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Szanowni Paƒstwo!

Âwi´ta Wielkanocne to bez wàtpienia wyjàtkowy czas, który staramy si´ sp´dziç
w gronie najbli˝szych. Z przyjemnoÊcià kultywujemy i dbamy o tradycj´, 

którà przekazujemy kolejnym pokoleniom w naszych rodzinach. W ten sposób
wzmacniamy łàczàce nas wi´zi i tworzymy bezcenne wspomnienia.

Zmartwychwstanie Chrystusa, które rozwa˝amy w okresie Âwiàt Wielkiej Nocy, 
to êródło radoÊci i nadziei, które wypełnia nasze serca i domy. 

Budzàca si´ do ˝ycia przyroda staje si´ impulsem do aktywnego działania. 
Na r´ce wszystkich Funkcjonariuszek, Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych

składamy serdeczne ˝yczenia zdrowych, spokojnych oraz radosnych 
Âwiàt Wielkanocnych. Niech ten wyjàtkowy czas Wielkiej Nocy b´dzie okazjà do chwili
wytchnienia od codziennych obowiàzków i odpoczynku w gronie najbli˝szej rodziny. 
Niech łaska Zmartwychwstałego Chrystusa stanie si´ dla wszystkich êródłem inspiracji

oraz siły do realizacji nowych wyzwaƒ, które stawia przed nami ˝ycie. 
Podzi´kowania oraz słowa uznania kierujemy do Paƒstwa, którzy codziennie pełnicie
słu˝b´ na rzecz Polski i Polaków. Cz´sto obowiàzki słu˝bowe stawiacie ponad ˝ycie
rodzinne. Dlatego na najwy˝szy szacunek zasługujà Wasi najbli˝si, którzy rozumiejà

słu˝b´ i akceptujà jej specyfik´. Jednak właÊnie dzi´ki Waszemu poÊwi´ceniu i oddaniu
obywatele zyskujà to, co w dzisiejszych czasach jest niezwykle wa˝ne i cenne 

– poczucie bezpieczeƒstwa. Bez wàtpienia jest ono jednà z najwa˝niejszych wartoÊci,
której potrzebuje ka˝dy z nas, zwłaszcza wobec tak licznych zagro˝eƒ 

wyst´pujàcych we współczesnym Êwiecie.
Funkcjonariuszkom i Funkcjonariuszom, którzy w Âwi´ta Wielkanocne 

pełniç b´dà słu˝b´, ˝yczymy, ˝eby ÊwiadomoÊç wypełniania misji wobec społeczeƒstwa
oraz wdzi´cznoÊç obywateli choç w cz´Êci zrekompensowały niemo˝noÊç 

prze˝ycia tych chwil w gronie najbli˝szych. 

Sekretarz Stanu w MSWiA Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji

Jarosław Zieliƒski Mariusz Błaszczak



in i ster stwo Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji zwięk sza środ -
ki fi nan so we dla ochot ni czych stra ży po żar nych. W 2017 r. dla
jed no stek OSP prze zna czo no po nad 124 mln zł. To o 15 mln zł

wię cej niż w ro ku ubie głym. Wpro wa dzi li śmy no we za sa dy przy zna wa nia
do ta cji, tak aby bar dziej ra cjo nal nie i pro por cjo nal nie po dzie lić środ ki dla
OSP w po szcze gól nych wo je wódz twach. Chce my przede wszyst kim za dbać
o wy po sa że nie in dy wi du al ne stra ża ków ochot ni ków i sprzęt prze zna czo ny
do ak cji ra tow ni czych.

Jed nost ki ochot ni czych stra ży po żar nych sta no wią bar dzo istot ne ogni -
wo kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go. Ile kroć za cho dzi ta ka po -
trze ba, stra ża cy ochot ni cy pra cu ją ra mię w ra mię ze swo imi ko le ga mi
z Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Po la cy mo gą li czyć na OSP. Stra ża cy ochot -
ni cy po ma ga ją ofia rom wy pad ków dro go wych, po ża rów, klęsk ży wio ło -
wych i ka ta strof bez wzglę du na oko licz no ści. Dla te go wła śnie stra ża cy,
za rów no funk cjo na riu sze, jak i ochot ni cy, od lat cie szą się naj wyż szym 
za ufa niem spo łecz nym.

W 2016 r. OSP otrzymały 109 mln zł, w 2017 r.
otrzymajà 124 mln zł
W prze strze ni pu blicz nej po ja wia ły się w ostat nim cza sie wy po wie dzi,

ja ko by MSWiA od bie ra ło pie nią dze ochot ni czym stra żom po żar nym. Tym -
cza sem jest wręcz prze ciw nie. Za rów no w 2016 r., jak i w 2017 r. zwięk -
szy li śmy kwo ty do ta cji dla OSP. 

W 2015 r. pań stwo wa do ta cja dla jed no stek OSP wy no si ła 32,5 mln zł
i ta ką kwo tę od cho dzą ca ko ali cja PO-PSL za pla no wa ła w pro jek cie usta wy
bu dże to wej na 2016 r. Zwięk szy li śmy ją do 36 mln, a więc o 3,5 mln zł.
Z ko lei kwo ta do ta cji prze zna czo na na 2017 r. to 43 mln zł – aż o 7 mln wię -
cej niż w ro ku po przed nim. 

Do dat ko we środ ki otrzy ma ły rów nież te jed nost ki OSP, któ re są włą czo -
ne do kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go. W 2015 r. i 2016 r.
MSWiA prze ka za ło im po 73 mln zł do ta cji. W 2017 r. kwo ta ta wzro sła
o po nad 8 mln zł, do po zio mu 81,1 mln zł. 

Pod su mo wu jąc – w 2016 r. ochot ni cze stra że po żar ne otrzy ma ły zwięk -
szo ną w sto sun ku do ro ku po przed nie go kwo tę 109 mln zł, na to miast 
w 2017 r. do ta cja wzro sła o 15 mln zł – do po nad 124 mln zł. Mo że my za tem
po wie dzieć o po nad 13 proc. wzro ście do ta cji tyl ko w cią gu jed ne go ro ku.

Nowe – optymalne – zasady przyznawania dotacji 
dla OSP
W ubie głym ro ku wpro wa dzi li śmy no we za sa dy przy zna wa nia do ta cji

dla ochot ni czych stra ży po żar nych. Na szym ce lem by ło za pew nie nie opty -
mal ne go, trans pa rent ne go po dzia łu środ ków fi nan so wych na po szcze gól ne
wo je wódz twa, sto sow nie do licz by jed no stek OSP. Za le ża ło nam, aby pro -
po zy cje mo gli zgła szać stra ża cy z po szcze gól nych jed no stek OSP i wstęp -
nie uzgad niać je już na po zio mie po wia tu, gdyż to tam ro ze zna nie po trzeb
w kon kret nym re jo nie dzia ła nia jest naj lep sze. 

Zgod nie z no wy mi za sa da mi w 2016 r. ko men dant głów ny PSP po dzie -
lił środ ki na po szcze gól ne wo je wódz twa. By ły to pie nią dze na wy dat ki bie -
żą ce i ma jąt ko we. Po dział wy dat ków ma jąt ko wych zo stał do ko na ny
pro por cjo nal nie do licz by po wia tów w wo je wódz twie, na to miast wy dat ków
bie żą cych pro por cjo nal nie do licz by jed no stek OSP w wo je wódz twie. 

Ko men dan ci miej scy i po wia to wi PSP w po ro zu mie niu z wła ści wy mi
te ry to rial nie po wia to wy mi za rzą da mi Związ ku Ochot ni czych Stra ży Po żar -
nych RP okre śli li za po trze bo wa nie stra ża ków ze swo je go re gio nu i prze ka -
za li je do ko men dan tów wo je wódz kich PSP, któ rzy z ko lei, w po ro zu mie niu
z za rzą da mi wo je wódz ki mi ZOSP RP, do ko na li po dzia łu środ ków na po -
szcze gól ne po wia ty. Za pew nia to nad zór nad wy po sa że niem jed no stek OSP
i ich wła ści wym przy go to wa niem do dzia łań ra tow ni czych za rów no ze stro -
ny Związ ku, jak i ze stro ny ko men dan ta po wia to we go PSP.

Li sta sprzę tu za ku pio ne go w ra mach do ta cji w 2016 r. zo sta ła uzgod nio -
na i za twier dzo na na spo tka niu z Za rzą dem Głów nym Związ ku OSP RP,
któ re od by ło się w MSWiA. Uczest ni czy li w nim tak że pre ze si za rzą dów
wo je wódz kich ZOSP RP. Ko men dant głów ny Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
pod pi sał z jed nost ka mi OSP po nad 5,2 tys. umów na łącz ną kwo tę
36 mln zł. Pie nią dze te zo sta ły ra cjo nal nie spo żyt ko wa ne. 

No we roz wią za nia przy nio sły wie le ko rzy ści. Pod pi sa nie umo wy i prze -
ka za nie środ ków fi nan so wych po prze dza ło ro ze zna nie po trzeb każ dej z jed -
no stek OSP sta ra ją cych się o przy zna nie do ta cji. Ści sła współ pra ca mię dzy
PSP i OSP po zwa la na za ku py sprzę tu zgod nie z po trze ba mi w po szcze gól -
nych po wia tach.

Sta now czo pod kre ślam więc, że nikt nie od bie rał pie nię dzy ochot ni czym
stra żom po żar nym. Zmie nił się je dy nie spo sób ich prze ka zy wa nia i roz li -
cza nia. Na to miast sa mych pie nię dzy prze ka za li śmy w 2016 r. wię cej niż
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Wspieramy ochotników

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej

pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że

MSWiA odbiera pieniądze OSP, nie kupuje

nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych

czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa

do noszenia munduru. Jako wiceminister

spraw wewnętrznych i administracji

nadzorujący straż pożarną mam obowiązek

zareagować na tego typu insynuacje.
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w 2015 r., czy li za rzą dów ko ali cji PO-PSL. Z in for ma cji, ja kie wpły wa ją
do MSWiA, wy ni ka, że no we roz wią za nia zo sta ły bar dzo do brze przy ję te
w jed nost kach OSP.

Program modernizacji Policji, Stra˝y Granicznej,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i Biura Ochrony Rzàdu
w latach 2017-2020
Dla jed no stek ochot ni czych stra ży po żar nych w ra mach „Pro gra mu”

w cią gu 4 lat prze wi dzia no do fi nan so wa nie w kwo cie 501 mln 400 tys. zł,
w tym dla jed no stek w KSRG 335 mln 800 tys. zł i dla po zo sta łych jed no -
stek 165 mln 600 tys. zł. W ra mach tych kwot już w 2017 r. zo sta ną do fi -
nan so wa ne m.in. na stę pu ją ce za ku py dla OSP: sprzę tu trans por to we go 
(64 mln 810 tys. zł), uzbro je nia i tech ni ki spe cjal nej (14 mln 850 tys. zł),
sprzę tu in for ma ty ki i łącz no ści (780 tys. zł), wy po sa że nia oso bi ste go
i ochron ne go stra ża ków (11 mln 962 tys. zł) oraz re mon ty i mo der ni za cje
obiek tów w kwo cie 28 mln 708 tys. zł.

Kon cen tru je my si´ na za ku pie no wo cze sne go 
wy po sa ̋ e nia oso bi ste go dla stra ̋ a ków
Po nad 4,6 tys. ubrań spe cjal nych, pra wie 7 tys. par spe cja li stycz ne go

obu wia, po nad 6 tys. rę ka wic spe cjal nych, pra wie 3 tys. heł mów, 1,1 tys.
ra dio te le fo nów, pra wie 400 sy gna li za to rów bez ru chu, 382 apa ra ty po wietrz -
ne – te licz by mó wią sa me za sie bie. To sprzęt wy po sa że nia oso bi ste go
i środ ki ochro ny in dy wi du al nej, któ re tyl ko w ubie głym ro ku zo sta ły za ku -
pio ne przez jed nost ki OSP z udzia łem do ta cji z MSWiA. Przy po mi nam, że
ra tow nik, aby móc sku tecz nie nieść po moc po szko do wa nym, sam mu si być
od po wied nio za bez pie czo ny. Stąd na sza szcze gól na tro ska o wy po sa że nie
oso bi ste stra ża ków ochot ni ków.

Sta now czo de men tu ję sło wa, któ re po ja wia ją się w nie któ rych ma te ria -
łach pra so wych, ja ko by „stra ża kom ochot ni kom nie na le ża ły się mun du ry”.
Wręcz prze ciw nie. Jak po ka zu ją da ne, z do ta cji MSWiA za ku pio no w ubie -
głym ro ku ty sią ce sztuk umun du ro wa nia spe cjal ne go, obu wia, heł mów 
i rę ka wic nie zbęd nych stra ża kom ochot ni kom do pro wa dze nia dzia łań 
ra tow ni czo -ga śni czych. Dzia ła my zgod nie z za sa dą, że pie nią dze po dat ni -
ków w pierw szej ko lej no ści po win ny zo stać prze zna czo ne wła śnie na
„wy po sa że nie bo jo we” stra ża ków. 

Przy po mi nam, że zgod nie z usta wą o ochro nie prze ciw po ża ro wej to gmi -
na ma obo wią zek bez płat ne go umun du ro wa nia człon ków OSP. Dla te go
środ ki z bu dże tu pań stwa bę dą w pierw szej ko lej no ści prze zna cza ne
na umun du ro wa nie wy ko rzy sty wa ne w ak cjach ra tow ni czych. Nie mo że
być tak, że w jed nym miej scu w Pol sce w OSP ku po wa ne są mun du ry wyj -
ścio we, pod czas gdy w in nym miej scu stra ża kom bra ku je no wo cze sne go
umun du ro wa nia do ak cji ra tow ni czo -ga śni czych. Dla nas li czy się przede
wszyst kim bez pie czeń stwo stra ża ków pod czas dzia łań, dla te go da lej bę dzie -
my in we sto wa li w ten ro dzaj umun du ro wa nia.

Nowe samochody ratowniczo-gaÊnicze i sprz´t
Ze środ ków po cho dzą cych z do ta cji ku po wa ne są rów nież sa mo cho dy

po żar ni cze dla ochot ni czych stra ży po żar nych. W ubie głym ro ku za ku pio -
no 171 sa mo cho dów ra tow ni czo -ga śni czych. Po nad 2/3 tych po jaz dów sta -
no wi ły śred nie i cięż kie sa mo cho dy ra tow ni czo -ga śni cze. Zmniej sze nie
licz by za ku pio nych lek kich sa mo cho dów po żar ni czych wy ni ka z ich pa ra -
me trów tech nicz no -tak tycz nych, któ re nie ma ją sze ro kie go za sto so wa nia
w dzia ła niach ra tow ni czych. Do to wa nie za ku pu śred nich sa mo cho dów ra -
tow ni czo -ga śni czych jest z punk tu wi dze nia pro wa dze nia dzia łań ra tow ni -
czych du żo bar dziej prak tycz ne.

Po za tym w ubie głym ro ku za ku pio no no wy sprzęt dla stra ża ków ochot -
ni ków, m.in. kil ka ty się cy wę ży stra żac kich róż ne go ty pu, 157 agre ga tów
prą do twór czych, 175 pomp do wo dy za nie czysz czo nej, pra wie 100 pił

do be to nu, po nad 370 dra bin stra żac kich, 160 ze sta wów ra tow nic twa me -
dycz ne go oraz 35 na rzę dzi hy drau licz nych.

OSP na dal b´ dà otrzy my wa ły Êrod ki fi nan so we
od firm ubez pie cze nio wych
Chcia łem rów nież jed no znacz nie od nieść się do za rzu tów rze ko me go ode bra -

nia stra ża kom ochot ni kom pie nię dzy po cho dzą cych od ubez pie czy cie li. Za pew -
niam, że ochot ni cze stra że po żar ne na dal bę dą otrzy my wa ły środ ki po cho dzą ce
z firm ubez pie cze nio wych z prze zna cze niem na ochro nę prze ciw po ża ro wą. W po -
sel skim pro jek cie no we li za cji usta wy o ochro nie prze ciw po ża ro wej pla no wa na jest
je dy nie zmia na spo so bu roz dzia łu tych środ ków. 

Pro jek to wa ne zmia ny za kła da ją, że to ko men dant głów ny PSP, ja ko od -
po wie dzial ny za or ga ni za cję ochro ny prze ciw po ża ro wej w ska li ca łe go kra -
ju, otrzy my wał by środ ki z firm ubez pie cze nio wych. Miał by jed nak
obo wią zek usta wo wy ta kie go ich po dzia łu, aby 50 proc. kwo ty otrzy my wa -
ła Pań stwa Straż Po żar na wraz z in ny mi jed nost ka mi ochro ny prze ciw po -
ża ro wej, m.in. za kła do wy mi stra ża mi po żar ny mi, na to miast dru gie 50 proc.
kwo ty otrzy my wa ły by ochot ni cze stra że po żar ne. Tak więc uspo ka -
jam – pod wzglę dem fi nan so wym nic się nie zmie ni, na dal po ło wa środ ków
od ubez pie czy cie li bę dzie tra fia ła na po trze by stra ża ków ochot ni ków. 

W mo jej oce nie zmia na ta po zy tyw nie wpły nie na po ziom ochro ny prze -
ciw po ża ro wej. Bę dzie sprzy ja ła po dej mo wa niu ra cjo nal nych de cy zji w spra -
wie za ku pu wy po sa że nia słu żą ce go ra to wa niu ludz kie go zdro wia i ży cia.

Stra˝acy ochotnicy dbali o bezpieczeƒstwo
pielgrzymów podczas ÂDM
Kil ka mie się cy te mu Pol ska go ści ła set ki ty się cy piel grzy mów pod czas Świa -

to wych Dni Mło dzie ży. To mię dzy in ny mi dzię ki wy sił ko wi i po świę ce niu stra -
ża ków ochot ni ków uda ło się na wy so kim po zio mie za pew nić bez pie czeń stwo
wszyst kim uczest ni kom ŚDM, za rów no w Kra ko wie, jak i w po szcze gól nych
die ce zjach. Na wła sne oczy wi dzia łem pro fe sjo nal nych i za an ga żo wa nych
w wy ko ny wa nie swo ich obo wiąz ków stra ża ków – za rów no z PSP, jak i z OSP.
Szcze gól ne wra że nie ro bił fakt, że by li za wsze uśmiech nię ci i po moc ni piel -
grzy mom w każ dej spra wie, w któ rej się do nich zwró co no. 

Ko rzy sta jąc z oka zji, jesz cze raz ser decz nie dzię ku ję wszyst kim ra tow -
ni kom z OSP za an ga żo wa nym w za bez pie cze nie Świa to wych Dni Mło dzie -
ży. W dzia ła niach za bez pie cza ją cych ŚDM w okre sie od 26 lip ca do
1 sierp nia tyl ko na te re nie wo je wódz twa ma ło pol skie go bra ło udział łącz -
nie 2,2 tys. stra ża ków ochot ni ków. Udział jed no stek OSP z wo je wódz twa
ma ło pol skie go w za bez pie cze niu ŚDM zo stał ure gu lo wa ny sto sow nym roz -
li cze niem fi nan so wym ze stro ny wo je wo dy.

Wi´ cej Êrod ków dla OSP w tym ro ku
Jesz cze raz przy po mi nam, że w tym ro ku na do ta cje dla ochot ni czych

stra ży po żar nych prze zna czy my 124 mln zł. W tej kwo cie znaj du ją się środ -
ki fi nan so we dla OSP w wy so ko ści 43 mln zł oraz środ ki dla jed no stek OSP,
któ re są włą czo ne do kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go, w wy so -
ko ści po nad 81 mln zł.

Ja ko wi ce mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji za pew niam
wszyst kich stra ża ków ochot ni ków, że po dob nie jak w ubie głym ro ku środ -
ki te zo sta ną wy da ne na re al ne po trze by OSP. Ku pi my no wy sprzęt ra tow -
ni czy i no wo cze sne środ ki ochro ny in dy wi du al nej, tak aby mo gli, wspól nie
ze służ ba mi pod le gły mi MSWiA, na dal sku tecz nie dbać o bez pie czeń stwo
Po la ków.

Se kre tarz Sta nu w MSWiA

Jaro sław Zie liń ski
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Mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji Ma riusz Błasz czak wrę czył funk cjo nariuszom
różnych służb Krzyże Zasługi za Dzielność, nadane przez prezydenta RP.

Wśród uhonorowanych strażaków znaleźli się: st. ogn. Teodor Hamerski, pełniący służbę
na stanowisku dowódcy zastępu w JRG nr 2 w Opolu – za uratowanie ludzi z pożaru mieszkania,
a także ogn. Bogusław Koprowski z JRG nr 1 w Krakowie – za uratowanie tonącego człowieka. 
Krzyż Zasługi za Dzielność został ustanowiony w roku 1928 przez prezydenta ignacego
Mościckiego. Odznaczenie nadawane jest między innymi funkcjonariuszom Policji i straży
pożarnej za czyny dokonane w szczególnie ciężkich warunkach, z wykazaniem wyjątkowej
odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie prawa, nietykalności granic państwowych
oraz życia, mienia i bezpieczeństwa obywateli.
Minister przyznał także nagrody finansowe za szczególne osiągnięcia. W ten sposób zostali
wyróżnieni: st. ogn. Krzysztof Rzęsa – za udzielenie pomocy ofiarom wypadku
komunikacyjnego, st. ogn. Andrzej Gałka i st. sekc. Przemysław Nieradka – za udzielenie
pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym, a także sekc. Angelika Rewa – za uratowanie
małego chłopca z pożaru mieszkania.
W uroczystości wręczenia odznaczeń i nagród wziął udział komendant główny PSP nadbryg.
Leszek Suski. 
– Bardzo serdecznie dziękuję wam za postawę podczas służby i za to, że nie przechodzicie obok, gdy
widzicie krzywdę innych. Jestem spokojny, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski i Polaków, bo
nad tym bezpieczeństwem czuwają profesjonaliści – powiedział szef MSWiA.

red.

SpoKREWnieni słu˝ bà
Ze bra nie po nad 3 tys. li trów krwi to naj lep szy do wód na suk ces ak cji
„SpoKREWnieni służ bą”. 

– Ak cja ta do wio dła, że po świę ce nie funk cjo na riu szy nie jest pu stym ha słem. Przez mie siąc udo wod -
ni li śmy, że etos służ by jest re al ny. Od da wa nie krwi to prze ka zy wa nie da ru ży cia. Nikt nie spo dzie wał
się ta kie go efek tu. 3022 li try krwi: ty le ak tu al nie ma my na na szym licz ni ku – po in for mo wał Ma riusz
Błaszczak, szef MSWiA.
Ogólnopolska zbiórka krwi „SpoKREWnieni służ bą” od by wa ła się na te re nie ca łej Pol ski, pa tro na -
tem ob jął ją mi ni ster Ma riusz Błasz czak. Krew moż na by ło od da wać w każ dym wo je wódz twie

przez ca ły ma rzec. Ak cja
mia ła cha rak ter otwar ty
i do zbiór ki mógł się przy łą -
czyć każ dy. Wzię li w niej
udział po li cjan ci, stra ża cy,
straż ni cy gra nicz ni oraz
funk cjo na riu sze BOR. Pod -
czas pod su mo wa nia ak cji
mi ni ster za po wie dział, że
bę dzie ona kon ty nu owa na
w przy szłym ro ku. 

red.
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Bo ha te ro wie cza sów po ko ju



Pa là cy pro blem

Se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Spraw
We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji Ja ro sław

Zie liń ski oraz ko men dant głów ny PSP nad -
bryg. Le szek Su ski za in au gu ro wa li 16 mar -
ca 2017 r. kam pa nię „Stop wy pa la niu traw”.
Brie fing pra so wy od był się w war szaw skiej
Jed no st ce Ra tow ni czo -Ga śni czej nr 17.
W 2016 r. w Pol sce od no to wa no 126 228 po -
ża rów, wśród któ rych aż 36 442, czy li 29%,
sta no wi ły po ża ry traw na łą kach i nie użyt -
kach rol nych. Spło nę ło w su mie 12 036 ha
traw. Od no to wa no sześć ofiar śmier tel nych
i 81 ran nych. 
Do po ło wy mar ca te go ro ku mia ło miej sce
już 8200 zda rzeń zwią za nych z wy pa la niem
traw, a w cią gu jed nej do by (15 mar ca) stra -
ża cy wy jeż dża li do ta kich zda rzeń aż 800 ra -
zy. – Na dal po ku tu je prze ko na nie, że
wy pa la nie użyź nia gle bę – a jest prze ciw nie,
po wo du je jej wy ja ło wie nie – za zna czył ko -
men dant głów ny PSP nad bryg. Le szek Su ski. 
– Po ża ry przy no szą czę sto ol brzy mie stra ty.
W przy pad ku po ża rów traw za gro że niem jest
sam czło wiek, któ ry spro wa dza nie bez pie czeń -
stwo – po wo du je aż 90% ta kich zda rzeń. Dla -
te go tak waż na jest ta kam pa nia – za uwa żył
Ja ro sław Zie liń ski, któ ry dzię ko wał stra ża -
kom za udział w ak cjach in for ma cyj nych 
i dzia ła niach ra tow ni czo -ga śni czych. Kam pa -
nia ma do trzeć do jak naj więk szej czę ści

spo łe czeń stwa – le śni ków, rol ni ków, na uczy -
cie li i dzie ci, a na wet dział kow ców. Bo w tym
przy pad ku to świa do mość nie bez pie czeń -
stwa jest naj waż niej sza. O po moc w re ali za -
cji tych za dań zo sta li po pro sze ni obec ni
na brie fin gu przed sta wi cie le me diów.

Funk cjo nu je już stro na in ter ne to wa
www.stop po za rom traw.pl, na któ rej moż -
na zna leźć kom plet in for ma cji na te mat sa -
mej kam pa nii, ma te ria ły in for ma cyj ne oraz
ulot ki, a tak że ak tu al ne sta ty sty ki po ża rów. 

red.
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Stra ̋ a cy zno wu pierw si!

Wsłuż bę stra ża ka, za rów no za wo do we go, jak i ochot ni ka, wpi sa -
ne jest po ma ga nie lu dziom. Przy rze cze nie ofiar no ści i mę stwa

w ra to wa niu za gro żo ne go ży cia ludz kie go i zdro wia obo wią zu je nas
sta le, nie tyl ko wte dy, gdy peł ni my czyn ną służ bę w po dzia le bo jo -
wym. Jed ną z form po mo cy o ogrom nym zna cze niu jest ho no ro we
krwio daw stwo. Na wet naj młod si wie dzą, że stra żak to ktoś, kto przede

wszyst kim po ma ga. Udział stra ża ków w szla chet nej dzia łal no ści
krwio daw czej jest wo bec te go wy so ce po żą da ny. Prze ko na nie o tym,
że stra żac ka brać bar dzo chęt nie sta wia czo ła trud nym wy zwa niom
i dzia ła na rzecz in nych lu dzi, po twier dza ją dzia ła nia Klu bu Ho no ro -
wych Daw ców Krwi PCK dzia ła ją ce go przy Ko men dzie Po wia to wej
PSP w Na kle nad No te cią, zrze sza ją ce go funk cjo na riu szy PSP, dru hów
OSP oraz oso by nie zwią za ne ze stra żac kim mun du rem.
W tym ro ku już po raz czwar ty klu bo wi cze wzię li udział w ogól no pol -
skim pro gra mie Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża „Ogni sty ra tow nik – go -
rą ca krew”. Po ubie gło rocz nym suk ce sie i za ję ciu i miej sca w tym ro ku,
w już 11. edy cji pro gra mu, po no wi li swój suk ces w ka te go rii „Naj ak -
tyw niej sza jed nost ka PSP”. 
Nad mie nić na le ży, że w tej wła śnie ka te go rii do pro gra mu zgło szo -
no 53 jed nost ki PSP z ca łej Pol ski. Wy si łek stra ża ków bio rą cych udział
w ak cji w 2016 r. prze ło żył się na po zy ska nie 7260 l krwi. 
Lau re aci te go rocz nej edy cji pro gra mu „Stra ża cy w ho no ro wym krwio -
daw stwie. Ogni sty ra tow nik – go rą ca krew” w ka te go rii „Naj ak tyw niej -
sza jed nost ka PSP”: i miej sce – Ko men da Po wia to wa PSP 
w Na kle n. No te cią, ii miej sce – Ko men da Po wia to wa PSP w Brze sku,
iii miej sce – Ko men da Po wia to wa PSP w Moń kach.

Ka ta rzy na Krzo ska
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Pa mię taj!
1 Wy pa la nie traw jest za bro nio ne na pod sta wie ko dek su wy kro czeń, któ ry prze wi du je za to
ka rę grzyw ny w wy so ko ści na wet do 5000 zł.
1 Je śli wy pa la nie traw spo wo du je po żar, w któ rym za gro żo ne zo sta nie mie nie lub ży cie, moż -
na tra fić do wię zie nia na wet na 10 lat.
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a py te ma tycz ne, eks po nu ją ce wy bra -
ne ele men ty śro do wi ska, to ko pal nia
wie dzy o te re nie, na któ rym pro wa -

dzo ne są wszyst kie dzia ła nia służ by le śnej. 
Nie ina czej jest w przy pad ku zwal cza nia po ża -
ru. Naj więk sze utrud nie nia pod czas wal ki z po -
ża rem la su wy ni ka ją z ko niecz no ści pro -
wa dze nia dzia łań na nie jed no krot nie bar dzo du -
żej po wierzch ni, do dat ko wo przy ogra ni czo nej
wi docz no ści. Bar dzo waż ne jest po cząt ko we
pre cy zyj ne roz po zna nie ob sza ru dzia ła nia i zdol -
ność orien ta cji w te re nie. Ma py są wów czas nie -
zbęd nym źró dłem in for ma cji, bez któ rych
pro wa dze nie i or ga ni za cja ak cji by ły by nie moż -
li we. Ale co ma zro bić stra żak, gdy na miej scu
ak cji po ja wi się le śni czy z ma pą, na któ rej las
wca le nie jest zie lo ny?

Kto py ta, nie błà dzi
Pod sta wą do zro zu mie nia le śnej kar to gra fii

jest zna jo mość struk tu ry or ga ni za cyj nej i po -
dzia łu po wierzch nio we go la su. Pań stwo we 
Go spo dar stwo Le śne „La sy Pań stwo we” za rzą -

dza ne jest przez Dy rek cję Ge ne ral ną LP, ko lej -
ny szcze bel or ga ni za cyj ny to zaś 17 re gio nal -
nych dy rek cji LP (czy li ta kich le śnych wo-
je wództw). Trze cim szcze blem w ad mi ni stra cji
le śnej są nad le śnic twa, na któ rych cze le sto ją
nad le śni czo wie. Nad le śnic twa dzie lą się z ko lei
na dwa, trzy ob rę by, two rzo ne przez kil ka 
le śnictw. Na te re nie le śnic twa go spo da ru je 
le śni czy i po ma ga ją cy mu pod le śni czy. Miej sce
pra cy le śni cze go, czy li je go le śnic two, w ce lach
ad mi ni stra cyj no -tech nicz nych jest dzie lo ne
na od dzia ły. Pro szę za pa mię tać tę na zwę. Nie -
jed no krot nie sły sza łem, jak stra ża cy opi su ją je
ja ko „kwa dra ty”, „sek to ry”, „po la”, „dział ki”
czy „kwar ta ły”. Oczy wi ste, że każ dy le śnik zro -
zu mie to na zew nic two, ale wspól ny ję zyk,
zwłasz cza w cza sie ak cji ga śni czej, jest nie zwy -
kle istot ny. 

Prze cięt ny od dział ma kształt pro sto ką ta
o po wierzch ni oko ło 25 ha. Krót szy bok li czy
z re gu ły oko ło 400 m, a dłuż szy 600-700 m.
Nu me ra cja od dzia łów prze bie ga od pół noc ne -
go wscho du (nu mer 1) pa sa mi ku po łu dnio we -

mu za cho do wi (ostat ni w nad le śnic twie). W te -
re nie od dzia ły są fi zycz nie wy dzie lo ne za po -
mo cą wy cię tych bez le śnych pa sów, tzw. li nii
po dzia łu po wierzch nio we go (dwo ja kie go ro -
dza ju, o czym za chwi lę). Prze ci na ją ce się 
pro sto pa dle li nie dzie lą kom pleks le śny na re -
gu lar ną siat kę (po nu me ro wa nych) pro sto ką tów,
czy li od dzia łów. Po dział ten jest do sko na le wi -
docz ny na zdję ciach sa te li tar nych i lot ni czych
w ogól no do stęp nych in ter ne to wych ser wi sach
ma po wych. Li nie ostę po we (zwa ne rów nież
go spo dar czy mi) ma ją naj czę ściej cha rak ter ko -
mu ni ka cyj ny i za zwy czaj są sze ro ki mi dro ga -
mi le śny mi, prze jezd ny mi dla sa mo cho dów
ga śni czych. Li nie te sta no wią krót sze bo ki pro -
sto ką tów two rzą cych od dzia ły. Pro sto pa dle
od nich prze bie ga ją li nie od dzia ło we (tzw. od -
dzia łów ki), bę dą ce dłuż szy mi bo ka mi pro sto -
ką tów two rzą cych od dzia ły. Są to ty po we
do jaz dy tech no lo gicz ne, zwy kle o sze ro ko -
ści 4 m. A za tem li nie ostę po we prze bie ga ją
w kie run ku wschód – za chód, zaś od dzia łów ki
bie gną z pół no cy na po łu dnie. Nor mal ną rze -
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TEMAT MIESIĄCA

Jak czy taç le Êne m   

JAN KACZ MA ROW SKI

Mapy są
podstawowym,

codziennym
narzędziem pracy

leśników. I wcale nie
chodzi o to, żeby 

nie zgubili się
w lesie – znają go jak

własną kieszeń. 
Co można wyczytać

z leśnych map? 
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czą są od chy le nia od głów nych kie run ków.
Dla te go pa trząc na zo rien to wa ną ma pę, na le ży
przy jąć ge ne ral ną za sa dę, że li nie ostę po we
bie gną po zio mo (z le wej do pra wej), a pro sto -
pa dłe do nich od dzia łów ki – pio no wo (z gó ry
na dół). 

Każ dy od dział dzie li się na mniej sze frag -
men ty, jed no li te pod wzglę dem istot nych cech
drze wo sta nu, ta kich jak wiek czy skład ga tun -
ko wy. Te naj mniej sze czę ści kniei to pod od dzia -
ły, ele men tar ne jed nost ki opi su la su, zwa ne też
wy dzie le nia mi. Na ma pie wi docz ne są w po sta -
ci nie re gu lar nych wie lo ką tów ozna czo nych ma -
ły mi li te ra mi al fa be tu.

Spój ny, al fa nu me rycz ny sys tem ad re so wy
La sów Pań stwo wych po zwa la m.in. na pre cy -
zyj ne okre śle nie miej sca (ad re su) wy kry te go
po ża ru, z do kład no ścią do wy dzie le nia. I dla -
te go le śni czy w od po wie dzi na py ta nie: „Gdzie
je ste śmy?” lub „Gdzie się pa li?” mo że wska -
zać do kład ny punkt na ma pie – „w od dzia le 
sto trzy dzie stym siód mym, wy dzie le nie g”
(rys. 1).

Orien tuj si´!
Wska za nie pal cem na ma pie miej sca, w któ -

rym się znaj du je my, nie ozna cza jesz cze peł nej
orien ta cji te re no wej. Aby do kład nie okre ślić
swo je po ło że nie (tzw. miej sce sta nia), na le ży po -
rów nać treść ma py z ota cza ją cy mi przedmio-
tami te re no wy mi, da ją cy mi się bez błęd nie
roz po znać za rów no w rze czy wi sto ści, jak
i na od wzo ro wa niu kar to gra ficz nym. Do brze
jest za cząć od roz po zna nia naj bliż sze go obiek tu
li nio we go. Li nie po dzia łu po wierzch nio we go
(od dzia ło we i ostę po we), dro gi le śne, szla ki ko -
le jo we, gra ni ce kom plek sów le śnych (tzw. ścia -
na la su) czy cie ki wod ne są wy raź nie wi docz ne
w te re nie i na je go gra ficz nej re pre zen ta cji. 
Na stęp nie na le ży zwró cić uwa gę na po ło że nie
lo kal nych szcze gó łów, po bli skich punk tów
orien ta cyj nych (ta kich jak ostre za krę ty, skrzy -
żo wa nia, roz wi dle nia dróg, za ko la rzek czy 

bez le śne en kla wy) wzglę dem roz po zna ne go
wcze śniej obiek tu li nio we go. W le sie głów ną 
ro lę w zo rien to wa niu ma py po win ny ode grać
punk ty an tro po ge nicz ne, a przede wszyst kim in -
fra struk tu ra le śna, np. prze pu sty dro go we, mo -
sty, punk ty czer pa nia wo dy czy do strze gal nie
po ża ro we. 

Nie za stą pio ną po mo cą bę dą rów nież cha -
rak te ry stycz ne ka mien ne lub be to no we po bie -
la ne słup ki z nu me ra mi od dzia łów (rys. 2).
Peł nią one funk cję po dob ną do ta blic ad re so -
wych w miej sco wo ściach. Słup ki od dzia ło we,
bo o nich mo wa, słu żą utrwa le niu po dzia łu po -
wierzch nio we go w te re nie. Sta wia się je w po -
łu dnio wo -za chod nich na roż ni kach od dzia łów,
przy skrzy żo wa niach li nii ostę po wej z od dzia -
ło wą, tzn. na gra ni cy sty ku czte rech od dzia łów.

Nu me ry na po szcze gól nych ścian kach słup ka
wy pi sa no tak, że skie ro wa ne są li cem do od -
dzia łu, któ ry opi su ją. Na roż nik słup ka za war ty
po mię dzy dwo ma naj niż szy mi nu me ra mi od -
dzia łów wska zu je pół noc (lub pół noc ny za -
chód, je śli po dział po wierzch nio wy od bie ga
od li nii N -S). Po od czy ta niu liczb znaj du ją cych
się na wszyst kich czte rech ścia nach bie lo ne go
słup ka na le ży od na leźć na ma pie miej sce sty -
ku od dzia łów o da nych nu me rach, wy zna cza -
ją ce na szą po zy cję (rys. 3). 

Kar to gra fia le Êna
Do spo rzą dze nia map te ma tycz nych nie -

zbęd ne jest wy ko na nie czy stych pod kła dów,
zwa nych ma try ca mi. La sy są na nich wi docz -
ne ja ko bia łe pla my, po prze ci na ne czar ny mi li -
nia mi two rzą cy mi kon tu ry wy dzie leń. Ma try ce
to sza blon, któ ry de ter mi nu je ska lę, for mę i za -

kres pod sta wo wej tre ści le śnych opra co wań
kar to gra ficz nych. Ma py naj czę ściej wy ko rzy -
sty wa ne w la sach w cza sie po ża ru i szta bach
ak cji wy stę pu ją w dwóch ska lach, spo rzą dzo -
nych na pod sta wie ma tryc: go spo dar czo -prze -
glą do wej i prze glą do wej. 

Ma pa go spo dar czo -prze glà -
do wa (ma try ca)
Ma te ria ły kar to gra ficz ne tra fia ją w nad le -

śnic twie do róż nych grup użyt kow ni ków, w za -
leż no ści od sta no wi ska pra cy, któ re da na oso ba
zaj mu je. Je śli więc na miej scu po ża ru pierw szy
po ja wi się miej sco wy le śni czy, to naj pew niej
bę dzie miał ze so bą ma pę go spo dar czo -prze -
glą do wą w ska li 1: 10 000, co ozna cza, że 1 cm
na ma pie od po wia da 100 m w te re nie. Ma pa ta
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Je ste Êmy w od dzia le sto trzy dzie stym siód mym, wy dzie le nie „g”
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przed sta wia szcze gó ło wo ob szar wy łącz nie je -
go le śnic twa. Na pierw szy rzut oka las na ta -
kiej ma pie to ist na ter ra in co gni ta (łac. zie mia
nie zna na – bia ła pla ma; w daw nych cza sach
ozna cza ją ca na ma pach te re ny nie od kry te). Nic
bar dziej myl ne go, las jest do sko na le po zna ny,
po mie rzo ny i opi sa ny. Bia łe wy peł nie nie ma -
try cy ma za pew nić czy tel ność pod sta wo wej
tre ści ma py, czy li po dzia łu po wierzch nio we go
da ne go le śnic twa (od wzo ro wa nia prze bie gu 
li nii od dzia ło wych i ostę po wych, a co za tym

idzie – gra nic od dzia łów). Od dzia łów ki i ostę -
pów ki ozna cza się na ma pie w ten sam spo sób:
za po mo cą czar nych prze ry wa nych li nii. Gra -
ni ce od dzia łów ry so wa ne są nad gra fi ką pre -
zen tu ją cą in ne obiek ty li nio we. Dla te go też
je śli po gra ni cy od dzia łu bie gnie dro ga le śna
(za zna czo na ja ko ja sno zie lo na li nia), to wi -
docz na jest ona w prze rwach sym bo lu li nii od -
dzia ło wej (rys. 4). 

