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NA POCZĄTEK

Po˝egnaliÊmy w maju trzech stra˝aków. Po długoletniej słu˝bie

odszedł płk po˝. w stanie spoczynku Władysław Pilawski. ˚yciorys

pana pułkownika to kwintesencja najwi´kszych osiàgni´ç polskiego

po˝arnictwa XX wieku. Nowoczesna formacja, jakà jest dziÊ Paƒstwowa

Stra˝ Po˝arna, wiele mu zawdzi´cza. Ale choç mamy specjalistyczny

sprz´t, znakomicie wyposa˝one stra˝nice, wykonywanie zawodu

stra˝aka wcià˝ niesie ze sobà ryzyko utraty zdrowia, a nawet ˝ycia.

Do Władysława Pilawskiego dołàczyli niestety dwaj młodzi stra˝acy,

właÊciwie dopiero rozpoczynajàcy swojà zawodowà drog´ – sekc.

Przemysław Piotrowski i sekc. Marek Giro, awansowani poÊmiertnie

do stopnia ogniomistrza. Zgin´li na słu˝bie, podczas akcji ratowniczo-

gaÊniczej przy po˝arze magazynu w Białymstoku. Łàczymy si´ w bólu

z ich rodzinami. 

Przybli˝amy w tym wydaniu „Przeglàdu Po˝arniczego” kwestie

zwiàzane z wypadkami autobusów. Ze wzgl´du na gabaryty sà cz´sto

porównywane z samochodami ci´˝arowymi. W przeciwieƒstwie

do nich, za sprawà swojej specyficznej szkieletowej konstrukcji oraz

materiałów, z których jest wykonana, słabo wytrzymujà oddziaływanie

sił generowanych podczas wypadków, ulegajàc znacznym

odkształceniom. O niuansach ratownictwa technicznego w ich

przypadku pisze Rafał Podlasiƒski. Pewnà kontynuacjà tego wàtku jest

zaÊ artykuł Przemysława Osiƒskiego, w którym charakteryzuje urazy

ciała w zale˝noÊci od rodzaju zdarzenia. Wiedza na temat sił

działajàcych na poszkodowanego w momencie wypadku mo˝e bowiem

pomóc ratownikom okreÊliç obra˝enia, nawet te niewidoczne podczas

wst´pnego badania urazowego. 

Na poligonach po˝arniczych instalowane sà trena˝ery i symulatory,

których rolà jest zwi´kszenie efektywnoÊci szkolenia. Okazuje si´

jednak, ˝e kwestia bezpieczeƒstwa prowadzonych w nich szkoleƒ nie

jest wcale tak oczywista, jak si´ wydaje. Brakuje odpowiedniej literatury

o tej tematyce, a przede wszystkim przepisów regulujàcych kwestie bhp

podczas pracy z trena˝erami. Problem sygnalizuje Radosław

Jadwiszczak. 

Wakacje ju˝ si´ rozpocz´ły. Ale – jak pisze Tomasz Zalas 

– umiej´tnoÊç odpoczywania to w dzisiejszych czasach trudna sztuka.

Re˝imowi pracy powinien towarzyszyç re˝im odpoczynku. Znacznie

lepiej radzimy sobie wówczas ze stresem. Czy jednak wiemy, jak

odpoczywaç, by faktycznie wypoczàç i zregenerowaç organizm? 

Zapraszamy do lektury!



Mło dy Bo ha ter ma ju˝ rok!
Dwa na ście mie się cy, 64 mło dych lu dzi, któ rzy ura to wa li nie jed no ludz kie ży cie i 64 nie zwy kłe
hi sto rie – to naj krót sze pod su mo wa nie ak cji „Mło dy Bo ha ter”. Pik nik z oka zji jej pierw szych
uro dzin od był się 1 czerw ca w jed no st ce Biu ra Ope ra cji An ty ter ro ry stycz nych w War sza wie. 

Ak cja zo sta ła za in au gu ro wa na przez mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji Ma riu sza
Błasz cza ka w czerw cu 2016 r. i ma na gra dzać mło dych lu dzi, któ rzy w sy tu acji za gro że nia wy -

ka za li się opa no wa niem i po mo gli ura to wać in nych lu dzi. – Isto tą na szej dro gi ży cio wej jest to, aby
być wraż li wym na krzyw dę in nych i im po ma gać. Mo im za da niem jest na gra dza nie i wy róż nia nie ta -
kich po staw. Ser decz nie dzię ku ję ro dzi com tych mło dych lu dzi za to, że wy cho wa li swo je dzie ci w spo -
sób, któ ry gwa ran tu je, że kie dy zo ba czą, że dzie je się coś złe go, nie przej dą obok – po wie dział mi ni ster
M. Błasz czak. 

No we li za cja usta wy
o ochro nie prze ciw -
po ̋ a ro wej

Pre zy dent RP An drzej Du da pod pi sał no we lę usta -
wy o ochro nie prze ciw po ża ro wej. Za kła dy ubez -

pie czeń są zo bo wią za ne do prze ka zy wa nia na ce le
zwią za ne z ochro ną prze ciw po ża ro wą 10 proc. su my
wpły wów uzy ska nych z ty tu łu ubez pie cze nia
od ognia. Do tej po ry po ło wa tej kwo ty by ła prze ka zy -
wa na ko men dan to wi głów ne mu Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej, resz ta – Za rzą do wi Głów ne mu Związ ku
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych Rze czy po spo li tej Pol -
skiej. W myśl no wych prze pi sów wszyst kie środ ki bę -
dą tra fia ły do ko men dan ta głów ne go PSP, któ ry
na stęp nie prze ka że 50 proc. stra żom ochot ni czym,
a 50 proc. na jed nost ki ochro ny przeciwpo ża ro wej,
czy li m.in. za kła do we stra że po żar ne, za kła do we służ -
by ra tow ni cze, gmin ną za wo do wą straż po żar ną, te re -
no wą służ bę ra tow ni czą. Zgod nie z no we lą, mi ni ster
wła ści wy do spraw we wnętrz nych okre śli w dro dze
roz po rzą dze nia spo sób i tryb roz dzia łu środ ków, ma -
jąc na wzglę dzie za pew nie nie sku tecz ne go funk cjo -
no wa nia jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro wej.
No we la wej dzie w ży cie 14 dni po ogło sze niu. red.

Na spo tka niu z mło dy mi bo ha te ra mi obec -
ny był ko men dant głów ny Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej gen. bry ga dier Le szek Su ski, któ ry
uhonorował ich dy plo ma mi Dziel ny Pło myk
i Dziel na Iskier ka, nada wa ny mi dzie ciom
i mło dzie ży za wy jąt ko wą po sta wę w sy tu acji
za gro że nia ży cia, zdro wia lub mie nia. Na gra -
dza nie dziel nych mło dych lu dzi nie jest je dy -
nym ce lem ak cji. Cho dzi także o pro mo wa nie
po zy tyw nych po staw, szcze gól nie że wie le
osób prze cho dzi obo jęt nie wo bec po trze bu -
ją cych po mo cy. Mło dzi bo ha te ro wie po ka zu -
ją, że na wet kie dy do ro śli za wo dzą, dzie ci
wie dzą, jak na le ży za re ago wać na za gro że nie.

Po uro czy sto ści wrę cze nia me da li znaj du -
ją ce się na miej scu po jaz dy służb uru cho mi ły
na cześć mło dych bo ha te rów sy re ny i sy gna -
ły świetl ne. Na stęp nie funk cjo na riu sze Biu ra
Ope ra cji An ty ter ro ry stycz nych prze pro wa -
dzi li dy na micz ny po kaz, w któ rym za pre zen -
to wa li swo je umie jęt no ści i wy szko le nie.
Dzieci mo gły za po znać się ze sprzę tem służb
pod le głych MSWiA. Cze ka ły na nich rów nież
licz ne atrak cje, któ re przy go to wa ła Pań stwo -
wa Straż Po żar na: ce lo wa nie stru mie niem
wo dy do ce lu, pneu ma tycz na zjeż dżal nia czy
moż li wość po zna nia psów ze spe cjalistycznej
gru py po szu ki waw czo -ra tow ni czej. 

red.
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Kon kur sy ka len da rzo we – roz strzy gni´ te!

Roz strzy gnię cie Ogól no pol skie go Kon kur su Ka len da rzo we go PSP 2017 od by ło się 11 ma ja w Jed -
no st ce Ra tow ni czo -Ga śni czej nr 17 w War sza wie. Za pro szo no na nie dzie ci ze Szko ły Pod sta wo -

wej w Mro ko wie. Mo gły one zo ba czyć in sce ni za cję hi sto ryj ki „Przy go dy Iskier ki i Pło my ka”, wzię ły
tak że udział w wy bo rze prac oraz lo so wa niu na gród.

Ju ry wy bra ło 15 lau re atów prac pla stycz nych na de sła nych na kon kurs „Iskier ka i Pło myk” skie ro wa -
ny do dzie ci z klas I -III szkół pod sta wo wych. Za da nie uczest ni ków po le ga ło na zi lu stro wa niu hi sto ryj ki
za miesz czo nej na dru giej stro nie ka len da rza pla ka to we go. Na de sła no 1916 prac pla stycz nych, 
a 238 za kwa li fi ko wa ło się do ści słe go fi na łu. Lau re ata mi kon kur su zo sta li: Kin ga Do la tow ska 
z SP w Błasz kach, Wik tor Ko wal ski z ZS w Ra do mi cach, Ja kub Pa bisz i Ju lia Pa bisz z ZSP w Li bu szy,
Prze my sław Fi li piuk z SP w Rud ni kach, Pau li na Wol ska z SP w Do bry niu Du żym, Zu zan na Sub ocz 
z SP nr 7 w Mła wie, Ju lia Ki lian z ZSG w Nę dzy, Do mi ni ka Klo ka z SP w No wym Dwo rze Wej he row skim, 
Ju dy ta Krau ze z SP nr 46 w Gdy ni, Ana sta zja Wa ra kom ska z SP w Po go rze li, Ni ko la Cał ka z SP w Dro piu,
Kac per Ko wal ski z SP w Ra do mi cach, Ju lia Rit ter z SP w Sław ko wie, Ju lia Dą bek z SP w Bo le sła wiu oraz
Wik to ria Wrza skow ska z SP w Pyz drach.

Pod czas fi na łu roz strzy gnię to tak że dru gi z kon kur sów ka len da rzo wych – „Ogni sta krzy żów ka”.
W dro dze lo so wa nia z 2495 na de sła nych kar tek pocz to wych z pra wi dło wym roz wią za niem wy ło nio -
no 15 zwy cięz ców. Zo sta li ni mi: Da wid Mu sioł z ZSP w Po ło mi, Bar tek Kar wac ki z SP nr 2 w Ra dzion ko -
wie, Krzysz tof Szpyt z SP w Dą bro wi cy, Wik to ria Drozd z SP w Bia ło bo kach, Jan Ka rol czak 
z SP w Osie ku, Ame lia Dą bek z ZS w Min ko wi cach Oław skich, Ju lia Śledź z SP nr 2 w Dą bro wie 
Tar now skiej, An na Sma jek z ZS w Brzeź ni cy, Alek san dra Sła wiń ska z SP w Szó st ce, Ka ro li na Cze kaj 
z ZS w Pa łecz ni cy, Do mi ni ka Si bia ga z Gim na zjum w Łę tow ni, Zu zan na Kło siń ska z SP nr 8 w El blą gu, 
Ma ja Ostrow ska z ZSP w Ka li skach, Zu zan na Ma zu rek z SP w Ry kach i Woj ciech Cio czek z Gim na zjum
w Piotr ko wie.

Zwy cięz cy oby dwu kon kur sów otrzy ma li na gro dy oraz li sty gra tu la cyj ne ko men dan ta głów ne go
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.



I Ogól no pol ska Kon fe ren cja Na uko wa „Prak tycz ne dzia ła nia
w przy pad ku za gro żeń che micz nych, bio lo gicz nych, ra dio lo gicz -
nych i nu kle ar nych (CBRN)”

Szko ła Głów na Służ by Po żar ni czej (SGSP) w War sza wie oraz Cen tral ne
La bo ra to rium Ochro ny Ra dio lo gicz nej w War sza wie or ga ni zu ją I Ogól no -
pol ską Kon fe ren cję Na uko wą „Prak tycz ne dzia ła nia w przy pad ku za gro żeń
che micz nych, bio lo gicz nych, ra dio lo gicz nych i nu kle ar nych (CBRN)”, któ ra
od bę dzie się 7-8 wrze śnia 2017 r. na te re nie SGSP.

Ce lem kon fe ren cji jest upo wszech nie nie prak tycz nych aspek tów za -
po bie ga nia zda rze niom CBRN i re ago wa nia na nie pod mio tów ad mi ni -
stra cji pu blicz nej, służb, in spek cji i stra ży, a tak że spo łecz no ści lo kal nej. 

Kon fe ren cja skie ro wa na jest do de cy den tów, eks per tów, funk cjo na -
riu szy i in spek to rów uczest ni czą cych w pro ce sach kształ to wa nia sys te -
mu bez pie czeń stwa w gmi nach, po wia tach i wo je wódz twach oraz od po-
wie dzial nych za nie.

Wię cej in for ma cji na stro nie: www.sgsp.edu.pl.

Ze Êwia do mo Êcià 
do bez pie czeƒ stwa
Pod pi sa nie de kla ra cji o współ pra cy by ło jed nym z głów nych ak -
cen tów do rocz ne go Po sie dze nia Dy rek to rów Ge ne ral nych Ochro -
ny Lud no ści Państw Gru py Wy szeh radz kiej (V4), któ re mia ło
miej sce 22-24 ma ja br. 

Przed sta wi cie le wio dą cych in sty tu cji ochro ny lud no ści z Pol ski,
Czech, Sło wa cji i Wę gier ob ra do wa li już po raz sie dem na sty, tym

ra zem w Cen tral nej Szko le PSP w Czę sto cho wie. Te ma tem prze wod -
nim te go rocz nej edy cji po sie dze nia by ło bu do wa nie świa do mo ści
spo łecz nej na te mat za gro żeń dla bez pie czeń stwa oby wa te li i wła ści -
wych za cho wań. Po ru sza no za rów no za gad nie nia pre wen cji spo łecz -
nej ka ta strof, jak i zda rzeń co dzien nych. 

De le ga ci za pre zen to wa li wy ko rzy sty wa ne w ich kra jach na rzę dzia,
a tak że naj lep sze prak ty ki w za kre sie in for mo wa nia i edu ko wa nia lud -
no ści o ry zy ku za gro żeń i pro mo wa nia wła ści wych za cho wań. Wszy scy
part ne rzy pod kre śla li ro sną ce zna cze nie ta kiej dzia łal no ści w kon tek -
ście ogra ni cza nia licz by ofiar śmier tel nych i osób ran nych oraz war to ści
strat eko no micz nych. Zwra ca no uwa gę na aspekt do sto so wa nia prze -

ka zy wa nych ko mu ni ka tów do róż nych grup lud no ści, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem dzie ci, osób star szych oraz osób z nie peł no spraw no -
ścia mi. Pod czas jed ne go z pa ne li uczest ni cy dys ku to wa li tak że o po -
trze bie zwiększaniaa świa do mo ści ra tow ni ków w za kre sie
szcze gól nych za gro żeń dla zdro wia wy ni ka ją cych z wa run ków ich służ -
by, kon cen tru jąc się m.in. na ze spo le stre su po ura zo we go oraz cho ro -
bach no wo two ro wych. Szcze gól ne za in te re so wa nie go ści
za gra nicz nych wzbu dzi ła wi zy ta w Cen trum Edu ka cji Prze ciw po ża ro -
wej przy KM PSP w Cho rzo wie. Jesz cze w czerw cu od bę dzie się w Cho -
rzo wie ko lej na wi zy ta, tym ra zem czte ro oso bo wej de le ga cji
wę gier skiej, za in te re so wa nej za adap to wa niem po my słu mul ti me dial -
ne go cen trum edu ka cyj ne go.

W kon klu zjach z ma jo we go po sie dze nia do ty czą cych przy szłe go kształ -
tu współ pra cy państw V4 w dzie dzi nie ochro ny lud no ści zgod nie wska zy -
wa no roz wi ja nie pre wen cji spo łecz nej wśród se nio rów. Z ini cja ty wy
ko men dan ta głów ne go PSP gen. bry ga die ra Lesz ka Su skie go uzgod nio no
rów nież, że jesz cze w tym ro ku na stą pi spo tka nie eks per tów z państw V4,
któ rzy bę dą pra co wa li nad dal szym po głę bia niem współ pra cy po mię dzy
part ne ra mi w za kre sie pre wen cji zda rzeń co dzien nych i ka ta strof. 

Spo tka nie w Czę sto cho wie by ło ofi cjal nym wy da rze niem pol skie -
go prze wod nic twa w V4. 1 lip ca rocz ną pre zy den cję w Gru pie obej mu -
ją Wę gry. 

Ma ria An na Kan tur ska

Stra ̋ ac ka Noc Mu ze ów

Pra wie 1500 osób od wie dzi ło Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych
i Ad mi ni stra cji pod czas No cy Mu ze ów. W tym ro ku wy da rze nia

w MSWiA przy go to wa no pod ha słem „25 lat Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej – pro fe sjo nal ni, spraw ni, po moc ni”. By ła to oka zja do obej rze nia
sprzę tu i po zna nia funk cjo na riu szy PSP, a tak że prze te sto wa nia swo jej
spraw no ści. Na go ści cze ka ły m.in.: mo bil na ścian ka wspi nacz ko wa,
prze jażdż ki sa mo cho da mi stra żac ki mi, ju bi le uszo we wy sta wy z oka -
zji 25-le cia Pań stwo wej Stra ży Po żar nej i 35-le cia Szko ły Głów nej Służ -
by Po żar ni czej, hi sto rycz ne i współ cze sne po jaz dy stra ży po żar nej,
ry wa li za cja w pom po wa niu wo dy z uży ciem ręcz nej pom py i w ce lo -
wa niu stru mie niem wo dy do tar czy oraz moż li wość sko ku na po dusz kę
ra tow ni czą. 

Dzieci mogły wziąć udział w zabawie „Ko ło spraw no ści mło de go stra -
ża ka”, pod czas któ rej przy stę po wa ły do te stów rów no wa gi, che mi ka,
orien ta cji, wy so ko ści, cel no ści, me dy ka i od wa gi. Ko lej ne eta py po twier -
dza ły wpi sy na od po wied nim for mu la rzu, któ ry – po wy peł nie -
niu – upraw niał do otrzy ma nia Cer ty fi ka tu Mło de go Stra ża ka wraz
z atrak cyj ną na gro dą nie spo dzian ką. By ły to m.in. gry edu ka cyj ne i zręcz -
no ścio we, pa mię ci ma so we USB, kub ki ter micz ne, ksią żecz ki do ko lo ro -
wa nia, bre locz ki i opa ski od bla sko we. Oczy wi ście wszyst kie dzie ci, któ re
cho ciaż pod ję ły pró bę zdo by cia cer ty fi ka tu, do sta ły na gro dę po cie sze nia
za swój wy si łek. Du żym po wo dze niem wśród uczest ni ków im pre zy cie -
szy ły się po ka zy ra tow nic twa: wy so ko ścio we go, che micz no -eko lo gicz ne -
go, me dycz ne go i tech nicz ne go. Pio ru nu ją ce wra że nie wy wie rał zaś
na wi dzach po kaz nie wła ści we go ga sze nia pło ną ce go na pa tel ni ole ju. 

red. 
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ny prze szedł na cmen tarz przy ul. Za błu dow -
skiej. Uro czy sto ści po grze bo we Mar ka Gi ro
otwo rzy ła o godz. 15.00 msza w ko ście le 
pw. św. Ka zi mie rza Kró le wi cza. Po mszy na -
stą pił prze jazd kon duk tu ża łob ne go na cmen -
tarz w oko li cach miej sco wo ści Dzi kie
(pa ra fia pw. św. Fran cisz ka z Asy żu). 

Oba po grze by mia ły uro czy sty cha rak ter
i od by ły się we dług ce re mo nia łu po żar ni cze -
go, z udzia łem kom pa nii ho no ro wej PSP.
W uro czy sto ściach po grze bo wych uczest ni -
czy li m.in. mi ni ster spraw we wnętrz nych
i ad mi ni stra cji Ma riusz Błasz czak, se kre tarz
sta nu w MSWiA Ja ro sław Zie liń ski oraz ko -
men dant głów ny PSP gen. bry ga dier Le szek
Su ski. W ostat niej dro dze stra ża kom to wa rzy -
szy ły tak że de le ga cje ko mend wo je wódz kich
PSP, szkół PSP, jed no stek PSP oraz ko le dzy
stra ża cy z wo je wódz twa pod la skie go. 

