

Ser ce, jak każ dy in ny na rząd, aby mo gło pra wi dło wo funk cjo no wać, mu -

si otrzy my wać cią głe do sta wy tle nu i skład ni ków od żyw czych, np. glu -

ko zy. Za za opa try wa nie mię śnia ser co we go w krew od po wie dzial ne 

są na czy nia wień co we wraz z ich od ga łę zie nia mi, od cho dzą ce od aor ty

wstę pu ją cej. Tęt ni ca wień co wa le wa do star cza ją do ob sza ru le we go

przed sion ka, le wej ko mo ry, czę ści prze gro dy mię dzy ko mo ro wej i czę ści

przed niej ko mo ry pra wej. Tęt ni ca wień co wa pra wa za opa tru je pra wy

przed sio nek, pra wą ko mo rę, tyl ną część prze gro dy mię dzy ko mo ro wej oraz

tyl no -dol ną część le wej ko mo ry. Przyj mu je się, że w cza sie spo czyn ku

przez na czy nia wień co we prze pły wa 5% krwi sta no wią cej po jem ność mi -

nu to wą ser ca, a mię sień ten zu ży wa 10% ca łe go za po trze bo wa nia or ga ni -

zmu na tlen. 

Za wał mię śnia ser co we go to mar twi ca ko mó rek mię śnio wych na okre -

ślo nym ob sza rze ser ca, wy wo ła na ostrym, prze dłu żo nym nie do krwie niem.

Mo że obej mo wać ca łą gru bość mię śnia –  mó wi my wte dy o za wa le peł no -

ścien nym lub tyl ko war stwę pod wsier dzio wą, pro wa dząc do za wa łu 

nie peł no ścien ne go. Zwy kle do cho dzi do nie go w wy ni ku istot ne go zmniej -

sze nia lub cał ko wi te go usta nia prze pły wu krwi w na czy niu wień co wym,

a w kon se kwen cji do ostre go nie do krwie nia i mar twi cy mio kar dium. Naj -

częst szą przy czy ną za mknię cia tęt ni cy wień co wej jest po wsta nie we wnątrz -
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Za wał 
ser ca

PRZE MY SŁAW OSI¡ SKI

Główną przyczyną zgonów
w Polsce są choroby układu
krążenia. Aż 23% osób umiera
z powodu choroby
niedokrwiennej serca, w tym
w wyniku zawału serca.

Zo sta łeś we zwa ny do 55-let nie go męż czy zny, któ ry za słabł
na uli cy. Po do tar ciu na miej sce wi dzisz, że sie dzi na ław ce, jest
przy tom ny, ale uskar ża się na sil ny ból w klat ce pier sio wej i dusz -
ność. Świad ko wie twier dzą, że ze mdlał, upadł na zie mię i przez kil -
ka na ście se kund był nie przy tom ny. Ba dasz go i wi dzisz, że jest
spo co ny, bla dy, od dy cha 20/min, a tęt no na tęt ni cy pro mie nio wej
jest sła bo wy czu wal ne, o czę sto tli wo ści 45/min. Na two je py ta nie:
czy na coś cho ru je, męż czy zna od po wia da, że od ra na ma uczu cie
sła bo ści, nud no ści i wy mio tu je, dla te go szedł wła śnie do swo je go
le ka rza.

1. Ja ka prawdopodobna przy czy na mo gła spo wo do wać po gor -
sze nie się sta nu zdro wia u te go pa cjen ta? 

2. Ja kie bę dzie two je po stę po wa nie w ra mach kwa li fi ko wa nej
pierw szej po mo cy?

S

Ry ci na przed sta wia ser ce z za zna czo nym ob sza rem mar twi cy spo wo do wa nej nie -
dro˝ no Êcià ga ł´ zi zst´ pu jà cej le wej t´t ni cy wieƒ co wej 
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na czy nio wej skrze pli ny krwi w miej scu

pęk nię cia blasz ki miaż dży co wej. Cza sa mi

przy czy na za wa łu ser ca zwią za na jest z za -

bu rze nia mi rów no wa gi mię dzy za po trze bo -

wa niem ser ca na tlen a do star cza niem go

przez na czy nia wień co we. Sy tu acje ta kie

mo gą mieć miej sce pod czas aryt mii prze -

bie ga ją cych ze zbyt wol ną lub zbyt szyb ką

pra cą ser ca, w cięż kiej nie do krwi sto ści,

cięż kiej nie wy dol no ści od de cho wej, hi po -

ten sji (wstrząsie), w trak cie wy czer pu ją ce -

go wy sił ku fi zycz ne go.

Ob ja wy 
Naj bar dziej cha rak te ry stycz nym ob ja -

wem, któ ry to wa rzy szy za wa ło wi ser ca,

jest ból w klat ce pier sio wej. Wy stę pu je on

w oko ło 80% przy pad ków. Za zwy czaj ma

du że na tę że nie, opi sy wa ny jest przez pa -

cjen tów ja ko ści ska ją cy, gnio tą cy, cza sa -

mi pie ką cy. Na le ży jed nak zda wać so bie

spra wę, że mo gą oni mieć trud no ści z opi -

sa niem, z ja kim ro dza jem bó lu ma ją do czy nie nia. Oso by, któ re cho ru ją

na cho ro bę nie do krwien ną ser ca, bę dą od czu wa ły ból za wa ło wy ja ko sil -

niej szy i trwa ją cy dłu żej niż zwy kle. Przyj mu je się, że ból trwa ją cy po -

nad 20 min zwią za ny jest z nie do krwie niem ser ca spo wo do wa nym

za wa łem. W wy ni ku re ak cji or ga ni zmu na sil ne do le gli wo ści bó lo we skó -

ra pa cjen ta mo że być bla da i spo co na. Ból naj czę ściej zlo ka li zo wa ny jest

w oko li cy przed ser co wej most ka, a je go na tę że nie nie jest zwią za ne z fa -

zą od dy cha nia ani ze zmia ną po zy cji cia ła. Po szko do wa ny mo że wska zy -

wać je go miej sce po przez przy ło że nie pię ści na most ku. Nie któ re oso by

mo gą od czu wać ból w in nych czę ściach cia ła, tzn. bę dzie on pro mie nio -

wał w kie run ku żu chwy, le we go bar ku lub w dół do le wej rę ki. Gdy za -

wa łem ob ję ta jest dol na lub tyl na ścia na ser ca, ból mo że być

zlo ka li zo wa ny w nad brzu szu lub ple cach (oko li ca mię dzy ło pat ko wa) 

al bo do nich pro mie nio wać. U tych pa cjen tów do dat ko wo lub ja ko je dy -

ny ob jaw mo gą po ja wić się nud no ści oraz wy mio ty. Ostre mu za wa ło wi

ser ca w 40% przy pad ków oprócz bó lu to wa rzy szy dusz ność spo czyn ko -

wa. Uczu cie dusz no ści zwią za ne jest z ostrą nie wy dol no ścią le wej ko mo -

ry ser ca. Świad czy o dys funk cji mię śnia ser co we go ja ko pom py,

zmniej sze niu ob ję to ści wy rzu to wej ser ca i po wo du je spa dek prze pły wu

krwi w krą że niu płuc nym, a co za tym idzie – nie wy star cza ją ce za opa try -

wa nie or ga ni zmu w tlen. 

W roz le głym za wa le, w wy ni ku istot ne go zmniej sze nia si ły skur czu mię -

śnia ser co we go i zmniej sze nia ob ję to ści wy rzu to wej, mo że dojść do spad ku

ci śnie nia tęt ni cze go krwi. Stan ten na zy wa my wstrzą sem kar dio gen nym (spo -

wo do wa nym nie wy dol no ścią ser ca). U tych cho rych doj dzie do si ni cy ob -

wo do wej i za ni ku tęt na na tęt ni cy pro mie nio wej. Ko lej nym ob ja wem, któ ry

mo że to wa rzy szyć za wa ło wi ser ca, jest

omdle nie lub stan przed om dle nio wy, cha -

rak te ry zu ją cy się uczu ciem osła bie nia,

mrocz ka mi przed ocza mi, za wro ta mi gło -

wy. Omdle nia zwią za ne są z krót ko trwa -

łym spad kiem ci śnie nia skur czo we go,

pro wa dzą ce go do zmniej sze nia prze pły wu

krwi przez na czy nia mó zgo we. Ich przy -

czy ną mo gą być po ja wia ją ce się na gle za -

bu rze nia ryt mu ser ca. 

Na le ży pa mię tać, że nie wszyst kie ob -

ja wy mu szą wy stę po wać jed no cze śnie,

aby u pa cjen ta po dej rze wać za wał ser ca.

U lu dzi star szych, szcze gól nie ko biet lub

osób cho ru ją cych na cu krzy cę, to wa rzy -

szą ce za wa ło wi ser ca do le gli wo ści bó lo -

we są mniej cha rak te ry stycz ne bądź nie

wy stę pu ją wca le. 

Oce na
Pod sta wo wą czyn no ścią, od któ rej na -

le ży za cząć udzie la nie po mo cy, jest oce -

na pa cjen ta i ze bra nie wy wia du. Po ziom sta nu świa do mo ści okre śla my,

uży wa jąc ska li AVPU (alert – przy tom ny, ver bal – re agu je na głos, 

pa in – re agu je na ból, unre spon si ve – nie przy tom ny). Więk szość pa cjen -

tów z za wa łem ser ca bę dzie przy tom na. Ci, u któ rych do szło do nie wy -

dol no ści krą że nio wo -od de cho wej, z po wo du nie do tle nie nia i ob ni żo ne go

ci śnie nia krwi mo gą być nie przy tom ni lub kon takt z ni mi mo że być utrud -

nio ny. Dal sze ba da nie pro wa dzi my we dług sche ma tu ABC. Roz po czy na -

my od oce ny droż no ści dróg od de cho wych (air ways) i ewen tu al ne go ich

udroż nie nia. W trak cie oce ny ukła du od de cho we go (bre athing) zwra ca -

my uwa gę na czę sto tli wość od de chów i to wa rzy szą cy im wy si łek od de -

cho wy. Przy spie szo ny od dech mo że być spo wo do wa ny zwięk szo nym

za po trze bo wa niem or ga ni zmu na tlen i pró bą wy rów na nia je go nie do bo -

rów. Je śli u pa cjen ta do szło do kar dio gen ne go obrzę ku płuc, w trak cie od -

dy cha nia mo gą być sły szal ne do dat ko we od gło sy, tzw. rzę że nia,

spo wo do wa ne obec no ścią w pę che rzy kach płuc nych pły nu prze się ko we -

go. Oce nia jąc układ krą że nia (cir cu la tion), na le ży zba dać tęt no na tęt ni cy

szyj nej oraz tęt ni cy pro mie nio wej. Nie wy czu wal ne, sła bo wy czu wal ne,

za ni ka ją ce tęt no na tęt ni cy pro mie nio wej bę dzie świad czy ło o sła bej per -

fu zji ob wo do wej lub wstrzą sie kar dio gen nym. Pa cjen ci z za wa łem ser ca

są za gro że ni wy stę po wa niem za bu rzeń ryt mu, dla te go czę sto tli wość tęt -

na mo że być przy spie szo na lub zwol nio na po za fi zjo lo gicz ne gra ni ce

60-100 ude rzeń na mi nu tę. Pra wi dło wy puls po wi nien być wy czu wal ny

w re gu lar nych od stę pach cza su; mó wi my wte dy, że jest mia ro wy. W przy -

pad ku wy stę po wa nia za bu rzeń ryt mu ser ca w trak cie ba da nia tęt na moż -

na wy czuć je go nie mia ro wość. Pa cjen ci mo gą od czu wać w klat ce

pier sio wej moc ne, nie re gu lar ne skur cze ser ca. Okre śla ją te do le gli wo ści

ja ko ko ła ta nie ser ca.

Wy wiad
Do zbie ra nia wy wia du mo że my wy ko rzy stać stan dar do wy sche mat

SAMPLER. Jest to akro nim utwo rzo ny z pierw szych li ter wy ra zów od no -

szą cych się do in for ma cji, któ re na le ży uzy skać od pa cjen ta lub świad ków

zda rze nia. S (si gns and symp toms): iden ty fi ka cja ob ja wów cha rak te ry stycz -

nych dla za wa łu ser ca. Do ty czą one zwłasz cza do le gli wo ści bó lo wych

w klat ce pier sio wej, umiej sco wie nia i cha rak te ru bó lu, cza su je go trwa nia.

Na le ży zwró cić uwa gę na in ne do le gli wo ści, jak: nud no ści, wy mio ty, uczu -
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Ob ja wy za wa łu ser ca

umiej sco wie nie bó lu za most kiem, szy ja, le wa koƒ czy na gór na

pro mie nio wa nie bó lu szy ja, le wa koƒ czy na gór na

cha rak ter bó lu sil ny, Êci ska jà cy, gnio tà cy, roz pie ra jà cy

czas trwa nia bó lu po nad 20 min

ob ja wy to wa rzy szà ce nud no Êci, wy mio ty, dusz noÊç, utra ta przy tom no Êci
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cie osła bie nia, za wro ty gło wy, bla dość po włok skór nych. A (al ler gies): py -

ta nie o re ak cje aler gicz ne. Obec nie wie le osób jest uczu lo nych na po karm

lub sub stan cje bę dą ce skład ni kiem le ków, np. kwas ace ty lo sa li cy lo wy za -

war ty w aspi ry nie. A po nie waż aspi ry na jest jed nym z le ków wy ko rzy sty -

wa nych w le cze niu za wa łu ser ca, na le ży mieć pew ność, że pa cjent nie jest

na nią uczu lo ny. M (me di ca tions): py ta nie o przyj mo wa ne le ki. In for ma -

cja o le kach, któ re na co dzień przyj mu je pa cjent, to wie dza o cho ro bach,

na ja kie cierpie. Po szko do wa ni oprócz le ków kar dio lo gicz nych mo gą przyj -

mo wać np. in su li nę, je śli cho ru ją na cu krzy cę. P (past me di cal hi sto ry): py -

ta nie o prze szłość cho ro bo wą. Nie któ rzy od wie lu lat le czą się z po wo du

cho ro by nie do krwien nej ser ca czy nie wy dol no ści krą że nia. Ich wie dza

na te mat prze bie gu wła snej cho ro by mo że po móc zi den ty fi ko wać przy czy -

nę bó lu, nie za wsze jest to bo wiem ból po cho dze nia ser co we go. L (last oral

in ta ke): py ta nie o czas spo ży cia ostat nie go po sił ku. Je śli w żo łąd ku znaj -

du je się jesz cze po karm, a u pa cjen ta wy stą pią wy mio ty, ist nie je zwięk szo -

ne ry zy ko ich aspi ra cji do ukła du od de cho we go. Wie dząc o tym, mo że my

przy go to wać się na ta ką ewen tu al ność. E (events): py ta nie o wy da rze nia

zwią za ne z po wo dem we zwa nia po mo cy me dycz nej i ma ją ce wpływ

na stan zdro wia po szko do wa ne go. Są to waż ne py ta nia, wskazujące, ja kie

oko licz no ści to wa rzy szy ły po gor sze niu się sta nu zdro wia. Do le gli wo ści

bó lo we mo gły po ja wić się po wy sił ku fi zycz nym i ustą pić po chwi li od po -

czyn ku, pa cjent mógł mieć epi zod omdle nia lub obu dzić się z dys kom for -

tem w klat ce pier sio wej. R (risk fac tors): py ta nie o czyn ni ki ry zy ka.

Praw do po do bień stwo wy stą pie nia za wa łu ser ca jest więk sze u osób z tzw.

gru py ry zy ka. Na le żą do niej oso by: pa lą ce ty toń, oty łe, cho ru ją ce na nad -

ci śnie nie tęt ni cze, cu krzy cę. 

Po st´ po wa nie
Oso ba z po dej rze niem za wa łu mię śnia ser co we go mu si jak naj szyb -

ciej zo stać ob ję ta spe cja li stycz ną opie ką me dycz ną i prze trans por to wa -

na do szpi ta la. Po win na przy jąć kom for to wą dla sie bie po zy cję, któ ra

uła twia od dy cha nie; naj czę ściej bę dzie to po zy cja sie dzą ca. Po nad to nie

po win na się prze miesz czać o wła snych si łach, gdyż do dat ko wy wy si łek

fi zycz ny mo że spo wo do wać wzrost ob cią że nia pra cą mię śnia ser co we go

oraz je go zwięk szo ne za po trze bo wa nie na tlen. W tej sy tu acji spo wo du je

to na si le nie nie do krwie nia ko mó rek mio kar dium oraz po więk sze nie ob -

sza ru ob ję te go za wa łem. 

Pa cjen ci z przy spie szo nym od de chem i zgła sza ją cy dusz ność po win ni

otrzy mać tlen. Tle no te ra pię bier ną na le ży też wdro żyć u osób ze sła bą per -

fu zją ob wo do wą, we wstrzą sie i z za bu rze nia mi świa do mo ści. Ci, któ rzy

po raz pierw szy do świad cza ją sil ne go bó lu w klat ce pier sio wej, któ re mu

to wa rzy szą dusz no ści, osła bie nie lub in ne do le gli wo ści, mo gą być nie spo -

koj ni, po bu dze ni i prze stra sze ni. Ma ją świa do mość za gro że nia ży cia lub

po czu cie nad cho dzą cej śmier ci. Aby zmniej szyć stres po szko do wa ne go,

na le ży za pew nić mu wspar cie psy chicz ne. 

Oso by z ostrym za wa łem mię śnia ser co we go za gro żo ne są wy stę po -

wa niem za bu rzeń ryt mu ser ca, tak że tych, któ re pro wa dzą do za trzy ma -

nia ak cji ser ca. Dla te go w trak cie ocze ki wa nia na ze spół ra tow nic twa

me dycz ne go na le ży okre so wo kon tro lo wać pod sta wo we pa ra me try ży cio -

we po szko do wa ne go i przy go to wać się na moż li wość wy stą pie nia na głe -

go za trzy ma nia krą że nia. Je śli ra tow ni cy ma ją do dys po zy cji

zauto ma ty zo wa ny de fi bry la tor ze wnętrz ny, po wi nien on być przy go to -

wa ny. Je śli doj dzie do NZK, na le ży wdro żyć pro ce du rę RKO wraz z uży -

ciem AED.

Prze my sław Osiƒ ski jest ra tow ni kiem me dycz nym, 
ma gi strem zdro wia pu blicz ne go w spe cjal no Êci 

me dy cy na ra tun ko wa, in struk to rem Woj sko we go 
Cen trum Kształ ce nia Me dycz ne go w Ło dzi
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Ko men dant Głów ny Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
Ge ne ral ny In spek tor Ochro ny Da nych Oso bo wych wraz 

z Rek to rem -Ko men dan tem Szko ły Głów nej Służ by Po żar ni czej 
i Dy rek to rem Cen trum Na uko wo -Ba daw cze go 

Ochrony Przeciwpożarowej
– Pań stwo we go In sty tu tu Ba daw cze go 

za pra sza ją 

w dniach 11-12 kwiet nia br. 
na Ogól no pol ską Kon fe ren cję Na uko wo -Szko le nio wą 

„Ochro na da nych oso bo wych oraz wy ko ny wa nie funk cji 
in spek to ra ochro ny da nych 

w świe tle RODO w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej”

W trak cie kon fe ren cji zo sta nie pod pi sa nie po ro zu mie nie o współ pra cy po mię dzy
ge ne ral nym in spek to rem ochro ny da nych oso bo wych dr Edy tą Bie lak -Jo maą a ko men -
dan tem głów nym Pań stwo wej Stra ży Po żar nej nad bryg. Lesz kiem Su skim oraz rek to -
rem -ko men dan tem Szko ły Głów nej Służ by Po żar ni czej st. bryg. dr. hab. inż. Paw łem
Kęp ką i dy rek to rem Cen trum Na uko wo -Ba daw cze go Ochro ny Prze ciw po ża ro wej 
im. Jó ze fa Tu lisz kow skie go – Pań stwo we go In sty tu tu Ba daw cze go w Jó ze fo wie 
bryg. dr. hab. inż. Da riu szem Wró blew skim. 

Kon fe ren cja ob ję ta zo sta ła pa tro na tem ho no ro wym mi ni stra spraw 
we wnętrz nych i ad mi ni stra cji Ma riu sza Błasz cza ka.



traż po żar na od daw na stosuje pew ne

stan dar dy po stę po wa nia pod czas wy pad -

ków. Ze wzglę du na szyb ki i dość wie lo -

wy mia ro wy roz wój kon struk cji po jaz dów

mu si my jed nak pod czas dzia łań zwra cać uwa gę

na co raz wię cej ele men tów. Stan dar do wy al go -

rytm po stę po wa nia, któ ry spraw dzał się

przy star szych mo de lach aut, nie jest już tak

oczy wi sty, jak kie dyś. Wpły wa to na ko niecz -

ność zna jo mo ści wie lu tech nik al ter na tyw nych

i po dej mo wa nia de cy zji na pod sta wie wie lu źró -

deł in for ma cji.

De fi ni cje roz po zna nia
Sta łym ele men tem wszyst kich dzia łań ra -

tow ni czych jest roz po zna nie, czy li „zor ga ni zo -

wa ne, ak tyw ne i cią głe dzia ła nia pro wa dzą ce

do uzy ska nia in for ma cji co do wa run ków zda -

rze nia” [1]. Moż na wy róż nić:

Roz po zna nie po śred nie – mó wiąc naj pro -

ściej, to ta ki ro dzaj in for ma cji, któ ra po cho dzi

ze źró deł nie zwią za nych z pro wa dze niem da ne -

go zda rze nia ra tow ni cze go, czy li: od świad ków

zda rze nia, pra cow ni ków zna ją cych da ny obiekt,

z do ku men ta cji. Dla te go nie zwy kle waż nym eta -

pem dzia łań ra tow nic twa tech nicz ne go jest już

przy ję cie zgło sze nia. Wie le za le ży tu od pro fe -

sjo na li zmu dys po zy to ra, któ ry in for ma cje przyj -

mu je, gro ma dzi i po tra fi wręcz wy do być szcze -

gó ły od oso by zgła sza ją cej. Dys po zy tor mu si

po znać do kład ne miej sce zda rze nia (ad res, uli -

ca, nu mer dro gi, od le głość od naj bliż szych 

miej sco wo ści, ki lo me traż au to stra dy itp.). Pod -

sta wo wa jest też wia do mość o licz bie i sta nie

osób po szko do wa nych. Do dat ko wo już na tym

eta pie trze ba usta lić ro dzaj po jaz dów uczest ni -

czą cych w zda rze niu – sa mo cho dy oso bo we,

cię ża ro we, au to bu sy, tram wa je, po cią gi, po jaz -

dy prze wo żą ce sub stan cje nie bez piecz ne, nie ty -

po we po jaz dy i ich ga ba ry ty. Na le ży po zy skać

rów nież in for ma cje o in nych za gro że niach, czy li

po ża rach po jaz dów, ob ło kach par, efek tach wi -

dzial nych i sły szal nych wo kół po jaz dów

(w związ ku z sub stan cja mi nie bez piecz ny mi),

uszko dzo nych na po wietrz nych prze wo dach

elek trycz nych, zda rze niach na to ro wi skach, au -

to stra dach, na sy pach, akwe nach, zde rze niach

z bu dyn ka mi. 

Du ży wpływ na ja kość dzia łań i po dej mo wa -

nie wła ści wych de cy zji przez kie ru ją ce go dzia -

ła niem ra tow ni czym ma wcze śniej sze roz-

po zna nie ope ra cyj ne da ne go obiek tu i oso bi sta

zna jo mość ob sza ru, na któ rym do szło do zda rze -

nia. Od no sząc to do ra tow nic twa tech nicz ne go,

jest to m.in. do sko na ła zna jo mość da ne go mo de -

lu sa mo cho du, za gro żeń, ja kie z je go stro ny 

pły ną, wzmoc nień nad wo zia i sys te mów 

bez pie czeń stwa oraz miejsc, w któ rych są zlo ka -

li zo wa ne. Wpły wa to prze cież na wy bór od po -

wied niej tech ni ki uzy ska nia do stę pu czy

spo so bów ewa ku acji osób po szko do wa nych. Ta -

ka zna jo mość róż nych kon struk cji jest moż li wa

je dy nie dzię ki prze pro wa dza niu wie lu ćwi czeń

z uży ciem róż nych po jaz dów. Czę sto da na tech -

ni ka do sko na le spraw dza się w jed nym mo de lu

sa mo cho du, a w in nym już nie (np. ze wzglę du

na cha rak te ry stycz ne miej sca wy stę po wa nia ele -

men tów wzmoc nio nych czy umiej sco wie nie ge -

ne ra to rów otwie ra ją cych po dusz ki i kur ty ny

ga zo we). Tyl ko po rów na nie jej sku tecz no ści

w róż nych ty pach po jaz dów da je ra tow ni ko wi

prak tycz ną wie dzę, pły ną cą z je go wła sne go do -

świad cze nia. Na jej pod sta wie jest on w sta nie

już na wstę pie prze pro wa dzić do bór praw do po -

dob nie naj sku tecz niej szej tech ni ki przy da nym

zda rze niu. Ze wzglę du na trud ność or ga ni za cji

za jęć de kon struk cji prak tycz nych z uży ciem no -

wo cze snych sa mo cho dów nie zbęd ne jest sys te -

ma tycz ne, grun tow ne zdo by wa nie no wych

in for ma cji w tym za kre sie z in nych źró deł. 

To śle dze nie no wi nek tech nicz nych, przy swa ja nie
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kart ra tow ni czych. Wie dza i do świad cze nie prak -

tycz ne ra tow ni ków jest mo im zda niem nie ro ze -

rwal nym ele men tem roz po zna nia po śred nie go.

Co mo że w tym po móc? Do brą me to dą jest

cho ciaż by ob ser wo wa nie po jaz dów na dro dze.

Ro bię zdję cia sa mo cho dom zna le zio nym na par -

kin gach, a na stęp nie ana li zu ję, któ re z nich mo -

gły by spra wić kło pot pod czas dzia łań i z ja kie go

po wo du. Zwra cam też szcze gól ną uwa gę

na ozna cze nia ADR sa mo cho dów prze wo żą cych

sub stan cje nie bez piecz ne. Od świe żam so bie

przy tym tak ty kę dzia łań w przy pad ku po szcze -

gól nych ro dza jów za gro żeń.

Bez wzglę du na to, jak wie lo ma in for ma cja -

mi po zy ska ny mi w wy ni ku roz po zna nia po śred -

nie go dys po nu je my i jak są do kład ne, na le ży je

zwe ry fi ko wać w rze czy wi sto ści, po przy by ciu

na miej sce da ne go zda rze nia.

Roz po zna nie bez po śred nie – to po zy ska nie

in for ma cji w wy ni ku bez po śred nie go pro wa dze -

nia dzia łań ra tow ni czych. Moż na je do dat ko wo

po dzie lić ze wzglę du na czas pro wa dze nia. 

Wy róż nia się tu:

Roz po zna nie wstęp ne – prze pro wa dza ne

jest za raz po przy jeź dzie ze spo łu ra tow ni cze go

na miej sce zda rze nia. W wy ni ku roz po zna nia

wstęp ne go na le ży po zy skać ogól ną in for ma cję

o zda rze niu: o je go roz mia rze, prze bie gu, roz -

wo ju, za gro że niu dla lu dzi. Na je go pod sta wie

moż li we po win no być pod ję cie de cy zji o głów -

nym kie run ku dzia łań, roz miesz cze niu oraz za -

dys po no wa niu do dat ko wych sił i środ ków [1].

Jed no cze śnie je go ogól ność jest na ty le du ża, że

czę sto nie do strze ga się na tym eta pie rze czy,

któ re mo gą istot nie wpły nąć na pra wi dło wość

do bo ru tech nik ra tow nic twa tech nicz ne go.

Roz po zna nie szcze gó ło we – jest roz wi nię -

ciem roz po zna nia wstęp ne go. W je go wy ni ku

na bie żą co usta la się szcze gó ły zda rze nia i sku -

tecz ność za sto so wa nych tech nik. Pro wa dzo ne

jest ono w spo sób cią gły przez wszyst kich ra -

tow ni ków.

Ro dza je roz po zna nia
Li te ra tu ra dzie li do dat ko wo pro ces roz po -

zna nia na ro dza je. Wy mie nić tu na le ży roz po -

zna nie: ognio we, wod ne, bu dow la ne, te re no we,

sy tu acji at mos fe rycz nej, ra tow ni cze. Waż kość

da ne go ro dza ju roz po zna nia uza leż nio na jest

od cha rak te ru sa me go zda rze nia, nie mniej jed -

nak w mniej szym bądź więk szym stop niu prze -

pro wa dza się je pod czas każ dej ak cji

ra tow ni czo -ga śni czej. Prze ana li zuj my za kres

każ de go z nich w ra tow nic twie tech nicz nym.

Roz po zna nie ognio we

W ra tow nic twie tech nicz nym za wsze trze ba

oce nić ry zy ko wy stą pie nia po ża ru. W ra zie 

po trze by na le ży za sto so wać ade kwat ne środ ki

za bez pie cza ją ce, np. pia nę ga śni czą na roz la ną

ben zy nę. Czę sto ra tow ni cy wy ko nu ją za bez pie -

cze nie prze ciw po ża ro we po przez roz wi nię cie li -

nii ga śni czej (np. szyb kie go na tar cia). Mo im

zda niem wy star cza ją cym za bez pie cze niem jest

umiesz cze nie ga śni cy na po lu sprzę to wym. 

Nie mó wię oczy wi ście o sy tu acjach, w któ rych

po przy jeź dzie na miej sce ak cji ma my już

do czy nie nia z po ża rem lub kie dy w wy ni ku

roz po zna nia po dej mu je się de cy zję po ło że nia

war stwy pia ny na roz la ne pa li wo – wte dy tra -

dy cyj ne roz wi nię cie jest nie zbęd ne. Jed nak

w po zo sta łych przy pad kach praw do po do bień -

stwo wy stą pie nia po ża ru jest dość nie wiel kie

i na wet je śli pod czas pro wa dze nia dzia łań

do nie go doj dzie, to ga śni ca wy star czy, by zwal -

czyć go w za rod ku. Waż ny jest je dy nie od po -

wied ni po dział za dań mię dzy ra tow ni ków. Je śli

stan dar dem jed nost ki, zmia ny czy za stę pu bę -

dzie umiesz cza nie ga śni cy na po lu sprzę to wym

i wy raź ne wy zna cze nie jed nej oso by, któ ra 

od po wia da za bez pie czeń stwo po ża ro we, wów -

czas czas re ak cji i prze ciw dzia ła nie ewen tu al -

nym za gro że niom są o wie le krót sze niż

uru cho mie nie tra dy cyj ne go prą du ga śni cze go.

W tym dru gim przy pad ku ist nie je ko niecz ność

za an ga żo wa nia dwóch osób – jed nej do ob słu -

gi au to pom py, dru giej do ope ro wa nia prą dow -

ni cą. Jest to pro ble ma tycz ne, szcze gól nie

przy ma łych sta nach oso bo wych, z któ ry mi mo -

gą się prze cież zma gać wszy scy (np. nie peł ny

za stęp OSP), czy ze wzglę du na roz le głość

i skom pli ko wa nie dzia łań, wy ma ga ją cych

udzia łu wie lu ra tow ni ków w jed nej chwi li. 

Do dat ko wo ist nie je du że ry zy ko, że wła śnie te

dwie oso by, któ re mu szą po dać śro dek ga śni -

czy, są już za ję te in ny mi czyn no ścia mi ra tow -

ni czy mi, któ rych nie mo gą w jed nej chwi li

prze rwać. Wy zna cze nie in nych dwóch osób wy -

dłu ża czas re ak cji na za gro że nie po ża ro we

i znacz nie za bu rza po dział obo wiąz ków pod -

czas da ne go dzia ła nia ra tow ni cze go.

Roz po zna nie wod ne

Po żar lub wy pa dek po jaz dów prze wo żą cych

sub stan cje nie bez piecz ne mo że do pro wa dzić

do ich emi sji i roz prze strze nia nia się. Ogra ni cza

się to po przez uru cha mia nie kur tyn wod nych, co

wy ma ga wy daj ne go za si la nia w środ ki ga śni cze.

Jest to nie zwy kle waż ne i trud ne ze wzglę du

na du ży wy da tek wod ny kur tyn. Prze pływ kur -

ty ny E52 w za leż no ści od ci śnie nia wa ha się

od 900 do 1200 l/min, a kur ty ny E75 mię -

dzy 1400 a 1800 l/min. Pro ste wy li cze nie po ka -

zu je, że gdy uży wa my dwóch kur tyn E52, przez

go dzi nę ich dzia ła nia zu ży je my 144 t wo dy.

1200 l/min (dla bez pie czeń stwa za kła da my

więk szy wy da tek kur ty ny) x 2 kur ty ny x 60 min

= 144 000 l = 144 m3

144 m3 / 5 m3 (za kła da na wiel kość zbior ni ka

cięż kie go sa mo cho du ra tow ni czo -ga śni cze go)

= 28,8, czyli ~ 29 cięż kich sa mo cho dów ga śni -

czych o zbior ni ku 5 m3.