Po środ ku każ de go od dzia łu znaj du je się je -
go opis w po sta ci ułam ko wej. Nu mer od dzia łu
za pi sa ny jest w licz ni ku (np. 211). To wła śnie 
ta war tość wid nie je na ma lo wa na na słup kach
od dzia ło wych. W od dzie lo nym kre ską ułam ko -
wym mia now ni ku za pi sa na zo sta ła po wierzch -
nia ca łe go od dzia łu wy ra żo na w hek ta rach,
z do kład no ścią do ara (np. 24,19). Wnę trze od -
dzia łów po prze ci na ne jest cien ki mi, cią gły mi,
czar ny mi li nia mi. To gra ni ce wy dzie leń le śnych
(pod od dzia łów) o nie re gu lar nych kształ tach,
wy zna cza ją ce jed no li te pod wzglę dem przy rod -
ni czym frag men ty la su. Wy dzie le nia ad re so wa -
ne są ma ły mi li te ra mi al fa be tu (z wy jąt kiem li ter
„e” i „u” – za szłość hi sto rycz na z cza sów, gdy

ma py wy ko ny wa no ręcz nie i chcia no unik nąć
po mył ki z „c” i „a”), obok któ rych umiesz cza się
szcze gó ło wy opis da ne go ka wał ka la su, rów nież
w za pi sie ułam ko wym. W licz ni ku za war te są
in for ma cje do ty czą ce: ga tun ku głów ne go (czy li
drzew do mi nu ją cych na po wierzch ni wy dzie le -
nia), je go pro cen to we go udzia łu, wie ku oraz
wskaź ni ka za drze wie nia. Za pis „7So 95 -0,8” na -
le ży in ter pre to wać ja ko wy dzie le nie, w któ -
rym 95-let nie so sny sta no wią 70% po wierzch ni
wy dzie le nia o za drze wie niu 0,8 (że by do wie -

dzieć się, czym jest po zo sta łe 30% trze ba 
się gnąć do opi su tak sa cyj ne go, ale to już osob -
ny te mat). 

Są to bar dzo waż ne in for ma cje, po nie waż
z sa me go opi su „9So 16 -1,0” wia do mo, że mo -
wa jest o wy jąt ko wo ła two pal nym młod ni ku,
skła da ją cym się w 90% z 16-let nich so sen. 

Po zo sta łe ga tun ki ko do wa ne są na stę pu ją co:
Md – mo drzew, Św – świerk, Jd – jo dła,
Db – dąb, Bk – buk, Brz – brzo za, Ol – ol sza,
Js – je sion, Gb – grab itd. Je śli da ny ga tu nek wy -
peł nia 100% po wierzch ni, po mi ja się „10”
przed je go sym bo lem. Wskaź nik za drze wie nia,
za pi sa ny ja ko czwar ta z ko lei in for ma cja w licz -
ni ku, w drze wo sta nach do 20. ro ku ży cia okre -
śla sto pień po kry cia po wierzch ni przez ro śli ny
drze wia ste. W star szych drze wo sta nach jest to
spra wa nie co bar dziej skom pli ko wa na i ce lo wo
(by nie wpro wa dzać za mę tu) ją po mi nę. 

Nie za leż nie od wie ku drze wo sta nów trze ba
wie dzieć, że im mniej sze za drze wie nie, tym lep -
sza wy mia na ga zo wa pod czas po ża ru. Przy nie -
wiel kich war to ściach (≤ 0,5) na dnie la su
od no to wu je się sil ne do tle nie nie po wierzch ni.

Jest to o ty le istot ny czyn nik, że m.in. na je go
pod sta wie wy zna cza się te re ny szcze gól nie za -
gro żo ne szyb kim roz prze strze nia niem się po ża -
ru (wy szcze gól nio ne na ma pie prze glą do wej
ochro ny prze ciw po ża ro wej).

Wróć my do wie ku drzew. Nie moż na za po mi -
nać o spraw dze niu ak tu al no ści ma py. Nad le śnic -
twa ak tu ali zu ją swo je pa pie ro we wer sje map raz
na 10 lat. Mo że nam się wy da wać, że to rzad ko.
Pa mię taj my jed nak, że „las pło nie szyb ko, ale ro -
śnie po wo li” – co ozna cza, że w cią gu de ka dy

drze wo stan po pro stu się sta rze je, a za cho dzą ce
w nim zmia ny rzad ko by wa ją gwał tow ne.
Na szczę ście na wszyst kich ar ku szach map le -
śnych po da na jest da ta, np. „stan na 1.01.2017 r.”.
Za wsze jest to da ta pierw sze go dnia obo wią zy -
wa nia pla nu urzą dze nia la su (te go sa me go, któ -
re go część do ty czą ca ochro ny prze ciw po ża ro wej
uzgad nia na jest z wła ści wym miej sco wo ko men -
dan tem wo je wódz kim Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej). W przy pad ku ma py pre zen tu ją cej da ne
na 1.01.2008 r. w tym ro ku (czy li 2017) po win -
ni śmy do dać po 9 lat do wie ku wpi sa ne go na ma -
pie. Ozna cza to, że wspo mnia ne wcze śniej
wy dzie le nie „9So 16 -1,0” nie jest już młod ni kiem,
tyl ko 25-let nią tycz ko wi ną so sno wą, z drze wa mi
o dłu gich cien kich pniach i krót kich ko ro nach. 

Kre ską ułam ko wą od ci na my się od licz ni ka
i za war tych w nim in for ma cji. W mia now ni ku
za miesz czo na jest in for ma cja o po wierzch ni da -
ne go wy dzie le nia. To waż na war tość, po nie waż
ma py le śne nie ma ją ska li po lo wej, po zwa la ją -
cej na ła twy od czyt po la po wierzch ni z ma py.
Ze sta wia jąc za pi sa ny w mia now ni kach roz miar
prze strzen ny wy ra żo ny w hek ta rach z kon tu ra -
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Za ple ca mi ob ser wa to ra sto jà ce go w miej scu, w któ rym wy ko na no zdj´ cie,
po le wej stro nie znaj du je si´ od dział nr 19, a po pra wej nr 18. Po nie wa˝ nu me -
ra cja od dzia łów prze bie ga ze wscho du na za chód, wie my, ˝e po pra wej stro nie
zdj´ cia jest wschód (mniej szy nu mer), a po le wej za chód (wi´k szy nu mer). Ob -
ser wa tor ma wi´c przed so bà kie ru nek pół noc ny, a za ple ca mi po łu dnie. Ozna -
cza to, ̋ e nu me ry na nie wi docz nych bo kach słup ka sà ni˝ sze – zgod nie z za sa dà,
˝e nu me ra cja prze bie ga od pół noc ne go wscho du ku po łu dnio we mu za cho do wi 

Słu pek z po przed nie go zdj´ cia znaj du je si´ w po łu dnio wo -za chod nim na ro˝ ni ku
od dzia łu 11, w wy dzie le niu „g” – przy skrzy ̋ o wa niu le Ênych dróg, na sty ku od -
dzia łów 11,12 i 18,19. Ozna cza to, ˝e na wcze Êniej szym zdj´ ciu na nie wi docz -
nych bo kach słup ka znaj du jà si´ nu me ry 11 (po pra wej) i 12 (po le wej)
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mi wy dzie leń na ma pie, szyb ko moż na w so bie
wy ro bić umie jęt ność sza co wa nia po la po -
wierzch ni na ma pie i w te re nie, co mo że oka zać
się bar dzo przy dat ne przy pró bie osza co wa nia
wiel ko ści po ża ru. Dla nie wiel kich po wierzch -
nio wo wy dzie leń, ze wzglę du na czy tel ność ma -
py, umiesz cza się wy łącz nie opis skró co ny.
Ma pa go spo dar czo -prze glą do wa za wie ra po nad -
to in for ma cję o szcze gó łach sy tu acji we wnętrz -
nej od dzia łów, jak choć by wspo mnia nych
wcze śniej dro gach le śnych. Obiek ty li nio we

zróż ni co wa no na ma pie za po mo cą gru bo ści
i ko lo rów li nii oraz to wa rzy szą cych im opi sów.
Nie bie skie li nie ozna cza ją cie ki, co po zwa la
na in tu icyj ne czy ta nie ma py. Je śli po zo sta łe
sym bo le i uży te ko lo ry nie są tak oczy wi ste, to
z po mo cą przy cho dzą opi sy ele men tów li nio -
wych, zło żo ne ze skró tu na zwy obiek tu oraz 
je go sze ro ko ści po da nej w me trach, np. 
„l. energ. 6 m” to li nia ener ge tycz na zaj mu ją ca
pas te re nu sze ro ki na 6 m. Wy stę pu ją ce na ma -
pach skró ty to: dr. – dro ga, r. – rów, pot. – po -
tok, kan. – ka nał, rz. – rze ka, kol. – ko lej, 
l. te lek. – li nia te le ko mu ni ka cyj na, rur. n./p. – ru -
ro ciąg nad ziem ny/pod ziem ny, wiz. – wi zu ra itd.
In for ma cje o sze ro ko ściach obiek tów li nio wych
znaj du ją się wy łącz nie na ma pach w tej ska li.
Szcze gó ło wa sym bo li ka li nii, tzn. zna cze nie ich
gru bo ści i ko lo ru, przed sta wio na jest w le gen -
dzie, do któ rej za wsze war to zaj rzeć.

Za opa trze nie uczest ni ków dzia łań ga śni czych
w od po wied nie ma py jest pod sta wą, któ ra zna -
czą co wspo ma ga prze ciw dzia ła nie po ża ro wi 
la su. Ma pa go spo dar czo -prze glą do wa wraz z za -
pi sa ny mi na niej sze ro ko ścia mi obiek tów 

li nio wych mo że być bar dzo po moc na przy ra cjo -
nal nym wy zna cza niu li nii obro ny. Ska la tej ma -
py za pew nia do stęp do szcze gó ło wych da nych
dla sto sun ko wo nie wiel kie go wy cin ka te re nu.
Bę dzie ona opty mal nym na rzę dziem kar to gra -
ficz nym dla do wód cy od cin ka bo jo we go. 

Ma pa prze glà do wa (ma try ca)
Mo że się zda rzyć, że le śni cze go ubie gną je -

go ko le dzy z sie dzi by nad le śnic twa i na miej scu
zda rze nia pierw szy po ja wi się np. peł no moc nik

nad le śni cze go lub ob słu ga sa mo cho du pa tro lo -
wo -ga śni cze go. Oso by te bę dą wy po sa żo ne 
naj pew niej w ma pę prze glą do wą ca łe go nad le -
śnic twa lub ob rę bu (okre ślo nej czę ści nad le śnic -
twa). Ma pa zwa na po tocz nie „prze glą dów ką”
wy ko na na jest w ska li 1: 25 000 lub 1: 20 000.
Ze wzglę du na mniej szą ska lę, do sto so wa ną
do za pre zen to wa nia na ar ku szu więk sze go frag -
men tu te re nu (ca łe go nad le śnic twa lub wie lu le -
śnictw), in for ma cja ule ga ge ne ra li za cji. Część
danych ucie ka, ale w za mian zy sku je my wie-
dzę o znacz nie więk szym ob sza rze. Ce chą 
od róż nia ją cą ma pę prze glą do wą od go spo dar -
czo -prze glą do wej jest brak in for ma cji o po -
wierzch ni wy dzie leń i od dzia łów. Od dzia ły
opi sa ne są wy łącz nie za po mo cą ich nu me rów,
a pod od dzia ły za po mo cą li ter (za wsze) i skró -
co ne go opi su, np. „7Md75” (tyl ko gdy ta ki opis
nie za ciem nia tre ści ma py). Na „prze glą dów ce”
bra ku je rów nież pa ra me tru sze ro ko ści obiek tów
li nio wych (rys. 5). Nie ozna cza to jed nak, że ma -
pa ta jest gor sza. Słu żyć ona po win na do in nych
ce lów niż pre cy zyj na ma pa go spo dar czo -prze -
glą do wa.

Ma pa prze glą do wa wy ko na na w ska li, w któ -
rej 1 cm na ma pie od po wia da 200 (lub 250) m
w te re nie, słu żyć po win na przede wszyst kim ja -
ko ma pa ro bo cza kie ru ją ce go dzia ła niem ra tow -
ni czym i je go szta bu, do ogól nej oce ny te re nu,
pla no wa nia i or ga ni za cji dzia łań oraz do do wo -
dze nia. Do stęp do in for ma cji pre zen to wa nych
na ma pach za po bie ga też nad mier ne mu ob cią -
że niu ka na łów ra dio wych w przy pad ku ko mu -
ni ko wa nia się uczest ni ków ak cji za po mo cą
łącz no ści ra dio wej. Po zwa la ona bo wiem na

wy da wa nie roz ka zów zde cy do wa nie bar dziej
pre cy zyj nych niż po le ce nia opi so we.

Ma py te ma tycz ne
Omó wio ne po wy żej ma try ce ma ją kon struk -

cję ty po wą dla ko lo ro wan ki – wy raź ne kon tu ry
i brak wy peł nie nia. Za ko lo ro wa nie od po wied -
nich wy dzie leń (ko lo rem przy pi sa nym do da nej
ce chy drze wo sta nu, ta kiej jak wiek czy ga tu nek
drzew) po zwa la two rzyć ma py te ma tycz ne, cha -
rak te ry zu ją ce się bo ga tą tre ścią i spe cy ficz ny mi
ce cha mi, nie spo ty ka ny mi w in nych dzia łach
kar to gra fii te ma tycz nej. Są w nich za szy te in for -
ma cje, któ re mo gą oka zać się cen ne pod czas pla -
no wa nia dzia łań na grun tach le śnych. Część
z nich mo że tra fić do stra ża ków. O trzech ma -
pach te ma tycz nych, naj bar dziej przy dat nych
z punk tu wi dze nia zwal cza nia po ża rów w la -
sach, na pi szę sze rzej w ko lej nej czę ści ar ty ku łu. 

Jan Kacz ma row ski zaj mu je si´ ochro nà
prze ciw po ̋ a ro wà la su, jest pra cow ni kiem

Wy dzia łu Ochro ny La su Dy rek cji Ge ne ral nej
La sów Paƒ stwo wych

/ 2017 KWIECIEŃ 11

Ma pa go spo dar czo -prze glà do wa (1: 10 000): od dział 211 o po wierzch -
ni 24,19 ha, sà sia du jà cy z od dzia ła mi 210 i 212. Znaj du je si´ w nim 7 wy -
dzie leƒ: a, b, c, d, f, g, h. Je go za chod nia li nia od dzia ło wa (4 m sze ro ko Êci)
i po łu dnio wa li nia ost´ po wa (6 m) sà dro ga mi le Êny mi. Na pół noc nym -za -
cho dzie od dzia ły z sà sied nie go le Ênic twa, za zna czo ne na sza ro, bez szcze -
gó łów sy tu acyj nych 

Ma pa prze glà do wa (1: 25 000): wy ci nek ma py po ka zu je ten sam frag ment
la su, co za pre zen to wa ny na ma pie go spo dar czo -prze glà do wej. Nu me ra cja
od dzia łów z pół noc ne go wcho du do po łu dnio we go za cho du: 209-214
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o po ło wy XX w. do li kwi da cji po ża rów te re nu uży wa no wy łącz -
nie sprzę tu i na rzę dzi ręcz nych: tłu mic, ło pat, mo tyk, sie kier,
pił ręcz nych, gra bi, płu gów oraz ga łę zi. Po ża ry ga si ły ochot ni -

cze stra że po żar ne, pra cow ni cy le śni oraz po wo ły wa ne przez gmi ny tzw.
le śne dru ży ny ra tow ni cze. Przy po ża rach o cha rak te rze klę sko wym po -
mo cy udzie la ło rów nież woj sko. Or ga ni za cja trans por tu na miej sce zda -
rze nia na le ża ła do gmi ny lub nad le śnic twa. Obo wią zek po sia da nia
na rzę dzi do li kwi da cji po ża ru spo czy wał na człon kach tych dru żyn i żoł -
nier zach. Dla po zo sta łych osób po wsta ły ba zy pod ręcz ne go sprzę tu, urzą -
dza ne w sie dzi bach jed no stek or ga ni za cyj nych La sów Pań stwo wych,
użyt kow ni ków la su oraz sie dzi bach le śnictw nad zo ru ją cych la sy in nych
rodzajów wła sno ści.

Sku tecz ne ga sze nie po ża rów te re nu wo dą umoż li wił do pie ro po stęp
tech nicz ny w trans por cie. Wo da spraw dza się zwłasz cza przy po ża rach
dłu go trwa łych i upo rczy wych, ze wzglę du na gru bą war stwę ma te ria łów
pal nych na po kry wie gle by, a tak że przy po ża rach pod po wierzch nio wych.

Spe cy fi ką po ża rów le śnych są trud ne wa run ki te re no we, nie mal za -
wsze unie moż li wia ją ce do tar cie po jaz da mi ga śni czy mi do ca łej li nii ognia,
któ ra bar dzo czę sto prze miesz cza się w róż nych kie run kach, z róż ną pręd -
ko ścią i in ten syw no ścią. Ogra ni czo ne moż li wo ści po zy ska nia wo dy 
w la sach na dal wy mu sza ją więc sto so wa nie wszyst kich do stęp nych na -
rzę dzi i ma szyn przy dat nych do opóź nia nia roz wo ju po ża ru, je go ga sze -
nia i do ga sza nia. 

Sprz´t pod r´cz ny
Sprzęt pod ręcz ny prze zna czo ny jest do li kwi da cji zda rzeń w za rod ku,

ma ło in ten syw nych po ża rów le śnej po kry wy gle by, za ro śli, upraw rol ni -
czych i in nych po wierzch ni na tu ral nych. Jest do sko na ły do do ga sza nia
i do zo ro wa nia po ża rzysk. Ze wzglę du na prze zna cze nie moż na go po dzie -
lić na na stę pu ją ce gru py:
• ga sze nie po przez wy ko rzy sta nie wo dy: hy dro net ki, wia dra, ko new ki
i ga śni ce wod no -pia no we, 
• cza so we prze ry wa nie pło mie nio we go pro ce su pa le nia: tłu mi ce 
i ga łę zie, 
• za trzy my wa nie stre fy spa la nia gle bą mi ne ral ną: ło pa ty i szu fle,
• wy ko ny wa nie przerw po przez usu nię cie ma te ria łów pal nych: mo ty ki,
gra bie, sie kie ry i pi ły.

Po stęp tech nicz ny nie wy eli mi no wał i z pew no ścią nie wy eli mi nu je
tych pod sta wo wych na rzę dzi. Są sku tecz ne w dzia ła niu i ła twe w ob słu -
dze dla śred nio spraw ne go fi zycz nie czło wie ka. Nie wy ma ga ją spe cjal ne -
go za ple cza tech nicz ne go ani szko le nia z ob słu gi. Wy star cza mi ni mal ny
in struk taż. W la tach 2004-2006 w La sach Pań stwo wych zre ali zo wa no pi -
lo ta żo wy pro gram sto so wa nia hy dro ne tek i tłu mic le śnych. Po ich prze te -
sto wa niu i okre śle niu wy ma gań tech nicz nych na stą pił dłu go ocze ki wa ny
prze łom we wpro wa dze niu te go ty pu sprzę tu do baz nad le śnictw. Umie -
jęt ne po słu gi wa nie się hy dro net ka mi i tłu mi ca mi po zwa la sku tecz nie ogra -
ni czać roz wój po ża ru aż do cza su przy by cia stra ży po żar nej lub ga śni czych
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Czym ga siç las?
KA ROL WI LER Sprzęt służący do ograniczania rozwoju pożarów lasu i innych

terenów oraz ich gaszenia to cały wachlarz narzędzi i urządzeń.
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stat ków po wietrz nych. Ra tow nik wy po sa żo ny w hy dro net kę z za pa sem
16 l wo dy i moż li wo ścią po da nia zwar te go prą du wo dy na od le głość
do 7 m dotrze do każ de go za kąt ka, do któ re go nie zdo ła ją do je chać na wet
te re no we sa mo cho dy pa tro lo wo -ga śni cze. W tak ty ce hy dro net ki i tłu mi -
ce są nie za stą pio ne w li kwi da cji za pa leń z prze rzu tów ognia „za ple ca mi”
dzia łań ga śni czych. 

Po cząt ko wo w jed nost kach or ga ni za cyj nych La sów Pań stwo wych
wpro wa dze nie hy dro ne tek i tłu mic le śnych przyj mo wa no nie chęt nie, po -
dob nie jak wcze śniej szą wy mia nę śred nich sa mo cho dów ga śni czych
na lek kie pa tro lo wo -ga śni cze. Po te stach sprzęt ten zo stał w peł ni za ak -
cep to wa ny. Sta no wi obec nie pod sta wo we wy po sa że nie sa mo cho dów pa -
tro lo wo -ga śni czych oraz baz re zer wy sprzę tu pod ręcz ne go. Po wi nien być
sta łym wy po sa że niem obiek tów usy tu owa nych w le sie oraz urzą dza nych
okre so wo bi wa ków, obo zów i kem pin gów. War to też, by sta no wił obo -
wiąz ko we wy po sa że nie sa mo cho dów ga śni czych stra ży po żar nych ma ją -
cych na swo im te re nie la sy, te re ny nie za go spo da ro wa ne czy odło gu ją ce
grun ty rol ne. Po zo sta je do wy ja śnie nia spra wa urzą dza nia i utrzy my wa -
nia baz sprzę tu pod ręcz ne go dla la sów pry wat nych.

Wszyst kie po zo sta łe ro dza je sprzę tu pod ręcz ne go zde po no wa ne w ba -
zach sta no wią re zer wę kie ru ją ce go dzia ła niem ra tow ni czym, któ ry mo że
w nie wy po sa żyć in ne oso by skie ro wa ne do ga sze nia i do ga sza nia po ża -
rów, rów nież woj sko i wo lon ta riu szy. War to przy po mnieć, że w In struk -
cji ochro ny prze ciw po ża ro wej la su z 2012 r. zna la zły się z ini cja ty wy
dy rek to ra ge ne ral ne go PGL LP za pi sy umoż li wia ją ce wy po sa że nie re miz
jed no stek OSP w pod ręcz ny sprzęt ga śni czy: 

„4.7.7. Po szcze gól ne ro dza je i ilo ści sprzę tu, ma szyn oraz urzą dzeń
mo gą być roz miesz czo ne w wię cej niż jed nym miej scu w za się gu te ry to -
rial nym nad le śnic twa. Roz miesz cze nie sprzę tu pod le ga uzgod nie niu z ko -
men dan tem po wia to wym (miej skim) PSP, w pierw szej ko lej no ści
z wła ści wym te re no wo, we dług sie dzi by biu ra nad le śnic twa.

4.7.8. Ba zy sprzę tu, za zgo dą wła ści we go te re no wo wój ta lub bur mi -
strza, mo gą być urzą dza ne w re mi zach ochot ni czych stra ży po żar nych”.

Opty mal ne, mo im zda niem, uzu peł nie nie wy po sa że nia baz sprzę tu,
o któ rych mo wa w obo wią zu ją cych prze pi sach, przed sta wiam w ta be li. 

/ 2017 KWIECIEŃ 13

Opty mal ne wy po sa ̋ e nie ba zy sprz´ tu prze ciw po ̋ a ro we go do ga sze nia i do ga sza -
nia po ̋ a rów la su

Ro dzaj wy po sa ̋ e nia

Licz ba w za le˝ no Êci od ka te -
go rii za gro ̋ e nia po ̋ a ro we go

I II III

hy dro net ka ple ca ko wa 10 10 10

ło pa ta, szpa del 30 20 10

ta bli ca – dro go wskaz: do po ̋ a ru, do punk tu czer pa -
nia wo dy lub in ne, wg uzgod nieƒ z PSP 10+10 5+5 3+3

tłu mi ca 20 10 10

lan ca (prà dow ni ce) do ga sze nia po ̋ a rów pod po -
wierzch nio wych

jed na na ka˝ de
50 ha tor fo wisk

przy cze pa cià gni ko wa ze zbior ni kiem na wo d´ 
o po jem no Êci co naj mniej 2000 l, z mo˝ li wo Êcià 
po da wa nia prà du wo dy

1* 1* ×

pług ta le rzo wy przy dat ny do wy ory wa nia pa sów 
izo la cyj nych lub szat kar ka 2 1 1

sa mo chód ga Êni czy Êred ni 1* × ×

sa mo chód pa tro lo wo -ga Êni czy 1 1* ×

pom pa pły wa jà ca, 100 m w´ ̋a W -75 1 1 ×

przy cze pa sa mo cho do wa ze zbior ni kiem na wo d´
o po jem no Êci nie mniej szej ni˝: 400 l 200 l ×

urzà dze nie do wy pa la nia pa sów (li nii obro ny):
• po chod nie pa ra fi no we
• za pa lar ka

30
3

20
2

10
1

za pas Êrod ków pia no twór czych i zwil ̋ a czy do gru py
po ̋ a rów A [l] 200 100 ×

wy dłu ̋ o ny ła du nek 
wy bu cho wy z w´ ̋em 
na peł nio nym wo dà [mb]
(gra na ty ga Êni cze)

dla kom plek sów 
le Ênych po ło ̋ o nych

na po li go nach 
i pla cach çwi czeƒ;
na ka˝ de10 tys. ha

1000

(100)

500

(50)

×

x

opan ce rzo ny cià gnik 
z le mie szem kà to wym 1 1 ×

* – wy po sa ̋ e niem ba zy w da nej ka te go rii jest je den z wy szcze gól nio nych ro dza jów sprz´ tu
× – nie prze wi du je si´

fot. 1. Ta bli ca in for mu jà ca
o miej scu zbiór ki
fot. 2. Hy dro net ka ple ca ko wa
do ga sze nia po ̋ a rów po kry wy
gle by
fot. 3. Tłu mi ca do ga sze nia 
po ̋ a rów po kry wy gle by

1

2 3



Sprz´t go spo dar czy
To sprzęt przy dat ny do ga sze nia i do ga sza nia po ża rów la su, uży wa ny na co

dzień do prac w le śnic twie, rol nic twie, bu dow nic twie i go spo dar ce ko mu nal -
nej. Szcze gól nie waż ną ro lę od gry wa sprzęt, któ rym moż na udo stęp nić do -
jazd do ob wo du po ża ru oraz wy ko nać pa sy gle by zmi ne ra li zo wa nej ja ko
prze rwy ognio we, czy li wszel kie go ro dza ju po jaz dy spe cja li stycz ne oraz ma -
szy ny sa mo bież ne z od po wied nim osprzę tem. Pod sta wo wym po jaz dem utrzy -
my wa nym w sta łej go to wo ści do uży cia w PGL LP i par kach na ro do wych
jest cią gnik z płu giem, gle bo gry zar ką lub bro ną ta le rzo wą. In ny mi ma szy na -
mi i urzą dze nia mi za awan so wa ny mi tech no lo gicz nie, o du żej wy daj no ści,
dys po nu ją na ogół pod mio ty go spo dar cze. Za sa dy uży cia te go sprzę tu po win -
ny być przed mio tem sto sow nych po ro zu mień. Do ka te go rii sprzę tu go spo -
dar cze go za li czyć moż na tak że rów niar ki dro go we (sa mo jezd ne lub
do cze pia ne do cią gni ków rol ni czych), spy cha cze z moż li wo ścią re gu lo wa nia
ką ta na tar cia łyż ki ro bo czej, becz ko wo zy, ma szy ny wie lo ope ra cyj ne do usu -
wa nia drze wo sta nu oraz do szat ko wa nia (roz drab nia nia) pod ro stów i ga łę zi,
a na te re nach użyt ko wa nych przez woj sko – opan ce rzo ne wo zy za bez pie cze -
nia tech nicz ne go (WZT). Je śli wy po sa ży li by śmy WZT w łyż kę ką to wą, uzy -
ska li by śmy mo im zda niem naj lep szy ze staw do rów no cze sne go wy kony wa nia
pa sa gle by mi ne ral nej i dro gi do jaz do wej dla po jaz dów ga śni czych. W aspek -
cie BHP ma to nie zmier nie waż ne zna cze nie w po lach ro bo czych po li go nów
woj sko wych. Wpro wa dzo ne w ostat nich la tach ma szy ny wie lo ope ra cyj ne
do po zy ska nia drew na (har we ste ry i pro ce so ry) to tak że do sko na ły i wy so -
kowy daj ny sprzęt do wy ko na nia prze rwy ognio wej w zwar tych drze wo sta -
nach, umoż li wia ją cy szyb kie usu nię cie drzew. W co dzien nej prak ty ce każ dą
wą ską dro gę le śną moż na bar dzo szyb ko i bez piecz nie po sze rzyć do ru chu
dwu kie run ko we go.

Li kwi da cja struk tu ry pio no wej la su po przez wy cin kę drze wo sta nu 
po wo du je wol niej sze roz prze strze nia nie się ognia i ogra ni cze nie za się gu
pro mie nio wa nia ciepl ne go, dzię ki cze mu las sta je się do stęp ny dla ra tow -
ni ków mo gą cych użyć pod ręcz ne go sprzę tu. 

Do sko nal szym sprzę tem są szat kar ki (roz drab nia cze), któ re rów no cze -
śnie mi ne ra li zu ją wierzch nią war stwę gle by. Moż na ni mi wy ko nać pa sy

prze ciw po ża ro we w trud nym te re nie, ta kim jak ha li zna, pła zo wi na, trwa -
ły nie uży tek rol ni czy, zde gra do wa na łą ka czy młod nik. Moż li wość rów -
no cze sne go wy ko na nia dro gi do jaz do wej i bruz dy gle by zmi ne ra li zo wa nej
oraz usu nię cia ma te ria łów pal nych, czy li re ali zo wa nia trzech za dań rów -
no cze śnie, po zwa la oce nić tę gru pę sprzę tu naj wy żej.

W wie lu kra jach uży wa się do ga sze nia po ża rów lub izo lo wa nia te re -
nów, na któ rych roz prze strze nia ją się po ża ry, tzw. mio ta czy gle by. W Pol -
sce do tej gru py moż na za li czyć fre zy do wy ko ny wa nia i kon ser wa cji
ro wów. Frez, za mon to wa ny na jed no st ce na pę do wej, mo że w bar dzo krót -
kim cza sie wy ko nać od po wied nią li nię obro ny na nie użyt kach i po dob nych
po wierzch niach. Mo że też z po wo dze niem ga sić po ża ry po kry wy gle by.

Le Êne sa mo cho dy ga Êni cze
Naj sku tecz niej sze ze wzglę du na wa run ki te re no we są sa mo cho dy ga -

śni cze z na pę dem na wszyst kie osie (4x4 lub 6x6). Po jaz dy te po win ny
mieć tak że od po wied nio skon stru owa ne zde rza ki, osło ny błot ni ków, za -
bez pie cze nie bo ków i za wie sze nie pod wo zia po zwa la ją ce na po ru sza nie
się w za ro ślach i młod ni kach. Wy po sa że nie ich w za po mnia ne nie ste ty
zwi ja dło wę ży W -75 po pra wi ło by czas do tar cia do li nii ognia i zmniej -
szy ło na kład pra cy ra tow ni ków. Do te go ce lu zna ko mi cie na da ją się sa -
mo cho dy za bu do wa ne na pod wo ziach speł nia ją cych nor my mi li tar ne,
zdol nych do po ko ny wa nia głę bo kich ko le in, luź nych pia sków i wznie sień.
Ta ki po jazd po wi nien sta no wić wy po sa że nie stra ży po żar nej zlo ka li zo wa -
nej na te re nach o du żej le si sto ści. Obec nie, po za jed nost ko wy mi przy pad -
ka mi, nie pro du ku je się w Pol sce ta kie go sprzę tu. 

Znaj du ją ce się w wy po sa że niu stra ży po żar nej sa mo cho dy no wej ge -
ne ra cji nie za wsze spraw dza ją się w le sie i po lu. Jed nost kom stra ży po żar -
nej po wie rzo no w ostat nich de ka dach bar dzo wie le za dań ra tow ni czych,
co w prak ty ce na rzu ci ło ro dzaj wy po sa że nia. Od bi ło się to nie ste ty
na mniej szej przy dat no ści po jaz dów ra tow ni czo -ga śni czych w le sie. Obec -
nie pro wa dzo ne prace po pra wiające sta n tech nicz ny pod sta wo wych dróg
le śnych za pew nia tym po jaz dom do tar cie tyl ko w re jon po ża ru. Po jaz dy
za bu do wa ne na pod wo ziu Star 266, sta no wią ce wy po sa że nie nie któ rych
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TEMAT MIESIĄCA

fot. 4. Frez (miotacz gleby) zamontowany
na ciàgniku rolniczym
fot. 5. Samochód na podwoziu Star 266
koƒczàcy swojà słu˝b´ w ochronie
przeciwpo˝arowej lasu
fot. 6. Harvester przy pracy
fot. 7. Szatkarka przy pracy
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OSP, prze zna czo ne do dzia łań na te re nach le śnych i w gó rach, koń czą swo -
ją służ bę ze wzglę du na wiek. Nad szedł więc czas na ana li zę po trzeb w tym
za kre sie oraz opra co wa nie spe cy fi ka cji tech nicz nej dla ta kich po jaz dów. 

Po wszech ne dziś w rol nic twie i le śnic twie sa mo cho dy oso bo wo -te re -
no we z na pę dem 4×4 mo gą być wy po sa ża ne w ma łe ze sta wy ga śni cze lub
lek kie przy cze py sa mo cho do we. W gó rach i te re nach pod gór skich spraw -
dzi się przy czep ka ga śni cza przy sto so wa na do ucią gu przez qu ady, zwa -
ne też czte ro ko łow ca mi. Do wer sji przed sta wio nej na zdję ciu (11) na le ży
do dać hy dro net kę ple ca ko wą oraz dwie skła da ne tłu mi ce.

Po pu lar nym sprzę tem wy ko rzy sty wa nym do do ga sza nia po ża rzysk są
przy cze py cią gni ko we róż nej po jem no ści. Ich prze cięt na po jem ność wy -
no si ok. 4-5 m³. Ta ka wiel kość umoż li wia spraw ne ma new ro wa nie w le -
sie. Agre gat pom po wy mo że być na pę dza ny przez cią gnik lub mieć
nie za leż ny sil nik spa li no wy. Tak zwa ne becz ko wo zy po win ny być wy po -
sa że niem baz sprzę tu do do ga sza nia po ża rów la su.

Sprz´t spe cjal ny
Do tej gru py za li cza ją się urzą dze nia do wy pa la nia pa sów, ma te ria ły pi -

ro tech nicz ne do wy ko ny wa nia pa sów gle by zmi ne ra li zo wa nej lub roz pro -
sze nia środ ków ga śni czych. W la tach 70. XX w. w nie któ rych re jo nach
kra ju do wy po sa że nia baz sprzę tu prze ciw po ża ro we go wpro wa dzo no po -
chod nie pa ra fi no we słu żą ce do wy pa la nia pa sów. O ile me to da wy pa la nia
przed czo łem roz wi nię te go po ża ru bu dzi w kra ju sze reg wąt pli wo ści, o ty -
le to pro sto wa nie (skra ca nie) li nii czyn ne go po ża rzy ska w no cy jest mo im
zda niem bez dy sku syj na. W Eu ro pie do te go ce lu po wszech nie uży wa się
tzw. wy pa lar ki – ka pa nie z niej pło ną cej cie czy po wo du je po wsta wa nie za -
rze wi ognia w trak cji swo bod ne go mar szu ra tow ni ka. Tech no lo gia ta zo -
sta ła przed sta wio na na ła mach PP nr 5/2015. Wy ko rzy sta nie ma te ria łów
pi ro tech nicz nych do ga sze nia bądź ogra ni cze nia roz wo ju po ża rów la su i pól
ro bo czych po li go nów po zo sta je natomiast wy łącz nie w ge stii woj ska. 

Karol Wiler jest absolwentem WOSP, 
emerytowanym pracownikiem Lasów Paƒstwowych, 

autorem publikacji o ochronie przeciwpo˝arowej lasów.
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fot. 8. Sa mo chód ga Êni czy
do dzia łaƒ na te re nach nie zur ba -
ni zo wa nych
fot. 9. Gór ska przy czep ka ga Êni -
cza
fot. 10. Przy cze pa  becz ko wóz
fot. 11. Le Êna przy cze pa do ga -
sze nia i do ga sza nia po ̋ a rów
fot. 12. Wy pa lar ka do ini cjo wa -
nia wy pa leƒ pa sów te re nu
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on se kwent na re ali za cja za le ceń ko mi sji
przy nio sła re zul ta ty – Ho lan dia jest kra jem
naj le piej za bez pie czo nym przed po wo dzią.

Fe no me nal ne efek ty pra cy Ho len drów za chę ca ją
do po zna nia fa scy nu ją ce go świa ta współ pra cy
z wod nym ży wio łem.

Plan i Ko mi sja Del ta
Ko mi sję Del ta po wo ła no 21 lu te go 1953 r. Jej

za da niem by ła ana li za tra gicz nej w skut kach po -
wo dzi i zna le zie nie roz wią zań prze ciw po wo dzio -
wych na przy szłość. Ko mi sja opra co wa ła plan
Del ta na pod sta wie ba dań do tych cza so we go po -
zio mu wód oraz pro gnoz na ko lej ne la ta. W pla -
nie wska za ne zo sta ły kon cep cje wzmoc nie nia
obro ny prze ciw po wo dzio wej po przez:
1 skró ce nie o 700 km cał ko wi tej dłu go ści li nii
brze go wej,
1 utwo rze nie tam lub za pór na wszyst kich uj -
ściach rzecz nych w del cie rzek,
1 pod nie sie nie wszyst kich wa łów prze ciw po -
wo dzio wych do po zio mu 5 m po nad NAP 
(Nor ma al Am ster dams Pe il – tzw. ze ro am ster -
dam skie).

Po za po pra wą ochro ny przed od dzia ły wa niem
mo rza pro jekt miał na ce lu po pra wę za rzą dza nia
wo dą w wie lu czę ściach kra ju, zmniej sze nie za -
so le nia, utwo rze nie zbior ni ków słod ko wod nych
i no wych te re nów re kre acyj nych. Plan Del ta był
ogrom nym wy zwa niem dla ho len der skich in ży -
nie rów, szcze gól nie że do stęp ne tech no lo gie nie
by ły na ty le za awan so wa ne, by po zwo lić na je go
re ali za cję. Ko mi sja opra co wa ła ana li zę kosz tów
i ko rzy ści, a tak że usta no wi ła no we stan dar dy od -
bu do wy wa łów prze ciw po wo dzio wych.