Że gna jąc śp. Prze my sła wa Pio trow skie -
go, ko men dant głów ny PSP po wie dział, że:
„pod czas tej tra gicz nej służ by zo stał na pi sa -
ny naj czar niej szy sce na riusz, któ re go nikt
ni gdy nie do pusz czał w my ślach, któ ry jed -
nak wią że się ści śle ze służ bą stra ża ka”.
W mo wie po grze bo wej przy ce re mo nii po -

25 ma ja o godz. 18.41 do sta no wi ska kie -
ro wa nia ko men dan ta miej skie go PSP w Bia -
łym sto ku wpły nę ło zgło sze nie o po ża rze
obiek tu ma ga zy no we go przy ul. Doj now -
skiej. W trak cie dzia łań ra tow ni czo -ga śni -
czych do szło do tra gicz ne go w skut kach
wy pad ku – zgi nę ło dwóch stra ża ków z Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej nr 1 w Bia łym -
sto ku – sek cyj ny Prze my sław Pio trow ski
i sek cyj ny Ma rek Gi ro. 

Oko licz no ści i przy czy ny wy pad ku ba da
pro ku ra tu ra i Po li cja. Po nad to ko men dant
głów ny PSP gen. bry ga dier Le szek Su ski,
któ ry nie zwłocz nie przy był na miej sce tra -
gicz ne go zda rze nia, po wo łał dwa ze spo ły 
– do usta le nia przy czyn zda rze nia i do spo -
rzą dze nia je go ana li zy.

Na miej sce zda rze nia przy je cha ła tak że
gru pa ope ra cyj na Ko men dy Głów nej PSP na
czele z za stęp cą ko men dan ta głów ne go PSP 
st. bryg. Ta de uszem Jop kiem oraz p.o. dy -
rek to rem KCKRiOL st. bryg. Wło dzi mie -
rzem Błasz czyń skim na cze le. Ze stra ża ka mi
uczest ni czą cy mi w tra gicz nej ak cji spo tkał
się tak że Ja ro sław Zie liń ski, se kre tarz sta nu
w MSWiA. Ro dzi ny funk cjo na riu szy, któ rzy

zgi nę li oraz stra ża cy uczest ni czą cy w dzia -
ła niach ra tow ni czych -ga śni czych zo sta li ob -
ję ci po mo cą psy cho lo gicz ną. 

W związ ku z tra ge dią, któ ra do tknę ła pod -
la skich stra ża ków, w wo je wódz twie zo sta ły
od wo ła ne uro czy sto ści zwią za ne z ob cho da -
mi Dnia Stra ża ka i ju bi le uszem 25-le cia 
po wo ła nia Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Śro -
do wi sko stra ża ków po grą ży ło się w ża ło -
bie. 28 ma ja w ba zy li ce ar chi ka te dral nej
w Bia łym sto ku zo sta ła od pra wio na msza św.
w in ten cji zmar łych stra ża ków i ich ro dzin.
Uczest ni czy li w niej se kre tarz sta nu
w MSWiA Ja ro sław Zie liń ski, ko men dant
głów ny PSP gen. bry ga dier Le szek Su ski, wo -
je wo da pod la ski Boh dan Pasz kow ski oraz
stra ża cy z ca łe go wo je wódz twa wraz z ro dzi -
na mi, pocz ty sztan da ro we Ko men dy Wo je -
wódz kiej i Ko men dy Miej skiej PSP w Bia-
łym sto ku, a tak że pod la ska kom pa nia ho no ro -
wa PSP.

30 ma ja w Bia łym sto ku od by ły się uro czy -
sto ści po grze bo we. Mszą św. o godz. 10.00
w ko ście le pw. Nie po ka la ne go Ser ca Ma ryi
roz po czę ło się ostat nie po że gna nie Prze my -
sła wa Pio trow skie go. Po mszy kon dukt ża łob -
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Sekcyjny Przemysław Piotrowski i sekcyjny Marek Giro zginęli podczas akcji
ratowniczo-gaśniczej przy pożarze magazynu w Białymstoku.



chów ku śp. Mar ka Gi ry stwier dził, że: „trud -
no po go dzić się ze śmier cią każ de go czło -
wie ka, a tym bar dziej funk cjo na riu sza
gi ną ce go na służ bie, ra tu ją ce go ży cie, zdro -
wie i mie nie. Szcze gól nie tak mło de go czło -
wie ka, przed któ rym ży cie sta ło otwo rem”.

Tra gicz nie zmar li stra ża cy zo sta li od zna -
cze ni po śmiert nie przez pre zy den ta RP
Krzy żem Za słu gi za Dziel ność. 

– Wrę czy łem też dwa or de ry tym, któ rych
już po śród nas nie ma, wła śnie dla te go, że
słu ży li, by li go to wi nieść po moc i ra tu nek
w sy tu acjach eks tre mal nych i kosz to wa ło ich
to ży cie – po wie dział pre zy dent An drzej Du -
da pod czas uro czy sto ści w Pa ła cu Pre zy -
denc kim.

Ko men dant głów ny PSP awan so wał stra -
ża ków po śmiert nie na wyż szy sto pień służ -
bo wy – ognio mi strza.

– Śmierć tych dwóch stra ża ków jest 
dla nas du żym cier pie niem. Nie ma ta kich
słów, któ ry mi mo gli by śmy opi sać nasz żal.
Pa mię ta my o na szych ko le gach, ich ro dzi -
nach i nie po zo sta wi my ich sa mych – pod -
kre śla ko men dant głów ny PSP gen.
bry ga dier Le szek Su ski.

Ognio mistrz Prze -

my sław Pio trow ski

(26 lat) był ra tow ni -
kiem w Jed no st ce 
Ra tow ni czo -Ga śni czej 
nr 1 Ko men dy Miej -
skiej PSP w Bia łym -
sto ku. W PSP peł nił

służ bę od 2013 r. Był stra ża kiem od zna cza ją -
cym się du żym zdy scy pli no wa niem, za an ga żo -
wa niem i rze tel no ścią. Spe cja li zo wał się
w ra tow nic twie me dycz nym, szko lił w tym za -
kre sie ko le gów z jed nost ki. Stu dio wał ra tow nic -
two me dycz ne na Uni wer sy te cie Me dycz nym
w Bia łym sto ku. Był ho no ro wym daw cą krwi.
Osie ro cił nie na ro dzo ne jesz cze dziec ko.

Ognio mistrz Ma rek

Gi ro (29 lat) był ra -
tow ni kiem w Jed no st -
ce Ra tow ni czo -Ga ś-
ni czej nr 1 Ko men dy
Miej skiej PSP w Bia -
łym sto ku. Ab sol went
Po li tech ni ki Bia ło -

stoc kiej (in ży nier me cha ni ki i bu do wy ma -
szyn). Peł nił służ bę od 2013 r. Ce cho wał się
po nad prze cięt ną spraw no ścią fi zycz ną, czym
wy róż niał się na tle in nych stra ża ków i za co
był wie lo krot nie na gra dza ny. Do brze wy -
szko lo ny, sta le pod no sił kwa li fi ka cje za wo -
do we i po głę biał wie dzę po żar ni czą. Ma rek
Gi ro był żo na ty, osie ro cił cór kę Iza be lę.
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Zbiór ka dla dzie ci tra gicz nie zmar łych stra ża ków
z Bia łe go sto ku
25 ma ja w Bia łym sto ku w ak cji ra tow ni czo -ga śni czej śmierć po nio sło dwóch stra ża ków.

Osie ro ci li dwo je ma lut kich dzie ci. Moż na po móc tym dzie ciom i ich ma mom. Fun da cja 
Do ra staj z Na mi pro wa dzi zbiór kę na ich rzecz.

Każ da śmierć, na wet bo ha ter ska, nie sie za so bą cier pie nie ro dzin. Dwóch stra ża ków z Bia -
łe go sto ku po świę ci ło swo je ży cie na służ bie, po zo sta wia jąc naj bliż szych w ża ło bie po tro -
skli wym oj cu i ko cha ją cym mę żu. Nie bądź my obo jęt ni – wes przyj my ich dzie ci do bro wol ną
da ro wi zną. 

Ak cja pro wa dzo na jest przy wspar ciu Ko men dy Głów nej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej oraz
Fun da cji „So li dar ni”. Li czy się każ da zło tów ka. Da ro wi zny moż na do ko nać na kon to:

29 1030 1508 0000 0008 1545 4006
z do pi skiem „Bia ły stok”. Moż na ją też prze ka zać po przez stro nę in ter ne to wą Fun da cji 
(za kład ka Bia ły stok – po móż dzie ciom stra ża ków).

Fun da cja Do ra staj z Na mi obej mu je po mo cą dzie ci osób, któ re zgi nę ły lub do zna ły cięż -
kie go uszczerb ku na zdro wiu w trak cie peł nie nia służ by pu blicz nej. Wśród pod opiecz nych
Fun da cji są dzie ci stra ża ków, żoł nie rzy, po li cjan tów i ra tow ni ków gór skich. Ce lem dzia ła nia
Fun da cji jest dłu go fa lo we wspar cie edu ka cji dzie ci i mło dzie ży, od naj młod szych lat aż
do osią gnię cia przez nich peł no let no ści lub – je że li bę dą kon ty nu ować na ukę – do ukoń cze -
nia 25. ro ku ży cia.



o mszy świę tej kon dukt ża łob ny w stru -

gach desz czu od pro wa dził Pa na Puł ko-

w ni ka do miej sca po chów ku. Trum-

na zo sta ła prze wie zio na uli ca mi mia sta na dra -

bi nie po żar ni czej w asy ście kom pa nii ho no ro -

wych ze Szko ły Aspi ran tów PSP w Po zna niu

i Ko men dy Miej skiej PSP w Po zna niu oraz bli -

sko 40 pocz tów sztan da ro wych. Marsz ża łob ny

ode gra ła or kie stra dę ta OSP z Czarn ko wa.

Kim był Wła dy sław Pi law ski?
Wła dy sław Pi law ski przy szedł na świat

29 grud nia 1913 r. w Czarn ko wie. Po cho dził

z wie lo dziet nej ro dzi ny, kul ty wu ją cej tra dy cje

ka to lic kie i pa trio tycz ne, co wpły nę ło na ca łe je -

go ży cie. Za in te re so wa nie dzia łal no ścią spo łecz -

ną w stra ży za szcze pił w nim oj ciec, któ ry

na le żał do Ochot ni czej Stra ży Po żar nej

w Czarn ko wie, a na stęp nie był jej na czel ni kiem. 

Po ma tu rze w 1933 r. W. Pi law ski wstą pił

do woj ska, gdyż był to je den z wa run ków, ja ki

trze ba by ło speł nić, by zo stać za wo do wym stra -

ża kiem. Rok póź niej wró cił do ro dzin ne go

Czarn ko wa i wstą pił do Ochot ni czej Stra ży 

Po żar nej. Aby zo stać za wo do wym ofi ce rem 

po żar nic twa, od był dwa szko le nia przy go to -

waw cze – w Ino wro cła wiu i Ostro wie Wiel ko -

pol skim. Po ich ukoń cze niu ob jął sta no wi sko

in spek to ra po wia to we go w Ra wi czu. W 1936 r.

ukoń czył w Ło dzi prze szko le nie dla ofi ce rów

po żar nic twa. Za raz po nim otrzy mał awans

na aspi ran ta po żar nic twa. Pod ko niec 1936 r. ob -

jął do dat ko wo sta no wi sko in spek to ra po wia to -

we go w Kro to szy nie. Od tej chwi li spra wo wał

nad zór nad dwo ma po wia ta mi, czy li łącz nie

nad prze szło 120 jed nost ka mi OSP. Od 1 kwiet -

nia 1939 r. pra co wał w Okrę gu Wo je wódz kim

Związ ku Stra ży Po żar nych w Po zna niu ja ko re -

fe rent do spraw szko le nia i tech ni ki po żar ni czej.

Prze pro wa dzał szko le nia dla me cha ni ków ob -

słu gu ją cych mo to pom py, był tak że upraw nio ny

do od bio ru sprzę tu no wo na by wa ne go przez

stra że po żar ne.

Wo jen na prze rwa
Po żar ni cze dzia ła nia prze rwał wy buch II woj -

ny świa to wej. Wła dy sław Pi law ski w sierp -

niu 1939 r. zgło sił się do 55. Puł ku Pie cho ty

Sa mo dziel ne go Ba ta lio nu w Ra wi czu. Na po -

cząt ku wrze śnia ja ko do wód ca plu to nu za jął sta -

no wi sko obron ne pod Sa wi nem. Chełm był

za ję ty przez Ro sjan, a Kra sny staw i Lu blin przez

Niem ców. Trze ba by ło pod jąć de cy zję, czy

przejść na stro nę so wiec ką, czy nie miec ką. 

Pi law ski wraz z dwo ma to wa rzy sza mi zde cy do -

wał się na dru gie roz wią za nie, za czym prze ma -

wia ła m.in. zna jo mość ję zy ka. Po zo sta łych

osiem na stu ofi ce rów prze szło na stro nę so wiec -

ką – wkrót ce zo sta li za mor do wa ni w Ka ty niu. 

Wła dy sła w Pi law ski przy je chał do Ge ne ral -

nej Gu ber ni, gdzie wraz z 20 in ny mi ofi ce ra mi

peł nił funk cję stra ża ka w or ga ni zo wa nym po ste -

run ku stra ży po żar nej w szko le po żar ni czej

na Żo li bo rzu. Do bra zna jo mość ję zy ka nie miec -

kie go uto ro wa ła mu dro gę do Lu bli na, gdzie

w lip cu 1940 r. zo stał za stęp cą in struk to ra po -

żar ni cze go dys tryk tu. W tym okre sie spo tkał się

z ppłk. Jó ze fem Spy chal skim, któ ry włą czył

przy szłe go puł kow ni ka do dzia łal no ści kon spi -

ra cyj nej Ar mii Kra jo wej – Stra żac kie go Ru chu

Opo ru „Ska ła”. Pi law ski dzia łał w Lu bli nie

i War sza wie.

W stycz niu 1944 r. zo stał od de le go wa ny

do Cen tral nej Szko ły Po żar ni czej w Kra ko wie.

Był wy kła dow cą i kie row ni kiem za jęć prak tycz -

nych. W tym sa mym cza sie aresz to wa no w War -

sza wie ko men dan ta Stra żac kie go Ru chu Opo ru

„Ska ła” płk. poż. Je rze go Lgoc kie go. Wzmo żo -

na kon tro la spra wi ła, że Wła dy sław zde cy do wał

się prze wieźć żo nę do Piotr ko wa Try bu nal skie -

go, gdzie mie siąc póź niej przy szła na świat ich

je dy na cór ka – Elż bie ta. W wy ni ku po wi kłań po -

ro do wych nie mo gła cho dzić i przez ca łe ży cie

wy ma ga ła sta łej opie ki.

We wrze śniu 1944 r. wraz z ro dzi ną prze -

niósł się do Kra ko wa, gdzie je go głów nym

za da niem by ło tłu ma cze nie nie miec kich in -

struk cji i re gu la mi nów prze ciw po ża ro wych,

z za ło że niem, że bę dzie je moż na wy ko rzy stać

przy or ga ni za cji ochro ny prze ciw po ża ro wej

po wy zwo le niu kra ju.

Po woj nie
Jesz cze przed ofi cjal nym za koń cze niem

dzia łań wo jen nych W. Pi law ski zo stał skie ro wa -

ny na sta no wi sko ko men dan ta Za wo do wej Stra -

ży Po żar nej w Po zna niu, któ re ob jął osta tecz nie

w mar cu 1946 r. Nie oce nio ny był wkład przy -

szłe go puł kow ni ka w roz bu do wę in fra struk tu ry

stra ży po żar nej w Po zna niu. Stwo rzył rów nież

pod wa li ny dzi siej szej Szko ły Aspi ran tów PSP,

któ rej bu do wę roz po czę to w 1949 r. 

22 czerw ca 1950 r. zo stał prze nie sio ny

do Ko men dy Głów nej Stra ży Po żar nych, gdzie

ob jął sta no wi sko za stęp cy ko men dan ta głów ne -

go do spraw tech nicz nych. Do dat ko wo od lip ca

do wrze śnia 1950 r. peł nił obo wiąz ki ko men dan -

ta Cen tral nej Ofi cer skiej Szko ły Po żar ni czej.
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RO BERT KLO NOW SKI

24 maja w Czarnkowie odbyły się 
uroczystości pogrzebowe 
płk. poż. w st. sp. Władysława Pilawskiego 
– nestora polskiego pożarnictwa.

P



W tym cza sie bu dził co raz więk sze za in te re so -

wa nie Służ by Bez pie czeń stwa. Zo stał dwu krot -

nie aresz to wa ny – za każ dym ra zem w go dzi nach

wie czor nych i noc nych. Pod czas prze słu chań sta -

wia no mu za rzu ty służ by w po żar nic twie sa na -

cyj nym i pod czas oku pa cji hi tle row skiej,

za rzu ca no kle ry ka lizm oraz utrzy my wa nie ści -

słych kon tak tów z bra tem bliź nia kiem, któ ry był

ka pła nem. Gro żo no mu, że je śli nie przy sta nie

na sta wia ne mu pro po zy cje, ni gdy wię cej nie zo -

ba czy swo jej ro dzi ny i nie bę dzie mógł pra co wać

w służ bie po żar ni czej – do da jąc, że nikt prze cież

nie wie o je go za trzy ma niu i o tym, gdzie się

znaj du je. Nie zgo dził się jed nak na współ pra cę

ze Służ bą Bez pie czeń stwa, dla te go 26 stycz -

nia 1954 r. zo stał zwol nio ny ze służ by, z za ka -

zem pra cy w po żar nic twie. W tam tych cza sach,

na sku tek wy tycz nych Ko mi te tu Cen tral ne go

PZPR do ty czą cych za ka zu za trud nia nia „sa na -

cyj nych” ofi ce rów po żar nic twa, zwol nio no 

z pra cy wszyst kich na czel ni ków wy dzia łów

w Ko men dzie Głów nej Stra ży Po żar nych, szes -

na stu ko men dan tów wo je wódz kich i oko ło

80 proc. ko men dan tów po wia to wych. Ich miej -

sce zaj mo wa li dzia ła cze par tyj ni po od by ciu za -

le d wie sze ścio ty go dnio we go szko le nia.

Puł kow nik Pi law ski zna lazł pra cę ja ko star -

szy pro jek tant w Pra cow ni Po żar ni czej Biu ra

Stu diów i Pro jek tów Ty po wych Bu dow nic twa

Prze my sło we go. 

Po wrót do słu˝ by
Po zmia nach po li tycz nych w 1956 r. Wła dy -

sław Pi law ski po wró cił do służ by w Ko men dzie

Głów nej Stra ży Po żar nych. Z dniem 1 mar -

ca 1957 r. zo stał po wo ła ny na sta no wi sko za stęp -

cy ko men dan ta głów ne go – peł nił tę funk cję

przez 22 la ta. By ł współ au to rem uchwa ły Ra dy

Mi ni strów nr 221/61 z 1961 r. w spra wie prze bu -

do wy wsi, któ rą kon se kwent nie re ali zo wał. 

Po wstał ma so wy pro gram li kwi da cji sło mia nych

po kryć da cho wych, któ re na po cząt ku lat 60.

wciąż sta no wi ły 41,9 proc. da chów (weź my

pod uwa gę, że w tym cza sie aż 57,4 proc. do mów

mia ło drew nia ne ścia ny, co by ło do dat ko wym 

za gro że niem). Rów nie du żo uwa gi W. Pi law ski

po świę cał roz wo jo wi tech ni ki po żar ni czej – to

dzię ki nie mu roz po czę to pro duk cję pol skie go

cięż kie go sa mo cho du ga śni cze go Jelcz

GCBA 6/32.

Był współ twór cą Cen trum Na uko wo -Ba -

daw cze go Ochro ny Prze ciw po ża ro wej w Jó ze -

fo wie. Wspól nie z gen. Zyg mun tem Ja ro szem

do pro wa dził do nada nia obec nej Szko le Głów -

nej Służ by Po żar ni czej sta tu su uczel ni wyż szej.

Ni gdy nie brał pod uwa gę wzglę dów po li tycz -

nych, sta wiał na pro fe sjo na lizm i bez gra nicz ne

od da nie służ bie. 

Na ogrom ne uzna nie za słu gu je je go dzia łal -

ność na are nie mię dzy na ro do wej, m.in. w ra -

mach CTIF, za po cząt ko wa na w 1957 r. na

kon gre sie war szaw skim i trwa ją ca jesz cze dłu -

go po je go przej ściu na eme ry tu rę. O tym, jak

waż ną był po sta cią, świad czą od zna cze nia, któ -

re otrzy mał aż z sied miu kra jów (Au strii, Cze -

cho sło wa cji, Fran cji, RFN, Ju go sła wii, Włoch

i Luk sem bur ga). 

Wła dy sław Pi law ski po ma gał za kła dać Sto -

wa rzy sze nie In ży nie rów i Tech ni ków Po żar nic -

twa i wła śnie w uzna niu tej po mo cy otrzy mał

ty tuł ho no ro we go człon ka te go sto wa rzy sze nia.