Nie za chę cam w tym miej scu do dys po no -

wa nia aż ta kiej licz by sa mo cho dów ga śni czych

na miej sce dzia łań, ale zwra cam uwa gę na du żą

trud ność po kry cia za po trze bo wa nia na wo dę. 

Roz po zna nie bu dow la ne

W wy ni ku te go roz po zna nia na le ży usta lić,

czy pod czas wy pad ku ma my do czy nie nia ze

współ ist nie ją cą awa rią bu dow la ną. Zde rze nia

po jaz dów z bu dyn ka mi pro wa dzą do ko lej nych

za gro żeń, któ rym trze ba prze ciw dzia łać, np. po -

przez ewa ku ację lu dzi, sta bi li za cję kon struk cji

i ele men tów bu dyn ku, za dys po no wa nie grup

spe cja li stycz nych czy przed sta wi cie li nad zo ru

bu dow la ne go. 

Roz po zna nie te re no we

W roz po zna niu te re no wym trze ba uwzględ -

nić i wy ko rzy stać ukształ to wa nie te re nu. Sa mo -

cho dy usta wia się w mia rę moż li wo ści

na po wierzch niach znaj du ją cych się po wy żej

miej sca, w któ rym znaj du ją się wra ki po jaz dów.

Za po bie ga to np. roz la niu się pa li wa pod sa mo -

cho dy ra tow ni czo -ga śni cze. Mówią o tym rów -

nież ele men tar ne za sa dy bez pie czeń stwa

w ra tow nic twie che micz nym i eko lo gicz nym.

Zgod nie z ni mi „na le ży uwzględ niać ist nie ją cą

in fra struk tu rę, ukształ to wa nie oraz in ne wła ści -

wo ści te re nu” [2]. Każ de zda rze nie w ru chu dro -

go wym mo że oka zać się rów nież zda rze niem

o cha rak te rze che micz no -eko lo gicz nym. Na sze

roz po zna nie i bę dą ce je go kon se kwen cją po stę -

po wa nie po win ny to za każ dym ra zem uwzględ -

nić. Roz po zna nie te re no we to rów nież

prze wi dy wa nie za gro żeń zwią za nych z miej -

scem wy stą pie nia wy pad ku, czy li bra nie

pod uwa gę łu ków, za krę tów, prze szkód i szyb -

ko ści ru chu. Na le ży tak ozna czyć służ by dzia ła -

ją ce na miej scu zda rze nia, by by ły wi docz ne

moż li wie naj wcze śniej. 

Roz po zna nie sy tu acji at mos fe rycz nej

Roz po zna nie sy tu acji at mos fe rycz nej rów -

nież wpły wa na dzia ła nia ra tow nic twa tech nicz -

ne go – przede wszyst kim na do bór od po -

wied nich środ ków za bez pie cze nia i oświe tle nia

te re nu ak cji. W roz po zna niu uwzględ nia się

rów nież po rę dnia. Sy tu acja po go do wo -at mo-

s fe rycz na w znacz nym stop niu wpły wa na po -

więk sze nie stref nie bez piecz nych i ko niecz ność

jesz cze wcze śniej sze go ostrze ga nia o wy pad ku

in nych uczest ni ków ru chu dro go we go. Czę sto

nie zbęd ne bę dzie do dat ko we oświe tle nie te re nu

dzia łań, uła twia ją ce pra cę ra tow ni kom. Je śli wy -

pa dek ko mu ni ka cyj ny pro wa dzi do za gro że nia

che micz no -eko lo gicz ne go, roz po zna nie to jest

szcze gól nie waż ne ze wzglę du na pro gno zo wa -
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dla ży cia. Licz ba i stan po szko do wa nych bez -

po śred nio wy mu szą tak ty kę dzia łań, szyb kość

i ko lej ność ewa ku acji, a tym sa mym wy bór

tech nik uzy ska nia do stę pu. De cy zje opie ra się

za wsze na pro ce du rze nr 1, czy li se kwen cji za -

ło żeń tak tycz nych w ra tow nic twie me dycz nym.

Roz róż nia ona trzy moż li we sy tu acje: 1) ewa -

ku ację i udzie le nie kwa li fi ko wa nej po mo cy,

2) wy ko na nie do stę pu do po szko do wa ne go

i udzie le nie kwa li fi ko wa nej po mo cy, 3) udzie -

nie ewen tu al ne go roz prze strze nia nia się sub stan -

cji nie bez piecz nej (np. kie ru nek roz cho dze nia

się, kształt, wy so kość nad zie mią i wiel kość

chmu ry) [2].

Roz po zna nie me dycz ne

Ostat nie, ale prak tycz nie naj waż niej sze jest

roz po zna nie ra tow ni cze (ina czej me dycz ne).

Trze ba usta lić licz bę osób po szko do wa nych

i ich stan, wiek, spo sób i miej sce uwię zie nia,

me cha nizm zda rze nia, bez po śred nie za gro że nie

le nie kwa li fi ko wa nej po mo cy i przy go to wa nie

do ewa ku acji.

Ad. 1. Stan oso by po szko do wa nej lub sy tu -

acja na miej scu za gra ża jej ży ciu. Bę dzie to m.in.

za trzy ma nie funk cji ży cio wych lub brak moż li -

wo ści ich spraw dze nia, wstrząs, sil ne krwa wie -

nie, któ re go nie moż na za ta mo wać w po jeź dzie,

in ny stan, któ ry w krót kim cza sie spo wo du je za -

trzy ma nie funk cji ży cio wych (np. brak moż li -

wo ści od dy cha nia) oraz sy tu acja, któ ra za gra ża

ży ciu oso by po szko do wa nej bez wzglę du na jej

stan me dycz ny (np. po żar sa mo cho du, prze by -

wa nie w stre fie dzia ła nia sub stan cji nie bez piecz -

nej, prze by wa nie we wra ku na to rach, w cza sie

zbli ża nia się po cią gu). Tyl ko wte dy do ko nu je się

ewa ku acji in ter wen cyj nej, a do pie ro po tem

udzie la się kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy

ade kwat nie do sta nu i ujaw nio nych ura zów. 

Ta ka sy tu acja nie po zwa la na za sto so wa nie 

peł ne go spek trum tech nik ra tow nic twa me -

dycz ne go i tech nicz ne go. Nie ma cza su

na skom pli ko wa ne tech ni ki czy peł ne za bez pie -

cze nie me dycz ne jesz cze w po jeź dzie. Ra tu je -

my wów czas przede wszyst kim ży cie.

Ad. 2. Na le ży w pierw szej ko lej no ści wy ko -

nać do stęp do oso by po szko do wa nej – czy li

stwo rzyć spo sob ność oce ny za rów no jej sta nu,

jak i moż li wo ści jej prze miesz cza nia [4]. Po oce -

nie sta nu oso by po szko do wa nej wdra ża się pro -

ce du ry me dycz ne w za leż no ści od ujaw nio nych

ura zów. Cza sem bę dzie to ewa ku acja i udzie le -

nie kwa li fi ko wa nej po mo cy, cza sem udzie le nie

kwa li fi ko wa nej po mo cy i przy go to wa nie

do ewa ku acji.

Ad. 3. Ma my tu taj do czy nie nia z sy tu acją

naj bar dziej kom for to wą dla ra tow ni ków. Oso ba

po szko do wa na jest sta bil na pod wzglę dem me -

dycz nym. Udzie la się jej kwa li fi ko wa nej po mo -

cy jesz cze we wra ku po jaz du i jed no cze śnie

sto su je się tech ni ki, któ re po zwo lą na peł ny do -

stęp do po szko do wa ne go i stwo rzą naj bez piecz -

niej szy kie ru nek ewa ku acji. Czę sto jed nak sa mi

nie ko rzy sta my z kom for tu ta kiej sy tu acji i po -

stę pu je my jak w przy pad ku pierw szym. Nie na -

ma wiam tu do zbyt niej opie sza ło ści w dzia ła niu,

gdyż fak tycz nie w ra tow nic twie tech nicz nym ni -

gdy nie ma my zbyt du żo cza su. Na sze moż li wo -

ści moc no ogra ni cza za sa da „zło tej go dzi ny”.

Nie zna czy to jed nak, że czas jest je dy nym

wskaź ni kiem pro fe sjo na li zmu na szych dzia łań.

Nie po win ni śmy za wsze sta rać się „wy rwać”

oso bę po szko do wa ną z wra ku, po mi ja jąc

przy tym wie le in nych aspek tów jej bez pie czeń -

stwa. Nie ste ty, czę sto tak się dzie je. Mi mo że 

po szko do wa ny jest sta bil ny pod wzglę dem me -

dycz nym i ma my moż li wość przy go to wa nia

bez piecz nej ewa ku acji w osi krę go słu pa (np. po -

przez wy ko na nie tu ne lo wa nia), to ro lu je my go
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do bo ku, ewa ku ując przez bocz ne drzwi, na ra -

ża jąc krę go słup na nie bez piecz ne ura zy wtór ne.

Dzie je się tak dla te go, że przy świe ca nam je dy -

nie szyb kość ewa ku acji, a nie jej ja kość. Tym -

cza sem być mo że lek kie opóź nie nie ewa ku acji,

ale przy do kład no ści na szych tech nik, ich ade -

kwat no ści do uło że nia cia ła po szko do wa ne go,

uzy ska niu peł ne go do stę pu, spo wo du je, że oso -

ba ta do koń ca ży cia nie bę dzie mia ła kło po tów

z cho dze niem. Dla te go de cy zję o szyb ko ści

i spo so bie ewa ku acji po win no się po dej mo wać

w pierw szej ko lej no ści na pod sta wie do kład ne -

go roz po zna nia me dycz ne go. 

In ne od mia ny roz po zna nia
w ra tow nic twie tech nicz nym
Oprócz kla sycz nych form roz po zna nia, któ -

re przed sta wi łem po wy żej, w ra tow nic twie tech -

nicz nym na le ży do okre ślić też je go in ne

wa rian ty. 

Roz po zna nie 360

Co raz czę ściej sto so wa ne w na szym kra ju,

w każ dym dzia ła niu ra tow ni czym. Jest to ro dzaj

roz po zna nia bez po śred nie go, któ re da je ob raz

sy tu acji z każ dej stro ny. Po zwa la po zy skać wię -

cej in for ma cji, z wie lu źró deł i z róż nych per -

spek tyw. Za miar tak tycz ny wy pra co wa ny

na pod sta wie du żej licz by da nych jest do kład -

niej szy, a tym sa mym zmniej sza praw do po do -

bień stwo pod ję cia błęd nej de cy zji. Oso ba (lub

oso by) pro wa dzą ca roz po zna nie 360 mu si

obejść wko ło ca ły po jazd wy pad ko wy (po jaz dy

wy pad ko we). Roz po zna nie 360 od by wa się bez -

po śred nio wo kół po jaz dów. Obej mu je rów nież

te ren w pew nym pro mie niu wo kół miej sca zda -

rze nia.  Da je moż li wość zro bie nia kro ku w tył

i spoj rze nia na ca łą sy tu ację z szer szej per spek -

ty wy. 

Roz po zna nie w osi pio no wej

Jest to uzu peł nie nie roz po zna nia 360. Na le -

ży roz po znać sy tu ację od po wierzch ni, na któ rej

spo czy wa ją wra ki, aż do ich ostat nie go, gór ne -

go ele men tu. Przy każ dym zda rze niu trze ba

zejść za tem do po zy cji na ko la na i zaj rzeć

pod wy pad ko we au ta. Na le ży spraw dzić, czy

pod spodem nie znaj du ją się oso by po szko do -

wa ne, czy nie ma wy cie ków pły nów eks plo ata -

cyj nych, a je śli są, to ja kie.

W tym miej scu mu szę na wią zać do te ma tu

bhp oraz pra wi dło we go sto so wa nia ochron oso -

bi stych. Nie ste ty, spo ty ka się jesz cze przy pad ki,

w któ rych ra tow ni cy przy jeż dża ją do zda rze nia

w sa mych kurt kach ubra nia spe cjal ne go,

a spodnie od nie go zo sta wia ją w sa mo cho dzie.

Zda rza się to na gmin nie wśród stra ża ków PSP,

zwłasz cza w upal ne dni. Cho dze nie w sa mych

spodniach od umun du ro wa nia ko sza ro we go zda -

je się wy god ne i er go no micz ne, ale z ca łą pew -

no ścią nie jest bez piecz ne. Ra tow ni cy ma ją je dy -

nie złud ne po czu cie bez pie czeń stwa – prze cież

ma my kurt ki, co mo że nam stać się w no gi? Je śli

po sta wił bym te zę, że bez piecz niej by ło by, gdy -

by śmy mie li za ło żo ne spodnie spe cjal ne, a gó rę

od umun du ro wa nia ko sza ro we go, pew nie nikt by

mi nie uwie rzył. Lecz na ja kiej wy so ko ści znaj -

du ją się ostre ele men ty au ta wy pad ko we go?

Na wy so ko ści nóg, któ re – nie za bez pie czo ne

w szcze gól ny spo sób – na -

ra żo ne są na zra nie nie. Na -

chy la my się nad wra kiem,

pra cu je my na rzę dzia mi

itd. Wte dy tra ci my z po la

wi dze nia na sze no gi i cał -

ko wi cie za po mi na my

o kon tro li ich bez pie czeń -

stwa. Od wrot nie jest z rę -

ka mi. Pod czas wy ko -

nywa nia prac, nad któ ry mi

się sku pia my, za wsze kon -

tro lu je my rę ce (na wet pod -

świa do mie) i za wsze

ma my je na wi do ku. Czę sto sto su je my przy

tym ja skra we rę ka wi ce do ra tow nic twa tech nicz -

ne go, któ re w tym do dat ko wo po ma ga ją. Dla-

cze go za tem ra tow ni cy ma ją ra czej ten den cję 

do za kła da nia sa mych kur tek, a nie spodni? 

To py ta nie re to rycz ne. Nie na ma wiam do zdej -

mo wa nia kur tek pod czas dzia łań. Chcia łem po -

ka zać, że za kła da nie sa mej gó ry umun du ro wa nia

spe cjal ne go jest sy tu acją naj bar dziej nie bez piecz -

ną, je śli cho dzi o bhp. Za wsze na le ży za kła dać 

za rów no kurt kę, jak i spodnie. Świa do mość ra -

tow ni ka, że je go no gi są chro nio ne ubra niem spe -

cjal nym, wpły wa na je go dzia ła nie – choć to

brzmi mo że dziw nie. Ma jed nak mniej sze opo ry,

że by uklęk nąć i zaj rzeć pod wrak niż oso ba

ubrana w spodnie od ubra nia ko sza ro we go. 

Roz po zna nie sfe rycz ne

De fi ni cję roz po zna nia sfe rycz ne go stwo rzy -

łem sam. Wy pra co wa łem ją w wy ni ku wie lu

szko leń i dzia łań z za kre su ra tow nic twa tech -

nicz ne go. Od po wia da ona mo im zda niem po -

trze bie peł ne go wy czer pa nia te ma tu roz po zna nia

pod czas wy pad ków dro go wych. Jest to roz po -

zna nie ba da ją ce prze strzeń wo kół po jaz du

i na róż nych wy so ko ściach – czy li w pew nym

sen sie od wró co ne roz po zna nie 360. W roz po -

zna niu 360 wzrok kie ru je się w stro nę wra ku.

W roz po zna niu sfe rycz nym au to wy pad ko we

ma się za ple ca mi. Po wszech nie wia do mo, że

oso by po szko do wa ne, któ re nie za pię ły pa sów,

mo gą wy paść z po jaz du i znaj do wać się na wet

w du żej od le gło ści od au ta, któ rym je cha ły. 

To ni by oczy wi ste, ale w fer wo rze dzia łań ra -

tow ni czych ma my jed nak ten den cję do pa trze -

nia tu ne lo we go. Je śli w po jeź dzie znaj du je się

oso ba po szko do wa na, to dzia ła nia wszyst kich

ra tow ni ków za czy na ją się sku piać wła śnie

na niej. Ist nie je ry zy ko po mi nię cia in nych, istot -

nych źró deł in for ma cji. Ko lej ny raz wi dać, jak

waż ny jest po dział obo wiąz ków w ze spo le ra -

tow ni czym. Oso by, któ re wy pa dły z po jaz du

pod czas je go da cho wa nia (ro lo wa nia), czę sto

mo gą znaj do wać się na wy so ko ści – drze wach,

słu pach, bram kach sys te mów mo ni to rin gu itp. 

Do brą prak ty ką pod czas roz po zna nia jest gło -

śne ak cen to wa nie swo ich spo strze żeń. Ra tow nik,

któ ry po zy skał in for ma cję, np. na ja kim pa li wie

jeź dził da ny po jazd, gło śno o tym mó wi w krót -

kim, ha sło wym ko mu ni ka cie. To rów nież po -

rząd ku je pra cę i wy wo łu je od po wied nie póź-

niej sze za cho wa nia po zo sta łych ra tow ni ków.

Na pew no in ne jest na sta wie nie stra ża ka, gdy

usły szy „olej na pę do wy”, in ne, gdy pad nie ha sło

„ben zy na”, „gaz” al bo „hy bry da”. Nie mniej jed -

nak naj go rzej jest, je śli ca ły ze spół nie wie,

z czym ma do czy nie nia i naj praw do po dob niej

nie mo że się sku pić na swo jej czę ści za da nia, bo

nie ma wszyst kich in for ma cji po zy ska nych pod -

czas roz po zna nia (pe wien psy cho lo gicz ny aspekt

dzia łań ra tow ni czych). Ha sło „aku mu la tor odłą -

czo ny”, „uwa ga: szy ba” da je po czu cie bez pie -

czeń stwa lub in for ma cję, że mu si my się na coś

przy go to wać – np. na huk roz bi ja nej szy by.

st. kpt. Ra fał Pod la siƒ ski jest do wód cà
zmia ny w JRG 15 w War sza wie, 

człon kiem spe cja li stycz nej gru py 
po szu ki waw czo -ra tow ni czej

Li te ra tu ra

[1] Piotr P. Bie lic ki, Tak ty ka dzia łań ga śni czych dla

słu cha czy kur su kwa li fi ka cyj ne go sze re go wych Pań -

stwo wej Stra ży Po żar nej, War sza wa 2004.
[2] Za sa dy or ga ni za cji ra tow nic twa che micz ne go

i eko lo gicz ne go w kra jo wym sys te mie ra tow ni czo -ga -

śni czym, War sza wa, li piec 2013.
[3] Pro ce du ra me dycz na nr 1 – se kwen cja za ło żeń tak -

tycz nych w ra tow nic twie me dycz nym.
[4] Ma riusz Cho mon cik, Ze szy ty edu ka cyj ne z za kre -

su kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy dla ra tow ni ków

KSRG, No wy Sącz 2013.
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a wal ka to dzia ła nia po le ga ją ce m.in.

na bu do wie ob wa ło wań brze gów mor -

skich i ko ryt rzecz nych, a tak że ka na łów

od wad nia ją cych, osu sza niu te re nów nad mor -

skich i je zior. Z ko lei dzię ki do brze roz wi nię tej

flo cie i han dlo wi mor skie mu Kró le stwo Ni der -

lan dów (po tocz nie – Ho lan dia) sta ło się jed ną

z po tęg go spo dar czych Eu ro py, a ży zna gle ba

wy da wa ła i na dal wy da je ob fi te plo ny.

Krót ka hi sto ria
Ho lan dia jest kra jem ni zin nym, a 25% je go

po wierzch ni zaj mu ją de pre sje. Sza cu je się, że

ob ni ża ją się one o ok. 10 cm przez 100 lat. 

Ze wzglę du na ukształ to wa nie te re nu, są siedz -

two Mo rza Pół noc ne go oraz obec ność trzech

wiel kich rzek (Re nu, Mo zy i Skal dy) w Ho lan -

dii za cho dzą cią głe zmia ny o cha rak te rze 

geo gra ficz nym. Już oko ło 500 r. p.n.e. 

za miesz ku ją cy ten te ren Fry zo wie bu do wa li 

tzw. ter py (wio ski) na sztucz nie usy pa nych

wznie sie niach. Moż na je rów nież spo tkać w Pol -

sce, na Żu ła wach, gdzie w XVI w. osie dla li się

Ho len drzy. W III w. n.e. pod niósł się po ziom

mo rza, a wy stę pu ją ce czę sto po wo dzie spra-

wi ły, że Fry zo wie ma so wo emi gro wa li z te re -

nów nadbrzeż nych. 

W śre dnio wie czu na te re nie Ni der lan dów bu -

do wa no pierw sze za po ry z drew na, ka mie ni

i zie mi. W okre sie XIII-XV w. zmie niał się

kształt wy brze ża, po wsta ły Wy spy Za chod nio -

fry zyj skie oraz za to ka Zu ide rzee, a by ło to spo -

wo do wa ne wdar ciem się Mo rza Pół noc ne go

w głąb lą du. W XVI w. sto so wa no tech ni ki osu -

sza nia je zior i tor fo wisk, upo wszech nia ne na ca -

łym świe cie – wszę dzie tam, gdzie osie dli li się

Ho len drzy. Po le ga ły one na bu do wie ob wa ło -

wań i gro bli, a oto czo ne w ten spo sób ob sza ry

sta no wi ły pro to typ po lde rów. 

Po cząt ko wo pró by re gu lo wa nia po zio mu

wo dy spro wa dza ły się do two rze nia otwo rów

w wa łach. Z cza sem sto so wa no urzą dze nia

do wy pom po wy wa nia wo dy na pę dza ne si łą

ludz kich rąk, a póź niej wy ko rzy stu ją ce tak że ko -

nie i wo ły. Prze ło mem w tech ni ce osu sza nia te -

re nów za le wo wych by ło za sto so wa nie w XV w.

wia tra ków [1]. Ich dzia ła nie spra wia ło, że wo da

z po lde rów by ła od pom po wy wa na do ka na łów

od pro wa dza ją cych. Roz miesz cze nie w rzę dzie,

w któ rym każ dy ko lej ny wia trak znaj do wał się

wy żej niż po przed ni, umoż li wi ło pom po wa nie

wo dy do ka na łów po ło żo nych wy żej. Wy na le -

zie nie pom py pa ro wej, a w ko lej nych la tach 

sil ni ka tło ko we go i elek trycz ne go wy par ło tra -

dy cyj ne wia tra ki. 

Ho len drzy od kil ku wie ków bu du ją ob wa ło -

wa nia brze gów mor skich, ka na łów od wad nia ją -

cych i ko ryt rzek. Aby zdo być ko lej ny ka wa łek

zie mi, osu sza ją te re ny nad mor skie. Cią gła wal -

ka z ży wio łem wpły nę ła na cha rak ter i uspo so -

bie nie Ho len drów. Są pra co wi ci, wy trwa li,

dzia ła ją ze spo ło wo i ła two mo bi li zu ją się w ob -

li czu klę ski ży wio ło wej. Wa run ki kli ma tycz ne

i geo gra ficz ne kra ju, a tak że kul tu ra i oby cza je

ho len der skie zna la zły od zwier cie dle nie na wet

w spo rcie na ro do wym, czy li łyż wiar stwie szyb -

kim. W od le głych cza sach łyż wy sta no wi ły naj -

ła twiej szą me to dę prze miesz cza nia się, za rów no

dla do ro słych ja dą cych do pra cy, jak i dla dzie -

ci pę dzą cych do szko ły. Oprócz jaz dy na łyż -

wach ho len der skie dzie ci już od naj młod szych

lat są oswa ja ne z wo dą po przez na ukę pły wa nia.

Funk cjo nu je tu sys tem Zwem -ABC, któ ry ma

w przy ja zny spo sób na uczyć dzie ci nie tyl ko

pły wać, lecz tak że ra dzić so bie w sy tu acji za gro -

że nia w wo dzie. Sys tem skła da się z trzech cer -

ty fi ka tów. Już po zdo by ciu pierw sze go (A)

dziec ko po tra fi wsko czyć do wo dy w ubra niu

i prze pły nąć od po wied ni od ci nek.

Przed ka ta stro fà
Eks per ci na wie le lat przed ka ta stro ficz ną po -

wo dzią z 1953 r. ostrze ga li o złym sta nie wa łów.

Ra port z 1928 r. wy ka zał, że wa ły w Za chod niej

Bra ban cji nie speł nia ją wy mo gów bez pie czeń -

stwa. W 1929 r. De par ta ment Dróg Wod nych

i Ro bót Pu blicz nych roz po czął ba da nie rzek

i wy brze ży, w tym kon dy cji wa łów. W 1934 r.

służ by oce nia ły stan ode bra ne go mo rzu te re nu

o na zwie Bies bosch. Pra wie wszyst kie wa ły

oka za ły się zbyt ni skie, a kon se kwen cje mo gą -

cej wy stą pić po wo dzi mia ły być ka ta stro fal ne

dla po bli skie go mia sta Do rdrecht. Dzia ła nia ma -

ją ce po pra wić ich kon dy cję, ale wy ma ga ją ce du -

żych na kła dów fi nan so wych, nie zo sta ły jed nak

pod ję te. Ta nim za mien ni kiem po pra wy bez pie -
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czeń stwa wa łów był „Mu ralt mu ur”, wy my ślo ny

przez na czel ni ka Wy dzia łu Tech nicz ne go Or ga -

ni za cji Ochro ny Wo dy Ro ber ta Ru dol pha Lo de -

wij ka de Mu ral ta. By ła to na zwa ścia ny

wznie sio nej na szczy cie wa łu [2]. Mia ła wy so -

kość 75 cm i zbu do wa na by ła z be to no wych

płyt. Do 1935 r. zo sta ło skon stru owa nych

ok. 120 km ścian Mu ral ta [3]. 

W 1932 r. zre ali zo wa no in ny pro jekt prze -

ciw po wo dzio wy. W wy ni ku od cię cia za to ki 

Zu ide rzee od Mo rza Pół noc ne go [4] ta mą

Afslu it dĳk (z ni der landz kie go – ta ma za my ka -

ją ca) po wstał zbior nik Ĳssel me er, o po wierzch -

ni 1100 km². W tym re jo nie w 1916 r. wy stą pi ła

po wódź, a zbior nik był pró bą za bez pie cze nia

przed ko lej ną ka ta stro fą. Co cie ka we pierw szą

pro po zy cję po dob nych za bez pie czeń przed sta -

wio no już w 1667 r., ja ko plan za bez pie cze nia

przed wo dą wdzie ra ją cą się w głąb lą du pod -

czas sztor mów lub przy pły wów. Ów cze sne

moż li wo ści tech nicz ne by ły jed nak nie wy star -

cza ją ce. Do pie ro w 1891 r. in ży nier Cor ne lis

Le ly za pro po no wał bu do wę za po ry za my-

kają  cej za to kę. Jej bu do wa roz po czę ła się

w 1927 r., a za koń czy ła w 1932 r. Po wsta ła ta -

ma o dłu go ści 32 km, sze ro ko ści 90 m i 7,25 m

wy so ko ści nad po zio mem mo rza. Bu do wa za -

po ry po zwo li ła na osu sze nie i za go spo da ro wa -

nie czę ści wy dzie lo ne go te re nu. Obec nie przez

ta mę Afslu it dijk prze bie ga od ci nek naj dłuż szej

w Ho lan dii au to stra dy A7. 

Od 1938 r. Jo han van Ve en – na zy wa ny oj -

cem Pla nu Del ta [5], ba dał stan za bez pie czeń

przed po wo dzią i opra co wał pro jek ty pew nych

no wa tor skich roz wią zań [6]. Z uwa gi na wy -

buch II woj ny świa to wej nie zo sta ły zre ali zo -

wa ne, a znisz cze nia wo jen ne i ko niecz ność ich

usu wa nia spra wi ły, że wy go spo da ro wa nie

środ ków fi nan so wych na za bez pie cze nia prze -

ciw po wo dzio we by ło dość kło po tli we.

Sło ny pro blem 
Tym cza sem po ja wił się ko lej ny pro blem.

Otóż ze wzglę du na po głę bio ne dro gi wod ne

w po bli żu wy brze ża wo da mor ska z ła two ścią

prze do sta wa ła się w głąb lą du, a w re zul ta cie

rów nież do wód grun to wych. Utrud nia ło to,

a czę sto wręcz unie moż li wia ło upra wę roli. 

Stra ty rol ni ków i ca łe go spo łe czeń stwa by ły

ogrom ne, więc De par ta ment Dróg Wod nych

i Ro bót Pu blicz nych szu kał roz wią za nia. Do -

stęp ne środ ki fi nan so we w pierw szej ko lej no ści

by ły prze zna cza ne na od sa la nie gle by, a od na -

wia nie sta rych za bez pie czeń prze ciw po wo dzio -

wych znów ze szło na dal szy plan. Nie mniej

jed nak kraj pod no sił się z wo jen nych znisz czeń,

roz wi jał się go spo dar czo, licz ba uro dzeń wzra -

sta ła i wy da wa ło się, że wszyst ko zmie rza 

w jak naj lep szym kie run ku. Tym cza sem 1 lu te -

go 1953 r. oka za ło się, że mo rze wciąż za gra ża

Ho len drom. 

Wa run ki po go do we
Niż at mos fe rycz ny na po łu dniu Is lan dii po -

wstał 30 stycz nia 1953 r. Po głę bił się i prze szedł

nad Szko cję. Oko ło 1.00 w no cy za ni żem wy -

two rzył się sztorm. Po cząt ko wo niż prze niósł się

na wschód, ale pół noc no -za chod ni sztorm pro -

wa dził go w kie run ku po łu dnio wo -wschod nim.

Wkrót ce sztorm wy stę po wał nad ca łym Mo rzem

Pół noc nym. Co praw da na dal naj sil niej szy był

w po bli żu Szko cji, jed nak że po po łu dniu

31 stycz nia po przez Da nię i wy brze że nie miec -

kie zbli żył się do wy brze ża ho len der skie go.

W no cy 31 stycz nia sztorm nad Mo rzem Pół noc -

nym był jesz cze sil niej szy, osią ga jąc 11 stop ni

w dwu na sto stop nio wej ska li Be au for ta (scha rak -

te ry zo wa ne ja ko gwał tow ny sztorm i nad zwy -

czaj wiel kie fa le na mo rzu), a przy wy brze żu

ho len der skim – 10 stop ni. Pręd kość wia tru wy -

no si ła po nad 100 km/h [7]. Wy so kość fa li przy -

pły wo wej spo wo do wa nej sztor mem osią ga ła

na wy brze żach Ho lan dii 11 stóp (3,4 m),

a na otwar tym mo rzu po nad 18 stóp (5,6 m), 

po wy żej po zio mu mo rza [8]. Przed sztor mem

ostrze gał co praw da Kró lew ski In sty tut Me te -

oro lo gicz ny, jed nak że ska la zda rze nia by ła

o wie le więk sza niż to, cze go spo dzie wał się in -

sty tut i co mo gły za po wia dać wszel kie do tych -

cza so we do świad cze nia ho len der skie. Sztorm

oka zał się bar dziej nie bez piecz ny, niż po cząt ko -
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wo prze wi dy wa no, głów nie dla te go, że w tym

sa mym cza sie miał miej sce przy pływ. Do kład -

nie 1 lu te go po godz. 4.00 u wy brze ży Ze lan dii

i Flan drii na stą pił naj sil niej szy przy pływ w ro -

ku, tzw. pływ sy zy gij ny – wy stę pu ją cy wte dy,

gdy Słoń ce i Księ życ usy tu owa ne są w pro stej

li nii z Zie mią [9]. Ta ki układ ciał nie bie skich

mo że się zda rzyć raz na kil ka dzie siąt lat. Po łą -

cze nie z nie spo ty ka nie sil nym sztor mem, gna-

ją cym do dat ko wo ma sy wo dy na wy brze ża

Ho lan dii, przy nio sło ka ta stro fal ne skut ki.

Fa le po wo dzio we
O świ cie 1 lu te go wo da prze rwa ła wa ły prze -

ciw po wo dzio we, naj pierw w miej sco wo ściach

Kru inin gen, Kort ge ne i Oude Ton ge. W Nie uwe -

kerk za bi ła 288 osób [10], czy li 15% po pu la cji

te go mia sta. Po ziom mo rza w Vlis sin gen osią -

gnął re kor do wą wy so kość 4,55 m po nad NAP

(Nor ma al Am ster da ms Pe il – tzw. ze ro am ster -

dam skie). Gro ble ule gły na po ro wi wo dy w 89

miej scach, po wsta ło ok. 187 ki lo me trów wyrw,

przez któ re wo da swo bod nie się prze le wa ła.

Lud ność za miesz ku ją ca za gro żo ny ob szar nie

zo sta ła po in for mo wa na o za ist nia łej sy tu acji

z po wo du nie spraw nie funk cjo nu ją ce go sys te -

mu ostrze ga nia. Ze snu obu dzi ła ją wo da. Lu -

dzie ucie ka li ze swo ich go spo darstw, a je śli nie

by ło to już moż li we, wcho dzi li na stry chy lub

da chy do mów i tam, na mro zie, cze ka li na po -

moc. Ci, któ rzy mie li wła sne ło dzie, ewa ku owa li

ro dzi ny i są sia dów. W pierw szych go dzi nach ka -

ta stro fy wszy scy mo gli li czyć je dy nie na ta ką

wza jem ną po moc. Nie dłu go po ude rze niu pierw -

szej fa li znad po zio mu wo dy wy sta wa ły tyl ko

da chy, frag men ty wa łów i czub ki drzew. Dru ga

fa la po wo dzio wa na de szła nie dziel ne go po po łu -

dnia. Po gor szy ła już i tak kry tycz ną sy tu ację.