Pierw sze wska za nia, z ma ja 1953 r., do ty czy -
ły pod wyż sze nia wa łów na wy spie Scho uwen
oraz za mknię cia za po rą prze ciw powo dzio-
wą rze ki Hol land se IJssel. Ko lej ne obej mo wa ły
za mknię cie za to ki Eastern Scheldt, a tak że uj ścia
rzek Gre ve lin gen i Ha rin gvliet. Na stęp ne wy tycz -
ne pla no wa ły wy ko na nie „Pla nu trzech wysp”
(Drie Eilan den plan), tj. po łą cze nia wysp Wal che -

ren, No ord i Zu id -Be ve land po przez bu do wę ta -
my na ka na łach mor skich Ve er se Gat i Zand-
kre ek. Głów nym ce lem pla nu Del ta by ło skró ce -
nie li nii brze go wej Ho lan dii, po przez ukie run ko -
wa nie czte rech ujść rzecz nych: Ha rin gvliet,
Bro uwer sha ven se Gat, Ve er se Gat i Ooster schel -
de. Bu do wa za pór mia ła za pew nić re gu la cję ujść
rzek, przy jed no cze snym swo bod nym do pły wie
do mo rza, a przede wszyst kim ogra ni czyć wpływ
wo dy sło nej w głąb lą du i chro nić przed agre sją
mo rza. Pierw sza za po ra prze ciw po wo dzio wa zo -
sta ła zbu do wa na w 1958 r. na rze ce Hol land se
IJssel, w po bli żu mia sta Rot ter dam. Jej bu do wa
umoż li wi ła swo bod ny prze pływ rze ki, a w przy -
pad ku za gro że nia wo dą opusz cze nie w dół dwóch
ru cho mych za pór. Z ko lei ostat nia ba rie ra prze -
ciw po wo dzio wa Ooster schel de po wsta ła w 1986 r.,
a za koń cze nie jej bu do wy wień czy ło pra ce pla nu
Del ta. Do 1986 r. zre ali zo wa no dzie więć pro jek -
tów tam i za pór prze ciw po wo dzio wych, m.in.
Ha rin gvliet dam (1957-1971), Zand kre ek dam
(1958-1960) i Gre ve lin gen dam (1960-1964). 

DGR i Prze strzeƒ dla rze ki
Wy so ki po ziom wo dy w rze kach w la -

tach 1993 i 1995 i zwią za ne z nim ewa ku acje
z za gro żo nych za la niem te re nów po nad 200 tys.
osób i oko ło 1 000 000 zwie rząt uka za ły pro blem
i wska za ły kie ru nek prac nad ochro ną prze ciw -
po wo dzio wą Ho lan dii – wzmoc nie nie obro ny du -

żych rzek. Plan „Del ta dla du żych rzek” (Del ta

plan Gro te Ri vie ren, DGR) zo stał przy ję ty przez
ho len der ski par la ment w 1996 r. Pro jekt trwał
oko ło sze ściu lat, do 2001 r. W tym cza sie
wzmoc nio no pra wie 1000 km dróg wod nych,
a wzdłuż rze ki Mo zy zbu do wa no 150 km no wych
wa łów. Koszt re ali za cji pla nu wy niósł ok. 3 mld
gul de nów. 

W 2006 r. rząd Ho lan dii za twier dził po dob ny
te ma tycz nie pro gram o na zwie „Prze strzeń dla
rze ki” (Ru im te vo or de Ri vier). Jed nak że punk -
tem zwrot nym w po dej ściu do ochro ny prze ciw -
po wo dzio wej w tym pro jek cie by ło nie
tyl ko – jak do tąd – pod wyż sza nie wa łów, lecz
tak że po więk sze nie prze strze ni wo kół Re nu
i Mo zy. Z uwa gi na zmia ny kli ma tycz ne i zwią -
za ny z tym wyż szy po ziom wód rząd zde cy do -
wał się na róż no rod ne roz wią za nia, w tym:
po głę bia nie ko ry ta rze ki, po sze rza nie rów nin za -
le wo wych (rów nież po przez prze su wa nie wa łów
prze ciw po wo dzio wych), bu do wę za pór czy też
ob ni że nie tam po przecz nych, któ re peł nią funk -
cję re gu la cyj ną ko ry ta rze ki. Po przez te za bie gi
utwo rzo no wię cej miej sca dla wo dy, a jej po ziom
w rze ce zo stał ob ni żo ny. Po nad to pro jekt przy -
wró cił na tu ral ny ob szar za le wo wy rze ki w miej -
scach, gdzie jest to naj mniej szko dli we, aby
chro nić ob sza ry bar dziej za gro żo ne. Ho len drzy
od two rzy li te re ny ba gien ne, aby po now nie mo -
gły słu żyć ja ko na tu ral na gąb ka do ma ga zy-
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Wal ka o làd (cz. 2)
RE NA TA GOL LY

Katastroficzna powódź z 1953 r. spowodowała zmianę polityki
powodziowej Holandii. Jedną z pierwszych czynności holenderskiego

rządu było powołanie Komisji Delta, która krótko po tragedii
przedstawiła długofalowy plan działania. 

K

Ooster schel de
Za po ra Ooster schel de jest naj więk szą ba rie rą w pro jek cie Del ta. To obiekt o dłu go ści 9 km, za mknię -

ty mo że zo stać od ci nek o dłu go ści 3 km. Za po ra zo sta ła zbu do wa na w la tach 1976-1986 i łą czy wy spy
Scho uwen -Du ive land i No ord -Be ve land. Ooster schel de skła da się 65 fi la rów. Każ dy z nich zbu do wa ny
zo stał w trzech ogrom nych do kach bu dow la nych i jest pu stą be to no wą for mą o wy so ko ści od 30
do 40 m, wa żą cą 18 000 t. Sta lo we bra my o róż nej wy so ko ści (od 6 do 12 m) są za wie szo ne po mię dzy fi -
la ra mi. Każ da z nich wy po sa żo na jest w dwa cy lin dry hy drau licz ne, a jej wa ga wa ha się od 260 do 480 t.
Naj więk sza wi si w naj głęb szym ka na le Ro om pot. Za po ra zo sta je za mknię ta, je śli po ziom wo dy wzro śnie
do 3 m po nad NAP. Od 1986 r. do 1 paź dzier ni ka 2016 r. z po wo du wyż sze go po zio mu wo dy zo sta ła 
za mknię ta 26 ra zy. Czas jej za my ka nia wy no si 82 min. Za po ra Ooster chel de by ła naj droż szą czę ścią pro -
jek tu Del ta – jej koszt sięgnąłł 3,2 mld eu ro. Uro czy ste go otwar cia za po ry do ko na ła kró lo wa Be atrix
4 paź dzier ni ka 1986 r.



no wa nia wo dy, a przy oka zji
za dba li o bio róż no rod ność
i war to ści es te tycz ne kra jo bra -
zu, two rząc jed no cze śnie miej -
sca re kre acji. Ce lem by ła nie
tyl ko kon tro la nad ewen tu al ną po -
wo dzią, lecz tak że kształ to wa nie
oto cze nia w jak naj lep szy i naj bar -
dziej atrak cyj ny spo sób. W ra mach
pro gra mu „Prze strzeń dla rze ki” re -
ali zo wa nych by ło 37 pro jek tów in fra -
struk tu ral nych wzdłuż dróg wod nych
kra ju. Pro jekt jest rów nież świa to wym
przy kła dem pra cy ze spo ło wej z 70 part -
ne ra mi na róż nych szcze blach ad mi ni stra -
cji rzą do wej, a tak że fir ma mi pry wat ny mi
i uni wer sy te ta mi ba daw czy mi. Ko or dy na to rem
pro jek tu by ło Mi ni ster stwo In fra struk tu ry i Śro -
do wi ska. W pro gra mie ści śle współ pra co wa ły
kra je są sia du ją ce z Ho lan dią, tj. Bel gia, Fran cja
i Niem cy, przez któ re prze pły wa Ren, Mo -
za i Skal da. Pro gram za koń czył się w 2015 r.,
a je go koszt wy niósł 2,2 mld eu ro.

…ciàg dal szy
W 2007 r. rząd ho len der ski po wo łał Dru gą

Ko mi sję Del ta. Jej prze wod ni czą cym zo stał by ły
mi ni ster rol nic twa, Ce es Ve er man. Pod je go kie -
row nic twem ko mi sja sfor mu ło wa ła za le ce nia
pro gra mu Del ta do ty czą ce stra te gii na rzecz dłu -
go ter mi no wej ochro ny prze ciw po wo dzio wej
i go spo dar ki wo dy słod kiej. W 2009 r. po wstał
Kra jo wy Plan Go spo dar ki Wod nej. Przed sta wiał
od po wied nie środ ki wy ko naw cze w peł nym za -
kre sie go spo dar ki wod nej, obej mo wał wstęp ne
opra co wa nie pro gra mu Del ta oraz je go dzie wię -
ciu pod pro gra mów. Pod pro gra my to pro jek ty
ogól ne, do ty czą ce bez pie czeń stwa wod ne go, za -
opa trze nia w wo dę słod ką, a tak że pod miej skich
wy brze ży, re gio nu Rijn mond i Drecht ste den, ob -
sza ru Wad den, po łu dnio wo -za chod nie go wy brze -
ża, ob sza ru i rzek IJsselmeer. W grud niu 2010 r.
prze wod ni czą cy Ko mi sji zor ga ni zo wał pierw szy
Kra jo wy Kon gres Del ta, na któ ry za pro sze ni zo -
sta li ho len der ski ksią żę, se kre tarz sta nu, przed -
sta wi cie le firm, gmin, pro win cji, przed się biorstw
wo do cią go wych, mi ni ster stwa oraz na ukow cy.
Kon gres jest or ga ni zo wa ny co ro ku, a w grud -
niu 2016 r. od by ła się je go siód ma edy cja.

Od 2010 r. Ko mi sja Del ta współ pra cu je z wła -
dza mi, or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi i śro do-
wi skiem biz ne su. Współ pra ca za owo co wa ła 
w 2014 r. przed sta wie niem pro po zy cji pię ciu za -
ło żeń pro gra mu Del ta:
1 za rzą dza nia ry zy kiem po wo dzio wym, ja ko
no we go wie lo wy mia ro we go po dej ścia do ochro -
ny miesz kań ców i go spo dar ki przed za la niem po -
przez:

1 środ ki pro fi lak tycz ne – m.in. za po ry, ta my,
wa ły, wy dmy,
1 pla no wa nie prze strzen ne – za sa dy i re gu ły 
do ty czą ce wy zna cze nia miej sca bu do wy, a tak że
ro dza ju, wiel ko ści i prze zna cze nia obiek tu,
1 za rzą dze nie kry zy so we;
1 stra te gii za opa trze nia w wo dę słod ką po le ga -
ją cej na ogra ni cze niu jej nie do bo rów i opty ma li -
za cji jej wy ko rzy sta nia dla go spo dar ki
i uży tecz no ści pu blicz nej;
1 do sto so wa nia prze strzen ne go, tj. pro po zy cji
do ty czą cych zwięk sze nia od por no ści na wo dę
ob sza rów za bu do wa nych;
1 za rzą dza nia i pla no wa nia ochro ny prze ciw po -
wo dzio wej del ty Re nu i Mo zy;
1 ela stycz ne go za rzą dza nia po zio mem wo dy
oraz za opa trze nia w wo dę słod ką w re gio nie 
Ijs sel me er; 
1 uzu peł nia nia pia skiem wy brze ża.

W ra mach pro gra mu Del ta funk cjo nu ją pod -
pro gra my:
1 pro gram ochro ny prze ciw po wo dzio wej 
(Ho ogwa ter be scher ming spro gram ma),
1 prze strzeń dla rze ki (Ru im te vo or de Ri vier),
1 pro jekt Mo zy (Ma as -Pro jekt).

Pro gra my są czę ścią kra jo wej kam pa nii spo -
łecz nej „Na sza wo da” (Ons Wa ter) i ma ją na ce -

lu pod nie sie nie świa do mo -
ści spo łe czeń stwa na te mat wo dy.

Po ro zu mie nia praw ne do ty czą ce pro gra mu
Del ta zo sta ły okre ślo ne w usta wie o za rzą dza niu
ry zy kiem po wo dzio wym i za opa trze niu w wo dę
słod ką, funk cjo nu ją cej od 1 stycz nia 2012 r.
Zgod nie z nią pro gram Del ta mu si obej mo wać
pla ny ochro ny Ho lan dii przed wy so ką wo dą i za -
pew nie nia wy star cza ją cej ilo ści wo dy słod kiej.
Mu si za wie rać tak że har mo no gram i prze gląd
kosz tów. Usta wa sta no wi, że pro gram Del ta mu -
si być przed sta wia ny par la men to wi co ro ku we
wrze śniu. Prze wi du je on tak że fun dusz Del ta, bę -
dą cy pod sta wą fi nan so wą in we sty cji prze ciw po -
wo dzio wych (śred ni rocz ny bu dżet do 2028 r.
włącz nie wy no si 1,2 mld eu ro) i przed sta wia ro -
lę ko mi sa rza ds. pro gra mu Del ta. 

In no wa cje
Ho lan dia kon cen tru je się na roz wo ju wie dzy

i in no wa cyj nych roz wią zań prze ciw po wo dzio -
wych. Z te go po wo du w ra mach pro gra mu 
Del ta zo stał utwo rzo ny spe cjal ny pro jekt
przy współ pra cy z za an ga żo wa ny mi mi ni ster -
stwa mi, fun da cja mi i or ga ni za cja mi na uko wy mi,
Kró lew skim In sty tu tem Me te oro lo gicz nym
w Ho lan dii (KNMI), nie za leż ną or ga ni za cją ba -
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Ma eslant ke ring
Ma eslant ke ring to ru cho ma za po ra chro nią ca przed sztor ma mi, roz cią ga ją cą się na ka na le łą czą cym

Ren z Mo rzem Pół noc nym. Zo sta ła zbu do wa na w la tach 1989-1997 i sta no wi li nię obro ny dla Rot ter da -
mu. Sta no wi je den z naj bar dziej im po nu ją cych pro jek tów pla nu Del ta. Za po ra skła da się z dwóch wa ha -
dło wych ra mion pra wie tak dłu gich, jak wie ża Eif fla i wa żą cych oko ło czte rech ra zy wię cej. Jest to
je dy na za po ra prze ciw po wo dzio wa na świe cie z ta ki mi du ży mi czę ścia mi ru cho my mi. Prze su wa ją ce się
skrzy dła ma ją dłu gość 210 m każ de i 22 m wy so ko ści. W nor mal nych wa run kach są w peł ni otwar te na dłu -
gość 360 m. Kie dy pro gno zo wa na jest fa la sztor mo wa o wy so ko ści 3 m nad po zio mem mo rza, ra mio -
na za czy na ją się uno sić i prze miesz czać ku so bie, a na stęp nie są opusz cza ne, za my ka jąc dro gę wod ną.
Na stęp nie 15 prze gród jest za le wa nych, co spra wia, że do dat ko wy cię żar za mie nia za po rę w ma syw ną
ba rie rę. Za po ra ma ste ro wa nie kom pu te ro we, a jej dzia ła nie jest w peł ni au to ma tycz ne. Mo że wy trzy mać
na pór wo dy o po zio mie 5 m nad po zio mem NAP. Od za koń cze nia bu do wy w 1997 r. zo sta ła za mknię ta
tyl ko raz, pod czas li sto pa do we go sztor mu w 2007 r. Co ro ku, za zwy czaj pod ko niec wrze śnia lub na po -
cząt ku paź dzier ni ka, tuż przed roz po czę ciem se zo nu sztor mo we go, prze pro wa dza ne są te sty za my ka nia
jej. Za mknię cie za bez pie cze nia prze ciw po wo dzio we go wy ma ga ośmio go dzin ne go przy go to wa nia,
a trwa 2,5 godz. Koszt cał ko wi ty pro jek tu wraz ze wzmoc nie niem wa łów wy niósł 635 mln eu ro [11].
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daw czą i uni wer sy te ta mi. Ta kie dzia ła nia spra -
wia ją, że Ho lan dia po zo sta je świa to wym li de rem
w dzie dzi nie go spo dar ki wod nej.

Przy kła da mi in no wa cji w za kre sie za opa trze -
nia w wo dę słod ką są: prze cho wy wa nie wo dy
słod kiej w gle bie oraz apli ka cje kom pu te ro we za -
rzą dza ją ce wo dą i ma ją ce na ce lu re ago wa nie
w przy pad ku nad mia ru lub bra ku wo dy. In we sty -
cje w za rzą dza nie ry zy kiem po wo dzio wym 
obej mu ją np. Pia sko wy Mo tor (Zandmotor)
u wy brze ży Ho lan dii Po łu dnio wej, wie lo funk cyj -
ne wa ły wzdłuż bul wa ru w Sche ve nin gen oraz
eks pe ry men tal ne „in te li gent ne wa ły” wy po sa żo -
ne w czuj ni ki, któ re nie ustan nie mie rzą ich sta -
bil ność. W skład eks pe ry men tal ne go sys te mu
in te li gent nych wa łów wcho dzą: 
1 plat for ma kom pu te ro wa z apli ka cja mi (m. in.
wi zu ali za cja GIS, urzą dze nia do wo dze nia i kon -
tro li),
1 sys tem gro ma dze nia, ana li zo wa nia i pu bli ko -
wa nia da nych,
1 re gu lar na sieć czuj ni ków,
1 tech no lo gie sie ci ka blo wych i bez prze wo do -
wych,
1 źró dło za si la nia.

Sys tem wy ko rzy stu je czuj ni ki w ce lu okre śle -
nia na głej zmia ny ci śnie nia wo dy, tem pe ra tu ry
w gle bie (do te go wy ko rzy stu je tak że ze wnętrz -
ne ka me ry na pod czer wień) oraz ru chu gle by.

Eks pe ry men tal ną in no wa cją na ska lę świa to -
wą jest Pia sko wy Mo tor. W rze czy wi sto ści to pół -
wy sep na wy brze żu Ho lan dii w po bli żu Ter
He ij de. Zo stał utwo rzo ny w okre sie od mar ca
do li sto pa da 2011 r. Roz cią gał się na dłu -
gość 1 km w głąb mo rza, a je go sze ro kość wy no -
si ła 2 km. Pro gno zu je się, że pia sek bę dzie
prze no szo ny przez fa le i wiatr wzdłuż wy brze ża,
a to za stą pi ko niecz ność „uzu peł nia nia” go przez
oko ło 20 lat. Pia sko wy Mo tor to 21,5 mln me trów

sze ścien nych pia sku, a je go po cząt ko wa po -
wierzch nia wy no si ła 128 ha. Zo stał usy pa ny
przez spe cjal ny sta tek, któ ry zbie rał pia sek z dna
mor skie go i trans por to wał go na du że od le gło ści.
Ma wy daj ność 3 m3/s. Na ukow cy wy ko nu ją po -
mia ry i ba da ją, jak Mo tor się prze kształ ca i jak
funk cjo nu je ta in no wa cyj na me to da ochro ny wy -
brze ża. Da ne uzy ska ne z tych po mia rów umoż li -
wia ją od wzo ro wa nie no wych prą dów wo dy, co
po zwa la prze wi dzieć miej sce prze no sze nia pia -
sku, a tak że miej sce bez piecz nych ką pie li. Ob ser -
wa cje pro wa dzo ne są rów nież w ce lu mo ni-
to ro wa nia roz wi ja ją cej się flo ry oraz ży ją cych
na pół wy spie zwie rząt. Oprócz dzia ła nia pre wen -
cyj ne go Pia sko wy Mo tor słu ży rów nież do ce lów
re kre acyj nych. Koszt te go przed się wzię cia 
za mknął się kwo tą 70 mln eu ro.

Za rzà dza nie kry zy so we
Po wódź wy stę pu je wte dy, gdy nie kon tro lo wa -

na ilość wo dy wpły wa w głąb kra ju. Po wo dzie są
dla Ho lan dii re al nym za gro że niem, po nie waż
więk sza część jej ob sza ru znaj du je się po ni żej po -
zio mu mo rza, przez kraj prze pły wa wie le du żych
rzek i zmie nia się kli mat, w związ ku z czym po -
ziom wo dy wzra sta.

Za gro że niem jest za rów no wo da z mo rza, jak
i z du żych rzek oraz śród lą do wych dróg wod -
nych. Ho len drzy wo lą za po bie gać za gro że niom
po wo dzio wym, niż re ago wać na nie. Ho lan dia
po sia da 20 mo bil nych pomp zlo ka li zo wa nych
w środ ko wej czę ści kra ju, go to wych do użyt ku
w sy tu acjach kry zy so wych w kra ju i za gra-
ni cą. Pom py te ma ją łącz ną wy daj ność po nad
80 000 m3/h. W cią gu ostat nich kil ku dzie się ciu
lat kry zys jed nak nie na stą pił, więc Ho lan dia nie
ma do świad cze nia z ra dze niem so bie z ta ką sy tu -
acją i nie jest eks per tem w za rzą dza niu kry zy so -
wym w ta kim przy pad ku. Dy rek cja Ge ne ral na ds.

Ro bót Pu blicz nych i Go spo dar ki Wod nej wraz
z przed się bior stwa mi wo do cią go wy mi są wspól -
nie od po wie dzial ne za utrzy ma nie pod kon tro lą
tam, za pór i wydm oraz mo ni to ro wa nie po zio mu
wo dy. W przy pad ku za gro że nia re ak cją jest wcze -
sne ostrze ga nie, ko mu ni ka cja kry zy so wa i mo bi -
li za cja służb ra tow ni czych. 

Pa mięt na po wódź wpły nę ła na spo sób prze -
wi dy wa nia za gro że nia i po wia da mia nia o nim.
Po ka ta stro fie z 1953 r. pu blicz ny sys tem alar mo -
wa nia zo stał do kład nie prze ana li zo wa ny i zmo -
der ni zo wa ny. Funk cjo nu ją cy wów czas płat ny
sys tem ko mu ni ka cji zo stał za stą pio ny pu blicz -
nym sys te mem z pro sty mi ko mu ni ka ta mi, 
po łą cze nia mi te le fo nicz ny mi i te le gra ma mi po -
twier dza ją cy mi od biór ko mu ni ka tu. Z upły wem
lat po twier dze nia i szcze gó ło we in for ma cje by ły
wy sy ła ne fak sem, a póź niej pocz tą elek tro nicz -
ną. Mi mo do brej ochro ny prze ciw po wo dzio wej
rząd ho len der ski kła dzie du ży na cisk na ko mu ni -
ka cję w cza sie kry zy su i do kła da wszel kich sta -
rań, by edu ko wać oby wa te li, jak za cho wać się
w ra zie wy stą pie nia po wo dzi. Uła twia ją to kra jo -
we, re gio nal ne i lo kal ne kam pa nie in for ma cyj ne.
Lud ność jest ostrze ga na za po mo cą lo kal ne go
(znaj du ją ce go się w każ dej gmi nie) sys te mu alar -
mo we go – sy ren dźwię ko wych umiesz czo nych
na słu pach. Lo kal ne sta cje te le wi zyj ne i ra dio we
prze ka zu ją ko mu ni ka ty o sy tu acjach nad zwy czaj -
nych. In for ma cje o sy tu acjach kry zy so wych
umiesz cza ne są na stro nie in ter ne to wej www.cri -
sis.nl. W 2012 r. do użyt ku pu blicz ne go zo sta ła
od da na apli ka cja NL-alert na te le fo ny ko mór ko -
we. Ko mu ni kat w apli ka cji za wie ra in for ma cje
o szcze gó łach ka ta stro fy, moż li wych za gro że -
niach i wska zów kach o tym co zro bić, aby 
za pew nić so bie bez pie czeń stwo. W ra zie wy stą -
pie nia kry zy su uru cha mia na jest ca ło do bo wa in -
fo li nia te le fo nicz na (0 800 1351), na któ rą każ dy
oby wa tel mo że za dzwo nić i uzy skać po trzeb ne
in for ma cje.

Za koƒ cze nie
Ochro na Ho lan dii przed wy so kim po zio mem

wo dy to nie usta ją ca pra ca. Wraz ze zmia ną kli -
ma tu kraj ten jest co raz bar dziej za gro żo ny po -
wo dzią, dla te go też Ho len drzy za cho wu ją
czuj ność i nie cze ka ją, aż coś się wy da rzy. Po dej -
mu ją dzia ła nia z wy prze dze niem, nie ustan nie pa -
trząc w przy szłość. W re zul ta cie ta kiej po li ty ki
pre wen cyj nej Ho lan dia jest naj bez piecz niej szą
del tą na świe cie, a z jej osią gnięć, do świad cze nia
i wie dzy ko rzy sta ją in ne pań stwa.

st. sekc. Re na ta Gol ly 
jest pra cow ni kiem KG PSP 

Literatura dostępna u autorki.
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Akwe duk ty
Gę sta sieć dróg wod nych w Ho lan dii czę sto ko li du je z rów nie gę stą sie cią dróg sa mo cho do wych,

w mniej szej czę ści z dro ga mi ko le jo wy mi. Po nie waż dro ga mi wod ny mi od by wa się że glu ga za rów no lą -
do wa, jak i mor ska, nie jed no krot nie nie ma moż li wo ści zbu do wa nia tak wy so kich mo stów dla sa mo cho -
dów. Z ko lei mo sty zwo dzo ne są swo istą blo ka dą w ru chu. Stąd też Ho len drzy two rzą tu ne le pod wo dą,
na zy wa ne mo sta mi wod ny mi bądź akwe duk ta mi. Oto przy kła dy ta kich bu dow li:
1 Akwe dukt Lang de el znaj du je się w po bli żu mia sta Le eu war den tuż nad au to stra dą N31. Zo stał zbu -
do wa ny w la tach 2004-2007, ma wy mia ry: 2,78 m głę bo ko ści, 25 m sze ro ko ści i 110 m dłu go ści.
1 Akwe dukt Rin gva art Ha ar lem mer me er mie ści się w po bli żu Ro elo fa rend sve en i prze ci na au to stra dę
A4. Zo stał zbu do wa ny w 1961 r., co czy ni go naj star szym akwe duk tem w Ho lan dii. W 2006 r. za koń czo no
bu do wę dwóch no wych czę ści: do dat ko wych pa sów ru chu po jed nej stro nie ist nie ją cej au to stra dy, a po dru -
giej stro nie li nii ko le jo wej du żych pręd ko ści HSL-Zu id. Roz bu do wa ny akwe dukt ma 1,8 km dłu go ści.
1 Otwar ty w 2002 r. akwe dukt Ve lu we me er to płyt ki, trzy me tro wy po most głę bi no wy w Har der wijk, po -
zwa la ją cy na prze miesz cza nie się m.in. ma łych ło dzi. Ta dro ga wod na mie rzy 25 m dłu go ści i 19 m sze ro -
ko ści. Pod czas pro jek to wa nia te go wy jąt ko we go frag men tu in ży nie ro wie wy bra li bu do wę dro gi wod nej
nad dro gą pro win cjo nal ną N302, łą czą cej Ho lan dię z Fle vo land – naj więk szą sztucz ną wy spą na świe cie,
o po wierzch ni 970 km2 (1 stycz nia 1986 r. Fle vo land ofi cjal nie stał się naj młod szą, dwu na stą pro win cją
Ho lan dii). Każ de go dnia dro gą N302 prze jeż dża oko ło 28 000 sa mo cho dów.



          



KWIECIEŃ 2017 /20

RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

oz po zna nie 360, w osi pio no wej i sfe -
rycz ne za li czyć moż na do roz po zna nia
bez po śred nie go wstęp ne go. Prze pro -

wa dza ją je wszy scy ra tow ni cy. W dal szej fa zie
dzia łań na le ży roz po cząć roz po zna nie bez po -
śred nie szcze gó ło we. Ak cja ra tow nic twa tech -
nicz ne go jest nie zwy kle dy na micz na i wy ma ga
syn chro ni za cji wie lu pro wa dzo nych jed no cze -
śnie dzia łań. Dla te go po trzeb ny jest ja sny 
po dział obo wiąz ków. To rów nież po dział od po -
wie dzial no ści wśród człon ków za stę pu czy sek -
cji. Na le ży o tym pa mię tać, gdyż po wo dze nie
ak cji ja ko ca ło ści za le ży od każ de go po je dyn -
cze go ra tow ni ka – bez wzglę du na to, ja kim ob -
sza rem dzia łań się zaj mu je. Dość oczy wi sty
jest po dział na oso by od po wia da ją ce za ope ro -
wa nie na rzę dzia mi hy drau licz ny mi, kwa li -
fi ko wa ną pierw szą po moc, sta bi li za cję, 
za bez pie cze nie po jaz du i te re nu ak cji itd.
Wszy scy ci ra tow ni cy od po wia da ją za cią głość
roz po zna nia w swo im ob sza rze. In for ma cje
z roz po zna nia po cho dzą ce od każ de go z nich
spły wa ją do kie ru ją ce go dzia ła niem ra tow ni -
czym. Wy raź nie wi dać, że ra tow nic two tech -
nicz ne jest grą ze spo ło wą. Co to ozna cza? 
To, że nikt nie osią gnie suk ce su w po je dyn kę,
bez wzglę du na to, jak wiel ką wie dzę i do -
świad cze nie ma i jak cha ry zma tycz nym jest li -
de rem. Dzia ła to rów nież w dru gą stro nę. Nie
ma sku tecz ne go ze spo łu bez kom pe tent ne go
do wód cy, spa ja ją ce go wszyst ko w jed ną ca łość.
Każ dy ele ment mu si współ grać z in ny mi. Do -
bra współ pra ca wy ma ga wie dzy i umie jęt no ści
od ca łe go ze spo łu (a nie tyl ko je go li de ra). 

Na le ża ło by się tak że za sta no wić, czy nie
wpro wa dzić no wej, do dat ko wej funk cji – ra -
tow ni ka od pro wa dze nia roz po zna nia we -
wnętrz ne go. To oso ba, któ ra od ra zu
roz po zna je pew ne new ral gicz ne ob sza ry w sa -
mo cho dzie wy pad ko wym. Pod sta wo wym na -
rzę dziem jej pra cy po wi nien być chwy tak
do za pi nek ta pi cer skich, nóż ra tow ni czy, mar -
ker, zbi jak do szyb, okle jar ka i osło na na kie -
row ni cę. W jed nej oso bie moż na by po łą czyć

Roz po zna nie (cz. 2)

RA FAŁ POD LA SI¡ SKI

W pierwszej części artykułu opisałem różne rodzaje rozpoznania.
Tym razem przyjrzymy się rozpoznaniu konstrukcji pojazdu

i podziałowi obowiązków w zespole ratowniczym.
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funk cję ra tow ni ka od roz po zna nia kon struk cji,
za bez pie cze nia po jaz du oraz od „za rzą dza nia
szkłem” (o za rzą dza niu szkłem pi sa łem w ar -
ty ku le „Szkla ny prze ciw nik” PP 9/2015).
Po usu nię ciu od po wied nich szyb ra tow nik ten
za glą dał by pod kon kret ne miej sca ta pi cer ki sa -
mo cho do wej, ozna czał mar ke rem, gdzie znaj -
du ją się sys te my bez pie czeń stwa, za kła dał
osło nę po dusz ki ga zo wej na kie row ni cę, ścią -
gał gu mo we uszczel ki, pla sti ko we ele men ty
oraz roz po zna wał po trze bę wstrzy ma nia mo -
men tu odłą cze nia aku mu la to ra. 

Cze mu na le ży jak naj wcze śniej ścią gać gu -
mo we, pla sti ko we i ma te ria ło we ele men ty? Że -
by uła twić pra cę na rzę dziom hy drau licz nym.
Roz pie ra cze ra mie nio we i ko lum no we dzia ła -
ją na za sa dzie „me tal w me tal”. Je śli me ta lo wa
koń ców ka ra mion roz pie ra cza wy pie ra o me ta -
lo wy ele ment wra ku, pro ces roz pie ra nia prze -
bie ga pra wi dło wo. Je śli jed nak ra mię wy-
pie ra my o gu mę lub pla stik, koń ców ki roz pie -
ra cza śli zga ją się, unie moż li wia jąc w ogó le
efekt wy par cia. 

Mo je ob ser wa cje pod po wia da ją, że stra ża -
cy pod czas dzia łań ra tow nic twa tech nicz ne go
nie ste ty ma ją cza sem ten den cję do dzia ła nia
„we dług li sty”. Na tej li ście znaj du ją się pew -
ne sta łe punk ty ra tow nic twa tech nicz ne go (np.
sta bi li za cja, za bez pie cze nie prze ciw po ża ro we,
odłą cze nie aku mu la to ra, usu nię cie szyb itd.)
Ra tow ni cy sta ra ją się wy peł nić jak naj wię cej
tych obo wiąz ko wych punk tów w jak naj krót -
szym cza sie. Na tej pod sta wie zwy kle odłą cze -
nie ba te rii po jaz du na stę pu je bar dzo szyb ko,
pra wie za wsze na po cząt ku dzia łań. 

Czy jest to jed nak ro bio ne z peł ną świa do -
mo ścią? My ślę, że w więk szo ści przy pad ków
nie. Aku mu la tor jest je dy nie ele men tem dzia -
łań, a nie ich prio ry te tem. Czę sto po stę pu je się
tak, jak by by ło od wrot nie. De cy zja o odłą cze -
niu za si la nia mu si być pod ję ta po we wnętrz -
nym roz po zna niu wszyst kich moż li wo ści je go
wcze śniej sze go wy ko rzy sta nia. Na przy kład
za nim się to zro bi, być mo że trze ba opu ścić już
fo tel ku ty ło wi – gdy za sto so wa na zo sta nie
tech ni ka tu ne lo wa nia (PP 1/2016). Być mo że
wcze śniej moż na otwo rzyć ba gaż nik au ta, któ -
ry jest za my ka ny elek trycz nie. Po odłą cze niu
aku mu la to ra bę dzie my mie li do dys po zy cji 
je dy nie roz wią za nia in wa zyj ne. Naj bar dziej 
ob ra zo wo nie bez pie czeń stwo zbyt szyb kiej
dez ak ty wa cji ba te rii przed sta wia sy tu acja, któ -
rej by łem świad kiem. W sa mo cho dzie z funk -
cją pro fi li kie row cy każ dy z pro fi li miał róż ne
usta wie nia fo te la (po ło że nie opar cia i sie dzi -
ska, od le głość od ko ła kie row ni cy) i ko lum ny
kie row ni cy (in na wy so kość ko lum ny i po zy cja
ko ła kie row ni cy w róż nych płasz czy znach).

rys. 1. Umiej sco wie nie ele men tu sys te my START-STOP, któ ry jest nie bez piecz ny dla ra tow ni ka

rys. 2. Na przy kła dzie Au di A6 wi daç wzmoc nie nie słup ka unie mo˝ li wia jà ce u˝y cie no ̋ yc. Mo˝ na tu taj za -

sto so waç tech ni k´ ze rwa nia zgrze wu za po mo cà roz pie ra cza ko lum no we go – ge ne ra tor nad słup kiem B,

brak ge ne ra to rów obok słup ka. 

rys. 3. Na przy kła dzie VW Ti gu an wi daç wzmoc nie nie słup ka unie mo˝ li wia jà ce u˝y cie no ̋ yc. Umiej sco wie -

nie ge ne ra to ra unie mo˝ li wia u˝y cie roz pie ra cza ko lum no we go w tym miej scu. Mo˝ na za sto so waç tech ni k´

ze rwa nia zgrze wu za po mo cà roz pie ra cza ra mie nio we go.

rys. 4. Au di A3 – po przecz nie po ło ̋ o ne ge ne ra to ry otwie ra jà ce kur ty ny ga zo we, umiej sco wio ne w da chu
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Po odłą cze niu aku mu la to ra fo tel wró cił
do usta wień fa brycz nych – opar cie wy pro sto -
wa ło się, a fo tel zbli żył się do kie row ni cy. Jak
nie bez piecz ne by to by ło, gdy by sie dzia ła
na nim oso ba po szko do wa na? Dla te go uwa -
żam, że po win no się stan dar do wo wy zna czać
jed ne go ra tow ni ka do wy ko ny wa nia roz po zna -
nia we wnętrz ne go.

Po roz po zna niu szcze gó ło wym kon struk cji
po jaz du, gdy jed no cze śnie bę dzie zna ny już stan
oso by po szko do wa nej, moż na pod jąć wstęp ną
de cy zję co do tech ni ki uzy ska nia do stę pu i kie -
run ku ewa ku acji oso by po szko do wa nej.

Miej sca new ral gicz ne
Nad ko la

Nad ko la są miej scem szcze gól nie new ral -
gicz nym. Wie lu ra tow ni ków roz po czy na od
nich two rze nie szcze li ny, przez któ rą do sta ją
się do za wia sów drzwi. Po wszech ną tech ni ką
uzy ska nia szcze li ny, któ rej uczy się pol skich
stra ża ków i któ rą wy ko rzy stu je się póź niej
w prak ty ce, jest zgnia ta nie nad ko la roz pie ra -
czem ra mie nio wym. Ro bi się to „na śle po”, bez
za glą da nia pod ele ment nad ko la. Bar dzo
przed tym prze strze gam. W no wo cze snych
kon struk cjach aut pro du cen ci mon tu ją cza sem

tzw. sys tem start -stop (ga sze nia i uru cha mia nia
sil ni ka spa li no we go na czer wo nym świe tle).
Do po now ne go wzbu dze nia sil ni ka spa li no we -
go wy ma ga ny jest spe cjal ny ge ne ra tor. Pro du -
cen ci umiesz cza ją go naj czę ściej wła śnie
w nad ko lach. Prze cię cie ich lub zgniot po wo -
du je emi sję ga zu ra ko twór cze go. Szcze gól nie
uwraż li wiam na to, gdy w wy ni ku roz po zna nia
uzy ska li śmy in for ma cję, że ma my do czy nie -
nia z au tem fran cu skim – ten kraj na ra zie przo -
du je w sto so wa niu te go sys te mu. To rów nież
od fran cu skie go in struk to ra ra tow nic twa tech -
nicz ne go do wie dzia łem się o tym za gro że niu.
Je śli nad ko le jest znisz czo ne wsku tek wy pad -
ku, wów czas je ste śmy bez piecz ni, a szcze li -
na i tak już bę dzie wy raź na. Je śli nad ko le jest
jed nak nie usz ko dzo ne, wy ko rzy staj my in ny
spo sób utwo rze nia szcze li ny lub do stęp do za -
wia sów uzy skaj my po przez zdję cie po szy cia
nad ko la, a nie je go zgniot. Pol skie kar ty ra tow -
ni cze za czy na ją już in for mo wać o ta kim za gro -
że niu.

Ist nie je tech ni ka od su nię cia de ski roz dziel -
czej, któ ra po zwa la uzy skać sze ro ki do stęp
do nóg oso by po szko do wa nej. Aby bez prze -
szkód od su nąć ten ele ment wra ku, ro bi się
na wstę pie trzy cię cia od prę ża ją ce: dwa w słup -
ku A (nad de ską roz dziel czą oraz tuż nad
pro giem), a dru gie w oko li cach nad ko la
(przed gniaz dem amor ty za to ra). To trze cie cię -
cie ra tow ni cy rów nież na gmin nie ro bią „na śle -
po”. Oprócz za gro że nia, któ re opi sa łem
po wy żej, ist nie je du że ry zy ko zła ma nia ostrzy
no życ hy drau licz nych. Moż na na tra fić
na wzmoc nio ne ele men ty, któ re w no wo cze -
snych kon struk cjach po jaz du mo gą mieć wręcz
bu do wę pla stra mio du. Za le tą ta kie go roz wią -
za nia dla kon struk to rów jest bar dzo wy so ka
wy trzy ma łość przy ni skiej ma sie ele men tu, 
jed nak na sze na rzę dzia się na nim nisz czą.

fot. 2. Sa mo chód z ele men tem kon struk cyj nym w kształ cie pla stra mio du w oko li cach nad ko la

fot. 3. Wi docz ne wzmoc nie nia drzwi (w przy go to wa nym wy ci´ ciu) oraz ge ne ra tor otwar cia kur tyn bocz nych
w oko li cach za wia sów drzwi

fot. 4. Ozna czo na stre fa bez piecz ne go ci´ cia
słup ka
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Drzwi

Nie któ rzy ra tow ni cy two rzą szcze li ny
do póź niej sze go wy rwa nia drzwi po przez wy -
ko na nie zgnio tu w ich gór nej czę ści (za rów no
od stro ny za wia sów, jak i zam ka). W ob li czu
co raz więk sze go skom pli ko wa nia kon struk cji
po jaz dów sta je się to nie sku tecz ne, a na wet nie -
bez piecz ne. Nie moż na ro bić te go bez spraw -
dze nia, co znaj du je się pod ta pi cer ką. Mo gą się
tam mie ścić wzmoc nie nia lub ge ne ra to ry sys -
te mów bez pie czeń stwa otwie ra ją ce kur ty ny
bocz ne. 