W cza sie ca łej swo jej służ by po żar ni czej ni gdy

nie za po mi nał jed nak o naj waż niej szych war to -

ściach: ro dzi nie i Oj czyź nie, a je go de wi zą ży -

cio wą by ły sło wa, któ ry mi koń czy się rów nież

po świę co ny mu film bio gra ficz ny (do stęp ny

w ser wi sie YouTube): „War to jest słu żyć Pol sce,

war to słu żyć Po la kom”.

Do ku men to wa nie hi sto rii po żar nic twa pol -

skie go od za wsze by ło pa sją Puł kow ni ka. Mógł

się cał ko wi cie po świę cić te mu za ję ciu po przej -

ściu na eme ry tu rę. Je go pu bli ka cje za wie ra ją no -

wa tor skie roz wią za nia, moż na rzec, że są wręcz

pio nier ski mi po zy cja mi w dzie dzi nie po żar nic -

twa. Wy dał 13 ksią żek, któ re po rząd ku ją i sys te -

ma ty zu ją hi sto rię po żar nic twa (m.in. „Ko men dy

stra ży po żar nych 1950-1954”, „Księ ga pa mię ci

funk cjo na riu szy po żar nic twa i stra ża ków ochot -

ni ków 1939-1945, „Stra żac ki Ruch Opo ru ›Ska -

ła‹”) oraz trzy do ty czą ce nad no tec kiej zie mi

czarn kow skiej. Puł kow nik przy go to wał rów nież

dzie więć opra co wań w ogra ni czo nym na kła dzie

(właściwie mających po stać od bi tek kse ro), któ -

re wciąż cze ka ją na wy da nie (m.in. „Za wo do we

stra że po żar ne”).

Wła dy sław Pi law ski był prze wod ni czą cym

Ko mi sji Hi sto rycz nej Za rzą du Głów ne go

Związ ku Ochot ni czych Stra ży Po żar nych. Kładł

du ży na cisk na za bez pie cza nie da nych źró dło -

wych przez umiesz cza nie ich w izbach tra dy cji

i mu ze ach, or ga ni zo wa nie sym po zjów oraz wy -

da wa nie pu bli ka cji o te ma ty ce hi sto rycz no -po -

żar ni czej. 

Puł kow nik był wie lo krot nie od zna cza ny,

a naj waż niej sze od zna cze nie stanowił Krzyż

Ko man dor ski z Gwiaz dą Or de ru Od ro dze nia

Pol ski, któ ry otrzy mał 27 wrze śnia 2014 r. Jest

to nada wa ne przez pre zy den ta RP dru gie naj -

wyż sze pol skie pań stwo we od zna cze nie cy wil -

ne (po Or de rze Or ła Bia łe go). Wła dy sław

Pi law ski zo stał tak że wpi sa ny do „Ho no ro wej

księ gi za słu żo nych dla ochro ny prze ciw po ża ro -

wej”. 

W no cy z 19 na 20 ma ja 2017 r. puł kow nik

po żar nic twa Wła dy sław Pi law ski, po 73 la tach

nie prze rwa nej służ by w stra ży po żar nej, od szedł

w stan spo czyn ku…

Je go ży cio rys jest kwin te sen cją naj-

więk szych osią gnięć pol skie go po żar nic twa

w XX wie ku. Uoso bie niem te go, co w na szej

służ bie naj cen niej sze. Puł kow nik Pi law ski swo -

im ży ciem za świad czył, że ist nie ją obiek tyw ne

war to ści, któ rym trze ba i war to być wier nym,

a etos stra żac kiej służ by nie jest fra ze sem, ale

praw dzi wym wy znacz ni kiem na sze go po wo ła -

nia. Dla wie lu był na uczy cie lem stra żac kie go

rze mio sła, dla wszyst kich jest i na za wsze po zo -

sta nie nie do ści gnio nym wzo rem do na śla do wa -

nia. Wzo rem czło wie ka i wzo rem pa trio ty. Był

Wiel kim Stra ża kiem, Wiel kim Po la kiem i Wiel -

kim Czło wie kiem. Nie każ dy z nas mo że być

„wiel ki”, ale każ dy mo że być „po rząd nym” stra -

ża kiem, „po rząd nym” Po la kiem i „po rząd nym”

czło wie kiem. I war to ta kim być. To jest, mo im

zda niem, naj waż niej sza spu ści zna Wła dy sła wa

Pi law skie go. 

bryg. Ro bert Klo now ski jest na czel ni kiem
Wy dzia łu Or ga ni za cji i Nad zo ru 

w Ko men dzie Wo je wódz kiej PSP w Po zna niu
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PRZEGLĄD
WYDARZEŃ

Tar gi stra ̋ a  
tech ni ki

a tak że po ka zy z uży ciem tre na że ra ga zo we go.
Wy da rze niom tym to wa rzy szy ły warsz ta ty li de rów
CFBT Pol ska oraz pa ne le szko le nio we po świę co ne
ochro nie oso bi stej czy kwa li fi ko wa nej pierw szej
po mo cy.

Tar gi sta ły się też oka zją do zor ga ni zo wa nia od -
pra wy ko men dan tów po wia to wych i miej skich
PSP z ca łe go kra ju. Po pro wa dzi li ją za stęp cy ko -
men dan ta głów ne go PSP – nad bryg. Ma rek Ja siń -
ski i st. bryg. Ta de usz Jo pek. Mia ło tak że miej sce
szko le nie rze czo znaw ców ds. za bez pie czeń prze -
ciw po ża ro wych.

Uwa gę zwie dza ją cych przy cią gnął po kaz
dzia ła nia mo bil ne go tur bi no we go sys te mu ra -
tow ni czo -ga śni cze go – po jaz du zbu do wa ne go
w ra mach pro jek tu na uko wo -ba daw cze go,
w któ rym wzię ły udział m.in. Szko ła Głów na Służ -
by Po żar ni czej w War sza wie oraz Cen trum Na -
uko wo -Ba daw cze Ochro ny Prze ciw po ża ro wej –
PIB w Jó ze fo wie. Po jazd ma być wy ko rzy sty wa ny
do pro wa dze nia dzia łań w na tar ciu lub obro nie
pod czas: ga sze nia po ża rów du żych in sta la cji
tech no lo gicz nych w za kła dach prze my sło wych,
za bez pie cza nia obiek tów za gro żo nych po ża rem
(schła dza nie), ga sze nia po ża rów obiek tów wiel -
ko ku ba tu ro wych i po ża rów la sów. Bę dzie tak że
uży wa ny pod czas ma so wej de kon ta mi na cji
oraz do ogra ni cze nia roz prze strze nia nia się i li -
kwi da cji ska żeń (par i ga zów). Wię cej o pro jek cie
w ko lej nym nu me rze PP.

Dla dzie ci i na spor to wo
Obok cie ka wych eks po zy cji na zwie dza ją cych

wy sta wę cze ka ło wie le do dat ko wych atrak cji.
W ostat nim dniu wy sta wy (na zwa nym Dniem
OSP) Tar gi Kiel ce od wie dzi ły „druh ny z ka len da -
rza”, czy li pa nie z OSP Cho to wa na Pod kar pa ciu,
któ re wy da ły ka len darz ze swo imi po do bi zna mi

Międzynarodowe Targi Sprzętu
i Wyposażenia Straży Pożarnej
i Służb Ratowniczych KIELCE
IFRE-EXPO 2017 już za nami.
Wystawie sprzętu towarzyszyło
wiele atrakcyjnych pokazów
ratowniczych i wydarzeń. 

Od 8 do 10 czerw ca na po nad 6300 m2 swo ją
ofer tę przed sta wi ło bli sko 170 wy staw ców

z Nor we gii, Włoch, Nie miec, Au strii, Ja po nii, Fran -
cji, Sło we nii, Wiel kiej Bry ta nii, Sta nów Zjed no czo -
nych i Pol ski. Tar gi od wie dzi ło nie mal 6 tys.
zwie dza ją cych. Wy da rze niu pa tro no wa li: mi ni ster
spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji, ko men dant
głów ny Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, Zwią zek
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych RP oraz Gór skie
Ochot ni cze Po go to wie Ra tun ko we. 

Zo bacz, do tknij, wy pró buj
Zwie dza ją cy mo gli zo ba czyć in te re su ją ce po -

ka zy ra tow ni cze przy go to wa ne przez wy staw ców,
pre zen tu ją ce moż li wo ści sprzę tu ra tow ni cze go,
prze ko nać się na wła snej skó rze, jak dzia ła da ny
sprzęt (np. wy so ko ścio wy) czy zo ba czyć świat
z per spek ty wy ko sza na dra bi nie stra żac kiej. 
Kie lec cy stra ża cy za pre zen to wa li ewa ku ację po -
szko do wa ne go w za in sce ni zo wa nym wy pad ku
sa mo cho do wym, a GOPR – za po mo cą śmi głow -
ca LPR. Swo je umie jęt no ści po ka zły tak że Grot, Ko -
kos i Dan te, czy li psy ra tow ni cze z OSP No wy Sącz.
Za in te re so wa niem stra ża ków cie szy ły się ćwi cze -
nia w tre na że rze po ża rów we wnętrz nych, któ re
obej mo wa ły tech ni ki ope ro wa nia prą da mi wo dy
i pro ce du rę wej ścia do obiek tu ob ję te go po ża rem,

Tar gi stra ̋ a  
tech ni ki
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w ro li głów nej, by pod ra to wać bu dżet swo jej jed -
nost ki. Po ja wi li się tak że or ga ni za to rzy Mię dzy -
na ro do we go Zlo tu Po jaz dów Po żar ni czych,
pre zen tu jąc stra żac kie go Złom ka, zna ne go bo -
ha te ra fil mu ani mo wa ne go dla naj młod szych.
Swo je umie jęt no ści za pre zen to wa li tak że ma li
stra ża cy ze Strąp ko wa. To dru ży na dzie cię ca, któ -
ra po wsta ła w 2015 r. Li czy obec nie 28 ma łych
stra ża ków. Naj młod szy ma 4 la ta, a naj star -
szy 12. – Na szym ce lem jest stwo rze nie mło dzie-
żo wej dru ży ny, któ ra mo gła by po ma gać w ak -
cjach – mó wił Ja ro sław Mło daw ski z MOSP Stą -
por ków. Pod czas po ka zów za pre zen to wa li m.in.
ak cję ga śni czą w dom ku dla la lek.

Nie za bra kło atrak cji spor to wych. Od by ły się
np. za wo dy ochot ni czych stra ży po żar nych. Dwu -
oso bo we dru ży ny mu sia ły po ko nać tor prze szkód
na czas. Do za dań stra ża ków na le ża ło m. in.: prze -
to cze nie opo ny, roz wi nię cie wę ża ga śni cze go i na -
peł nie nie zbior ni ka za po mo cą hy dro net ki. 

Ostat ni dzień uatrak cyj nia ły zwie dza ją cym
Mło dzie żo wa Or kie stra Dę ta z Kra so ci na oraz Or -
kie stra Dę ta Da le szy ce. Moż na by ło tak że po dzi -
wiać wy stęp ma żo re tek z Kra so ci na. 

Kon kurs „Prze glą du Po żar ni cze go”
Re dak cja w 105-le cie obec no ści na sze go cza -

so pi sma na ryn ku wy daw ni czym za pre zen to wa ła
na tar gach jego hi sto rię i współ cze sność. Chęt ni
mo gli wziąć udział w kon kur sie, w któ rym na gro -
dą by ła rocz na pre nu me ra ta „Prze glą du Po żar ni -
cze go”. Wy star czy ło od po wie dzieć na trzy py ta nia
do ty czą ce cza so pi sma. Spo śród po praw nych od -
po wie dzi wy lo so wa li śmy trzy rocz ne pre nu me ra -
ty. W gro nie szczę śliw ców zna leź li się: Pa tryk
Sko recz ny z Zim nej Wo dy, Ma te usz Tur lej ski z Ka -
mień ska i An na Wąs z Człu cho wa. Ser decz nie gra -
tu lu je my!
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przy pad ku au to bu sów nie ma -

my do czy nie nia z du ży mi ma -

sa mi nad wo zia. Pod wo zie

z ukła dem jezd nym sta no wi więk szość cię ża ru

po jaz du. Au to bu sy ma ją ni sko osa dzo ny śro dek

cięż ko ści, po wy pad ku naj czę ściej po zo sta ją

więc na ko łach lub prze wra ca ją się na je den

z bo ków. Nie ma ją ten den cji do da cho wa nia.

Wy pad ki z udzia łem au to bu sów czę sto wią żą

się tak że z ko niecz no ścią ewa ku acji osób po -

szko do wa nych znaj du ją cych się pod po jaz dem

lub pod je go ko łem.

O tym, że wy pad ki te go ro dza ju są nie zwy -

kle trud ne, de cy du je cho ciaż by licz ba po trze -

bu ją cych po mo cy w pierw szej fa zie dzia łań –

zwy kle znacz nie więk sza niż moż li wo ści służb

ra tow ni czych. Ra tow ni cy mu szą więc do ko ny -

wać se gre ga cji me dycz nej. To rów nież du że

przed się wzię cie lo gi stycz ne – za dys po no wa nie

od po wied niej licz by za stę pów stra ży po żar nej

i ze spo łów ra tow nic twa me dycz ne go, za pew -

nie nie za pa su środ ków me dycz nych, za pla no -

wa ny trans port i roz lo ko wa nie po szko do -

wa nych w wie lu szpi ta lach.

CZERWIEC 2017 /12

RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

Wy pad ki au to bu sów (cz. 1)

RA FAŁ POD LA SI¡ SKI

Autobusy ze względu na gabaryty są często porównywane
z samochodami ciężarowymi. Ale w przeciwieństwie

do nich, za sprawą swojej specyficznej szkieletowej
konstrukcji oraz materiałów, z których jest wykonana, słabo

wytrzymują oddziaływanie sił generowanych podczas
wypadków, ulegając znacznym odkształceniom.

W

Au to bus hy bry do wy



Kla sy fi ka cja
„Au to bus to po jazd sa mo cho do wy do prze -

wo zu osób, któ ry ma wię cej niż dzie więć

miejsc sie dzą cych (łącz nie z fo te lem kie row -

cy). Licz ba miejsc dla pa sa że rów sie dzą cych

i sto ją cych po win na być tak usta lo na, aby nie

wy stą pi ło prze kro cze nie do pusz czal nej ma sy

cał ko wi tej au to bu su” [1].

Ze wzglę du na licz bę prze wo żo nych pa sa że -

rów au to bu sy są po dzie lo ne na ka te go rie. Od tej

licz by za le ży tak że ma sa i dłu gość au to bu su.

Ze wzglę du na prze wi dzia ne funk cje au to -

bu sy dzie li my na:

1 Mi kro bu sy – nie du że au to bu sy, prze wo żą -

ce do 16 pa sa że rów. Są wy ko rzy sty wa ne

do prze wo zu ma łej licz by osób na tra sach,

gdzie wy ko rzy sta nie du żych au to bu sów by ło -

by ze wzglę dów eko no micz nych nie opła cal ne.

Wy ko rzy sty wa ne są też przez fir my prze wo żą -

ce lu dzi mię dzy mia sta mi w szyb ki spo sób 

(bez przy stan ków).

1 Au to bu sy miej skie – au to bu sy prze wo żą ce

lu dzi w mie ście lub w stre fie pod miej skiej. Ma -

ją du żą licz bę miejsc sto ją cych (z re gu ły więk -

szą niż sie dzą cych). Moż na wy róż nić kil ka ich

ty pów, ze wzglę du na:

–   licz bę po kła dów: jed no po dło go we, dwu -

po dło go we (pię tro we),

–  licz bę czło nów: jed no czło no we i dwu -

czło no we (prze gu bo we),

 – wy so kość pod ło gi nad jezd nią: ni sko po -

dło go we (350-370 mm), śred nio po dło go we

(ok. 600 mm) i wy so ko po dło go we (po wy -

żej 720 mm).

1 Au to bu sy da le ko bież ne – tę kla sę dzie li się

na dwie gru py: au to bu sy mię dzy mia sto we oraz

tu ry stycz ne. Au to bu sy mię dzy mia sto we są

skon stru owa ne tak, aby prze wo zić pa sa że rów

wraz z ich ba ga żem na znacz nych od le gło -

ściach mię dzy mia sta mi. Au to bu sy tu ry stycz -

ne są prze zna czo ne do prze wo zu pa sa że rów

(wy łącz nie na miej scach sie dzą cych) na da le -

kich tra sach (w tym mię dzy na ro do wych), za -

pew nia jąc im kom for to we wa run ki jaz dy.

Ma ją one du żą prze strzeń ba ga żo wą, wy god -

ne fo te le, są wy po sa żo ne w to a le ty, te le wi zo -

ry i kli ma ty za cję. Mo gą osią gać znacz ne pręd -

ko ści, przy czym ich sil ni ki są nie zwy kle trwa -

łe (mo gą mieć prze bieg na wet mi liona

ki lo me trów). 

1 Au to bu sy spe cja li zo wa ne – czy li ta kie, któ -

re peł nią okre ślo ne za da nia, np. lot ni sko we, me -

dycz ne (do po bo ru krwi). Ich wy po sa że nie jest

ści śle zwią za ne z cha rak te ry sty ką użyt ko wą.

Pod wo zie au to bu su

Więk szość ma sy ca łe go po jaz du to pod wo -

zie. Kon struk cje sta re go ty pu (wciąż jesz cze

spo ty ka ne na na szych dro gach) zabu do wa ne są

bez po śred nio na pod wo ziach sa mo cho dów cię -

ża ro wych lub w znacz nej mie rze z ich pod ze -

spo łów. Dziś w więk szo ści przy pad ków

sto so wa ne są mo du ły, któ re po zwa la ją na uzy -

ska nie róż no rod nych mo de li, ich wa rian tów

oraz wy po sa że nia. Moż na wy róż nić mo duł

przed ni (część ra my wraz z pul pi tem kie row cy

i ukła dem kie row ni czym), oś przed nią wraz

z za wie sze niem i ko ła mi oraz me cha nizm

zwrot ni czy, pod po dło go wą prze strzeń ba ga żo -

wą o róż nej dłu go ści (środ ko wa część ra my),

tyl ny most z za wie sze niem (cza sem też trze cią

oś) oraz mo duł tyl ny (sil nik, skrzy nia bie gów

i wał na pę do wy). 

Sil nik au to bu su mo że znaj do wać się za rów -

no z przo du (przed lub nad osią), w środ ku 

(po mię dzy osia mi) lub z ty łu. W au to bu sach

sto so wa ne są sil ni ki die sla. Spo ty ka się też ben -

zy no we (np. w mi kro bu sach). Co raz czę ściej

uży wa się al ter na tyw nych źró deł na pę du (au -

to bu sy hy bry do we, elek trycz ne, o na pę dzie ga -

zo wym: LPG, LNG, CNG). 

W po jaz dach z pneu ma tycz ną amor ty za cją

ist nie je moż li wość re gu la cji wy so ko ści za wie -

sze nia. Jest to wy ko rzy sty wa ne szcze gól nie

w au to bu sach miej skich. Pod no si się za wie sze -

nie, aby le piej amor ty zo wać tzw. przy klęk au to -

bu su pod czas wcho dze nia do środ ka pa sa że rów. 

Układ ha mul co wy oraz kie row ni czy ma ją

po dob ną bu do wę, jak w sa mo cho dach cię ża ro -

wych. Sto so wa ne są ha mul ce bęb no we oraz

tar czo we. Co raz czę ściej w stan dar do wym wy -

po sa że niu moż na spo tkać sys te my wspo ma ga -

nia, m.in. ABS czy ESP, któ re ma ją zwięk szać

bez pie czeń stwo pa sa że rów.

Nad wo zie au to bu su

Cha rak te ry stycz nym ele men tem au to bu su

jest nad wo zie w kształ cie pro sto pa dło ścia nu.

Ta ki kształt nad wo zia wpły wa nie ko rzyst nie

na ae ro dy na mi kę po jaz du, a co za tym

idzie – po wo du je więk sze zu ży cie pa li wa. Kon -

struk cja au to bu su ma du że po wierzch nie bocz -

ne, któ re zwięk sza ją je go po dat ność

na po dmu chy wia tru. Prze kła da się to bez po -

śred nio na sta bil ność jaz dy. 

Opo ry po wie trza zmniej sza się przez za -

okrą gle nia słup ków przed nich oraz za okrą gle -
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Ka te go ria Licz ba pa sa ̋ e rów Ma sa cał ko wi ta [t] Dłu goÊç [m]

mi kro bu sy 9-16 do 3,5 do 6

mi ni do 50 6-9 6-8

mi di do 75 12-15 9-10

ma xi do 120 16-19 11-12

me ga pow. 120 24-28 do 18

Ka te go rie au to bu sów, êró dło: J. Kie lec ki, Pra wie wszyst ko o au to bu sach, „Sa mo cho dy spe cjal ne”
nr 4/97, s. 14-17.
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nia kon struk cji prze cho dzą ce na dach. Nad wo -

zie jest mon to wa ne do ra my pod wo zia lub ma

po stać jed no li tej kon struk cji kra tow ni co wej

z cien ko ścien nych kształ tow ni ków. 