Po przez prze rwa ne wa ły wo da z ła two ścią i ze

zwięk szo ną si łą wdzie ra ła się w głąb lą du, po -

więk sza jąc roz miar ka ta stro fy. Mia sta Scho u-

wen -Du ive land, Go eree -Over flak kee i Tho len

prak tycz nie zna la zły się pod wo dą. Wo da wdar -

ła się na od le głość 75 km w głąb lą du, po kry wa -

jąc ob szar o po wierzch ni 200 000 ha. Skut ki

po wo dzi spo tę go wał sil ny wiatr i ni skie, zi mo -

we tem pe ra tu ry.

Dzia ła nia ra tow ni cze
Pierw szy mi oso ba mi, któ re do tar ły na za la -

ne te re ny Scho uwen -Du ive land i Go eree -Over -

flak kee, by li ry ba cy z Urk. W nie dzie lę,

po usły sze niu wia do mo ści w ra diu, po je cha li oni

au to bu sem do por tu w Bre skens, gdzie by ły za -

ko twi czo ne ich ło dzie. Wie czo rem wy ru szy li

na po moc po szko do wa nym. Po do tar ciu na miej -

sce ry ba cy na wią za li kon takt z Ra diem Sche vin -

gen i prze ka za li in for ma cję o za sta łej sy tu acji

[11]. Rząd ho len der ski ogło sił stan klę ski ży wio -

ło wej. Wszyst kie moż li we si ły i środ ki zo sta ły

skie ro wa ne do dzia łań ra tow ni czych i ma ją cych

za po bie gać zwięk sza niu strat. Przez pierw sze

trzy dni woj sko ewa ku owa ło lud ność oraz na -

pra wia ło wa ły wraz z miesz kań ca mi. Przez ko -

lej ne dni pro wa dzo no ewa ku ację zwie rząt. 

Już 1 lu te go zo sta ły utwo rzo ne spe cjal ne

punk ty me dycz ne, gdzie le ka rze, chi rur dzy i pie -

lę gniar ki udzie la li nie zbęd nej po mo cy, a tak że

punk ty tech nicz ne, gdzie na pra wia no środ ki

trans por tu oraz ma szy ny, któ re mo gły zo stać

wy ko rzy sta ne do ewa ku acji lub od bu do wy tam

[12]. Te go dnia o godz. 17.00 Sprzy mie rzo ne 

Si ły Po wietrz ne Eu ro py Środ ko wej (AAFCE)

zo sta ły po pro szo ne o wy sła nie w try bie na tych -

mia sto wym na za gro żo ne te re ny 20 śmi głow -

ców. Śmi głow ce Sa be ny (Bel gij skich Li nii

Lot ni czych) i Kró lew skiej Ma ry nar ki Wo jen nej

roz po czę ły dzia ła nia ra tow ni cze 2 lu te go, a na -

stęp ne go dnia przy by ły pierw sze śmi głow ce ar -

mii Sta nów Zjed no czo nych, wy ko rzy sty wa ne

do dal szej ewa ku acji. Uda ło się dzię ki te mu ura -

to wać 2030 osób w dniach od 3 do 5 lu te go [13].

Po moc po le ga ła rów nież na spon ta nicz nie roz -

po czę tej ak cji zbiór ki żyw no ści i ubrań dla po -

wo dzian. Da nia, Fin lan dia, Nor we gia i Szwe cja

prze ka za ły go to we do my dla ofiar po wo dzi. Od -

po wiedź na ape le o po moc by ła tak ogrom na,

że 4 lu te go Czer wo ny Krzyż po pro sił o za prze -

sta nie wy sy ła nia ubrań i me bli, po nie waż bra ko -

wa ło miej sca do prze cho wy wa nia tylu rze czy. 

W ośrod kach po mo cy zor ga ni zo wa nych w szko -

łach i do mach kul tu ry, na te re nach nie za gro żo -

nych po wo dzią, m.in. w Rot ter da mie i Go es,

zna la zło schro nie nie 72 tys. osób [14]. W cią gu

ty go dnia zgło si ło się ok. 30 tys. wo lon ta riu szy

do na praw gro bli [15]. Po waż ne wy rwy w więk -

szo ści zo sta ły za mknię te przy uży ciu ke so nów

(wy ko na nych ze sta li lub żel be tu szczel nych

skrzyń z otwar tym dnem), z ko lei mniej sze

głów nie za po mo cą wor ków z pia skiem. Przez

rok po szko do wa ni wra ca li do swo ich do mów,

jed nak do wio sny 1954 r. jesz cze oko ło 5 tys.

miesz kań ców nie zde cy do wa ło się na po wrót. 

Znisz cze nia
Pierw sze go dnia po wo dzi ra dio po da wa ło że

w po wo dzi zgi nę ło kil ka dzie siąt osób, jed nak

każ de go dnia licz ba ta wzra sta ła – osta tecz nie

do 1835 osób, a 100 tys. lu dzi stra ci ło swo je do -

my. Pod czas po wo dzi uto nę ło 200 tys. sztuk 

by dła, a 26 tys. do mów i 300 farm zo sta ło znisz -

czo nych [16]. Naj bar dziej ucier pia ły pro win cje:

Ze lan dia, Ho lan dia Po łu dnio wa, Pół noc na Bra -

ban cja oraz wy spa Te xel w Ho lan dii Pół noc nej.

Stra ty osza co wa no na 1,5 mld gul de nów (wa lu -

ta wy co fa na i za stą pio na przez eu ro, w prze li -

cze niu to oko ło 3 mld zł). 

Sztorm na Mo rzu Pół noc nym spo wo do wał

szko dy nie tyl ko na wy brze żu ho len der skim,

lecz tak że an giel skim, bel gij skim, duń skim

i fran cu skim. 

W Wiel kiej Bry ta nii po nad 1600 km li nii
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Cie ka wost ki
• Cha rak te ry stycz nym ele men tem kra jo bra zu Ho lan dii są po lde ry. Pierw sze z nich po wsta ły w VIII w.
n.e. Po lder to te ren pod mo kły oto czo ny wa łem lub gro blą [17], we wnątrz po dzie lo ny ro wa mi me -
lio ra cyj ny mi, z któ rych wo dę wy pom po wu je się po za wał do sys te mu je zior i ka na łów od wad nia ją -
cych, peł nią cych funk cję zbior ni ka re ten cyj ne go, a da lej do mo rza. Każ dy rol nik dba o droż ność
ka na łów na te re nie, któ ry jest je go wła sno ścią. 
• Do koń ca XIX w. funk cjo no wa ło oko ło 10 tys. wia tra ków, dziś zo sta ły za stą pio ne przez ste ro wa ne
kom pu te ro wo sta cje pomp. Prze trwa ło ich około 1000. Słu żą głów nie ja ko obiek ty tu ry stycz ne
i miesz kal ne, a naj star szy z nich – Gra fe lij ke Ko ren mo len, zbu do wa ny w 1441 r., znaj du je się w miej -
sco wo ści Zed dam.
• W 1607 r. po wstał plan osu sze nia je zio ra Be em ster, z uwa gi na za po trze bo wa nie na grun ty rol ne.
Przez 5 lat osu szo no 72 km2 zie mi i w 1612 r. za koń czo no pra ce. No wy po lder po dzie lo ny zo stał
w no wa tor ski spo sób, na kwa dra ty tej sa mej wiel ko ści (o dłu go ści bo ku 900 m), z ko lei kwa drat
na pięć dzia łek o wy mia rach 180 m x 900 m. Wy dzie lo na dział ka sta no wi ła stan dar do wą par ce lę
prze zna czo ną na jed no go spo dar stwo. Układ Be em ster po słu żył ja ko wzór w 1625 r. przy pla no wa -
niu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go No we go Jor ku, daw niej No we go Am ster da mu (siat ka ulic
na Man hat ta nie jest iden tycz na, jak plan po lde ru). W 1999 r. po lder zo stał wpi sa ny na Li stę Świa to -
we go Dzie dzic twa Kul tu ro we go i Na tu ral ne go UNESCO. 
• Nor ma al Am ster da ms Pe il (NAP) – tzw. ze ro am ster dam skie. Pier wot nie ob li czo ne w latach 1683-
1684 [18], ja ko śred ni po ziom wo dy w cza sie let nich przy pły wów w rze ce IJ, obec nie to pod sta wa
po mia ru wy so ko ści nad po zio mem mo rza w ca łej Eu ro pie. Dla bez pie czeń stwa Ho len drów dzię ki
te mu wskaź ni ko wi spraw dza ny i kon tro lo wa ny jest po ziom wo dy w ca łym kra ju. Moż na rów nież po -
rów nać naj niż szy punkt Ho lan dii (oko li ce au to stra dy A20, w po bli żu mia sta Nie uwer kerk: – 6,74 m
po ni żej NAP) i naj wyż szy (gó ra Va al ser berg: 322,7 m po wy żej NAP).



brze go wej i wa łów nad mor skich zo sta ło znisz -

czo nych, wo da za la ła 1000 km2 lą du. Po nad

24 tys. obiek tów zo sta ło uszko dzo nych, a po -

nad 30 tys. osób ewa ku owa ło się z za gro żo ne go

te re nu. Sza cu je się, że w cza sie po wo dzi zgi nę -

ło 307 osób. W Bel gii szko dy by ły mniej sze

w po rów na niu do tych po nie sio nych w Wiel kiej

Bry ta nii, nie mniej jed nak ży cie stra ci ło 25 osób,

a po nad 4400 ha te re nu zo sta ło za la ne.

Na otwar tym mo rzu za to nął prom pa sa żer ski

Prin cess Vic to ria, 133 pa sa że rów stra ci ło ży cie. 

Plan Del ta
Po wódź z 1953 r. po zo sta wi ła wy raź ny ślad

w świa do mo ści Ho len drów. Rząd nie był ob wi -

nia ny za za ist nia łą sy tu ację, opi nia pu blicz na na -

ci ska ła jed nak na pod ję cie dzia łań, któ rych

ce lem mia ło być za po bie ga nie ta kim sy tu acjom

w przy szło ści. Pre mier Ho lan dii Wil lem Dre es

ogło sił 4 lu te go 1953 r., że od bu do wa wa łów jest

prio ry te tem. Dwa dzie ścia dni po ka ta stro fie,

21 lu te go 1953 r., po wo ła no Ko mi sję Del ty (tzw.

Del ta com mis sie). Na jej cze le sta nął dy rek tor

ge ne ral ny Mi ni ster stwa In fra struk tu ry i Śro do -

wi ska Au gust God fried Ma ris. Za da niem ko mi -

sji by ło zba da nie przy czyn i skut ków ka ta stro fy

oraz przed sta wie nie pro po zy cji dzia łań za po bie -

gaw czych. Wszyst kie uszko dze nia w gro blach

(jak sza co wa no, ok. 500 mniej szych i 67 po waż -

nych) zo sta ły na pra wio ne do 6 li sto pa da 1953 r.

Plan Del ta zo stał za koń czo ny w 1986 r., ale

w wal ce z wo dą Ho len drzy nie po prze sta li tyl -

ko na je go re ali za cji, o czym bę dzie moż na prze -

czy tać w ko lej nej czę ści ar ty ku łu.

st. sekc. Re na ta Gol ly 
jest pra cow ni kiem SGSP 
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Prze rwa nie wa łów w Pa pen drecht (Ho lan dia Pół noc na) Ru iny na za la nych ob sza rach
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o mi ny źle za pro jek to wa ne, wy ko na ne

z nie wła ści wych ma te ria łów i po zba -

wio ne re mon tów są przy czy ną tra ge dii.

Każ de go ro ku wie lu lu dzi ule ga za tru ciu tlen -

kiem wę gla, a stra ty spo wo do wa ne po ża ra mi

bu dyn ków i za bu do wań sza co wa ne są w dzie -

siąt kach mi lio nów zło tych. Na gmin ne jest

użyt ko wa nie ko mi nów bez od bio rów ko mi niar -

skich oraz lek ce wa że nie obo wiąz ku okre so -

wych prze glą dów i czysz cze nia in sta la cji

spa li no wych lub sa mo wol ne do ko ny wa nie

w nich zmian i prze ró bek.

Ko min
Ko min to in te gral na część bu dow li al bo kon -

struk cja wol no sto ją ca (mu ro wa na, be to no wa,

me ta lo wa bądź in na). Za wie ra je den lub wię cej

pio no wych prze wo dów słu żą cych do od pro wa -

dze nia z po miesz cze nia po wie trza lub spa lin

z urzą dze nia grzew cze go. Pod sta wo wym za da -

niem ko mi na jest za pew nie nie sku tecz ne go

i bez piecz ne go od pro wa dze nia spa lin (lub zu ży -

te go po wie trza) na ze wnątrz bu dyn ku. Zgod nie

z nor mą PN-EN 1443 Ko mi ny. Wy ma ga nia

ogól ne ko mi nem na zy wa na jest „kon struk cja

skła da ją ca się z war stwy lub kil ku warstw za -

wie ra ją cych w so bie ka nał spa li no wy”. Po nad to

two rzy go prze wód po łą cze nio wy, tzw. czo puch

lub łącz nik, a tak że na sa da za in sta lo wa na na wy -

lo cie. Na to miast sys tem ko mi no wy to „ko min

zmon to wa ny z od po wied nich czę ści do star czo -

nych al bo okre ślo nych przez jed ne go pro du cen -

ta, któ ry obej mu je gwa ran cją ca ły ko min”.

Sys te my ko mi no we i spa li no we moż na skla -

sy fi ko wać we dług róż nych kry te riów. Ze wzglę -

du na kon struk cję ko mi ny dzie li my na:

• wie lo war stwo we – we wnętrz na war stwa jest

be to no wa, ze wnętrz na to ochron ny płaszcz sta -

lo wy, a w środ ku znaj du je się izo la cja ciepl na,

• jed no war stwo we, o zło żo nej kon struk cji – 

ko mi ny ta kie sto su je się np. w cie płow niach lub

elek tro cie płow niach wy po sa żo nych w kil ka 

ko tłów o du żej mo cy ciepl nej. Skła da ją się one

z be to no wej obu do wy o du żej śred ni cy, we -

wnątrz któ rej znaj du ją się ko mi ny wie lo war -

stwo we od pro wa dza ją ce spa li ny od dziel nie

z każ de go ko tła,

• ko mi ny wbu do wa ne – ko mi ny we wnątrz bu -

dyn ków, daw niej wy ko ny wa ło się je z ce gły ce -

ra micz nej peł nej lub sza mo to wej, a obec nie ze

sta li szla chet nej.

Bio rąc pod uwa gę funk cję, mo że my wy od -

ręb nić ko mi ny:

• dy mo we – słu żą ce do od pro wa dze nia spa lin

z pa le nisk opa la nych pa li wem sta łym (spa li ny

za wie ra ją po za tlen ka mi ga zo wy mi rów nież py -

ły i sa dzę oraz nie wiel kie ilo ści pa ry wod nej),

• spa li no we – od pro wa dza ją ce spa li ny z pa le -

nisk ga zo wych i opa la nych pa li wa mi płyn ny mi,

któ re po za tlen ka mi azo tu i wę gla, rza dziej siar -

ki, za wie ra ją bar dzo du żo pa ry wod nej,

• wen ty la cyj ne (na wiew no -wy wiew ne) – słu żą -

ce do do star cza nia nie zbęd nej ilo ści po wie trza

ko niecz ne go w pro ce sie spa la nia oraz wy mia ny

zu ży te go po wie trza w po miesz cze niu.

Ze wzglę du na cha rak ter pra cy roz róż nia my

ko mi ny:

• mo kre – ni sko tem pe ra tu ro we ga zo we ko tły

c.o., ko tły kon den sa cyj ne, w któ rych tem pe ra tu -

ra spa lin wy no si 80-160°C,

• su che – ko mi ny od pa le nisk na pa li wo sta łe,

w któ rych tem pe ra tu ra spa lin wyż sza jest

niż 160°C,

• ko mi ny pra cu ją ce w nad ci śnie niu – gdy ci -

śnie nie we wnątrz ko mi na jest wyż sze od ze -

wnętrz ne go (at mos fe rycz ne go); są to ko mi ny

od pa le nisk z pal ni ka mi na dmu cho wy mi lub ko -

mi ny ze wspo ma ga niem me cha nicz nym za po -

mo cą wen ty la to rów ssą -

cych lub na dmucho wych.

Ko mi ny kla sy fi ku je my

też ze wzglę du na lo ka li -

za cję w bu dyn ku: ja ko 

ze wnętrz ne – do sta wio ne

do ścia ny ze wnętrz nej lub

wol no sto ją ce oraz we -

wnętrz ne – umiesz czo ne

naj czę ściej w we wnętrz nych

ścia nach bu dyn ku.

Wy ma ga nia 
Ko min po wi nien speł niać wy mo gi za war te

w Pol skich Nor mach do ty czą cych wy ma gań

tech nicz nych dla prze wo dów ko mi no wych oraz

pro jek to wa nia ko mi nów. Roz mia ry prze wo dów

okre ślo ne są w roz po rzą dze niu mi ni stra in fra -

struk tu ry z 12 kwiet nia 2002 r. w spra wie wa -

run ków tech nicz nych, ja kim po win ny od po-

wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie (DzU nr 75,

poz. 690).

Prze wód ko mi no wy mu si znaj do wać się

w ta kim miej scu, aby czo puch, czy li od ci nek 

łą czą cy piec z ko mi nem, był jak naj krót szy i do -

sto so wa ny do wa run ków pra cy da ne go urzą dze -

nia. Dłu gość czo pu cha nie mo że prze kra czać ¼

efek tyw nej wy so ko ści ko mi na (w przy pad ku ko -

mi nów dy mo wych i spa li no wych to od le głość

mie rzo na od pa le ni ska aż do wy lo tu ko mi na).

Mi ni mal ny spa dek po wi nien wy no sić 5% w kie -

run ku ko tła, a dłu gość prze wo du od chy lo ne go

od pio nu dla urzą dzeń ga zo wych nie mo że być

więk sza niż 2 m. 

Prze wód ko mi no wy wi nien być pro wa dzo -

ny pio no wo, a je go prze krój jed na ko wy na ca łej

dłu go ści. Do pusz cza się od chy le nie ko mi -

na w kie run ku pio no wym nie wię cej niż 30°,

z za sto so wa niem w czę ści sko śnej otwo ru re wi -
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TO MASZ SA WIC KI

Ko min pod lu pà
Rola kominów i instalacji spalinowych jest często
bagatelizowana. Dotyczy to zwłaszcza ich wpływu
na prawidłowe działanie urządzeń grzewczych, a co
najistotniejsze – bezpieczeństwo użytkowników.
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zyj ne go. Prze krój prze wo dów ko mi no wych mo -

że przyj mo wać kształt ko ła, owa lu, kwa dra tu lub

pro sto ką ta. 

Prze krój lub śred ni ca ko mi na nie mo że być

mniej sza od śred ni cy wy lo tu spa lin z ko tła.

W przy pad ku za mia ny pa li wa sta łe go na płyn ne

(lub od wrot nie) na le ży do sto so wać prze krój ko mi -

na do no wych wa run ków pra cy. Prze krój lub śred -

ni ca mu ro wa nych prze wo dów ko mi no wych

spa li no wych o cią gu na tu ral nym po win ny wy no -

sić co naj mniej 0,14 m, a przy za sto so wa niu sta lo -

wych wkła dów ko mi no wych co naj mniej 0,12 m. 

Ko tły grzew cze na pa li wa sta łe oraz ko min -

ki z otwar tym pa le ni skiem (lub za mknię tym

wkła dem ko min ko wym o wiel ko ści otwo ru pa -

le ni sko we go ko min ka do 0,25 m2) mo gą być

przy łą czo ne tyl ko do wła sne go, sa mo dziel ne go

prze wo du ko mi no we go dy mo we go, ma ją ce go

co naj mniej wy miar 0,14 × 0,14 m lub śred ni -

cę 0,15 m. W przy pad ku ko min ków o więk szym

otwo rze pa le ni sko wym – co naj mniej 0,14

× 0,27 lub śred ni cę 0,18 m. W więk szych prze -

wo dach o prze kro ju pro sto kąt nym sto su nek wy -

mia rów bo ków po wi nien wy no sić 3:2. 

Prze wo dy spa li no we i dy mo we mu szą być

wy po sa żo ne w za my ka ne szczel ne otwo ry wy -

cie ro we lub re wi zyj ne, a je śli wy stę pu ją spa li ny

mo kre, tak że w układ od pro wa dze nia skro plin.

Otwór re wi zyj ny na le ży umie ścić po ni żej 

pod łą cze nia czo pu cha, w od le gło ści 0,3 m od

pod ło gi, w ła two do stęp nym miej scu. 

Ko mi ny w ze wnętrz nych ścia nach bu dyn ku

oraz ko mi ny znaj du ją ce się na ze wnątrz bu -

dynku mu szą być izo lo wa ne ter micz nie. Tak że

prze dłu że nia ko mi nów (me ta lo we) po nad dach

bez względ nie po win ny być ocie pla ne. Nie ocie -

pla ne czę ści ko mi nów mo gą wy stę po wać 

je dy nie w we wnętrz nych ścia nach bu dyn ku

przy le ga ją ce go do po miesz czeń ogrze wa nych.

Wy lo ty ko mi nów na le ży wy po sa żyć w na sa -

dy ko mi no we, je że li wy ni ka to z po ło że nia

w okre ślo nej stre fie wia tro wej i lo kal nych wa -

run ków to po gra ficz nych.

Wszel kie ma te ria ły, z któ rych wy ko nu je się

prze wo dy ko mi no we, mu szą mieć do pusz cze nia

do sto so wa nia dla da ne go ty pu pa li wa. Po win -

ny być zgod ne z Pol ską Nor mą lub mieć ozna -

ko wa nie CE wraz z waż ną de kla ra cją zgod no ści

lub też waż ną apro ba tę tech nicz ną.

Sta ty sty ka po ̋a ro wa
Uży wa nie drew na i ma te ria łów drew no po -

chod nych do opa la nia pie ców i ko min ków po wo -

du je więk sze za gro że nie po ża ro we. Pro wa dzo ne

przez KG PSP sta ty sty ki wska zu ją, że licz ba po -

ża rów, któ rych przy czy ną by ły wa dy lub nie pra -

wi dło wa eks plo ata cja urzą dzeń grzew czych

na pa li wo sta łe, cie kłe i ga zo we, wzro sła z pra -

wie 9 tys. w 2011 r. do po nad 15 tys. w ro ku 2016

(o 66%). Po nad 90% po ża rów po wsta łych

od urzą dzeń grzew czych zwią za ne jest ze sto so -

wa niem w nich pa li wa sta łe go (pod sta wo wym

pa li wem w Pol sce jest wę giel ka mien ny). 

Po ża ry spo wo do wa ne przez wa dy i nie pra -

wi dło wą eks plo ata cję urzą dzeń grzew czych,

w któ rych zo sta li po szko do wa ni lu dzie, to oko -

ło 14%.

Bez pie czeƒ stwo po ̋a ro we
Użyt ko wa nie ko mi na wy ma ga speł nie nia

okre ślo nych wa run ków. Mu si być on wy bu do -

wa ny i eks plo ato wa ny zgod nie z prze pi sa mi pra -

wa bu dow la ne go i prze pi sa mi prze ciw -

po ża ro wy mi. Szcze gó ło we re gu la cje znaj du ją

się w roz po rzą dze niu mi ni stra in fra struk tu ry

z 12 kwiet nia 2002 r. w spra wie wa run ków tech -

nicz nych, ja kim po win ny od po wia dać bu dyn ki

i ich usy tu owa nie (DzU nr 75, poz. 690) oraz

w PN-EN 1443 Ko mi ny. Wy ma ga nia ogól ne.

Oto kil ka z nich.

– Prze wo dy spa li no we i dy mo we po win ny

być wy ko na ne z wy ro bów nie pal nych. 

– Prze wo dy lub obu do wa prze wo dów spa li -

no wych i dy mo wych po win ny speł niać wy ma -

ga nia nor my do ty czą ce ba dań ognio wych

ma łych ko mi nów. 

– In sta lo wa nie w ga ra żu stu dzie nek re wi zyj -

nych, urzą dzeń i prze wo dów ga zo wych, z za -

strze że niem § 164 ust. 6 ww. roz po rzą dze nia,

oraz umiesz cza nie otwo rów od pa le nisk lub

otwo rów re wi zyj nych prze zna czo nych do czysz -

cze nia ka na łów dy mo wych, spa li no wych i wen -

ty la cyj nych jest za bro nio ne. 

– Ko min po wi nien być od por ny na dzia ła nie

po ża ru sa dzy. 

– Prze wo dy spa li no we i dy mo we po win ny

być od da lo ne od ła two za pal nych, nie osło nię -

tych czę ści kon struk cyj nych bu dyn ku co naj -

mniej o 0,3 m, a od osło nię tych okła dzi ną

z tyn ku o gru bo ści 25 mm na siat ce al bo rów no -

rzęd ną okła dzi ną – co naj mniej 0,15 m.

Ze wzglę du na zło żo ny i skom pli ko wa ny

cha rak ter funk cji, ja kie peł nią ko mi ny, w tym za -

pew nie nie bez pie czeń stwa lu dziom, na le ży je

pod da wać okre so wej kon tro li i kon ser wa cji

zgod nie z § 34 roz po rzą dze nia mi ni stra spraw

we wnętrz nych i ad mi ni stra cji z 7 czerw ca

2010 r. w spra wie ochro ny prze ciw po ża ro wej

bu dyn ków, in nych obiek tów bu dow la nych i te -

re nów (DzU z 2010 r. nr 109, poz. 719) oraz

art. 62 usta wy z 7 lip ca 1994 r. Pra wo bu dow la ne

(DzU z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250). Na le -

ży pod kre ślić, że czyn no ści te po win ny być wy -

ko ny wa ne przez wy kwa li fi ko wa nych ko mi nia rzy. 

Po ̋a ry ko mi no we
Naj częst sze przy czy ny po ża rów, któ rych źró -

dło umiej sco wio ne jest w prze wo dach ko mi no -

wych, sta no wią wa dy kon struk cyj ne ko mi nów

oraz na gro ma dze nie się sa dzy. Pod czas eks plo -
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Rok

Wa dy urzà dzeƒ grzew czych 
na pa li wa

Nie pra wi dło wa eks plo ata cja urzà dzeƒ
grzew czych na pa li wa Ra zem

sta łe cie kłe i ga zo we sta łe cie kłe i ga zo we

2016 2 711 333 11 555 541 15 140

2015 2 321 266 9 509 512 12 608

2014 2 180 330 7 944 460 10 914

2013 2 320 292 7 462 425 10 499

2012 2 586 327 6 989 442 10 344

2011 2 151 292 6 108 431 8 982

Po ̋a ry spo wo do wa ne wa da mi lub nie pra wi dło wà eks plo ata cjà urzà dzeƒ grzew czych na pa li wo sta łe, cie kłe i ga zo we
w la tach 2011-2016

êró dło: opra co wa nie wła sne na pod sta wie da nych sta ty stycz nych KG PSP

Pa mię taj my o bez piecz nej eks plo ata cji 
urzą dzeń grzew czych:

• ter mi no wym i do kład nym czysz cze niu
ko mi nów (nie na le ży prze pro wa dzać go sa -
mo dziel nie), dzię ki cze mu nie do cho dzi
do na gro ma dze nia się w nich sa dzy, któ ra
mo że się za pa lić,
• sto so wa niu od po wied nie go ro dza ju
opa łu do da ne go ro dza ju pie ca,
• sto so wa niu za le ceń pro du cen ta i in sta la -
to ra urzą dze nia grzew cze go,
• nie pod łą cza niu do wspól ne go prze wo -
du ko mi no we go pie ców na róż ne pa li wa,
• nie do ko ny wa niu prze ró bek, na praw czy
kon ser wa cji prze wo dów ko mi no wych
przez nie wy kwa li fi ko wa ne oso by,
• nie udraż nia niu prze wo dów ko mi no wych
cie cza mi pal ny mi (wy pa la nie sa dzy),
• nie użyt ko wa niu ko mi na, któ ry uległ de -
struk cji z po wo du dłu giej eks plo ata cji, wa -
run ków at mos fe rycz nych, bra ku ocie ple nia
lub bra ku kon ser wa cji.



ata cji prze wo dów ko mi no wych mo że do cho dzić

do od kła da nia się w nich za nie czysz czeń, m.in.

osa dów sadz po wsta łych w wy ni ku spa la nia pa -

liw. Sa dza przyj mu je wie le róż nych po sta -

ci – od sa dzy płat ko wej, py li stej (fot. 1), przez

smo li stą, po naj gor szy z jej ro dza jów, tzw. sa dzę

szkli stą (fot. 2). Nie pra wi dło wa eks plo ata cja

prze wo dów ko mi no wych lub ich wa dy mo gą pro -

wa dzić do wy do sta wa nia się iskier z ko mi na lub

za pa le nia się sa dzy. 

Za pa le nie się sa dzy mo że na stą pić na sku tek

bra ku sys te ma tycz ne go czysz cze nia prze wo dów

ko mi no wych oraz sto so wa nia nie wła ści we go

pa li wa, w tym o du żej wil got no ści. Mo gą za ini -

cjo wać je iskry wy do by wa ją ce się z pa le ni ska

lub in ten syw ny (dłu gi) pło mień wy wo ła ny pa -

le niem np. tek tu ry, ga łę zi z igli wiem itp. 

Po nad to tem pe ra tu ra spa lin mo że osią gać na -

wet 1000-1200°C, co po wo du je szyb kie na grze -

wa nie prze wo du ko mi no we go, a więc po wsta je

ry zy ko za pa le nia przy le głych do nie go kon struk -

cji pal nych (fot. 3). Iskry lub pa lą ce się cząst ki

po ry wa ne są do gó ry i mo gą w znacz nej od le -

gło ści od miej sca ich emi sji do pro wa dzić do

po ja wie nia się ko lej nych ognisk po ża ru. To wa -

rzy szą ce po ża ro wi sa dzy mi kro ek splo zje mo gą

zaś skut ko wać znisz cze niem struk tu ry kon struk -

cyj nej ko mi na. 

Na gły wzrost tem pe ra tu ry we wnątrz ko mi -

na mo że do pro wa dzić do je go pę ka nia, ulat nia -

nia się tlen ku wę gla, a tak że wy do by wa nia

pło mie ni przez otwo ry po wsta łe bądź już ist nie -

ją ce, w po sta ci wy czy stek i re wi zji. In ny mi,

„nie po ża ro wy mi” przy czy na mi ulat nia nia się

tlen ku wę gla są naj czę ściej wa dy kon struk cyj ne

ko mi nów lub nie pra wi dło wo dzia ła ją cy sys tem

ko mi no wy od pro wa dza ją cy spa li ny. Obec ność

tlen ku wę gla w po miesz cze niach naj czę ściej

wy ni ka z nie droż no ści prze wo dów ko mi no -

wych, nie szczel no ści prze wo dów ko mi no wych

lub uszko dzeń rur łącz ni ko wych.

Za pa le nie pal nej kon struk cji da chu czy ścian

mo że być spo wo do wa ne nie szczel no ścią ko mi -

na (fot. 4), je go nie wła ści wym wy ko na niem oraz

bra kiem re spek to wa nia prze pi sów do ty czą cych

od le gło ści pal nych ele men tów kon struk cyj nych

od ko mi na (fot. 5). Ana li za wy bra nych po ża rów

wy ka za ła dość czę ste przy pad ki sty ku ko mi nów

z pal ny mi kon struk cja mi bu dyn ków (bel ka mi

stro po wy mi lub drew nia ny mi ele men ta mi kon -

struk cji da chów). 