Słup ki

W róż nych tech ni kach do stę pu i przy go to -
wa nia dróg ewa ku acji oso by po szko do wa nej
sto su je się cię cia słup ków. Na le ży za wsze zdjąć
osło nę słup ka, aby wy ko nać cię cie omi ja ją ce
ge ne ra tor sys te mu bez pie czeń stwa. Czę sto
słup ki są wzmoc nio ne. Pro du cen ci no wych
kon struk cji po jaz dów z my ślą o ra tow ni kach
two rzą spe cjal ne prze strze nie do wy ko na nia
cię cia. Są one spe cjal nie ozna czo ne. Ra tow nik
ma pew ność, że pra cu jąc w tym miej scu, nie
na tknie się na wzmoc nie nia ani na ele men ty
sys te mu bez pie czeń stwa unie moż li wia ją ce bez -
piecz ne cię cie.

Słup ki B moż na usu nąć na trzy spo so by:
po przez wy cię cie no ży ca mi hy drau licz ny mi,
ze rwa nie zgrze wu łą czą ce go słu pek i dach roz -
pie ra czem ko lum no wym bądź roz pie ra czem 
ra mie nio wym. Kie dy sto so wać po szcze gól ne
tech ni ki i cze mu jest ich aż ty le? 

Wcze śniej ro bi ło się to stan dar do wo, za po -
mo cą no życ. No we kon struk cje po jaz dów po -
wo du ją, że nie jest już to ta kie oczy wi ste.
Wzmoc nie nie słup ka B lub umiej sco wie nie
w nim ge ne ra to rów otwie ra nia po du szek ga zo -
wych unie moż li wia wy ko na nie cię cia. Na le ży
wów czas wy ko rzy stać tech ni kę ze rwa nia
zgrze wu. Naj pro ściej ro bi się to roz pie ra czem
ko lum no wym, któ ry wy pie ra się na pod bu do -
wie, rów no le gle do słup ka. Mo że to być jed nak
nie bez piecz ne. Nie któ re kon struk cje no wo cze -
snych po jaz dów ma ją ge ne ra to ry umiej sco wio -
ne z bo ku słup ka B. Do pie ro w ta kim
przy pad ku sto su je się naj trud niej szą do wy ko -
na nia tech ni kę ze rwa nia zgrze wu za po mo cą
roz pie ra cza ra mie nio we go. Wy bór tech ni ki
mu si być jed nak opar ty na do kład nym 
roz po zna niu. Stan dar dem po win no być od sło -
nię cie ele men tów słup ka B oraz ta pi cer ki 
w je go oko li cy.

Dach przy kla pie ba gaż ni ka

W tech ni ce tu ne lo wa nia w sa mo cho dach ty -
pu kom bi czę sto cał ko wi cie usu wa się tyl ną
kla pę ba gaż ni ka. W sa mo cho dach ty pu se dan
ro bi się w tej tech ni ce wzdłuż ne cię cia da chu
i od chy la go, aby uzy skać prze strzeń do ewa -
ku acji oso by po szko do wa nej ku ty ło wi po -
jaz du na no szach ty pu de ska. Za rów no
w pierw szym, jak i dru gim przy pad ku na le ży
roz po znać sy tu ację pod ta pi cer ką da chu, z ty łu
po jaz du. Mo gą się tam znaj do wać po przecz nie
uło żo ne ge ne ra to ry otwie ra ją ce kur ty ny bocz -
ne. Na le ży uwa żać na to przy wy ry wa niu kla -
py ba gaż ni ka (sa mo cho dy kom bi) i przy
wzdłuż nym cię ciu da chu (se da ny). 

èró dła po zy ski wa nia 
in for ma cji
Roz wój kon struk cji po jaz dów jest nie zwy -

kle dy na micz ny. Po dą ża ją za nim za gro że nia
dla osób po szko do wa nych i stra ża ków pod czas
ak cji ra tow nic twa tech nicz ne go. Jak już pi sa -
łem, ra tow nik mu si do ło żyć wszel kich sta rań,
aby za tym na dą żyć. Nie jest jed nak moż li we,
by znał wszyst kie kon struk cje sa mo cho do we.
W jed nym au cie mo że być na wet kil ka na ście
po du szek ga zo wych. Ele men ty sys te mów bez -
pie czeń stwa po ja wia ją się dziś w miej scach
nie stan dar do wych, wręcz za ska ku ją cych.
Wszyst kie są one jed nak wy raź nie ozna czo ne.
Dla te go roz po zna nie sta je się na szą pod sta wo -
wą bro nią.

Oprócz ozna czeń są też in ne uła twie nia sto -
so wa ne przez pro du cen tów. Jed nym z ta kich
uła twień jest sto so wa nie ko dów QR na kle ja -
nych na kon struk cji po jaz dów. Do stęp do nich
uzy sku je się po otwar ciu (wy wa że niu)
drzwi – naj czę ściej od stro ny kie row cy. Po ze -
ska no wa niu ko du za po mo cą apli ka cji te le fo nu
uzy sku je my kar tę ra tow ni czą da ne go po jaz du

fot. 5. Wzmoc nio na struk tu ra słup ka A, unie mo˝ li wia jà ca je go prze ci´ cie

fot. 6. Uwi docz nio ne w wy ni ku roz po zna nia we wn´trz ne go umiej sco wie nie
ge ne ra to ra po ło ̋ o ne go obok słup ka B. Kon struk cja au ta oraz po ło ̋ e nie ele -
men tu sys te mu bez pie czeƒ stwa wa run ku jà do bór od po wied niej tech ni ki

fot. 7. Wy ko ny wa nie ci´ç wzdłu˝ nych w se da -
nie. Ci´ cia nie bez piecz ne bez wcze Êniej sze go
roz po zna nia
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i wska za nia wszyst kich miejsc nie bez piecz -
nych.

Na szczę ście co raz po wszech niej sze jest
sto so wa nie kart ra tow ni czych przez kie row -
ców. To też po tęż ne źró dło wie dzy dla ra tow -

ni ków. Za wie ra ją in for ma cje o umiej sco wie niu
aku mu la to rów, ele men tach sys te mów bez pie -
czeń stwa, wzmoc nie niach kon struk cyj nych,
zbior ni kach pa li wa itp.

Bar dziej za awan so wa ną for mą in for mo wa -
nia jest sys tem CRS (Crash Re co ve ry Sys tem),  
pro gram kom pu te ro wy sto so wa ny dość po -
wszech nie w au tach ra tow ni czych na za cho dzie
Eu ro py. Ma on obec nie wgra ną ba zę ok. 25 000
mo de li aut. Ba za ta jest suk ce syw nie uak tu al nia -
na przez in ter net. W in tu icyj ny spo sób moż -
na w niej bar dzo szyb ko od na leźć au to, któ re
ule gło wy pad ko wi i po znać je go bu do wę, spo -
so by do stę pu, dez ak ty wa cji sys te mów itd. 

Nie ste ty, do stęp do niej jest płat ny. Gdy ku pu je -
my pro gram po raz pierw szy, otrzy mu je my do -
stęp na dwa la ta. W ko lej nych la tach trze ba
opła cać rocz ny abo na ment w wy so ko ści
ok. 2000 zł. My ślę, że jesz cze nam da le ko do sy -

tu acji, w któ rej każ dy pol ski sa mo chód pierw -
szowy jaz do wy był by wy po sa żo ny w tę
apli ka cję, jed nak mogłaby się ona zna leźć w wy -
po sa że niu miej skich sta no wisk kie ro wa nia, któ -
re sku pia ją wo kół sie bie kil ka jed no stek
ra tow ni czo -ga śni czych. To do sko na ły sys tem
wspo ma ga nia de cy zji.

***
Ze wzglę du na dy na micz ny roz wój kon -

struk cji po jaz dów sa mo cho do wych i po ja wia -
nie się co raz to no wych za gro żeń de cy zje
o tech ni kach z za kre su ra tow nic twa tech nicz -
ne go (po dej mo wa ne wraz z oce ną sta nu me -

dycz ne go osób po szko do wa nych) po win no się
opie rać na grun tow nym roz po zna niu. Ra tow -
ni cy mu szą mieć świa do mość, że nie bę dzie już
oczy wi stych tech nik, któ re za wsze się spraw -
dza ją. Wy mu sza to ko niecz ność cią głe go roz -

wo ju umie jęt no ści prak tycz nych i po głę bia nia
wie dzy ra tow ni ka, aby nie do szło do sy tu acji,
w któ rej pod czas re al nych dzia łań tech ni ki uzy -
ski wa nia do stę pu są wy pra co wy wa ne me to dą
prób i błę dów. Na to jest miej sce je dy nie pod -
czas ćwi czeń. 

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] http://kar ty ra tow ni cze.pl/ – stan na 18 grud nia
2016 r., wy ko rzy sta ne do wy ko na nia gra fik.

fot. 8. Wi docz ne od gi´ cie da chu ku przo do wi, po wy ko na niu ci´ç wzdłu˝ nych w se da nie. Ci´ cia
nie bez piecz ne bez wcze Êniej sze go roz po zna nia

fot. 9. Umiej sco wie nie ele men tów sys te mów bez pie czeƒ -
stwa w fo te lach

fot. 10 i 11. Umiej sco wie nie ko du QR w sa mo cho dzie



o zda rzeń ta kich do cho dzi naj czę ściej na te re nach wiej skich, gdzie
stra ża cy ma ją już pew ne do świad cze nia ze zwie rzę ta mi z pra cy
w go spo dar stwie. Cię żar i roz miar po szko do wa nych du żych zwie -

rząt go spo dar skich unie moż li wia prze miesz cza nie ich przez po je dyn cze go
stra ża ka lub ro tę. Jak so bie w ta kiej sy tu acji po ra dzić? Czy je ste śmy świa -
do mi ist nie nia spe cjal nych tech nik ra tow ni czych sto so wa nych w ta kim
przy pad ku? War to po sze rzać swo ją wie dzę i szli fo wać pro fe sjo na lizm, się -
ga jąc po me to dy wy pra co wa ne tak że przez stra ża ków zza gra ni cy, któ rzy
od wie lu lat zaj mu ją się ra tow nic twem du żych zwie rząt. Mam na my śli
cho ciaż by Hamp shi re Fi re and Re scue Se rvi ce [1] z Wiel kiej Bry ta nii, gru -
pę Tech ni cal Lar ge Ani mal Emer gen cy Re scue [2] czy Wa shing ton Sta te
Ani mal Re scue Te am [3] ze Sta nów Zjed no czo nych. W ar ty ku le po sta ram
się w spo sób syn te tycz ny przed sta wić pod sta wo we tech ni ki i za sa dy bez -
pie czeń stwa sto so wa ne w ra tow nic twie du żych zwie rząt.

Bez pie czeƒ stwo i or ga ni za cja te re nu dzia łaƒ
Po szko do wa ne zwie rzę jest nie spo koj ne, zdez o rien to wa ne i nie sko re

do współ pra cy. W sy tu acji, w któ rej po czu je się za gro żo ne, nie jed no krot -

nie ata ku je oso by znaj du ją ce się w po bli żu. Ra tow ni cy mo gą zo stać do -
tkli wie po tur bo wa ni, kop nię ci, ude rze ni lub ugry zie ni. Po win ni śmy być
świa do mi za gro że nia, bacz nie ob ser wo wać zwie rzę i pra co wać w bez -
piecz nych stre fach po za za się giem je go koń czyn i gło wy. Ra tow ni cy, pod -
cho dząc do zwie rzę cia, po win ni dać mu czas na oswo je nie się z ni mi
i wy ko rzy stać ten mo ment na oce nę sy tu acji. Wska za na by ła by obec ność
wła ści cie la – zwie rzę praw do po dob nie po zwo li mu do sie bie po dejść, je -
go obec ność zmniej szy stres. Na le ży jed nak pa mię tać, że ta ką de cy zję po -
dej mu je KDR, kie ru jąc się bez pie czeń stwem uczest ni ków ak cji. Wska za ne
jest też włą cze nie do dzia łań le ka rza we te ry na rii. Bę dzie mógł oce nić stan
zwie rzę cia i wes przeć KDR fa cho wą wie dzą. To on oce ni, czy wy ma ga -
ne jest po da nie środ ków uspo ka ja ją cych. De cy zję do ty czą cą uśpie nia
zwie rzę cia na czas pro wa dze nia dzia łań na le ży po prze dzić ana li zą zy sków
i strat (je go bez wład ność mo że być do dat ko wym utrud nie niem dla ra tow -
ni ków) oraz oce ną roz wo ju sy tu acji, np. nie wska za ne jest opa da nie gło -
wy zwie rzę cia wprost do wo dy lub bło ta.

Or ga ni za cja te re nu dzia łań zbli żo na jest do sche ma tu obo wią zu ją ce go
pod czas zda rzeń dro go wych. Na le ży wy zna czyć stre fę czer wo ną, w któ -
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Czy du ̋ e zwie rz´
to pro blem?MA TE USZ JA GU SZEW SKI

Strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej wielokrotnie biorą
udział w działaniach mających na celu ratowanie zwierząt. 

Kiedy okazuje się, że poszkodowanym zwierzęciem jest na przykład
krowa, koń bądź łoś, staje przed nimi niemałe wyzwanie.
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rej znaj du ją się ra tow ni cy bez po śred nio za an ga żo wa ni w dzia ła nia i po -
szko do wa ne zwie rzę. Przy usta la niu jej śred ni cy po win no się uwzględ nić
za sięg koń czyn zwie rzę cia w przy pad ku je go gwał tow ne go za cho wa nia,
np. kop nię cia oraz miej sce dla stra ża ków pra cu ją cych bez po śred nio
przy nim. W dru giej stre fie – zie lo nej – znaj du ją się ocze ku ją cy na po le -
ce nia KDR ra tow ni cy i po le sprzę to we. Gra ni ce stref mo gą prze kra czać
tyl ko stra ża cy wska za ni przez do wód cę. Zwie rzę po za koń cze niu dzia łań
na le ży po zo sta wić w bez piecz nym miej scu oraz prze ka zać pod opie kę
wła ści cie li i le ka rza we te ry na rii.

Pra wi dło we opa sa nie zwie rz´ cia
Stra ża cy w Pol sce do prze miesz cza nia zwie rzę cia po pod ło żu, a tak że

do je go pod no sze nia wy ko rzy stu ją naj czę ściej wę że stra żac kie i za wie sia
pa so we. Do pro wa dze nia za wie si lub wę ży wo kół zwie rzę cia wy ko rzy -
stać moż na bo sa ki sta no wią ce wy po sa że nie po jaz dów po żar ni czych. 
Po zwa la ją one na zwięk sze nie za się gu ra mion i po zo sta wa nie stra ża ków

po za za się giem koń czyn zwie rzę cia (o czym czę sto się za po mi na). 
W ra tow nic twie zwie rząt opty mal ny jest bo sak w kształ cie zbli żo nym
do li te ry „J”. Nie ma on ostrych kra wę dzi i po zwa la na ła twe za ło że nie
na nie go pę tli za wie sia. Prze cią gnię cie za wie si (lub wę ży stra żac kich)
pod zwie rzę ciem uła twi przy rząd strop gu ide [4], któ re go ra czej nie znaj -
dzie my w stan dar do wym wy po sa że niu po jaz dów po żar ni czych w Pol sce.
Ma jed nak pro stą bu do wę i moż na go wy ko nać w do mo wym warsz ta cie.
Waż ne, by ja ko punk tów mo co wań za wie si czy wę ży nie uży wać gło wy
ani ogo na zwie rzę cia. Mo gli by śmy bo wiem przez to po głę bić już od nie -
sio ne ob ra że nia lub spo wo do wać no we. Zwie rzę opa su je się wo kół klat ki
pier sio wej i pod pod brzu szem.

Prze miesz cza nie
Do prze cią ga nia zwie rzę cia po pod ło żu mo że my za sto so wać za wie sia

lub wę że po pro wa dzo ne wo kół je go grzbie tu, a na stęp nie po mię dzy przed -
ni mi lub tyl ny mi koń czy na mi. Za le tą ta kie go roz wią za nia jest krót ki czas
spra wie nia, mi nu sem zaś fakt, że zwie rzę mo że wy śli zgnąć się pod czas
cią gnię cia. In na moż li wość to prze cią gnię cie za wie sia w po dob ny spo sób,

z tą róż ni cą, że je den z koń ców prze kła da my przez pę tlę znaj du ją cą się
na dru gim koń cu za wie sia. Po wsta ły „wę zeł” po wi nien znaj do wać się po -
mię dzy przed ni mi koń czy na mi zwie rzę cia. Pod czas cią gnię cia za wie sie
za ci ska się, dzię ki cze mu zwie rzę nie mo że się wy śli zgnąć. Jed nak w przy -
pad ku za ci śnię cia się za wie si ra tow ni kom mo że być trud no uwol nić zwie -
rzę. Je że li przyj dzie nam wcią gać zwie rzę po po chy łym te re nie (na sy pie,
wa le), mo że my po pro wa dzić za wie sia za rów no pod bliż szą pod ło ża przed -
nią, jak i tyl ną koń czyną (Hamp shi re skid). Za zawiesia należy ciągnąć
rów no cze śnie i – co waż ne – skie ro wać zwie rzę grzbie tem w kie run ku
prze miesz cza nia. We wszyst kich przy pad kach po win ni śmy pa mię tać
o ase ku ra cji gło wy zwie rzę cia.

Nie jed no krot nie w ra tow nic twie du żych zwie rząt wy ko rzy sty wa ny jest
sprzęt me cha nicz ny, np. po jazd wy po sa żo ny w żu raw prze ła dun ko wy. 
Mu si my być jed nak przy go to wa ni na sy tu acje, w któ rych do jazd te go
sprzę tu na miej sce zda rze nia nie bę dzie moż li wy. Prze ko na li się o tym
m.in. stra ża cy z JRG No we Mia sto Lu baw skie, któ rzy bra li udział w dzia -
ła niach zwią za nych z ra to wa niem ło sia. Zwie rzę ugrzę zło w bło cie i nie
po tra fi ło sa mo dziel nie z nie go wyjść. By ło to w te re nie le śnym, do któ re -
go nie spo sób by ło do je chać. Ra tow ni cy mu sie li po zo sta wić po jazd na dro -
dze i po ko nać dal szą tra sę pie szo.

Pod no sze nie
Pod no sze nie zwie rzę cia wy ma ga wy ko rzy sta nia sprzę tu me cha nicz ne -

go, na przy kład ła do war ki te le sko po wej. Stra ża cy w Pol sce nie ma ją
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Pod no szàc zwie rz´, na le ̋ y za bez pie czyç je przed nie za mie rzo nym uwol nie -
niem oraz rów no mier nie ob cià ̋ aç za wie sia

Pod czas pro wa dze nia za wie si mo ̋ e my po móc so bie bo sa ka mi w kształ cie 
li te ry „J”. Po zwo là one na pod nie sie nie koƒ czy ny le ̋ à ce go zwie rz´ cia, 
nie na ra ̋ a jàc stra ̋ a ka na je go przy pad ko wy atak

Wi de man – dla uła twie nia okre Êle nia miej sca prze bie gu za wie si na klat ce pier -
sio wej zwie rz´ cia mo˝ na ozna czyç mar ke rem Êro dek w´ ̋ a, za wie sia. Pa mi´ -
taj my, ˝e pa sy krzy ̋ u jà si´ na grzbie cie, a na st´p nie pro wa dzo ne sà po mi´ dzy
przed ni mi koƒ czy na mi
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w stan dar do wym wy po sa że niu sprzę tu prze zna -
czo ne go do ra tow nic twa du żych zwie rząt, np.
spe cjal nej uprzę ży do pod no sze nia zwie rzę cia
wraz z tra wer są bel ko wą [5]. Wy ko rzy stu ją więc
za wie sia i wę że. Roz wią za nie to nie jest jed nak
w tym przy pad ku opty mal ne. Po pro wa dze nie wę -
ży czy za wie si wo kół klat ki pier sio wej z przo du
i z ty łu od stro ny pod brzu sza nie sie ze so bą ry -
zy ko uwol nie nia się zwie rzę cia. Naj czę ściej jest
to spo wo do wa ne je go ner wo wą re ak cją bądź nie -
rów no mier nym pod no sze niem. Ta kiej sy tu acji
za po bie ga ją do dat ko we pa sy pro wa dzo ne z przo -
du klat ki pier sio wej (wi docz ne w roz wią za niu
przed sta wio nym na ilu stra cji).

Do wy cią gnię cia zwie rzę cia z cia snych prze -
strze ni, np. stud ni, moż na za sto so wać za wie sia
lub wę że po pro wa dzo ne wo kół je go grzbie tu,
a na stęp nie po mię dzy przed ni mi koń czy na mi.
Wa dą pierw szej me to dy jest to, że zwie rzę mo że
się wy śli zgnąć. Bar dziej za awan so wa na tech ni -
ka pod no sze nia to wi de man con fi gu ra tion. Pa sy
są po pro wa dzo ne tak, by za wią zać szel ki, któ re
za po bie ga ją nie za mie rzo ne mu uwol nie niu się
zwie rzę ciu. Ale i ta tech ni ka nie jest do sko na ła.
Bar dzo cięż ko bo wiem uwol nić z sze lek zwie rzę,
a do ich za wią za nia po trze ba du żo wol nej prze -

strze ni. Czas prze by wa nia ra tow ni ka w oto cze -
niu zwie rzę cia jest zaś o wie le dłuż szy niż
przy za wie siach.

***
Ar ty kuł pre zen tu je tyl ko naj prost sze me to dy

wy ko rzy sty wa ne pod czas ra to wa nia du żych
zwie rząt. Mam na dzie ję, że za cie ka wi łem czy tel -
ni ków PP i za chę ci łem do po głę bie nia wie dzy
z tej dzie dzi ny. W wie lu kra jach ist nie ją spe cja -
li stycz ne gru py ra tow nic twa zwie rząt i pro wa -
dzo ne są kur sy dla stra ża ków z tej wła śnie
dzie dzi ny. Mo że nad szedł czas, aby ta kie pro fe -
sjo nal ne kur sy zor ga ni zo wać tak że w KSRG?

kpt. Ma te usz Ja gu szew ski 
jest za st´p cà do wód cy zmia ny 
w JRG No we Mia sto Lu baw skie

  Przy pi sy
[1] https://www.hants fi re.gov.uk/abo ut -us/what -we -do/ani -
mal -re scue/
[2] http://www.tla er.org/sche du le.html
[3] http://www.wa shing ton sart.org/in tro
[4] https://lar r co. net/pro ducts/strop -gu ide
[5] http://re scue.ha stpsc.com/sling/Bec ker%20Sling.
html
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Pa mi´ taj my, ˝e znaj du jàc si´ z ty łu sto jà ce go
zwie rz´ cia, je ste Êmy dla nie go nie wi docz ni, za -
sko czo ne na szà obec no Êcià mo ̋ e nas kop nàç.
Sto jàc przed nim, mo ̋ e my zo staç przez nie stra -
to wa ni. W przy pad ku le ̋ à ce go zwie rz´ cia naj -
bez piecz niej b´ dzie sta nàç za je go grzbie tem,
z da la od koƒ czyn i gło wy
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Po li gon z ma rzeƒ

Stra ̋ a cy pod czas çwi czeƒ w ra mach kur su pod sta wo we go



o sko na le nie swo ich umie jęt no ści jest
waż nym aspek tem pra cy stra ża ka.
Czas spę dzo ny na na uce po wi nien

owo co wać spraw nym i zde cy do wa nym po stę -
po wa niem pod czas re al nych zda rzeń. Ist nie je
wie le moż li wo ści po sze rza nia wie dzy i szli fo -
wa nia umie jęt no ści. Ćwi cze nia w trak cie służ -
by w po dzia le bo jo wym, se mi na ria, lek tu ra
cza so pism i in nych po zy cji o te ma ty ce po żar -
ni czej to kil ka opcji sa mo roz wo ju ra tow ni -
ka. I choć nic w peł ni nie od zwier cie dli
re al nych wa run ków pod czas zda rzeń, to co raz
le piej wy po sa żo ne po li go ny po ma ga ją pro fe -
sjo nal nie przy go to wać się do udzia łu w ak -
cjach ra tow ni czych. Jak to ro bią w Tek sa sie? 

TEEX
The Te xas A&M En gi ne ering Exten sion

Se rvi ce (TEEX) to zna na na ca łym świe cie or -
ga ni za cja, któ ra od 1930 r. ofe ru je pro gra my
tre nin go we dla służb pu blicz nych nie tyl ko ze
Sta nów Zjed no czo nych, lecz z ca łe go świa ta.
Swo je sie dzi by i miej sca prze zna czo ne
do ćwi czeń ma w Abi le ne, Ar ling ton, Cor pus
Chri sti, Ho uston i San An to nio. W Col le ge
Sta tion, oko ło 150 km od Ho uston, znaj du je
się naj więk szy w ca łym kra ju, a naj praw do po -
dob niej tak że i na świe cie, po li gon do ćwi czeń
dla stra ża ków. 

120 ha na prak ty k´
Bray ton Fi re Tra ining Field to li czą cy

120 ha po li gon na le żą cy do TEEX. Od wie dza
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TO MASZ GI ZIC KI

MA TE USZ CI ̊ EW SKI
Trening czyni
mistrza – z pewnością
każdy słyszał to
przysłowie
wielokrotnie. Podczas
naszego pobytu
na poligonie Brayton
Fire Training Field
w Teksasie (USA)
przekonaliśmy się, 
co oznacza ono
w praktyce. 

Ma pa po li go nu

D



go rocz nie oko ło 45 tys. stra ża ków. Za ję cia
pro wa dzi 208 in struk to rów, go ści też tu taj
wie lu eks per tów. Te ren po dzie lo ny jest
na czę ści, któ re od po wia da ją te ma ty ce ćwi -
czeń. Znaj du ją się na nim sta no wi ska do ty -
po wych dzia łań ga śni czych, a tak że
zwią za nych z ra tow nic twem che micz nym
i me dycz nym. Utwo rzo no tu w su mie 132 sta -
no wi ska do tre nin gu, w tym 22 do ga sze nia
po ża rów ste ro wa nych do pły wem ga zu. Roz -
wią za nie to umoż li wia efek tow ną, a jed no -
cze śnie cał ko wi cie kon tro lo wa ną imi ta cję
rze czy wi ste go po ża ru. Sta no wi ska do ga sze -
nia po ża rów obej mu ją za rów no bu dyn ki,
zbior ni ki z LPG, jak i sa mo lot słu żą cy
do prze pro wa dza nia sy mu la cji ka ta stro fy lot -
ni czej. Część te re nu prze zna czo na jest bo -
wiem do ćwi czeń na po kła dzie stat ku lub
sa mo lo tu, na któ rych re ali zo wa ne są sce na -
riu sze ka ta strof zwią za nych z trans por tem
wod nym i po wietrz nym. 

Po mię dzy sta no wi ska mi do ćwi czeń znaj -
du ją się bu dyn ki z sa la mi wy kła do wy mi, prze -
zna czo ny mi do do sko na le nia umie jęt no ści
z za kre su po mo cy me dycz nej. W no wo cze śnie
wy po sa żo nych obiek tach są dwa w peł ni wy -
po sa żo ne po miesz cze nia od wzo ro wu ją ce wa -
run ki szpi tal ne, a tak że praw dzi we am bu lan se.
Ćwi czą tu taj stra ża cy i służ by me dycz ne.
W Sta nach Zjed no czo nych, w za leż no ści
od de par ta men tu, stra ża cy mo gą mieć peł ne
upraw nie nia me dycz ne (od po wied nik ra tow -
ni ka me dycz ne go w Pol sce). Koń cząc od po -
wied nie kur sy, moż na uzy skać cer ty fi kat
na róż nych po zio mach za awan so wa nia. Pod -
sta wo we wy szko le nie me dycz ne, któ re mu si
przejść każ dy stra żak w USA, w TEEX
trwa 2,5 mie sią ca. Do dat ko we prze szko le nie
(trwa ją ce 4 mie sią ce) da je upraw nie nia pa ra -
me dy ka. Ta ki kurs moż na rów nież wy brać
w for mie za jęć wie czo ro wych, wte dy wy dłu -
ży się on do 6 mie się cy. 

Znacz ną część po li go nu zaj mu je Di sa ster
Ci ty, czy li mia stecz ko o po wierzch ni 21 ha,
prze zna czo ne przede wszyst kim do ćwi czeń
o cha rak te rze po szu ki waw czym. Wy bu do wa -
nie go (w 1998 r.) po chło nę ło bli sko 7,7 mln
do la rów, ale efekt prze szedł naj śmiel sze wy -
obra że nia. Znaj du ją ce się tu sta no wi ska
umoż li wia ją prze ćwi cze nie nie zli czo nej licz -
by sce na riu szy naj róż niej szych ka ta strof bu -
dow la nych i wy pad ków. TEEX spon so ru je
gru pę po szu ki waw czo -ra tow ni czą Te xas Task
For ce, w któ rej skład wcho dzi 450 ak tyw nych
człon ków. For ma cja ta od gry wa ła głów ną ro -
lę w po szu ki wa niach w cza sie hu ra ga nu Ka -
tri na w 2005 r. oraz po ata ku ter ro ry stycz nym
na World Tra de Cen ter w 2001 r. Co rocz ne

ćwi cze nia zgry wa ją ce w Di sa ster Ci ty po zwa -
la ją gru pie na spraw dza nie i roz wi ja nie swo -
ich umie jęt no ści. Nie po zor ny na pierw szy rzut
oka „plac za baw” jest miej scem pro fe sjo nal -
ne go szko le nia psów ra tow ni czych. Ćwi czą
one rów nież po szu ki wa nie osób w licz nych
gru zo wi skach, a tak że wra kach wa go nów ko -
le jo wych. Na te re nie po li go nu znaj du ją się
ma ga zy ny ze sprzę tem uży wa nym przez gru -

pę po szu ki waw czo -ra tow ni czą, dzię ki cze mu
nie trze ba go tu taj trans por to wać.

Pre sti ̋o we kur sy
W ofer cie edu ka cyj nej Bray ton Fi re Tra i-

ning Field znaj du ją się go to we sce na riu sze
ćwi czeń i kur sów, jed nak że mo gą one być mo -
dy fi ko wa ne na ży cze nie kur san tów. Na stro -
nie in ter ne to wej TEEX moż na zna leźć
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Sta no wi sko do ra tow nic twa tech nicz ne go

Sta no wi sko do çwi cze nia ra tow nic twa na stat ku 

Ma kie ta sa mo lo tu



har mo no gram pro wa dzo nych kur sów. Skie ro -
wa ne są za rów no do do świad czo nych stra-
ża ków, któ rzy chcą do sko na lić swo je umie jęt -
no ści, jak i tych po cząt ku ją cych. Na te re nie
po li go nu dzia ła bo wiem re no mo wa na szko ła
po żar ni cza, któ ra wy róż nia się bar dzo wy so -
kim po zio mem szko le nia. Aby się do niej 
do stać, trze ba mieć ukoń czo ne 18 lat, przed -
sta wić dy plom szko ły śred niej, pra wo jaz dy,

po zy tyw ne wy ni ki ba dań
(do wód szcze pie nia prze ciw -
ko bak te ryj ne mu za pa le niu
opon mó zgo wych), do star -
czyć zdję cia i ko pię pasz por -
tu w przy pad ku oso by
z za gra ni cy. Szko le nie pod -
sta wo we trwa 12 ty go dni.
Po je go ukoń cze niu moż -
na ubie gać się o przy ję cie
do do wol nej jed nost ki stra ży
po żar nej w USA, bo kurs
zgod ny jest z tam tej szy mi
nor ma mi szko leń (cho ciaż
nie któ re de par ta men ty wy -
ma ga ją jesz cze do dat ko wych
szko leń prze pro wa dzo nych
przez wła sną aka -
de mię). Na te re nie po li go nu
znaj du je się w peł ni wy po sa -
żo na jed nost ka bo jo wa, wy -
bu do wa na na po trze by kur su
pod sta wo we go. Sprzęt uży -
wa ny jest tyl ko w ce lach
ćwi czeb nych dla kur san tów
szko ły po żar ni czej, a sa mo -
cho dy po żar ni cze nie są an -
ga żo wa ne do re al nych
zda rzeń. Co cie ka we, szko ła

ofe ru je dwie dro gi, by zo stać stra ża kiem. Tra -
dy cyj na po le ga na uczest nic twie w za ję ciach
przez 12 ty go dni. Dru ga opcja umoż li wia od -
by cie kur su on -li ne. Szko le nie in ter ne to we
obej mu je oko ło 400 fil mów szko le nio wych.
Po ukoń cze niu prze szko le nia teo re tycz ne go
przez in ter net ko niecz ne jest po twier dze nie
umie jęt no ści prak tycz nych w trak cie trwa ją -
ce go 21 dni kur su. 

Po zo sta łe kur sy ofe ro wa ne przez TEEX
słu żą m.in. po sze rza niu umie jęt no ści w za kre -
sie ra tow nic twa me dycz ne go, che micz ne go
czy do wo dze nia. Spe cjal ne pro gra my skie ro -
wa ne są do do wód ców naj wyż szych szcze bli
i uczą m.in. po dej mo wa nia de cy zji. No wo cze -
sne sy mu la to ry od zwier cie dla ją re al ne zda rze -
nia, pod czas któ rych kur sant mu si re ali zo wać
na bie żą co od po wied nie za ło że nia.

Za po ro we ce ny
TEEX za pra sza na ćwi cze nia prak tycz ne

stra ża ków nie tyl ko ze Sta nów Zjed no czo -
nych, lecz tak że z za gra ni cy. Oczy wi ście
w więk szo ści na po li gon tra fia ją Ame ry ka nie,
ale zwy kle moż na tam spo tkać tak że stra ża -
ków z kra jów Ame ry ki Ła ciń skiej. Ale nie tyl -
ko. Do wie dzie li śmy się, że w Bray ton Fi re
Tra ining Field uczy li się już stra ża cy z 62 kra -
jów. Or ga ni zo wa ne są tu bo wiem w róż nych
ter mi nach ćwi cze nia Te xas An nu al Fi re Tra i-
ning Scho ol. Ich koszt to oko ło 600-900 do la -
rów, w za leż no ści od ter mi nu (jest pięć
róż nych ter mi nów). Są to tre nin gi do szka la ją -
ce dla stra ża ków, pro wa dzo ne przez do świad -
czo nych in struk to rów. Mo że wziąć w nich
udział każ dy stra żak, któ ry wy peł ni for mu larz
i wpła ci usta lo ną kwo tę. Po zwa la ją na wy mia -
nę spo strze żeń i do świad czeń z róż nych 
za kąt ków świa ta. Wła śnie dzię ki ta kim sys te -
ma tycz nym ma new rom Bray ton Fi re Tra ining
Field zy ska ło na świe cie re no mę. Set ki stra -
ża ków wra ca do swo ich ro dzi mych jed no stek
z ba ga żem no wej wie dzy i umie jęt no ści zdo -
by tych dzię ki do świad czo nym in struk to rom
TEEX. Nie ste ty, jak do tąd żad na eki pa z Pol -
ski nie od by ła ćwi czeń na tym po li go nie. Du -
żą ba rie rą są po pro stu wy so kie kosz ty. I nie
cho dzi je dy nie o koszt prze lo tu do USA. Ce -
ny kur sów rów nież nie są za chę ca ją ce. Trwa -
ją cy trzy dni kurs po sze rza ją cy wie dzę
i umie jęt no ści z za kre su ra tow nic twa che -
micz ne go to wy da tek oko ło 1100 do la rów
za oso bę. Kurs jed no dnio wy z ope ro wa nia
prą da mi ga śni czy mi kosz tu je 600 do la rów.
Na ta kie wy dat ki sze re go we go stra ża ka z Pol -
ski po pro stu nie stać. 

***

W cen tral nym miej scu po li go nu znaj du je
się mo nu ment upa mięt nia ją cy in struk to rów
TEEX. Na gra ni to wych ta bli cach wy pi sa ne są
na zwi ska tych, któ rzy po świę ci li się szcze gól -
nie, kształ cąc no we po ko le nia stra ża ków. 

To masz Gi zic ki i Ma te usz Ci ̋ ew ski sà
pod cho rà ̋ y mi SGSP
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åwiczenia z ewakuacji poszkodowanego



ro ku na rok gru bość izo la cji ciepl nej się
zwięk sza, a straż po żar na sys te ma tycz -
nie od no to wu je wzrost gę sto ści ob cią -

że nia ognio we go ele wa cji ocie pla nych sty -
ro pia nem. Jed no cze śnie od kil ku na stu lat ist nie je
ten den cja do zmniej sza nia gru bo ści tyn ku osła nia -
ją ce go pal ną izo la cję. Co raz czę ściej za miast tyn -
ków mi ne ral nych, na tra dy cyj nych spo iwach
ce men to wo -wa pien nych i si li ka to wych, są to tyn ki
or ga nicz ne, w któ rych spo iwo sta no wią ży wi ce,
czy li pal ne two rzy wa sztucz ne. Wszyst ko to po wo -
du je, że w ra zie po ża ru, nie za leż nie od te go, w któ -
rym lo ka lu i na któ rej kon dy gna cji po wsta nie,
ry zy ko roz prze strze nia nia się ognia po ele wa cji
na ko lej ne pię tra jest zde cy do wa nie więk sze.
W związ ku z tym Dy rek cja Ge ne ral na Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go i Za rzą dza nia Kry zy so we go w Mi -
ni ster stwie Spraw We wnętrz nych Fran cji
za twier dzi ła w kwiet niu 2016 r. ja ko obo wią zu ją ce
„Wy tycz ne do ty czą ce ochro ny prze ciw po ża ro wej
ele wa cji be to no wych i mu ro wa nych po kry tych sys -
te ma mi ocie pleń na ba zie sty ro pia nu z wy pra wa mi
tyn kar ski mi (ETICS – EPS)”, do stęp ne pod ad re sem
www.in te rieur.gouv.fr. Ich za pi sy ma ją do pro wa dzić
do sy tu acji, w któ rej po żar – do mo men tu przy stą -
pie nia stra ża ków do ak cji ra tow ni czo -ga śni czej – nie
obej mie wię cej niż dwóch kon dy gna cji.

Te szcze gó ło we wy ma ga nia prze ciw po ża ro -
we dla ocie pleń ścian ze wnętrz nych do ty czą
wszyst kich bu dyn ków miesz kal nych wie lo ro -
dzin nych ma ją cych wię cej niż trzy pię tra, a tak -
że bu dyn ków pu blicz nych 1 ka te go rii (> 1500
osób), po czy na jąc od trzy kon dy gna cyj nych.

Wy ma ga nia zo sta ły sfor mu ło wa ne na pod sta -
wie wnio sków z ca łej se rii ba dań róż nych sys te mów
ocie pleń we dług pro ce du ry LEPIR 2. Po zwo li ły one
prze pro wa dzić ob ser wa cje w du żej ska li, a tym sa -
mym oce nić spo sób roz prze strze nia nia się ognia
po ele wa cjach w wa run kach bar dzo zbli żo nych
do rze czy wi stych. Obiekt te sto wy miał dwie kon -
dy gna cje, a cał ko wi ta wy so kość ele wa cji wy no -
si ła 6,55 m. Na po zio mie każ dej kon dy gna cji znaj -
do wa ły się po dwa okna z PVC z okre ślo nym pa kie -
tem szy bo wym – więk sze okna na dol nej
kon dy gna cji, mniej sze na gór nej. Cał ko wi te ob cią -
że nie ognio we wy no si ło 600 kg drew na, a sce na -
riusz prze wi dy wał po żar w po miesz cze niu niż szej
kon dy gna cji.

Dla przy po mnie nia, oce na roz prze strze nia nia
ognia po ele wa cjach we dług Pol skiej Nor my, da ją -
cej pod sta wę do uzy ska nia kla sy fi ka cji NRO, od by -
wa się na wy cin ku śle pej ścia ny o cał ko wi tej
wy so ko ści 2,3 m bez żad nych otwo rów (jest to za -
le d wie 15% ścia ny ba da nej w LEPIR). Ob cią że nie
ognio we w tym przy pad ku to stos 20 kg drew na,
znaj du ją cy się przed ścia ną. 

Jak z te go wy ni ka, w Pol sce w ogó le nie spraw -
dza się od por no ści ocie pleń na ogień w miej scach
naj bar dziej na ra żo nych na bez po śred nie dzia ła nie
pło mie ni i tem pe ra tu ry, czy li wo kół otwo rów
okien nych. Nie we ry fi ku je się sku tecz no ści roz wią -
za nia tych new ral gicz nych de ta li z uwa gi na bez -
pie czeń stwo po ża ro we i moż li wość prze nie sie nia
się po ża ru na wyż szą kon dy gna cję. 