Kon struk cja kra tow ni co wa za pew nia au to -

bu som du żą sztyw ność przy sto sun ko wo ma łej

ma sie. Je śli kra tow ni ca zbu do wa na jest z pro -

fi li za mknię tych, to ich środ ki mo gą być wy -

peł nio ne pian ką po li ure ta no wą. Dzię ki te mu

pro fi le nie rdze wie ją od we wnątrz. Ma łą ma sę,

obok kon struk cji kra tow ni co wej, za pew nia ją

ścia ny wy ko na ne z pro fi lo wa nych blach alu -

mi nio wych, obu stron nie cyn ko wa nej bla chy

sta lo wej lub two rzyw sztucz nych. Ele men ty

znaj du ją ce się nad osia mi kół mo gą być wy ko -

na ne z od le wów że liw nych lub alu mi nio wych.

Czę ści au to bu sów wy ko ny wa ne są co raz

czę ściej z two rzy wa sztucz ne go, wzmoc nio ne -

go np. włók nem szkla nym. Po kry wy ba gaż ni -

ków, drzwi i dach wy ko nu je się prze waż nie

z blach alu mi nio wych. Dach mo że mieć rów -

nież for mę od la ne go po je dyn cze go ele men tu

z two rzy wa sztucz ne go kle jo ne go z kon struk -

cją.

Licz ba i wy miar drzwi w au to bu sie są ści -

śle zwią za ne z je go prze zna cze niem. W au to -

bu sach tu ry stycz nych i mię dzy mia sto wych

sto su je się dwo je jed no skrzy dło wych drzwi

otwie ra nych na ze wnątrz o sze ro ko ści oko -

ło 0,8 m, na to miast w au to bu sach miej skich

jest ich dwo je, tro je, a na wet czwo ro, są dwu -

skrzy dło we i ma ją sze ro kość oko ło 1,3 m.

Otwie ra ją się naj czę ściej do we wnątrz.

Otwie ra nie i za my ka nie drzwi au to bu sów

miej skich i nie któ rych da le ko bież nych od by -

wa się au to ma tycz nie, ste ru je ni mi kie row ca,

za po mo cą spe cjal ne go ukła du elek tro pneu -

ma tycz ne go.

Znacz ną po wierzch nię ca łej kon struk cji au -

to bu su zaj mu ją okna. Szy by są osa dzo ne w gu -

mo wych uszczel kach lub kle jo ne z ra mą.

Przed nia szy ba wy ko na na jest z kle jo ne go

szkła wie lo war stwo we go, a bocz ne i tyl ne ze

szkła har to wa ne go.

Dzia ła nia przy au to bu sie
w po zy cji na ko łach
W tym wy pad ku ewen tu al na pod bu do wa

bę dzie o wie le ła twiej sza ze wzglę du na mniej -
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Sta bi li za cja au to bu su w ka˝ dym kie run ku: pod bu do wa z drew na, pas z na cià giem, kli ny pod ko ła, me cha -
nicz ne pod po ry szyb kiej sta bi li za cji

Au to bus na ko łach. Mo˝ li we wej Êcia: drzwia mi, otworem po przed niej al bo tyl nej szy bie, do dat ko wym otwo rem (wy bi te okno, wy ci´ ty bok)

Sta bi li za cja au to bu su w ka˝ dym kie run ku: pod bu do wa z drew na, pas z na cià giem, kli ny pod ko ła, me cha -
nicz ne pod po ry szyb kiej sta bi li za cji



szy prze świt po jaz du w po rów na niu z sa mo -

cho da mi cię ża ro wy mi. Jest ona nie zbęd na,

gdyż nie ak tyw ny sys tem pneu ma tycz ny au to -

bu su bę dzie miał ten den cję do utra ty po wie trza,

a tym sa mym do osia da nia. Przy sta bi li za cji do -

sko na le spraw dza ją się pa sy z na cią giem, drew -

no, kli ny pod ko ła czy me cha nicz ne pod po ry

szyb kiej sta bi li za cji.

Aby uspraw nić ak cję ra tow ni czą, na le ży po -

dzie lić ob szar dzia ła nia na mniej sze od cin ki

bo jo we. Ze spo ły ra tow ni cze po dej mu ją dzia ła -

nia rów no le gle w róż nych miej scach i za pew -

nia ją ewa ku ację więk szej licz by po szko-

do wa nych w krót szym cza sie.

Jest wie le moż li wo ści wy ko na nia do stę pu

do po szko do wa nych w au to bu sie sto ją cym

na ko łach. Naj prost szy i naj bez piecz niej szy

spo sób to do sta nie się przez drzwi. Na ze wnątrz

i we wnątrz w ich oko li cy znaj du ją się przy ci ski

(lub prze łącz ni ki), któ re po zwa la ją na awa ryj -

ne otwie ra nie. Si ło we usu nię cie rów nież nie

stwa rza pro ble mu. Za zwy czaj drzwi ma ją szy -

by har to wa ne, któ re moż na wy bić zgod nie 

z za sa da mi bez pie czeń stwa. Po otwar ciu

wszyst kich wejść uzy sku je się kil ka dróg do

jed no cze snej ewa ku acji i wy do by cia po szko do -

wa nych. W pierw szej ko lej no ści au to bus opusz -

czać po win ny oso by nie zaklesz czo ne, któ re

mo gą wyjść o wła snych si łach. 

Oprócz drzwi ja ko dro gę doj ścia i ewa ku -

acji wy ko rzy stu je się otwo ry po szy bie przed -

niej i tyl nej oraz bocz ne otwo ry okien ne. Gdy

au to bus bę dzie stał na ko łach, ewa ku acja spra -

wi pro blem ze wzglę du na wy so kość utwo rzo -

nych wyjść. Nie zbęd ne oka żą się dra bi ny

przy staw ne. Oso by mniej po szko do wa ne

i spraw ne nie bę dą mia ły pro ble mu z wyj ściem

tą dro gą, jed nak dla osób star szych, dzie ci,

osób pod wpły wem sil ne go stre su czy z mniej -

szy mi pre dys po zy cja mi ru cho wy mi sy tu acja ta

bę dzie na praw dę trud na. Pod czas usu wa nia

bocz nych szyb har to wa nych nie zbęd ne jest ich

do kład ne okle je nie, któ re spra wi, że szy by nie

wpad ną do wnę trza au to bu su.

Przed nia szy ba wy ko ny wa na jest ze szkła

kle jo ne go. Trze ba ją więc wy ciąć, pa mię ta jąc

o ochro nie dróg od de cho wych ma ską py ło wą.

Za bez pie czy to ra tow ni ka przed wdy cha niem

szko dli we go py łu szkla ne go.

Aby po sze rzyć prze strzeń do ewa ku acji,

moż na rów nież wy ci nać bo ki au to bu su.
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Do kład ne okle je nie szyb po zwa la usu nàç roz bi te szkło na ze wnàtrz po jaz du

A. Ce lo wo nie okle jo no szy by. Wi´k szoÊç szkła wpa dła do Êrod ka. B. Tu szy ba by ła okle jo na. We wnàtrz 
po jaz du po ja wi ły si´ tyl ko Êla do we ilo Êci od pa du szkla ne go

A. Ci´ cie przed niej szy by kle jo nej za po mo cà pi ły do szyb. B. Ci´ cie przed niej szy by kle jo nej za po mo cà pi ły sza bla stej

A B

A B



Zmniej szy to wy so kość, któ rą trze ba po ko nać

pod czas wyj ścia z po jaz du i ewa ku acji. Sa mo

ścię cie bo ku nie jest jed nak pro ste i wy ma ga

uży cia róż ne go ro dza ju sprzę tu, a pro ces ten za -

bie ra spo ro cza su. Każ de z uży wa nych pod czas

wy ko ny wa nia te go za da nia na rzę dzi ma swo je

za le ty, ale tak że ogra ni cze nia.

W prak ty ce oka zu je się, że czas, któ ry trze -

ba za in we sto wać w wy cię cie bo ków o sze ro ko -

ści jed ne go okna i dwóch okien, jest po dob ny.

W dru gim przy pad ku za le tą jest dwu krot nie

więk szy do stęp. Do dat ko wo po moc ny oka zu je

się środ ko wy słu pek usu wa ne go bo ku. Wy two -

rzo na dźwi gnia znacz nie uła twia od gię cie od -

ci na ne go ele men tu.

Je śli w wy pad ku uczest ni czy au to bus da le -

ko bież ny, na le ży pa mię tać o prze szu ka niu ta -

kich miejsc, jak to a le ta czy wy dzie lo ne miej sce

do spa nia dla dru gie go kie row cy.

Sprz´t do ci´ cia
Bocz ne po szy cie moż na ciąć za po mo cą na -

rzę dzia ty pu hal li gan z od po wied nią koń ców -

ką, no życ hy drau licz nych, mi ni no życ, pi ły

sza bla stej, szli fier ki ką to wej, spa li no wej pi ły

do be to nu i sta li z tar czą ko run do wą oraz spe -

cjal ną tar czą do cię cia me ta lu. Każ dy ze spo -

so bów ma wie le za let. Waż ne jest jed nak, aby

znać rów nież ich ogra ni cze nia.

Z prak tycz ne go punk tu wi dze nia naj szyb -

szy mi spo so ba mi są: 

1 szyb kie zdję cie po szy cia do wol nym spo so -

bem, w celu od sło nię cia pro fi li, a na stęp nie

prze cię cie ich no ży ca mi hy drau licz ny mi,

1 prze cię cie wgłęb ne pi łą spa li no wą ze spe -

cjal ną tar czą,

1 prze cię cie wgłęb ne pi łą sza bla stą.

Wy bór tech ni ki bę dzie wa run ko wa ny ogra -

ni cze nia mi kon kret nej ak cji ra tow ni czej.

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

[1] L. Pro chow ski, A. Żu chow ski, „Po jaz dy sa mo cho do -
we. Sa mo cho dy cię ża ro we i au to bu sy”, War sza wa 2006.
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Prze strzeƒ uzy ska na po usu ni´ ciu okna Prze strzeƒ uzy ska na po usu ni´ ciu bo ku o sze ro ko Êci dwóch okien

Prze strzeƒ uzy ska na po usu ni´ ciu bo ku o sze ro ko Êci jed ne go okna

Wy ko rzy sta nie Êrod ko we go słup ka ja ko dêwi gni uła twia jà cej usu ni´ cie od ci´ te go ele men tu



fot. 1. Ci´cie poszycia narz´dziem halligan
z koƒcówkà tnàcà
fot. 2. Ci´cie odsłoni´tych profili no˝ycami
hydraulicznymi
fot. 3. Ci´cie drobnych profili okiennych
za pomocày minino˝yc
fot. 4. Ci´cie całego boku autobusu piłà szablastà
fot. 5. Ci´cie profili okiennych piłà szablastà
fot. 6A i 6B. Wykorzystanie szlifierki kàtowej
do ci´cia poszycia oraz profili okiennych
fot. 7. Wykorzystanie piły spalinowej ze specjalnà
tarczà do gł´bokiego ci´cia boku
fot. 8. Wykorzystanie piły spalinowej z tarczà
korundowà
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Na rz´ dzie ty pu hal li gan z koƒ ców kà tnà cà do sko na le
tnie po szy cie ze wn´trz ne. Mo˝ li wo Êci je go wy ko rzy -
sta nia sà nie mal nie ogra ni czo ne (brak in nych êró deł za -
si la nia, brak ge ne ro wa nia szko dli wych spa lin). Trze ba
jed nak mieç wer sj´ z koƒ ców kà tnà cà. Nie na da je si´
do cał ko wi te go prze ci´ cia bo ku au to bu su.

No ̋ y ce hy drau licz ne do sko na le na da jà si´ do prze ci na nia me ta lo wych, od sło ni´ tych pro fi li kon -
struk cyj nych oraz słup ków nad wo zia. Mi nu sem jest brak mo˝ li wo Êci wgł´b ne go ci´ cia bo ku.

1

Mi ni no ̋ y ce ze wzgl´ du na
swo jà ni skà ma s´, do sko na -
le spraw dza jà si´ w prze ci -
na niu drob nych ele men tów
okien nych umiesz czo nych
na wy so ko Êci.

3

2

4 5

6A 6B

7 8

Szli fier ka kà to wa nie na da je si´ do gł´ bo kie go ci´ cia po szy cia, ze wzgl´ du na szyb -
kie zu ̋ y cie tarcz (choç nie ge ne ru je szko dli wych spa lin). Spraw nie jed nak tnie si´
nià ze wn´trz ne po szy cie oraz drob ne pro fi le okien ne.

Pi ła sza bla sta jest bar dzo uni wer sal na. Da je mo˝ li woÊç cał ko wi te go ci´ -
cia bo ku po jaz du, łàcz nie z osło ni´ ty mi, me ta lo wy mi pro fi la mi. Pod czas
ci´ cia nie zb´d na jest kon tro la pra cy brzesz czo tu po stro nie we wn´trz nej
au to bu su. Do sko na le na da je si´ rów nie˝ do ci´ cia in nych, drob nych ele -
men tów. Do jej u˝y cia nie zb´d ne jest po sia da nie za pa su brzesz czo tów
do me ta lu oraz do dat ko wych ba te rii za pew nia jà cych cià głoÊç pra cy.

Spa li no wa pi ła do be to nu i sta li z tar czà ko run do wà i spe cjal nà tar czà do me ta lu ma wie le za let: jest
ła two do st´p na, ma du ̋ à moc a tym sa mym du ̋ à szyb koÊç ci´ cia. Mo˝ na jà wy ko rzy staç za rów no
do po szy cia, jak i ca łe go bo ku po jaz du. Mi nu sem jest ge ne ro wa nie tru jà cych spa lin oraz trud noÊç
w kon tro lo wa niu gł´ bo kie go ci´ cia. W przy pad ku u˝y cia tarcz ko run do wych wy twa rza na jest du ̋ a
tem pe ra tu ra oraz du ̋ a iloÊç iskier, a to po wo du je za gro ̋ e nie, ˝e za pa li si´ wy peł nie nie po szy cia. Le -
piej spraw dza jà si´ tu spe cjal ne tar cze, któ re nie ge ne ru jà a˝ tak du ̋ ej tem pe ra tu ry ani iskier.



wi cze nia zo sta ły prze pro wa dzo ne

w kwiet niu na te re nie Wło cław ka

i po wia tu wło cław skie go. By ły one

efek tem ubie gło rocz ne go spo tka nia w Ber li nie

przed sta wi cie li kie row nic twa Pań stwo wej Stra -

ży Po żar nej z gen. brygadierem Lesz kiem Su -

skim na cze le i nie miec kiej Służ by Ra tow nic twa

Tech nicz ne go (THW), re pre zen to wa nej m.in.

przez jej pre zy den ta Al brech ta Bro em me go.

Pod pi sa no wów czas dwu let ni plan współ pra cy

PSP i THW. Do ku ment ten to z jed nej stro ny

kon ty nu acja do tych cza so wej wie lo let niej współ -

pra cy dwu stron nej służb ra tow ni czych obu kra -

jów, z dru giej – na kre śle nie kie run ków jej

dal sze go roz wo ju. Szcze gól ny na cisk w bie żą -

cej współ pra cy po ło żo no na uczest ni cze nie we

wspól nych szko le niach. Za ło że nia do ćwi czeń

Wi slan dia 2017 zo sta ły omó wio ne w stycz niu

br., pod czas wi zy ty pre zy den ta THW w Pol sce. 

Współ dzia ła nie przy po wo dzi
Tłem ćwi czeń by ło gwał tow ne i trwa łe

ocie ple nie, któ re spo wo do wa ło szyb kie top nie -

nie śnie gu za le ga ją ce go na po łu dniu wy my ślo -

ne go kra ju – Wi slan dii. Sil ne opa dy desz czu

w środ ko wej czę ści je go ob sza ru spo wo do wa -

ły gwał tow ny przy bór wód w głów nych rze -

kach. Du że ob cią że nie służb ra tow ni czych oraz

po gar sza ją ca się sy tu acja na za po rze Wi sły

zmu si ła pre mier Wi slan dii do zwró ce nia się

o po moc do Cen trum Ko or dy na cji Re ago wa nia

Kry zy so we go (ERCC) w Bruk se li i przy sła nie

mo du łów HCP z kra jów ościen nych. Do Wi s-

lan dii przy by ły dwa mo du ły pom po we HCP

z Pol ski oraz mo duł THW z Nie miec. Za ło żo -

no prze pro wa dze nie je de na stu epi zo dów, m.in.

zda rze nia po wo dzio we go zwią za ne go z ko -

niecz no ścią wy pom po wy wa nia wo dy, wy pad -

ku skut ku ją ce go ska że niem oko licz nych wód

sub stan cja mi che micz ny mi oraz ewa ku acji

osób za gro żo nych. 

Spraw dze nie mo du łów HCP
Ce lem ćwi czeń by ło usta le nie stop nia przy -

go to wa nia mo du łów pomp wy so kiej wy daj no -

ści (HCP) Pań stwo wej Stra ży Po żar nej oraz

THW do pro wa dze nia dzia łań ra tow ni czych po -

za gra ni ca mi pań stwa, m.in. po przez:

– spraw dze nie funk cjo no wa nia służb dy żur -

nych sta no wisk kie ro wa nia w za kre sie dys po no -

wa nia mo du łów po za gra ni ce pań stwa oraz

wy mia ny in for ma cji z mo du łem,

– do sko na le nie alar mo wa nia, dys po no wa nia

i prze miesz cza nia się znacz nych sił i środ ków

Pań stwo wej Stra ży Po żar nej,

– spraw dze nie sys te mów alar mo wa nia

człon ków mo du łów HCP z wo je wódz twa ślą -

skie go i ku jaw sko -po mor skie go,

– spraw dze nie cza sów mo bi li za cji mo du łów

HCP – osią gnię cia go to wo ści w wy zna czo nym

re jo nie kon cen tra cji,

– spraw dze nie umie jęt no ści prak tycz ne go

przy go to wa nia za ple cza lo gi stycz ne go na po -

trze by mo du łu (m.in. w za kre sie za pew nie nia

moż li wo ści noc le gu, wy ży wie nia, zaplecza sa -

ni tar nego),

– spraw dze nie umie jęt no ści prak tycz ne go

roz wi nię cia ba zy ope ra cji dzia łań ra tow ni czych

do wódz twa mo du łu HCP, w tym or ga ni za cji

łącz no ści na po trze by wła sne.

W trak cie trwa nia ćwi czeń w sie dzi bie Ko -

men dy Miej skiej PSP we Wło cław ku od by ło się

spo tka nie, pod czas któ re go ku jaw sko -po mor ski

ko men dant wo je wódz ki PSP nadbryg. Ja nusz

Ha lak przed sta wił cha rak te ry sty kę wo je wódz -

twa ku jaw sko -po mor skie go i wy stę pu ją cych

na tym te re nie za gro żeń oraz za pre zen to wał za -

ło że nia do ćwi czeń.
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WISLANDIA 2017

EL˚ BIE TA PRZY ŁU SKA

Moduły pomp wysokiej
wydajności (HCP)
Państwowej Straży
Pożarnej z województw
kujawsko-pomorskiego
i śląskiego oraz moduł
Federalnej Służby
Ratownictwa
Technicznego (THW)
z Niemiec
zaangażowane były
w międzynarodowe
ćwiczenia
Wislandia 2017.
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Punkt wyj Êcia do ana liz
Ćwi cze nia ob ser wo wa li m.in. za stęp cy ko -

men dan ta głów ne go PSP – nadbryg. Ma rek 

Ja siń ski oraz st. bryg. Krzysz tof Hej duk, ku jaw -

sko -po mor ski ko men dant wo je wódz ki PSP

nadbryg. Ja nusz Ha lak, ówczesny dy rek tor Kra -

jo we go Cen trum Ko or dy na cji Ra tow nic twa

i Ochro ny Lud no ści st. bryg. Ta de usz Jo pek, dy -

rek tor Biu ra Współ pra cy Mię dzy na ro do wej 

KG PSP bryg. To masz Ko ło dziej czyk, a ze stro -

ny nie miec kiej – pre zy dent THW Al brecht Bro -

em me i Man fred Met zger – peł no moc nik

pre zy den ta THW na kra je związ ko we Ber lin,

Bran den bur gia i Sak so nia -An halt. 

Te go ty pu ćwi cze nia to do sko na ła oka zja, by

dzia ła nia PSP i po ten cjał, któ rym dys po nu je,

przy bli żyć szer sze mu gro nu od bior ców. – Ma -

my czte ry ze sta wy pom po we HCP dzia ła ją ce

w struk tu rach mię dzy na ro do wych oraz 32 pom -

py wy so kiej wy daj no ści. Prze pro wa dze nie ćwi -

czeń w tym re gio nie kra ju nie jest przy pad ko we.

To efekt pod pi sa ne go w ze szłym ro ku pla nu

współ pra cy mię dzy THW a PSP. Wło cła wek dał

nam moż li wość od zwier cie dle nia rze czy wi stych

wa run ków przy dzia ła niach i po zwo lił na wy pra -

co wa nie wspól nych roz wią zań, któ re mo gą być

sto so wa ne w ra mach dzia łań prze ciw po wo dzio -

wych – wy ja śnił dzien ni ka rzom w cza sie pod su -

mo wu ją ce go ćwi cze nia brie fin gu pra so we go

nadbryg. Ma rek Ja siń ski. 