To masz Sa wic ki jest bie głym sà do wym
z za kre su po ̋ ar nic twa
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1,2 Sa dza przyj mu je wie le ró˝ nych po sta ci – od sa -
dzy płat ko wej, py li stej (fot. 1), przez smo li stà, po naj -
gor szy z jej ro dza jów, tzw. sa dz´ szkli stà (fot. 2)
3 Tem pe ra tu ra spa lin mo ̋ e osià gaç na wet 1000-
1200°C, co po wo du je szyb kie na grze wa nie prze -
wo du ko mi no we go. Po wsta je ry zy ko za pa le nia przy -
le głych do nie go kon struk cji pal nych
4, 5 Za pa le nie pal nej kon struk cji da chu czy Êcian mo -
˝e byç spo wo do wa ne np. nie szczel no Êcià ko mi -
na (fot. 4) bàdê bra kiem re spek to wa nia prze pi sów
do ty czà cych od le gło Êci pal nych ele men tów kon -
struk cyj nych od ko mi na (fot. 5)

1

2

3

4

Przy kła dy po ̋ a rów
Po żar bu dyn ku jed no ro dzin ne go spo wo do wa ny zo stał nie spraw no ścią ukła du grzew czo -ko mi no we go. Ko min,

od któ re go po wstał po żar, zo stał pier wot nie wy ko na ny ja ko dwu ka na ło wy i po pro wa dzo ny w we wnętrz nej ścia -
nie no śnej. Prze cho dził przez piw ni cę, par ter, pierw sze pię tro i pod da sze. Wy lot tyl ko jed ne go ka na łu wy pro wa -
dzo no po nad dach, a dru gi, nie użyt ko wa ny, na kry to da chem. Przy le głe do ob mu rów ki ka na łu drew no by ło w tym
miej scu szcze gól nie na ra żo ne na spróch nie nie z po wo du za cią ga nia wil got ne go po wie trza z piw ni cy. Po wsta łe
próch no two rzy ło do bre śro do wi sko dla za ini cjo wa nia tle nia iskrą z ko mi na. Do wy do sta nia się iskier do nie czyn -
ne go ka na łu do szło w wy ni ku uszko dze nia prze gro dy roz dzie la ją cej użyt ko wa ny i nie użyt ko wa ny ka nał. By ło ono
nie moż li we do za uwa że nia z ze wnątrz obu do wy ko mi na. 

W in nym przypadku miej sce po wsta nia po ża ru usy tu owa ne by ło na po zio mie piw ni cy, w bez po śred niej bli -
sko ści klat ki scho do wej. Świad czy ły o tym wy pa le nia po wsta łe w ob rę bie klat ki scho do wej. Na stęp nie po żar roz -
prze strze nił się po przez ele men ty pal ne na pod da sze. Przy czy ną po ża ru był nie szczel ny prze wód dy mo wy (ko min),
do któ re go przy le ga ły drew nia ne ele men ty kon struk cyj ne bu dyn ku – bel ki stro po we po mię dzy pierw szym pię -
trem i użyt ko wym pod da szem. Na sku tek szcze li ny w ob mu rzu ko mi na prze pa lo na zo sta ła bel ka stro po wa. W tym
wła śnie miej scu do szło do za ini cjo wa nia po ża ru. Na stęp nie po żar prze niósł się na drew nia ną klat kę scho do wą i pal -
ną kon struk cję da chu. Ob mu rze ko mi na mia ło wie le ubyt ków w otyn ko wa niu i no si ło śla dy okop ce nia dy mem wy -
do by wa ją cym się z prze wo dów dy mo wych. Na sku tek po ża ru znisz cze niu ule gła czę ścio wo więź ba da cho wa
i przy kry cie da chu, a tak że ca łe pod da sze, klat ka scho do wa wraz z drew nia ny mi scho da mi, po miesz cze nia piw -
nicz ne w ob rę bie klat ki scho do wej oraz drzwi do miesz kań.

5



a kie twier dze nie wy ni ka przede wszyst -

kim z do świad cze nia – w po stę po wa niu

ad mi ni stra cyj nym nic nie jest tak pro ste,

jak by się na pierw szy rzut oka wy da wa ło, a wy -

da nie de cy zji ad mi ni stra cyj nej w spra wie to nie

je dy ny, choć ostat ni krok. Jed no cze śnie nic nie

jest też aż tak skom pli ko wa ne, by nie da ło się te -

go pra wi dło wo za sto so wać. Wy star czy po znać

pe wien klucz do roz wią zy wa nia ta kich za ga dek.

Nim jed nak przej dzie my do omó wie nia spo so -

bów uj mo wa nia eks per tyz w de cy zjach ad mi ni -

stra cyj nych, wy ja śnij my, co kry je się pod tym

po ję ciem. 

Eks per ty zy (i nieeks per ty zy)
Pol skie prze pi sy prze ciw po ża ro we są dość

ela stycz ne. Dzię ki te mu moż na po pra wiać stan

bez pie czeń stwa po ża ro we go rów nież w bu dyn -

kach ist nie ją cych czy w sy tu acjach, któ rych pra -

wo wprost nie prze wi du je. Wszyst ko za spra wą

wpro wa dzo nych cał kiem nie daw no do po rząd ku

praw ne go wy jąt ków od sztyw nych re guł. Owe

wy jąt ki to tak zwa ne wa run ki za mien ne (do nie -

daw na: za stęp cze i za mien ne), któ rych speł nie nie

po zwa la na nie sto so wa nie nie któ rych prze pi sów.

Tym sa mym oso ba zo bo wią za na do sto so wa nia

prze pi sów prze ciw po ża ro wych ma cał kiem spo -

re moż li wo ści dzia ła nia, nie mo że jed nak po stę -

po wać w spo sób cał ko wi cie do wol ny czy

au to ma tycz ny. 

Wa run ki za mien ne zy ska ły wiel ką po pu lar -

ność, sta ły się w za sa dzie dzia ła nia mi po wszech -

ny mi i re gu lar ny mi – obec nie pro wa dzi się

w cią gu ro ku po nad 4500 po stę po wań zwią za -

nych z ich prak tycz nym za sto so wa niem. 

Wa run ki za mien ne obej mu ją nie mal ca ły sys -

tem prze pi sów prze ciw po ża ro wych, a wy stę pu ją

w czte rech roz po rzą dze niach, do ty czą cych pię ciu

za sad ni czych za gad nień (ich kom plet ne ze sta wie -

nie za wie ra ram ka). Ma ją przy tym jed ną ce chę

wspól ną – sfor mu ło wa nie: wy ma ga nia, o któ rych

mo wa w […], mo gą być speł nio ne w spo sób in ny

niż okre ślo ny w roz po rzą dze niu, sto sow nie

do wska zań eks per ty zy tech nicz nej […] rze czo -

znaw cy […] do spraw za bez pie czeń prze ciw po ża -

ro wych, uzgod nio nych z wła ści wym ko men dan tem

wo je wódz kim Pań stwo wej Stra ży Po żar nej […]. 

Róż ni ce do ty czą róż nych pod staw praw nych

dzia ła nia, róż nych prze pi sów do za stą pie nia,

ewen tu al ne go udzia łu w pra cy rze czo znaw cy 

bu dow la ne go oraz przed ło że nia eks per ty zy

do uzgod nie nia jesz cze in nym or ga nom. Trzon

po zo sta je co do za sa dy ta ki sam. Oczy wi ście tak -

że tu taj po ja wia ją się wy jąt ki. Do ty czą one za -

opa trze nia w wo dę do ze wnętrz ne go ga sze nia

po ża ru i dróg po ża ro wych – eks per ty za rze czo -

znaw cy nie jest wy ma ga na, choć zwy kle i tak zo -

sta je za łą czo na do do ku men tów. 
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Wa run ki 
za mien ne (cz. 1)

PA WEŁ RO CHA LA

W czasie spotkań z pracownikami pionu
kontrolno-rozpoznawczego bardzo często pada

żargonowe pytanie, czy można wydać decyzję
na ekspertyzę. Odpowiedź brzmi: tak – w dodatku
na kilka sposobów, ale pod pewnymi warunkami.
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Wnio sek wraz z eks per ty zą bądź in nym wy -

mie nio nym w prze pi sach do ku men tem skła da

wła ści ciel (in we stor) bu dyn ku, obiek tu bądź te -

re nu. Waż ne, aby zo stał zło żo ny przez stro nę po -

stę po wa nia i w spra wie, w któ rej po stę po wa nie

mo że być pro wa dzo ne. W prak ty ce z jed nym

i dru gim wa run kiem by wa na praw dę róż nie. 

Zło żo ne do ku men ty ana li zu je KW PSP i wy da je

w spra wie po sta no wie nie, któ re mo że mieć jed -

ną z trzech po sta ci: 

1) uzgod nie nia eks per ty zy (do ku men tu) bez

uwag  – je śli treść eks per ty zy nie bu dzi żad nych

za strze żeń,

2) uzgod nie nia z uwa ga mi – je śli pro po zy cje

roz wią zań za mien nych za pro po no wa nych w eks -

per ty zie nie re kom pen su ją we dług or ga nu bra ku

za sto so wa nia prze pi sów wprost, ale ko rek ta tych

nie do cią gnięć jest moż li wa w po sta no wie niu,

w for mie do dat ko wych uwag do re ali za cji,

3) od mo wy uzgod nie nia – gdy da ne za war te

w eks per ty zie nie od po wia da ją rze czy wi sto ści, 

al bo pro po zy cje są nie do przy ję cia ze wzglę du

na in te res spo łecz ny, a uwa gi licz bo wo i wa go wo

prze wa ża ją nad pro po zy cja mi roz wią za nia pro -

ble mów. 

Na każ de z tych roz strzy gnięć słu ży stro nie

za ża le nie do ko men dan ta głów ne go PSP, któ ry

roz pa tru je je na za sa dach prze wi dzia nych dla try -

bu od wo ław cze go okre ślo ne go w Ko dek sie po -

stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go. 

Wy da je się, że sko ro ko men dant wo je wódz ki

wy dał już ja kiś akt wład czy, to po wi nien on wy -

star czyć do osta tecz ne go za ła twie nia spra wy,

prze cież ten or gan jest – w po tocz nym ro zu mie -

niu – „waż niej szy” od ko men dan ta po wia to we go

czy miej skie go. Tak jed nak nie jest, bo owo po -

sta no wie nie ktoś mo że za sto so wać w prak ty ce,

ale wca le nie mu si. Dzie je się tak z dwóch po wo -

dów. 

Po pierw sze KW PSP w spra wach, w któ rych

mo gą mieć za sto so wa nie wa run ki za mien ne lub

za stęp cze, nie jest upraw nio ny do wy da wa nia

w pierw szej in stan cji de cy zji do ty czą cej spo so bu

usu nię cia nie pra wi dło wo ści z za kre su ochro ny

prze ciw po ża ro wej – to pra wo, na mo cy art. 26

usta wy o PSP, przy słu gu je wy łącz nie KP(M) PSP.

Ko men dant wo je wódz ki zaj mu je ta kie sta no wi -

sko wy łącz nie w try bie od wo ław czym od de cy -

zji ko men dan ta po wia to we go. Nie mo że więc

dzia łać wład czo bez wcze śniej sze go dzia ła nia

pod le głe go mu or ga nu.

Po dru gie w spra wach wa run ków za mien nych

KW PSP nie wy da je de cy zji w ro zu mie niu

art. 104 § 1 k.p.a. (or gan ad mi ni stra cji pu blicz nej

za ła twia spra wę przez wy da nie de cy zji), lecz po -

sta no wie nie w ro zu mie niu art. 127 § 2 k.p.a. (po -

sta no wie nia do ty czą po szcze gól nych kwe stii

po ja wia ją cych się w to ku po stę po wa nia, lecz nie

roz strzy ga ją o isto cie spra wy), a to z punk tu wi -

dze nia pra wa ad mi ni stra cyj ne go bar dzo du ża róż -

ni ca. De cy zja to akt wład czy or ga nu za ła twia ją cy

spra wę w ca ło ści, koń czą cy po stę po wa nie w da -

nej in stan cji. Po sta no wie nie za ła twia spra wę

w czę ści, pod po wia da, jak ją moż na za ła twić, nie

roz strzy ga jąc jed nak o isto cie spra wy ani nie koń -

cząc de fi ni tyw nie po stę po wa nia. De cy zja to akt

głów ny, a po sta no wie nie – po moc ni czy. 

Wła ści ciel (użyt kow nik itd.) ma za tem obo -

wią zek re ali za cji de cy zji, ale mo że ją wy ko nać

w spo sób, na ja ki zga dza się KW PSP w po sta no -

wie niu. Oczy wi ście mo że przed sta wić do uzgod -

nie nia przez KW PSP kil ka róż nych eks per tyz

w tej sa mej spra wie, jed nak trze ba pa mię tać, że

wią że się to z do dat ko wy mi kosz ta mi. 

Oczy wi ście każ dy, czy ta jąc po wyż sze wy ja -

śnie nie, od czu wa dys kom fort zwią za ny ze skom -

pli ko wa niem po stę po wa nia oraz mniej szy lub

więk szy dy so nans: or gan niż sze go stop nia wy da -

je de cy zję, któ rą moż na wy ko nać zu peł nie ina -

czej, je śli tyl ko ta ką moż li wość da or gan

wyż sze go stop nia w po stę po wa niu nie bę dą cym

po stę po wa niem od wo ław czym i nie za koń czo -

nym de cy zją osta tecz ną. Wąt pli wo ści te go ro dza -

ju nie raz prze nio sły się do sal roz praw

wo je wódz kich są dów ad mi ni stra cyj nych. Tam

wy kształ ci ła się nie ko rzyst na dla PSP li nia

orzecz ni cza. W uza sad nie niach wy ro ków moż -

na zna leźć pew ne wspól ne stwier dze nie: KP (M)

PSP po wi nien w po stę po wa niu ad mi ni stra cyj nym

uwzględ niać wa run ki za mien ne i za stęp cze. 

Jed nak za war te w wy ro kach dal sze wska zów ki,

jak po stę po wać, są róż ne. Są dy róż nie wi dzą 

tak że ro lę or ga nu: od bier nej, ogra ni czo nej

do wzmian ki w po ucze niu de cy zji o moż li wo ści

sko rzy sta nia przez stro nę z wa run ków za mien -

nych (co jest naj wy god niej sze dla or ga nu PSP),

przez na ka za nie de cy zją ad mi ni stra cyj ną za ła -

twie nia spra wy w spo sób tym wa run kom od-

powiadający, po nie mal że na kaz ta kie go

sfor mu ło wa nia de cy zji ad mi ni stra cyj nej, by 

za stę po wa ła eks per ty zę rze czo znaw cy.

Ten ostat ni przy pa dek moż na po mi nąć w dal -

szych roz wa ża niach ja ko są do we ku rio zum,

zresz tą po do kład niej szym od czy ta niu ta kich wy -

ro ków oka że się, że nie o sa mą de cy zję ad mi ni -

stra cyj ną w nich cho dzi ło i że KP (M) PSP wca le

nie mu si za stę po wać rze czo znaw cy i in we sto ra

w ich dzia ła niach. Po zo sta je jed nak co raz więk -

sza gru pa wy ro ków na ka zu ją cych, by ko men dant

po wia to wy bądź miej ski, pro wa dząc po stę po wa -

nie ad mi ni stra cyj ne, koń czył je de cy zją na ka-

zu ją cą usu nię cie nie pra wi dło wo ści po przez za -

sto so wa nie wa run ków za mien nych. Są dy wy cho -

dzą bo wiem z za ło że nia, że kto jak kto, ale or gan

ad mi ni stra cji po wi nien wie dzieć, ja ki jest opty -

mal ny, a za tem moż li wy spo sób usu nię cia stwier -

dzo nych nie pra wi dło wo ści. Te go ro dza ju

sta no wi sko to już sta ły ele ment nie mal że wszyst -

kich po stę po wań są do wo -ad mi ni stra cyj nych

i wła ści wie nie ma od nie go uciecz ki. Stąd wła -

śnie bie rze się py ta nie, od któ re go za czą łem 

ar ty kuł, co raz czę ściej za da wa ne przez pre wen -

ty stów w ich żar go nie: Czy moż na wy dać de cy zję

na eks per ty zę?, któ re po win no brzmieć: Jak ująć
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De fi ni cje eks per tyz w prze pi sach 
Art. 6a ust. 1 usta wy z 24 sierp nia 1991 r. o ochro nie prze ciw po ża ro wej (DzU z 2016 r. poz. 191): 
1. Wy ma ga nia ochro ny prze ciw po ża ro wej do ty czą ce obiek tów bu dow la nych lub te re nów mo gą być

w przy pad kach okre ślo nych w prze pi sach do ty czą cych ochro ny prze ciw po ża ro wej speł nio ne w spo sób
in ny niż okre ślo ny w tych prze pi sach, je że li pro po no wa ne roz wią za nia za mien ne w sto sun ku do wy ma -
gań ochro ny prze ciw po ża ro wej ogra ni cza ją moż li wość po wsta nia po ża ru, a w ra zie je go wy stą pie nia:
1) za pew nia ją za cho wa nie no śno ści kon struk cji przez okre ślo ny czas;
2) za pew nia ją ogra ni cze nie roz prze strze nia nia się ognia i dy mu we wnątrz obiek tu bu dow la ne go;
3 za pew nia ją ogra ni cze nie roz prze strze nia nia się po ża ru na są sied nie obiek ty bu dow la ne lub te re ny 

przy le głe;
4) za pew nia ją moż li wość ewa ku acji lu dzi lub ich ura to wa nia w in ny spo sób;
5) uwzględ nia ją bez pie czeń stwo ekip ra tow ni czych.
Roz wią za nia za mien ne są wska za ne w prze pi sach do ty czą cych ochro ny prze ciw po ża ro wej:
• od no śnie wa run ków tech nicz no -bu dow la nych bu dyn ku: § 2 ust. 2 lub ust. 3a roz po rzą dze nia mi ni stra

in fra struk tu ry z 12 kwiet nia 2002 r. w spra wie wa run ków tech nicz nych, ja kim po win ny od po wia dać 
bu dyn ki i ich usy tu owa nie (DzU nr 75, poz. 690 ze zm.),

• od no śnie za opa trze nia w wo dę: § 8 ust. 3 roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji
z 24 lip ca 2009 r. w spra wie za opa trze nia w wo dę oraz dróg po ża ro wych (DzU nr 124, poz. 1030),

• od no śnie dróg po ża ro wych: § 13 ust. 4 wska za ne go po wy żej roz po rzą dze nia,
• od no śnie wy po sa że nia w urzą dze nia prze ciw po ża ro we: § 1 ust. 2 roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we -

wnętrz nych i ad mi ni stra cji z 7 czerw ca 2010 r. w spra wie ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn ków, in nych
obiek tów bu dow la nych i te re nów (DzU nr 109, poz. 719),

• od no śnie za bez pie cze nia prze ciw po ża ro we go baz i sta cji pa liw płyn nych: § 3 ust. 4 roz po rzą dze nia mi -
ni stra go spo dar ki z 21 li sto pa da 2005 r. w spra wie wa run ków tech nicz nych, ja kim po win ny od po wia dać
ba zy i sta cje pa liw płyn nych, ru ro cią gi prze sy ło we da le ko sięż ne słu żą ce do trans por tu ro py naf to wej
i pro duk tów naf to wych i ich usy tu owa nie (DzU nr 243, poz. 2063 ze zm.).



wa run ki za mien ne w po stę po wa niu ad mi ni stra -

cyj nym pro wa dzo nym przez or ga ny PSP w try bie

nad zo ru nad prze strze ga niem prze pi sów prze ciw -

po ża ro wych? I do pie ro po udzie le niu od po wie dzi

moż na py tać o kształt de cy zji ad mi ni stra cyj nej

koń czą cej po stę po wa nie. 

Ja koÊç po st´ po wa nia kon tro l -
ne go
Spra wy, w któ rych sto su je się wa run ki za -

mien ne, ma ją zwy kle bar dzo wy so ki cię żar ga -

tun ko wy, a co za tym idzie – są po ten cjal nie

kosz tow ne, a na wet bar dzo kosz tow ne dla wła -

ści cie la bu dyn ku czy te re nu. Dla te go nie wy star -

czy iść na kon tro lę, do pro wa dzić do pod pi sa nia

spo rzą dzo ne go skró tow ca mi pro to ko łu z czyn no -

ści kon tro l no -roz po znaw czych, a na stęp nie wy -

dać de cy zję ad mi ni stra cyj ną na pod sta wie

wła snej in tu icji i do wol nej in ter pre ta cji te go, co

z pro to ko łu da się od czy tać. 

Przede wszyst kim pro to kół z czyn no ści kon -

tro l no -roz po znaw czych po wi nien być czy tel ny.

Moż na go spo rzą dzać od ręcz nie, by le wy raź nym

pi smem. Nie ste ty, na wet wy peł nie nie pro to ko łu

na kom pu te rze nie gwa ran tu je czy tel no ści, je śli

z opi sów nie wy ni ka, co jest, a co nie jest nie pra -

wi dło wo ścią, a prze cież za war cie ta kich opi sów

po zba wia ło by stro nę po stę po wa nia ewen tu al ne -

go ar gu men tu, że nie zna ła usta leń or ga nu i nie -

ła two by ło by jej for mu ło wać za rzu ty o pro-

wa dze niu po stę po wa nia w spo sób na ru sza ją cy

prze pi sy k.p.a. do ty czą ce pro wa dze nia po stę po -

wa nia w spo sób za wi ły, nie bu dzą cy za ufa nia

do or ga nu, bez na le ży te go i wy czer pu ją ce go 

in for mo wa nia stron o oko licz no ściach fak tycz -

nych i praw nych spra wy (art. 7-9 k.p.a.). Pi sa nie

pro to ko łu tak, by tyl ko je go au tor mógł zro zu -

mieć, o co w nim cho dzi, za wsze w sy tu acjach

spor nych ob ra ca się prze ciw or ga no wi PSP 

i by wa dla są du ad mi ni stra cyj ne go punk tem 

wyj ścia do ne ga tyw nej oce ny ca ło ści dzia łań 

te go or ga nu. 

By wa ją też sy tu acje, gdy trud no w cza sie kon -

tro li roz strzy gnąć, czy da ny fakt jest nie pra wi dło -

wo ścią. Wów czas spo rzą dza się opi sy sta nu

fak tycz ne go, któ ry jest ana li zo wa ny do pie ro

w sie dzi bie KP (M) PSP. Nie jest to błę dem, ale

o ujaw nie niu ta kich nie pra wi dło wo ści na le ży po -

wia do mić stro ny po stę po wa nia, za nim zostanie

wy da na de cy zja ad mi ni stra cyj na, cze mu słu ży in -

sty tu cja wszczę cia po stę po wa nia oraz za wia do -

mie nia o je go eta pie koń co wym. 

Do ku men ta cja
Na wet je śli ta ki pro to kół jest szcze gó ło wo

oma wia ny z kon tro lo wa nym, na dal po zo sta nie

cał ko wi cie nie czy tel ny dla oso by, któ ra nie bra ła

udzia łu w czyn no ściach kon tro l no -roz po znaw -

czych, a na wet je śli bra ła, to nie ma wy kształ ce -

nia w za kre sie ochro ny prze ciw po ża ro wej. W do -

dat ku nie za wsze oso ba pod pi su ją ca pro to kół

(upo waż nio na przez stro nę do tej czyn no -

ści – art. 23 ust. 13 usta wy o PSP) ma przy miot

stro ny po stę po wa nia w ro zu mie niu art. 28 k.p.a.

lub peł no moc ni ka stro ny w ro zu mie niu art. 32-

33 k.p.a. W tej sy tu acji stro na bar dzo ła two mo -

że sfor mu ło wać wo bec or ga nu za rzut do ty czą cy

bra ku udzia łu w po stę po wa niu lub nie wła ści we -

go ze bra nia do wo dów w spra wie przez or gan,

choć pro to kół był spo rzą dzo ny zgod nie z pra wem

i pod pi sa ny bez uwag. Za tem gdy w obiek cie

stwier dzo no kry te ria za gro że nia ży cia lu dzi,

w związ ku z czym moż li we jest za sto so wa nie

prze pi sów tech nicz no -bu dow la nych, brak jest

dróg po ża ro wych do obiek tu bądź też za opa trze -

nia w wo dę do ze wnętrz ne go ga sze nia po ża ru,

wszel kie kry te ria do ty czą ce klu czo wych pa ra me -

trów wszyst kich wy mie nio nych wcze śniej ele -

men tów na le ży do ku men to wać, czy li: 

• po słu gi wać się ko pia mi do ku men tów pro jek to -

wych (pod sta wo wych, za mien nych, po wy ko naw -

czych) i żą dać po twier dze nia ich zgod no ści

od kon tro lo wa ne go,

• od no sić spo strze że nia do wy ma gań okre ślo -

nych w kon kret nych prze pi sach, a py tań kon tro -

lo wa ne go nie zby wać ogól ni ka mi – py ta nia

i wy ja śnie nia istot ne dla spra wy moż na opi sać

w pro to ko le,

• na le ży za no to wać w pro to ko le, za po mo cą ja -

kie go na rzę dzia do ko ny wa no po mia ru, je śli ta kie

by ło uży wa ne (np. ta śma mier ni cza lub dal mierz

la se ro wy), 

• pre cy zyj nie okre ślić w pro to ko le, od ja kie go

punk tu roz po czę to po miar, za zna czyć punk ty klu -

czo we, okre ślić osie po mia ru,

• spo rzą dzać szki ce z na nie sie niem wy mia rów

i za łą czyć je do pro to ko łu, 

• wy ko ny wać do ku men ta cję fo to gra ficz ną dla

czyn no ści mier ni czych bądź spor nych kwe stii, 

• na ko rzyść kon tro lo wa ne go roz strzy gać przy -

pad ki wąt pli we, mo gą ce wy ni kać z błę dów po -

mia ro wych (rzę du 1-2%) – spraw te go ro dza ju

nie da się wy grać przed są dem. 

Do ku men ta cja fo to gra ficz na na bie ra co raz

więk sze go zna cze nia. Wska za ne jest, by w opi -

sie od no to wać, z któ re go miej sca wy ko na no zdję -

cie i z ja kiej od le gło ści od przed sta wia ne go

przed mio tu (obiek tu). Że by unik nąć kło po tów

z lo ka li za cją fo to gra fo wa nej sy tu acji, moż na wy -

ko ny wać dwa zdję cia (a na wet wię cej) – w szer -

szym uję ciu, za wie ra ją ce kon tekst lo ka li za cyj ny

oraz do ce lo we, po ka zu ją ce istot ny szcze gół.

W ce lu uwie rzy tel nie nia da nych na le ży po słu gi -

wać się roz po zna wal ny mi i czy tel ny mi przy mia -

ra mi, a tak że za mie ścić na fo to gra fiach da tę

i go dzi nę wy ko na nia. 

Sprzęt fo to gra ficz ny po wi nien umoż li wiać

wy ko ny wa nie zdjęć ar chi tek tu ry ze wnętrz nej

i cia snych wnętrz, co na rzu ca je go wy bór. Prak -

tycz nie każ da więk sza fir ma fo to gra ficz na

pro du ku je apa rat, któ ry mo że my na zwać za awan -

so wa nym kom pak tem, wy po sa żo ny w zin te gro -

wa ny zoom. Z do stęp nych na ryn ku na le ży

wy brać ten, któ ry ofe ru je naj szer szy kąt wi dze -

nia, czy li ma naj krót szą ogni sko wą, a do te go

obiek tyw o du żej ja sno ści. Do fo to gra fii wnętrz

przy dat na, a wręcz nie zbęd na bę dzie sil niej sza

od wbu do wa nej w kor pus lam pa bły sko wa. Trze -

ba więc zwró cić uwa gę na to, czy wy bie ra ny apa -

rat ma moż li wość jej mon ta żu.

Przed sta wio ny wy żej spo sób do ku men to wa -

nia i opi sy wa nia nie pra wi dło wo ści (czy tel ne opi -

sy, fo to gra fie, od no to wa nie udzia łu po jaz du

ga śni cze go) po zwo li póź niej, w ra zie wnie sie nia

skar gi do są du ad mi ni stra cyj ne go, na od par cie za -

rzu tu stro ny o na ru sze niu art. 77 k.p.a (Or gan 

ad mi ni stra cji pu blicz nej jest obo wią za ny w spo -

sób wy czer pu ją cy ze brać i roz pa trzyć ca ły ma te -

riał do wo do wy) oraz art. 80 k.p.a. (Or gan

ad mi ni stra cji pu blicz nej oce nia na pod sta wie ca -

ło kształ tu ma te ria łu do wo do we go, czy da na oko -

licz ność zo sta ła udo wod nio na). 

åwi cze nia pre wen cyj ne
Art. 23 ust. 1 usta wy o PSP nie tyl ko po zwa -

la na sto so wa nie ćwi czeń w ce lu roz po zna wa nia

za gro żeń, re ali za cji nad zo ru nad prze strze ga niem

prze pi sów prze ciw po ża ro wych oraz przy go to wa -

nia do dzia łań ra tow ni czych, ale wręcz je za le ca. 

Nie każ de ćwi cze nia to wiel kie ma new ry

zwią za ne z ko niecz no ścią przy go to wy wa nia roz -

ka zów, re gu la mi nów, po wo ły wa niem ze spo łu

roz jem ców itp. Za ćwi cze nia po le ga ją ce na za po -

zna niu się z obiek tem (wa run ka mi pro wa dze nia

ak cji ra tow ni czo -ga śni czej) przez stra ża ków da -

ne go za stę pu moż na uznać ich wy jazd i oso bi sty

udział w czyn no ściach pro wa dzo nych przez pre -

wen ty stę. Spo rzą dze nie z ta kie go wy jaz du krót -

kiej no tat ki służ bo wej nie po win no być żad nym

pro ble mem. 

Kon tro la wy ko na na łącz nie z ćwi cze nia mi,

stwier dzo ne i opi sa ne nie pra wi dło wo ści, pod pi -

sa ny pro to kół – to nie wszyst ko. Trze ba jesz cze

wszcząć po stę po wa nie, a na stęp nie je prze pro wa -

dzić. 

Po st´ po wa nie ad mi ni stra cyj ne
Do nie daw na nie wszczy na no po stę po wa nia

ad mi ni stra cyj ne go, tyl ko ja kiś czas po kon tro li

wy da wa no de cy zję ad mi ni stra cyj ną. Oka za ło się

jed nak, że są dy ad mi ni stra cyj ne po wszech nie 

żą da ją wszczy na nia po stę po wań ad mi ni stra cyj -

nych po za koń cze niu kon tro li. Ma to wie le za let,

m.in.:
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ROZPOZNAWANIE
ZAGROŻEŃ



1) stro na nie mo że użyć ar gu men tu, że nie zna oko licz no ści i przed mio tu

spra wy,

2) zy sku je my czas na do kład ne prze ana li zo wa nie sy tu acji i sta ran ne za ła -

twie nie spra wy oraz na uwzględ nie nie w po stę po wa niu wszyst kich je go stron,

3) mo że my z więk szą swo bo dą za sto so wać do dat ko we pro ce du ry z k.p.a.

(o któ rych bę dzie mo wa ni żej). 

W pi śmie in for mu ją cym o wszczę ciu po stę po wa nia kie ro wa nym do stro -

ny na le ży za wrzeć:

1) da tę otrzy ma nia przez kon tro lo wa ne go upo waż nie nia do prze pro wa -

dze nia czyn no ści, ter min ich prze pro wa dze nia, wska za nie pro to ko łu oraz imię

i na zwi sko oso by go pod pi su ją cej (jest to re ali za cja art. 6 k.p.a.: Or ga ny ad -

mi ni stra cji pu blicz nej dzia ła ją na pod sta wie prze pi sów pra wa),

2) skró to wy opis nie pra wi dło wo ści oraz spo so bów ich usu nię cia (jest to

re ali za cja art. 7 k.p.a., czy li wy ka za nie przej rzy sto ści dzia ła nia or ga nu,

3) in for ma cję o moż li wo ści za po zna nia się z ak ta mi spra wy, przy czym

w przy pad ku za sto so wa nia wa run ków za mien nych czas na to przeznaczony

musi wy no sić co naj mniej dwa ty go dnie od dnia otrzy ma nia po wia do mie nia.

Ak ta spra wy to nie tyl ko pro to kół z czyn no ści kon tro l no -roz po znaw czych,

lecz tak że do ku men ta cja z ćwi czeń, ewen tu al nie do dat ko we do ku men ty, np.

in ter pre ta cja prze pi sów, prag ma ty ka służ bo wa czy moż li we in ne roz wią zania

stwier dzo nych pro ble mów, m.in. za sto so wa nie wa run ków za mien nych (re -

ali za cja art. 9 k.p.a.: Or ga ny ad mi ni stra cji pu blicz nej są obo wią za ne do na -

le ży te go i wy czer pu ją ce go in for mo wa nia stron o oko licz no ściach fak tycz nych

i praw nych, któ re mo gą mieć wpływ na usta le nie ich praw i obo wiąz ków bę -

dą cych przed mio tem po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go. Or ga ny czu wa ją

nad tym, aby stro ny i in ne oso by uczest ni czą ce w po stę po wa niu nie po nio sły

szko dy z po wo du nie zna jo mo ści pra wa, i w tym ce lu udzie la ją im nie zbęd -

nych wy ja śnień i wska zó wek oraz art. 11 k.p.a.: Or ga ny ad mi ni stra cji pu blicz -

nej po win ny wy ja śniać stro nom za sad ność prze sła nek, któ ry mi kie ru ją się przy

za ła twie niu spra wy, aby w ten spo sób w mia rę moż no ści do pro wa dzić do wy -

ko na nia przez stro ny de cy zji bez po trze by sto so wa nia środ ków przy mu su).