Wy ma ga nia dla ocie pleń we Fran cji do ty czą
za rów no wy ma gań wo bec ca łych sys te mów ocie -

ple nia (ze sta wów), jak rów nież po szcze gól nych
ma te ria łów wcho dzą cych w je go skład i są na stę -
pu ją ce:

a) ca łe ocie ple nie (ETICS) mu si mieć kla sę 
re ak cji na ogień nie niż szą niż B -s3, d0, zgod nie
z EN 13501-1. 

W Pol sce ocie ple nie o kla sie re ak cji na ogień
niż szej niż B -s3, d0 mo że uzy skać kla sy fi ka cję NRO
i tym sa mym być sto so wa ne w każ dym bu dyn ku,
nie za leż nie od prze zna cze nia, na każ dej ele wa cji
do wy so ko ści 25 m;
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Fran cu ski spo sób
na pal noÊç ele wa cji

MA RIA DRE GER

We Francji coraz częściej ociepla się budynki. Wykorzystywane
technologie i materiały są podobne do tych stosowanych w Polsce. 

Fran cja Pol ska

Pro ce du ra LEPIR 2 Pol ska Nor ma na ba da nie NRO

Wiel koÊç obiek tu (LEPIR) 
i prób ki ba da nej Êcia ny (PN)

Êciana szer. 5 m i wys. 6,55 m z oknami
na dwóch poziomach

Êciana szer. 2 m i wys. 2,3 m 
Êlepa, bez okien

Ob cià ̋e nie ognio we 600 kg drew na 20 kg drew na

Ta be la 1. Po rów na nie ba da nia LEPIR 2 z ba da niem roz prze strze nia nia ognia przez Êcia ny we dług
Pol skiej Nor my

Z

5,0 m
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3 

m

Francja Polska

Rys. 1. Po rów na nie ba da nia LEPIR 2 z ba da niem roz prze -
strze nia nia ognia przez Êcia ny we dług Pol skiej Nor my

Fot. 1. Ba da nie sys te mu ETICS z EPS we dług pro ce du ry
LEPIR 



b) sty ro pian EPS – bia ły lub sza ry we dług nor -
my zhar mo ni zo wa nej EN 13163+A1, o gę sto ści 
po zor nej ≤ 20 kg/m3, we Fran cji mu si mieć co naj -
mniej kla sę re ak cji na ogień E zgod nie z EN 13501-
1, a po nad to:
1 być wy pro du ko wa ny z su row ca cer ty fi ko wa ne -
go przez nie za leż ną jed nost kę na ta ką za war tość
re tar dan tu w su row cu, by wy pro du ko wa ne z nie -
go sty ro pia no we pły ty o gru bo ści 60 mm uzy ska ły
kla sę re ak cji na ogień D wg EN 13501-1; przy więk -
szych gru bo ściach tej kla sy nie uda się już osią gnąć,
ale kla sa E jest wów czas za pew nio na, z od po wied -
nim mar gi ne sem bez pie czeń stwa,
1 mieć cer ty fi kat wy da ny przez jed nost kę cer ty fi -
ku ją cą ma te ria ły izo la cyj ne lub rów no waż ny.

W Pol sce sty ro pian do ocie pleń mo że być pro -
du ko wa ny z do wol ne go, nie cer ty fi ko wa ne go su -
row ca, a re ak cja na ogień sty ro pia nu rów nież nie
jest kon tro lo wa na ani nad zo ro wa na przez stro nę
trze cią. Pro du cent sam ba da i de kla ru je kla sę E;

c) cał ko wi ta gru bość sty ro pia nu nie mo że być
więk sza niż 200 mm. 

W Pol sce ba da nie NRO mo gą przejść z wy ni -
kiem po zy tyw nym na wet ocie ple nia z 500 mm
war stwą sty ro pia nu i moż na ni mi ocie plić na wet
do cie pla ny bu dy nek wie lo ro dzin ny o wy so ko ści
po nad 30 m, o ile zo stał zbu do wa ny przed 1 kwiet -
nia 1995 r. (§ 216 ust. 9 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);

d) ko lej ne wy ma ga nia dla ocie pleń we 
Fran cji są zróż ni co wa ne w za leż no ści od stop nia
pal no ści i gru bo ści za sto so wa nych tyn ków po kry -
wają cych izo la cję, a kon kret nie od:
1 za war to ści wszyst kich sub stan cji or ga nicz nych
w sys te mie tyn kar skim: pod kła dzie, czy li tzw. war -
stwie zbro jo nej, w któ rej za to pio na jest siat ka
wzmac nia ją ca z włók na szkla ne go, oraz war stwie
wy koń cze nio wej, wierzch niej tyn ku,
1 za war to ści re tar dan tów, czy li środ ków ogra ni -
cza ją cych pal ność w tyn kach ży wicz nych, 
1 gru bo ści ca łe go tyn ku, a tak że je go po szcze gól -
nych warstw.

W Pol sce nie ma żad nych szcze gó ło wych wy -
ma gań dla war stwy osła nia ją cej pal ną izo la cję ele -
wa cji. 

Jak wi dać, we Fran cji we wszyst kich ocie ple -
niach z tyn kiem cien ko war stwo wym, czy li ta kich,
w któ rych gru bość tyn ku jest mniej sza niż 10 mm,
obo wiąz ko wo mu szą być wy ko na ne za bez pie cze -
nia o cha rak te rze kon struk cyj nym. Są ni mi nie pal -
ne pa sy prze ciw po ża ro we, w któ rych izo la cję ze
sty ro pia nu za stę pu je weł na mi ne ral na o tej sa mej
gru bo ści, co sty ro pian uży ty w ocie ple niu. Licz ba
i roz miesz cze nie pa sów na ścia nie za le ży od te go,

czy ma ona otwo ry, czy jest śle pa (po zba wio -
na okien) i jak jest usy tu owa na w sto sun ku do są -
sied nich ele wa cji.

***

W Pol sce w przy pad ku ocie pleń ze sty ro pia nu
z tyn kiem cien ko war stwo wym o gru bo ści mniej -
szej niż 10 mm nie są wy ma ga ne żad ne za bez-
pie cze nia prze ciw po ża ro we o cha rak te rze kon -
struk cyj nym, nie za leż nie od te go, czy w ścia nie są
okna, czy nie. W ża den spo sób nie spraw dza się
rów nież, jak wy ko na ne są de ta le ocie pleń wo kół
otwo rów i czy do sta tecz nie za bez pie cza ją pal ny
rdzeń ocie ple nia przed moż li wym za pa le niem.

Tym sa mym ob li ga to ryj ny pas mię dzy kon dy -
gna cyj ny, któ ry daw niej był nie pal ny i utrud niał
przej ście po ża ru na wyż szą kon dy gna cję, te raz sam
mo że przyspieszać rozwój i rozprzestrzenianie 
po ża ru.

Ma ria Dre ger, eks pert MIWO 
– Sto wa rzy sze nia Pro du cen tów Weł ny 

Mi ne ral nej Szkla nej i Skal nej
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Ta be la 2. Ze sta wie nie wy ma gaƒ dla ocie pleƒ (ETICS) z izo la cjà ciepl nà ze sty ro pia nu i tyn kiem
z uwa gi na bez pie czeƒ stwo po ̋ a ro we – Fran cja i Pol ska, 2016

FRANCJA POLSKA

Ca łe ocie ple nie
B -s3, d0

wg EN 13501-1

brak wy ma gaƒ kla sy re ak cji na ogieƒ 
wg EN 13501-1 

NRO wg PN (ta kà kla s´ mo gà uzy skaç ocie -
ple nia o kla sach re ak cji na ogieƒ ni˝ szych

ni˝ B)

Sty ro pian 

cer ty fi ko wa ny, co naj mniej kla sy re ak cji na ogieƒ E, 

su ro wiec cer ty fi ko wa ny na kla s´ D re ak cji na ogieƒ 
(dla gru bo Êci 60 mm)

nie cer ty fi ko wa ny, oce na wła sna 
pro du cen ta, kla sa E

su ro wiec nie cer ty fi ko wa ny

Wy ma ga nia od no szà ce si´ do cien kwar stwo we go tyn ku osła nia jà ce go sty ro pian w ocie ple niu

Typ tyn ku Nie pal ny – mi ne ral ny Pal ny – or ga nicz ny Do wol ny

mi ni mal na gru boÊç war stwy
zbro jo nej

(pod kła do wej)

3 mm
(i tyl ko tynk nie pal ny ze
spo iwem hy drau licz nym)

2 mm i obo wiàz ko wo 
z re tar dan tem

2 mm
re tar dant nie wy ma ga ny 

(rów nie˝ dla or ga nicz nych)

mi ni mal na gru boÊç war stwy
wierzch niej (wy koƒ cze nio wej)

do wol na gru boÊç,
tynk nie pal ny mi ne ral ny

bez wy ma gaƒ dla gru bo Êci 
i obo wiàz ko wo z re tar dan -

tem

1 mm
re tar dant nie wy ma ga ny 

(rów nie˝ dla or ga nicz nych)

mi ni mal na cał ko wi ta gru boÊç
war stwy ze wn´trz nej 4 mm 4 mm 3 mm

mak sy mal na za war toÊç cz´ Êci
or ga nicz nych w war stwie zbro -

jo nej (pod kła do wej)
_ Rfo* > 1 brak wy ma gaƒ

mak sy mal na za war toÊç cz´ Êci
or ga nicz nych w war stwie

wierzch niej (wy koƒ cze nio wej)
_ Rfo* > 0,9 brak wy ma gaƒ

mak sy mal na za war toÊç cz´ Êci
or ga nicz nych w ca łej war stwie

wierzch niej 
5% 10% brak wy ma gaƒ

mak sy mal na gru boÊç sty ro pia nu 200 mm 200 mm jak w ba da niu NRO, 
na wet 500 mm

Êrod ki kon struk cyj ne w po sta ci
pa sów ppo˝. z weł ny mi ne ral nej 

bezwzgl´dnie wymagane
(jak na rys. 2 i 3)

˝ad nych wy ma gaƒ do ty czà cych za bez pie -
cze nia otwo rów lub sto so wa nia pa sów

ppo˝.

Rfo* – tzw. wskaê nik ogra ni cze nia pal no Êci, jest sto sun kiem za war to Êci pro cen to wej re tar dan tu do za war to Êci pro cen to wej sub stan cji or ga nicz -
nych w tyn ku (% re tar dan tu) / (% za war to Êci cz´ Êci or ga nicz nych).

Rys. 2. Francja. Usy tu owa nie obo wiàz ko wych pa sów
prze ciw po ̋ a ro wych z weł ny skal nej w izo la cji ze sty ro -
pia nu na ele wa cji bez otwo rów okien nych i z okna mi

Rys. 3. Francja. Ko lo rem zie lo nym ozna czo no Êcia ny,
na któ rych obo wià zu je wy ko na nie pa sów ppo˝. z weł -
ny jak dla ele wa cji z otwo ra mi – nie raz tyl ko z uwa gi
na to, ˝e sà sied nie Êcia ny ma jà okna



ostę po wa nie w spra wie usu nię cia nie pra -

wi dło wo ści z za kre su ochro ny prze ciw po -

ża ro wej wszczy na się nie tyl ko ze wzglę du

na for mal ne wy mo gi za war te w prze pi sach, lecz

tak że aby osią gnąć cel dzia ła nia PSP. Jest nim

w mia rę bez pro ble mo we wy ko na nie na ka zów de -

cy zji ad mi ni stra cyj nej przez zo bo wią za ne go. 

Za ło że nie, że i tak wszyst ko skoń czy się ja kąś de -

cy zją, wy da ną zgod nie z wo lą KP(M) PSP, czy li

ta ką, na ja ką po zwo lą umie jęt no ści je dy ne go

w po wie cie stra ża ka pre wen ty sty, al bo co gor -

sza – wy da ną bez żad nej wo li, tyl ko tak, jak to 

ro bił po przed nik, jest pierw szym kro kiem do po -

raż ki. Nie ste ty – złej de cy zji nie da się ła two na -

pra wić, chy ba że zaj mie my się spra wą od no wa,

a to ni gdy nie przy da je urzę do wi po wa gi. Dla wła -

sne go do bra (war to być po strze ga nym ja ko fa cho -

wiec), do bra służ by (ma być sku tecz na

w dzia ła niu) i do bra spo łecz ne go (po pra wa sta nu

ochro ny prze ciw po ża ro wej – mniej ofiar i strat

ma te rial nych) mu si my przy jąć, że czyn ny udział

stro ny w po stę po wa niu ad mi ni stra cyj nym jest

bar dzo do brym pro gno sty kiem, a je go brak 

– złym.

Stro na, bio rąc udział w po stę po wa niu ad mi ni -

stra cyj nym, za wcza su zu ży wa ar gu men ty, któ rych

w in nym przy pad ku uży ła by w od wo ła niu od de -

cy zji. Przy oka zji oswa ja się z ko niecz no ścią usu -

nię cia nie pra wi dło wo ści, co jest waż nym

czyn ni kiem psy cho lo gicz nym, gdyż po zba wia

wo li wal ki. 

Od no si my ko rzy ści nie tyl ko przez po zna nie

i osła bie nie ar gu men ta cji stro ny, lecz tak że po -

przez moż li wość przed sta wie nia i udo sko na le nia

wła snej. Przy umie jęt nym omó wie niu ro dza ju nie -

pra wi dło wo ści, za kre su ko niecz nych do wy ko na -

nia prac i moż li wych spo so bów re ali za cji

obo wiąz ków KP(M) PSP wie le zy sku je ja ko or -

gan ad mi ni stra cji pań stwo wej – ja wi się nie ja ko

bez dusz ny urzęd nik re ali zu ją cy bez re flek syj nie co

mu ka żą, ale ja ko oso ba sto ją ca na stra ży pra wo -

rząd no ści. Usu nię cie nie pra wi dło wo ści sta je się

wów czas w oczach kon tro lo wa ne go kwe stią nie -

uchron ną, bo opar tą na przej rzy stym sys te mie pra -

wa, wy ło żo nym szcze gó ło wo przez or gan, a więc

nie po zo sta wia ją cym zbęd ne go po la do kom bi na -

cji praw nych. Trze ba jed nak pa mię tać, że szcze -

gó ło we wy ja śnie nia oko licz no ści spra wy nie są

ła ską or ga nu, a praw nym na ka zem. Or gan pro wa -

dzą cy po stę po wa nie ad mi ni stra cyj ne ma obo wią -

zek na le ży te go i wy czer pu ją ce go in for mo wa nia

stro n 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. Mu si też czu wać nad tym, aby za -

rów no stro ny, jak 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, a w tym ce lu po wi nien

udzie lać im nie zbęd nych wy ja śnień oraz wska zó -
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Wa run ki 
za mien ne (cz. 2)

PA WEŁ RO CHA LA

W pierwszej części artykułu informowałem, czym
są warunki zamienne oraz jak przeprowadzić
czynności kontrolno-rozpoznawcze i wszcząć

postępowanie administracyjne. Dowiedzmy się
więc, jak ująć je w postępowaniu administracyjnym

oraz w decyzjach komendantów powiatowych
(miejskich) PSP. 
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wek. Sto su jąc się do tych za sad, wzmac nia my

nasz au to ry tet. Co praw da wła dza i tak le ży po na -

szej stro nie, cho dzi jed nak o to, by nie uży wać bez

po trze by roz wią zań „si ło wych”. 

Prze bieg po st´ po wa nia
W po stę po wa niu da je my stro nie moż li wość

wy bo ru do pusz czal nych pra wem wa rian tów za -

rów no jej po stę po wa nia w cha rak te rze in we sto ra,

jak i na sze go po stę po wa nia w cha rak te rze or ga nu

nad zor czo -eg ze ku cyj ne go. Stro na mo że ze chcieć

zy skać na cza sie, by zo rien to wać się, ja kie są sza -

cun ko we kosz ty po szcze gól nych przed się wzięć.

Nie sta no wi to żad ne go za gro że nia dla to ku spra -

wy. O wie le wy god niej jest bo wiem wy dać de cy -

zję ad mi ni stra cyj ną, uzgod nio ną co do tre ści

na ło żo ne go obo wiąz ku, niż bo ry kać się póź niej

z dłu go trwa łym po stę po wa niem od wo ław czym

i skar go wym. Waż ne, by spo tka nie ze stro ną lub

jej peł no moc ni kiem nie prze bie ga ło w czte ry oczy

oraz że by urząd re pre zen to wa ły co naj mniej dwie

oso by. Usta le nia ze spo tka nia na le ży za pro to ko -

ło wać, po da jąc klu czo we da ne, czy li:

1) co by ło przed mio tem spo tka nia,

2) ja kie żą da nia wznio sła stro na po stę po-

wania,

3) ja kich wy ja śnień udzie lo no, 

4) czy stro na po pro si ła o do dat ko wy czas

przed za ję ciem sta no wi ska przez or gan,

5) czy stro na po stę po wa nia wy ra zi ła chęć usu -

nię cia nie pra wi dło wo ści i w ja kim try bie.

Waż ne, by przed sta wić stro nie upraw nie nia or -

ga nu do za ję cia sta no wi ska wład cze go, w tym

rów nież moż li wo ść wy da nia de cy zji za ka zo wej.

Na le ży też dą żyć do usta le nia osta tecz ne go ter mi -

nu wy po wie dze nia się stro ny w za kre sie zgro ma -

dzo nych do wo dów oraz oko licz no ści fak tycz nych

i praw nych spra wy, a w ra zie ko niecz no ści ter min

ten na rzu cić. Pa mię taj my, by ze wszyst ki mi ty mi

czyn no ścia mi zmie ścić się w dwóch mie sią cach

od dnia wszczę cia po stę po wa nia. 

Na spo tka niu na le ży po in for mo wać o moż li -

wo ści za sto so wa nia roz wią zań za mien nych oraz

o spe cjal nym try bie po stę po wa nia w ich spra wie.

Na le ży przy tym wy tłu ma czyć wszel kie za wi ło -

ści. Nie moż na ukry wać przed stro ną, choć to za -

le ży od or ga nu wyż szej in stan cji, na czym oraz

z ja kich wzglę dów w da nym re jo nie, mie ście czy

dziel ni cy roz wią za nia ta kie po le ga ją, ja kie zwy -

kle są pre fe ro wa ne, a ja kie nie. Na le ży za zna czyć,

że nie jest ro lą KP(M) PSP na rzu ce nie okre ślo -

nych roz wią zań pro jek to wych – ma ją być one do -

bro wol ne. Moż na jed nak po wie dzieć, że za kres

moż li wych prac nie mo że od bie gać od uzgod nio -

nych do wy ko na nia bądź już wy ko na nych przez

wła ści cie li in nych bu dyn ków. Tu do brym ar gu -

men tem jest jed no li tość roz wią zań ze wzglę du

na moż li wość, a wręcz ko niecz ność ko rzy sta nia

z nich przez stra ża ków w cza sie ak cji ra tow ni czo -

-ga śni czych. 

W cza sie spo tka nia z wła ści cie lem bu dyn ku

na le ży do pro wa dzić do wy po wie dze nia się przez

nie go na te mat moż li wo ści usu nię cia nie pra wi -

dło wo ści w ta ki spo sób, jak prze wi du ją wprost

prze pi sy prze ciw po ża ro we. Co praw da to na or -

ga nie ad mi ni stra cji spo czy wa obo wią zek okre -

śle nia wy ko nal no ści de cy zji ad mi ni stra cyj nej,

ja ką za mie rza wy dać, ale nic nie stoi na prze -

szko dzie, by w to ku po stę po wa nia cię żar ten

prze nieść na oso bę zo bo wią za ną do wy ko na nia

de cy zji, za nim jesz cze ta za pad nie. Je śli bo wiem

stro na, wie dząc o moż li wo ści za sto so wa nia wa -

run ków za mien nych, ze chce usu nąć nie pra wi -

dło wo ści w spo sób wprost prze wi dzia ny

w prze pi sach, to dal sze po stę po wa nie w spra wie

jest pro ste i koń czy się wy da niem stan dar do wej

de cy zji ad mi ni stra cyj nej.

Na pew no pad ną py ta nia o róż ni ce w kosz tach

po szcze gól nych przed się wzięć. Co praw da przed -

sta wia nie kosz to ry sów po szcze gól nych dzia łań

nie jest ro lą or ga nu PSP, nie mniej jed nak moż -

na wska zać orien ta cyj ny za kres prac przy po -

szcze gól nych roz wią za niach, po zo sta wia jąc

stro nie usta le nie szcze gó ło wych kosz tów re ali za -

cji obo wiąz ków. Waż ne, by udo ku men to wać

na pi śmie fakt, że stro na zde cy do wa ła się na

okre ślo ny ro dzaj dzia ła nia.

Pod kre ślić na le ży, że nie jest ro lą KP(M) PSP

spo rzą dze nie eks per ty zy tech nicz nej, ini cja ty wa

w tym za kre sie na le ży bo wiem do wła ści cie la bu -

dyn ku, obiek tu lub te re nu, a jej au to rem mo że być

tyl ko rze czo znaw ca do spraw za bez pie czeń prze -

ciw po ża ro wych. Nie wol no przy tym wska zy wać

żad nych firm, kon tak tów do rze czo znaw ców

do spraw za bez pie czeń prze ciw po ża ro wych czy

in nych kon kret nych osób, któ re „po mo gą” w za -

ła twie niu spra wy. 

Po st´ po wa nie z ar gu men ta cjà
stro ny
Pra wi dło wym dzia ła niem or ga nu, wy ni ka ją -

cym z art. 75 § 2 k.p.a., jest do pro wa dze nie

do wy po wie dze nia się stro ny co do ze bra nych do -

wo dów w spra wie i do pusz cze nie ja ko do wo du

w spra wie jej wy ja śnień (bądź ich od rzu ce nie).

W tym za kre sie nie moż na sto so wać prze mil czeń,

gdyż mo że to skut ko wać prze gra ną przed są dem

ad mi ni stra cyj nym.

Art. 75 § 1. Ja ko do wód na le ży do pu ścić

wszyst ko, co mo że przy czy nić się do wy ja śnie nia

spra wy, a nie jest sprzecz ne z pra wem. W szcze -

gól no ści do wo dem mo gą być do ku men ty, ze zna -

nia świad ków, opi nie bie głych oraz oglę dzi ny.

§ 2. Je że li prze pis pra wa nie wy ma ga urzę do -

we go po twier dze nia okre ślo nych fak tów lub sta -

nu praw ne go w dro dze za świad cze nia wła ści we go

or ga nu ad mi ni stra cji, or gan ad mi ni stra cji pu -

blicz nej od bie ra od stro ny, na jej wnio sek, oświad -

cze nie zło żo ne pod ry go rem od po wie dzial no ści

za fał szy we ze zna nia.

W po stę po wa niu do wo do wym moż na zwró cić

się do in ne go or ga nu, aby okre ślił wy ko nal ność

kon kret nych czyn no ści bu dow la nych. Co praw da

prze pi sy wy raź nie wska zu ją na moż li wo ści po wo -

ły wa nia bie głych, lecz ta kie go spo so bu zbie ra nia

ma te ria łu do wo do we go le piej uni kać. Stro na po -

stę po wa nia mo że wte dy po wo łać wła sne go bie -

głe go, wi kła jąc or gan w do wo dze nie przed są dem

po wszech nym swo ich ra cji, a skut kiem bę dzie kil -

ku let nie prze cią gnię cie po stę po wa nia – to in ży -

nie ro wie za trud nie ni w ko men dzie są bie gły mi

w spra wach ochro ny prze ciw po ża ro wej. 

To, że stro na ze chce „ja koś” wy ko nać wła sne

obo wiąz ki, nie mo że być jesz cze po wo dem nad -

mier nej ra do ści. Nie moż na przy stać na żą da nie

stro ny sprzecz ne z ogól nie przy ję tą wy mo wą

prze pi sów i wie dzą. Za da niem or ga nu jest eli mi -

na cja wa rian tu nie wcho dzą ce go w ra chu bę

z oczy wi stych wzglę dów prak tycz nych oraz wy -

ka za nie nie ade kwat no ści roz wią za nia w roz pa -

try wa nej sy tu acji fak tycz nej, na wet te go do-

pusz czal ne go pra wem. Je śli ta kie dzia ła nie bę dzie

na le ży cie udo ku men to wa ne i znaj dzie swo je miej -

sce w uza sad nie niu de cy zji, pod wa że nie opar te go

na nim sta no wi ska bę dzie bar dzo trud ne.

A gdy bu dyn ków jest wi´ cej…
Wy ko na nie da ne go obo wiąz ku mo że od dzia -

ły wać na in ne pod mio ty, szcze gól nie w za kre sie

obo wiąz ków do ty czą cych te re nów przy le głych

do bu dyn ku (za pew nie nie wo dy do ze wnętrz ne -

go ga sze nia po ża ru, zbu do wa nie dro gi po ża ro -

wej). Nie wy klu czo ne jest wy ko na nie da ne go

obo wiąz ku wspól nie przez kil ku wła ści cie li bu -

dyn ków lub te re nów, a na wet za an ga żo wa nie

miej sco wych władz sa mo rzą do wych. W ta kiej

sy tu acji trze ba roz wa żyć, czy obo wiąz ki te okre -

ślać dla po szcze gól nych pod mio tów w cał ko wi -

cie od ręb nych po stę po wa niach, czy też zba dać

sy tu ację kom plek so wo, a na stęp nie do pro wa dzić

do wspól nych usta leń przed wy da niem de cy zji

ad mi ni stra cyj nej. W tym za kre sie mo że się oka -

zać po moc na pro ce du ra roz pra wy ad mi ni stra cyj -

nej (art. 89-96 k.p.a.). 

Jest to tyl ko po zor nie trud ne do prze pro wa dze -

nia. Z uwa gi na wa gę praw ną te go na rzę dzia 

ad mi ni stra cyj ne go we zwa nym do udzia łu w roz -

pra wie po pro stu nie wy pa da od mó wić, gdyż da -

li by tym sa mym sy gnał cał ko wi te go boj ko tu

prze pi sów, co or gan mo że wy ko rzy stać przy usta -

la niu za kre sów obo wiąz ków do wy ko na nia, a sąd

ad mi ni stra cyj ny z ca łą pew no ścią weź mie

pod uwa gę. Usta le nia pod ję te na roz pra wie są bar -

dzo wią żą ce dla stron po stę po wa nia. Po nad to
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prze pis da je moż li wo ści od dzia ły wa nia na stro ny

w za kre sie prze bie gu roz pra wy, dys cy pli no wa nia

jej uczest ni ków oraz wpły wu na jej osta tecz ne

usta le nia, od któ rych nie ma od wo łań. 

Nie ch´t na stro na
Gdy stro na nie bie rze udzia łu w po stę po wa -

niu, nie od no si się do we zwań or ga nu lub za nie -

dbu je uzgod nio ny ter min od nie sie nia się do

ma te ria łu do wo do we go oraz sta nu fak tycz ne go

i praw ne go spra wy, na le ży grzecz nie po in for mo -

wać ją o za koń cze niu po stę po wa nia i o moż li wo -

ści od nie sie nia się do osta tecz nych usta leń

w ter mi nie sied miu dni od dnia otrzy ma nia pi sma.

Po czym, dys po nu jąc zwrot nym po twier dze niem

od bio ru, na le ży wy dać de cy zję ad mi ni stra cyj ną,

z okre śle niem obo wiąz ków w spo sób opty mal ny

ze wzglę du na ochro nę prze ciw po ża ro wą obiek tu

(je śli tyl ko ist nie je praw do po do bień stwo re ali za -

cji prze pi sów wprost). Za cho dzi wów czas sy tu acja

opi sa na w art. 81 k.p.a., czy li oko licz ność fak tycz -

na zo sta je uzna na za udo wod nio ną, je śli stro -

na mia ła moż li wość wy po wie dze nia się co

do prze pro wa dzo nych do wo dów. Chy ba że or gan

zde cy du je się od stą pić od za sa dy czyn ne go udzia -

łu stro ny i moż li wo ści jej wy po wie dze nia się, gdyż

spra wa nie cier pi zwło ki ze wzglę du na nie bez pie -

czeń stwo dla ży cia lub zdro wia ludz kie go al bo ze

wzglę du na gro żą cą nie po we to wa ną szko dę ma te -

rial ną (art. 10 § 2). 

W uza sad nie niu de cy zji na le ży ko niecz nie

opi sać prze bieg po stę po wa nia, uwy pu kla jąc brak

udzia łu w nim stro ny mi mo da wa nia ta kich moż -

li wo ści na po szcze gól nych je go eta pach. In ne

skład ni ki de cy zji nie od bie ga ją od de cy zji stan -

dar do wej, na le ży tyl ko pod kre ślić, że in for mo wa -

no stro nę o moż li wo ści za sto so wa nia w spra wie

wa run ków za mien nych, ale nie od po wie dzia ła

na ini cja ty wy or ga nu w tym za kre sie.

Tak do szli śmy do eta pu za koń cze nia po stę po -

wa nia, czy li do wy da nia de cy zji ad mi ni stra cyj nej. 

Na kaz wy ko na nia eks per ty zy
In te re su je nas przy pa dek, gdy prze pis jest nie -

wy ko nal ny z róż nych wzglę dów, głów nie z bra ku

miej sca bądź ze wzglę du na moż li wość na ru sze -

nia przy je go re ali za cji sta ty ki bu dyn ku, a je go

nie wy ko nal ność zo sta ła omó wio na (udo wod nio -

na) w po stę po wa niu ad mi ni stra cyj nym. Na le-

ża ło by wów czas ja koś uwzględ nić w de cy zji

KP(M) PSP wa run ki za mien ne. Są na to dwa spo -

so by. Naj pierw trud niej szy. 

Je że li stro na w po stę po wa niu wy ra zi ła chęć

(a naj le piej – żą da nie) za sto so wa nia wa run ków

za mien nych, na le ży to wprost uwzględ nić w de -

cy zji ad mi ni stra cyj nej. W tym przy pad ku roz -

strzy gnię cie de cy zji bę dzie mia ło po stać

kil ku punk to we go na ka zu (se kwen cji dzia łań),

a jej for mu ła wy kra cza po za stan dar dy zna ne 

ze wzo rów. 

Naj pierw na le ży zmo dy fi ko wać pod sta wę

praw ną de cy zji, po przez do pi sek: (…) oraz

na pod sta wie [tu na le ży wska zać kon kret ny prze -

pis o wa run kach za mien nych, np. § 2 ust. 3a wa -

run ków tech nicz no -bu dow la nych].

Sen ten cji de cy zji na le ży nadać na stę pu ją cą

treść:

na ka zu ję usu nię cie na stę pu ją cych nie pra wi -

dło wo ści [tu li sta nie pra wi dło wo ści], po przez:

1) wy ko na nie eks per ty zy tech nicz nej [tu na le -

ży wy ka zać, o któ rą z eks per tyz cho dzi, sto su jąc

pre cy zyj ne od nie sie nie do kon kret ne go prze pi su],

2) uzgod nie nie eks per ty zy, o któ rej mo wa

w pkt 1 z wła ści wym te re no wo ko men dan tem wo -

je wódz kim PSP [przy czym na le ży za sto so wać

peł ną na zwę or ga nu i wska zać je go sie dzi bę z po -

da niem ad re su; na le ży za zna czyć, że z wnio skiem

o uzgod nie nie eks per ty zy wy stę pu je stro na po stę -

po wa nia lub jej peł no moc nik w ro zu mie niu

k.p.a.],

3) uwzględ nie nie w pro jek cie bu dow la nym

wska zań uzgod nio nej eks per ty zy oraz tre ści

uzgod nie nia [po sta no wie nia KW PSP],

4) uzgod nie nie pro jek tu bu dow la ne go, o któ -

rym mo wa w pkt 3 ni niej szej de cy zji, z rze-

czo znaw cą do spraw za bez pie czeń prze ciw -

po ża ro wych,

5) wy ko na nie prac, okre ślo nych w pro jek cie,

o któ rym mo wa w pkt 3 i 4 ni niej szej de cy zji.

Na stęp nie okre śla się ter min re ali za cji tak na -

ło żo ne go obo wiąz ku, bez wska zy wa nia ter mi nów

cząst ko wych. Ze zro zu mia łych wzglę dów ter min

ten po wi nien być okre ślo ny w la tach. 

Ta ka de cy zja jest bar dzo skom pli ko wa na i za -

wie ra ca ły sze reg sła bo ści. Już sa ma wy mu szo -

na opi sem eta pów ko niecz ne go po stę po wa nia

wie lo czło no wość po zwa la przy pusz czać, że po ja -

wia ją ce się na ko lej nych szcze blach pro ble my

z jej re ali za cją mo gą „za in spi ro wać” stro nę do po -

dej mo wa nia prób pod wa że nia za sad no ści na ło żo -

nych obo wiąz ków. Naj więk szą ze sła bo ści wy da je

się fakt, że w de cy zji ani ra zu nie wspo mi na się,

w ja ki kon kret ny spo sób usu nąć nie pra wi dło -

wość – de cy zja tyl ko na kła nia do za sto so wa nia

w tej spra wie pro ce du ry, z któ rej ten spo sób do -

pie ro bę dzie wy ni kał. Ale wspo mnia ne trud no ści

są do po ko na nia, a sen ten cja de cy zji jest do obro -

nie nia. Klu cz do obro ny stanowi kwe stia wy ko -

nal no ści obo wiąz ków wprost – je śli są nie-

wy ko nal ne, to nie ma dla wła ści cie la bu dyn ku in -

ne go wyj ścia, niż usu nąć nie pra wi dło wo ści w for -

mie wa run ków za mien nych. 

Nie za le cam sto so wa nia te go wzo ru, choć mo -

gą się zda rzyć sy tu acje, gdy in ne go wyj ścia

po pro stu nie bę dzie. Za le cam za sto so wa nie

w spra wie prost sze go spo so bu, o któ rym ni żej. 

Po sta no wie nie o za wie sze niu
po st´ po wa nia
W k.p.a. za wie sze nie po stę po wa nia to osob ny

roz dział (art. 97-103). Cza sa mi wręcz trze ba z nie -

go sko rzy stać. 

Jed ną z przy czyn za wie sze nia po stę po wa nia

jest sy tu acja, gdy roz pa trze nie spra wy i wy da nie

de cy zji za le ży od uprzed nie go roz strzy gnię cia za -

gad nie nia wstęp ne go przez in ny or gan (…). Od -

po wia da to na stę pu ją cej sy tu acji praw nej: KP(M)

PSP nie mo że sam okre ślić, co kon kret nie eks per -

ty za ma za wie rać, więc wy da nie przez ten or gan

de cy zji na ka zu ją cej spo sób usu nię cia nie pra wi dło -

wo ści w obiek cie za le ży od uprzed nie go roz strzy -

gnię cia za gad nie nia wstęp ne go (uzgod nie nia

eks per ty zy) przez in ny or gan (przez KW PSP).

Czy tel niej szy po wód do za wie sze nia po stę po wa -

nia trud no so bie wy obra zić. 

Za wie sze nie nie mo że być au to ma tycz ne

i bez wa run ko we, mu si być umo ty wo wa ne oko -

licz no ścia mi spra wy. Czy li al bo mu si wy stą pić

o to stro na po stę po wa nia, in for mu ją ca, że chęt nie

za sto su je w spra wie wa run ki za mien ne, al bo też

KP(M) PSP uzna w po stę po wa niu, że prze pi sów

nie da się za sto so wać wprost, więc z urzę du

stwier dzi ko niecz ność za sto so wa nia w spra wie

wa run ków za mien nych. Jak by nie by ło, ta kie

usta le nie na le ży udo ku men to wać, za nim po stę po -

wa nie bę dzie za wie szo ne. 

Na le ży pa mię tać, by po stę po wa nia nie za wie -

szać bez ter mi no wo. Zgod nie z art. 100 k.p.a., or -

gan ad mi ni stra cji pu blicz nej, któ ry za wie sił

po stę po wa nie z przy czy ny okre ślo nej w art. 97 § 1

pkt 4, wy stą pi rów no cze śnie do wła ści we go or ga -

nu lub są du o roz strzy gnię cie za gad nie nia wstęp -

ne go al bo we zwie stro nę do wy stą pie nia o to

w ozna czo nym ter mi nie, chy ba że stro na wy ka że,

że już zwró ci ła się w tej spra wie do wła ści we go

or ga nu lub są du.

Ze zro zu mia łych wzglę dów KP(M) PSP nie

bę dzie wy stę po wał sam do KW PSP o uzgod nie -

nie eks per ty zy stro ny po stę po wa nia, więc w po -

sta no wie niu o za wie sze niu po stę po wa nia na le ży

we zwać stro nę do przed ło że nia w KW PSP eks -

per ty zy do ty czą cej wa run ków za mien nych

w obiek cie, wo bec któ re go to czy się przed KP(M)

PSP po stę po wa nie. 

Nie co kło po tli wy jest w tej sy tu acji art. 100

§ 2 i 3 k.p.a., da ją cy moż li wość za ła twie nia za -

gad nie nia wstęp ne go przez or gan pro wa dzą cy

spra wę, gdy za wie sze nie po stę po wa nia mo gło by

spo wo do wać nie bez pie czeń stwo dla ży cia lub

zdro wia ludz kie go al bo po waż ną szko dę dla in te -

re su spo łecz ne go. W ta kich sy tu acjach, oce nia -

nych ja ko skraj nie nie bez piecz ne, le piej jest nie

za wie szać po stę po wa nia, tyl ko wy dać po pro stu

de cy zję za ka zu ją cą eks plo ata cji bu dyn ku bądź je -

go czę ści. 
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W spra wie za wie sze nia po stę po wa nia KP(M) PSP wy da je po sta no wie nie.

Moż na mu nadać na stę pu ją cą treść:

Na pod sta wie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. [tu peł ny pu bli ka tor] w związ ku

z art. 26 usta wy o PSP [tu peł ny pu bli ka tor] za wie szam po stę po wa nie wszczę -

te pi smem z dnia […] nr […] w przed mio cie na stę pu ją cych nie pra wi dło wo ści

[li sta nie pra wi dło wo ści], na okres [nie mniej niż sze ściu] mie się cy od dnia

otrzy ma nia ni niej sze go po sta no wie nia, w ce lu uzy ska nia przez [da ne stro ny

po stę po wa nia] uzgod nie nia przez KW PSP w […] wa run ków za mien nych do -

ty czą cych usu nię cia ww. nie pra wi dło wo ści w in ny spo sób, niż to sta no wią prze -

pi sy wprost [ta for mu ła mo że być roz wi nię ta i do pre cy zo wa na]. 

Jed no cze śnie na mo cy art. 100 § 1 k.p.a. wzy wam stro nę do wy stą pie nia

do KW PSP [tu peł na na zwa i ad res or ga nu] w ter mi nie [ter min o dwa mie sią -

ce krót szy od wy mie nio ne go wy żej, że by KW PSP zdą żył wy dać po sta no wie -

nie] mie się cy od dnia otrzy ma nia ni niej sze go po sta no wie nia, ce lem uzy ska nia

uzgod nie nia, o któ rym mo wa wy żej. 

W uza sad nie niu na le ży po słu żyć się na stę pu ją cy mi for mu ła mi:

W cza sie czyn no ści kon tro l no -roz po znaw czych, prze pro wa dzo nych w dniu

(-ach) […] na pod sta wie upo waż nie nia KP (M) PSP w […] z dnia […] nr […],

stwier dzo no wy mie nio ne w sen ten cji ni niej sze go po sta no wie nia nie pra wi dło -

wo ści. Nie pra wi dło wo ści te opi sa no w pro to ko le z dnia […], pod pi sa nym bez

uwag [z uwa ga mi, bądź nie pod pi sa nym] przez […]. Po stę po wa nie w spra wie

usu nię cia tych nie pra wi dło wo ści wszczę to pi smem z dnia […] nr […]. W to ku

po stę po wa nia usta lo no, że nie pra wi dło wo ści, o któ rych mo wa, nie są moż li we

do usu nię cia zgod nie z li te ral nym brzmie niem na ru szo nych prze pi sów. Ma jąc

na wzglę dzie de kla ra cję stro ny po stę po wa nia o za sto so wa niu w spra wie wa -

run ków za mien nych [tu na le ży po słu żyć się for mu łą z da ne go prze pi su, do ty -

czą ce go oko licz no ści spra wy, a umoż li wia ją ce go za sto so wa nie wa run ków

za mien nych, gdyż prze pi sy te nie co róż nią się mię dzy so bą], to jest prze pi su

[przy to czyć prze pis i pu bli ka tor] po sta no wio no o za wie sze niu po stę po wa nia,

gdyż wy da nie de cy zji na ka zu ją cej usu nię cie ww. nie pra wi dło wo ści oraz okre -

śla ją cej spo sób ich usu nię cia za le ży od uprzed nie go roz strzy gnię cia za gad nie -

nia wstęp ne go przez KW PSP [peł na na zwa or ga nu wraz z ad re sem], w po sta ci

uzgod nie nia w for mie po sta no wie nia eks per ty zy tech nicz nej [bądź in ne go do -

ku men tu, np. wnio sku] w try bie [przy to czyć od po wied ni prze pis]. 