War to wspo mnieć, że w ćwi cze niach wzię li

udział tak że przed sta wi cie le Re gio nal nej Dy rek -

cji La sów Pań stwo wych w To ru niu, Nad wi ślań -

skie go Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej (Pla ców ka

SG w Byd gosz czy), Ko men dy Wo je wódz kiej

Po li cji w Byd gosz czy oraz Pol skie go Czer wo -

ne go Krzy ża. Pod czas ich pod su mo wa nia, któ -

re od by ło się na ta mie na Wi śle we Wło cław ku,

obec ni by li rów nież po seł na Sejm RP Jo an -

na Bo ro wiak i wo je wo da ku jaw sko -po mor ski

Mi ko łaj Bog da no wicz.
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Rę ka w rę kę
Lu dzie po ma ga ją lu dziom – we wła snym kra ju, ale

też po za je go gra ni ca mi. I na sze for ma cje są te go naj -
lep szym przy kła dem – mó wi pre zy dent THW Al brecht 
Bro em me.

W ubie głym ro ku PSP i THW pod pi sa ły plan współ -
pra cy na ko lej ne dwa la ta. Bu do wa na jest ona już
od dłuż sze go cza su, czy te raz coś się zmie ni?

Punkt cięż ko ści w na szej bie żą cej współ pra cy prze su nię -
ty zo stał na prak ty kę – na ćwi cze nia. Ra tow ni cy ma ją ze so -
bą współ dzia łać rę ka w rę kę. Ale to oczy wi ście nie wszyst ko.
Uczest ni czy my we wspól nych pro jek tach unij nych, od by -

wa ją się też spo tka nia ko men dan ta głów ne go PSP i pre zy den ta THW. Są bar dzo waż ne, bo prze cież
kie dy sze fo wie się do ga du ją, to jest to po zy tyw ny ko mu ni kat tak że dla dol nych szcze bli or ga ni za cji.
Uwa żam, że są trzy spo so by bu do wa nia po mo stów mię dzy na ro da mi. Pierw szym jest sport, np. pił ka
noż na, dru gim – kul tu ra, a trze cim – ochro na przed klę ska mi ży wio ło wy mi. Lu dzie po ma ga ją lu -
dziom – we wła snym kra ju, ale też po za je go gra ni ca mi. I na sze for ma cje są te go naj lep szym przy kła -
dem. 

Ja kie głów ne wa lo ry ma ją we dług pa na wspól ne ćwi cze nia PSP z THW? Co jest ich ce lem? 
Po ma ga łem przy wie lu po wo dziach, tak że w Pol sce pod czas za gro że nia spo wo do wa ne go przez 

Wi słę. Zda ję so bie spra wę, ja ką si łę ma po wódź i ja kie znisz cze nia po zo sta wia. I dla te go tak istot ne
jest or ga ni zo wa nie ta kich ćwi czeń, jak te – wy peł nia my na przykład ślu zę wo dą za po mo cą wie lu
pomp. To da je od czu cie rze czy wi stych dzia łań, cho ciaż by te go, jak dłu go trwa ją, ja ka jest ich spe cy fi -
ka, ja kim uszko dze niom mo że ulec sprzęt. Po za tym do wia du je my się, ja kie są róż ni ce mię dzy na szym
wy po sa że niem, wy szko le niem ra tow ni ków, spo so bem or ga ni zo wa nia pra cy, dzie li my się do świad cze -
nia mi, po zna je my róż ne roz wią za nia. Zna mien ne, że pod czas ćwi czeń po ja wia się wpraw dzie ba rie ra
ję zy ko wa, ale już pod czas ak cji zgry wa my się ide al nie. 

Wspo mi nał pan o róż ni cach w sprzę cie, wy szko le niu. Czy na tych ćwi cze niach coś szcze gól -
nie przy ku ło pa na uwa gę? 

Cho ciaż by to, że ra tow ni cy THW, prze le wa jąc wo dę przez ja kiś próg, sto su ją 90-stop nio we kolana
końcowe. Wów czas wo da prze pły wa przez wąż i przez ru rę na peł nym prze kro ju, to wy daj niej sze roz -
wią za nie. Pol scy stra ża cy zaś po ło ży li wąż luź no, przez co po wsta ły na nim za ła ma nia i je go wy daj -
ność spa dła o po ło wę. To są wła śnie te wy pra co wa ne roz wią za nia, któ rych mo że my się od sie bie uczyć.

W ja kim kie run ku po dą ża THW? Ja kie są naj waż niej sze ce le i prio ry te ty w roz wo ju or ga -
ni za cji?

Pro wa dzi my obec nie ana li zę zwią za ną z okre śle niem ob sza rów kry tycz nych, sce na riu szy i pla nów
dzia ła nia na wy pa dek sy tu acji, któ re mo gą do tknąć in fra struk tu rę kry tycz ną w Niem czech. Za sta na -
wia my się, jak za bez pie czyć lud ność w ta kich oko licz no ściach, np. w ra zie awa rii któ rejś elek trow ni.
Ale swo imi dzia ła nia mi obej mu je my też kra je po za eu ro pej skie. Zaj mu je my się or ga ni zo wa niem i bu -
do wa niem obo zów dla uchodź ców w Ira ku i Ira nie. Je ste śmy też w Ko lum bii – wspól nie z si ła mi ONZ
wspie ra my lud ność cy wil ną. 

Ob cho dzi my w tym ro ku 25-le cie Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Ja kie naj waż niej sze zmia ny 
do strze ga pan na prze strze ni te go ćwierć wie cza w PSP? 

Nie spo sób nie zwró cić uwa gi na co raz lep sze wy po sa że nie stra ży, to rzu ca się w oczy zwłasz cza 
w mniejszych ośrodkach. Te ja ko ścio we zmia ny za czę ły się już w 1985 r., kie dy stra ża cy z Pol ski przy -
jeż dża li do Ber li na i po ka zy wa li na zdję ciach sprzęt, któ rym dys po nu ją. Py ta li nas, jak mo gą po zy skać
sprzęt, któ re go my już nie wy ko rzy sty wa li śmy, a któ ry był i tak du żo now szy niż ten użyt ko wa ny w Pol -
sce. Nie ste ty, wów czas nie by ło to moż li we. Na pew no przez 25 lat pol ska straż po żar na z po mo cą
środ ków unij nych zo sta ła moc no do in we sto wa na i jest na bar dzo wy so kim po zio mie. Nie da się też
nie za uwa żyć, że pol ska straż po żar na ku po wa ła nie gdyś w du żej mie rze sprzęt pro du ko wa ny przez
fir my zza gra ni cy, a te raz to pol scy pro du cen ci pod bi ja ją za gra nicz ne ryn ki. 
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THW wykorzystuje kolana koƒcowe, dzi´ki czemu
przepływ wody jest wydajniejszy



aż de cia ło znaj du ją ce się w ru chu ma pew ną ener gię, zwa ną

ener gią ki ne tycz ną. Jej wiel kość za le ży od ma sy te go cia ła oraz

pręd ko ści, z ja ką się po ru sza. Czym więk sza ma sa i czym więk -

sza pręd kość, tym więk szą ener gię ki ne tycz ną bę dzie miał obiekt.

Okre śla się ją wzo rem Ek = mv2/2, z któ re go wy ni ka, iż jej wiel kość

za le ży w głów nej mie rze od pręd ko ści. Dwu krot ne zwięk sze nie pręd -

ko ści cia ła po wo du je czte ro krot ne zwięk sze nie je go ener gii ki ne tycz -

nej. Czym więk sza pręd kość au ta, tym więk sze bę dą znisz cze nia

po jaz du oraz ob ra że nia po dró żu ją cych nim osób. Ener gia to wa rzy szą -

ca ude rze niu nie zni ka, jest prze ka zy wa na na in ny obiekt, wy ko nu jąc

pew ną pra cę, któ rej efek tem w przy pad ku zde rze nia z drze wem mo że

być od kształ ce nie struk tur po jaz du, w przy pad ku zde rze nia z in nym

sa mo cho dem – prze su nię cie go, a w przy pad ku po trą ce nia pie sze -

go – uszko dze nie struk tur ana to micz nych czło wie ka w wy ni ku zmia -

ny kształ tu cia ła w miej scu ude rze nia. Te sa me zja wi ska za cho dzą

pod czas in nych wy pad ków, ta kich jak upa dek z wy so ko ści czy po strzał

z bro ni pal nej. Ener gia ude rze nia pod czas upad ku bę dzie za le ża ła

od pręd ko ści, ja ką osią gnął po szko do wa ny w chwi li ude rze nia o pod -

ło że. Ana lo gicz nie, wiel kość ener gii prze ka zy wa nej do tka nek przez

po cisk pi sto le tu bę dzie zwią za na z je go pręd ko ścią po stę po wą. Kształt

i wiel kość przed mio tu, a tym sa mym wiel kość po wierzch ni, na któ rej

sku pia się ener gia, bę dą rów nież wpły wa ły na ro dzaj uszko dze nia. Pod -

czas za da wa nia cio sów ostrzem no ża ener gia ki ne tycz na, sku pio -

na na nie wiel kim ob sza rze, ła two po ko nu je opór tka nek znaj du ją cych

się na jej dro dze i po wo du je ra nę drą żo ną. Mó wi my wte dy o ob ra że -

niach pe ne tru ją cych. Pod czas za da wa nia cio sów ki jem z ta ką sa mą

ener gią ude rze nia, ale sku pio ną już na więk szym ob sza rze, cią głość

skó ry i tkan ki pod skór nych nie zo sta nie prze rwa na. Doj dzie do prze -

ka za nia do tka nek tej sa mej ener gii i po wsta nia uszko dzeń, ale już o in -

nym cha rak te rze. Mó wi my wte dy o ob ra że niach tę pych. Zro zu mie nie,

jak ener gia od dzia łu je na or ga nizm czło wie ka oraz ja kie me cha ni zmy

pro wa dzą do je go uszko dze nia, jest klu czo we dla wła ści we go roz po -

zna nia ob ra żeń cia ła za gra ża ją cych ży ciu.

Wy pad ki sa mo cho do we
Jed ną z naj częst szych przy czyn po wo du ją cych ob ra że nia cia ła są wy -

pad ki ko mu ni ka cyj ne zwią za ne ze zde rze niem po jaz dów sa mo cho do wych.

W trak cie wy pad ku sa mo cho do we go na oso by znaj du ją ce się we wnątrz

po jaz du od dzia łu ją si ły, któ re po prze kro cze niu gra ni cy wy trzy ma ło ści

tka nek or ga ni zmu po wo du ją ich ob ra że nia.
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Wiedza na temat sił działających na poszkodowanego
w momencie wypadku może pomóc ratownikom
określić obrażenia ciała, nawet te niewidoczne podczas
wstępnego badania urazowego. 
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Każ dy wy pa dek ma od mien ny prze bieg, a w związ ku z tym kie ru nek

i war tość ener gii od dzia łu ją cej na uczest ni ka wy pad ku tak że bę dą róż ne.

Jed nak przy glą da jąc się im bli żej, mo że my zna leźć pew ne ce chy wspól -

ne. Zde rze nia aut mo że my więc po dzie lić na pięć pod sta wo wych ty pów:

czo ło we, bocz ne, w tył po jaz du, po łą czo ne z ro ta cją oraz da cho wa nie. 

Je śli w trak cie udzie la nia po mo cy ofia rom wy pad ku bę dzie my po tra fi li

przy po rząd ko wać zde rze nie do da ne go ty pu, to jed no cze śnie z du żą do zą

praw do po do bień stwa uda nam się prze wi dzieć po ten cjal ne ob ra że nia, 

ja kie mo gły wy stą pić u po szko do wa nych. 

W trak cie zde rze nia czo ło we go po ru sza ją cy się do przo du po jazd ude -

rza w znaj du ją cy się przed nim in ny po jazd lub prze szko dę. Ze tknąw szy

się z prze szko dą, sa mo chód bę dzie się po ru szał na dal, gwał tow nie zmniej -

sza jąc pręd kość, aż struk tu ry nad wo zia po chło ną ca łą ener gię ude rze nia.

W te go ty pu wy pad kach de for ma cji ule gnie przed nia część po jaz du, a jej

roz mia ry bę dą tym więk sze, im więk sza by ła je go pręd kość w mo men cie

zde rze nia. Od kształ ce nia mo gą być nie wiel kie, ale przy znacz nych pręd -

ko ściach mo gą się gać na wet prze dzia łu pa sa żer skie go, po wo du jąc wnik -

nię cie kon struk cji au ta do je go wnę trza. W trak cie zde rze nia, gdy po jazd

gwał tow nie tra ci pręd kość, cia ło oso by znaj du ją cej się w au cie na dal bę -

dzie po ru sza ło się do przo du, ude rza jąc w we wnętrz ne ele men ty ka bi ny

pa sa żer skiej, w tym przy pad ku w ko ło kie row ni cze lub de skę roz dziel czą.

Przed nia część klat ki pier sio wej, ze tknąw szy się z prze szko dą, gwał tow -

nie zmniej szy swo ją pręd kość, pod czas, gdy tyl na część klat ki oraz na rzą -

dy we wnętrz ne bę dą po ru sza ły się na dal. Stan ten bę dzie trwał do cza su,

aż ca ła ener gia ki ne tycz na cia ła zo sta nie po chło nię ta przez struk tu ry ana -

to micz ne klat ki pier sio wej. Te go ty pu ura zom to wa rzy szą zła ma nia że ber

oraz ob ra że nia na rzą dów we wnętrz nych ta kich jak płu ca i ser ce, któ re zo -

sta ją ści śnię te mię dzy przed nią i tyl ną ścia ną klat ki pier sio wej. Ana lo gicz -

na sy tu acja wy stą pi rów nież, gdy kie row ca bę dzie miał za pię te pa sy

bez pie czeń stwa. W tym przy pad ku to one bę dą prze szko dą wy ha mo wu -

ją cą cia ło, jed nak w spo sób kon tro lo wa ny, zde cy do wa nie bez piecz niejszy.

Ude rze nie w brzuch ko łem kie row ni cy lub ści śnię cie go zbyt wy so ko prze -

bie ga ją cym pa sem bez pie czeń stwa mo że być przy czy ną ob ra żeń na rzą -

dów ja my brzusz nej.

W trak cie zde rze nia czo ło we go u kie row cy mo że rów nież dojść do ura -

zu gło wy. Je śli kie row ca lub pa sa żer nie jest za pię ty pa sa mi bez pie czeń -

stwa, naj pierw ude rzy klat ką pier sio wą w kie row ni cę, a na stęp nie bę dzie

na dal prze miesz czał się do przo du i do gó ry, ude rza jąc gło wą w przed nią

szy bę od środ ka. Je śli kie row ca za piął pa sy i je go gór na część cia ła zo sta -

ła za trzy ma na, gło wa na dal bę dzie się prze miesz cza ła, ude rza jąc o kie -

row ni cę. Aby te mu za po biec, pro du cen ci aut po wszech nie wy po sa ża ją je

w po dusz ki po wietrz ne, ma ją ce za mor ty zo wać ewen tu al ne ude rze nia gło -

wy o kie row ni cę. Zde rze niom czo ło wym mo gą to wa rzy szyć rów nież ob -

ra że nia koń czyn dol nych. W sy tu acji, gdy pa sy bez pie czeń stwa nie są

za pię te lub kon struk cja przed niej czę ści au ta wnik nę ła do środ ka ka bi ny

pa sa żer skiej, mo że dojść do ude rze nia ko la nem o de skę roz dziel czą. Si ły

dzia ła ją ce na koń czy ny pro wa dzą do ob ra żeń sta wu ko la no we go, zła mań

ko ści udo wej, a na wet zwich nię cia sta wu bio dro we go. 

Udzie la jąc po mo cy na miej scu zda rze nia, aby okre ślić me cha nizm ura -

zu i po ten cjal ne ob ra że nia, za wsze na le ży oce nić trzy ele men ty. Pierw szy

to ze wnętrz ne znie kształ ce nia au ta, wska zu ją ce na kie ru nek i si łę od dzia -

ły wa nia ener gii na po jazd. W zde rze niach czo ło wych naj czę ściej wi docz -

na bę dzie sy me trycz na de for ma cja przed niej czę ści nad wo zia. Przy du żej

ener gii ki ne tycz nej bę dzie ona się ga ła da lej, na prze dział pa sa żer ski, po -

wo du jąc prze su nię cie słup ka A (przed nie go), da chu oraz pęk nię cie przed -

niej szy by. Dru gim ele men tem są znie kształ ce nia we wnętrz nych czę ści

ka bi ny pa sa żer skiej, wska zu ją ce na moż li wość ich kon tak tu z cia łem po -

szko do wa ne go: od kształ ce nie ko ła kie row ni cze go, prze su nię cie do środ -

ka struk tur po jaz du, np. de ski roz dziel czej, lub śla dy ude rze nia gło wą

w szy bę od środ ka, w po sta ci miej sco we go pęk nię cia o kształ cie ko ła zwa -

ne go po tocz nie pa jącz kiem (fot. 1). Trze ci to od kry te w trak cie ba da nia

ura zo we go wi docz ne ob ra że nia po szko do wa ne go. Mo że my się spo dzie -

wać ob ra żeń twa rzy, gło wy, od cin ka szyj ne go krę go słu pa, klat ki pier sio -

wej, ja my brzusz nej czy koń czyn dol nych.

Ty po we zde rze nie bocz ne ma miej sce, gdy ja dą cy po jazd zo sta nie ude -

rzo ny z bo ku przez in ne au to lub zde rzy się swo im bo kiem ze sta łą prze -

szko dą, np. drze wem lub słu pem. Te go ty pu wy pad ki sta no wią du że

za gro że nie dla ży cia prze by wa ją cych w po jeź dzie osób. W przy pad ku zde -

rzeń czo ło wych ener gia ude rze nia w du żej mie rze po chła nia na jest przez

tzw. stre fę kon tro lo wa ne go zgnio tu. Są to spe cjal nie za pro jek to wa ne ele -

men ty nad wo zia, sta no wią ce je go in te gral ną część, któ rych za da niem jest

prze ję cie ener gii ude rze nia, pod czas gdy sa me ule ga ją przy tym de for ma -

cji. Stre fa zgnio tu po wo du je stop nio we wy ha mo wa nie pręd ko ści po jaz du

na od kształ cal nych ele men tach, wy dłu ża jąc czas trwa nia zde rze nia, a tym

sa mym zmniej sza jąc si ły dzia ła ją ce na ka bi nę pa sa żer ską i oso by, któ re

się w niej znaj du ją. W przy pad ku zde rze nia bocz ne go prze strzeń po mię -

dzy bocz ny mi drzwia mi a kie row cą jest nie wiel ka i unie moż li wia za sto -

so wa nie stref kon tro lo wa ne go zgnio tu. Struk tu ra au ta ule gnie znacz ne mu

od kształ ce niu i wnik nie do prze dzia łu pa sa żer skie go, bez po śred nio od -

dzia łu jąc na kie row cę lub pa sa że ra, w za leż no ści od te go, z któ rej stro ny

do szło do zde rze nia (fot. 2). Aby zmniej szyć skut ki te go ty pu wy pad ków,

pro du cen ci aut wzmac nia ją struk tu rę słup ków B (środ ko wych), pro gów

oraz umiesz cza ją do dat ko we po dłuż ne wzmoc nie nia bocz ne w sa mych

drzwiach. W przy pad ku zde rze nia bocz ne go od stro ny kie row cy ob ra że -

nia, ja kich do zna kie row ca, bę dą do ty czy ły głów nie le wej czę ści cia ła.

W przy pad ku zde rze nia od stro ny pa sa że ra ob ra że nia cia ła pa sa że ra bę dą

do ty czy ły głów nie pra wej czę ści cia ła. Cha rak te ry stycz ne dla te go ty pu

wy pad ku bę dzie bocz ne wgnie ce nie nad wo zia – tym więk sze, im więk -

sza by ła pręd kość zde rze nia. W skraj nych przy pad kach sta ła prze szko da

w po sta ci słu pa lub drze wa mo że wnik nąć do środ ka prze dzia łu pa sa żer -

skie go. Ob ra zo wo o ta kiej sy tu acji mó wi się czę sto, iż po jazd owi nął się

wo kół drze wa. Na stą pi prze su nię cie drzwi i słup ka B do środ ka ka bi ny,

a na wet de for ma cja da chu i pod ło gi. Ba da jąc pa cjen ta, mo że my się spo -

dzie wać ob ra żeń gło wy, szyj ne go od cin ka krę go słu pa, a po stro nie ude -

rze nia zła mań: ko ści ra mien nej, oboj czy ka, że ber, mied ni cy, ko ści udo wej

oraz ob ra żeń na rzą dów ja my brzusz nej: śle dzio ny lub wą tro by.