W ostat nim cza sie są dy ad mi ni stra cyj ne czę sto uzna wa ły, że or ga ny PSP,

mi mo wszczy na nia po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go, nie re ali zu ją art. 10 § 1

k.p.a. Prze pis ten na ka zu je, by przed wy da niem de cy zji stro na po stę po wa nia

mo gła się wy po wie dzieć co do ze bra nych do wo dów i ma te ria łów oraz zgło -

szo nych żą dań. Zda niem są du błąd or ga nów PSP po le ga na tym, że nie za -

wia da mia ją od ręb nym pi smem o tym wła śnie sta dium po stę po wa nia. Je śli

więc stro na bra ła udział w po stę po wa niu w spo sób bar dzo opor ny lub nie bra -

ła w nim udzia łu wca le, choć mia ła ta ką moż li wość, choć by przez ostroż ność

na le ży po in for mo wać ją o eta pie koń co wym po stę po wa nia, je go istot nych

usta le niach, a przede wszyst kim o tym, że bę dzie ono za koń czo ne de cy zją

ad mi ni stra cyj ną, na ka zu ją cą usu nię cie nie pra wi dło wo ści. Za sad ni cza treść

in for ma cyj na pi sma mo że mieć na stę pu ją cą po stać: 

Ma jąc na wzglę dzie art. 10 § 1 k.p.a., in for mu ję, że w to ku po stę po wa nia

ad mi ni stra cyj ne go, wszczę te go pi smem z dnia … nr …, po twier dzo no (na stę -

pu ją ce) nie pra wi dło wo ści, opi sa ne w pro to ko le z czyn no ści kon tro l no -roz po -

znaw czych z dnia (tu wy mie nić nie pra wi dło wo ści, je śli uży to wcze śniej sło wa

„na stę pu ją ce”). Z uwa gi na stan spra wy zo sta nie wy da na de cy zja ad mi ni -

stra cyj na na ka zu ją ca ich usu nię cie. Stro nie przy słu gu je moż li wość wy po wie -

dze nia się co do ze bra nych do wo dów i ma te ria łów w cią gu 7 dni od dnia

otrzy ma nia ni niej sze go pi sma. W przy pad ku nie sko rzy sta nia z tej moż li wo ści

oko licz no ści spra wy zo sta ną uzna ne za udo wod nio ne na mo cy art. 81 k.p.a. 

Przed sta wio ny wy żej etap wszczę cia i za koń cze nia po stę po wa nia po zba -

wia stro nę ar gu men tów o unie moż li wie niu wzię cia czyn ne go udzia łu w po -

stę po wa niu. Je śli te go nie uczy ni ła, to tyl ko ze wzglę du na wła sne

za nie dba nie, nie zaś przez za nie cha nie or ga nu.

st. bryg. Pa weł Ro cha la jest do rad cà ko men dan ta głów ne go PSP
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ie dy pierw szy raz usły sza łem, że stra ża cy

z Ha no we ru bu du ją schro nie nia tym cza -

so we dla uchodź ców (tzw. Dorf – z niem.

wio ska), po my śla łem, że to hi sto ria bar dziej fic -

tion niż scien ce. Kie dy jed nak zo ba czy łem

na wła sne oczy, jak re ali zu ją to za da nie w spo -

sób prze my śla ny, me to dycz ny i zgod nie z wcze -

śniej opra co wa ną pro ce du rą, to po my śla łem, że

war to zaj rzeć za ku li sy tej nie co dzien nej ak cji

i przy bli żyć jej szcze gó ły na szym stra ża kom.

Zwłasz cza że to dzia ła nie oka za ło się o wie le bar -

dziej uni wer sal ne, niż przy pusz cza łem, a wie dza

i do świad cze nie na by te przy oka zji je go re ali za -

cji mo gą zo stać wy ko rzy sta ne rów nież przy in -

nych dzia ła niach o cha rak te rze hu ma ni tar nym.

Mo gą też być in spi ra cją dla pol skich stra ża ków

i skło nić do re flek sji: jak my po ra dzi li by śmy 

so bie z ta kim pro ble mem?

Za da nie 
Za wo do wa Straż Po żar na Ha no we ru, sto li cy

Dol nej Sak so nii, od sierp nia 2015 r. jest od po -

wie dzial na za or ga ni za cję tym cza so wych schro -

nisk dla uchodź ców w tym mie ście. 

Wła dze mia sta wło ży ły bar dzo wie le wy sił -

ku w stwo rze nie po trze bu ją cym bez piecz ne go

kwa te run ku. Głów ny cię żar re ali za cji te go nie -

stan dar do we go za da nia spadł na stra ża ków

(skąd my to zna my? – chcia ło by się wes tchnąć).

Za ję li się tym za da niem iście po nie miec -

ku – w prze my śla ny spo sób, pre cy zyj nie zor-

ganizo wa ny i so lid nie wy ko na ny. Zo stał

opra co wa ny plan „Schro ni ska tym cza so we”,

obej mu ją cy za sa dy two rze nia schro nisk do raź -

nych umoż li wia ją cych za kwa te ro wa nie du żej

licz by osób. Prze wi dy wa no, że lu dzie spę dzą

w tych wio skach nie wię cej niż mie siąc – po tym

cza sie mie li być prze nie sie ni do lo ka li kwa te run -

ko wych. 

Pro ces two rze nia schro nisk tym cza so wych

za czął się od wy szu ka nia wszyst kich moż li wych

lo ka li za cji, któ re mo gą po mie ścić więk szą licz -

bę osób. Bra no pod uwa gę np. pu ste mar ke ty,

po miesz cze nia biu ro we, ha le spe dy cyj ne, ma ga -

zy ny. Je śli oce nio no, że miej sce to na da je się

do za kwa te ro wa nia lu dzi, na stę po wał etap roz -

pla no wa nia schro ni ska. Obiekt mu siał zo stać

wy po sa żo ny w od po wied nie in sta la cje (np. elek -

trycz ne i wod no -ka na li za cyj ne), a tak że in fra -

struk tu rę o okre ślo nych stan dar dach (stre fy

sa ni tar ne, sy pial ne i wy ży wie nio we). Póź niej

przy cho dził czas na wy po sa że nie i ume blo wa -

nie wy dzie lo nych stref. Po za koń cze niu tych eta -

pów na stę po wa ło prze ka za nie spra wo wa nia

kon tro li i opie ki nad bu dyn kiem do od po wied -

nie go wy dzia łu ad mi ni stra cji mia sta. 

Za re ali za cję po wyż szych dzia łań od po wie -

dzial ny był spe cjal ny sztab do spraw schro nisk

dla uchodź ców, po wo ła ny na pod sta wie pro ce -

du ry do ty czą cej li kwi da cji skut ków ka ta strof.

Je go or ga ni za cja opie ra ła się na struk tu rze stan -

dar do we go szta bu kry zy so we go (któ re go sie dzi -

ba rów nież znaj du je się w ko men dzie stra ży

po żar nej). Sztab skła dał się z kil ku pod ze spo -

łów: za rzą dza nia za so ba mi ludz ki mi, lo gi sty ki,
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Do raê ny domRO BERT KLO NOW SKI

Zorganizowanie odpowiednich schronisk tymczasowych dla dużych grup
ludności to ogromne wyzwanie. Poznajmy doświadczenia niemieckie. 

Mogą się okazać przydatne przy działaniach humanitarnych.

K

Schro ni sko tym cza so we zbu do wa ne przez Za wo do -
wà Stra˝ Po ̋ ar nà Ha no we ru na te re nach Tar gów Ha -
no wer skich, na któ rych rok wcze Êniej od by wa ły si´
m.in. tar gi INTERSCHUTZ
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dzia łań kon tro l no -roz po znaw czych, dzia łań ope -

ra cyj nych, ob słu gi me dial nej. W je go skład,

oprócz stra ża ków, włą cze ni zo sta li rów nież do -

rad cy z urzę du zdro wia i urzęd ni cy miej scy zaj -

mu ją cy się go spo dar ką ko mu nal ną. Kie row-

nic two ope ra cji ob jął dy rek tor Za wo do wej Stra -

ży Po żar nej w Ha no we rze Claus Lan ge.

Stan dar dy i za sa dy
Sztab opra co wał szcze gó ło wy plan, opi su ją -

cy pod sta wo we wy ma ga nia zwią za ne z mi ni -

mal ny mi stan dar da mi bu dow la ny mi, tech-

nicz ny mi, or ga ni za cyj ny mi oraz do ty czą cy mi

wy po sa że nia dla schro nisk tym cza so wych. Za -

ło żo no, że schro ni ska nie bę dą bu do wa ne

na otwar tej prze strze ni ze wzglę du na uwa run -

ko wa nia kli ma tycz ne i bez pie czeń stwo.

W kwe stii wy ma gań bu dow la nych i in fra -

struk tu ry przy ję to, że cał ko wi ta po wierzch nia

użyt ko wa schro ni ska wy nie sie ok. 10 000 m2.

Obiekt bę dzie moż na pod łą czyć do sie ci wod no -

-ka na li za cyj nej, a tak że do grzać np. po przez za -

sto so wa nie do dat ko wych mo bil nych urzą dzeń

grzew czych. Wy mo giem by ło rów nież oświe tle -

nie na tu ral ne i sztucz ne (co naj mniej dwustop-

nio we), wen ty la cja (na tu ral na bądź sztucz na)

o okre ślo nej spraw no ści, a tak że spraw ne urzą dze -

nia de tek cji po ża ru. Schro ni sko mu sia ło mieć tak -

że do god ny do jazd dla sa mo cho dów cię ża ro wych,

od ręb ną dro gę po ża ro wą, wy zna czo ne miej sca

zbiór ki i do wy po czyn ku na świe żym po wie trzu.

Usta lo ny zo stał tak że po dział po wierzch ni

użyt ko wej. Schro ni ska mia ły mieć wy od ręb nio -

ne par ce le dla 30-32 uchodź ców, każ da o po -

wierzch ni ok 300 m2 (16 x 19 m), ogro dzo ne

nie przej rzy stym par ka nem z jed no stron nym

wej ściem cią gle otwar tym. Zo sta ły wy zna czo ne

po miesz cze nia do wy da wa nia i spo ży wa nia po -

sił ków, o mi ni mal nej po wierzch nia ok. 1 m2

na oso bę. Kon te ne ry zo sta ły wy ko rzy sta ne

do zor ga ni zo wa nia to a let, prysz ni ców i umy wa -

lek. Wszyst kie zam ki by ły otwie ra ne jed nym

uni wer sal nym klu czem. Wy zna czo ne zo sta ło

od ręb ne miej sce na pral ki oraz su szar ki. Wy go -

spo da ro wa no tak że po miesz cze nia go spo dar cze

(ma ga zy ny), dla pra cow ni ków so cjal nych (wy -

po sa żo ne w ap tecz ki pierw szej po mo cy me dycz -

nej, te le fon sta cjo nar ny i łą cze in ter ne to we), dla

fir my ochro niar skiej, dla tech ni ka/do zor cy bu -

dyn ku, a tak że od dziel ne to a le ty dla pra cow ni -

ków ob słu gi i miej sce na se gre go wa ne od pa dy.

Obiekt miał wy zna czo ne dro gi ewa ku acyj ne

i zo stał za opa trzo ny w ga śni ce.

Stan dard urzą dze nia każ dej par ce li za kła dał

wy po sa że nie w czte ry na mio ty z oświe tle niem

(o wy mia rach 6,0 x 5,5 m każ dy), wy po sa żo ne

w ga śni cę, czuj kę dy mu i kosz na śmie ci, za bez -

pie czo ne przy łą cze z gniazd ka mi elek trycz ny -

mi, 32 pry cze z ma te ra ca mi, po dusz ka mi

i po ście lą, 32 me ta lo we szaf ki (za my ka ne

na klucz), dwie lo dów ki, wie sza ki i ha ki na gar -

de ro bę. Po my śla no tak że o wy zna cze niu wspól -

ne go te re nu so cjal ne go ze sto ła mi i krze sła mi

(ław ka mi) dla ok. 30 osób.

Waż ne by ło usta le nie stan dar dów hi gie nicz -

nych. W wa run kach po lo wych mu szą być za -
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ostrzo ne i ści śle prze strze ga ne, choć nie jest to

pro ste za da nie. Ja ko na czel ną za sa dę przy ję to re -

gu lar ne sprzą ta nie mi ni mum raz na ty dzień i bie -

żą ce usu wa nie wszyst kich za bru dzeń. Umy wal -

ki, prysz ni ce, to a le ty i pod ło gi w czę ści sa ni tar -

nej by ły czysz czo ne co dzien nie. Śmie ci by ły

wrzu ca ne do wor ków i co dzien nie opróż nia nych

po jem ni ków z po kry wa mi. Do prze cho wy wa nia

środ ków czy sto ści i do de zyn fek cji prze wi dzia -

ne zo sta ło osob ne po miesz cze nie za my ka ne

na klucz. Wśród wy tycz nych zna lazł się za pis

o ko niecz no ści na tych mia sto wej de zyn fek cji po -

jem ni ków na śmie ci w przy pad ku za pla mie nia

krwią lub in nym pły nem fi zjo lo gicz nym. Każ -

dy miesz ka niec wio ski otrzy my wał oso bi sty

ręcz nik, a do dat ko wo za pew nio ne by ły ręcz ni ki

jed no ra zo we. Umy wal ki mia ły do zow ni ki z my -

dłem w pły nie (my dła w ko st ce prze zna czo ne

by ły wy łącz nie do użyt ku oso bi ste go). Wy mia -

na po ście li od by wa ła się co 14 dni lub czę -

ściej – przy wi docz nym za bru dze niu, do pu-

sz czo no po nad to moż li wość sa mo dziel ne go 

pra nia po ście li przez miesz kań ców. Kła dzio no

du ży na cisk na od se pa ro wy wa nie cho rych

miesz kań ców wio ski – wska za ne by ło uni ka nie

przez nich miejsc wspól nych, uży wa nie od dziel -

nej to a le ty, podkreślano ko niecz ność czę ste go

i do kład ne go my cia rąk. Po wsta ły po nad to

wska zów ki do ty czą ce prze cho wy wa nia żyw no -

ści. Mu sia ła być trzy ma na w za mknię tych po -

jem ni kach i w szaf kach bądź lo dów kach oraz

ozna czo na da tą waż no ści. Lo dów ki pod le ga ły

zaś kon tro li co dwa dni – spraw dza na by ła da ta

waż no ści oraz stan żyw no ści w po jem ni kach.

W prak ty ce
Or ga ni za cja schro nisk tym cza so wych w sys -

te mie mo du ło wym oka za ła się bar dzo traf nym

roz wią za niem – umoż li wia szyb ką i ela stycz ną

roz bu do wę po wierzch ni miesz kal nej oraz do -

sto so wa nie jej do licz by osób wy ma ga ją cych

za kwa te ro wa nia. Plan jest uni wer sal ny – wio -

ski są ła twe do prze nie sie nia i moż na stwo rzyć

ta kie sa me wa run ki w róż nych obiek tach. Naj -

waż niej szą ich za le tą jest ła twość mon ta żu go -

to wych ele men tów skła do wych (na mio tów,

ogro dze nia, me bli). Co waż niej sze, roz wią za -

nia te spraw dzi ły się w prak ty ce – ha no wer scy

stra ża cy w krót kim cza sie zbu do wa li schro nie -

nia tym cza so we w czte rech lo ka li za cjach, łącz -

nie na 2000 osób. A to wiel kie wy zwa nie

lo gi stycz no -or ga ni za cyj ne. Wy so kie wy ma ga -

nia tech nicz ne oraz pre sja cza su spra wia ły, że

za da nie to po wie rzo no jed nost kom stra ży po -

żar nych; nikt in ny nie był w sta nie mu spro stać.

W pol skich re aliach za da nie to teo re tycz nie mo -

gło by z po wo dze niem re ali zo wać woj sko, ale

na prze szko dzie sto ją tu skom pli ko wa ne pro ce -

du ry, okre śla ją ce za sa dy wy ko rzy sta nia sił woj -

sko wych do re ali za cji za dań po za mi li tar nych

w cza sie po ko ju. W Ha no we rze ist nie je tyl ko

jed na służ ba ra tow ni cza, a ar mia nie miec ka

pod le ga rzą do wi fe de ral ne mu, więc wy bór pod -

mio tu re ali zu ją ce go to zle ce nie był du żo ła -
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twiej szy. Za bez pie czeń stwo miesz kań ców Ha no we ru od po wia da ją wła dze

mia sta i to one w spo sób au to no micz ny po dej mu ją wszyst kie klu czo we de -

cy zje. Bio rą za nie rów nież od po wie dzial ność. Bar dzo do brze spraw dzi ło

się po wo ła nie szta bu nad zwy czaj ne go do spraw bu do wy schro nisk tym -

cza so wych, któ re go za da niem by ło pla no wa nie wszyst kich dzia łań, ko or -

dy na cja ich wy ko na nia i two rze nie pro ce dur po stę po wa nia. 

Dzię ki przy go to wy wa niu schro nisk ha no wer ska straż po żar na wzbo ga -

ci ła się o po tęż ną ba zę lo gi stycz ną, któ ra bę dzie mo gła być wy ko rzy sta -

na w przy szło ści przy in nych dzia ła niach ra tow ni czych i hu ma ni tar nych.

Trze ba też za zna czyć, że stra ża cy by li od po wie dzial ni je dy nie za bu do wę

schro nisk tym cza so wych, a na stęp nie ich de mon taż. Za rzą dza niem ni mi zaj -

mo wa ły się już or ga ni za cje po za rzą do we (m.in. Nie miec ki Czer wo ny

Krzyż), dzia ła ją ce na zle ce nie urzę du mia sta. 

Wszyst kie schro ni ska tym cza so we ze wzglę du na wa run ki kli ma tycz ne

i kwe stie bez pie czeń stwa by ły bu do wa ne we wnątrz in nych obiek tów, np.

w ha lach tar go wych, sta rych dwor cach czy mar ke tach. Pol ska znaj du je się

w tej sa mej stre fie kli ma tycz nej, być mo że war to więc spoj rzeć na wła sny

re jon ope ra cyj ny pod tym ką tem i zro bić roz po zna nie już te raz, jesz cze

przed wy stą pie niem za gro że nia? 

Je śli ktoś wciąż uwa ża te mat bu do wy schro nisk tym cza so wych przez

stra ża ków za nie re al ny, to chciał bym za uwa żyć, że Pań stwo wa Straż Po żar -

na już wy ko nu je wie le dzia łań o cha rak te rze hu ma ni tar nym, jak choć by po -

szu ki wa nie ciał osób uto pio nych, po moc w za ła dun ku da rów, or ga ni za cja

mię dzy na ro do wych kon wo jów z po mo cą hu ma ni tar ną czy awa ryj ne do star -

cza nie prą du do go spo darstw rol ni czych. Per spek ty wa ko niecz no ści bu do -

wy mia ste czek na mio to wych dla więk szych grup uchodź ców z Ukra iny czy

Bia ło ru si wca le nie jest hi sto rią z ga tun ku scien ce fic tion. War to wte dy sko -

rzy stać z już spraw dzo nych wzor ców i go to wych roz wią zań, któ re na si za -

chod ni są sie dzi wdro ży li i prze te sto wa li u sie bie ja kiś czas te mu, a co wię -

cej – ze chcie li się ni mi po dzie lić. 

bryg. Ro bert Klo now ski 
jest na czel ni kiem Wy dzia łu Or ga ni za cji i Nad zo ru 

Ko men dy Wo je wódz kiej PSP w Po zna niu, 
ko or dy na to rem współ pra cy z Be ru fs feu er wehr Han no ver

Po wsta nie te go ar ty ku łu by ło moż li we dzię ki bar dzo do brej współ pra cy part ner skiej
po mię dzy Ko men dą Wo je wódz ką PSP w Po zna niu i Za wo do wą Stra żą Po żar ną 
Re gio nu Ha no wer.
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a tow nic two wod ne jest jed nym z za dań re ali zo wa nych usta wo wo

przez Pań stwo wą Straż Po żar ną i jed nost ki ochot ni czych stra ży po -

żar nych. To sze ro kie po ję cie, obej mu ją ce czyn no ści ra tow ni cze po -

dej mo wa ne na po wierzch ni wo dy oraz pod wo dą, na na tu ral nych

i sztucz nych zbior ni kach wod nych, a tak że oczy wi ście wszel kich wo dach

pły ną cych. Obec nie w Pol sce w ra mach PSP dzia ła 61 spe cja li stycz nych

grup ra tow nic twa wod no -nur ko we go, w tym: 42 gru py po zio mu A,

14 grup po zio mu B oraz 5 grup po zio mu C. 

W ra mach pro jek tu „Zwięk sze nie sku tecz no ści pro wa dze nia dłu go -

trwa łych ak cji ra tow ni czych”, re ali zo wa ne go przy wspar ciu środ ków fi -

nan so wych Unii Eu ro pej skiej oraz bu dże tu pań stwa, w 2015 r. za ku pio ne

zo sta ły śred nie sa mo cho dy ra tow nic twa wod ne go. Tra fi ły one do 14 wy -

bra nych jed no stek ra tow ni czo -ga śni czych na te re nie kra ju.

Wy ko naw cą za bu do wy by ła fir ma Szczę śniak Po jaz dy Spe cjal ne

Sp. z o.o. z Biel ska -Bia łej. Sa mo chód zo stał za bu do wa ny na pod wo ziu

Ive co Eu ro car go 150E28. Wy po sa żo ny jest w sze ścio cy lin dro wy, wy so -

ko pręż ny sil nik spa li no wy z se rii Tec tor 7. Ma on układ tur bo do ła do -

wa nia z chłod ni cą po wie trza do ła do wa ne go. Dzię ki za sto so wa niu 

tech no lo gii HI-eSCR speł nia nor mę czy sto ści spa lin Eu ro VI. Moc mak -

sy mal na sil ni ka wy no si 206 kW (280 KM). Na pęd na obie osie prze no -

szo ny jest po przez ma nu al nie ste ro wa ną skrzy nię bie gów, re duk tor

i skrzy nię roz dziel czą. Skrzy nia ma sześć prze ło żeń do jaz dy w przód

(za sto so wa nie re duk to ra po dwa ja licz bę prze ło żeń do dwu na stu) i bieg

wstecz ny. 

Prze wi dzia no miej sce dla sze ścio oso bo wej za ło gi – dla kie row cy i do -

wód cy w dwu drzwio wej i dwu miej sco wej ka bi nie po jaz du w ukła dzie

(1+1), a dla po zo sta łych ratowników w prze dzia le przy sto so wa nym

do prze wo zu osób umiesz czo nym w przed niej czę ści nad wo zia po żar ni -

cze go (w ukła dzie 2+2). Wcho dzi się do nie go jed no skrzy dło wy mi drzwia -

mi (z oknem), znaj du ją cy mi się po pra wej stro nie po jaz du. Wy so kość

nad wo zia zo sta ła tak za pro jek to wa na, aby umoż li wić stra ża kom swo bod -

ne po ru sza nie się w je go wnę trzu w wy pro sto wa nej po zy cji.

Kon takt wi zu al no -gło so wy mię dzy ka bi ną i prze dzia łem gwa ran tu je

in ter kom. 

W tyl nej czę ści za bu do wy znaj du je się prze dział sprzę to wy z miej scem

do prze wo zu spe cja li stycz ne go sprzę tu ra tow nic twa wod no -nur ko we go.

Moż na się do nie go do stać bez po śred nio z prze dzia łu za ło go we go. 

Do stęp do prze wo żo ne go wy po sa że nia i sprzę tu moż li wy jest tak że 

z ze wnątrz po jaz du. 

Skryt ki sprzę to we za my ka ne są od ze wnątrz ża lu zja mi i kla pa mi alu -

mi nio wy mi. Ża lu zja tyl nej skryt ki otwie ra  się tak że od we wnątrz, gdyż

jest jed no cze śnie za mknię ciem ca łe go prze dzia łu sprzę to we go. 

Dach za bu do wy po żar ni czej wy ko na ny zo stał w for mie po de stu ro bo -

cze go. Wej ście na nie go umoż li wia skła da na dra bin ka alu mi nio wa za mon -
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Sa mo chód dla nur ków
Średni samochód specjalny ratownictwa wodnego na podwoziu IVECO

Eurocargo 150E28 (4x4), oznaczenie pojazdu wg normy: 
samochód ratownictwa wodnego PN-EN 1846 M-2-6-1-1-1 (SRw), 

to środek transportu dla ratowników oraz sprzętu i urządzeń
do prowadzenia akcji ratowniczej na wodzie i pod wodą.
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to wa na na tyl nej ścia nie po le wej stro nie. Rów nież z ty łu za mon to-

wa na zo sta ła win da hy drau licz na Dhol lan dia DHLM. 15. Uła twia ona wyj -

mo wa nie sprzę tu i wy po sa że nia. Po ma ga tak że ubra nym w ska fan dry

i sprzęt nur ko wy stra ża kom wy cho dzić po przez prze dział sprzę to wy.

Na czas prze jaz du skła da na jest do po zy cji trans por to wej.

Pa weł Fràt czak
Ja nusz Woê niak
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WYPOSA˚ENIE ZAMONTOWANE NA STAŁE

Winda hydrauliczna
producent: Dhollandia 
typ/model: DHLM.15
NoÊnoÊç: 1000 kg

Maszt oÊwietleniowy

producent: SVEP
typ/model: AB.12.03
wysokoÊç wysuni´tego masztu od podło˝a: 5500 mm
liczba reflektorów/moc: 2 x 216 W (LED)
moc strumienia Êwietlnego: 2 x 15 000 lm

Wyciàgarka elektryczna
przednia

producent: Powerwinch
typ/model: PW 15000
siła uciàgu: 6804 kg
długoÊç liny: 30 m

Wyciàgarka elektryczna tylna

producent: Powerwinch
typ/model: PW 15000
siła uciàgu: 6804 kg
długoÊç liny: 60 m

Markiza producent: Dometic
typ/model: PW 1500

Zaczep holowniczy 
producent: Ringfeder
typ/model: 4040G135 (40 mm) 
masa ciàgni´tej przyczepy: 8500 kg

Zaczep holowniczy hakowy
producent: Autohak
typ/model: PK4-1 
masa ciàgni´tej przyczepy: 3500 kg

WYPOSA˚ENIE RATOWNICZE

Agregat pràdotwórczy

producent: Fogo
typ/model: FV 15540 ER-TS
moc: ciàgła 16,0 kVA 3~
moc: ciàgła 6,4 kVA 1~
liczba gniazd 230 V: 2 
liczba gniazd 400 V: 2

Spr´˝arka powietrza

producent: Coltri
model: MCH 16ET
ciÊnienie robocze: 200/300 barów
wydajnoÊç powietrza: 265 l/min

Balon wypornoÊciowy
producent: Coltri Sub
typ/model: 50 kg
liczba: 2 szt.

Balon wypornoÊciowy
producent: Coltri Sub
typ/model: 100 kg
liczba: 2 szt.

Balon wypornoÊciowy
producent: Coltri Sub
typ/model: 200 kg
liczba: 2 szt.

Balon wypornoÊciowy
producent: Coltri Sub
typ/model: 500 kg
liczba: 2 szt.

Balon wypornoÊciowy
producent: Coltri Sub
typ/model: 1000 kg
liczba: 2 szt.

Echosonda
producent: Garmin
typ/model: Echo 201
liczba: 1 kpl.

Automat oddechowy
producent: Interspiro
typ/model: RS-4
liczba: 8 szt.

Skafander nurkowy suchy
producent: Santi
typ/model: Enduro
liczba: 4 kpl.

Skafander nurkowy odporny
producent: Viking
typ/model: Protech 
liczba: 2 kpl.

Kamizelka asekuracyjna
pneumatyczna

producent: Baltic
typ/model: Winner 150
liczba: 6 szt.

Uprzà˝ asekuracyjna
producent: Discovery
typ/model: NE
liczba: 4 szt.

Płetwy jet fin
producent: Scubatech
typ/model: Jetstream
liczba: 4 pary

Płetwy kaloszowe
producent: Scubatech
typ/model: Tiara II
liczba: 4 pary

Ubranie ochronne 
po nurkowaniu

producent: Hi-Tec
typ/model: 
liczba: 4 kpl.

Jednocz´Êciowe ubranie
ochronne

producent: IMS Griffin
typ/model: Mullion Northsea
liczba: 4 szt.

Urzàdzenie ratowniczo-
-wyrównawcze

producent: Dive System
typ/model: Tech Deep 20
liczba: 4 szt.

Ratownicze sanie lodowe
producent: Roma
typ/model: Roma
liczba: 1 kpl.

Pilarka łaƒcuchowa do drewna
producent: Makita
typ/model: EA3500S
liczba: 1 szt.

Elektryczna myjka ciÊnieniowa
producent: Kärcher
typ/model: Basic
liczba: 1 kpl.

PODWOZIE Z ZABUDOWÑ

Kabina liczba miejsc (układ): 2 (1+1)
liczba drzwi: 2

Silnik

producent: FPT Industrial S.p.A.
typ: F4AFE611C*C 
pojemnoÊç: 6728 cm3

moc: 206 kW (280 KM)
max. moment obrotowy/zakres obrotów: 1000 Nm/1250 – 1950 obr./min

Układ jezdny

liczba osi: 2
liczba osi nap´dzanych: 2
blokady: blokada mechanizmu ró˝nicowego osi nap´dowych
przeło˝enie reduktora: i = 0,99 (szosa) / i =  1,94 (teren)
przeło˝enie tylnego mostu: i = 6,95

Skrzynia biegów
rodzaj: manualna   
typ: ZF 6S 1005 TO
liczba przeło˝eƒ: 6+1  

Wymiary zewn´trzne pojazdu

dł. x szer. x wys.: 8065 x 2530 x 3655 mm
rozstaw osi: 4150 mm
zwis przedni: 1387 mm
zwis tylny: 2528 mm
kàt natarcia: 31,7°
kàt rampowy: 25,6°
kàt zejÊcia: 23,5°

PrzeÊwit
pod osià przednià: 414 mm
pod osià tylnà: 414 mm
poza osiami: 524 mm

Masa dopuszczalna masa całkowita: 15 000 kg
masa rzeczywista: 10 940 kg

Zabudowa

typ: dwumodułowa (moduł załogowy + moduł sprz´towy)
liczba miejsc (układ): 4 (4)
liczba skrytek/strona zabudowy: 8 (4+3+1)
materiał: stal nierdzewna, aluminium
konstrukcja: szkieletowa
szkielet: stal nierdzewna
poszycie zewn´trzne: blacha aluminiowa 
dach: blacha aluminiowa ryflowana



e dia peł ne są do nie sień o sa mo dziel -

nych pró bach po zna wa nia przez

dzie ci ognia. Po twier dza ją to tak że

sta ty sty ki po żar ni cze, np. w 2012 r. od no to wa -

no 1481 po ża rów, któ re spo wo do wa ły nie let nie

dzie ci. Wie le z tych prób koń czy się tra gicz nie.

Po ja wia się za tem py ta nie: czy rze czy wi ście

dzie ciom na le ży ogra ni czać do stęp do ognia

i szan se po zna wa nia je go wła ści wo ści? W pod -

sta wie pro gra mo wej wy cho wa nia przed szkol ne -

go i edu ka cji wcze snosz kol nej (roz po rzą dze nie

mi ni stra edu ka cji na ro do wej w spra wie pod sta -

wy pro gra mo wej wy cho wa nia przed szkol ne go

oraz kształ ce nia ogól ne go w po szcze gól nych ty -

pach szkół, załącznik 1 i 2, DzU poz. 977) nie

ma tre ści do ty czą cych ognia. Dzie ci po zna ją go

tyl ko w kon tek ście pra cy stra ża ka czy nie bez -

pie czeństw z nim zwią za nych. 

Na uczy cie le mó wią, że ogień jest nie bez -

piecz ny, ale nie uświa da mia ją dzie ciom, jak się

on za cho wu je. To tak, jak by uczyć dziec ko pły -

wać, bę dąc na pu sty ni. Od kie dy czło wiek na -

uczył się pa no wać nad ogniem, prze ka zy wał tę

umie jęt ność z po ko le nia na po ko le nie. Dzie ci

do ra sta ły w le pian kach bądź sza ła sach, w któ -

rych ogień był czymś na tu ral nym. Uczo ne by ły,

jak go pod trzy my wać i jak ga sić. Czło wiek 

jed nak okieł znał ogień do te go stop nia, że ten

zo stał zmi nia tu ry zo wa ny i za mknię ty w urzą -

dze niach elek trycz nych. Trze ba bo wiem pa mię -

tać, że one rów nież wy ko rzy stu ją zja wi sko

ognia. Żar nik w ża rów ce lub im puls elek trycz -

ny w sie ci urzą dze nia jest iskrą, z któ rej mo że

po wstać ogień. Za je go po mo cą uru cha mia się

dziś więk szość urzą dzeń w oto cze niu dziec ka.

Trud no za tem zro zu mieć, dla cze go o ogniu nie

mó wi się na za ję ciach z przy ro dy. 

Wie le dzie ci w przed szko lu, a na wet w szko -

le re agu je lę kiem na wi dok za pa la nej za pał ki.

Za ka zy zwią za ne z roz nie ca niem ognia w mia -

stach po wo du ją, że dzie ci ma ją z nim kon takt je -

dy nie wte dy, gdy ro dzi ce za pa la ją świecz ki.