W związ ku z ko niecz no ścią za cho wa nia in te re su spo łecz ne go, po le ga ją ce -

go na przy ję ciu ak cep to wal ne go obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi po zio mu ochro ny

prze ciw po ża ro wej, okre ślo no, że stro na do ko na prze wi dzia nych pra wem czyn -

no ści, ma ją cych na ce lu za ję cie sta no wi ska przez KW PSP w for mie wy żej opi -

sa nej, w ter mi nie nie dłuż szym niż wska za ny w sen ten cji po sta no wie nia. 

W po sta no wie niu o za wie sze niu po stę po wa nia waż ne jest po ucze nie, wska -

zu ją ce stro nie cel ta kie go roz wią za nia. Zwy kle spro wa dza się ono do in for -

ma cji o moż li wo ści za skar że nia. Tym ra zem na le ży je roz bu do wać o kil ka

in for ma cji. 

Po uzy ska niu uzgod nie nia, o któ rym mo wa w sen ten cji ni niej sze go po sta -

no wie nia, stro na przed ło ży je w sie dzi bie tu tej sze go or ga nu, ce lem pod ję cia

za wie szo ne go po stę po wa nia i uwzględ nie nia po sta no wie nia KW PSP w de cy -

zji ad mi ni stra cyj nej, koń czą cej po stę po wa nie. 

W przy pad ku nie przed ło że nia po sta no wie nia KW PSP w ter mi nie okre ślo -

nym w sen ten cji ni niej sze go po sta no wie nia dla okre su za wie sze nia po stę po -

wa nia zo sta nie ono pod ję te, w ce lu wy da nia de cy zji ad mi ni stra cyj nej

uwzględ nia ją cej ak tu al ne oko licz no ści spra wy. 

Ozna cza to, że trze ba bę dzie – sko ro już stwier dzi li śmy wcze śniej w po stę -

po wa niu, że prze pi sów nie da się za sto so wać w spra wie wprost, a stro na nie

pod ję ła czyn no ści zwią za nych ze spo rzą dze niem i uzgod nie niem eks per ty zy –

pod jąć na no wo za wie szo ne po stę po wa nie i wy dać de cy zję te go ro dza ju, by

stro na mu sia ła usu nąć nie pra wi dło wo ści w spo sób za mien ny. Nie ste ty – wów -

czas nie ma in ne go wyj ścia niż wy dać opi sa ną wy żej, nad wy raz kło po tli wą

(bo nie spraw dzo ną w prak ty ce) de cy zję na ka zu ją cą wy ko na nie eks per ty zy. 
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Dal sza część po ucze nia jest stan dar do wa, mia no wi cie: Na ni niej sze po sta -

no wie nie słu ży stro nie za ża le nie do KW PSP [peł na na zwa or ga nu wraz z ad -

re sem] w ter mi nie 7 dni od dnia otrzy ma nia po sta no wie nia (art. 101 § 3 k.p.a.). 

Wy da nie de cy zji uwzgl´d nia jà cej po sta no wie nie
KW PSP
Je śli stro na zmie ści się w usta lo nym ter mi nie i przed sta wi nam po sta no -

wie nie KW PSP uzgad nia ją ce eks per ty zę, wów czas wy da je my kró ciut kie po -

sta no wie nie o pod ję ciu po stę po wa nia. Nie słu ży na nie za ża le nie. Na stęp nie

wy da je my de cy zję pra wie iden tycz ną, jak stan dar do wa (za wie ra ją cą wszyst -

kie skład ni ki, o któ rych mo wa w art. 107 k.p.a.), z tym że nie pra wi dło wo ści

w obiek cie trak tu je my w spo sób „pa kie to wy”, przez co sen ten cja de cy zji 

przyj mie na stę pu ją cy wzór:

(…) na ka zu ję usu nię cie na stę pu ją cych nie pra wi dło wo ści: [tu wy li czo ne

nie pra wi dło wo ści jesz cze nie usu nię te przez stro nę] po przez wy ko na nie na -

stę pu ją cych za le ceń, okre ślo nych w po sta no wie niu KW PSP [peł na na zwa or -

ga nu z ad re sem] z dnia… nr…: [tu wy li czan ka prac, na któ re zgo dził się 

KW PSP i któ re – ewen tu al nie – do dat ko wo za le cił]. 

W uza sad nie niu, po nad ogól nie przy ję te for mu ły, opi su je się prze bieg po -

stę po wa nia, oko licz no ści je go za wie sze nia oraz pod ję cia, czy li su mu je my to,

co do tych czas wy two rzy li śmy na pi śmie. 

W ta ki wła śnie, cał kiem pro sty spo sób moż na uwzględ nić „eks per ty zę

w de cy zji”. 

st. bryg. Pa weł Ro cha la jest do rad cà ko men dan ta głów ne go PSP

REKLAMA



sta wa o dzia ła niach an ty ter ro ry stycz -
nych [3] wska zu je czte ry stop nie alar -
mo we w uję ciu kla sycz nym (ALFA,

BRAVO, CHARLIE, DELTA) oraz czte ry stop -
nie alar mo we dla za gro żeń w cy ber prze strze ni
(ALFA-CRP, BRAVO-CRP, CHARLIE-CRP,
DELTA-CRP). Okre śla ją one po ziom ry zy ka
zma te ria li zo wa nia się za gro że nia ter ro ry stycz -
ne go [9], okre śla ne go przez sze fa Agen cji Bez -
pie czeń stwa We wnętrz ne go (sze fa ABW). 

Kie dy ja kie stop nie
Stop nie alar mo we lub stop nie alar mo we CRP

wpro wa dza się w dro dze za rzą dze nia w przy pad -
ku za gro że nia wy stą pie niem lub wy stą pie nia 
sy tu acji, w od nie sie niu do któ rej za cho dzi po dej -
rze nie, że po wsta ła w wy ni ku dzia łal no ści prze -
stęp czej o cha rak te rze ter ro ry stycz nym. 

Pierw szy – naj niż szy sto pień alar mo wy,
ma ją cy cha rak ter ogól ne go ostrze że nia
(ALFA), wpro wa dzić moż na, gdy służ by wska -
zu ją na moż li wość wy stą pie nia za gro że nia ter -
ro ry stycz ne go, przy czym za rów no je go ro dzaj,
jak i za kres są trud ne do prze wi dze nia. Dru gi
sto pień alar mo wy (BRAVO) za rzą dza się w sy -
tu acji, w któ rej in for ma cje służb wska zu ją
na wzrost moż li wo ści wy stą pie nia prze wi dy -
wa ne go za gro że nia. Trze ci sto pień alar mo wy
(CHARLIE) mo że być wpro wa dzo ny w związ -
ku z za ist nie niem zda rze nia po twier dza ją ce go
praw do po dob ny cel zda rze nia ter ro ry stycz ne -
go. Zda rze nie to go dzi przy tym w bez pie czeń -
stwo i po rzą dek pu blicz ny, bez pie czeń stwo

na sze go kra ju lub in nych państw bądź or ga ni -
za cji mię dzy na ro do wych, co sta no wi rów no -
cze śnie za gro że nie dla RP. Sy tu acją upraw -
nia ją cą do wpro wa dze nia te go stop nia są tak że
rze tel ne i zwe ry fi ko wa ne in for ma cje o przy go -
to wy wa nych na te ry to rium RP zda rze niach
o cha rak te rze ter ro ry stycz nym, rów nież tych,
któ rych skut ki mo gą od dzia ły wać na Po la ków
prze by wa ją cych po za gra ni ca mi kra ju lub pol -
skie in sty tu cje czy in fra struk tu rę zlo ka li zo wa -
ną po za gra ni ca mi RP.

Czwar ty sto pień alar mo wy (DELTA) wpro -
wa dza się w ra zie za ist nie nia zda rze nia o cha -
rak te rze ter ro ry stycz nym, któ re za gra ża bez -
pie czeń stwu al bo po rząd ko wi pu blicz ne mu
w na szym kra ju lub w in nym pań stwie (or ga -
ni za cji mię dzy na ro do wej) i stwa rza za gro że nie
dla RP. Pod sta wą do wpro wa dze nia stop nia
DELTA jest też uzy ska nie in for ma cji o za awan -
so wa nym sta nie przy go to wań do prze pro wa -
dze nia ata ku ter ro ry stycz ne go na te ry to rium RP
oraz w sto sun ku do oby wa te li pol skich znaj du -
ją cych się po za gra ni ca mi RP, pol skich in sty -
tu cji lub na ro do wej in fra struk tu ry. Ze bra ne
in for ma cje mu szą wska zy wać na nie uchron -
ność za gro że nia. 

Po szcze gól ne stop nie alar mo we dla za gro -
żeń w cy ber prze strze ni są sto so wa ne w przy -
pad ku wy stą pie nia ana lo gicz nych prze sła nek.
Mu szą one do ty czyć sys te mów te le in for ma -
tycz nych or ga nów ad mi ni stra cji pu blicz nej lub
sys te mów te le in for ma tycz nych wcho dzą cych
w skład in fra struk tu ry kry tycz nej. 

Oba ro dza je stop ni alar mo wych moż -
na wpro wa dzać łącz nie lub roz dziel nie. Nie ma
obo wiąz ku ich se kwen cyj ne go wpro wa dza nia.
Ozna cza to, że z po mi nię ciem niż szych stop ni
moż na od ra zu ogło sić sto pień wyż szy. W ra -
zie wpro wa dze nia róż nych stop ni alar mo wych
oraz róż nych stop ni alar mo wych CRP na le ży
wy ko ny wać za da nia zde fi nio wa ne w od nie sie -
niu do stop nia wyż sze go.

Od wo ła nie stop ni alar mo wych lub stop ni
alar mo wych CRP po win no na stą pić nie zwłocz -
nie po zmi ni ma li zo wa niu za gro że nia lub skut -
ków zda rze nia o cha rak te rze ter ro ry stycz nym,
sta no wią cych pod sta wę do wpro wa dze nia da -
ne go stop nia [2]. 

Kto wpro wa dza, zmie nia 
i od wo łu je
Or ga nem upraw nio nym do wpro wa dza nia

stop ni alar mo wych lub stop ni alar mo wych CRP
jest pre zes Ra dy Mi ni strów. Za się ga przy tym
opi nii mi ni stra wła ści we go do spraw we wnętrz -
nych oraz sze fa ABW lub mi ni stra wła ści we go
do spraw za gra nicz nych i Sze fa Agen cji Wy wia -
du (sze fa AW) – w za leż no ści od ob sza ru, w któ -
rym wpro wa dza da ny sto pień. Na le ży za zna czyć,
że z po wo du uchy le nia za rzą dze nia pre ze sa 
Ra dy Mi ni strów nr 18 z 2 mar ca 2016 r. wy ga -
sły pod sta wy praw ne da ją ce władz two do wpro -
wa dza nia stop ni alar mo wych wo je wo dom,
mi ni strom i kie row ni kom urzę dów cen tral nych.
Od stęp stwo od tej re gu ły do ty czy jed nak dwóch
mi ni strów (spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji
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PRAWO W SŁUŻBIE

Stop nie
alar mo we 

RA FAŁ WRÓ BEL

Stopnie alarmowe zaprojektowano pierwotnie na potrzeby ochrony
obiektów NATO. Z czasem weszły do rozwiązań krajowych, 

jako odpowiedź na zagrożenie atakiem terrorystycznym,
sabotażowym lub cyberatakiem. 

U



oraz spraw za gra nicz nych), dzia ła ją cych nie ja ko
w za stęp stwie pre ze sa Ra dy Mi ni strów – wów -
czas, gdy za ist nia ła sy tu acja zo sta ła uzna -
na „za nie cier pią cą zwło ki”. W ta kich
oko licz no ściach wspo mnia ni mi ni stro wie wpro -
wa dza ją stop nie alar mo we lub stop nie alar mo we
CRP oraz do ko nu ją ich zmia ny lub od wo ła nia
po kon sul ta cji z sze fa mi od po wied nich służb
i nie zwłocz nym po in for mo wa niu o wy da nym za -
rzą dze niu pre ze sa Ra dy Mi ni strów. 

Za kres sto so wa nia stop ni alar mo wych lub
stop ni alar mo wych CRP w świe tle za pi sów
usta wy [3] zo stał zna cze nie po sze rzo ny wzglę -
dem wcze śniej obo wią zu ją cych roz wią zań.
Stop nie mo gą być wpro wa dzo ne, zmie nio ne
lub od wo ła ne w od nie sie niu do:
1 te ry to rium ca łe go kra ju,
1 ob sza ru jed nej lub kil ku jed no stek ad mi ni -
stra cyj nych kra ju,
1 ob sza rów okre ślo nych w in ny spo sób ani że li
po przez od nie sie nie do po dzia łu ad mi ni stra cyj -
ne go kra ju,
1 okre ślo nych jed no stek or ga ni za cyj nych ad -
mi ni stra cji pu blicz nej, pro ku ra tu ry, są dów lub
in nych obiek tów ad mi ni stra cji pu blicz nej lub
in fra struk tu ry kry tycz nej,
1 przy pad ków, w któ rych skut ki zda rze nia
o pod ło żu ter ro ry stycz nym go dzą w pol skich
oby wa te li, in fra struk tu rę oraz in sty tu cje znaj -
du ją cych się po za gra ni ca mi RP i wy łą czo nych
z za kre su obo wią zy wa nia prze pi sów usta wy
o pla ców kach za gra nicz nych.
1 okre ślo nych pla có wek za gra nicz nych RP,
tj. przed sta wi cielstw dy plo ma tycz nych, sta łych
przed sta wi cielstw przy or ga ni za cji mię dzy na -
ro do wej, kon su la tu ge ne ral ne go, kon su la tu, wi -
ce kon su la tu, agen cji kon su lar nej, in sty tu tu
pol skie go lub in nej pla ców ki pod le głej mi ni -
stro wi wła ści we mu do spraw za gra nicz nych,
ma ją cej sie dzi bę po za gra ni ca mi Rze czy po spo -
li tej Pol skiej,
1 sys te mów te le in for ma tycz nych mi ni stra
wła ści we go do spraw za gra nicz nych.

Za rzą dze nie pre ze sa Ra dy Mi ni strów wpro -
wa dza ją ce da ny sto pień alar mo wy po win no 
za wie rać pod sta wy praw ne, ob szar, któ re go do -
ty czy, okre ślo ny czas dzia ła nia, a tak że zo stać
za miesz czo ne w Mo ni to rze Pol skim. Je śli
w za rzą dze niu nie zde fi nio wa no cza su obo wią -
zy wa nia stop ni, ich od wo ła nie po win no rów -
nież zo stać do ko na ne w for mie za rzą dze nia
upraw nio ne go do te go or ga nu. Wpro wa dze nie
stop nia alar mo we go lub stop nia alar mo we go
CRP wią że się z uru cho mie niem pro ce du ry
ope ra cyj nej, za wie ra ją cej mo du ły za da nio we,
czy li ści śle zde fi nio wa ne przed się wzię cia
do wy ko na nia na rzecz ochro ny lud no ści oraz
in fra struk tu ry [9].

Ro la pod mio tów re sor tu 
spraw we wn´trz nych 
Po za okre ślo ną w usta wie [3] ro lą MSWiA

w za kre sie kon sul ta cji oraz ogła sza nia stop nia
alar mo we go lub stop nia alar mo we go CRP
w szcze gól nych wa run kach pod miot ten ma na -
ło żo ne za da nia przy go to wa nia do przej mo wa -
nia kon tro li nad zda rze nia mi ter ro ry stycz ny mi,
re ago wa nia w ra zie ich wy stą pie nia oraz od -
twa rza nia za so bów wy ko rzy sty wa nych do re -
ago wa nia na te zda rze nia. 

MSWiA w po ro zu mie niu z mi ni strem wła -
ści wym do spraw fi nan sów i mi ni strem obro -
ny na ro do wej, po za się gnię ciu opi nii sze fa
ABW, okre śla w dro dze roz po rzą dze nia ka ta -
log in cy den tów o cha rak te rze ter ro ry stycz nym
[10], a po uzgod nie niu z sze fem ABW wy da je
za le ce nia szcze gól ne go za bez pie cze nia obiek -
tów na ob sza rze ob ję tym stop niem alar mo -
wym, uwzględ nia ją ce ro dzaj za gro że nia
wy stą pie niem zda rze nia o cha rak te rze ter ro ry -
stycz nym. 
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Alert w pol skich prze pi sach
Pro ble ma ty ka stop ni alar mo wych zo sta ła ulo ko wa na w ob sza rze za rzą dza nia kry zy so we go

wraz z ogło sze niem usta wy z 26 kwiet nia 2007 r. o za rzą dza niu kry zy so wym [1]. Usta wa ta, po -
dob nie jak jej zno we li zo wa na wer sja z 2009 r., de fi nio wa ła, że wy kaz przed się wzięć i pro ce dur
sys te mu za rzą dza nia kry zy so we go w dro dze za rzą dze nia, z za cho wa niem prze pi sów o ochro -
nie in for ma cji nie jaw nych, okre ślać ma pre zes Ra dy Mi ni strów [2]. Sta no wił on przed miot ko lej -
nych za rzą dzeń w spra wie wy ka zu przed się wzięć i pro ce dur sys te mu za rzą dza nia kry zy so we go,
wy da nych przez pre ze sa Ra dy Mi ni strów w paź dzier ni ku 2011 r., a na stęp nie w mar cu 2016 r.
Praw ną de le ga cję do ogło sze nia, zmia ny i od wo ła nia stop ni alar mo wych usta na wiał art. 23 usta -
wy [1], de fi niu ją cy prze słan ki do wpro wa dze nia po szcze gól nych stop ni alar mo wych.

Ko niecz ność za cie śnie nia współ pra cy po mię dzy or ga na mi ad mi ni stra cji pu blicz nej oraz po -
trze ba zde fi nio wa nia na no wo za sad pro wa dze nia dzia łań an ty ter ro ry stycz nych spra wi ły, że pro -
ble ma ty ka stop ni alar mo wych w for mu le roz sze rzo nej o za gad nie nia cy ber prze strze ni zo sta ła
do pre cy zo wa na w usta wie z 10 czerw ca 2010 r. o dzia ła niach an ty ter ro ry stycz nych [3] oraz roz -
po rzą dze niach wy da nych na mo cy de le ga cji w niej za war tych.

Obo wią zu ją ce do te go cza su praw ne pod sta wy wpro wa dza nia, zmia ny oraz od wo ły wa nia
stop ni alar mo wych okre ślo ne w usta wie [1] zo sta ły uchy lo ne, po dob nie jak wy kaz przed się-
wzięć i pro ce dur do wy ko na nia w po szcze gól nych stop niach alar mo wych wpro wa-
dzo nych za łącz ni kiem do za rzą dze nia nr 18 z 2 mar ca 2016 r. w spra wie pro ce dur i przed się wzięć
sys te mu za rza dza nia kry zy so we go. Nad mie nio ne za rzą dze nie zo sta ło uchy lo ne w ca ło ści wraz
z dniem ogło sze nia za rzą dze nia nr 163 pre ze sa Ra dy Mi ni strów z 1 grud nia 2016 r. o ana lo gicz -
nym ty tu le [4].

Na mo cy roz po rzą dze nia [5] kie row ni cy służb i in sty tu cji wła ści wych w spra wach bez pie czeń -
stwa i za rzą dza nia kry zy so we go zo sta li zo bo wią za ni do wy pra co wa nia pro ce dur re ali za cji przed -
się wzięć w po szcze gól nych stop niach alar mo wych i stop niach alar mo wych CRP w ter mi nie
6 mie się cy, li cząc od dnia ogło sze nia roz po rzą dze nia [5]. 

Ma jąc po wyż sze na uwa dze, mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji (MSWiA) 25 stycz -
nia 2017 r. wy dał za rzą dze nie nr 2 w spra wie spo so bu opi nio wa nia, wpro wa dza nia, zmia ny 
lub od wo ły wa nia stop ni alar mo wych i stop ni alar mo wych CRP przez mi ni stra wła ści we go
do spraw we wnętrz nych oraz re ali za cji przed się wzięć w ra mach po szcze gól nych stop ni alar mo -
wych CRP [6].

Rów no cze śnie kie row ni cy służb pod le głych MSWiA wy da li wła sne de cy zje w tym za kre sie:
1 ko men dant głów ny Po li cji – de cy zję nr 412 z 30 grud nia 2016 r. w spra wie pro ce dur re ali za cji
przed się wzięć w ra mach po szcze gól nych stop ni alar mo wych i stop ni alar mo wych CRP w Po li cji,
ozna cza ją cej w rze czy wi sto ści – w ra zie wpro wa dze nia do wol ne go stop nia alar mo we go lub
stop nia alar mo we go CRP – przej ście jed nost ki or ga ni za cyj nej Po li cji w stan pod wyż szo nej go -
to wo ści do prze ciw dzia ła nia i mi ni ma li za cji skut ków ata ków ter ro ry stycz nych;
1 ko men dant głów ny Pań stwo wej Stra ży Po żar nej – de cy zję nr 8 z 27 stycz nia 2017 r. w spra -
wie usta le nia za sad do ty czą cych wpro wa dze nia, zmia ny lub od wo ła nia stop nia alar mo we go
i stop nia alar mo we go CRP oraz spo so bu re ali za cji za dań przez jed nost ki or ga ni za cyj ne Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej dla po szcze gól nych stop ni alar mo wych i stop ni alar mo wych CRP, zo bo wią -
zu ją cej kie row ni ków jed no stek or ga ni za cyj nych PSP w ter mi nie 30 dni od jej wej ścia w ży cie
do opra co wa nia pro ce dur re ali za cji za dań w przy pad ku wpro wa dze nia po szcze gól nych stop ni
alar mo wych i stop ni alar mo wych CRP.



Po wpro wa dze niu stop nia alar mo we go
BRAVO lub wyż sze go MSWiA na czas ogra -
ni czo ny (mak sy mal nie 7 dni) mo że wy dać de -
cy zję o za wie sze niu lub ogra ni cze niu ru chu
na okre ślo nych przej ściach gra nicz nych. Z wła -
snej ini cja ty wy lub na wnio sek sze fa ABW 
al bo ko men dan ta głów ne go Po li cji po wpro wa -
dze niu stop nia alar mo we go CHARLIE lub
DELTA re sort ten mo że za rzą dzić na czas obo -
wią zy wa nia stop nia za kaz od by wa nia się im -
prez ma so wych i zgro ma dzeń pu blicz nych
w od nie sie niu do ob sza ru lub obiek tu ob ję te go
da nym stop niem alar mo wym. In for ma cję
o swo im za rzą dze niu prze ka zu je mar szał kom
Sej mu i Se na tu RP. Za rzą dze nie to sta no wi
pod sta wę do dzia łań or ga nów gmi ny i wo je wo -
dów, zo bli go wa nych do wy da nia de cy zji o za -
ka zie zgro ma dze nia al bo je go roz wią za niu,
a tak że za ka zie prze pro wa dza nia im pre zy ma -
so wej lub jej roz wią za nia w cza sie obo wią zy -
wa nia stop nia alar mo we go na da nym ob sza rze
lub w obiek cie [3]. 

Wpro wa dze nie trze cie go lub czwar te go
stop nia alar mo we go w try bie art. 16 ust 1 usta -

wy o dzia ła niach an ty ter ro ry stycz nych sta no wi
de le ga cję do wnio sko wa nia przez mi ni stra wła -
ści we go do spraw we wnętrz nych o uży cie od -
dzia łów lub pod od dzia łów Sił Zbroj nych RP
do udzie le nia wpar cia Po li cji, je że li wy ko rzy -
sta nie tych ostat nich mo że oka zać się lub jest
nie wy star cza ją ce. W przy pad ku za gro że nia
bez pie czeń stwa pu blicz ne go lub po rząd ku pu -
blicz ne go MSWiA mo że za rzą dzić za dys po no -
wa nie po za od dzia ła mi i pod od dzia ła mi Po li cji
funk cjo na riu szy Stra ży Gra nicz nej we dług za -
pi sów art. 18b usta wy o Po li cji. W ra zie za -
gro że nia bez pie czeń stwa pu blicz ne go lub po -
rząd ku pu blicz ne go w za się gu te ry to rial nym
przej ścia gra nicz ne go oraz w stre fie nad gra -
nicz nej do wspar cia sił Stra ży Gra nicz nej mi -
ni ster wła ści wy do spraw we wnętrz nych mo że
po kon sul ta cji z mi ni strem obro ny na ro do wej
wnio sko wać do Pre ze sa Ra dy Mi ni strów o uży -
cie żoł nie rzy Żan dar me rii Woj sko wej. 

Za kres sto so wa nia obo wią zu ją cych w ca -
łym re sor cie spraw we wnętrz nych prze pi sów
do ty czą cych stop ni alar mo wych oraz stop ni
alar mo wych CRP zo stał zwe ry fi ko wa ny

w mar cu 2017 r. w ra mach ćwi czeń prak tycz -
nych obej mu ją cych jed nost ki pod le głe oraz
nad zo ro wa ne przez MSWiA. Tre ning apli ka -
cyj ny o kryp to ni mie ALFA-BRAVO zo stał po -
dzie lo ny na dwa eta py. Pierw szy z nich
obej mo wał spraw dze nie sta nu go to wo ści
do od bio ru ko mu ni ka tu oraz zba da nie pra wi -
dło wo ści obie gu in for ma cji (od jej wy sła nia
do uzy ska nia in for ma cji zwrot nej po twier dza -
ją cej jej od biór). Isto tą dru gie go eta pu by ło zaś
apli ka cyj ne spo rzą dze nie do ku men tów wy ma -
ga nych prze pi sa mi do ty czą cy mi stop ni alar mo -
wych, w tym ra por tu dla Rzą do we go Cen trum
Bez pie czeń stwa o sta nie wy ko na nia za dań oraz
ra por tu sy tu acyj nego dla MSWiA o dzia ła niach
pod ję tych w jed nost kach pod le głych lub nad -
zo ro wa nych przez MSWiA w za kre sie re ali za -
cji za dań wy ko ny wa nych w po szcze gól nych
stop niach alar mo wych.

st. sekc. dr in˝. Ra fał Wró bel 
jest ad iunk tem w Za kła dzie Ana liz 

Bez pie czeƒ stwa Cy wil ne go WIBC SGSP,
spe cja li zu je si´ w pro ble ma ty ce stop ni 

alar mo wych, cià gło Êci dzia ła nia 
oraz ochro ny in fra struk tu ry kry tycz nej
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[5] Roz po rzą dze nie pre ze sa Ra dy Mi ni strów z 25 lip -

ca 2016 r. w spra wie za kre su przed się wzięć wy ko ny-

wa nych w po szcze gól nych stop niach alar mo wych i stop -

niach alar mo wych CRP (DzU z 2016 r. poz. 1101).

[6] Za rzą dze nie nr 2 mi ni stra spraw we wnętrz nych

i ad mi ni stra cji w spra wie spo so bu opi nio wa nia, wpro -

wa dza nia, zmia ny lub od wo ły wa nia stop ni alar mo wych

i stop ni alar mo wych CRP przez mi ni stra wła ści we go

do spraw we wnętrz nych oraz re ali za cji przed się wzięć

w ra mach po szcze gól nych stop ni alar mo wych CRP

[7] Pą czek W., Pią tek Z. (red.), Za sa dy funk cjo no wa -

nia Na ro do we go Sys te mu Po go to wia Kry zy so we go, wyd.

SRWO, War sza wa 2007.

[8] Pią tek Z. (red.), Na ro do wy Sys tem Po go to wia Kry -

zy so we go, wyd. SRWO, War sza wa 2007.

[9] Wró bel R., Przy go to wa nie pod mio tów ochro ny in -

fra struk tu ry kry tycz nej w Pol sce, wyd. SGSP, War sza -

wa 2016.

[10] Ka ta log in cy den tów jest zde fi nio wa ny w tre ści za -

łącz ni ka do roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz -

nych z 22 lip ca 2016 r. w spra wie ka ta lo gu in cy den-

tów o cha rak te rze ter ro ry stycz nym (DzU z 2016 r.

poz. 1092).
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po przed nim ar ty ku le omó wi łem isto tę pra wa do lo ka lu
miesz kal ne go. Tym ra zem przy bli żę i skon fron tu ję upraw -
nie nie do kwa te ry tym cza so wej z upraw nie niem do lo ka lu

miesz kal ne go oraz wy ka żę po do bień stwa i róż ni ce mię dzy ni mi.

Kie dy i dla ko go?
W art. 74 ust. 1a usta wy z 24 sierp nia 1991 r. o Pań stwo wej Stra ży Po -

żar nej (DzU z 2016 r. poz. 603 ze zm. – da lej: usta wa o PSP) czy ta my, że
je że li w miej sco wo ści, w któ rej stra żak mia no wa ny na sta łe peł ni służ bę
lub też w miej sco wo ści po bli skiej nie ma moż li wo ści przy dzie le nia lo ka -
lu miesz kal ne go, mo że on otrzy mać kwa te rę tym cza so wą na okres peł nie -
nia służ by w tej miej sco wo ści. Zgod nie z ko lej nym prze pi sem tak że
stra żak w służ bie przy go to waw czej mo że otrzy mać kwa te rę tym cza so wą
w miej sco wo ści, w któ rej peł ni służ bę al bo w miej sco wo ści po bli skiej.

Z przy to czo nych re gu la cji wy ni ka, że kwa te ra tym cza so wa jest trak -
to wa na ja ko al ter na ty wa dla lo ka lu miesz kal ne go (w przy pad ku bra ku
moż li wo ści je go przy dzia łu). Jest po za tym upraw nie niem przy słu gu ją -
cym szer sze mu gro nu ad re sa tów, gdyż obej mu je zarówno stra ża ków
w służ bie sta łej, jak i przy go to waw czej. Co waż ne, przy dział kwa te ry tym -
cza so wej na stę pu je tyl ko na okres służ by w da nej jed no st ce or ga ni za cyj -
nej PSP. To wła śnie sta no wi o tym cza so wo ści kwa te ry.

De fi ni cja
War to w tym miej scu za sta no wić się, czym jest kwa te ra tym cza so wa.

Sto sow nie do dys po zy cji art. 76 ust. 5 usta wy o PSP, na kwa te ry tym cza -
so we prze zna cza się lo ka le miesz kal ne al bo po miesz cze nia ada pto wa ne
na miesz kal ne, bę dą ce w na le ży tym sta nie tech nicz nym i sa ni tar nym, któ -
re znaj du ją się w bu dyn kach na te re nie za mknię tym lub w bu dyn kach
prze zna czo nych na ce le służ bo we. Już w na stęp nym ustę pie te go prze pi -
su usta wo daw ca sta no wi, że kwa te rą tym cza so wą mo że być lo kal miesz -
kal ny lub po miesz cze nie ad op to wa ne na miesz kal ne o po wierzch ni
nie od po wia da ją cej przy słu gu ją cym stra ża ko wi nor mom za lud nie nia. Przy -
po mnę w tym miej scu że nor ma za lud nie nia wy no si od 7 do 10 m2 po -
wierzch ni miesz kal nej li czo nej ja ko po wierzch nia po koi znaj du ją cych się
w lo ka lu. Przy kła do wo: stra ża ko wi z upraw nie nia mi do czte rech norm za -
lud nie nia przy słu gu je po wierzch nia miesz kal na od 28 do 40 m2. 

Usta wa o PSP nie wpro wa dza de fi ni cji le gal nej te re nu za mknię te go.
Za sad ne bę dzie za tem od wo ła nie się do wła ści wych prze pi sów w sys te -
mie pra wa. Zgod nie z art. 2 pkt 9 usta wy z 17 ma ja 1989 r. Pra wo geo de -
zyj ne i kar to gra ficz ne (DzU z 2016 r. poz. 1629 ze zm.), te re na mi
za mknię ty mi są te re ny o cha rak te rze za strze żo nym ze wzglę du na bez pie -
czeń stwo i obron ność pań stwa, okre ślo ne przez mi ni strów i kie row ni ków

urzę dów cen tral nych. Wy star czy tu wspo mnieć, że te re ny te ce chu je spe -
cjal ny re żim praw ny. Przy kła do wo, dzia łal ność go spo dar cza lub choć by
na wet pra ce geo de zyj ne mo gą być pro wa dzo ne na te re nie za mknię tym tyl -
ko za zgo dą or ga nu. Bu dyn ka mi wy ko rzy sty wa ny mi do ce lów służ bo -
wych bę dą bu dyn ki słu żą ce PSP do re ali za cji usta wo wych za dań. Brak
jest tu od nie sień do for my praw nej wła da nia ta kim bu dyn kiem.

Na mar gi ne sie war to od no to wać, że usta wa z 22 czerw ca 1999 r. o za -
kwa te ro wa niu Sił Zbroj nych Rze czy po spo li tej Pol skiej (DzU z 2016 r.
poz. 207 ze zm.) od zna cza się w kwe stii kwa ter tym cza so wych da le ko po -
su nię tym prag ma ty zmem. De fi niu je je ja ko lo ka le miesz kal ne prze zna -
czo ne do za kwa te ro wa nia żoł nie rzy za wo do wych uję tych w wy ka zie
kwa ter pro wa dzo nym na pod sta wie od ręb nych prze pi sów (art. 1a ust. 1
pkt 2 tej usta wy).

Ra tio le gis
Je śli ze sta wi my kil ka oko licz no ści, to od po wiedź na py ta nie o sens

usta no wie nia in sty tu cji kwa te ry tym cza so wej w usta wie o PSP sta je się
dość oczy wi sta. 

Na le ży pa mię tać, że kwa te rę moż na przy dzie lić stra ża ko wi, gdy nie
ist nie je (z bli żej nie spre cy zo wa nych przez usta wo daw cę po wo dów) moż -
li wość przy dzie le nia mu lo ka lu miesz kal ne go. Po nad to – zgod nie z art. 76
ust. 10 pkt 1 usta wy o PSP – przy przy dzie la niu lo ka lu miesz kal ne go or -
gan mo że po mi nąć nie któ re kry te ria, je że li stra żak już zaj mu je kwa te rę
tym cza so wą. Gdy stra żak otrzy mał przy dział kwa te ry tym cza so wej,
przez 5 lat nie moż na mu wy pła cać rów no waż ni ka za brak lo ka lu. Co waż -
ne, usta wa expre ssis ver bis na zy wa okres prze by wa nia na kwa te rze tym -
cza so wej okre sem ocze ki wa nia na przy dział lo ka lu miesz kal ne go (art. 78
ust. 4 usta wy o PSP). Ze sta wie nie po wyż szych oko licz no ści wska zu je, że
isto tą tym cza so wo ści kwa te ry jest stwo rze nie stra ża ko wi wa run ków
do ocze ki wa nia na przy dział lo ka lu.

Umo wa
De cy zja o przy dzia le kwa te ry tym cza so wej sta no wi dość moc ny ty tuł

praw ny. 
Za rów no przy dział lo ka lu miesz kal ne go, jak i kwa te ry tym cza so wej

nie po wo du je oczy wi ście prze nie sie nia pra wa wła sno ści na stra ża ka. Na -
rzę dziem na wią za nia wię zi praw nej po mię dzy upraw nio nym z de cy zji
funk cjo na riu szem a za rzą dza ją cym jest cy wil no praw na umo wa naj mu. 

Prze słan ki do wy da nia de cy zji o zwol nie niu kwa te ry tym cza so wej są
na to miast zbli żo ne do prze sła nek prze wi dzia nych dla zwol nie nia lo ka lu
miesz kal ne go (art. 83 ust. 3 usta wy o PSP). Ewen tu al ne przy czy ny wzru -
sze nia sta nu usta lo ne go de cy zją o przy dzia le kwa te ry, tj. wła śnie prze słan -
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ki do wy da nia de cy zji o zwol nie niu kwa te ry, zbli ża ją trwa łość de cy zji
o przy dzia le kwa te ry do trwa ło ści de cy zji o przy dzia le lo ka lu miesz kal -
ne go.

Opusz cze nie kwa te ry
Stra żak zwal nia kwa te rę tym cza so wą po wy da niu wo bec nie go sto -

sow nej de cy zji (któ ra mu si zy skać wa lor osta tecz no ści) w przy pad ku 
wy stą pie nia czte rech oko licz no ści. Bę dą to:

1) zwol nie nie ze służ by,
2) prze nie sie nie do służ by w in nej miej sco wo ści (zmia na jed nost ki or -

ga ni za cyj nej),
3) wy stą pie nie oko licz no ści, o któ rych mo wa w ust. 1 pkt 1, 3-6 i usta -

wy o PSP (z waż niej szych wy pa da wy mie nić pod na jem kwa te ry, uzy ska -
nie ty tu łu praw ne go do lo ka lu w miej scu peł nie nia służ by lub
w miej sco wo ści po bli skiej, nie pła ce nie czyn szu),

4) przy dział lo ka lu miesz kal ne go.
Kwa te ra jest więc wy god nym i uży tecz nym in stru men tem po li ty ki

miesz ka nio wej or ga nów PSP. 
Stra żak zaj mu ją cy kwa te rę jest na swój spo sób uprzy wi le jo wa ny

wzglę dem in nych funk cjo na riu szy ocze ku ją cych na przy dział lo ka lu. 
Na le ży pa mię tać, że or gan PSP wła ści wy do przy dzie la nia lo ka lu miesz -
kal ne go mo że (je że li tyl ko ze chce sko rzy stać z tej moż li wo ści) uznać, że
stra żak zaj mu ją cy kwa te rę tym cza so wą ma pierw szeń stwo przy przy dzia -
le lo ka lu. Le ży to w ge stii swo bod ne go uzna nia or ga nu.

Do dat ko we Êwiad cze nia
War to rów nież mieć na uwa dze fakt, że stra żak prze by wa ją cy na kwa -

te rze tym cza so wej jest upraw nio ny do rów no waż ni ka za brak lo ka lu
miesz kal ne go, je że li w cią gu 5 lat od dnia przy dzia łu kwa te ry tym cza so -
wej na dal nie bę dzie ist nia ła moż li wość przy dzie le nia mu lo ka lu miesz -
kal ne go. Cie ka wy jest spo sób przy zna wa nia świad cze nia. Ist nie ją róż ne
po glą dy na kwe stię wszczę cia po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go w tej spra -
wie, tj. czy po win no ono zo stać wszczę te z urzę du, czy na wnio sek stro -
ny. Wąt pli wo ści ro dzą się z upraw nie nia stra ża ka ko rzy sta ją ce go z kwa te ry
tym cza so wej tak że do rów no waż ni ka za re mont lo ka lu (art. 77 ust. 2 usta -
wy o PSP). W tym miej scu na le ży zwró cić uwa gę, że upraw nie nie do rów -
no waż ni ka za re mont al bo za brak lo ka lu miesz kal ne go usta la się
na pod sta wie zło żo ne go przez stra ża ka oświad cze nia miesz ka nio we go
(art. 79 ust. 2 usta wy o PSP). Oby dwa świad cze nia są więc świad cze nia -
mi usta la ny mi na wnio sek. Uży cie przez usta wo daw cę sło wa „al bo” wska -
zu je na moż li wość wy bo ru po mię dzy jed nym a dru gim świad cze niem.
Po wyż sze mo że skła niać do kon klu zji, że to stra żak de cy du je, czy po upły -
wie 5 lat miesz ka nia na kwa te rze tym cza so wej wy stą pi z wnio skiem
o usta le nie upraw nie nia do rów no waż ni ka za brak lo ka lu w miej scu peł -
nie nia służ by.