Do zde rze nia od ty łu do cho dzi naj czę ściej, kie dy ja dą cy sa mo chód

ude rzy w tył au ta znaj du ją ce go się przed nim, któ re stoi lub po ru sza się

z nie wiel ką pręd ko ścią. W trak cie ude rze nia po jazd ten gwał tow nie przy -

spie sza, a ener gia ki ne tycz na zo sta je prze ka za na przez opar cie fo te la

na cia ło oso by sie dzą cej w au cie. Je śli w tym mo men cie gło wa nie jest

pod par ta za głów kiem, to na sku tek po cią gnię cia za tor sem zo sta nie od -

gię ta do ty łu wraz z szyj nym od cin kiem krę go słu pa. Pra wi dło wo usta wio -

ny za głó wek znacz nie mi ni ma li zu je ry zy ko ob ra żeń krę go słu pa. Te go ty pu

wy pad ki są groź ne szcze gól nie dla pa sa że rów po dró żu ją cych na tyl nych

sie dze niach, gdy do zde rze nia doj dzie przy du żej pręd ko ści. Po dob nie jak

w przy pad ku zde rze nia czo ło we go, mo że dojść do de for ma cji tyl nej czę -

ści au ta. Je śli jest to ma ły po jazd, uszko dze nia mo gą obej mo wać na wet

ka bi nę pa sa żer ską wraz z tyl ny mi fo te la mi. Uszko dze nia przed niej i tyl -

nej czę ści au ta świad czą o tym, że do szło do dwóch ty pów zde rzeń, na -

stę pu ją cych jed no po dru gim. Sa mo chód naj pierw mógł zo stać ude rzo ny

od ty łu, a na stęp nie sam zde rzył się z prze szko dą.

Zde rze nia po łą czo ne z ro ta cją ma ją miej sce w sy tu acji, gdy po ru sza -

ją ce się do przo du au to zde rzy się le wą lub pra wą kra wę dzią przed niej

czę ści nad wo zia ze sta łym obiek tem lub z po jaz dem po ru sza ją cym się

z prze ciw ne go kie run ku. Ta część po jaz du, któ ra ze tknę ła się z prze szko -
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dą, bę dzie gwał tow nie wy tra cała pręd kość, po chła nia jąc ener gię ude rze -

nia, na to miast po zo sta ła część bę dzie po ru sza ła się na dal, ob ra ca jąc się

wo kół punk tu przy ło że nia ener gii. W tym kon kret nym przy pad ku de for -

ma cji ule gnie jed na po ło wa przed niej część po jaz du, a jej roz mia ry bę dą

tym więk sze, im więk sza by ła pręd kość sa mo cho du w mo men cie zde rze -

nia. Roz pa tru jąc si ły dzia ła ją ce na po szko do wa ne go, moż na po wie dzieć,

że to zde rze nie jest po łą cze niem zde rze nia czo ło we go i bocz ne go. Po szko -

do wa ny prze miesz cza się do przo du, a jed no cze śnie zo sta je ude rzo ny z bo -

ku we wnętrz ny mi ele men ta mi ka bi ny pa sa żer skiej, któ ra wy ko nu je ruch

ob ro to wy. Naj więk sze ob ra że nia bę dą wy stę po wa ły u tych osób, któ re

znaj du ją się w po jeź dzie naj bli żej punk tu przy ło że nia ener gii. W przy pad -

ku, gdy au to zde rzy ło się przed nią le wą stro ną, naj więk sze ob ra że nia wy -

stą pią u kie row cy au ta. Gdy zo sta nie ude rzo ne od ty łu w pra wą stro nę,

naj więk sze ob ra że nia wy stą pią u pa sa że ra prze by wa ją ce go z ty łu po pra -

wej stro nie. W tym ostat nim przy pad ku zde rze nie jest po łą cze niem zde -

rze nia tyl ne go z bocz nym. W wy pad kach, w któ rych do cho dzi do ro ta cji

au ta, u po szko do wa nych mo że my się spo dzie wać ob ra żeń cha rak te ry -

stycz nych dla zde rzeń czo ło wych, bocz nych i tyl nych. Si ły dzia ła ją ce

w trak cie zde rze nia na gło wy po szko do wa nych ła two pro wa dzą do ob ra -

żeń od cin ka szyj ne go krę go słu pa. 

Wy pad ki za koń czo ne da cho wa niem na le żą do naj bar dziej nie bez piecz -

nych zda rzeń dro go wych i po wo du ją u pa sa że rów licz ne ob ra że nia cia ła.

Po jazd prze wra ca się na dach, a na stęp nie ob ra ca się wo kół wła snej osi

do cza su, aż wy tra ci pręd kość. W trak cie da cho wa nia na oso by znaj du ją -

ce się w po jeź dzie dzia ła ją si ły z róż nych kie run ków, w szcze gól no ści

bocz ne i od środ ko we. W trak cie da cho wa nia mo że dojść do zgnie ce nia

prze strze ni ka bi ny pa sa żer skiej od stro ny da chu, któ ra jest nie przy sto so -

wa na do prze no sze nia du żych ob cią żeń (fot. 3). W ta kim przy pad ku na -

wet oso by przy pię te pa sa mi mo gą od nieść po waż ne ob ra że nia gło wy

i krę go słu pa. Oso by, któ re nie za pię ły pa sów bez pie czeń stwa, bę dą się

prze miesz cza ły we wnątrz ka bi ny pa sa żer skiej, ude rza jąc o jej we wnętrz -

ne ele men ty oraz in nych pa sa że rów. Po nie waż w trak cie da cho wa nia

na oso by znajdujące się w pojeździe od dzia łu je si ła od środ ko wa, je śli nie

są za pię te pa sa mi, mo gą zo stać wy rzu co ne z po jaz du przez okno. Sta ty -

stycz nie wy rzu ce nie z po jaz du pod czas da cho wa nia trzy krot nie zwięk sza

ry zy ko zgo nu. Po szko do wa ny, któ ry zo stał wy rzu co ny z ka bi ny pa sa żer -

skiej, mo że zo stać zmiaż dżo ny pod ob ra ca ją cym się au tem, do znać do -

dat ko wych ob ra żeń pod czas upad ku na dro gę lub zo stać prze je cha ny przez

po jazd ja dą cy z prze ciw ne go kie run ku. Po nie waż sa mo chód po da cho wa -

niu mo że za trzy mać się za rów no na da chu, jak i na ko łach, aby roz po znać

ten typ ko li zji, na le ży zwró cić szcze gól ną uwa gę na wy stę po wa nie wgnie -

ceń da chu i słup ków.

Wy pad ki mo to cy klo we
Obec nie co raz wię cej uczest ni ków ru chu dro go we go za miast sa mo -

cho du wy bie ra mo to cykl. Mi mo wie lu za let ten śro dek trans por tu w trak -

cie zde rze nia za pew nia użyt kow ni kom mniej szy po ziom bez pie czeń stwa

niż au to. Jest to spo wo do wa ne tym, że mo to cy kle nie ma ją ka bi ny pa sa -

żer skiej, któ ra jest swe go ro dza ju klat ką bez pie czeń stwa, chro nią cą oso -

by prze by wa ją ce we wnątrz. Mo to cy kle nie ma ją rów nież stref

kon tro lo wa ne go zgnio tu ani też pa sów bez pie czeń stwa. W prak ty ce je -

dy nym ele men tem, któ ry pod czas wy pad ku chro ni mo to cy kli stę, jest

kask. To do bra ochro na przed po waż ny mi ob ra że nia mi gło wy, gdyż przej -

mu je znacz ną część ener gii ude rze nia. Ob ra że nia mo to cy kli sty bę dą za -
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fot. 3. Po jazd uszko dzo ny w wy ni ku da cho wa nia. Wi docz ne znacz ne zmniej -
sze nie prze strze ni ka bi ny pa sa ̋ er skiej Êwiad czà ce o od dzia ły wa niu na dach
i słup ki du ̋ ej si ły nisz czà cej. Du ̋ e praw do po do bieƒ stwo ob ra ̋ eƒ gło wy i szyj -
ne go od cin ka kr´ go słu pa

fot. 2. Wgnie ce nie z le wej stro ny po jaz du w wy ni ku zde rze nia bocz ne go. 
Wi docz ne prze miesz cze nie struk tu ry po jaz du do Êrod ka ka bi ny pa sa ̋ er skiej.
Znacz ne od kształ ce nie słup ka B, da chu i pod ło gi wska zu je na du ̋ à si ł´ ude -
rze nia. Ob ra ̋ e nia kie row cy b´ dà do ty czy ły głow nie oko lic le wej cz´ Êci cia ła:
gło wy, klat ki pier sio wej, ja my brzusz nej, mied ni cy, koƒ czyn gór nych i dol nych

fot. 1. Wgnie ce nie przed niej szy by od Êrod ka w wy ni ku ude rze nia gło wà po -
szko do wa ne go po czo ło wym zde rze niu z in nym au tem, zlo ka li zo wa ne po stro -
nie pa sa ̋ e ra. Praw do po dob nie pa sa ̋ er nie miał za pi´ tych pa sów bez-
pie czeƒ stwa. Cz´ sto na twa rzy po szko do wa ne go wi docz ne sà licz ne drob ne
zra nie nia spo wo do wa ne od pry ska mi p´k ni´ tej szy by. Du ̋ e praw do po do bieƒ -
stwo ob ra ̋ eƒ gło wy i szyj ne go od cin ka kr´ go słu pa



le ża ły od ro dza ju zde rze nia (fot. 4). Je śli po ru sza ją cy się mo to cykl ude -

rzy w sta łą prze szko dę lub sa mo chód, gwał tow nie za trzy ma się, jed nak

mo to cy kli sta bę dzie na dal po ru szał się do przo du, ude rza jąc o kie row ni -

cę. W za leż no ści od sy tu acji, mo że zde rzyć się z nią gło wą, klat ką pier -

sio wą, brzu chem, mied ni cą, uda mi. Ener gia ude rze nia mo że do pro wa dzić

do zła ma nia mied ni cy czy ko ści udo wych. Mo to cy kli sta mo że zo stać wy -

rzu co ny do przo du i na dal prze miesz czać się, ude rza jąc w au to lub po -

ko nu jąc w po wie trzu znacz ną od le głość i upa da jąc na dro gę. Czę sto

wów czas ro bi w po wie trzu pół ob rót i przy upad ku ude rza ple ca mi o dro -

gę, do zna jąc po waż nych ob ra żeń krę go słu pa. Je śli mo to cykl zo sta je ude -

rzo ny przez in ny po jazd w bok i prze wra ca się tak, że przy ci ska kie row cę,

na ura zy na ra żo ne są szcze gól nie je go koń czy ny dol ne i gór ne. 

Po trà ce nia pie szych
Jed ny mi z naj groź niej szych w skut kach wy pad ków są te z udzia łem

pie szych. Roz le głość ob ra żeń, ja kich do zna ją, za le ży od wie lu czyn ni -

ków, m.in. wiel ko ści i pręd ko ści au ta, wzro stu po szko do wa ne go i je go

po ło że nia wzglę dem po jaz du w mo men cie ude rze nia. Ener gia ki ne tycz -

na od dzia łu ją ca na cia ło po szko do wa ne go bę dzie tym więk sza, im wyż -

szą pręd kość miał po jazd w chwi li zde rze nia. W pierw szym mo men cie

pie szy zo sta je ude rzo ny zde rza kiem po ni żej ko lan, co po wo du je zła ma -

nie ko ści pod udzi. Au to ma ją ce wyż szą przed nią część nad wo zia mo że

spo wo do wać zła ma nie ko ści udo wych, a na wet mied ni cy. Je śli po jazd

na dal prze miesz cza się do przo du, gór na część cia ła po szko do wa ne go

opa da na ma skę i przed nią szy bę. W tym mo men cie mo że on do znać ob -

ra żeń klat ki pier sio wej, gło wy oraz szyj ne go od cin ka krę go słu pa. Ener -

gia ude rze nia po wo du je, że po szko do wa ny zo sta je pod rzu co ny do gó ry

przez po jazd i upa da, ude rza jąc gło wą o twar dą po wierzch nię uli cy. Prze -

bieg ta kie go zda rze nia wy glą da ina czej w przy pad ku dzie ci: po nie waż są

niż sze, punkt przy ło że nia ener gii ude rze nia na stę pu je w oko li cy środ ka

cięż ko ści cia ła dziec ka, a nie jak w przy pad ku do ro słych – po ni żej środ -

ka cięż ko ści. Dziec ko zo sta je ude rzo ne zde rza kiem w oko li ce ko ści udo -

wych i mied ni cy, a na stęp nie przed nią kra wę dzią ma ski w klat kę

pier sio wą i gło wę. Zo sta je od rzu co ne do ty łu i upa da na jezd nię przed ma -

ską sa mo cho du. Je śli po jazd nie wy ha mu je i na dal prze miesz cza się

do przo du, mo że dojść do na je cha nia na dziec ko.

Udzie la jąc po mo cy na miej scu zda rze nia, na le ży zwró cić uwa gę

na ze wnętrz ne znie kształ ce nia au ta. Naj czę ściej wi docz ne bę dzie wgnie -

ce nie ma ski i pęk nię cie przed niej szy by z wgnie ce niem jej do środ ka

(fot. 5). Kształt wgnie ce nia bę dzie za le żał od te go, czy po szko do wa ny

ude rzył w szy bę tyl ko gło wą, czy ca łą gór ną czę ścią cia ła. W przy pad ku

do ro słe go po szko do wa ne go na le ży spo dzie wać się ob ra żeń koń czyn dol -

nych, gło wy, szyj ne go od cin ka krę go słu pa i ob ra żeń we wnętrz nych.

Upad ki z wy so ko Êci
Upa dek z wy so ko ści, szcze gól nie nie kon tro lo wa ny, mo że spo wo do -

wać cięż kie uszko dze nia cia ła. Czym więk sza wy so kość upad ku, tym

więk sza ener gia ki ne tycz na bę dzie od dzia ły wa ła na cia ło po szko do wa -

ne go w trak cie ude rze nia o pod ło że. Przyj mu je się, że praw do po do bień -

stwo po waż nych ob ra żeń cia ła jest du że w przy pad ku upad ku

z wy so ko ści więk szej niż trzy krot na wy so kość po szko do wa ne go.

Na wiel kość ura zu ma rów nież wpływ pod ło że, na któ re na stą pił upa dek.

Mięk ka na wierzch nia, ta ka jak traw nik lub pia sek, mo że w pew nym stop -

niu za mor ty zo wać upa dek, w prze ci wień stwie do na wierzch ni be to no wej

lub as fal to wej. Roz pa tru jąc po ten cjal ne ob ra że nia po szko do wa ne go, na -

le ży wziąć pod uwa gę tak że po zy cję, ja ką przy ję ło cia ło pod czas upad -
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fot. 4. Czo ło we zde rze nie po jaz du sa mo cho do we go z mo to cy klem. Âwiad czà
o tym: wi docz ne od kształ ce nie ob r´ czy przed nie go ko ła, amor ty za to rów mo -
to cy kla oraz wi docz ne Êla dy ude rze nia mo to cy kla na przed nim zde rza ku, przed -
niej cz´ Êci nad wo zia i po kry wie sil ni ka au ta. Przed nia szy ba zo sta ła roz bi ta
na sku tek kon tak tu z cia łem mo to cy kli sty. Du ̋ e praw do po do bieƒ stwo ob ra -
˝eƒ koƒ czyn dol nych, mied ni cy, na rzà dów we wn´trz nych i szyj ne go od cin ka
kr´ go słu pa

fot. 5. Wgnie ce nie przed niej szy by od ze wnàtrz po wsta łe w wy ni ku po trà ce -
nia pie sze go. Wi docz ne wgnie ce nia po kry wy sil ni ka. Po trà co ny pie szy zo stał
ude rzo ny w oko li ce pod udzi zde rza kiem, na st´p nie upadł na ma sk´ i ude rzył
ca łym cia łem w przed nià szy b´. Du ̋ e praw do po do bieƒ stwo ob ra ̋ eƒ koƒ czyn
dol nych, gło wy i na rzà dów we wn´trz nych



ku. Po szko do wa ny mo że upaść na no gi, gło wę, ple cy lub na je den z bo -

ków. W trak cie spa da nia mo że rów nież ude rzyć w in ne ele men ty bu dyn -

ku, np. pa ra pet czy bal kon. Cia ło oso by, któ ra ude rza o pod ło że, pod le ga

gwał tow ne mu wy ha mo wa niu. Przy upadku na no gi ener gia ki ne tycz -

na bę dzie prze ka zy wa na na układ kost no -szkie le to wy, po cząw szy od koń -

czyn dol nych, przez mied ni cę, a na stęp nie krę go słup. W prak ty ce mo że

dojść do obu stron ne go zła ma nia ko ści stę pu, ko ści pod udzia, ko ści udo -

wych a na wet mied ni cy. Po nie waż gór na po ło wa cia ła na dal po ru sza się

do do łu i ści ska swo im cię ża rem od gó ry krę go słup, mo że dojść do kom -

pre syj ne go zła ma nia krę gów w od cin ku lę dź wio wym i pier sio wym. Upa -

dek mo że rów nież spo wo do wać po waż ne ob ra że nia na rzą dów

we wnętrz nych. Je śli po szko do wa ny ude rzy o pod ło że gło wą (tak jak ma

to miej sce pod czas sko ku do płyt kiej wo dy na głów kę), ener gia ki ne tycz -

na bę dzie od dzia ły wa ła głów nie na gło wę i od ci nek szyj ny krę go słu pa.

Ob ra że nia poszkodowanych po upad ku z wy so ko ści mo gą róż nić się

w za leż no ści od oko li cy cia ła na któ rą upa dli. Mo gą to być ob ra że nia klat -

ki pier sio wej lub koń czyn gór nych, je śli ofia ra pró bo wa ła po de przeć się

rę ko ma. Dzie ci ze wzglę du na du żą ma sę gło wy czę sto upa da ją wła śnie

tą czę ścią cia ła ja ko pierw szą.

Ob ra ̋e nia pe ne tru jà ce
Ob ra że nia pe ne tru ją ce po wsta ją, gdy ener gia ki ne tycz na przy ło żo -

na do tka nek po ko nu je ich opór i od dzia łu jąc w głąb cia ła, do pro wa dza

do prze rwa nia cią gło ści skó ry oraz le żą cych głę biej tka nek i struk tur ana -

to micz nych. Ob ra że nia te ma ją swo ją spe cy fi kę ze wzglę du na spo sób

prze ka zy wa nia ener gii ki ne tycz nej do tka nek i dla te go zo sta ły po dzie lo -

ne na ni sko -, śred nio - i wy so ko ener ge tycz ne. Z ni sko ener ge tycz ny mi bę -

dzie my mie li do czy nie nia w przy pad ku ob ra żeń za da nych no żem lub

po dob nym przed mio tem za po mo cą si ły ludz kich mię śni. Ostrze na rzę -

dzia prze bi ja skó rę i wni ka w głąb cia ła, ogra ni cza jąc się do uszko dze nia

znaj du ją cych się na je go dro dze tka nek. Roz le głość ob ra żeń bę dzie za le -

ża ła od gru bo ści i dłu go ści ostrza oraz miej sca, gdzie zo sta ło wbi te. Dla -

te go je śli nóż nie zo stał w cie le po szko do wa ne go, na le ży pró bo wać

do wie dzieć się od świad ków zda rze nia, ja kiej dłu go ści by ło ostrze. Ob ra -

że nia ze wnę trzne, ja kie zo sta wia nóż, mo gą być nie wiel kie i ogra ni czać

się do 2 cm ra ny, na le ży jed nak mieć świa do mość, że ostrze, któ re pe ne -

tro wa ło głę biej, mo gło uszko dzić waż ne dla ży cia na rzą dy lub do pro wa -

dzić do we wnętrz ne go krwo to ku. 

Udzie la jąc po mo cy, na le ży wziąć pod uwa gę rów nież to, że ran ny

mógł zo stać ugo dzo ny na rzę dziem kil ka krot nie i to w róż ne re jo ny cia ła,

np. w brzuch i w ple cy. Do kład ne ba da nie ura zo we po zwo li na zlo ka li -

zo wa nie wszyst kich ran. Ostrze, któ re zo sta ło wbi te pod ką tem, gdy cios

był za da wa ny od gó ry lub od do łu, mo że po wo do wać ob ra że nia są sia du -

ją cych na rzą dów ja my brzusz nej i klat ki pier sio wej. Nóż wbi ty od do łu

w oko li ce nad brzu sza mo że uszko dzić wą tro bę, prze po nę i pe ne tro wać

do klat ki pier sio wej, uszka dza jąc płu co. Ana lo gicz nie nóż wbi ty w klat -

kę pier sio wą od gó ry w miej sce po ni żej czwar te go mię dzy że brza mo że

uszko dzić płu co, prze bić prze po nę i uszko dzić ścia nę żo łąd ka. Ob ra że -

nia śred nio - i wy so ko ner ge tycz ne to te za da ne bro nią pal ną. Są one roz -

le glej sze, niż wy ni ka ło by to ze śred ni cy po ci sku pe ne tru ją ce go w głąb

cia ła. Na roz miar uszko dzeń ma ją wpływ m.in.: wiel kość po ci sku, je go

ma sa, kształt oraz pręd kość. Ura zy śred nio ener ge tycz ne są po wo do wa ne

przez po ci ski wy strze lo ne z pi sto le tu lub ka ra bin ka o ma łej pręd ko ści po -

cząt ko wej, oko ło 300 m/s. Ura zy wy so ko ener ge tycz ne two rzą po ci ski

wy strze lo ne z woj sko wych ka ra bi nów osią ga ją cych pręd ko ści po cząt ko -

we 600 m/s. Prze cho dzą cy przez tkan ki po cisk nisz czy je, drą żąc na swej

dro dze ka nał ra ny o roz mia rach od po wia da ją cych je go wiel ko ści. Do dat -

ko wo, na sku tek du żej pręd ko ści ude rze nia, po cisk prze ka zu je ener gię

do ota cza ją cych go tka nek. Po wo du je to chwi lo wy wzrost ci śnie nia hy -

dro sta tycz ne go wo kół ka na łu ra ny oraz od rzu ce nie ota cza ją cych go tka -

nek na ze wnątrz, co pro wa dzi do zwięk sze nia śred ni cy te go ka na łu.