Ob ser wu jąc na przy kład ogni sko, dzie ci wi dzia -

ły, jak wy glą da je go ko lor, jak re agu je drew no

w kon tak cie z ogniem, po dob nie by ło z li ść mi,

tka ni ną czy me ta lem. Ta kich jed nak do świad -

czeń bra ku je współ cze sne mu dziec ku. W pla -

ców kach edu ka cyj nych nie ma miejsc

do bez piecz ne go roz pa la nia ognisk czy gril la.

Dzie ci po zna ją za tem ogień tyl ko z kart książ ki

. 
Ogni ki to szcze gól ne miej sce
Po wsta nie Ogni ków da je wie lu pol skim

dzie ciom oka zję do bez piecz ne go eks pe ry men -

to wa nia z ogniem. Po zna nia je go wła ści wo ści

i od po wied nie go za cho wa nia się wo bec nie go

pod okiem spe cja li stów. Ja ko na uczy ciel wi dzę

w Ogni kach i ca łym pro jek cie „Bez piecz na+”

szan sę na uzu peł nie nie szkol nych tre ści edu ka -

cyj nych, któ rych z róż nych wzglę dów nie

uwzględ nio no w pro gra mie na ucza nia. 

W ar ty ku le przed sta wiam pro po zy cję do -

świad czeń i eks pe ry men tów, któ re war to or ga -

ni zo wać z dzieć mi w wie ku przed szkol nym

i z klas I -III szko ły pod sta wo wej. Za gad nie nia

po dzie li łem we dług cha rak te ry stycz nych ha seł.

Do dam, że spo sób pro wa dze nia za jęć na te mat

ognia mu si mieć cha rak ter bez po śred ni – dzie ci

sty ka ją się z ogniem, a jed no cze śnie do wia du ją

się, że jest on nie bez piecz ny. Pro wa dząc do -

świad cze nia, na le ży dzie ci prze strzec, że nie mo -

gą robić ich sa me w do mu (bez opie ki
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Ogień ciekawi dzieci, ale ze względu
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Kompensują to sobie, gdy
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korzystając z nieuwagi dorosłych. 
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do ro słe go), gdyż jest to nie bez piecz ne. War to

z ni mi po roz ma wiać o tym, co mo że się stać

pod czas po dej mo wa nia te go ty pu sa mo dziel -

nych do świad czeń (po ru sza jąc też te mat od po -

wie dzial no ści praw nej). 

Jak po wsta je ogieƒ? 
Dzie ci za py ta ne, jak po wsta je ogień, naj czę -

ściej od po wia da ją, że dzię ki za pał kom. Wie dzą

do kład nie, jak wy glą da czyn ność po cie ra nia za -

pał ki o trza skę. Nie wie dzą jed nak, w ja ki spo -

sób zwy kłe po cie ra nie po wo du je po wsta nie

iskry i w kon se kwen cji ognia. War to za tem na -

uczyć je bez piecz ne go po cie ra nia za pał ki. Po in -

stru uj my każ de z dzie ci, jak na le ży trzy mać

za pał kę (w ja kiej od le gło ści od głów ki za pał ki

i pod ja kim ką tem), ja ki ruch wy ko nać, aby sku -

tecz nie ją za pa lić. Dzie ci mu szą wie dzieć, że

wy ko nu jąc tę czyn ność, mu szą mieć na uwa dze

okre ślo ny cel (np. za pa le nie świecz ki), że nie na -

le ży za pa lać za pał ki tyl ko dla jej za pa le nia (dzia -

ła nie bez ce lo we). Cho dzi bo wiem o to, że

dłu gość za pał ki jest nie wiel ka i gdy ogień bę -

dzie tra wił drew no, wkrót ce do trze do pal ców

i opa rzy je. A za tem niech każ de z dzie ci za pa li

świecz kę (np. pod grze wacz). 

Na za ję ciach z dzieć mi war to po ka zać, jak

czło wiek uczył się pod trzy mać ogień i skon stru -

ować wła sną świecz kę. W tym ce lu moż na wy -

peł nić w po ło wie ma łą szklan kę smal cem lub

ole jem pa ra fi no wym, umiesz cza jąc we wnę trzu

knot – ła two pal ny sznu rek. Two rząc świecz kę,

war to zwró cić uwa gę, dla cze go tłuszcz (ro ślin -

ny czy zwie rzę cy) pa li się.

In nym mo de lem war tym po ka za nia dzie ciom

jest po chod nia, któ ra świe ci ła przez kil ka mi nut

i tym sa mym przy po mi na ła współ cze sną la tar -

kę. Je śli je den ko niec ki ja ob wi nie my włók ni -

stym ma te ria łem, a na stęp nie za nu rzy my go

w tłusz czu czy ole ju, otrzy ma my go to wą po -

chod nię. Pod pa lo ny ma te riał bę dzie świe cił

moc nym, ja snym świa tłem. 

Wróć my jed nak do za pa łek. Po ja wia się py -

ta nie, dla cze go w wy ni ku po cie ra nia po ja wia się

ogień. Czy trąc in ne przed mio ty, też go wy two -

rzy my? Moż na to spraw dzić, po cie ra jąc swo je

dło nie jed na o dru gą. Po czu je my cie pło. Po wsta -

je ono tak że wte dy, gdy bę dzie my po cie ra li dwa

ka wał ki drew na. Od po wied nio mo cu jąc dre -

wien ka, mo że my stwo rzyć ogień bez ko rzy sta -

nia z siar ki. Wy star czy, że jed no z nich

wpra wi my w ruch ob ro to wy. Moż na to zro bić,

je śli wo kół jed ne go z pa tycz ków ob wi nie my

sznu rek, któ ry przy wią że my do obu krań ców

dru gie go pa tycz ka (patrz fot. s. 44). 

In nym spo so bem wy twa rza nia ognia po przez

wy ko rzy sta nie zja wi ska tar cia jest ude rza nie ka -

mie nia o ka mień. Je śli uży je my krze mie nia,

wów czas efek tem po cie ra nia bę dą iskry. A je że li

spró bu je my krze sać iskry nad źdźbła mi wy su -

szo nej tra wy, ła two bę dzie o jej za pa le nie. 

Ogień po wsta je nie tyl ko w wy ni ku zja wi ska

tar cia. Mo że po wstać sa mo czyn nie, w wy ni ku

sku pie nia wiąz ki świa tła bia łe go (sło necz ne go).

Aby to za de mon stro wać, na le ży usta wić lu pę tak,

aby pro mień świa tła sło necz ne go prze cho dził

przez nią i two rzył wiąz kę na kart ce pa pie ru

(fot. na s. 45). Przy po mi nam, że te go ty pu do -

świad cze nie moż na prze pro wa dzać w cią gu dnia,

wy ko rzy stu jąc bez po śred nie świa tło sło necz ne

(nie zza okna). Do świad cze nie to jed nak za ma ło.

Trze ba dzie ciom wy ja śnić, że wy ko rzy sta na w po -

ka zie lu pa mo że przy jąć in ną po stać. Po ka zu jąc

dzie ciom szkla ną bu tel kę, war to zwró cić uwa gę,

że lu pą jest tak że sa mo szkło bu tel ki i ono rów -

nież mo że spo wo do wać po wsta nie ognia. Tak

więc wy rzu co na na wy su szo ną zie mię szkla na bu -

tel ka mo że stać się źró dłem po ża ru (w ha śle „Nie

śmieć!” nie cho dzi tyl ko za nie czysz cze nie śro do -

wi ska, lecz tak że o bez pie czeń stwo). 

Ogień mo że po wstać tak że ja ko efekt re ak -

cji che micz nej. Na przy kład w wy ni ku po łą cze -

nia nad man ga nia nu po ta su i gli ce ry ny do cho dzi

do sa mo za pło nu. Dla dzie ci, któ re po raz pierw -

szy wi dzą to do świad cze nie, za cho dzą ca re ak -

cja jest du żym za sko cze niem. Na pierw szy rzut

oka nic nie wska zu je, że po wsta nie ogień. Eks -

pe ry ment ma uka zać, że ist nie ją sub stan cje 

che micz ne, któ rych po łą cze nie spo wo du je po -

wsta nie nie bez piecz ne go ognia. Trze ba je jed -

nak prze strzec, że sa mo dziel ne wy ko ny wa nie

ta kich do świad czeń mo że być nie bez piecz ne,

po nie waż tyl ko od po wied nia wie dza na te mat

tych związ ków mo że uchro nić przed po ża rem.

War to uzmy sło wić dzie ciom, że związ ki che -

micz ne słu żą ce zdro wiu (nad man ga nian po ta su

słu ży do od ka ża nia, a gli ce ry na jest wy ko rzy sty -

wa na do na wil ża nia dło ni) w po łą cze niu ze so -

bą mo gą być nie bez piecz ne. 

Ko lej nym źró dłem ognia są wy ła do wa nia

elek trycz ne – po pu lar nie na zy wa ne pio ru na mi.

Moż na je rów nież przed sta wić ja ko zja wi sko

elek tro sta tycz ne. Po cie ra jąc ba lon o wło sy, moż -

na przy bli żyć do koń có wek świe tlów ki. Po ten -

cjał, któ ry zgro ma dził się na ba lo nie, za cznie

prze cho dzić do świe tlów ki, po wo du jąc jej świe -
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ce nie. Bę dzie to moż na zo ba czyć, gdy zga si my

świa tło. Po nad to, je śli przyj rzy my się, jak ła du -

nek prze cho dzi na świe tlów kę, bę dzie my mo gli

tam do strzec wy ła do wa nia elek trycz ne – ta kie

jak pod czas bu rzy. 

Przed sta wia jąc dzie ciom zja wi sko po wsta -

wa nia pio ru nów, war to po roz ma wiać o tym, jak

na le ży za cho wać się pod czas bu rzy. Trze ba jed -

nak pa mię tać, że sa me sło wa nie wy star czą.

Dzie ci mu szą wie dzieć, dla cze go na le ży wów -

czas wyjść z wo dy i nie cho wać się pod drze wa -

mi. Do brym spo so bem jest po ka za nie im

do świad cze nia udo wad nia ją ce go, że wo da prze -

wo dzi prąd elek trycz ny. Za pro śmy dzie ci

do stwo rze nia prą du (wię cej o tym, jak zor ga ni -

zo wać z dzieć mi za ję cia na te mat prą du elek -

trycz ne go w: J.A. Je li nek, Pa li się, pa li się!

Ogień, czy li za po mnia ny ży wioł, „Bli żej przed -

szko la” 2015, nr 11.170, s. 34-35 oraz na stro -

nie http://dzie cie ca fi zy ka.pl/eks pe ry men ty).

Po zbu do wa niu ob wo du (zło żo ne go z ża rów ki,

ba te rii, włącz ni ka i dwóch wy sta ją cych prze wo -

dów elek trycz nych) dzie ci spraw dza ją, ja kie ma -

te ria ły prze wo dzą prąd, a ja kie nie. Uwa ga: je śli

w ob wo dzie uży je my ba te rii 4,5 V i ża rów -

ki 3,6 V, nie bę dzie my w sta nie udo wod nić dzie -

ciom, że kra no wa wo da prze wo dzi prąd

elek trycz ny. Wów czas, na wet je śli prze wo dy te

bę dą znaj do wa ły się bli sko wnę trza szklan ki, ża -

rów ka nie za wsze się za świe ci. Przy czy ną te go

zja wi ska jest ni skie na pię cie prą du elek trycz ne -

go. Wy star czy za mie nić ża rów kę na dio dę lub

na wet brzę czyk (6 V). Pre zen tu jąc to do świad -

cze nie, chcę za zna czyć, że w je go trak cie na -

uczy ciel nie po wi nien wy ko rzy sty wać ża ró wek,

tyl ko od ra zu dio dy. Jest to dość istot ne, po nie -

waż eks pe ry ment, któ ry prze pro wa dza my

z dzieć mi, mu si udać się za pierw szym ra zem,

ina czej wy wo ła tyl ko za męt w dzie cię cej gło wie. 

Do świad cze nie ob ra zu ją ce, że wo da prze wo -

dzi prąd elek trycz ny, wy ma ga od po wied nie go

ko rzy sta nia z urzą dzeń elek trycz nych. Po twier -

dzić to mu si rów nież do świad cze nie z żar ni -

kiem – cien kim ocyn ko wa nym dru tem

mie dzia nym (moż na go zna leźć ja ko ple cion kę

w ka blach za si la ją cych mo ni to ry), któ ry po pod -

łą cze niu do ba te rii na grze wa się i za czy na świe -

cić. Jed nak już po kil ku se kun dach prze pa la się,

pusz cza jąc iskrę. 

Te dwa eks pe ry men ty koń czą sze reg do -

świad czeń ma ją cych na ce lu za de mon stro wa nie,

jak w róż ny spo sób mo że po wsta wać ogień. 

Jak ogieƒ tra wi 
(nie bez pie czeƒ stwo)? 
Re ali zu jąc po wyż sze do świad cze nia, dzie ci

po zna ły tyl ko frag men ta rycz nie, jak re agu ją róż -

ne ma te ria ły na kon takt z ogniem (po ja wi ło się

drew no i dru cik). To jed nak nie wy star czy, by mo -

gły sku tecz nie oce niać sy tu acje za gro że nia zwią -

za ne z po ża rem, a przy tym ro zu mieć, dla cze go

osłon ki do świe czek wy ko na ne są z alu mi nium

(w świecz kach ty pu pod grze wacz), a miej sce

na ogni sko ota cza się ka mie nia mi. Dzie ci po trze -

bu ją do strzec, jak za cho wu ją się róż ne ma te ria ły.

Do ognia ze świecz ki moż na więc na ich oczach

wło żyć nie wiel kie drew nia ne pa tycz ki (np.

do szasz ły ków), pla sti ko wy ku be czek i róż ne ro -

dza je me ta li (np. alu mi nium, miedź, cy nę). Do -

świad cze nie to ma po ka zać dzie ciom, że drew no

w kon tak cie z ogniem spa la się, po dob nie jak jego

po chod ne – tek tu ra, kart ki do kse ro, chu s tecz ki

itd. W wy ni ku spa la nia przy bie ra ono czar ną po -

stać, któ ra po do tknię ciu kru szy się. W trak cie

spa la nia (szcze gól nie pa pie ru) z ognia uno si się

dym. Efek tem te go pro ce su jest nie bez piecz ny dla

or ga ni zmu czło wie ka gaz, któ ry po wo du je za dy -

mie nie miast – smog. 

Uka za nie dzie ciom, jak po wsta je smog, nie

jest skom pli ko wa ne. Na od wró co nym den ku

od sło ika na le ży po ło żyć kil ka ka wał ków pa pie -

ru, a na stęp nie pod pa lić je (naj le piej do świad cze -

nie to wy ko ny wać na me ta lo wej płyt ce, np.

bla sze do pie cze nia). Nad uno szą cy się dym na -

le ży na ło żyć od wró co ny do gó ry dnem sło ik

w ta ki spo sób, aby dym wcho dził do je go wnę -

trza. Czyn ność na le ży wy ko ny wać tak dłu go, aż

w środ ku sło ika bę dzie moż na zo ba czyć wy raź -

nie sza ry dym. Po za krę ce niu sło ika den kiem,

na któ rym przed chwi lą pa li ły się ka wał ki pa pie -

ru, moż na na szkle na ry so wać sche ma tycz nie ob -

raz ki do mów, aby zo bra zo wać, że gę sty dym

po wo du je zmniej sze nie wi docz no ści. Po 1-2 go -

dzi nach (bez otwie ra nia sło ika) bę dzie my mie li

wra że nie, że dym znikł. To jed nak po zór – wy -

star czy otwo rzyć sło ik, by się prze ko nać, że nie -

przy jem ny za pach wciąż tam jest. 

Te go ty pu za ję cia mo gą być pod sta wą

do stwo rze nia na za ję ciach mo de lu ma ski prze -

ciw py ło wej. Po trzeb na jest kart ka pa pie ru for -

ma tu 10 ¸ 7 cm, w któ rej przy węż szych kra -

wę dziach wy ko na my dziur ka czem otwo ry

i prze wle cze my przez nie po jed nej gum ce re -

cep tur ce. Po środ ku kart ki ta śmą dwu stron ną

przy kle imy wa cik do twa rzy. Za kła da jąc na uszy

gum kę re cep tur kę, mo że my przy mo co wać

do no sa wa cik, na wzór praw dzi wej ma ski prze -

ciw py ło wej (wię cej: na www.dzie cie ca fi zy ka.pl

w za kład ce Urzą dze nia). 

Do pło mie nia świecz ki mo że my przy ło żyć

też ka wa łek szkła. Po ka że my w ten spo sób, że

nie to pi się ono, a je dy nie czer nie je w wy ni ku

osa dza nia się na je go po wierzch ni sa dzy z pło -

ną ce go kno ta. Po dob nie zro bi my z pla sti ko wym

ku becz kiem, któ ry wy raź nie za cznie się to pić,

zmie nia jąc swój kształt. Do świad cze nie to ma

zo bra zo wać róż no rod ność za cho wa nia się ma -

te ria łów. 

Przy łóż my te raz do ognia (trzy ma jąc ob cę -

ga mi) dru cik mie dzia ny. Oka że się, że ten me -

tal nie zmie nia swo je go ko lo ru ani też kształ tu.

Nie ozna cza to jed nak wca le, że nie zmie nia on

swo jej tem pe ra tu ry. Dzie ci z wła snych ob ser -

wa cji mo gą sa me usta lić, że zi mą, gdy tem pe -

ra tu ra jest ni ska, dru ty na słu pach

te le gra ficz nych wy da ją się być moc no na prę żo -

ne, a la tem, gdy jest cie pło, zwi sa ją luź no. Tak

sa mo mo że być z na szym dru tem – pod wpły -

wem cie pła w trak cie do świad cze nia zmie nia on

swo ją dłu gość. Do dru tu za raz po wy ję ciu

z ognia moż na przy ło żyć ter mo metr ku chen ny,

aby spraw dzić, jak wy so ka jest je go tem pe ra tu -

ra. Do świad cze nie to ob ra zu je, że me tal, choć

nie wi dać te go po nim, jest go rą cy i nie na le ży

go do ty kać. 

Ina czej bę dzie re ago wał in ny me tal – drut cy -

no wy (do lu to wa nia), któ ry pod wpły wem wy -

so kiej tem pe ra tu ry to pi się, po dob nie jak pla stik.

Do świad cze nie to moż na kon ty nu ować, po ka -

zu jąc drut, któ ry już wy ko rzy sta li śmy, aby po -

ka zać, że elek trycz ność ma rów nież zwią zek

z ogniem – ocyn ko wa ny dru cik mie dzia ny, na -

grze wa jąc się, czer wie nie je. Roz grza ny drut

moż na wło żyć do wo dy i ob ser wo wać, jak za re -

agu je. Wy do by wa ją cy się syk i uno szą ca się pa -

ra to efekt na tych mia sto we go ochło dze nia –

w po dob ny spo sób stra ża cy ga szą ogień. 

Do świad cze nia za pre zen to wa ne w tej czę ści

ma ją po ka zać, jak za cho wu je się ogień w kon -
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Od po wied nio mo cu jàc dre wien ka, mo ̋ e my
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z pa tycz ków ob wi nie my sznu rek, któ ry przy wià -
˝e my do obu kraƒ ców dru gie go pa tycz ka 
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tak cie z róż ny mi ma te ria ła mi. Naj le piej prze pro -

wa dzać je w ma łych gru pach, pod sta łą kon tro -

lą. Za nim wpro wa dzi my ma te riał do ognia,

war to py tać dzie ci, co mo że się zda rzyć i dla cze -

go. Im wię cej dzie ci bę dą mia ły oka zji do po -

zna nia róż nych ro dza jów za cho wa nia się

ma te ria łów, tym ła twiej bę dzie im prze wi dzieć

za cho wa nie przed mio tów w co dzien nym ży ciu. 

Jak prze no si si´ ogieƒ? 
Te mat ten obej mu je nie ty le pro blem tra wie -

nia przez ogień róż nych ma te ria łów, co je go

tem po i to, czym są ele men ty za pal ne. Mam tu

na my śli eks pe ry men ty ob ra zu ją ce, że su che li -

ście, w prze ci wień stwie do mo krych, ła twiej ule -

ga ją za pa le niu. Po dob nie z ma te ria łem czy

drew nem. 

W przy pad ku np. świe czek mo że my po ka -

zać, że ogień prze no si się nie tyl ko za po mo cą

bez po śred nie go kon tak tu za pa lo ne go przed mio -

tu z in nym przed mio tem. Świe żo zga szo -

na świecz ka mo że bar dzo szyb ko po now nie

za pło nąć, pod wa run kiem, że ogień z za pał ki się -

gnie dy mu, któ ry uniósł się znad zga szo nej

świecz ki. Dym ten jest ła two pal ny i po za pa le -

niu wzdłuż nie go prze no si się pło mień, po now -

nie tra fia jąc do świecz ki. Do świad cze nie to ma

zo bra zo wać, że ogień mo że prze no sić się, ko -

rzy sta jąc rów nież z dro gi po wietrz nej. 

Jak ga si si´ ogieƒ?
Przede wszyst kim na le ży po móc dzie ciom

roz róż nić ogień, któ ry mo że zga sić sa mo i ta ki,

któ re go zga sze nie bę dzie wy ma ga ło po mo cy do -

ro słe go. Ten pierw szy nie prze kra cza ognia po -

wsta łe go z za pał ki i świecz ki. Dzie ci mo gą

sa mo dziel nie go zga sić po przez zdmuch nię cie

czy ogra ni cze nie do stę pu do nie go po wie -

trza – przez za sło nię cie (za kry cie) sło ikiem.

Każ dy ogień, któ ry roz mia ra mi prze kra cza ten

ogień, jest już dla dziec ka przed szkol ne go

i szkol ne go zbyt du ży. 

Oma wia jąc spo so by ga sze nia na le ży rów nież

roz ma wiać z dzieć mi o prze ka zy wa niu in for ma -

cji na te mat ognia. War to w tym ce lu po ka zać

zdję cia róż ne go ro dza ju pło ną cych przed mio -

tów. Za da niem dziec ka jest za dzwo nić na nu -

mer 112 (998) z za baw ko we go te le fo nu

i po in for mo wać o tym, co wi dzi na zdję ciu, tak

jak by by ło świad kiem te go wy da rze nia. 

Pod czas za jęć w Ogni ku dzie ci po win ny zo -

stać za po zna ne z tech ni ka mi ga sze nia po ża ru

przez stra ża ków. Naj le piej, je śli po kaz ten bę -

dzie wzbo ga co ny omó wie niem bu do wy praw -

dzi we go urzą dze nia, np. roz krę ce niem bu tli

ga śni czej, za de mon stro wa niem to po ra czy heł -

mu. Aby po ka zać spo sób dzia ła nia ga śni cy, 

war to stwo rzyć ana lo gicz ne do świad cze nie z po -

łą cze nia kwa su z za sa dą. Pło mień świecz ki moż -

na zga sić za po mo cą ga zu (CO2) wy twa rza ją ce -

go się pod czas re ak cji octu z so dą oczysz czo ną.

Gaz ten moż na po ka zać, je śli do świad cze nie

z mie sza niem obu sub stan cji wy ko na my

w wy so kim po jem ni ku, a na stęp nie bę -

dzie my de li kat nie wkła dalić do nie go za -

pa lo ne za pał ki. Co praw da bę dą za raz

ga sły, ale część dy mu za trzy ma się we -

wnątrz chmu ry dwu tlen ku wę gla. Po -

wta rza jąc tę czyn ność kil ka krot nie

(na czar nym tle), bę dzie my mo gli zo ba -

czyć, jak gaz po ru sza się w prze chy la -

nym po jem ni ku. 

War to tak że po ka zać, jak ogień zo sta je

uga szo ny pod wpły wem za sy pa nia go pia skiem

czy przy kry cia ko cem. Wy ja śnij my dzie ciom,

w ja ki spo sób wy ko rzy stu je się sprzęt stra żac ki:

wo zy bo jo we, sprzęt ra tow ni czy, opisz my tech -

ni ki ga sze nia po ża ru w le sie czy w bu dyn ku oraz

po wiedz my, dla cze go nie każ dy po żar ga si się

wo dą. Pod kreśl my, że po ża ru po wsta łe go w wy -

ni ku zwar cia in sta la cji elek trycz nej nie moż -

na ga sić wo dą. Wy ja śnie nie te go zja wi ska już

po czę ści zo sta ło po ka za ne w czę ści po świę co -

nej do świad cze niu z żar ni kiem. 

Opi su jąc wszyst kie te do świad cze nia, chciał -

bym pod kre ślić, że Ognik mu si być we dług mnie

miej scem, w któ rym dzie ci po zna ją ogień w spo -

sób bez po śred ni. To w nim po win ny do wie dzieć

się, jak po wsta je, jak się prze no si i jak się go ga -

si. Pod opie ką do ro słych dzie ci mo gą się na wet

pod jąć pró by zga sze nia nie wiel kich ognisk za -

pal nych. Ta ka prak tycz na lek cja z pew no ścią za -

pro cen tu je w sy tu acji rze czy wi ste go za gro że nia. 

Prze çwi czyç ewa ku acj´
Pod czas po by tu dziec ka w sa lach Ognik war -

to zor ga ni zo wać w for mie te atral nej ewa ku ację

„na po waż nie”. Po na głym włą cze niu się sy re -

ny pro wa dzą cy po wi nien za cho wać się tak, jak -

by rze czy wi ście na stę po wa ła ewa ku acja. W tym

cza sie na uczy ciel zwra ca uwa gę dzie ci na ozna -

cze nia dro gi ewa ku acji. A gdy ewakuacja się już

za koń czy w punk cie zbiór ki, po wi nien wró cić

i po ka zać dzie ciom zna cze nie po szcze gól nych

zna ków. Do brze by ło by też w ja sny i pro sty spo -

sób przed sta wić za sa dy pra wi dło we go za cho wa -

nia się pod czas po ża ru. 

Au tor jest dok to rem na uk hu ma ni stycz -
nych w za kre sie pe da go gi ki. Pra cu je 

w Ka te drze Pe da go gi ki Ma łe go Dziec ka 
Aka de mii Pe da go gi ki Spe cjal nej w War sza -
wie. Zaj mu je si´ pro ble ma ty kà edu ka cji ma -

te ma tycz nej, tech nicz nej i przy rod ni czej
na eta pie edu ka cji przed szkol nej i szkol nej.
Pro wa dzi in ter ne to wy por tal dla ro dzi ców

i na uczy cie li www.dzie cie ca fi zy ka.pl 
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a te usz wraz z in ny mi stra ża ka mi

usu wał skut ki znisz czeń wy wo ła -

nych sil ny mi wia tra mi. Spadł wte -

dy z wy so ko ści. Do znał licz nych zła mań

i ob ra żeń we wnętrz nych. Prze szedł wie le ope -

ra cji, a cze ka ją go ko lej ne. Za cię cie wal czy

o po wrót do spraw no ści fi zycz nej. 

Od za wsze był bar dzo ak tyw ny. Ja ko pro fe -

sjo nal ny stra żak i ra tow nik wy so ko ścio wy

chęt nie słu żył ra dą i po mo cą młod szym ko le -

gom. Je go za par cie i dą że nie do ce lu po ma ga -

ło mu na róż nych po lach. Uda ło się mu na wet

wejść na Mont Blanc. Jeź dził du żo na ro we rze.

Nie rzad ko wy pra wiał się na po nad 100-ki lo me -

tro we wy jaz dy. 

Do łàcz cie do nas!
Za le ży nam na tym, by wes przeć Ma te usza.

Jak? Za mie rza my prze je chać ro we ra mi część

Pol ski, a do kład niej – wy ru szyć z Szar lej ki

pod Czę sto cho wą (sie dzi ba Po zy tyw nie Ak tyw -

nych) i do trzeć do Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni -

czej nr 1 w Słup sku. Chce my prze być tra sę

wy no szą cą po nad 500 km w cią gu do by! Plan

po le ga na tym, by za każ dy prze je cha ny ki lo -

metr po brać od współ uczest ni ków wy pra wy

po zło tów ce i prze ka zać ze bra ną su mę 

Ma te uszo wi. Na ra zie jest nas dwóch. Ma my

świa do mość, że wy nik ak cji przy nie sie efekt,

je śli przy łą czy cie się do nas. Każ dy do dat ko wy

ro wer i do dat ko wa pa ra nóg to wię cej zło tó wek,

a tym sa mym więk sza szan sa na re al ne wspar -

cie Ma te usza. Ce lem ak cji jest bo wiem po moc

w zbiór ce pie nię dzy na re ha bi li ta cję i le cze nie.

Wy dat ki po chła nia ją oko ło 4000 zł na mie siąc.

Ma te usz nie pod da je się i wal czy o swo je zdro -

wie, ale to bar dzo dłu ga i żmud na dro ga. 

Do łącz cie do nas w do wol nym miej scu

na tra sie (ma pa prze jaz du po ni żej) i prze jedź -

cie ty le ki lo me trów, ile tyl ko chce cie! 

Szcze gó ły
Ak cja ma cha rak ter cał ko wi cie do bro wol -

ny, uczest ni kom gwa ran tu je my po rząd ną 

daw kę ru chu i po dwój ną sa tys fak cję z prze je -

cha nych ki lo me trów. Wy ru sza my 30 kwiet nia

z Szar lej ki, a do Słup ska za mie rza my do trzeć

1 ma ja. Tra sa bę dzie prze bie ga ła przez na stę -

pu ją ce miej sco wo ści: Szar lej ka – No wa Brzeź -

ni ca (34 km) – Zduń ska Wo la (73 km) 

– Unie jów (47 km) – Ko ło (31 km) – Som pol -

no (21 km) – Ino wro cław (61 km) – Byd -

goszcz (49 km) – Choj ni ce (84 km) – Su cho rze

(83 km) – JRG nr 1 w Słup sku (25 km). Za po -

wia da my, że z uwa gi na moż li wość wy stą pie -

nia nie ko rzyst nych wa run ków at mos fe ry-

cz nych moż li we jest prze ło że nie star tu na in ny

dzień. Ak cję wspar ła Ma ja Włosz czow ska

(obej mu jąc pa tro nat ho no ro wy), a tak że Zbi -

gniew Bród ka, któ ry być mo że prze je dzie z na -

mi część tra sy. 

Po ko naj my te ki lo me try ra zem dla Ma te -

usza! A je śli nie mo że cie wziąć udzia łu w na -

szej ak cji, ki bi cuj cie nam na od le głość! 

Organizatorami akcji sà 
Stra˝acy ze Słupska 

i stowarzyszenie Pozytywnie Aktywni. 
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Przede wszystkim
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Pod koniec 2015 r. 
uległ poważnemu

wypadkowi.
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ok 1897 w Pa ry żu to naj więk szy roz -

kwit bel le epo que (fr. La Bel le Épo -
que – pięk na epo ka, pięk ny okres,

pięk ny czas), trwa ją cej od za koń cze nia woj ny

fran cu sko -pru skiej w 1871 r. do wy bu chu

I woj ny świa to wej. Eu ro pie czas ten przy niósł

po kój, roz wój kul tu ral no -spo łecz ny i po stęp

tech nicz ny (m.in. wy na le zie nie ki na). Ale

w niż szych war stwach spo łecz nych nic się nie

zmie ni ło. 

Ba zar de la Cha rité
Ba zar de la Cha rité był co rocz ną, pię cio -

dnio wą imprezą cha ry ta tyw ną na rzecz ubo -

gich, or ga ni zo wa ną w ma ju przez fran cu ską

ka to lic ką ary sto kra cję. Pierw szy raz od był się

w 1885 r. i szyb ko stał się po pu lar nym wy da -

rze niem roz po czy na ją cym let ni se zon to wa -

rzy ski. W trak cie im pre zy sprze da wa no

róż no rod ne ar ty ku ły, głów nie ubra nia. Sto iska

cha ry ta tyw ne pro wa dzi ły przede wszyst kim

ko bie ty z elit, któ rym po ma ga ły dzie ci, ubo dzy

krew ni i służ ba. 

Po cząt ko wo Ba zar de la Cha rité od by wał

się w wie lu róż nych miej scach Pa ry ża. 

W 1897 r. kon sor cjum or ga ni za cji do bro czyn -

nych po sta no wi ło jed nak po łą czyć si ły, aby

ogra ni czyć kosz ty zwią za ne z or ga ni za cją im -

pre zy, a jed no cze śnie zgru po wać po ten cjal nych

dar czyń ców. Głów nym or ga ni za to rem był ba -

ron Ar mand de Mac kau, któ ry wy na jął du ży

plac przy uli cy Je an -Gou jon. Miej sce to obec -

nie znaj du je się w zło tym trój ką cie 

han dlo wym Pa ry ża, przy Po lach Eli zej skich.