Bez spor ne jest na to miast po ten cjal ne upraw nie nie do dwóch rów no -
waż ni ków. Opi sa na nor ma obej mu je tak że sy tu ację stra ża ka, któ ry
przed przy dzia łem kwa te ry tym cza so wej miał usta lo ne upraw nie nie
do rów no waż ni ka za brak lo ka lu miesz kal ne go, gdzie wy pła tę świad cze -
nia za wie sza się na okres mak sy mal nie 5 lat. 

Upraw nie nie do kwa te ry tym cza so wej to za tem al ter na ty wa dla lo ka -
lu miesz kal ne go, po zwa la ją ca na po bie ra nie in nych świad czeń (rów no -
waż nik za brak lo ka lu miesz kal ne go, po moc fi nan so wa). Stwa rza
do dat ko wo moż li wość pod ję cia dzia łań w kie run ku sa mo dziel ne go za spo -
ko je nia po trzeb miesz ka nio wych. 

st. sekc. Do mi nik Ka bat peł ni słu˝ b´ 
w Wy dzia le Lo gi sty ki i In fra struk tu ry w Biu rze Lo gi sty ki KG PSP
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on Ka bat Zinn w książ ce „Ży cie – pięk -
na ka ta stro fa” opi su je praw dzi wą hi sto -
rię po ka zu ją cą, po co na tu ra wy po sa ży ła

nas w re ak cję stre so wą. „Ar nold Le me rand 
z So uth ga te w sta nie Mit chi gan ma 56 lat i sześć
lat te mu prze żył za wał. W efek cie nie mo że
dźwi gać nic cięż kie go. Ale w tym ty go dniu, kie -
dy 5-let ni Phi lip Toth utknął pod że liw ną ru rą
w po bli żu pla cu za baw, Le me rand z ła two ścią
uniósł ru rę i oca lił dziec ku ży cie. Pod no sząc ru -
rę, po my ślał, że mu si ona wa żyć ze 130 al bo
i 180 kg. W rze czy wi sto ści wa ży ła po -
nad 800 kg, pra wie to nę. Po ca łym zda rze niu 
ru rę pró bo wa li – bez po wo dze nia – unieść
wspól nie Le me rand, je go do ro śli sy no wie,
dzien ni ka rze i po li cjan ci” (cy tat z ma ga zy nu
„Bo ston Glo be” z 1 li sto pa da 1980 r.).

Cze mu słu ̋y stres?
Spraw ność ludz kie go cia ła jest do praw dy za -

dzi wia ją ca. W chwi li stre su, kie dy sy tu acja wy -
ma ga na tych mia sto we go dzia ła nia, or ga nizm
po tra fi zmo bi li zo wać nie sa mo wi te po kła dy
ener gii i si ły. Ja kie pro ce sy za cho dzą wów czas
w cie le? Wy obraź my so bie, że znaj du je my się
w sy tu acji za gra ża ją cej na sze mu ży ciu, na przy -
kład je ste śmy ata ko wa ni przez dzi kie go lwa
na sa wan nie. Idzie my bez tro sko, roz ko szu jąc się
pięk ną po go dą i zje dzo nym przed chwi lą po sił -
kiem. Na sze cia ło znaj du je się w swo im na tu ral -
nym sta nie – jest zre lak so wa ne, swo bod ne.

Na gle na ścież ce po ja wia się lew. Or ga nizm zo -
sta je po sta wio ny w stan alar mu – stre su. Re ak -
cję tę po tocz nie okre śla się mia nem „walcz lub
ucie kaj”, a każ da z tych stra te gii po trze bu je wie -
le ener gii. 

Wy star czy 1/12 se kun dy, aby w or ga ni zmie
na stą pi ła ka ska da zja wisk. Po zi den ty fi ko wa niu
bodź ca ja ko za gro że nia mózg (a do kład nie rzecz
uj mu jąc mózg ga dzi, czy li część nie za leż -

na od świa do mo ści) oraz układ lim bicz ny wy -
sy ła ją sy gnał: „Za gro że nie! Roz kaz go to wo ści”.
Dzie je się to po przez in for ma cję wy sła ną z pod -
wzgó rza do ukła du ner wo we go, któ ry do dat ko -
wo po wia da mia sys tem hor mo nal ny o za po-
trze bo wa niu na su perza so by, np. w po sta ci ad -
re na li ny. Re ak cja na stę pu je bez aktywności ko -
ry mó zgo wej, czy li bez udzia łu my śle nia.
My śle nie to wbrew po zo rom po wol ny pro -

KWIECIEŃ 2017 /44

ZDROWIE

TO MASZ ZA LAS

Czym jest stres, jakie
ma objawy

psychologiczne
i fizjologiczne, jak

wpływa na organizm?
Rozpoczynamy serię
artykułów, w których

przybliżymy naturę
stresu i sposoby
zarządzania nim

w codziennym życiu.

J

Wróg czy 
przy ja ciel?

fo
t. 
Pi
ot
r T
ab
en
ck
i /
 a
rc
h.
 P
P



ces – w po je dyn ku na szyb kość z tzw. mó zgiem
emo cjo nal nym z gó ry ska za ne jest na po raż kę.
Dzię ki te mu, że zo sta je wy łą czo ne, moż li we jest
dzia ła nie i po dej mo wa nie de cy zji w ułam kach
se kun dy. W mo men cie wy stą pie nia stre so ra ca -
ły or ga nizm mo bi li zu je wszyst kie swo je za so by,
aby od nieść suk ces w star ciu z za gro że niem,
wro giem, wy zwa niem. Po trzeb na jest si ła i szer -
sza per cep cja. Sta je my się bar dziej uważ ni
i czuj ni – wy szu ku je my sy gna ły za gro że nia,
chce my le piej kon tro lo wać sy tu ację. 

Na po zio mie fi zjo lo gicz nym wzbu dza nie
ener gii – w naj więk szym stop niu dzię ki ad re na -
li nie – od by wa się w na stę pu ją cy spo sób. Źre ni -
ce roz sze rza ją się, by wpu ścić wię cej świa tła
i le piej wi dzieć, do strzec za gro że nie. Wło sy
na gło wie uno szą się – z jed nej stro ny je ste śmy
bar dziej uczu le ni na wi bra cje, z dru giej – na sze
cia ło sta je się więk sze, co mo że peł nić funk cję
od stra sza ją cą dla po ten cjal nych wro gów. Od -
dech i puls przy śpie sza, mię sień ser co wy bar -
dziej się kur czy, pra cu je moc niej, pod no sząc
ci śnie nie krwi. Wy daj ność ser ca zwięk sza się
czte ro - lub pię cio krot nie – ser ce jest w sta nie do -
star czyć wię cej krwi w krótszym cza sie
do wszyst kich na rzą dów, któ re te go po trze bu ją.
Wię cej krwi i tle nu tra fia do mię śni, któ re przy -
go to wu ją się na wal kę lub uciecz kę. A wię cej
tle nu to wię cej ener gii. Krew jest prze kie ro wy -
wa na do ukła du mię śnio we go – szcze gól nie
do rąk i nóg, co ma umoż li wić efek tyw ną wal kę
lub uciecz kę. Or ga nizm za gęsz cza też krew, co
przy zra nie niach chro ni przed wy krwa wie niem
(krew szyb ciej za krzep nie). Sys tem ner wo wy
czę ścio wo wy łą cza ner wy czu cio we w skó rze
i in nych miej scach – po to, aby śmy prze sta li
czuć ból, by nie od wra cał na szej uwa gi pod czas
wal ki. 

Z dru giej stro ny or ga nizm sta ra się wy łą czyć
wszyst kie funk cje, któ re nie są nie zbęd ne
do zmie rze nia się z za gro że niem. Ak tyw ność
ukła du po kar mo we go zo sta je wstrzy ma na – wy -
dzie la się mniej so ków tra wien nych, mniej śli -
ny, zwal nia pe ry stal ty ka je lit, od ci na ny jest
do pływ krwi do ukła du tra wien ne go. Na gły stres
wią że się z na tych mia sto wym wy zwa niem.
Dzia łać trze ba te raz – tra wie nie moż na odło żyć,
przez co oszczę dza my ener gię po trzeb ną na ade -
kwat ne dzia ła nie. Jest w tym du ża mą drość or -
ga ni zmu. Po co przej mo wać się tym, co ma my
tra wić, w sy tu acji, kie dy sa mi za raz mo że my zo -
stać stra wie ni (przez lwa). Na po zio mie wra żeń
cie le snych od pływ krwi z ukła du tra wien ne go
mo że być od czu wa ny ja ko „mo tyl ki w brzu chu”.
Układ im mu no lo gicz ny zo sta je wy łą czo -
ny – bak te rie, wi ru sy prze sta ją być zwal cza ne.
Po dob nie jak w przy pad ku tra wie nia – chwi lo -
wy prze stój w tym ob sza rze w ni czym nie za -

szko dzi, a uzy ska na stąd ener gia zwięk sza na sze
szan se na zwy cię stwo i prze ży cie. Ko mór ki or -
ga ni zmu, do sta jąc sy gnał ad re na li no wy, prze sta -
ją się dzie lić, nie po wsta ją no we ko mór ki. Pła ty
czo ło we mó zgu – od po wie dzial ne za pro ce sy
my ślo we i kon tro lę emo cji – zo sta ją wy łą czo ne.
Ta część mó zgu po bie ra naj wię cej tle nu. My śle -
nie kosz tu je, a wa lu tą jest tlen, któ ry w sy tu acji
wal ki lub uciecz ki jest nie zbęd ny do za si la nia
mię śni.

Pro ces, któ re go opi sa nie zaj mu je ty le cza su,
trwa za le d wie uła mek se kun dy. Or ga nizm zo sta -
je po sta wio ny w stan peł nej mo bi li za cji. Od cię -
cie my śle nia w sy tu acjach eks tre mal nych nie
ozna cza, że nie po tra fi my po dej mo wać de cy zji.
Wprost prze ciw nie – dzię ki te mu wy ostrza ją się
zmy sły, któ re z peł ną mo cą wy pa tru ją gro żą ce -
go nie bez pie czeń stwa i sy gna łów z oto cze nia
po zwa la ją cych pod jąć wła ści we kro ki. 

Mal colm Gla dwell w książ ce „Błysk. Po tę -
ga prze czu cia” opi su je hi sto rię, któ rą prze ży li
stra ża cy pod czas jed nej z – wy da wa ło by
się – ru ty no wych ak cji ga sze nia po ża ru w par -
te ro wym do mu. Ogień opa no wał kuch nię, stra -
ża cy roz wi nę li wę że i za czę li po da wać wo dę.
Do wód ca, zda jąc póź niej re la cję z ak cji, mó wił
o swo im prze czu ciu, że coś by ło nie tak. Mi mo
po da nia stru mie nia wo dy ogień nie gasł tak, jak
po wi nien. Po dą ża jąc za gło sem in tu icji, na tych -
miast na ka zał wy co fa nie się, mi mo że nie wie -
dział, dla cze go tak zro bił. Se kun dę po wyj ściu
stra ża ków za pa dła się pod ło ga. Oka za ło się, że
źró dło ognia by ło zlo ka li zo wa ne w piw ni cy. 
De cy zja, któ ra ura to wa ła ży cie stra ża ków, zo sta -
ła pod ję ta bez udzia łu pro ce sów my ślo wych.
Na py ta nie, co po mo gło ją pod jąć, do wód ca od -
po wie dział, że pew nie ko rzy stał z po strze ga nia
po za zmy sło we go. Czy jed nak na pew no? Psy -
cho log ba da ją cy ak cję nie wie rzył w in ter pre ta -
cję stra ża ka. Cier pli wie drą żył te mat, za da jąc
co raz to no we py ta nia. W to ku roz mo wy wie le
się wy ja śni ło: do wód ca miał zwy czaj nie za kry -
wa nia uszu pod czas ak cji – po ma ga ło mu to
w okre śle niu tem pe ra tu ry ognia. Tam te go
dnia – jak póź niej przy znał – za sko cze niem by -
ła nie zwy kle wy so ka tem pe ra tu ra ognia, jak
na zwy kły po żar w kuch ni, z któ ry mi prze cież
już ty le ra zy się spo ty kał. Za sko czy ło go też od -
czu cie, że ogień nie był „tak gło śny, jak po wi -
nien być, bio rąc pod uwa gę je go tem pe ra tu rę”.
Na po zio mie men tal nym do wód ca uświa do mił
so bie to do pie ro du żo póź niej, na po zio mie zmy -
sło wym – trwa ło to se kun dy. Te se kun dy po zwo -
li ły pod jąć de cy zję i ura to wać ży cie je go
i ko le gów. 

Przy pa dek ten po ka zu je, do cze go zdol ne jest
na sze cia ło w sy tu acjach kry zy so wych. Nie
dość, że po tra fi zmo bi li zo wać ogrom ne ilo ści

ener gii, to jesz cze dzię ki wy ostrze niu zmy słów
i kon cen tra cji tyl ko na tym, co nie zbęd ne, po -
zwa la na po dej mo wa nie bły ska wicz nych de cy -
zji, któ re mo gą przesądzić o ży ciu lub zdro wiu. 

Kie dy stres sta je si´ pro ble -
mem? 
Me cha nizm re ak cji stre so wej nie zmie nił się

od cza su, kie dy na si przod ko wie po lo wa li na ma -
mu ty. Naj pierw ku mu la cja ener gii (ak ty wa cja
ukła du ner wo we go i hor mo nal ne go), póź niej 
fi zycz na wal ka lub uciecz ka – tym sa mym roz -
ła do wa nie ener gii, a na ko niec za słu żo ny 
od po czy nek, kie dy na stę pu je re ge ne ra cja wszyst -
kich sys te mów or ga ni zmu. Te trzy ele men ty pro -
ce su są nie zbęd ne dla utrzy ma nia zdro wia. 
Aby jed nak mo gło dojść do fa zy re ge ne ra cji, nie -
zbęd na jest fa za dru ga, w któ rej wzbu dzo na ener -
gia zo sta nie roz ła do wa na. 

Jak wy glą da więk szość stre sów w ży ciu dzi -
siej sze go czło wie ka? Pro ble my fi nan so we, cho -
ro ba w ro dzi nie, pro ble my w re la cjach – czy to
za wo do wych, czy też oso bi stych, po czu cie by -
cia nie do ce nia nym w pra cy (al bo nie wy star-
cza ją co wy na gra dza nym fi nan so wo i po za-
fi nan so wo), po czu cie od po wie dzial no ści, na pię -
ty har mo no gram, brak cza su, pro ble my z po go -
dze niem róż nych ról ży cio wych, za wo do wych
i oso bi stych – to tyl ko nie któ re ze współ cze -
snych stre so rów. Więk szość z nich ab so lut nie
nie wy ma ga fi zycz nej mo bi li za cji. Nie jest mą -
drym roz wią za niem fi zycz na wal ka lub uciecz -
ka, kie dy spo ty ka my się z kry ty ką sze fa,
nie przy jem ną roz mo wą te le fo nicz ną, czy też
dziec kiem, któ re wzbu dza na szą iry ta cję swo im
upo rem. 

Po wyż sze sy tu acje do ty czą ze wnętrz nych
stre so rów, a war to zwró cić uwa gę, że istot nym
czyn ni kiem stre su mo że być tak że nasz umysł.
Za mar twia nie się, po wra ca nie my śla mi do trud -
nych sy tu acji, ob wi nia nie sie bie, uru cha mia nie
kry ty ka we wnętrz ne go, któ ry za miast przy no sić
nam wspar cie w trud nych sy tu acjach, rzu ca nam
kło dy pod no gi – to wszyst ko jest zna czą cym ele -
men tem stre so gen nym w ży ciu wie lu lu dzi. Ba -
da nia po ka zu ją, że ci, któ rzy ma ją pre dys po zy cje
do te go ty pu po sta wy, po tra fią wy twa rzać w ten
spo sób na wet 80% ca łe go stre su ży cio we go.

W pra cy stra ża ka do dat ko wym stre sem mo -
że być po czu cie od po wie dzial no ści za de cy zje –
po dej mo wa ne cza sa mi w ułam kach se kun dy
na miej scu wy pad ku, po ża ru itp. Po czu cie źle
pod ję tej de cy zji (ba, już na wet roz my śla nie, czy
pod ję ło się wła ści wą de cy zję) sa mo w so bie jest
czyn ni kiem stre so gen nym. Szcze gól nie ob cią -
ża ją ce by wa ją sy tu acje, w któ rych po ja wi ły się
ofia ry śmier tel ne, a naj bar dziej ob cią ża ją ce – je -
śli by ły ni mi dzie ci. Po dob nie stre so gen ne mo -
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że być prze ko na nie, że za wsze trze ba być sil -
nym – szcze gól nie w sy tu acjach, w któ rych spo -
ty ka my się z bez sil no ścią, bra kiem kon tro li
i swo bo dy po dej mo wa nia de cy zji.

We wszyst kich opi sa nych po wy żej przy pad -
kach or ga nizm mo że pod jąć de cy zję o po sta wie -
niu swo ich sys te mów w stan go to wo ści – re ak cji
stre so wej. Kie dy to na stą pi (przy po mi nam: dzie -
je się to w 1/12 se kun dy) – nie ma już od wro tu.
Wzbu dzo na ener gia mu si zo stać wy ko rzy sta na.
Je że li sy tu acja do ty czy na praw dę za gro że nia ży -
cia i wy ma ga wal ki lub uciecz ki – spo żyt ku je -
my ją, spa li my hor mo ny oraz cu kier i wró ci my
do sta nu re lak su, w któ rym cia ło bę dzie mo gło
od po cząć. Co sta nie się z ener gią, je śli
jed nak nie za an ga żu je my cia ła w wy si łek
fi zycz ny? Me ta fo rycz nie moż na po wie -
dzieć, że ener gia, nie ma jąc uj ścia na ze -
wnątrz, zwró ci się do środ ka. Na stą pi
zja wi sko im plo zji – za miast wy buch nąć
na ze wnątrz, ener gia ude rzy w na rzą dy
we wnętrz ne. Za zwy czaj naj bar dziej
ucier pi naj słab szy punkt or ga ni zmu, np.
układ ner wo wy (co mo że do pro wa dzić
do sta nów lę ko wych, roz draż nie nia), ser -
ce i układ krą że nia (co wią że się z ry zy -
kiem za wa łu, pro ble ma mi z ci śnie niem),
układ tra wien ny – tu skut kiem bę dą wrzo dy, pro -
ble my z tra wie niem, układ im mu no lo gicz -
ny – ry zy ko no wo two rów itp.

To nor mal ne, że w wie lu sy tu acjach stre so -
wych nie od re ago wu je my fi zycz nie, nie krzy -
czy my na in nych, nie wal czy my. Ży je my
prze cież w cy wi li zo wa nym świe cie. Jed nak
na ko niec dnia za po mi na my o tym, że w na szej
krwi krą żą hor mo ny stre su i cu kier, któ re do ma -
ga ją się wy ko na nia fi zycz nej pra cy. Wzbu dzo -
na ener gia mu si zo stać roz ła do wa na. Wie czo rem
mo że my od czu wać brak ener gii i si ły, co w wie -
lu wy pad kach nie jest praw dą. Je że li w cią gu
dnia na stą pi ła im plo zja – ma my jej nad miar,
a zmę cze ni je ste śmy jej tłu mie niem. Aby się
o tym prze ko nać, mo że my zro bić ma ły eks pe ry -
ment – po stre su ją cym dniu, ob cią że ni po czu -
ciem zmę cze nia, zmu śmy się do te go, aby
po bie gać lub po jeź dzić na ro we rze. Je że li po ta -
kim tre nin gu bę dzie my czu li się bar dziej wy po -
czę ci niż przed nim, bę dzie to świad czy ło o tym,
że wcze śniej sze po czu cie zmę cze nia by ło skut -
kiem im plo zji, a nie fak tycz nym zmę cze niem. 

Skut ki dla or ga ni zmu i psy chi ki
Co dzie je się, kie dy nie je ste śmy w sta nie od -

re ago wy wać na bie żą co stre su, je śli po jed nej
im plo zji na stę pu je ko lej na, póź niej na stęp -
na i jesz cze jed na? Wie czo rem kła dzie my się
spać z na dzie ją na wy po czy nek, jed nak ze
wzglę du na krą żą ce we krwi hor mo ny je go ja -

kość bę dzie bar dzo kiep ska. Po tem wsta nie ko -
lej ny dzień, a z nim ko lej ne stre sy, ko lej ne im -
plo zje. Nasz or ga nizm za zwy czaj wy ka zu je się
w ta kich sy tu acjach du żą mą dro ścią. Wy sy ła
nam sy gna ły – ostrze że nia, któ rych ce lem jest
zwró ce nie na szej uwa gi na to, że stres nie zo stał
od re ago wa ny i war to coś z tym zro bić.

Jak wy glą da ją ostrze że nia? Po ja wia ją się bó -
le mię śni i sta wów – chro nicz nie na pię te mię -
śnie na ci ska ją na sta wy. Ma my pro ble my ze
snem – wie czo rem trud no za snąć, w gło wie kłę -
bią się my śli, prze ży wa my po raz ko lej ny to, co
się wy da rzy ło lub ma się wy da rzyć. Na wet je śli
uda nam się za snąć, wy bu dza my się, or ga nizm

nie po tra fi prze łą czyć się w tryb re ge ne ra cji. 
Ra no bu dzi my się z uczu ciem lę ku – za zwy czaj
na stę pu je to mię dzy 3.00 a 5.00. O tej po rze spa -
da ci śnie nie, zwal nia tęt no, od dech i me ta bo -
lizm – or ga nizm wcho dzi w stan swo istej
hi ber na cji, kie dy mo że się naj szyb ciej i naj ko -
rzyst niej zre ge ne ro wać. Nie na stą pi to jed nak,
je śli we krwi krą żą nie spa lo ne hor mo ny stre su
i cu kier. W week en dy al bo pod czas urlo pu po -
ja wia się nie po kój – ni by to czas, kie dy wresz -
cie mo że my od po cząć, ale ja koś wszyst ko
w tym prze szka dza. Sta je my się draż li wi, drob -
ne rze czy wy trą ca ją nas z rów no wa gi.

Świa do mość ostrze żeń or ga ni zmu mo że spo -
wo do wać, że za opie ku je my się nim i po zwo li -
my so bie od re ago wać stres każ de go dnia
zgod nie z za sa dą „od re aguj, za nim od pocz -
niesz”. Wie lu z nas jed nak igno ru je ostrze że nia.
Co ro bi wte dy or ga nizm? Za czy na stop nio wo
wy łą czać pew ne funk cje. Po ja wia ją się pro ble -
my z pa mię cią. W pierw szej ko lej no ści zo sta ją
osła bio ne skó ra, wło sy i pa znok cie – z punk tu
wi dze nia ca łe go sys te mu są naj mniej waż ne (np.
w po rów na niu do ser ca lub żo łąd ka), or ga nizm
po bie ra z nich po trzeb ne mi kro - i ma kro ele men -
ty, któ re są wy płu ki wa ne przez stres. Oczy sta ją
się ma to we. Za ni ka łak nie nie (nie do ty czy to
osób, któ rych stra te gią an ty stre so wą jest „za ja -
da nie stre su”). Tra ci my ocho tę na seks. Uni ka -
my spo tkań z ludź mi. Wy co fu je my się
z kon tak tu ze świa tem – wy czer pa ny or ga nizm

chciał by przejść w stan swo istej hi ber na cji, co
umoż li wi ło by mu szyb szą re ge ne ra cję. For ma ta
po ja wia się czę sto u cho rych zwie rząt, któ re za -
szy wa ją się w no rze, le żą pół mar twe, aż or ga -
nizm od bu du je wszyst ko, co zo sta ło nad uży te.
U lu dzi czę sto ten me cha nizm nie dzia ła, po nie -
waż umysł na to nie po zwa la („Jak mo żesz nic
nie ro bić, kto spła ci kre dy ty?”, „Nie mo żesz te -
raz cho ro wać – stra cisz przez to pra cę”, „Je że li
ty te go nie zro bisz, to kto?”) Z po wo du tak sil -
ne go dzia ła nia umy słu w kry tycz nych przy pad -
kach in du ku je się u lu dzi śpiącz kę far ma-
ko lo gicz ną al bo prze pi su je le ki psy cho tro po -
we – po zwa la to odłą czyć umysł.

Wszyst kie te re ak cje są wo ła niem or -
ga ni zmu o wła ści we za ję cie się nim. Im
wcze śniej to zro bi my, tym ła twiej i szyb -
ciej wró ci on do rów no wa gi. Igno ro wa -
nie ich zbyt dłu go mo że do pro wa dzić
do syn dro mu wy pa le nia ener ge tycz ne go,
wyj ście z ta kie go sta nu mo że już wy ma -
gać po mo cy spe cja li sty. 

Jak so bie ra dziç ze stre -
sem?

Ge ne ral nie naj waż niej szą za sa dą jest
„od re aguj, za nim od pocz niesz”. Po zwa la

ona na do peł nie nie na tu ral ne go cy klu:
stres – wy si łek – re ge ne ra cja, któ re go wszyst kie
eta py mu szą być za cho wa ne. 

Po za tym mo że my po pra co wać nad wdro że -
niem co dzien nych, pro stych na wy ków. Sto so -
wa ne sys te ma tycz nie, mo gą zna czą co pod nieść
ja kość ży cia. Na wy ki te do ty czyć mo gą sfe ry fi -
zycz nej (np. re gu lar ny wy si łek fi zycz ny), emo -
cjo nal nej (np. na wyk wzbu dza nia po zy tyw nych
emo cji przez zaj mo wa nie się tym, co spra wia
nam przy jem ność), men tal nej (np. na wyk ro bie -
nia jed nej rze czy na raz, któ ry przy czy nia się
do wy twa rza nia ener gii, któ rą Ja poń czy cy na zy -
wa ją jo ri ki – bar dzo po ma ga ją w tym prak ty ki
mind ful ness) oraz du cho wej (np. znaj do wa nie
głęb sze go sen su w tym, co ro bi my). Pra ca
nad na wy ka mi mo że pro wa dzić do roz wi nię cia
te go, co psy cho lo go wie na zy wa ją oso bo wo ścią
od por ną na stres. 

Wię cej in for ma cji na ten te mat po ja wi się
w ko lej nych ar ty ku łach z cy klu za rzą dza nia stre -
sem i ener gią ży cio wą. Przyj rzy my się tak że bli -
żej sys te mo wi hor mo nal ne mu. Dziś po zna li śmy
dzia ła nie ad re na li ny, jed nak ma my tak że in ne
cu dow ne hor mo ny – w po sta ci en dor fin, do pa -
mi ny i oksy to cy ny, któ re mo gą od gry wać nie -
ma łą ro lę w re gu la cji emo cji i prze ży wa ne go
stre su. 

To masz Za las – tre ner Mind ful ness
MBLC, psy cho log, do rad ca szko le nio wy
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ZDROWIE

Generalnie najwa˝niejszà zasadà jest
„odreaguj, zanim odpoczniesz”. 

Pozwala ona na dopełnienie naturalnego
cyklu: stres – wysiłek – regeneracja, którego
wszystkie etapy muszà byç zachowane. 



d bę dą się one w dniach 8-10 czerw ca. Pa tro nat ho no ro wy
nad tym wy da rze niem ob ję li mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad -
mi ni stra cji Ma riusz Błasz czak oraz ko men dant głów ny Pań stwo -

wej Stra ży Po żar nej nad bryg. Le szek Su ski. 
– Ini cja ty wa, któ rej ce lem jest kon ty nu acja wy da rze nia bran żo we go

o ugrun to wa nej tra dy cji, cie szą ce go się do brą re pu ta cją w śro do wi sku stra -

ża ków Pań stwo wej Stra ży Po żar nej oraz człon ków służb i or ga ni za cji ra -

tow ni czych, z punk tu wi dze nia roz wo ju sys te mu ochro ny prze ciw po ża ro wej

z pew no ścią za słu gu je na wspar cie – pod kre śla ko men dant głów ny PSP 
nad bryg. Le szek Su ski.

IFRE-EXPO dla wszyst kich słu˝b
Tar gi skie ro wa ne są przede wszyst kim do Pań stwo wej Stra ży Po żar nej,

ochot ni czych stra ży po żar nych, pań stwo wych służb ra tow nic twa me dycz -
ne go, che micz ne go, tech nicz ne go, mor skie go czy ra dia cyj ne go, ale rów nież
do spo łecz nych or ga ni za cji ra tow ni czych, ta kich jak GOPR, TOPR, WOPR
czy PCK. 

Or ga ni za cję tar gów wspie ra tak że Od dział Wo je wódz ki Związ ku Ochot -
ni czych Stra ży Po żar nych RP Wo je wódz twa Świę to krzy skie go.

– Wszyst ko to, co dzie je się w Tar gach Kiel ce, oce niam bar dzo po zy tyw -

nie – mó wi Mi ro sław Paw lak, szef Oddzia łu. – Ja ko zwią zek bę dzie my tę

wy sta wę wspie rać.

Wa chlarz bran˝
Na Mię dzy na ro do wych Tar gach Sprzę tu i Wy po sa że nia Stra ży Po żar -

nej i Służb Ra tow ni czych KIELCE IFRE-EXPO znaj dą się m.in.: po jaz -
dy po żar ni cze – ga śni cze i spe cjal ne, środ ki ga śni cze i neu tra li zu ją ce,
wy po sa że nie ochron ne oraz odzież prze zna czo na dla służb spe cjal nych,
sprzęt stra żac ki, wy po sa że nie sa ni tar ne oraz le kar stwa pierw szej po mo -
cy, wy po sa że nie dla re miz stra żac kich i warsz ta tów. Bę dzie moż na rów -
nież zna leźć in for ma cje do ty czą ce ana li zy i roz po zna wa nia za gro żeń,
ba da nia przy czyn po ża rów, kon struk cyj nej ochro ny prze ciw po ża ro wej,
ochro ny prze ciw po wo dzio wej czy sy gna li za cji po ża ru (ręcz ne ostrze ga -
cze po ża ro we ROP).

Tar gi Kiel ce dla bez pie czeƒ stwa
KIELCE IFRE-EXPO 2017 to rów nież ra tow nic two spe cja li stycz ne:

che micz ne i eko lo gicz ne, me dycz ne, gór skie, wod ne, tech nicz ne – ko le jo -
we, dro go we, gór ni cze, wy soko ścio we oraz tech nicz ne sys te my za bez pie -
czeń. Czy li wszyst ko to, co wią że się z po pra wą bez pie czeń stwa
i ra to wa niem ży cia i zdro wia ludz kie go. 

– Tra dy cja or ga ni za cji w Kiel cach tar gów skie ro wa nych do służb mun du -

ro wych się ga lat 90. Ośro dek tar go wy w Kiel cach dą ży do re ali za cji ta kich

wy da rzeń, któ re zwią za ne są z po pra wą bez pie czeń stwa na ro do we go i bez -

pie czeń stwa pań stwa – pod kre śla Ka ta rzy na Pro stak, dy rek tor gru py pro jek -
tów Tar gów Kiel ce, opie kun wy sta wy KIELCE IFRE-EXPO 2017. 

– Tar gi po żar ni cze w Kiel cach zna ne są od wie lu lat, sta ły się wy da rze -

niem wy cze ki wa nym przez stra ża ków w Pol sce. Mię dzy in ny mi dzię ki te mu,

że kom plek so wo po ka zu ją współ cze sne moż li wo ści bran ży po żar ni czej. Sek -

tor urzą dzeń, tech no lo gii, za bez pie czeń roz wi ja się bar dzo dy na micz nie, dla -

te go wy sta wa mu si roz wi jać się wraz z nim. W tym ro ku za pra sza my na tar gi

KIELCE IFRE-EXPO. Sku pia my swą uwa gę tak że na jed nost kach OSP, któ -

rych stra ża cy, naj czę ściej re kru to wa ni spo śród rol ni ków, z po świę ce niem 

po ma ga ją swo im lo kal nym spo łecz no ściom. Do ce nia jąc ich trud, chce my, by

mie li szan sę po znać naj now sze tech ni ki, sprzęt, tak że ten, któ ry ma za pew -

niać im bez piecz ne dzia ła nie – mó wi dok tor An drzej Mo choń, pre zes Za rzą -
du Tar gów Kiel ce. 

Wie lo let nie do świad cze nie Tar gów Kiel ce oraz po ziom or ga ni za cji wy -
da rzeń skie ro wa nych do służb mun du ro wych i ra tow ni czych, w tym wła -
śnie stra ży po żar nych, są moc no do ce nia ne przez naj wyż sze kie row nic two
PSP. 

– Z uzna niem na le ży od nieść się do efek tów do tych cza so wej dzia łal no -

ści, a tak że do świad cze nia Tar gów Kiel ce SA w za kre sie or ga ni za cji wy staw

po żar ni czych – pod kre śla ko men dant głów ny Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. 
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KIELCE IFRE-EXPO 
– wszyst ko dla stra ̋ a ków i ra tow ni ków

Targi Kielce mają długą tradycję organizowania wydarzeń skierowanych do międzynarodowych
służb mundurowych, sięgającą lat 90. I to właśnie tutaj spotykają się wszyscy związani m.in.

z pożarnictwem i ratownictwem w Polsce. Tak będzie i w tym roku. Już w czerwcu Międzynarodowe
Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych KIELCE IFRE-EXPO 2017.

O



aż dy czło nek KTP więk szość ży -
cia spę dza w mun du rze. Dla te go
mun dur po wi nien być prak tycz ny,
a jed no cze śnie swo bod ny, to jest

nie krę pu ją cy zbyt nio ru chów i nie uciąż li wy
w no sze niu, szcze gól nie la tem.

Sto so wa ny w na szym umun du ro wa niu ko -
lor gra na to wy jest bez sprzecz nie ma ło prak -
tycz ny i z te go wzglę du mógł by być zmie nio ny
na in ny, mniej wraż li wy na kurz i pla my. Z dru -
giej jed nak stro ny ko lor gra na to wy zwią za ny
jest z wie ko wą tra dy cją pol skie go po żar nic twa
i przy ję ty przez więk szość po żar nic twa świa -
to we go. Po za tym mun dur gra na to wy jest naj -
przy jem niej szy dla oka i naj bar dziej ele ganc ki,
pod wa run kiem oczy wi ście, że bę dzie czy sty
i od pra so wa ny. Tak więc trud no zde cy do wać,
co po win no prze wa żyć: czy stro na prak tycz na,

czy też przy wią za nie do tra -
dy cji.

Roz pa trz my te raz po -
szcze gól ne sor ty i ich krój.

Czap ka. Są zwo len ni cy
po wro tu do ro ga ty wek. Wy -
da je się to jed nak ma ło słusz -
ne, gdyż na ca łym świe cie
przy jął się krój czap ki okrą -
głej. Czap ki do tych cza so we -
go kro ju ma ją kil ka wad. 
Nie bę dę roz wo dził się
nad okrop ną ja ko ścią ma te -
ria łu i kształ tem cza pek pro -
duk cji ma so wej, któ re mu szą
ulec ra dy kal nej po pra wie, ale
ko niecz ne jest rów nież za -
stoso wa nie otwor ków wen ty -
la cyj nych i na szy wa nie
na we wnętrz nej stro nie den ka
wkład ki ce lo fa no wej chro-
nią cej przed prze po ce niem
den ka. Po za tym czap ka ze

wzglę du na swą sztyw ność nie jest zbyt prak -
tycz na. Prak tycz niej sza by ła by chy ba czap ka
pół sz tyw na, to jest ta ka, ja ką no si li lot ni cy do ro -
ku 1939. Okres zu ży cia czap ki na le ży skró cić
do dwóch lat. Zi my są u nas dość ostre i w sil ne
mro zy gło wa na kry ta nor mal ną czap ką do tkli -
wie od czu wa skut ki zim na. Moż na by więc
na okres zi mo wy wpro wa dzić ewen tu al nie czap -
ki zwa ne „nar ciar ka mi”.

Mun dur. Prak tycz ne do tych czas wy da wa -
nie jed ne go sor tu mun du ro we go bez wzglę du
na po rę ro ku jest wy so ce nie spra wie dli we. Gru -
by mun dur su kien ny w po rze let niej jest bar dzo
nie wy god ny i mę czą cy. Mun du ry po win ny być
let nie i zi mo we.

Mun dur let ni. Mun dur let ni na le ża ło by za -
pla no wać z do bre go dre li chu zie lo ne go, sza re -
go lub każ de go in ne go ko lo ru, by le nie
gra na to we go. Blu za ty pu „bat tle dres s”, do bio -
der, koł nierz otwar ty, kie sze nie na szy wa ne,
spodnie dłu gie, fu ra żer ka i trze wi ki. Blu za ta -
ka no szo na by ła by bez koł nie rzy ka i kra wa tu,
wprost na ko szul kę gim na stycz ną. Na ra mien -
ni ki gra na to we. Mun dur te go ro dza ju był by
lek ki, prze wiew ny, wy god ny i przy jem ny.
Okres zu ży cia na le ża ło by usta lić na dwa la ta.

Mun dur zi mo wy służ bo wy. Ja ko mun dur
służ bo wy zi mo wy, obo wią zu ją cy wszyst kich
człon ków KTP bez wzglę du na sto pień, naj bar -
dziej od po wied ni wy da je się do tych cza so wy
za pi na ny pod szy ję z koł nie rzem ty pu wło skie -
go (ni ski). Za ce lo wo ścią ta kie go wła śnie ty pu
mun du ru prze ma wia za sło nię cie szyi i pier si
przed zim nem, wy eli mi no wa nie koł nie rzy ków
i kra wa tów, a więc jed no li tość, es te ty ka,
oszczęd ność, no i bo jo wy wy gląd, do któ re go
w służ bie je ste śmy przy zwy cza je ni. Do mun -
du ru   dłu gie spodnie i trze wi ki. Cza so kres zu -
ży cia spodni na le ża ło by dla sze re go wych
i pod ofi ce rów skró cić do jed ne go ro ku.

Mun dur wyj ścio wy. Dla ofi ce rów war to by

wpro wa dzić mun du ry wyj ścio we skła da ją ce się
z blu zy, dłu gich spodni i trze wi ków lub pół bu -
tów. Ja ki po wi nien być krój blu zy mun du ru
wyj ścio we go? Moż na po zo sta wić wzór do tych -
cza so wej blu zy otwar tej, al bo wpro wa dzić
dwu rzę do wą   ty pu ma ry nar ki wo jen nej, lecz
z na ra mien ni ka mi. Za tym ostat nim wzo rem
prze ma wia wy go da i sze reg in nych wzglę dów
prak tycz nych. Okres zu ży cia na le ża ło by usta -
lić na trzy la ta. Ko niecz no ści po sia da nia przez
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Czy zmie nić umun du ro wa nie 
i dys tynk cje?

Oglądając swego czasu demonstrowane projekty nowych wzorów umundurowania

wojskowego, zastanawiałem się, czy i w naszym umundurowaniu nie należałoby

wprowadzić pewnych zmian co do kroju, rodzajów, czosokresu i gatunku.

K

Mundur letni (I projekt)

Przy okazji
jubileuszu
105-lecia
ukazywania się
„Przeglądu
Pożarniczego”
i 25-lecia
powstania
Państwowej
Straży Pożarnej
wracamy
do korzeni.
Przypominamy
ważne i ciekawe
artykuły
opublikowane
na łamach PP,
zachowując ich
oryginalną
pisownię. W tym
wydaniu artykuł
dyskusyjny 
z PP nr 1/1958. 



ko w tym przy pad ku, je że li w za mian skró ci się
okres uży wal no ści spodni do ro ku oraz wpro -
wa dzi mun du ry let nie i wyj ścio we, przez co
do tych cza so wy koszt umun du ro wa nia nie ule -
gnie pod wyż ce, gdyż znaj dzie po kry cie
w oszczęd no ści, bę dą cej wy ni kiem li kwi da cji
dłu gich bu tów i pa sów. Za miast pa sów skó rza -
nych moż na by wpro wa dzić do mun du rów
służ bo wych pa sy su kien ne, z te go sa me go
ma te ria łu co mun dur, jak to wi dzie li śmy
przy mun du rach de le ga tów fran cu skich na
Kon gre sie CTIF. Mun du ry na le ża ło by wów -
czas ro bić dłuż sze, ty pu fren czo we go. Na to -
miast mun du ry wyj ścio we i płasz cze no si ło by
się bez pa sów.