Po cisk wy strze lo ny z pi sto le tu jest w sta nie wy two rzyć tym cza so wą ja -

mę ra ny pię cio -, sze ścio krot nie więk szą od nie go, a wy strze lo ny z ka ra -

bi nu na wet 30-krot nie więk szą. Jest to zja wi sko po dob ne do te go, któ re

wy stę pu je po wrzu ce niu ka mie nia do wo dy – od py cha ją od sie bie, wzbu -

dza jąc okręż ne fa le. Co do za sa dy, czym więk sza bę dzie pręd kość po ci -

sku, tym więk sze uszko dze nia tka nek wy stą pią z da la od pier wot ne go

ka na łu ra ny.

Udzie la jąc po mo cy, na le ży wziąć pod uwa gę, że po szko do wa ny mógł

zo stać zra nio ny wię cej niż jed nym po ci skiem. Je śli po cisk nie utkwił

w cie le, a opu ścił je, po szko do wa ny bę dzie miał za rów no ra nę wlo to wą,

jak i wy lo to wą. Ra na wlo to wa jest zwy kle mniej sza i ma gład ki brzeg, ra -

na wy lo to wa jest za zwy czaj więk sza i ma po szar pa ne brze gi. Tor po ci sku

prze bie ga ją cy we wnątrz cia ła nie za wsze jest li nio wy. Czę sto moż na za -

uwa żyć zmia nę kie run ku prze miesz cza nia się i ra na wy lo to wa mo że znaj -

do wać się w in nym miej scu, niż się te go spo dzie wa li śmy. 

Ob ra ̋e nia spo wo do wa ne wy bu chem
Współ cze sne za gro że nie za ma cha mi ter ro ry stycz ny mi z wy ko rzy sta -

niem im pro wi zo wa nych ła dun ków wy bu cho wych spra wi ło, że co raz czę -

ściej ra tow ni cy bę dą wzy wa ni do udzie la nia po mo cy ofia rom ta kich

ata ków. Eks plo zja jest efek tem gwał tow nej re ak cji che micz nej to wa rzy -

szą cej zmia nie sta nu sku pie nia ma te ria łu wy bu cho we go na ga zo wy, cze -

mu to wa rzy szy uwol nie nie du żej ilo ści ener gii, wzrost ci śnie nia oto cze nia

i tem pe ra tu ry. Ob ra że nia cia ła po wo do wa ne przez eks plo zję po wsta ją

na sku tek jed no cze sne go dzia ła nia czte rech me cha ni zmów ura zu. Pierw -

szy z nich to wy so kie ci śnie nie, roz cho dzą ce się sfe rycz nie pod po sta cią

fa li dźwię ko wej. Jest ono tym więk sze, im bli żej eks plo zji znaj du je się

po szko do wa ny. Wpływ na nie ma rów nież wiel kość ła dun ku, je go kon -

struk cja oraz to, czy de to na cja mia ła miej sce na otwar tej, czy w za mknię -

tej prze strze ni. Fa la ci śnie nia w głów nym stop niu wpły wa na or ga ny

wy peł nio ne po wie trzem, w szcze gól no ści płu ca i ucho środ ko we. Mo że

spo wo do wać ro ze rwa nie bło ny bę ben ko wej i nie wy dol ność od de cho wą

na sku tek uszko dze nia tkan ki płuc nej lub wy two rze nia od my pręż nej. In -

ne ob ra że nia wy wo ła ne są odłam ka mi nie sio ny mi po dmu chem wy bu chu.

Są one czę ścią kon struk cji bom by lub frag men ta mi po cho dzą cy mi z oto -

cze nia. Ze wzglę du na swo ją du żą pręd kość i za sięg ra że nia czę sto sta no -

wią głów ną przy czy nę ura zów u ofiar wy bu chu, szcze gól nie tych

znaj du ją cych się da lej od epi cen trum eks plo zji. Po wo du ją ob ra że nia pe -

ne tru ją ce do jam cia ła, ob ra że nia tka nek mięk kich, am pu ta cje koń czyn.

Trze cim me cha ni zmem jest po dmuch eks plo zji po su wa ją cy się za fa lą

dźwię ko wą. Po szko do wa ny mo że zo stać od rzu co ny przez po dmuch

i upaść na zie mię lub ude rzyć w sta ły obiekt. Mo że rów nież zo stać ude -

rzo ny przez od rzu co ny obiekt lub zo stać przy gnie cio ny przez znisz czo ną

kon struk cję bu dyn ku. Do mi nu ją ce bę dą ob ra że nia tę pe oraz zmiaż dże nia.

Ostat nim z oma wia nych me cha ni zmów są wy so ka tem pe ra tu ra, pło mie -

nie i ga zy po wy bu cho we to wa rzy szą ce eks plo zji. Po wo du ją opa rze nia po -

wierzch ni cia ła, opa rze nia dróg od de cho wych i za tru cie tok sycz ny mi

ga za mi.

Prze my sław Osiƒ ski jest ra tow ni kiem me dycz nym, 
ma gi strem zdro wia pu blicz ne go 

w spe cjal no Êci me dy cy na ra tun ko wa, 
in struk to rem Woj sko we go Cen trum

Kształ ce nia Me dycz ne go w Ło dzi
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ten spo sób Da vid DeKok opi -

su je w swo jej książ ce „Unse en

Dan ger” po żar, któ ry od po -

nad 50 lat tra wi sta re ko pal nie wę gla pod Cen -

tra lią w Sta nach Zjed no czo nych. To wznie sio ne

na zło żach wę gla w XIX w. mia sto w sta nie

Pen syl wa nia dziś już wła ści wie nie ist nie je.

Spo wi ja ją je kłę by dy mu wy do by wa ją ce się

z zie mi, a w po wie trzu czuć za pach spa le ni zny.

Po żar ko pal ni, któ ry wy buchł w 1962 r., wciąż

nie zo stał uga szo ny (sic!). 

Przed po ̋a rem
Pen syl wa nia jest jed nym z głów nych do -

staw ców wę gla w USA. Sza cu je się, że ten je -

den stan przez ostat nie 200 lat do star czył

Ame ry ka nom 25% te go su row ca. Znaj du je się

tu naj więk sze zło że an tra cy tu – od mia ny wę gla

ka mien ne go o nie zwy kle ko rzyst nych wła ści -

wo ściach opa ło wych (ma naj wię cej czy ste go

wę gla, du żą ka lo rycz ność, wła ści wie nie pro -

du ku je po pio łu i pa li się bar dzo dłu go). W oko -

li cy Cen tra lii znaj du je się praw do po dob nie

naj więk sze zło że te go su row ca na świe cie. 

Po cząt ki mia sta się ga ją cza sów ko lo nial -

nych, ale je go rze czy wi sty roz wój za czął się

w XIX w., gdy po wsta ły tu pierw sze ko pal nie.

W po bli żu mia sta w 1854 r. zbu do wa no to ry

ko le jo we, któ re umoż li wi ły trans port wy do by -

te go krusz cu. Za po cząt ko wa ło to in ten syw ny

roz kwit re gio nu. Pod ko niec stu le cia w mie ście

dzia ła ło pięć ko pal ni, a za miesz ki wa ło je bli -

sko 3 tys. miesz kań ców, za trud nio nych naj czę -

ściej w gór nic twie. Wiel ki Kry zys i ro sną ca

po pu lar ność ro py naf to wej, ja ko „czyst sze go”

i tań sze go od wę gla pa li wa, do pro wa dzi ły

w XX w. do za ła ma nia w gór nic twie wę glo -

wym. Nie ren tow ne ko pal nie za my ka no, a gór -

ni cy by li zwal nia ni. Wie lu miesz kań ców

Cen tra lii wy do by wa ło wę giel w nie le gal nych,

nie za bez pie czo nych i nie re je stro wa nych szy -

bach. Jed nak mi mo pro ble mów so cjal nych

i du żej mie szan ki kul tu ro wej (mia sto za miesz -

ki wa li m.in. imi gran ci z Ir lan dii, Nie miec, Pol -

ski, Ro sji i Ukra iny) lu dzie two rzy li zgod ną

wspól no tę, znaj du jąc pra cę w oko licz nych mia -

stach. 

Nie do koƒ czo ne do ga sza nie
W tych ob sza rach mia sta, gdzie sto so wa no

me to dę od kryw ko wą, cha rak te ry stycz ny ele -

ment kra jo bra zu sta no wi ły ogrom ne dziu ry

i wy ro bi ska ko pal nia ne. Po wszech ną prak ty ką

by ło uży wa nie ich ja ko wy sy pisk śmie ci. Wła -

dze mia sta za le ga li zo wa ły gro ma dze nie śmie -

ci w jed nym z ta kich wy ro bisk, nie da le ko

cmen ta rza Odd Fel lows na po łu dnio wo -

-wschod nim krań cu Cen tra lii. Za le ża ło im bo -

wiem na tym, by za koń czyć nie le gal ny wy wóz

śmie ci do in nych wy ro bisk. Mia ły one tu ne le
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Zaledwie 200 km na zachód od Nowego Jorku znajduje się miejsce,
„w którym nie przeżyje żaden człowiek, miejsce gorętsze niż planeta

Merkury, z atmosferą bardziej trującą niż na Saturnie. W sercu tego
miejsca temperatury przekraczają 540°C, a w tunelach pod ziemią kłębią

się chmury tlenku węgla i innych zabójczych gazów”.

W

Mia sto, 
któ re go nie ma

MA REK WY RO Z¢B SKI

Zamkni´ta droga stanowa nr 61. P´kni´cia wywołane zapadaniem si´ ziemi w wyniku po˝aru kopalni
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i dziu ry w zbo czach – po zo sta ło ści po daw nym

wy do by ciu. Miej sca te przed roz po czę ciem

gro ma dze nia w nich śmie ci po win ny być,

zgod nie z pra wem sta no wym Pen syl wa nii, za -

bez pie czo ne po przez za sy pa nie otwo rów nie -

pal ny mi ma te ria ła mi. Wy ko ny wa no to, jak się

oka za ło, z róż nym skut kiem.

Pod ko niec ma ja 1962 r. roz po czę ły się

przy go to wa nia do tzw. Me mo rial Day (Dzień

Pa mię ci) – przy pa da ją ce go na ostat ni po nie -

dzia łek ma ja  pań stwo we go świę ta, po świę co -

ne go wspo mnie niom bo ha te rów wo jen nych

po le głych na fron tach wszyst kich wo jen pro -

wa dzo nych przez Sta ny Zjed no czo ne. Zgod nie

z de cy zją ra dy mia sta jed nym z istot nych punk -

tów przy go to wań by ło uprząt nię cie wy sy pi ska

przy cmen ta rzu. Zdecydowano się na jego kon -

tro lo wa ne wy pa la nie. 

Roz wią za nie to by ło nie le gal ne z punk tu

wi dze nia pra wa, ale po wszech nie sto so wa ne

ze wzglę du na sku tecz ność. Ogień tę pił szczu -

ry, nisz czył nie przy jem ny za pach i reszt ki

śmie ci po ry wa ne przez wiatr. Żad ne ofi cjal ne

za pi ski ra dy miej skiej z tam te go okre su nie

za wie ra ją in for ma cji o spo so bie uprząt nię cia

śmie ci. Nie ma jed nak żad nych wąt pli wo ści,

że te go dzie ła miał do ko nać ogień. Ba da cze

hi sto rii mia sta do tar li do człon ków ochot ni -

czej stra ży po żar nej, któ rzy kon tro lo wa li prze -

bieg spa la nia, a po wszyst kim do ga sza li

po go rze li sko. 

Oczysz cze nie śmiet ni ska za pla no wa no

na 27 ma ja – dzień ten uzna je się dziś za da tę

wy bu chu po ża ru pod Cen tra lią. Śmie ci pod -

pa lo no, stra ża cy już po wszyst kim do ga si li

pło ną ce ster ty i wró ci li do do mów. Po dwóch

dniach oka za ło się, że ze śmiet ni ska wy do by -

wa się dym. Straż po now nie za la ła śmie ci wo -

dą, ale nie ste ty tyl ko po to, by po ty go dniu

ko lej ny raz wró cić na wy sy pi sko. Śmie ci zo -

sta ły wów czas prze grze ba ne za po mo cą ko pa -

rek. Oka za ło się jed nak, że po żar wszedł

znacz nie głę biej, niż się spo dzie wa no. Stra ża -

cy nie mo gli uwie rzyć, że po uga sze niu

ognień roz prze strze nił się tak głę bo ko. Pło ną -

ce wy sy pi sko pró bo wa no uga sić przez ko lej -

ne dni, ko rzy sta jąc z bul do że rów i ko pa rek.

Do ko na no przy tym od kry cia, któ re za wa ży ło

na po raż ce ca łe go przed się wzię cia. Na pół -

noc nej ścia nie wy ro bi ska uka zał się otwór

o sze ro ko ści pra wie 5 m i wy so ko ści oko -

ło 1,5 m. Wiódł do pod ziem ne go la bi ryn tu sta -

rych ko palń. To naj praw do po dob niej tę dy

ogień prze do stał się pod mia sto. Ta ukry ta

pod śmie cia mi dziu ra nie zo sta ła wcze śniej

za bez pie czo na. Po żar tu ne la mi prze do stał się

osta tecz nie na głę bo kość oko ło 90 m, obej mu -

jąc rów nież zło ża wę gla.

Gór ni cy za pro po no wa li uży cie ko pa rek pa -

ro wych do prze ko pa nia wy sy pi ska, ale ra da

mia sta po trze bo wa ła cza su, by ze brać środ ki

i za ła twić for mal no ści. Co gor sza, w tym cza -

sie na wet nie za ka za no ko rzy sta nia z wy sy pi -

ska – wy wrot ki wy rzu ca ły śmie ci na nie do -

ga szo ne po go rze li sko! O tym, jak nie świa do -

me za gro że nia by ły lo kal ne wła dze (a mo że

po pro stu jak bar dzo je ba ga te li zo wa ły), świad -

czy też fakt, że pier wot nie wy ko pa nie za ję tych

ogniem złóż zle co no tyl ko jed ne mu czło wie ko -

wi – Gor do no wi Smi tho wi, in ży nie ro wi i ope -

ra to ro wi ko par ki pa ro wej. Nie zdą żył on jed nak

przy stą pić do pra cy. Ze ścian wy ro bi ska za czę -

ły wy do by wać się kłę by pa ry i dy mu. At mo-

s fe rę w szcze li nach spraw dzo no za po mo cą de -

tek to rów – od no to wa ły one obec ność ga zów

po ża ro wych w tu ne lach ko pal ni. 

Wal ka z ˝y wio łem 
Skom pli ko wa ny układ tu ne li był w wal ce

z po ża rem głów ną prze szko dą. Po ża ry ko palń

w tym re jo nie nie by ły rzad ko ścią i gór ni cy

wie dzie li, jak so bie z ni mi ra dzić. Na le ża ło zli -

kwi do wać je den z ele men tów trój ką ta spa la nia:

tem pe ra tu rę, ma te riał lub utle niacz (tlen). Stan -

dar do wym dzia ła niem w ta kich przy pad kach

by ło więc izo lo wa nie po ża ru – za my ka nie gro -

dzi, szy bów wen ty la cyj nych, du sze nie ognia.

Nie ste ty, w opusz czo nych i przez ni ko go nie

kon tro lo wa nych ko pal niach sprzed stu lat licz -

ba otwo rów w ska łach by ła tak wiel ka, że ich

za mknię cie by ło po pro stu nie moż li we. Z po -

dob ne go po wo du nie sku tecz na oka za ła się me -

to da za le wa nia ko palń. Po nad to sam an tra cyt

pa li się w bar dzo wy so kich tem pe ra tu rach,

a prócz złóż wę gla pło nę ły za war te w ska łach

po kła dy siar ki i wy bu cho wy me tan. Ży wioł po -

chła niał rów nież drew nia ne wzmoc nie nia ko -

ry ta rzy ko pal nia nych (tzw. chod ni ków), co

po wo do wa ło ich za wa le nie i osu wa nie się zie -

mi na po wierzch ni. Ogra ni cze nie tem pe ra tu ry

spa la nia nie wcho dzi ło w grę, ostat nią moż li -

wo ścią by ło więc usu nię cie ma te ria łu pal ne go

po przez me cha nicz ne prze ko pa nie oko li cy. 

Wy sił ki w ce lu opa no wa nia ży wio łu po dej -

mo wa no przez ko lej ne dwie de ka dy. Prze ko py -

wa no te ren, bu do wa no za po ry w zie mi,

za le wa no ko pal nie. Ze wszyst kich stron pró bo -

wa no za trzy mać wę drów kę ognia wzdłuż pod -

ziem nych złóż wę gla, na któ rych po sa do wio no

mia sto. Ogień za wsze się jed nak wy my kał.
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Kwa Êny stru mieƒ za wie ra jà cy me ta le ci´˝ kie i siar cza ny wy płu ka ne z pło nà cej ko pal ni w po bli ̋ u dro gi 
Big Mi ne Run na po łu dnio wy wschód od mia sta
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Wszyst kie pro jek ty po wstrzy ma nia po ża ru

osta tecz nie oka za ły się bez ce lo we i nie moż li -

we do zre ali zo wa nia – ze wzglę dów tech nicz -

nych, fi nan so wych, ale tak że z po wo du

biu ro kra cji i zwy kłej opie sza ło ści. Jesz cze

w sierp niu 1962 r. ko pa nie za pór wy ko ny wał

tyl ko je den gór nik, któ re mu po zwo lo no na pra -

cę wy łącz nie po osiem go dzin dzien nie przez

pięć dni w ty go dniu. Wal ka o uga sze nie po ża -

ru zo sta ła prze gra na po wrze śnio wym dłu gim

week en dzie (świę to pra cy w USA przy pa da

na pierw szy po nie dzia łek wrze śnia), gdy

wszel kie pra ce wstrzy ma no aż na pięć dni! Być

mo że – jak twier dzą by li miesz kań cy mia -

sta – gdy by wte dy pra co wa no na trzy zmia ny,

po żar da ło by się opa no wać.

Po cząt ko wo na wet miesz kań cy Cen tra lii

ba ga te li zo wa li spra wę, a ich ży cie to czy ło się

nor mal nym try bem. Spo dzie wa li się, że wła dze

zdo ła ją opa no wać sy tu ację, a przez wie le lat nie

wy da wa ło się, by sa mo mia sto by ło za gro żo ne.

Kie dy jed nak w są sied nich, ak tyw nych ko pal -

niach wy kry to tle nek wę gla, na stą pi ła ko niecz -

ność ich za mknię cia i za wie sze nia pra cy

oko ło 200 gór ni ków. Wy ko ny wa no od wier ty

w zie mi, aby prze ko nać się, jak da le ko prze do -

stał się po żar, a oko li ce mia sta „ozdo bi ły” dzie -

siąt ki wy sta ją cych z zie mi rur. W 1979 r. pra -

cow ni cy lo kal nej sta cji ben zy no wej stwier dzi li

pod grza nie pod ziem nych zbior ni ków z ben zy -

ną do pra wie 80°C, a po dob ne od czy ty wska -

zy wa ły mier ni ki tuż pod po wierzch nią zie mi.

Na po cząt ku lat 80. za mknię to dro gę sta no wą

wio dą cą przez mia sto, któ ra by ła no to rycz nie

spo wi ta dy mem. Po nad to w mie ście po ja wi ły

się pierw sze przy pad ki za truć tlen kiem wę gla

w do mach. Mon to wa ne w nich czuj ki wy ka zy -

wa ły ob ni żo ne stę że nie tle nu. Wła dze za le ca ły

wie trze nie miesz kań i po zo sta wia nie otwar tych

okien na noc.