Na pla cu sta nął tym cza so wy bu dy nek o po -

wierzch ni oko ło 1100 m2. Był on wy ko na ny

z drew na so sno we go, przy kry ty da chem po -

kry tym smo łą. Po ziom pod ło gi zo stał pod nie -

sio ny na wy so kość trzech stop ni, by ukryć

wió ry – od pa dy z ro bót cie siel skich. Obiekt 

ten miał za pew nić miej sce na 22 sto iska, 

pro wa dzo ne pod wo dzą księż nej Zo fii

d'Alençon – star szej sio stry Elż bie ty, ce sa rzo -

wej Au sto -Wę gier, zna nej ja ko Sis si. O ran dze

te go wy da rze nia świad czy co rocz na obec ność

na nim nun cju sza apo stol skie go, ozna cza-

ją ca bło go sła wień stwo Wa ty ka nu i sa me go 

pa pie ża.
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ARIAD NA KO NIUCH

Podczas pożaru Bazaru de la Charité, który miał miejsce 4 maja
w 1897 r. w Paryżu, zginęło 126 osób. Były to głównie kobiety.
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Wnę trze obiek tu by ło, moż na rzec, baj ko -

we. Ścia ny po kry to płó cien ną sce no gra fią na -

ma lo wa ną przez słyn nych de ko ra to rów wnętrz.

Drew nia ny strop ukry ty zo stał pod mar ki za mi

z mod nych tka nin, a w cen tral nym je go punk -

cie za wie szo no ba lon wy peł nio ny ga zem. 

De ko ra cje pa wi lo nu i po szcze gól nych sto isk

na wią zy wa ły do sty li sty ki śre dnio wie cza. Prze -

strzeń za aran żo wa no na kształt śre dnio wiecz -

nej ulicz ki, wy ko rzy stu jąc do bu do wy de ko-

ra cji po za drew nem i tka ni na mi rów nież pa -

pier -mâché i kar ton. Do dat ko wą atrak cją dla

od wie dza ją cych ba zar by ła moż li wość od płat -

ne go udzia łu w pro jek cji trzech fil mów bra ci

Lu mière, fran cu skich wy na laz ców ki ne ma to -

gra fii. Moż li wość ta, nie speł na pół to ra ro ku

po pierw szej pu blicz nej pro jek cji pio nie rów ki -

na, ścią ga ła tłu my – tym bar dziej że obej rzeć

moż na by ło m.in. ich słyn ny „Po le wacz po la -

ny” (fr. L'Ar ro seur ar rosé), bę dą cy nie mym

pier wo wzo rem fil mu fa bu lar ne go.

Ak cja cha ry ta tyw na roz po czę ła się 3 ma ja

i wzo rem lat po przed nich oka za ła wiel kim suk -

ce sem, za rów no fi nan so wym (już w pierw szym

dniu ze bra no 4500 fran ków), jak i to wa rzy -

skim. Re kon struk cję śre dnio wiecz nej ulicz ki

od wie dzi ły m.in. ta kie oso bi sto ści, jak księż -

na d'Alençon, ge ne rał Gu sta ve Jo seph Mu -

nier – bo ha ter woj ny fran cu sko -pru skiej

i in wa zji na Mek syk, Clémen ce Ca pi ta ine, mar -

kiz d’Is le, ma larz Ca mil le Mo re au -Néla ton czy

księż na de Vendôme – sio strze ni ca Ma rii Hen -

riet ty Au striacz ki, kró lo wej bel gij skiej. 

Nie któ rzy uczest ni cy im pre zy, w tym ope -

ra tor pro jek to ra oraz kil ko ro ary sto kra tów,

zgła szali or ga ni za to rom swo je oba wy do ty czą -

ce wa run ków bez pie czeń stwa w pa wi lo nie.

Zwra ca li po dob no uwa gę na nie wła ści we ozna -

ko wa nie wyjść z bu dyn ku i wi szą ce ła two pal -

ne de ko ra cje su fi tu. Or ga ni za to rzy nie prze ję li

się ty mi oba wa mi. Ba ron Mac kau za py ta ny,

czy bu dy nek jest bez piecz ny, miał rze ko mo od -

po wie dzieć: „Oczy wi ście. Prze cież męż czy -

znom nie wol no pa lić w środ ku”. 

W dru gim dniu wy da rze nia, czy li 4 ma ja,

oko ło 15.00 do pa wi lo nu przy był, jak co ro ku,

nun cjusz pa pie ski. Te go dnia sprze daż szła do -

sko na le – da my chęt nie wspie ra ły ce le cha ry ta -

tyw ne, ku pu jąc na sto iskach róż ne go ro dza ju

dro bia zgi i bi le ty na lo te rię fan to wą. Star sze

dzie ci ze bra ne by ły w naj bardziej od da lo nym

od wej ścia po miesz cze niu, do któ re go pro wa -

dzi ło wą skie przej ście. W obec no ści swo ich

opie ku nów oglą da ły tam pro jek cje fo to gra mów.

Nad wszyst kim czu wa ła księż na Zo fia – ubra -

na w czar ną, sa ty no wą suk nię z dłu gim tre nem,

z pięk nie upię ty mi wło sa mi, po kry ty mi mod -

nym wów czas bal sa mem. Jak się póź niej oka -

za ło – ła two pal nym. Oko ło 16.15 w ca łym

pa wi lo nie znaj do wa ło się po nad 1600 osób.

Pło nà ce pie kło
Na gle w po miesz cze niu, w któ rym od by wa -

ła się pro jek cja, zga sła lam pa pro jek to ra

(oświe tla ny był lam pą za si la ną ete rem), a po -

miesz cze nie po grą ży ło się w zu peł nej ciem no -

ści. Brak świa tła utrud niał uzu peł nie nie ete ru

w lam pie. Asy stent ope ra to ra, nie świa do my za -

gro że nia stwa rza ne go przez opa ry ete ru, po -

śpiesz nie od pa lił za pał kę.

Opa ry ete ru, któ re ze bra ły się w nie wiel kim

po miesz cze niu, na tych miast za pa li ły się od jej

pło mie nia. Ogień bły ska wicz nie prze niósł się

na drew nia ne ścia ny i ude ko ro wa ny le ją cy mi

się tka ni na mi su fit. Smo ła, któ ra mia ła chro nić

bu dy nek przed desz czem, to pi ła się, a jej pło -

ną ce kro ple spa da ły na lu dzi. W cią gu kil ku mi -

nut pło nął już ca ły pa wi lon. Wy bu chła pa ni ka.

Wszy scy pró bo wa li w jed nej chwi li opu ścić

pło ną cy bu dy nek, tra tu jąc się wza jem nie. Kil -

ka ko biet zo sta ło za dep ta nych na śmierć. In ne,

ubra ne w cięż kie suk nie z szy fo nu, nie by ły

w sta nie po ru szać się wy star cza ją co szyb ko, by

oca lić ży cie. Ich mo dli twy i krzy ki moż na by -

ło u sły szeć z są sied nich uli czek. W ogniu znik -

nę ła ga lan te ria, kur tu azja i ma nie ry. Nie by ło

już sza cow nych pań i pa nów, tyl ko lu dzie pró -

bu ją cy ra to wać swo je ży cie, czę sto kosz tem ży -

cia in nych znaj du ją cych się w pa wi lo nie osób.

Miej sce, któ re zo sta ło po bło go sła wio ne dzień

wcze śniej przez oj ca świę te go, za mie ni ło się

w pło ną ce pie kło. Świad ko wie zda rze nia mó -

wi li o „sta dach ludz kich po chod ni” ucie ka ją -

cych z bu dyn ku.

Wieść o strasz nym po ża rze ro ze szła się bły -

ska wicz nie po oko li cy. Oko ło 16.30, nie ca łe

15 min od wy bu chu te go prze ra ża ją ce go po ża ru,

na miej sce przy by ła straż po żar na i pod ję ła pró -

bę uga sze nia bu dyn ku. Nie ste ty, po żar był już

zbyt za awan so wa ny. Roz wi jał się tak szyb ko

i gwał tow nie, że wkrót ce z kon struk cji bu dyn ku

nie po zo sta ło już nic po za po pio łem. Po je go uga -

sze niu roz po czę ła się żmud na ope ra cja wy do by -

wa nia ze zglisz czy spa lo nych ciał. Stra ża kom

po ma gał pułk pie cho ty lą do wej. Na miej scu 

by ła już obec na pa ry ska pra sa i po li ty cy.

Ofia ry 
W pa wi lo nie Ba za ru de la Cha rité zgi nę ło

w su mie 126 osób – 116 w sa mym po ża rze,

a 10 bez po śred nio po nim, na sku tek po pa rzeń

lub za tru cia dy mem. By ło to 120 ko biet i za le -

d wie sze ściu męż czyzn (w tym 14-let ni i 5-let -

ni chło piec). Po nad 250 osób zo sta ło po waż nie

ran nych. 

Do ofiar te go prze ra ża ją ce go wy da rze nia

na le ży do dat ko wo za li czyć oso by, któ rych

śmierć by ła po śred nio zwią za na z po ża rem.

Wśród nich zna lazł się ge ne rał Le on de Po il -

louë de Sa int -Mars, któ ry zmarł na za wał ser ca

na wieść o śmier ci krew nych i 75-let ni Hen ryk

Or le ań ski – ksią żę d’Au ma le, syn kró la Lu dwi -

ka Fi li pa Fran cu skie go, któ ry do stał ata ku ser -

ca 7 ma ja, pod czas pi sa nia po nad dwu dzie stu

li stów z kon do len cja mi. Był wu jem mę ża

księż nej d’Alençon.

Licz ba 126 ofiar śmier tel nych jest je dy nie

war to ścią sza cun ko wą i nie obej mu je tych, któ -

rzy zmar li póź niej, na sku tek od nie sio nych 

ob ra żeń. Cia ła ofiar po ża ru po cząt ko wo

umiesz czo no w Pa ła cu de l’In du strie przy Po -

lach Eli zej skich, by ro dzi ny mo gły po móc
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w iden ty fi ka cji zwłok. Nie uda ło się to w przy -

pad ku po nad 30 osób. O po moc po pro szo no

den ty stę – dr. Osca ra Amo edo, któ ry na pod sta -

wie kart den ty stycz nych wśród zwę glo nych

zwłok zi den ty fi ko wał m.in. księż ną d’Alençon

(roz po znał ją dzię ki zło tym plom bom) oraz

hra bi nę de Be au champs. Opu bli ko wał on po -

tem ar ty kuł o ro li den ty stów w iden ty fi ka cji

zwę glo nych zwłok oraz książ kę „Sztu ka den -

ty stycz na w me dy cy nie są do wej” (fr. L'art den -
ta ire en me de ci ne le ga le).

Jo an na d’Arc XIX-wiecz nej
Fran cji
Nie kwe stio no wa ną bo ha ter ką te go tra gicz -

ne go wy da rze nia by ła 50-let nia księż na Zo fia

d’Alençon, uko cha na sio stra ce sa rzo wej Sis si,

któ ra pod czas po ża ru do wio dła swe go bo ha ter -

stwa, po ma ga jąc in nym ko bie tom w uciecz ce

z pło ną ce go pie kła. Księż na od mó wi ła opusz -

cze nia bu dyn ku. Gdy stra ża cy na kła nia li ją

do uciecz ki, od mó wi ła krzy cząc: „Ra tuj cie mo -

je eks pe dient ki”. Jej po sta wa wy róż nia ła się

na tle in nych. „Pra wie jak by ocze ki wa ła

na śmierć” – stwier dzi ła jed na z ko biet oca lo -

nych dzię ki po świę ce niu księż nej. Śmierć star -

szej da my ob ro sła le gen dą. W bio gra fii

Elż bie ty Ba war skiej, przy szłej kró lo wej Bel gii,

czy ta my: „Zmar ła tak szla chet nie, jak szla chet -

nie ży ła. Zgi nę ła, spa lo na żyw cem w strasz nej

ka ta stro fie Ba za ru de la Cha rité w Pa ry żu,

w ma ju 1897 r. Ki ne ma to graf był w tym cza sie

no win ką tech nicz ną, a ope ra tor z nie po ję tą nie -

zręcz no ścią pod pa lił su fit nad po miesz cze niem,

w któ rym się znaj do wał. Za nim pod ję to ja ką -

kol wiek pró bę ewa ku acji, pło nął już ca ły su fit.

Ucie ka ją cy to czy li mię dzy so bą strasz ne wal -

ki, w któ rych sil niej si mie li prze wa gę. 

Wśród męż czyzn, któ rych bru tal ny ego izm

stłu mił ja kie kol wiek ry cer skie od ru chy, by ło

nie wie lu, któ rzy po my śle li o księż nej. Ci po -

spie szy li jej na po moc, pro sząc, aby się ra to -

wa ła, pró bo wa li ją na wet wy cią gać z pło mie ni

si łą, ale od mó wi ła.   Zo sta nę do ostat niej oso -

by – od par ła. – Ra tuj cie in nych w pierw szej ko -

lej no ści. Zo sta ło przy niej kil ka sióstr za ko nu

św. Win cen te go, go to wych – je śli zaj dzie ta ka

po trze ba – rów nież po świę cić swe ży cie.

Księż na sta ła, sio stry uklę kły wko ło niej, mo -

dląc się. W mia rę zbli ża nia się w jej stro nę

ognia, Zo fia roz pu ści ła swe pięk ne wło sy, któ -

re otu li ły ją jak płaszcz. I tak wła śnie wi dzie li

ją po raz ostat ni ci, któ rzy prze ży li ka ta stro fę”.

Po po ̋a rze
W ce re mo nii upa mięt nia ją cej nie zi den ty fi -

ko wa ne ofia ry po ża ru uczest ni czył sam pre zy -

dent Fran cji – Félix Fau re. Pod czas mszy

ża łob nej 8 ma ja w ka te drze No tre -Da me ka płan

gło szą cy ka za nie de fe ty stycz nie grzmiał, że

przy czy ną tra ge dii był „ogrom ny gniew Bo ży,

spo wo do wa ny roz prze strze nia niem no wych

świec kich po jęć, idei tech nicz nych i spo łecz -

nych”. Po żar był we dług nie go ude rze niem

anio ła za gła dy, a ofia ry zgi nę ły, by od ku pić

grze chy na ro du. By ły to pierw sze prze ja wy

roz ła mu pań stwa i ko ścio ła, do któ re go do szło

we Fran cji w 1905 r. 

O po ża rze pi sa ły fran cu skie i za gra nicz ne

ga ze ty. Na za jutrz po tra ge dii na ich ła mach roz -

go rza ła po li tycz na bi twa. Re pu bli kań skie 

ty tu ły ob wi nia ły o wszyst ko ary sto kra cję i wy -

chwa la ły od wa gę garst ki pro stych lu dzi, któ rzy

po ma ga li ofia rom uciec z pło mie ni. Ga ze ty li -

be ra łów oskar ża ły ka to lic kich or ga ni za to rów

ak cji cha ry ta tyw nej i szy dzi ły z bra ku Bo żej

po mo cy po tym, jak zda rze nie zo sta ło po bło -

go sła wio ne przez nun cju sza apo stol skie go. Ka -

to lic ka pra sa przy czy ny wy da rzeń upa try wa ła

w sze rzą cym się bra ku wia ry oraz w za cho wa -

niu męż czyzn, któ rzy ucie ka jąc, nie po ma ga li

ko bie tom, lecz je tra to wa li. 

Opi sy wa no też bo ha ter skie czy ny – woź ni -

cy, któ ry wszedł w ogień, by ra to wać swo ją

uko cha ną, oj ca, któ ry zgi nął, ra tu jąc swo ją cór -

kę. Pi sa no też o ogrom nej znie czu li cy świad -

ków – po dob no drzwi i bra my oko licz nych

do mostw po zo sta ły za mknię te, po zba wia jąc

tym sa mym cier pią cych po mo cy i do stę pu

do wo dy. Dru ko wa no tak że ma ka brycz ne opo -

wie ści o ob rącz kach ślub nych błysz czą cych

na ko ściach pal ców czy grze bie niach do wło -

sów wto pio nych w skó rę gło wy. Jed na z ko biet

przy zna ła się, że ucie ka jąc z pło ną ce go pa wi -

lo nu, stą pa ła po lu dziach, któ rzy jesz cze ży li. 

Ar ty ku ły pu bli ko wa ne w pra sie fran cu skiej

przed sta wia ły kon tra stu ją ce ze so bą ob ra zy.

Z jed nej stro ny – bo ha ter stwa przed sta wi cie li

mas, z dru giej – ary sto kra tek, któ re sta ły się nie

tyl ko „pa nia mi szczo dro bli wy mi”, jak je na zy -

wa no, lecz tak że mę czen ni ca mi i wo jow nicz -

ka mi ni czym spa lo na na sto sie Jo an na d’Arc. 

16 ma ja 1897 r. na głó wek New York Ti me -

sa krzy czał: „Tchó rzo stwo pa ry skich pa nów

przy bra ło bru tal ną for mę pod czas po ża ru Ba -

za ru Cha ry ta tyw ne go”. W ar ty ku le pi sa no 

m.in., że ucie ka ją cy z po ża ru męż czyź ni uży -

wa li swo ich la sek do bi cia ko biet, któ re sta wa -

ły im na dro dze uciecz ki. Au tor twier dził

po nad to, że na zwi ska tych męż czyzn są po -

wszech nie zna ne, przez co zo sta ną wy klu cze ni

na za wsze ze śro do wi ska. Ale jak po ka za ła hi -

sto ria, wy klu cze ni nie zo sta li, a eli ty na ten te -

mat mil cza ły. 

Mó wi się, że oko ło 87 tys. „pa mią tek”

po po ża rze zo sta ło sprze da nych cie kaw skim.

Ba ron Mac kau pod czas pu blicz ne go pro ce su

zo stał uka ra ny grzyw ną, po dob nie jak dwaj

tech ni cy fil mo wi (ope ra tor i je go asy stent), któ -

rych po nad to ska za no na wię zie nie. Osta tecz -

nie jed nak o po żar ob wi nia no so cja li stów,

anar chi stów i Ży dów (wła ści cie lem pla cu,

na któ rym do szło do tra ge dii, był Żyd). 

Ka pli ca
Ba ron Mac kau nie dłu go po ka ta stro fie

otrzy mał list, w któ rym za rzu ca no mu tchó rzo -

stwo: „Ja ko by ły ofi cer ma ry nar ki z wiel kim

ża lem ko mu ni ku ję pa nu, że do wód ca opusz cza

swój sta tek ostat ni”. Od ku pił on plac, na któ -

rym od by wał się fe ral ny ba zar i za ini cjo wał 

bu do wę sto ją cej do dziś dnia ka pli cy Mat ki Bo -

skiej Po cie szy ciel ki (No tre Da me de  la Con so -
la tion).

Ano ni mo wy dar czyń ca prze ka zał na ten

cel 937 438 fran ków, co od po wia da ło wy so ko -

ści dat ków ze bra nych pod czas ba za ru rok

wcze śniej. Bu do wę ka pli cy roz po czę to rok

później. Pro wa dzą do niej że la zne drzwi,

za któ ry mi stoi prze szklo na ga blo ta. Umiesz -

czo no w niej wy cią gnię te z dy mią cych zgliszcz

spa lo ne lal ki, no życz ki i in ne po zo sta ło ści

po tra ge dii. 

Po tom ko wie ofiar po dziś dzień uczest ni -

czą 4 ma ja w mszy upa mięt nia ją cej tych, któ -

rzy zgi nę li w po ża rze. 

mł. bryg. Ariad na Ko niuch jest
naczelnikiem Wydziału Nadzoru

Prewencyjnego w Biu rze Roz po zna wa nia
Za gro ̋ eƒ w KG PSP
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„Prze gląd Po żar ni czy”, wy da wa ny od 1912 r., w cza sach kształ to wa nia

się Pań stwo wej Stra ży Po żar nej ja ko ele men tu kra jo we go sys te mu ra tow -

ni czo -ga śni cze go był dla wie lu czy tel ni ków miej scem wy mia ny spo strze -

żeń, za strze żeń oraz pre zen to wa nia au tor skich kon cep cji przy szłej for my

ra tow nic twa i ochro ny prze ciw po ża ro wej. Uła twia ła to m.in. ru bry ka 

„Wy mie nia my do świad cze nia”, utwo rzo na w kwiet niu 1990 r. z ini cja ty wy

płk. poż. Sła wo mi ra Ol bry sia, ów cze sne go sze fa Służ by Ope ra cyj no -Szko -

le nio wej i Pla no wa nia Obron ne go. Pu bli ko wa ne tam ar ty ku ły po cząt ko wo

oma wia ły sys tem szko leń do sko na lą cych prze pro wa dza nych przez jed nost -

ki stra ży po żar nych, jak np. tekst „Czę sto chow skie do świad cze nia” au tor -

stwa mjr. poż. Mar ka Nie dzie li. Do strze ga no pro ble my stra ży po żar nych

(SP) zwią za ne z bra kiem w wy po sa że niu, or ga ni za cją wspól nych dzia łań,

czy też łącz no ścią ra dio wą. Na przy kła dzie ob sza ru lu bel skie go przed sta -

wiał to ppłk poż. Je rzy Sta niak. Ujaw nia no tak że trud no ści po ja wia ją ce się

przy dzia ła niach ra tow ni czo -ga śni czych, gdyż pod czas ak cji pro wa dzo nej

przez za wo do we stra że po żar ne z in ny mi jed nost ka mi ochro ny prze ciw po -

ża ro wej lub też in ny mi służ ba mi (np. po go to wiem ra tun ko wym i po li cją)

szum nie opi sa ne w art. 22 ust. 2 usta wy z 12 czerw ca 1975 r. o ochro nie

prze ciw po ża ro wej „współ dzia ła nie” by ło tyl ko po boż nym ży cze niem do -

wód ców.

Po trze ba zmian
Te re flek sje przy czy ni ły się do po wsta nia ar ty ku łu „Na sza pro po zy cja”,

któ ry ja ko je den z pierw szych przed sta wiał kon cep cję kom plek so we j or ga -

ni za cji za bez pie cze nia kra ju. Głów nym za ło że niem by ło utwo rze nie 

sys te mu opar te go na pań stwo wych jed nost kach ZSP oraz ope ra cyj nych 

jed nost kach OSP, za rów no na te re nach wiej skich, zur ba ni zo wa nych, 

jak i w za kła dach pra cy. Służ bą ko or dy nu ją cą i do wo dzą cą w miej scu 

dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych by ły by ZSP, ko rzy sta ją ce z ra dio-

wo -te le fo nicz nej ko mu ni ka cji przez sta no wi ska kie ro wa nia. Au to rzy ar ty -

ku łu – płk poż. Fran ci szek Gu miń ski oraz ppłk poż. Bog dan Śpie wak za -

zna cza li, że two rze nie jed no stek SP na le żą cych do sys te mu po win no

wy ni kać ze wskaź ni ka eta tów (je den stra żak na 10 tys. miesz kań ców). Do -

dat ko wo pa ra metr ten miał być sko re lo wa ny z prze wi dy wa ny mi funk cja mi

SP w kon kret nym re gio nie, czy li: li kwi da cją skut ków awa rii ra dia cyj nej, ra -

tow nic twem tech nicz nym, che micz nym i eko lo gicz nym. Da lej roz wa ża nia

obej mo wa ły od dzie le nie ZSP od pre wen cji oraz za ple cza lo gi stycz ne go,

a po zo sta wie nie je dy nie ko mend wo je wódz kich i ko men dy głów nej, ja ko

jed no stek, któ re spra wo wa ły by nad zór nad dzia łal no ścią jed no stek oraz by -

ły or ga na mi opi niu ją cy mi moż li wość włą cze nia jed nost ki do sys te mu za -

bez pie cze nia kra ju. Za kła do we OSP na le żą ce do sys te mu mia ły we dług ich

pro po zy cji uzy ski wać sub wen cję z bu dże tu sa mo rzą du te ry to rial ne go. Jed -

no cze śnie au to rzy zwró ci li uwa gę na ko niecz ność kom pu te ry za cji oraz po -

pra wy sys te mu alar mo wa nia i do zo ro wa nia.

Scep ty cy
Brać stra żac ka nie mó wi ła jed nym gło sem. Po ja wia ły się oso by, któ re

stu dzi ły za pał i ape lo wa ły o roz waż ne po stę po wa nie przy wpro wa dza niu

zmian w ist nie ją cym sys te mie. „Prze stań my śnić o po tę dze” ppłk poż. Jó ze -

fa Po gło dziń skie go był ar ty ku łem scep tycz nym, kpią cym z wy bu ja łych ma -

rzeń. Jak sam ty tuł wska zu je, nie prze ma wia ły do nie go pe any o przy szłych

zmia nach i moż li wych spo so bach re ali za cji za dań w za kre sie wszel kich dzie -

dzin ra tow ni czych wy śpie wy wa ne przez zwo len ni ków trans for ma cji stra ży

po żar nych. Je go głów nym za rzu tem by ła róż ni ca w or ga ni za cji i wy po sa że -

niu służb, a mo że przede wszyst kim w ja ko ści sprzę tu SP w po rów na niu

do za chod nich są sia dów. Za gra ni cą stra ża cy prze ję li część obo wiąz ków in -

nych służb, a sys tem or ga ni za cji ochro ny prze ciw po ża ro wej w tych kra jach

był nie jed no krot nie przed mio tem ana liz na ła mach PP. Moż na tu przy wo łać

cho ciaż by tekst „Straż po żar na w ochro nie śro do wi ska”, w któ rym omó wio -

no zor ga ni zo wa ne przez Ko men dę Głów ną Stra ży Po żar nych sym po zjum

na te mat ra tow nic twa che micz no -eko lo gicz ne go w RFN oraz wy po sa że nia

tam tej szych jed no stek stra ży po żar nych. Po nad to na le ży wspo mnieć o jed -

nej z pu bli ka cji ppłk. Ja na Kie li na, do ty czą cej wie deń skiej stra ży po żar nej,

w któ rej opi sał jej dzia łal ność i or ga ni za cję. Au tor zwra cał uwa gę, że twór -

cy ar ty ku łów z KGSP, bę dą cy sym pa ty ka mi zmian, ma ni pu lo wa li sta ty sty -

ka mi, aby przed sta wić licz bę po ża rów w ta ki spo sób, by sza cun ko wa licz ba

dzia łań in ter wen cyj nych zbli żo na by ła do licz by in nych dzia łań ra tow ni czych

w da nym cza sie. Zgod nie z je go wy ja śnie nia mi wszyst ko wy glą da ło jed nak

zu peł nie ina czej. Po ziom uprze my sło wie nia kra ju oraz po wszech ne bra ki

w każ dej dzie dzi nie zwią za nej z bez pie czeń stwem po wo do wa ły, że po ża ry

wy bu cha ły czę ściej i sta no wi ły głów ny za kres dzia łań więk szo ści ak cji ra -

tow ni czo -ga śni czych. Au tor od niósł się rów nież do pro ble mów alar mo wa -

nia. Wy ka zy wał, że w ak tu al nym sta nie tech nicz nym sieć te le fo nicz na kra ju,

któ ra zgod nie z wi zja mi ko le gów mia ła utwo rzyć kil ka nu me rów alar mo -

wych, uła twia ją cych oby wa te lom wzy wa nie po mo cy, by ła „tyl ko nie co lep -

sza od te le fo nu z pu de łek po pa ście i sznur ka”. Pro blem alar mo wa nia

i łącz no ści był za uwa żal ny i wie lo krot nie po dej mo wa ny na ła mach ga zet.

W tam tych cza sach nie jed no krot nie do cho dzi ło do zry wa nia po łą cze nia te -

le fo nicz ne go, za kłó ceń, za głu sza nia sie ci ra dio wych wy ko rzy sty wa nych

przez służ by ra tow ni cze, co sku tecz nie utrud niało pro wa dze nie dzia łań. 
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DROGA DO PSPAR TUR KÑ DZIE LA

Prze łom lat 80. i 90. XX w. był cza sem prze mian po li tycz nych i go spo dar czych.
Uległ zmia nie sys tem za rzą dza nia kra jem, a w go spo dar ce cen tral ne ste ro wa nie
za stą pi ły za sa dy wol ne go ryn ku. Zmia ny po ja wi ły się też w ochro nie prze ciw po -
ża ro wej, co zna la zło wy raz w dys ku sjach na ła mach „Prze glą du Po żar ni cze go”.



[War to pa mię tać, że pierw sza

sieć ko mór ko wa w na szym kra ju

za czę ła dzia łać do pie ro w pierw -

szej po ło wie 1992 r., za uwa żal nie

uła twia jąc m.in. kon takt oby wa -

te la ze służ ba mi ra tow ni czy -

mi – przyp. au to ra]. Kon ty nu ując

swo je prze my śle nia, au tor zwró -

cił uwa gę, że więk szość dzia łań

w za kre sie ra tow nic twa tech nicz -

ne go ma miej sce w du żych

ośrod kach miej skich lub na tra -

sach o du żym na tę że niu ru chu.

We dług nie go tam po win ny znaj -

do wać się od po wied nio wy po-

sa żo ne jed nost ki wy spe cja li zo -

wa ne w dzia ła niach pod czas wy pad ków ko mu ni ka cyj nych. Do po sa że nie in -

nych straż nic, któ re rzad ko pro wa dzą te go ty pu dzia ła nia, by ło by bez za sad ne. 

Pre wen cja
Po żar ra fi ne rii w Cze cho wi cach -Dzie dzi cach, „Ela ny” w To ru niu, la su

ko ło Kuź ni Ra ci bor skiej czy wy buch w ro tun dzie PKO w War sza wie spra -

wi ły, że do strze żo no rów nież ko niecz ność zmia ny służ by pre wen cyj nej.

Do ar ty ku łów, któ re sy gna li zo wa ły pro ble my funk cjo na riu szy póź niej sze -

go pio nu kon tro l no -roz po znaw cze go oraz za po wia da ły kie ru nek zmian, 

na le ża ła pu bli ka cja mjr. poż. Ro ma na Kaź mier cza ka, póź niej sze go 

ko men dan ta wo je wódz kie go PSP w War sza wie, pt. „Ja ka pre wen cja?”. 

Au tor oce niał, że w związ ku z prze mia na mi, któ re na stą pi ły w la tach

1989-1990, a szcze gól nie od po li tycz nie niem stra ży po żar nych, moż li we sta -

ło się wresz cie za po bie ga nie po ża rom po przez roz po zna wa nie za gro żeń,

ana li zo wa nie pro wa dzo nych dzia łań oraz prze ciw dzia ła nie ich po wsta wa -

niu. We dług au to ra jed nym z pod sta wo wych za dań pre wen cyj nych mia ło

być usta la nie fak tycz nych przy czyn po ża rów, co umoż li wi ło by okre śle nie

dal szych kie run ków dzia łań pre wen cyj nych. On rów nież za uwa żył pro blem

za kła my wa nia sta ty styk. W ana li zo wa nym przez nie go 1989 r. w jed nych

wo je wódz twach prym wśród przy czyn zda rzeń wio dły pod pa le nia, w in -

nych urzą dze nia elek trycz ne, a w jesz cze in nych naj czę ściej ozna cza no przy -

czy nę wy stą pie nia po ża ru ja ko nie usta lo ną. Omó wił tak że ko niecz ność

wdro że nia sys te mu in for ma tycz ne go, któ ry umoż li wił by zbie ra nie da nych

sta ty stycz nych na wzór kra jów za chod nich. Ja ko przy kład do brej prak ty ki

przed sta wił Wiel ką Bry ta nię. Tam „(...) każ dy po żar jest „wy ci ska ny” z da -

nych re je stro wa nych przez pierw sze go przy by łe go na miej sce do wód cę (od -

no to wu je np. ma te riał, któ ry uległ w pierw szej ko lej no ści za pa le niu oraz

pierw sze wra że nie do wód cy na miej scu po ża ru) (...)”. Na stęp nie prze pro -

wa dza ne jest do cho dze nie po po ża ro we, któ re ubez pie czy ciel mo że wy ko -

rzy stać przy oce nie wy so ko ści wy pła ca ne go od szko do wa nia. 

Au tor przed sta wił też pro ble my wy ni ka ją ce z ni skich na kła dów fi nan -

so wych na roz wój tech ni ki bu dow la nej i oce ny obec nych na ryn ku ma te -

ria łów przez pry zmat bez pie czeń stwa po ża ro we go obiek tów. Oce niał tak że

struk tu ry państw Eu ro py Za chod niej oraz moż li wo ści za po ży cze nia oma -

wia nych roz wią zań w za kre sie ochro ny prze ciw po ża ro wej w Pol sce. Prze -

ana li zo wał sys tem od bio rów bu dyn ków w Niem czech, gdzie za wła ści we

za pro jek to wa nie obiek tu od po wia dał wy łącz nie ar chi tekt, a or ga nem, któ -

ry eg ze kwo wał wy ko na nie obiek tu zgod nie z prze pi sa mi i nor ma mi, był

nad zór tech nicz no -bu dow la ny. Straż po żar na w tym kra ju mia ła przede

wszyst kim oce nić stan przy go to wa nia na wy pa dek po ża ru. Za zna czył, że

stra że po żar ne spra wu ją nad zór nad in sta la cja mi sy gna li za cji po ża ru, a kosz -

ty dys po no wa nia jed no stek do fał szy wych alar mów po kry wa ne są z fun du -

szu ubez pie cze nio we go wła ści -

cie la obiek tu. Pod su mo wu -

jąc – pro gno zo wał, że sys tem

sy gna li za cji po ża ro wej w wy ni -

ku cią głe go udo sko na la nia mo że

stać się jed nym z pod sta wo wych

sys te mów ochro ny bu dyn ków

o du żej war to ści. Na za koń cze -

nie mjr Kaź mier czak wska zy -

wał, ja kie dal sze pra ce są

po dej mo wa ne, aby po pra wić

naj pil niej szy we dług nie go pro -

blem ogra ni cza ją cy sku tecz ność

pre wen cji. Pod ję to ini cja ty wę

z Ko men dą Głów ną Po li cji, któ -

ra mia ła do pro wa dzić do oce ny

do tych cza so wych me tod usta la nia przy czyn po ża rów. Roz po czął się tak że

pro ces im ple men ta cji do pol skie go po rząd ku praw ne go norm pra wa eu ro -

pej skie go w za kre sie bez pie czeń stwa po ża ro we go. Au tor za zna czył, że służ -

ba ope ra cyj na i pre wen cja mu szą dzia łać wspól nie, wy mie nia jąc się

in for ma cja mi i wza jem nie przy go to wy wać się do no wych pro ble mów oraz

iden ty fi ka cji za gro żeń po ja wia ją cych się pod czas dzia łań. 