Em ble ma ty na czap ki. Do tych cza so wy
wzór em ble ma tu nie bu dzi za strze żeń, z tym,
że em ble mat me ta lo wy po wi nien być wy ko -
na ny sta ran niej i es te tycz niej oraz w mniej -
szym for ma cie, aby nada wał się rów nież
do fu ra żer ki.

Na ra mien ni ki. Ko lo ro we na ra mien ni ki
i ob szy cia man kie tów mun du rów pod ofi cer -
skich na le ży zli kwi do wać. Na ra mien ni ki po -
win ny być wy ko na ne z te go sa me go ma te ria łu
co mun dur i płaszcz. Przy nie sie to dal szą
oszczęd ność go tów ko wą.

Pat ki. Na koł nier zach mun du rów służ bo -
wych i wyj ścio wych do tych cza so we pat ki nie -
bie skie z em ble ma ta mi na le ży utrzy mać.

Dys tynk cje. Czas już naj wyż szy, aby zli kwi -
do wać obec ne ozna cza nie stop ni. Na le ży przy -
wró cić dla ofi ce rów gwiazd ki, a dla pod ofi ce rów
bel ki i pa ski na na ra mien ni kach. Wią że się z tym
ści śle po wrót do nazw stop ni ofi ce rów i pod ofi -
ce rów we dług no men kla tu ry woj sko wej z do dat -
kiem „poż.”, oraz li kwi da cja stop nia aspi ran ta.
Tak jest zresz tą na ca łym świe cie.

Ozna cza nie wy słu gi lat. Wy da je się słusz -
ne wpro wa dze nie ozna cze nia wy słu gi lat dla
pod ofi ce rów i sze re go wych. Naj od po wied niej -
sze by ło by chy ba w po sta ci srebr ne go win kla
na rę ka wie le we go ra mie nia za każ de pięć lat
nie prze rwa nej służ by po żar ni czej.

Ozna ka spe cjal no ści. Moż na by rów nież
wpro wa dzić dla sze re go wych i pod ofi ce rów
ozna kę spe cjal no ści w po sta ci srebr ne go ha ftu,
znacz ka me ta lo we go lub wy ci na ne go z czer -
wo ne go al bo nie bie skie go suk na umiesz cza ne -
go na le wym rę ka wie. Spe cja li za cje mo gły by
być na stę pu ją ce: li nio wiec, pre wen cjo ni sta,
me cha nik, kie row ca, łącz no ścio wiec itp. Mo że
być rów nież roz wa żo ne ozna cza nie spe cja li za -
cji ofi ce rów.
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ofi ce rów mun du rów wyj ścio wych nie po trze -
ba chy ba spe cjal nie uza sad niać.

Płasz cze zi mo we. Płasz cze do tych cza so we -
go kro ju są ład ne i zgrab ne. Dla ofi ce rów moż -
na by ewen tu al nie wpro wa dzić płasz cze
dwu rzę do we otwar te, ta kie sa me jak w ma ry nar -
ce wo jen nej. By ło by to mo że o ty le słusz niej sze,
że i woj sko pro jek tu je ta kie wła śnie płasz cze 
ja ko wy god niej sze przy sta łym no sze niu.

Li kwi da cja bu tów z cho le wa mi i pa sów

skó rza nych. Jak z po wyż sze go wy ni ka, ule -

gły by li kwi da cji dłu gie bu ty i pa sy skó rza ne.
Za li kwi da cją prze ma wia wy go da oraz wzglę -
dy eko no micz ne. Na le ży zdać so bie spra wę
z te go, że rocz ny koszt dłu gich bu tów dla po -
nad 30.000 człon ków KTP wy no si 13.112.000
zło tych, a pa sów skó rza nych 983.400 zło tych,
nie mó wiąc już o tym, że skó ra jest ar ty ku łem
de fi cy to wym. Koszt na to miast trze wi ków
przy dwu let nim okre sie zu ży cia, li cząc ce nę
jed nost ko wą 500 zło tych, wy nie sie rocz -
nie 8.195.000 zło tych. A więc rocz na oszczęd -
ność – 5.900.400 zło tych. Oczy wi ście
o li kwi da cji bu tów i pa sów moż na mó wić tyl -

Mundur letni (II projekt)

Okładka wydania, w którym ukazał si´ artykuł



Odzież ochron na. Spra wa odzie ży ochron -
nej i ro bo czej oraz sprzę tu ochro ny oso bi stej
i in nych środ ków za opa trze nia dla te re no wych
jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro wej do cze -
ka ła się po zy tyw ne go za ła twie nia dzię ki Za rzą -
dze niu nr 223/56 Mi ni stra Spraw We wnętrz -
nych z dnia 7 li sto pa da 1956 ro ku. Re ali zu jąc
to za rzą dze nie na le ży zmie nić do tych cza so wy
krój i ja kość pro du ko wa nych bluz i spodni bre -

zen to wych, któ re są tak sztyw ne, że na ło żo ne
sta no wią ro dzaj pan ce rza, unie moż li wia ją ce go
swo bo dę ru chów. Ubra nie bre zen to we po win -
no być lek kie, ela stycz ne, a jed no cze śnie od -
por ne na wo dę. Do spodni po win ny być
przy mo co wa ne na sta łe szel ki. Po za tym ubra -
nie ta kie po win no nada wać się do no sze nia, za -
rów no w le cie, jak i w zi mie i to bez po śred nio
na bie liź nie. Ja ko za sa dę po win no się przy jąć,

że stra żak z po dzia łu bo jo we go, przy cho dząc
na służ bę, zdej mu je i cho wa do szaf ki swo ją
odzież, a przy odzie wa ubra nie bre zen to we i sa -
per ki. A więc i wy mia ry po win ny być mniej sze
od do tych cza so wych, któ re ubie ra ło się
na mun dur i spodnie w wy pad ku alar mu po ża -
ro we go.

Tu ma ła uwa ga. Ko le dzy z re sor tów ma ją
żal, że cy to wa ne Za rzą dze nie Nr 225/56 nie ob -
ję ło rów nież pra cow ni ków re sor to wej służ by
ochro ny prze ciw po ża ro wej. Otóż na le ży wy ja -
śnić, że MSW nie mo że wy da wać za rzą dzeń
obo wią zu ją cych in ne mi ni ster stwa. Na to miast
§ 10 Uchwa ły Ra dy Mi ni strów Nr 78a z dnia
5 mar ca 1957 r. w spra wie po pra wy za opa trze -
nia pra cow ni ków w odzież ochron ną, ro bo czą,
sprzęt ochro ny oso bi stej i umun du ro wa nie  
upo waż nia mi ni strów do usta la nia w po ro zu -
mie niu z za rzą da mi głów ny mi bran żo wych
związ ków za wo do wych ka te go rii pra cow ni -
ków, któ rzy z uwa gi na wa run ki za trud nie nia
po win ni otrzy my wać odzież, obu wie ochron ne
i sprzęt ochro ny oso bi stej oraz do usta la nia re -
sor to wych norm za opa trze nia w te przed mio ty.

Jed no cze śnie § 11 Uchwa ły anu lu je obo wią -
zek zwro tu przez pra cow ni ków odzie ży i obu wia
po upły wie usta lo ne go okre su zu ży cia, a więc
mun dur, płaszcz i bu ty prze cho dzą na wła sność
pra cow ni ka. Po nad to uchwa ła gwa ran tu je po pra -
wę z dniem 1 stycz nia 1958 r. ja ko ści odzie ży
ochron nej i umun du ro wa nia, pro du ko wa nych
przez re sort prze my słu lek kie go.

Wra ca jąc do te ma tu, co do li kwi da cji dłu -
gich bu tów to pra cow ni cy tech nicz ni ko mend
po wia to wych nie po trze bu ją ży wić obaw, gdyż
do wy ko ny wa nia czyn no ści te re no wych
w okre sie zi mo wym bę dą ewen tu al nie ko rzy -
sta li z odzie ży ochron nej (sa pe rek).

I jesz cze jed na spra wa. Czę sto w te re nie
sły szy się uty ski wa nia, dla cze go w sor tach
mun du ro wych (ja kość, ilość, cza so kres) pra -
cow ni cy ochro ny prze ciw po ża ro wej są trak to -
wa ni go rzej niż pra cow ni cy MO, mi mo że są
w tym sa mym re sor cie. Otóż na le ży wy ja śnić,
że za rów no KGSP, jak i MSW kil ka krot nie 
wy stę po wa ły o po pra wę te go sta nu. Jed nak
wszyst kie wnio ski od rzu ca ne są przez Mi ni ster -
stwo Fi nan sów z bra ku środ ków pie nięż nych,
któ re w ra zie uwzględ nie nia słusz nych żą dań
mu sia ły by być znacz nie zwięk szo ne. Po pra wa
mo że na stą pić nie wcze śniej ani że li ogól na po -
pra wa go spo dar czo -fi nan so wa pań stwa.

Po nie waż po ru szo ne w ar ty ku le spra wy
zmian umun du ro wa nia i dys tynk cji są ak tu al -
ne, ko niecz ne są wy po wie dzi ko le gów z te re -
nu, za nim za pad ną osta tecz ne de cy zje. 

(SZ).
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Mundur wyjÊciowy oficerski Płaszcz zimowy oficerski



Nowy model butów strażackich specjalnych
Lekkie Komfortowe  Bezpieczne



zę sto chow ska za pał czar nia nie dys po no wa ła przy za kła do wym
od dzia łem stra ży po żar nej, więc na ra tu nek we zwa no oko licz ne
od dzia ły ra tow ni czo -ognio we. Do jazd do fa bry ki nie co utrud nia -

ła zwar ta i cia sna za bu do wa. Stra że przy by ły do pie ro po kil ku na stu mi -
nu tach od za alar mo wa nia. 

Po ̋ar
Pierw sze pło mie nie po ja wi ły się w ko tłow ni, w któ rej naj praw do po -

dob niej za pa li ła się bel ka pod trzy mu ją ca wen ty la tor elek trycz ny. Ogień
bar dzo szyb ko roz prze strze nił się po drew nia nych stro pach na są sied nie
ha le, m.in. pa kow nię i pu deł kar nię, a tak że na miej sca, w któ rych przy go -
to wy wa no ma sę drzew ną. 

Ak cja ra tow ni czo -ga śni cza trwa ła kil ka go dzin. Za an ga żo wa ne w nią
by ły jed nost ki miej skiej – czę sto chow skiej ochot ni czej stra ży po żar nej,
do wo dzo ne przez na czel ni ka Wa cła wa Zie liń skie go. Sta wi li się tak że stra -
ża cy z ochot ni czych stra ży dzia ła ją cych przy in nych za kła dach – z hu ty
Pau li na, fa bry ki włó kien ni czej La Czen sto cho vien ne, fa bry ki gu zi ków
Gros sma na czy Po ste run ku Ra tun ko we go Dro gi Wie deń skiej. Na apel nie

od po wie dzia ła je dy nie straż ognio wa hu ty
Ra ków. Wszyst kie za stę py stra ży po ma ga ją -
sce przy ga sze niu po ża ru dys po no wa ły ta bo -

rem i sprzę tem skła da ją cym się z sied miu si ka wek kon nych, w tym ga zo -
wej i pa ro wej, oraz trzech si ka wek na pod wo ziu dwu ko ło wym. Do dys -
po zy cji miały rów nież kil ka becz ko wo zów, wóz ki hy dran to we, wę że 
i dra bi ny się ga ją ce dwóch pię ter. Na ty łach fa bry ki znaj do wa ły się lo ko mo -
ty wy pa ro we, któ re pod jeż dża ły ze zbior ni ka mi wy peł nio ny mi wo dą. Moż -
na to zo ba czyć w trzy mi nu to wym fil mie do ku men tal nym bra ci An to nie go
i Wła dy sła wa Krze miń skich, któ rzy uwiecz ni li pra cę czę sto chow skich stra -
ża ków (do stęp ny na YouTube). Pre mie ra fil mu od by ła się 19 czerw ca w czę -
sto chow skim ki nie Ode on, wy świe tla no go do 27 czerw ca 1913 r. 

Sza co wa nie strat
Pod czas ak cji ga sze nia po ża ru i ra to wa nia do byt ku kil ku stra ża ków zo -

sta ło lek ko po pa rzo nych. Do gro na człon ków stra ży ognio wej mia sta 
Czę sto cho wy na le że li na szczę ście bra cia Te ich ne ro wie. Z za wo du by li
fel cze ra mi, mie li więc od po wied nie kwa li fi ka cje, by udzie lić po szko do -
wa nym pierw szej po mo cy. 

Po żar znisz czył do szczęt nie głów ne ha le pro duk cyj ne, więk szość ma -
szyn, ko tłow nię, a tak że po kaź ną dy rek tor ską bi blio te kę. Stra ty zo sta ły osza -
co wa ne na kil ka dzie siąt ty się cy ru bli. Oca la ło za le d wie kil ka ma szyn
pro duk cyj nych oraz zgro ma dzo ne w piw nicz nych ma ga zy nach go to we pro -
duk ty z siar ką i fos fo rem. Dzien na pro duk cja w fa bry ce przed po ża rem wy -

no si ła 350 tys. pu de łek za pa łek. Po po ża rze
wstrzy ma no ją, a pra cę stra ci ło pra wie 300
ro bot ni ków, głów nie ko bie ty. Za rząd czę -
sto chow skiej za pał czar ni pod jął jed nak kil -
ka dni póź niej de cy zję o od bu do wie
bu dyn ku i jak naj szyb szym uru cho mie niu
oca la łych z po ża ru ma szyn, pró bu jąc za -
cho wać cią głość pro duk cji i przy wró cić lu -
dzi do pra cy. 

Na prze ło mie XIX i XX w. po ża ry
w fa bry kach by ły na po rząd ku dzien nym.
Za gra ża ły ro bot ni kom, bu dyn kom i ca łe -
mu kom plek so wi ma szy no we mu. Ze -
wnętrz ne mu ry bu dyn ków prze my sło wych
wzno szo no zwy kle z ce gły ce ra micz nej
na za pra wie wa pien nej, a we wnątrz bu -
dyn ek miał szkie le to wą kon struk cję drew -
nia ną. Ła two pal ne ma te ria ły, kurz,
pra cu ją ce ma szy ny, obok któ rych znaj do -
wa ły się nie za bez pie czo ne far by, ole je,
kle je czy in ne sub stan cje, sta no wi ły zaś
po waż ne za gro że nie po ża ro we. 
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Po ̋ ar za pał czar ni 
DA NU TA JA NA KIE WICZ Przed I wojną światową w Częstochowie, w dzielnicy

przemysłu i handlu przylegającej do ul. Garibaldiego
i przecinającej Nowy Rynek, mieściła się fabryka zapałek.

16 czerwca 1913 r. niespodziewanie powstał w niej pożar. 

C

1. Od zna ka pa miàt ko wa Stra ̋ y Ognio wej Ochot ni czej w Cz´ sto cho wie, 19 wrze Ênia 1923 r.; zbio ry CMP. 2. åwi cze -
nia stra ̋ y ognio wej w cza sie wy sta wy prze my sło wo -rol ni czej w Cz´ sto cho wie w 1909 r.; zbio ry CMP

1

2



Zgiełk, któ ry wdzie ra się ze świa ta do

na sze go wnę trza, nie uła twia sku pie nia

na spra wach istot nych z per spek ty wy wia ry.

Pas cha kon fron tu je nas jed nak z tym, co naj -

waż niej sze, z mi ste rium śmier ci i zmar twych -

wsta nia. Ko niec ziem skiej eg zy sten cji jest

wpi sa ny w na szą fi zycz ną na tu rę, lecz Bóg

nie po zo sta wia czło wie ka w pół dro gi, otwie -

ra jąc przed nim per spek ty wę wiecz no ści. Si ła praw dy o zmar twych -

wsta niu Chry stu sa przy cią ga ła do chrze ści jań stwa mi liar dy lu dzi

od cza sów apo stol skich aż do dziś, gdyż od po wia da ono na naj bar dziej

nur tu ją ce czło wie ka py ta nie – o sens i cel ży cia. 

Eu ro pę zbu do wa no na Gol go cie, to zna czy na krzy żu. Dla te go krzyż

jest nie tyl ko sym bo lem re li gij nym, pięk nej i wier nej mi ło ści Chry stu sa

do czło wie ka, lecz tak że sym bo lem na szej cy wi li za cji i praw dzi we go

hu ma ni zmu. Hi sto ria czło wie ka – bez włą cze nia w nią ziem skich dzie -

jów Je zu sa, po zba wio na swo jej nad przy ro dzo nej głę bi, odar ta z na dziei

na osią gnię cie wiecz ne go szczę ścia – by ła by bo le śnie dra ma tycz -

na i bez sen sow na.

Cier pią cy i zmar twych wsta ją cy Je zus nie za trzy mu je się nad śmier -

cią jak nad ka ta stro fą. Pa trzy bo wiem po za śmierć i wska zu je na zmar -

twych wsta nie. Nie za pra sza nas do in ne go świa ta, nie spo glą da

z od da li, nie prze ko nu je, że bę dzie my ży li w ja kimś no wym sta nie, 

czą st ce ko smicz nej rze czy wi sto ści. Mó wi je dy nie i nie zmien nie do lu -

dzi każ dej epo ki: każ dy do bry gest wo li, pra ca przy no szą ca owo ce bę -

dą   mo cą zmar twych wsta nia   prze nie sio ne w szczę ście wiecz no ści. Kto

jed nak nie ko cha Bo ga i lu dzi, ten cho wa się przed zmar twych wsta łym

Zba wi cie lem, gdyż On po wra ca do nas z mi ło ści i we ry fi ku je na szą mi -

łość. Bez wła ści wie poj mo wa nej mi ło ści nie moż na w peł ni cie szyć się

ani ży ciem do cze snym, ani per spek ty wą ży cia wiecz ne go. Zmar twych -

wsta nie Je zu sa to nie po ko ją ca wia do mość dla tych wszyst kich, któ rzy

nie pró bu ją, czy wręcz nie chcą na praw dę ko chać. Naj bar dziej zaś cie -

szą spo tka nia ze zmar twych wsta łym Chry stu sem tych, któ rzy nie tyl ko

ko cha ją, ale wciąż pra gną ko chać jesz cze bar dziej niż do tąd. Spo ty kać

zmar twych wsta łe go Je zu sa to na śla do wać Je go mi łość. Kto nie ko cha,

ten po zo sta je w gro bie, któ ry Je zus opu ścił. 

Wiel ka noc ne Al le lu ja (wy sła wiaj my Jah we) to wiel ka za chę ta

do mo dli twy. Tej szcze gól nej, któ ra ro dzi się z uwiel bie nia Bo ga, uzna -

nia Je go mo cy oraz z wy ni ka ją ce go stąd prze ko na nia, że nikt in ny nie

jest tak moc ny, jak nasz Pan. Nie ma więc po trze by, by skła da jąc so bie

ży cze nia, mó wić czy pi sać: We so łe go Al le lu ja. Za wo ła nie al le lu ja sa -

mo z sie bie jest prze cież ra do sne, a wy sła wia nie Bo ga, dzię ko wa nie

Mu, jak wska zu je na to zna cze nie te go sło wa, ro dzi się z po trze by

wdzięcz no ści. 

Niech ra do sne Al le lu ja po mo że nam prze zwy cię żyć wszyst kie na sze

smut ki, wy zwo li nas z pe sy mi zmu i spra wi, że wszyst ko, co do tej po ry

ja wi ło się nam ja ko ar cy waż ne, sta nie się nie waż ne w kon tek ście za -

pro sze nia do ży cia wiecz ne go. 

kapelan krajowy
strażaków
ks. st. bryg.
dr Jan Krynicki

Życie się 
nie kończy

Czas od bu do wy
Jed ną z głów nych ga łę zi roz wi ja ją ce go się prze my słu w I poł. XX w.

stał się prze mysł che micz ny. Za po trze bo wa nie na wy ro by to a le to we, ko -
sme ty ki i za pał ki stop nio wo wzra sta ło w aglo me ra cjach miej skich. Pro -
du cen ci za pa łek zwięk sza li pro duk cję, da jąc pra cę set kom osób (w 1913 r.
w Kró le stwie Pol skim by ło aż czte rech pro du cen tów w bran ży za pał cza -
nej). Fa bry ka za pa łek w Czę sto cho wie dzię ki du że mu ka pi ta ło wi ak cyj -
ne mu bar dzo szyb ko po dźwi gnę ła się z po ża ru. Do czerw ca 1914 r. zdo ła ła
za ku pić dzie więć no wo cze snych ma szyn, a tak że ulep szyć sys tem pro -
duk cji na każ dym eta pie fa bry ka cji. Po rów ny wa ny był do sys te mów obo -
wią zu ją cych w za kła dach znaj du ją cych się w Ber li nie czy Sztok hol mie.
Za trud nie nie zna la zło w fa bry ce 800 lu dzi, w tym oko ło 100 ko biet.
W rocz ni cę po ża ru, 16 czerw ca 1914 r., od by ło się uro czy ste po świę ce nie
bu dyn ku fa bry ki. 

Hi sto ria pro du cen ta
Czę sto chow ska fa bry ka za pa łek zo sta ła za ło żo na w 1881 r. przez spół -

kę Geh lig i Huch. Funk cjo no wa ła pod na zwą Fa bry ka Za pa łek Che micz -
nych Geh lig i Huch w Czę sto cho wie. W 1911 r. prze szła na wła sność
to ma szow skiej fir my Sachs i Pesch (daw niej Mo ritz), a w ko lej nym ro ku
wy ku pi ło ją To wa rzy stwo Ak cyj ne W.A. Łap szyn z Pe ters bur ga z za rzą -
dem na Kró le stwo Pol skie w War sza wie. Two rzy ło je aż 12 fa bryk. Obec -
nie w daw nym bu dyn ku za pał czar ni mie ści się Mu zeum Za pa łek. 

Da nu ta Ja na kie wicz jest pra cow ni kiem Wy dzia łu Do ku men ta cji
Zbio rów Cen tral ne go Mu zeum Po ̋ ar nic twa 

    Li te ra tu ra
[1] R. Ko wal czyk, Roz wój prze my słu che micz ne go w Kró le stwie Pol skim do 1914 r.,

„Kwar tal nik Hi sto rii Na uki i Tech ni ki”, Uni wer sy tet Łódz ki 2010, s. 206. 
[2] A. Po bra tyn, Wła dy sław i An to ni Krze miń scy – pierw si czę sto chow scy fil mow cy, 
Aka de mia im. Ja na Dłu go sza w Czę sto cho wie, Czę sto cho wa 2015, s. 181. 
[3] T. Urban, Re wi ta li za cja XIX-wiecz nych obiek tów po fa brycz nych, Po li tech ni ka Łódz -
ka, Łódź, za: „Prze gląd Bu dow la ny 2012, nr 2, s. 52. 
[4] „Go niec Czę sto chow ski” 1913, nr 163 z 17 czerw ca, s. 3.
[5] „Go niec Czę sto chow ski” 1913, nr 164 z 18 czerw ca, s. 3. 
[6] „Go niec Czę sto chow ski” 1914 nr 163 z 16 czerw ca, s. 3. 
[7] „Go niec Czę sto chow ski” 1914, nr 165 z 18 czerw ca, s. 3. 
[8] Han dlo wiec. Ka len darz dla spraw Han dlu i Prze my słu m. Czę sto cho wy i oko lic, wyd.
Sto wa rzy sze nie Pra cow ni ków Han dlu i prze my słu m. Czę sto cho wy, Czę sto cho wa 1913. 
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Zbiór fi lu me ni stycz ny (ety kiet za pał cza nych) z lat 60. XX w., pro du cen ci: 
ZPZ By strzy ca, ZPZ Cze cho wi ce, ZPZ Cz´ sto cho wa, ZPZ Gdaƒsk, ZPZ Sia -
nów; zbio ry CMP



 Sys tem oce ny bez pie czeń stwa po ża ro we go do mów stu denc -
kich (A ran king sys tem for fi re sa fe ty per for man ce of stu dent ho using
fa ci li ties), M.A. Has sa na in, M.A. Ha fe ez, M.O. San ni -Ani bi re, 
„Sa fe ty Scien ce” 92 (2017), s. 116-127.

Do my stu denc kie są po wszech nie uzna wa ne za obiek ty o pod wyż szo -
nym za gro że niu po ża ro wym. Po ża ry w te go ty pu miej scach nie zda rza ją
się nad mier nie czę sto, ale ich skut ki są znacz nie po waż niej sze niż tych
od no to wy wa nych w po dob nych obiek tach za miesz ka nia zbio ro we go,
choć by ze wzglę du na gę stość ob cią że nia ognio we go ty po we go po ko ju
stu denc kie go. W ja ki spo sób obiek tyw nie oce nić po ziom bez pie czeń stwa
po ża ro we go te go ty pu obiek tów? 

Od po wie dzi na to py ta nie po szu ku ją na ukow cy z Ara bii Sau dyj skiej.
Za uwa ża ją oni, że oce na ist nie ją cych, sta rych bu dyn ków pod ką tem wy -
mo gów sta wia nych przez obo wią zu ją ce prze pi sy mo że do pro wa dzić
do nie re ali stycz nych wnio sków. Za pro po no wa li więc bar dziej ca ło ścio we
po dej ście, pro po nu jąc kom plet ny sys tem oce ny bez pie czeń stwa po ża ro -
we go. W oce nie uwzględ ni li m.in. cha rak te ry sty kę obiek tu, za in sta lo wa -
ne sys te my za bez pie czeń, sys tem za rzą dza nia bez pie czeń stwem, sys tem
kon tro li i prze glą dów. Prze pro wa dzi li ewa lu ację istot no ści po szcze gól -
nych pa ra me trów, wy ko rzy stu jąc me to dę eks perc ką. Osta tecz nie po gru -
po wa li do my stu denc kie we dług czte rech ka te go rii, ozna czo nych 
li te ra mi od A do D. 

Na su wa się py ta nie: w ja ki spo sób ba da nia re ali zo wa ne w go rą cych
kra jach arab skich mo gą mieć prze ło że nie na ro dzi my grunt? Otóż in ży -
nie ria bez pie czeń stwa po słu gu je się uni wer sal nym ję zy kiem. Na ukow cy
wy ko rzy sta li w ana li zach m.in. na stę pu ją ce czyn ni ki: licz bę wyjść ewa -
ku acyj nych, licz bę użyt kow ni ków bu dyn ków, sze ro kość dróg ewa ku acyj -
nych, dłu gość dojść ewa ku acyj nych i sze ro kość po szcze gól nych wyjść
ewa ku acyj nych. 

 Kon tro la bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej oparta na oce nie
ry zy ka (In spec tion of pu blic bu il dings ba sed on risk as ses sment), 
P. Dru kis, L. Ga ile, L. Pa kra stins, „Pro ce edia En gi ne ering”172 (2017),
s. 247-255.

W ar ty ku le przed sta wio ne zo sta ło in ży nier skie po dej ście do za gad nień
do ty czą cych kon tro li bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej. Wy ko rzy sta no
w tym ce lu spe cjal nie opra co wa ną me to dę oce ny ry zy ka. Au to rzy za sto -
so wa li ją na po trze by ba dań te go ro dza ju obiek tów na Ło twie.

Za punkt wyj ścia przy ję to wy ni ki ana li zy ak tu al ne go sta nu praw ne go.
Zwró co no uwa gę na ure gu lo wa nie kwe stii m.in. od por no ści me cha nicz -
nej oraz sta bil no ści bu dyn ków, bez pie czeń stwa po ża ro we go, hi gie ny,
zdro wia i czyn ni ków śro do wi sko wych, ochro ny przed ha ła sem, eko no -
micz no ści ener ge tycz nej, a tak że zrów no wa żo ne go wy ko rzy sta nia bo -
gactw (za so bów) na tu ral nych. Do oce ny ry zy ka po słu ży ła me to da
ma cie rzo wa. Wzię to pod uwa gę trzy za sad ni cze gru py czyn ni ków de ter -
mi nu ją cych wła ści we bez pie czeń stwo: od por ność me cha nicz ną i sta bil -
ność bu dyn ku; bez pie czeń stwo bu dyn ku w wa run kach po ża ru, a tak że
hi gie nę, zdro wie i czyn ni ki śro do wi sko we w bu dyn ku. Każ dej z grup przy -
pi sa no trzy po zio my ry zy ka. Pierw szy z nich od no sił się do sy tu acji, w któ -
rej moż na mó wić o ak cep to wal nym po zio mie bez pie czeń stwa. Po ziom
trze ci trak to wał o nie ak cep to wal nym po zio mie ry zy ka. Po ziom dru gi sy -
tu ował się po mię dzy dwo ma po zo sta ły mi.

Oce nę ry zy ka roz po czę to od iden ty fi ka cji bu dyn ków uży tecz no ści pu -
blicz nej prze zna czo nych dla co naj mniej 100 użyt kow ni ków. Zi den ty fi -
ko wa ne 7252 obiek ty zo sta ły przy po rząd ko wa ne do na stę pu ją cych
ka te go rii: 1) ho te le, 2) bu dyn ki biu ro we, 3) skle py, 4) bu dyn ki in fra struk -
tu ry ko mu ni ka cyj nej (m.in. sta cje, ter mi na le, obiek ty za ple cza), 5) bu dyn -
ki do ce lów roz ryw ko wych, 6) mu zea i bi blio te ki, 7) szko ły, uni wer sy te ty
oraz bu dyn ki na po trze by na uko we, 8) szpi ta le oraz in ne obiek ty opie ki
me dycz nej, 9) obiek ty spor to we, 10) bu dyn ki kul tu re li gij ne go, 11) bu -
dyn ki hi sto rycz ne, 12) in ne. Ry zy ko zo sta ło wy li czo ne dla 1623 bu dyn -
ków (naj wię cej dla 766 ho te li). War to nad mie nić, że dla 175 spo śród nich
osza co wa no po ziom ry zy ka 2 lub 3 (za le ca się pod ję cie dzia łań zmie rza -
ją cych do po pra wy sta nu bez pie czeń stwa). Wy ni ki oce ny ry zy ka zo sta ły
na nie sio ne na ma pę kra ju, co przej rzy ście uka za ło roz miesz cze nie ana li -
zo wa nych obiek tów, w tym sku pi ska tych, któ re ce chu ją się naj wyż szym
po zio mem za gro że nia. 

 Im ple men ta cja sys te mu za rzą dza nia ry zy kiem w ce lu zmniej -
sze nia licz by wy pad ków w ame ry kań skiej stra ży po żar nej (Im ple -
men ting risk ma na ge ment to re du ce in ju ries in the U.S. Fi re Se rvi ce),
K.M. Pol lack, G.S. Po plin, S. Grif fin, W. Pe ate, V. Nash, E. Nied, J. Gu -
lot ta, J.L. Bur gess, „Jo ur nal of Sa fe ty Re se arch” 60 (2017), s. 21-27.

Za wód stra ża ka wy ko nu je w Sta nach Zjed no czo nych oko ło 1 mln
100 tys. osób (we dług da nych NFPA). W 2014 r. zgi nę ło 64 stra ża ków,
a 63 350 ule gło wy pad ko wi na służ bie. Do 43% wy pad ków do szło pod -
czas dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych. Sza co wa ne kosz ty zwią za ne z bez -
pie czeń stwem służ by, rów nież z dzia ła nia mi pre wen cyj ny mi, w 2002 r.
wy nio sły nie mal 8 mld do la rów. Au to rzy ar ty ku łu uzna li, że sko ro tra -
gicz ne w skut kach wy pad ki są mie rzal ne i ma ją bez po śred ni zwią zek
z ob cią że nia mi fi nan so wy mi po szcze gól nych jed no stek bu dże to wych, to
czy nie ko rzyst niej sze jest wdro że nie sys te mu za rzą dza nia ry zy kiem? 
Ilu zgo nów, ilu ura zów moż na by ło by w ten spo sób unik nąć? Py ta nie po -
zo sta je otwar te.

Na ukow cy po dzie li li swo ją pra cę ba daw czą na trzy eta py: roz po zna -
nie za gro żeń, oce na ry zy ka, wdra ża nie środ ków pre wen cyj nych. Za ję ła
im ona bez ma ła trzy la ta: po cząw szy od ob ser wa cji pra cy stra ża ków,
a skoń czyw szy na opi sa niu mie rzal nych efek tów prze pro wa dzo nych ba -
dań. Okre śli li praw do po do bień stwa po wsta nia ura zu pod czas wy ko ny wa -
nia ta kich czyn no ści, jak: ćwi cze nia fi zycz ne, trans port po szko do wa nych,
dzia ła nia ope ra cyj ne róż ne go ty pu. 

Prze pro wa dzi li oni trzy ba da nia an kie to we, w każ dym udział wzię ło
po nad 400 osób (do wód cy, kie row cy, sze re go wi stra ża cy, ra tow ni cy me -
dycz ni). Po zwo li ło to na sfor mu ło wa nie aż 45 za le ceń prze zna czo nych
do bez po śred nie go wdro że nia. Jed nym z pro po no wa nych roz wią zań jest
spo sób oce ny stop nia na wod nie nia or ga ni zmu. Otóż przy wy so kich tem -
pe ra tu rach oto cze nia stra ża cy peł nią cy służ bę w jed nost kach o naj więk szej
licz bie wy jaz dów mo gą czę ściej ule gać wy pad kom, je że li oprócz zmę cze -
nia fi zycz ne go doj dzie do od wod nie nia or ga ni zmu. Su ge ro wa nym roz wią -
za niem jest ta bli ca in for ma cyj na za miesz czo na w to a le cie, któ ra po zwa la
oce nić za war tość wo dy w or ga ni zmie na pod sta wie ko lo ru mo czu. 

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 

KWIECIEŃ 2017 /54

PRZEGLĄD PRASY
ZAGRANICZNEJ



/ 2017 KWIECIEŃ 55

WWW.POZ@RNICTWO

STRAŻ NA ZNACZKACH

Tytułowa „Ławeczka” to nazwa pomnika ufundowanego 
przez środowisko wielkopolskich strażaków płk. poż. Józefowi
Doboszowi, wieloletniemu i zasłużonemu komendantowi
poznańskiej szkoły pożarniczej. 
Z okazji odsłonięcia pomnika 28 października 2016 r. wydano
trzy personalizowane znaczki pocztowe, beznominałową kartę
pocztową, a w UP Poznań 2 stosowany był okolicznościowy
stempel. 

Maciej Sawoni

God nie i z ho no rem
Zbli ża ją się ko lej ne ob cho dy świąt na ro do wych

i stra żac kich. Gdzie szu kać wska zó wek do ty czą cych
pra wi dło we go ob cho dze nia się z bar wa mi na ro do -
wy mi? Stra ża ków obo wią zu je ce re mo niał po żar ni -
czy, jed nak cie ka we wia do mo ści znaj dzie my tak że
w bro szu rze „Bia ło -czer wo na”, któ rą wy da ło Mi ni -
ster stwo Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji. Jest
ona źró dłem wie dzy, jak zgod nie z tra dy cją i ho no -
rem ob cho dzić się z fla gą i bar wa mi na ro do wy mi. 

Ce re mo niał po żar ni czy za wie ra re ko men da cję, by uro czy ste ape le, w za leż no -
ści od oka zji, uświet nić np. fla gą Unii Eu ro pej skiej. Nie okre ślo no w nim jed nak 
za sad sto so wa nia i współ ist nie nia róż nych sym bo li i barw. W bro szu rze „Bia ło -czer -
wo na” znaj dzie my in for ma cję uzu peł nia ją ce na te mat nie tyl ko fla gi na ro do wej,
lecz tak że barw na ro do wych.

Pu bli ka cja po dzie lo na jest na czę ści. Pierw sza z nich za wie ra zbiór waż nych
nazw. Z ko lej nych do wie my się o za sa dach god ne go wy ko rzy sta nia barw na ro do -
wych i fla gi pań stwo wej, np. przy oka zji wi zy ty za gra nicz nych de le ga cji. Na stęp -
ne czę ści to opra co wa nie po świę co ne fla dze pań stwo wej. Znaj du ją się w nim 
też wska zów ki, jak ob cho dzić się z bar wa mi na ro do wy mi i fla gą w trak cie róż nych
wy da rzeń wa gi pań stwo wej, np. w okre sie ża ło by. Au to rzy przy to czy li tam 
też kil ka za sad, któ re – mi mo że wy da ją się oczy wi ste – czę sto są za po mi na ne 
i po mi ja ne. 

Po rad nik bę dzie do sko na łym uzu peł nie niem ce re mo nia łu po żar ni cze go dla
osób od po wie dzial nych za przy go to wa nie i prze bieg ob cho dów świąt pań stwo -
wych czy uro czy sto ści zwią za nych z dniem stra ża ka. Moż na go po brać ze stro ny
in ter ne to wej MSWiA.

GL

 WARTO
PRZECZYTAĆ

In ży nie ria zza wiel kiej wo dy (2)
Ko lej ną cie ka wą stro nę in ter ne to wą zza oce anu,

któ rą war to od wie dzić, chcąc po znać ame ry kań ską
ochro nę prze ciw po ża ro wą, znaj dzie my pod ad re sem
www.nist.gov. Za ło żo ny w 1901 r.
Ame ry kań ski In sty tut Norm i Tech no -
lo gii NIST (Na tio nal In sti tu te of Stan -
dards and Tech no lo gy) to 
jed no z naj star szych la bo ra to riów fi -
zycz nych w USA. Po wstał, by spro stać
wy zwa niom kon ku ren cyj no ści ame -
ry kań skiej go spo dar ki. Obec nie NIST
jest twór cą stan dar dów, któ re do star -
cza sze ro kie mu spek trum pod-
mio tów w ob sza rze prze my słu i in fra -
struk tu ry. Ma dzia ły ba da ją ce za rów -
no na no tech no lo gie, jak i dra pa cze
chmur, np. pod wzglę dem ich od por -
no ści ognio wej. 

War to nad mie nić, że In sty tut dys po nu je wła -
snym ośrod kiem ba dań ognio wych z pra wie
3000 m2 prze strze ni te sto wej. Obiekt stwa rza wa -
run ki do ba dań nad po pra wą stan dar dów ochro ny
prze ciw po ża ro wej oraz nad za cho wa niem się in no -

wa cyj nych roz wią zań i ma te ria łów pod czas re al ne -
go od dzia ły wa nia ognia. Ba da ne są w nim pod czas
po ża rów kon tro lo wa nych kon struk cje bu dyn ków
biu ro wych, szpi ta li i mo stów. 

Z in for ma cji za miesz czo nych na stro nie mo że -
my do wie dzieć się wie le o pro jek tach, któ re NIST
pro wa dzi w ce lu za sto so wa nia no wych tech no lo gii
i po lep sze nia ja ko ści za bez pie czeń przeciwpo ża ro -
wych. Są to na przy kład pra ce nad uno wo cze śnie -
niem tech nicz nych sys te mów do wcze sne go

wy kry wa nia po ża ru, któ re po zwo li ły by skró cić czas
po wia do mie nia o po ża rze, a tym sa mym czas ewa -
ku acji, oraz zre du ko wać alar my fał szy we. O za ło że -
niach pro gra mu moż na prze czy tać w za kład ce Fi re

De tec tion. In ny cie ka wy pro jekt za -
kła da zmniej sze nie kosz tów zwią za -
nych z po ża ra mi, któ re w Sta nach
Zjed no czo nych po chła nia ją oko -
ło 2% PKB, co sta no wi je den z naj -
więk szych od set ków w kra jach
roz wi nię tych.

NIST jest rów nież twór cą po -
pu lar ne go opro gra mo wa nia do sy -
mu la cji kom pu te ro wych: FDS,
CFAST i Smo ke view. W wi try nie
znaj dzie my prze kie ro wa nie do stro -
ny, z któ rej moż na po brać pli ki 
in sta la cyj ne oraz pod ręcz ni ki użyt -

kow ni ka tych pro gra mów. War to po nie się gnąć,
bio rąc pod uwa gę, że sy mu la cje kom pu te ro we to
praw do po dob nie przy szłość, o ile nie te raź niej -
szość, in ży nier skie go po dej ścia do za bez pie czeń
przeciwpo ża ro wych. 

GL

Ławeczka Dobosza
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