Âwia to we in spi ra cje
„Prze gląd Po żar ni czy” miał tak że ru bry kę „Stra że po żar ne na świe cie”,

w któ rej czę sto po ja wia ły się szcze gó ło we ana li zy or ga ni za cji, sprzę tu ra -

tow ni czo -ga śni cze go oraz za dań i wa run ków dzia ła nia jed no stek stra ży po -

żar nych w kra jach na le żą cych do EWG. Au to rzy ru bry ki, nie tyl ko

pra cow ni cy re dak cji PP oraz Ko men dy Głów nej SP, lecz tak że funk cjo na -

riu sze, któ rzy pod czas de le ga cji mie li szan sę od wie dzić za chod nich są sia -

dów – z Ho lan dii, An glii, RFN czy Au strii, sta ra li się oce nić tam tej sze

sys te my ra tow ni cze i za pro po no wać roz wią za nia, któ re moż na by prze nieść

na pol ski grunt. 

***

Za nim po wsta ła Pań stwo wa Straż Po żar na oraz KSRG w obec nym

kształ cie, po ja wia ły się róż ne kon cep cje, ście ra ły się po glą dy, wal czo no

na ar gu men ty. W więk szo ści przy pad ków zga dza no się co do jed ne go – pro -

fe sjo nal na, do brze wy po sa żo na i na le ży cie alar mo wa na służ ba ra tow ni cza

jest nie zbęd na. Po rów nu jąc licz bę pu bli ka cji do ty czą cych pro ble ma ty ki ope -

ra cyj no -szko le nio wej i tych po świę co nych za gad nie niom kon tro l no -roz po -

znaw czym, moż na jed nak od nieść wra że nie, że dla pre wen cji nie by ło

miej sca w struk tu rze Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Za sad ni czym ce lem dzia -

ła nia re for ma to rów ochro ny prze ciw po ża ro wej kra ju stał się kra jo wy sys -

tem ra tow ni czo-ga śni czy, o czym bę dzie mo wa w na stęp nym ar ty ku le.

kpt. Ar tur Kà dzie la jest st. spe cja li stà Wy dzia łu Ana liz Za gro ̋ eƒ
w Biu rze Roz po zna wa nia Za gro ̋ eƒ KG PSP

    Li te ra tu ra
[1] Jó zef Po gło dziń ski, Prze stań my śnić o po tę dze, „Prze gląd Po żar ni czy” 1990, 
nr 10, s. 8 
[2] Fran ci szek Gu miń ski, Bog dan Śpie wak, Na sza pro po zy cja, „Prze gląd Po żar ni -
czy” 1990, nr 7-8, s 13.
[3] Ma rek Nie dzie la, Czę sto chow skie do świad cze nia, „Prze gląd Po żar ni czy” 1990,
nr 4, s. 10.
[4] Je rzy Sta niak, Na przy kła dzie Lu bel skie go, „Prze gląd Po żar ni czy” 1990, nr 5-6,
s. 12.
[5] Ro man Kaź mier czak, Ja ka pre wen cja?, „Prze gląd Po żar ni czy” 1991, nr 1, s. 2.
[6] Jan Kie lin, Wie deń ska straż po żar na, „Prze gląd Po żar ni czy” 1990, nr 7 -8, s. 14. 
[7] Straż po żar na w ochro nie śro do wi ska, „Prze gląd Po żar ni czy” 1990, nr 9, s. 21.
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dję cia to po je dyn cze ob ra zy, ale i ich cy kle, o roz bu do wa nej struk -

tu rze nar ra cyj nej. Są źró dłem wie dzy o spo łe czeń stwie, kul tu rze

i róż ne go ro dza ju wy da rze niach mi nio nych epok. W Cen tral nym

Mu zeum Po żar nic twa w My sło wi cach znaj du je się ko lek cja fo to gra fii do -

ku men tal nej o te ma ty ce po żar ni czej, obej mu ją ca po nad ty siąc ma te ria łów

na pod ło żu pa pie ro wym od II poł. XIX w. po cza sy współ cze sne. To bo -

ga ty ma te riał hi sto rycz ny (źró dło wy) dla przy szłych ba da czy.

Por tre ty in dy wi du al ne
Oko licz no ści, w któ rych stra ża cy sta wa li się mo de la mi, by ły bar dzo

róż ne. Za zwy czaj zdję cia wy ko ny wa no przy oka zji ju bi le uszy, zjaz dów,

kur sów, za wo dów spor to wo -po żar ni czych, po świę ce nia sztan da rów, po -

zy ska nia no we go sprzę tu czy uro czy sto ści sa kral nych i pań stwo wych. 

Fo to gra fia by ła spo so bem na upa mięt nie nie te go ro dza ju wy da rzeń

i uczest ni czą cych w nich osób. 

Kan wą fo to gra fii por tre to wych z prze ło mu XIX i XX w., w tym ga bi -

ne to wych (wy ko ny wa nych w ele ganc kich za mknię tych po miesz cze niach),

sta ły się kla sycz ne tła fo to gra ficz ne, przed sta wia ją ce zwy kle wy ima gi no -

wa ne wnę trza z neo re ne san so wy mi ko lum na mi, ła wecz ka mi, ga le ria mi

i bal ko na mi, a tak że me ble utrzy ma ne w sty lu mi nio nych epok, np. biur -

ka, krze sła, fo te le czy sto li ki o cha rak te rze wi zy to wym i re pre zen ta cyj -

nym. W od da li do strzec moż na by ło buj ną ro ślin ność, któ ra przy da wa ła

zdję ciu siel skie go kli ma tu. Sub sty tu ta mi ta kie go ide al ne go ho ry zon tu by -

ły naj czę ściej ręcz nie ma lo wa ne tła, na któ rych wid nia ły ele men ty ar chi -

tek tu ry ogro do wej za nu rzo nej w par ko wą zie leń. 

To jed nak mo del – tak jak w ma lar skich por tre tach ca ło po sta cio wych

czy dwor skich – sta no wił naj waż niej szy ele ment fo to gra ficz nej kom po -

zy cji. Na por tre tach z tam te go okre su stra ża cy pre zen to wa li się ele ganc -

ko i do stoj nie. Przy wi lej, ja kim nie wąt pli wie by ła służ ba w or ga ni za cjach

stra żac kich, na ka zy wał fo to gra fo wa nie się w mun du rze wyj ścio wym z naj -

waż niej szy mi dla te go za wo du atry bu ta mi – pa sa mi, to por ka mi, li na mi,

za trza śni ka mi i bo ga to zdo bio ny mi heł ma mi. Za da niem fo to gra fa by ło

usta wić mo de la w ta ki spo sób, aby je go syl wet ka by ła smu kła i wy pro -

sto wa na, a twarz po zba wio na gry ma su. Bia łe rę ka wicz ki na dło niach pod -

kre śla ły szla chet ność oso by fo to gra fo wa nej, a po nad to skry wa ły

ewen tu al ne oka le cze nia dło ni. 

Por tre ty gru po we
Ta ble au to pa miąt ko we zdję cie gru py osób, skła da ją ce się z wie lu

mniej szych zdjęć por tre to wych. Naj czę ściej ma du że roz mia ry. Wy ko ny -

wa no je za zwy czaj z oka zji ju bi le uszu jed nost ki stra ży po żar nej. Wy ko -

rzy sty wa ne w nim były ele men ty de ko ra cyj ne, któ re na wią zy wa ły

do or na men ty ki ba ro ku. Ta for ma pre zen ta cji fo to gra ficz nej łą czy ła zdo -

by cze tech ni ki z ar ty zmem, kunszt z rze mio słem. 

Naj więk szą część ko lek cji CMP sta no wią fo to gra fie zbio ro we, tzw.

por tre ty so cjo lo gicz ne, na któ rych pre zen to wa ły się dru ży ny po żar ni cze

w peł nym rynsz tun ku. Ro bio no je w ple ne rze, prze waż nie na tle straż nic,

wspi nal ni lub in nych bu dyn ków, czy li w prze strze niach ści śle zwią za nych

z za wo dem stra ża ka. 

War to wspo mnieć, że w zbio rach CMP znaj du ją się rów nież licz ne fo -

to gra fie ma ło obraz ko we (pierw szym apa ra tem ma ło obraz ko wym by ła 

Le ica skon stru owa na przez Oska ra Bar nac ka w 1914 r.). W ko lek cji prze -
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Stra˝ po˝arna 
na fotografii
DANUTA JANAKIEWICZ

Pod koniec XIX w. znacznie udoskonalono
technologię fotografii. Stała się prostsza, a dzięki
temu popularniejsza i bardziej dostępna także 
dla amatorów. Fotografowali się również strażacy.

Z

Portret zbiorowy (tableau) przedstawiajàcy członków Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej Towarzystwa Grodzieckiego

Członkowie OSP na tle beczkowozu i sikawki;
lata 30. XX w.



wa ża ją zdję cia czar no -bia łe,

ale są wśród nich tak że od bit -

ki to no wa ne i barw ne. W przy -

pad ku pro ble mów z iden ty fi -

ka cją au to rów czy za kła dów

fo to gra ficz nych, w któ rych je

wy ko na no, uzna je się je za

fo to gra fie ama tor skie. 

Wszyst kie te zdję cia aspi -

ru ją dziś do mia na do ku men -

tów z epo ki – zdjęć re por-

ta żo wych, sy tu acyj nych i oko -

licz no ścio wych. Tech ni ka re je -

stra cji jest kla sycz na, ale

z upły wem lat zmie nia się in -

ter pre ta cja zdjęć i spo sób ich

od bio ru. 

Da nu ta Ja na kie wicz
pra cu je w Wy dzia le 

Do ku men ta cji Zbio rów
CMP w My sło wi cach
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Post ma dłu gą tra dy cję. Sta ro żyt ne grec -
kie szko ły fi lo zo ficz ne wi dzia ły w nim ochro -
nę przed cho ro bą i de mo na mi, szan sę
na oczysz cze nia du cha, we wnętrz ne za do wo -
le nie, wol ność, sa mo wy star czal ność. Są dzo -
no, że przez post czło wiek osią ga zdol ność
wy rze cze nia się te go, co nie jest ko niecz ne.
We współ cze snym, tak bar dzo „płyn nym”

kon tek ście spo łecz nym, peł nym sprzecz no ści i czę sto bez okre ślo nych
pa ra me trów etycz nych, trud no o głęb szą re flek sję nad aspek ta mi, któ -
re – jak post – ukształ to wa ły du cho wą tra dy cję chrze ści jań stwa. Prze -
ni ka ją cy nie mal wszyst kie płasz czy zny na szej co dzien no ści he do nizm
spra wia, że na wet chrze ści ja nie z tru dem do strze ga ją re la cję mię dzy
wy mia rem cie le snym a ży ciem zgod nie z du chem. Pod czas gdy znacz -
na część współ cze snych lu dzi chęt nie i bez żad ne go ża lu skła da ofia ry
na oł ta rzu boż ka kon sump cjo ni zmu i mar no traw stwa, chy ba rów nie
wiel ka licz ba zda je się być ogar nię ta ob se sją die ty i tro ski o fi gu rę.
Zmu sze ni do ży cia w kul tu rze dzia ła nia i uży tecz no ści, czę sto nie zda -
je my so bie spra wy z te go, że wy klu cza my z na sze go ho ry zon tu Bo ga.
Wiel ki Post jest oka zją, by się otrzą snąć, przy po mnieć so bie, że je ste -
śmy tyl ko i aż stwo rze nia mi Bo ga. Na po cząt ku okre su po stu oży wiać
win na nas wiel ka na dzie ja: nie je ste śmy po zo sta wieni sa mym so bie,
otrzy ma li śmy nad ludz ką si łę – ła skę, któ ra po zwa la nam na pra wić to,
co w nas pęk nię te i co od dzie la nas od Bo ga. W cią gu szcze gól nych
40 dni po stu ma my szan sę na to, aby otwo rzyć oczy, uszy i ser ca, aby
wyjść po za swój ego istycz ny ży cio wy ogró dek. Otwo rzyć się na Bo ga
i na bra ci. 

Je dy nie w świe cie ma te rial nym pro ce sy by wa ją nie od wra cal ne.
W świe cie ludz kim, po za skraj ny mi przy pad ka mi, nie ma sy tu acji nie -
od wra cal nych. Wpraw dzie nie mal każ dy z nas do świad cza te go, że
trud no zmie nić okre ślo ne po sta wy i za cho wa nia, jed nak Bóg nie żą dał -
by od nas na wró ce nia się, gdy by nie ob da rzył nas mo cą, dzię ki któ rej
po do ła my za da niu. Nie ist nie je jed nak na wró ce nie bez roz ra chun ku
z grzesz ną prze szło ścią. Nie zbęd ny jest żal i od wró ce nie się od zła. 
Ale jest to je dy nie punkt wyj ścia, a nie doj ścia. Śro dek, a nie osta tecz -
ny cel pra cy nad so bą. Zo sta li śmy tak moc no zra nie ni grze chem pier -
wo rod nym, że w na szą na tu rę jest po pro stu wpi sa na skłon ność
do grze chu i upad ku. Nie je ste śmy w sta nie sa mi się zba wić i uwol nić
od wi ny. Nie mu si my jed nak te go ro bić, gdyż ktoś już to za nas zro bił:
Je zus Chry stus – Syn Bo ży, praw dzi wy Bóg i praw dzi wy czło wiek umarł
za nas na krzy żu i zmar twych wstał.

Sta raj my się z ta ką wła śnie świa do mo ścią, uf ni i ra do śni, roz po czy -
nać wiel ko post ną dro gę. Niech Ma ry ja, nie zna ją ca grze chu, wspie ra
nas w du cho wej wal ce z grze chem, niech nam to wa rzy szy w tym cza -
sie, aby śmy mo gli na ko niec wy śpie wać ra zem ra dość ze zwy cię stwa
w dniu Wiel ka no cy. Niech w uszach dźwię czą nam sło wa, któ re słyszy -
my za wsze wte dy, gdy spa da na na sze gło wy po piół: „Na wra caj cie się
i wierz cie w Ewan ge lię”. Prze peł nij my mo cą Ewan ge lii na szą służ bę,
ży cie ro dzin ne i wszel kie spo łecz ne re la cje.

 SŁUŻBA I WIARA

kapelan krajowy
strażaków
ks. st. bryg.
dr Jan Krynicki

Refleksje
wielkopostne
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 Ko re la cje efek tyw no ści ze spo ło wej: stu dium ba daw cze dzia łań
stra ża ków pod czas sy tu acji na głych (Cor re la tes of te am ef fec ti ve ness:
An explo ra to ry stu dy of fi re fi gh ter's ope ra tions du ring emer gen cy si tu -
ations), E. Jo uan ne, C. Char ron, Ch. Chau vin, G. Mo rel, „Ap plied 
Er go no mics” 61/2017, s. 69-77.

W ar ty ku le opi sa no ba da nia prze pro wa dzo ne wśród fran cu skich stra ża -

ków. Mia ły one na ce lu we ry fi ka cję trzech hi po tez ba daw czych, któ re za-

kładały, że efek tyw ność pra cy ze spo ło wej w trak cie dzia łań ra tow-

ni czo -ga śni czych jest uza leż nio na od zdol no ści ada pta cyj nej do wy ko ny wa -

nia te go ro dza ju czyn no ści, ko mu ni ka cji za pę tlo nej (po le ga ją cej na tym, że

ko mu ni kat jest ge ne ro wa ny przez nadaw cę, a na stęp nie tra fia do od bior cy,

któ ry go po praw nie in ter pre tu je i po twier dza ten fakt po przez ko mu ni kat

zwrot ny do nadaw cy) oraz róż nic psy cho spo łecz nych.

Gru pę ba daw czą sta no wi ło 34 stra ża ków o śred niej wie ku 34,5 ro ku

przy od chy le niu stan dar do wym dla tej war to ści rów nym 4,5 mie sią ca. Słu -

ży li w trzech jed nost kach ra tow ni czo -ga śni czych z te go sa me go mia sta. Stra -

ża cy zo sta li po dzie le ni na 14 róż nych ze spo łów (od po wied ni ków pol skich

sek cji), po trzech stra ża ków w każ dym ze spo le. Nie któ rzy z nich by li przy -

po rząd ko wa ni do wię cej niż jed ne go ze spo łu. Da ne ba daw cze zbie ra no

na dwa spo so by. Sfil mo wa no dzia ła nia ra tow ni czo -ga śni cze prze pro wa dzo -

ne przez ze spo ły w ra mach ob słu gi 19 zda rzeń, po nad to każ dy ze stra ża ków

wy peł nił w jed no st ce ra tow ni czo -ga śni czej an kie tę. Na uwa gę za słu gu je fakt,

że fil mo wa nie oraz an kie to wa nie od by wa ło się za zgo dą przed sta wi cie li gru -

py ba da nej. Tyl ko je den z nich od mó wił wy peł nie nia an kie ty.

Za mia rę efek tyw no ści ze spo ło wej przy ję to m.in. współ czyn nik re gre sji.

Je go war tość wy zna czo no dla czyn ni ków psy cho spo łecz nych (au to mo ty wa -

cji, za ufa nia or ga ni za cyj ne go, za an ga żo wa nia, pew no ści sie bie w wy mia rze

in ter per so nal nym), czyn ni ków ko mu ni ka cyj nych (np. ko mu ni ka cji otwar tej,

ko mu ni ka cji za pę tlo nej), aspek tów emo cjo nal nych (so li dar no ści z po zo sta -

ły mi człon ka mi ze spo łu, so li dar no ści z oso ba mi po szko do wa ny mi, wię zi ze -

spo ło wych, an ta go ni zmu wzglę dem tych że osób i an ta go ni zmu w sto sun ku

do ze spo łu), a tak że wzor ców ada pta cyj nych (ty pów oso bo wo ści al fa, be ta,

gam ma i od stępstw od nich).

Au to rzy za sto so wa li cie ka wy, sie cio wy spo sób wi zu ali za cji za leż no ści za -

cho dzą cych po mię dzy po szcze gól ny mi czyn ni ka mi wa run ku ją cy mi efek tyw -

ność pra cy ze spo ło wej stra ża ków. Od kry li, że naj istot niej szy mi ele men ta mi

tak ro zu mia nej sie ci oka za ły się: ko mu ni ka cja otwar ta, nie peł ne za pę tle nie

ko mu ni ka cji, an ta go ni zmy wzglę dem ze spo łu oraz od stęp stwa do ty czą ce

wzor ców ada pta cyj nych. Za miesz czo ne wy kre sy i ta be le przed sta wia ją war -

to ści dla ba da nych pa ra me trów, sta no wiąc tło dla nie zwy kle wni kli wej ana -

li zy wy ni ków ba dań.

 Wen ty la cja nad ci śnie nio wa pod czas po ża rów bu dyn ków wy so ko -
ścio wych: ana li za oraz opty ma li za cja pro ce su opar ta na sy mu la cjch
(Po si ti ve pres su re ven ti la tion for fi gh ting wind -dri ven high -ri se fi res: 
Si mu la tion -ba sed ana ly sis and opti mi za tion), P. Pa nin dre, N.S. Su san
Mo usa vi, S. Ku mar, „Fi re Sa fe ty Jo ur nal” 87/2017, s. 57-64.

Po ża ry bu dyn ków wy so ko ścio wych sta no wią dla służb ra tow ni czych nie

la da wy zwa nie. Z ana liz ame ry kań skie go sto wa rzy sze nia NFPA (ang. Na tio -

nal Fi re Pro tec tion As so cia tion) wy ni ka, że po ża ry te go ty pu bu dyn ków są

jed nym z naj groź niej szych zja wisk, z ja ki mi mu szą zma gać się stra ża cy. 

W ostat nim dzie się cio le ciu od no to wa no znacz ną licz bę osób po szko do -

wa nych w te go ty pu zda rze niach. Z te go wzglę du prze pro wa dzo no wie le ba -

dań, w tym wa li da cję wy ni ków sy mu la cji nu me rycz nych. Sku pia ła się ona

przede wszyst kim na okre śle niu, w ja ki spo sób po żar w bu dyn ku wy so ko -

ścio wym bę dzie re ago wał na zmia ny okre ślo nych wa run ków wen ty la cji nad -

ci śnie nio wej. Efek tyw ność wen ty la cji nad ci śnie nio wej okre śla no po przez

cią gły po miar tem pe ra tu ry. Mo ni to ro wa no tak że roz prze strze nia nie się dy mu

za po mo cą za in sta lo wa nych w bu dyn ku ka mer wi deo. 

Nad rzęd nym wnio skiem z ba dań był fakt, że przy czy ną zgo nów użyt kow -

ni ków bu dyn ku sta je się naj czę ściej wy so ka tem pe ra tu ra. Efek tyw ność wen -

ty la cji nad ci śnie nio wej po win no się za tem oce niać przez pry zmat zmian

tem pe ra tu ry w ba da nym obiek cie. 

Każ da sy mu la cja nu me rycz na mo że być obar czo na błę da mi, wy ni ka ją cy -

mi np. ze zmien no ści zbyt wie lu pa ra me trów ba da nia, zbyt du żej licz by przy -

ję tych uprosz czeń mo de lo wych czy zbyt ma łej wie dzy in ży nier skiej oso by

od po wie dzial nej za pro wa dze nie ba da nia. I dla te go au to rzy ar ty ku łu zde cy -

do wa li się na prze pro wa dze nie eks pe ry men tal nej wa li da cji swo jej sy mu la cji. 

Prak tycz ny wy miar ar ty ku łu spra wia, że bę dzie on cie ka wą lek tu rą nie

tyl ko dla in ży nie rów, lecz tak że dla stra ża ków peł nią cych służ bę w jed nost -

kach ope ra cyj nych PSP.

 Oce na ry zy ka po ża ro we go w wiel ko po wierzch nio wych bu dyn -
kach han dlo wych opar ta na me to dzie wa go wej struk tu ry en tro pii 
(Fi re risk as ses sment for lar ge -sca le com mer cial bu il dings ba sed on struc -
tu re en tro py we ight me thod), F. Liu, S. Zhao, M. Weng, Y. Liu, „Sa fe ty
Scien ce” 94/2017, s. 26-40.

Chiń scy na ukow cy opra co wa li sys tem oce ny ry zy ka w wiel ko po wierzch -

nio wych bu dyn kach han dlo wych, uwzględ nia ją cy cha rak te ry sty kę po ża ro wą

oma wia nych obiek tów bu dow la nych oraz ich wy po sa że nie w urzą dze nia

i sprzęt prze ciw po ża ro wy. Przez wiel ko po wierzch nio we bu dyn ki han dlo we

ro zu mia no bu dyn ki o po wierzch ni użyt ko wej co naj mniej 5000 m2 bądź po -

wierzch ni cał ko wi tej prze kra cza ją cej 15 000 m2. Wy ni ka ło to bez po śred nio

z miej sco wych re gu la cji praw nych i nor ma tyw nych.

Przy ję ta me to da ba dań skła da ła się z trzech ele men tów. Pierw szy to sys -

tem wskaź ni ków ry zy ka po ża ro we go. Au to rzy opar li się w tym przy pad ku

na wie dzy eks per tów oraz ob ser wa cjach po czy nio nych w trak cie wi zyt

w obiek tach. Na stęp nym kro kiem by ło przy pi sa nie wag do po szcze gól nych

wskaź ni ków. By ło to moż li we dzię ki prak tycz ne mu wy ko rzy sta niu me to dy

wa go wej struk tu ry en tro pii. W ko lej nym kro ku sfor mu ło wa no za sa dy przy -

zna wa nia punk tów na po trze by sza co wa nia ry zy ka, w ści słej za leż no ści

od obo wią zu ją cych prze pi sów praw nych i re ko men do wa nych do ku men tów

nor ma tyw nych. Opra co wa ne na rzę dzie ba daw cze zo sta ło za sto so wa ne w czte -

rech bu dyn kach zlo ka li zo wa nych na te ry to rium Chin (w miej sco wo ści 

Chon gqing).

Na ca ło ścio wy sys tem oce ny ry zy ka po ża ro we go zło ży ło się pięć ka te go -

rii ele men tów de ter mi nu ją cych wła ści wy po ziom bez pie czeń stwa. A wśród

nich – czyn ni ki wpły wa ją ce na po wsta nie za gro że nia, gru pa czyn ni ków pa -

syw nej ochro ny prze ciw po ża ro wej, za rzą dza nie ochro ną prze ciw po ża ro wą,

czyn ni ki rzu tu ją ce na po ten cjał stra ży po żar nych oraz ak tyw ne me to dy ochro -

ny prze ciw po ża ro wej. Każ dy z nich czyn ni ków zo stał szcze gó ło wo za ko do -

wa ny współ czyn ni ka mi wa go wy mi. W ar ty ku le przed sta wio no in tu icyj ny

spo sób wy zna cza nia na ich pod sta wie po zio mu ry zy ka po ża ro we go. 

Au to rzy: bryg. dr in˝. Wal de mar Ja skó łow ski, 
kpt. dr in˝. Pa weł Gro mek i kpt. dr in˝. Szy mon Ptak 
sà pra cow ni ka mi Szko ły Głów nej Słu˝ by Po ̋ ar ni czej 

MARZEC 2017/54

PRZEGLĄD PRASY
ZAGRANICZNEJ



/ 2017 MARZEC 55

WWW.POZ@RNICTWO

STRAŻ NA ZNACZKACH

Przeglądając stare
karty pocztowe,
można natrafić
na pozorowane
scenki rodzajowe,
w których strażacy
adorują
zawstydzone damy
w kwiecistych
kapeluszach.

Pomagają im w tym nienaganna sylwetka i maniery, mundur
z akselbantami i zabójczo podkręcony wąs. Ale czasem to
urocza dziewczyna śni o ukochanym w złocistym hełmie, co
można zobaczyć na francuskiej pocztówce z początku XX w.

Maciej Sawoni

Ogień od no wa
Szu ka jąc ak tu al nych opra co wań po żar ni czych, nie

spo sób przejść obo jęt nie obok pu bli ka cji pt. „Czer wo -
na księ ga po ża rów”. Pre zen tu je ona kom plek so we po -
dej ście do za gad nień zwią za nych z sze ro ko po ję tą
in ży nie rią bez pie czeń stwa po ża ro we go, ja kie go na
próż no by ło szu kać przed wy da niem te go opra co wa nia. 

„Czer wo na księ ga po ża rów” to dwa to my, w któ rych
za miesz czo no dzie sięć czę ści. Każ da z nich na pi sa na zo -
sta ła przez eks per ta w da nej dzie dzi nie. Oprócz za gad -
nień praw no kar nych oraz hi sto rycz ne go po dej ścia
do ochro ny prze ciw po ża ro wej ma my moż li wość za po -
zna nia się z ana li za mi dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych
wy bra nych z kil ku dzie się ciu ostat nich lat. Je den z roz -
dzia łów po świę co ny jest kosz tom spo łecz nym i eko no -
micz nym po ża rów. Nie każ dy zda je so bie spra wę
z te go, że dzia łal ność Pań stwo wej Stra ży Po żar nej to nie

tyl ko wy dat ki na funk cjo no wa nie tej in sty tu cji. To tak że ogrom strat ge ne ro wa -
nych przez po ża ry i do cho dów utra co nych przez bu dżet pań stwa. Z pew no ścią
lek tu ra te go roz dzia łu po zwo li to so bie uzmy sło wić. Tom II wpro wa dza czy tel ni -
ka w te ma ty kę usta la nia przy czyn po ża rów oraz przed sta wia ro lę pre wen cji spo -
łecz nej i po ża ro wej. Je go zwień cze niem jest ob szer ne ze sta wie nie świa to wych
i kra jo wych sta ty styk do ty czą cych róż no rod nych aspek tów po ża rów. 

Au to rzy „Czer wo nej księ gi po ża rów” pod ję li się trud ne go za da nia – sze ro kie go
uję cia wie dzy pożar ni czej i za mknię cia jej w jed nej pu bli ka cji. Po zy tyw ne re ko men -
da cje śro do wi ska na uko we go świad czą o tym, że po ra dzi li so bie z tym do sko na le.
Moż na się o tym prze ko nać, po bie ra jąc bez płat ną wer sję pu bli ka cji ze stro ny
CNBOP-PIB. 

Czer wo na księ ga po ża rów, pod red. Paw ła Gu zew skie go, Da riu sza Wró blew skie -
go i Da nie la Ma ło zię cia, CNBOP-PIB, Jó ze fów 2016. 

GL

 WARTO
PRZECZYTAĆ

In ży nie ria zza wiel kiej wo dy
Co raz czę ściej na na szym stra żac kim po dwór ku

po słu gu je my się do świad cze nia mi i opra co wa nia -
mi ko le gów z in nych kra jów. Nie któ re z obo wią zu -
ją cych pol skich norm tłu ma czo ne są bez po śred nio
z ich eu ro pej skich od po wied ni ków. Wpi su jąc
ad res www.nfpa.org w prze glą dar ce, zo ba czy -
my stro nę ame ry kań skie go sto wa rzy sze nia
NFPA (Na tio nal Fi re Pro tec tion As so cia tion), za -
ło żo ne go w 1896 r. przez przed sta wi cie li firm
ubez pie cze nio wych. Ce lem je go po wo ła nia by -
ło ujed no li ca nie stan dar dów wy ma gań do ty -
czą cych urzą dzeń try ska czo wych. Obec nie
dzia łal ność NFPA oprócz sze re gu urzą dzeń
prze ciw po ża ro wych obej mu je rów nież in sta la -
cje elek trycz ne oraz więk szość aspek tów pro -
jek to wa nia i bu dow nic twa.

Dar mo wa re je stra cja na stro nie NFPA da je
moż li wość prze glą da nia wszyst kich norm i wy -
tycz nych, któ re sto wa rzy sze nie wy pra co wa ło przez
la ta swo je go funk cjo no wa nia, nie moż na ich jed -
nak wy dru ko wać. Ktoś, kto szu ka ame ry kań skich

roz wią zań sto so wa nych w pre wen cji po ża ro wej,
znaj dzie je m.in. w nor mie NFPA 1, za wie ra ją cej wy -
mo gi, któ rych speł nie nie de cy du je o za pew nie niu
od po wied nie go po zio mu bez pie czeń stwa po ża ro -
we go w no wych i już ist nie ją cych bu dyn kach. 

Oso by za in te re so wa ne wy ma ga nia mi sta wia ny mi
stra ża kom za wiel ką wo dą znaj dą je np. w nor mie
NFPA 1001. 

In te re su ją cym aspek tem dzia łal no ści NFPA jest
pre wen cja spo łecz na. W za kład ce Pu blic edu ca tion
za miesz czo ne są ma te ria ły pro pa gu ją ce bez pie czeń -
stwo po ża ro we w spo łe czeń stwie, każ dy mo że je
swo bod nie po brać. Do wy ko rzy sta nia są go to we

sce na riu sze za jęć z dzieć mi, bro szu ry i ma te ria ły
gra ficz ne po moc ne w pro wa dze niu kam pa nii
spo łecz nych na rzecz po pra wy bez pie czeń stwa
po ża ro we go. NFPA pro wa dzi rów nież wie le pro -
jek tów i kam pa nii in for ma cyj nych zwią za nych
z tą te ma ty ką. W przy wo ła nej za kład ce znaj dzie -
my też in for ma cje na te mat or ga ni zo wa nej przez
sto wa rzy sze nie, co raz po pu lar niej szej w USA,
kam pa nii pro pa gu ją cej in sta la cję urzą dzeń try -
ska czo wych w pry wat nych do mach, a tak że 
o Ty go dniu Bez pie czeń stwa Po ża ro we go.

Na stro nie in ter ne to wej moż na za mó wić
sub skryp cję bez płat ne go co mie sięcz ne go
new slet te ra, do star cza ją ce go aktualne in for ma -

cje na te mat wy da wa nych do ku men tów i dzia łań
nor ma li za cyj nych oraz no wych pro jek tów NFPA. 

GL

O czym marzy dziewczyna, gdy...
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Strażaku, pal się do akcji!
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