Po czu cie bez pie czeń stwa osta tecz nie ru nę -

ło po zda rze niu z 14 lu te go 1981 r., kie dy to

12-let ni Todd Do mbow ski wpadł do zie ją cej

dy mem roz pa dli ny. Zie mia za rwa ła się pod nim

w przy do mo wym ogród ku. Chłop ca ura to wał

ku zyn. Wy rwa w zie mi mia ła nie mal 90 m głę -

bo ko ści (choć nie któ re źró dła po da ją, że oko -

ło 46 m), a tem pe ra tu ra na jej dnie wy -

no si ła 200-300°C. In cy dent ten wstrzą snął opi -

nią pu blicz ną. Ame ry kań ski rząd mu siał wresz -

cie za re ago wać. 

Od da nie po la
Wszyst kie ba da nia i kal ku la cje po ka zy wa -

ły, że wal ka z po ża rem po chło nie ol brzy mie

fun du sze, nie współ mier ne do war to ści ra to wa -

ne go mie nia (war to ści mia sta). Wa riant za kła -

da ją cy prze ko pa nie ca łej oko li cy kosz to wa łby

po nad 660 mln ów cze snych do la rów (dziś by -

ło by to oko ło 1,5 mld do la rów), a i tak nie dał -

by gwa ran cji li kwi da cji za gro że nia. Ob li czo no,

że wy sie dle nie lu dzi z mia sta po chło nie mniej

środ ków (ok. 46 mln USD), zwłasz cza że wa -

riant pierw szy i tak wy ma gał by prze ko pa nia
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G´ stoÊç za bu do waƒ w Cen tra lii przed po ̋ a rem i po rzà do wej re lo ka cji miesz kaƒ ców

Ma pa Cen tra lii z ozna cze niem sza cun ko wej po wierzch ni zaj mo wa nej przez pod ziem ny po ̋ ar. Ob szar ob -
wie dzio ny czar nà li nià to te ren o pod wy˝ szo nej tem pe ra tu rze w zie mi 40-80°C, na bia ło ozna czo no miej sca
o tem pe ra tu rze w gra ni cach 300-550°C (1989). Czer wo na li nia ota cza sza cun ko wy ob wód po ̋ a ru z 2012 r.
Ozna czo no rów nie˝ miej sce roz po cz´ cia po ̋ a ru i miej sce wy pły wu kwa Êne go êró dła (˝ół ta strzał ka); êró -
dło: opra co wa nie wła sne na pod sta wie OpenStreetMap i wy mie nio nej li te ra tu ry/OpenStreetMap (ODbL)

Frag ment daw ne go sze re gow ca. Po re lo ka cji wy bu rzo no do my prze sie dlo nych miesz kaƒ ców. Lo ka to rzy te -
go po sta no wi li po zo staç w mie Êcie. Wi docz ne wzmoc nie nia Êcian w miej scu, gdzie kie dyÊ znaj do wał si´
dru gi bu dy nek
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znacz nej czę ści zabu do wa nych te re nów miej -

skich. Re lo ka cję ofi cjal nie roz po czę to w 1984 r.,

ale część miesz kań ców opu ści ła mia sto już

wcze śniej. W 1991 r. wła dze sta no we od ku pi -

ły od miesz kań ców Cen tra lii i są sied nie go Byr -

ne svil le ich do my, któ re na stęp nie rów na no

z zie mią. Rząd obie cał jed nak, że ni ko go nie

usu nie z mia sta si łą. Po ewa ku acji usta wio no

zna ki ostrze gaw cze, za mknię to po pę ka ną dro -

gę sta no wą nr 61, a od tych, któ rzy chcie li zo -

stać, wy ku pio no za wcza su nie ru cho mo ści.

W mo men cie ogło sze nia ofi cjal nej ewa ku acji

w mie ście zo sta ło ok. 600 miesz kań ców.

Wszyst kich, któ rzy opu ści li Cen tra lię, by ło po -

nad ty siąc. Po zo sta ło oko ło 10 osób, któ re nie

po go dzi ły się z lo sem i miesz ka ją tam na wła -

sne ry zy ko.

Pod Cen tra lią do dziś pa lą się zło ża wę gla.

Sza cu je się, że po żar obej mu je oko ło 15 km2

i roz sze rza się z pręd ko ścią 22 m rocz nie. 

Co rusz po ja wia ją się no we dziu ry i za pa dli ska,

zmie nia się też ukształ to wa nie te re nu. Ogień,

któ ry pod zie mią wy pa lił ko rze nie drzew, prze -

niósł się też na po wierzch nię – znisz czył krze -

wy i drze wa, wy pa la jąc cześć te re nu wko ło

mia sta. Kłę by dy mu na dal wy do by wa ją się ze

szcze lin w ska łach, a ze sta re go tu ne lu słu żą -

ce go za od wod nie nie ko palń wy pły wa kwa śny,

żół ty stru mień za nie czysz czo ny me ta la mi

i siar ką. I choć po pra wie 60 la tach moż na od -

nieść wra że nie, że front po ża ru prze szedł już

pod mia stem, to w nie któ rych dziu rach na dal

wi dać pło ną ce po kła dy wę gla, a no cą na wzgó -

rzach nie bie skie od me ta nu pło mie nie. Cen tra -

lia ist nie je już tyl ko w pa mię ci garst ki jej

miesz kań ców i tu ry stów chcą cych zwie dzić

jed no z naj słyn niej szych miast du chów w USA.

Jed na z teo rii mó wi, że po żar wę gla w tej oko -

li cy mo że trwać de ka dy, a na wet i kil ka set lat,

za gra ża jąc ko lej nym mia stom.

***

Hi sto ria Cen tra lii przy po mi na ka ta stro fę

lot ni czą, w któ rej wie le po zor nie ma łych po -

peł nio nych przez czło wie ka błę dów mo że się

na ło żyć i do pro wa dzić do tra ge dii. Nie do zwo -

lo ne wy pa la nie śmie ci w miej scu źle za bez-

pie czo nym, nie do ga sze nie po go rze li ska i opie -

sza łość w po dej mo wa niu dzia łań przy czy ni ły

się do wy sie dle nia ca łe go mia sta i roz dar cia

kil ku ty sięcz nej spo łecz no ści.

Cen tra lia nie jest je dy nym ta kim przy pad -

kiem. W Turk me ni sta nie, w wiel kim za pa dli -

sku, od 1971 r. pło ną zło ża ga zu ziem ne go.

W New Ca stle w sta nie Co lo ra do od 1899 r.

pło nie ko pal nia wę gla (tzw. Bur nikg Mo un ta -

in), a w pół noc no -wschod niej czę ści In dii

od 1916 r. ogień tra wi zło ża wę gla na po -

wierzch ni oko ło 450 km2. Po żar ten rzu tu je

na ży cie mi lio na miesz kań ców tych te re nów.

Rzą do wy pro jekt na kwo tę 1,4 mld do la rów

prze wi du je wal kę z po ża rem i wy sie dle nie pra -

wie 90 tys. lu dzi. Jak to ujął je den z in spek to -

rów ba da ją cych spra wę: „W po rów na niu

do te go pro blem Cen tra lii to nic… kom plet ne

nic”.

kpt. Ma rek Wy ro z´b ski jest do wód cà
zmia ny w JRG 3 w War sza wie
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e śna pre zen ta cja kar to gra ficz na jest spe cy ficz na i wy ma ga pew nej

wpra wy w od czy ty wa niu tre ści ma py. Na szczę ście rzą dzą nią że -

la zne re gu ły. Wszyst kie ko lo ry, sy gna tu ry, gru bo ści li nii oraz

czcion ki, któ ry mi spo rzą dza się opi sy, są ści śle okre ślo ne w „In struk cji

urzą dza nia la su”. Dzię ki te mu le śne ma py w każ dym za kąt ku Pol ski są

do sie bie po dob ne. Umie jęt ność ko rzy sta nia z nich ja ko do dat ko we go na -

rzę dzia spra wi, że las nie bę dzie skry wał przed na mi żad nych ta jem nic.

Z ma py le śnej przy odro bi nie wie dzy i prak ty ki moż na wy czy tać spo ro

in for ma cji o te re nie i czuć się bez piecz nie w zie lo nych ostę pach – na praw -

dę trud no z nią za błą dzić.

Ma pa drze wo sta no wa
Na ma pie drze wo sta no wej las wy glą da jak wie lo barw na mo zai ka. Wy -

dzie le nia (na do wol nej ma try cy, czy li go spo dar czo -prze glą do wej lub prze -
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glą do wej, nie za leż nie od ska li) za zna czo ne są bar wą od po wia da ją cą ga -

tun ko wi pa nu ją ce mu w da nym frag men cie la su, o od cie niu tym ciem niej -

szym, im wyż szy jest je go wiek. Ko lo ry od po wia da ją ce po szcze gól nym

ga tun kom są jed no znacz nie okre ślo ne w „In struk cji urzą dza nia la su” i tra -

dy cyj nie sto so wa ne od lat (rys. 2). Wpraw ne oko w ułam ku se kun dy roz -

po zna struk tu rę ga tun ko wą i wie ko wą la sów do wol ne go nad le śnic twa. 

Są to czyn ni ki ma ją ce du ży wpływ na moż li wość po wsta nia i roz prze -

strze nia nia się po ża ru. 

W skła dzie ga tun ko wym pol skich la sów prze wa ża kil ka na ście ga tun -

ków drzew. Drze wo sta ny igla ste są bar dziej na ra żo ne na po ża ry od li ścia -

stych, po nie waż za wie ra ją w ko rze i drew nie ła two pal ną ży wi cę,

a w igłach olej ki ete rycz ne. W związ ku z tym, w prze ci wień stwie do li ści,

zie lo ne igły pa lą się ła two [wię cej o ro li po ża ro wej po szcze gól nych ga -

tun ków drzew w ar ty ku le pt. „Pi ro lo gia le śna” w PP nr 7/2016 – przyp.

au to ra]. Dla te go też szcze gól ną uwa gę na le ży zwró cić na wszyst kie od -

cie nie brą zu – ozna cza ją ce na ma pie pal ne drze wo sta ny so sno we (rys. 1

i 3). Zie lo ny ko lor, stan dar do wo przy pi sy wa ny la som na in nych ma pach,

znaj dzie my tyl ko w przy pad ku wy dzie leń z ol szą, je sio nem i klo nem. 

W le gen dzie tzw. drze wo sta nów ki wszyst kie drze wo sta ny po dzie lo no

na trzy gru py wie ko we: 

1) I kla sa wie ku 1-20 lat,

2) od 21 lat do wie ku ręb no ści (chwi li pla no wa ne go ścię cia),

3) ręb ne i star sze.

Dla każ dej z nich przyj mu je się in ny od cień ko lo ru wła ści wego dla da -

ne go ga tun ku pa nu ją ce go w wy dzie le niu. Jest to spo re uprosz cze nie, któ -

re ma prak tycz ne za sto so wa nie w ochro nie prze ciw po ża ro wej la su. Wiek

jest pod sta wo wą, je że li nie naj waż niej szą ce chą okre śla ją cą moż li wo ści

prze kształ ce nia się po ża ru po kry wy gle by w po żar cał ko wi ty drze wo sta -

nu. Le śni czo wie zna ją wiek drzew z do kład no ścią co do ro ku, bez ko -

niecz no ści ich ści na nia i li cze nia sło jów. Jed nak ze stra żac kie go punk tu

wi dze nia waż niej sze jest zro zu mie nie po szcze gól nych faz roz wo ju drze -

wo sta nu i ich wpły wu na roz prze strze nia nie się po ża ru. 

Okres obej mu ją cy pierw sze la ta ży cia drze wo sta nu to upra wa (je śli zo -

stał po sa dzo ny rę ką czło wie ka) lub na lot (je śli ob siał się na tu ral nie, z sa -

mo sie wu). Te mło de drzew ka nie do ty ka ją się wza jem nie. Drze wo stan jest

upra wą od mo men tu po sa dze nia (lub na tu ral ne go wy kieł ko wa nia) drze -

wek do osią gnię cia zwar cia przez ich ko ro ny. Po ża ry upraw le śnych nie -

jed no krot nie za li cza ne by ły błęd nie do po ża rów po wierzch nio wych

i trak to wa ne jak po ża ry ściół ki czy ro ślin no ści ru na pod oka pem star szych

drze wo sta nów. Tyl ko w chwi li, gdy ogień nie uszko dził sa dzo nek, a pło -

mie nie ob ję ły wy łącz nie ro ślin ność (np. tra wy) na mię dzy rzę dach, moż -

na mó wić o po ża rze po kry wy gle by w upra wie. Po ża ry upraw le śnych

nie jed no krot nie prze kształ ca ją się w groź ne po ża ry obej mu ją ce roz le głe

po ła cie la su. Do ty czy to szcze gól nie du żych upraw so sno wych na sie dli -

skach bo ro wych. Dru gim sta dium ży cia drzew jest młod nik. Drzew ka cha -

rak te ry zu ją się nie wiel ką wy so ko ścią (od 1,5 do 2 m) i spe cy ficz nym

po kro jem (ni czym świą tecz na cho in ka). Ga łę zie wy stę pu ją na ca łej wy -

so ko ści drzew ka i sty ka ją się z są sia da mi. Po wo du je to bar dzo sil ną kon -

cen tra cję ma te ria łów pal nych na nie wiel kiej prze strze ni. Pod pa lo ne

drzew ka pło ną na ca łej swej wy so ko ści – ma my wów czas do czy nie nia

z po ża rem cał ko wi tym i to tal nym znisz cze niem. 

Wy mie nio ne wy żej dwie pierw sze fa zy roz wo ju to mło de po ko le nie,

tzw. pierw sza kla sa wie ku (umow ny okres, zwy kle 20-let ni). Są one naj -

istot niej sze z punk tu wi dze nia ochro ny prze ciw po ża ro wej. W le gen dzie

ma py drze wo sta no wej umiesz czo ne są w zbior czej gru pie ozna czo nej ja -

ko „I kl. wie ku 1-20 lat”. Przed sta wia się je za po mo cą naj ja śniej szych od -

cie ni – to ich stra ża cy po win ni szcze gól nie wy pa try wać na ma pach (rys. 1). 

A co ze star szy mi ge ne ra cja mi? Na ma pie drze wo sta no wej la sy II kla -

sy wie ku (21-40 lat) i star sze, aż do wie ku ręb no ści (róż ne go w za leż no -

ści od ga tun ku), za zna czo ne są zbior czo za po mo cą in ten syw niej sze go

od cie nia te go sa me go ko lo ru, od po wia da ją ce mu wła ści we mu ga tun ko wi.

Fa za roz wo ju na stę pu ją ca po młod ni ku na zy wa na jest tycz ko wi ną i trwa

do oko ło 35. ro ku ży cia la so twór czej ro ślin no ści. W tym okre sie du że za -

gęsz cze nie mło dych drzew i sil na kon ku ren cja o do stęp do świa tła do pro -
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1. Frag ment ma py prze glà do wej drze wo sta nów (1:25 000): so sna w prze wa -
dze, ga tun ki li Êcia ste (m.in. brzo za, ol sza, buk) tyl ko na obrze ̋ ach kom plek su
le Êne go

3. Frag ment ma py go spo dar czo -prze glà do wej drze wo sta nów (1:10 000):
127-let nie d´ by w od dzia le 589, po nad to tro ch´ bu ka i so sny w ró˝ nym wie ku
oraz 130-let nie Êwier ki w od dzia le 604

2. Przy kład legendy mapy przeglàdowej drzewostanów



wa dza ją do po wsta nia dłu gie go, cien kie go pnia i krót kiej ko ro ny. Drze wa

osią ga ją wy mia ry tycz ki (2-6 cm gru bo ści i ok. 5 m wy so ko ści). Zda rza

się, że w tycz ko wi nach ro sną cych na ubo gich sie dli skach i pie lę gno wa -

nych zgod nie z za sa da mi ho dow li la su ogień prze cho dzi po po wierzch ni

zie mi, nie uszka dza jąc drzew. W ko lej nych, na stę pu ją cych po so bie okre -

sach (drą go wi na 35-50 lat, drze wo stan doj rze wa ją cy 50-80 lat, drze wo -

stan doj rza ły 80-100 lat) na tu ral nym na stęp stwem wzro stu jest

oczysz cza nie się drzew z dol nych, za mie ra ją cych ga łę zi. W mia rę sta rze -

nia się drze wo sta nu na je go dnie gro ma dzi się co raz wię cej pa li wa pod po -

sta cią opa dłe go igli wia, drob nych ga łę zi i mar twej bio ma sy. W star szych

drze wo sta nach, gdzie pnie drzew (tzw. strza ły) są oczysz czo ne i po zba -

wio ne ni sko ro sną cych ga łę zi, do cho dzi do wy raź ne go od gra ni cze nia war -

stwy po kry wy dna la su od skle pie nia ko ron. Moż li wość przej ścia ognia

z po kry wy gle by w ko ro ny star szych drzew jest ogra ni czo na. Istot ną ce -

chą po ża ru cał ko wi te go drze wo sta nu w star szych kla sach wie ku jest to,

że mo że on wy stę po wać tyl ko wów czas, gdy jest po prze dzo ny po ża rem

po kry wy gle by lub po ża rem upraw czy pod szy tów. 

Ma pa sie dli sko wa

Ma pa ty pów sie dli sko wych la su po wsta je przez za ko lo ro wa nie ma try -

cy pod od dzia łów bar wa mi przy pi sa ny mi do wła ści wych sie dlisk le śnych.

Czym jest to sie dli sko i w czym ta wie dza przy da się stra ża kom? In for -

ma cja o sie dli sku jest tre ścią wie lo po zio mo wą, kom plek so wo opi su ją cą

ze spół względ nie trwa łych czyn ni ków kli ma tycz nych, to po gra ficz nych,

wod nych i gle bo wych stwa rza ją cych wa run ki dla

ży cia da ne go frag men tu la su (rys. 4). Po ję cie sie -

dli ska w go spo dar ce le śnej ma ogrom ne zna cze -

nie ho dow la ne, gdyż de cy du je o skła dzie

ga tun ko wym przy szłe go drze wo sta nu. Mó wiąc

w bar dzo du żym uprosz cze niu, sie dli sko pod po -

wia da le śni ko wi, ile cze go moż na po sa dzić w da -

nym frag men cie la su. 

Stra ża cy po win ni za pa mię tać jed nak, że typ

sie dli sko wy la su (TSL) jest pod sta wo wym kry te -

rium róż ni cu ją cym dys try bu cję ma te ria łów pal -

nych w le sie, po nie waż sie dli sko wa run ku je

moż li wość roz wo ju sza ty ro ślin nej (pa li wa w re -

ak cji spa la nia), czy li swo istych kom bi na cji róż -

nych ga tun ków cha rak te ry stycz nych (o róż nej ro li

po ża ro wej). Wa run ki sie dli sko we od dzia łu ją więc

bez po śred nio na pro ces spa la nia i je go in ten syw ność. Sie dli sko znaw stwo

nie jest wie dzą ta jem ną, ale spraw ne roz po zna wa nie sie dlisk wy ma ga pew -

nej wpra wy. 

Na po czą tek coś ła twe go. Pew nie wszy scy zna ją „Pieśń o żoł nie rzu 

tu ła czu” idą cym „bo rem, la sem”. Ale czy wszy scy wie dzą, jak prze bie ga -

ła je go mar szru ta? Pod bu ta mi idą ce go bo rem żoł nie rza tu ła cza znaj do -

wa ła się ściół ka z opa dłych igieł, mchy, po ro sty, ja go dzi ska i wrzo so wi ska

[wię cej o ro li po ża ro wej po szcze gól nych ga tun ków ru na le śne go w ar ty -

ku le pt. „Pi ro lo gia le śna” w PP nr 7/2016 – przyp. au to ra]. Piasz czy ste

ścież ki świad czą o nie uro dzaj nych gle bach, któ re po ra sta ją mo no li tycz ne

so śni ny. Stru dzo ny wę dro wiec mo że w bo rze ode tchnąć peł ną pier sią

z uwa gi na uno szą ce się w po wie trzu olej ki ete rycz ne, de zyn fe ku ją ce dro -

gi od de cho we. Są to jed nak związ ki ła two pal ne, sprzy ja ją ce za rów no po -

wsta niu, jak i pod trzy my wa niu po ża rów, dla te go szcze gól nie ostroż nie

na le ży ob cho dzić się tam z ogniem.

Za gro że nie po ża ro we pol skich la sów spo wo do wa ne jest w znacz nej

mie rze prze wa gą sie dlisk bo ro wych i drze wo sta nów igla stych – znaj du je

to od zwier cie dle nie w me to dy ce ka te go ry za cji za gro że nia po ża ro we go la -

su dla nad le śnictw. Knie jo wym prze ci wień stwem bo ru są la sy (z de fi ni cji

li ścia ste). Po ra sta ją one żyź niej sze gle by, co wpły wa na wzmo żo ny wzrost

ru na na dnie la su. Z po wo du roz wo ju buj nej ro ślin no ści po ru sza nie się

po le sie mo gło przy spo rzyć ty tu ło we mu żoł nie rzo wi wię cej pro ble mów.

La tem w la sach moż na zna leźć uko je nie, po nie waż jest w nich chłod niej

i bardziej wilgotno niż na sie dli skach bo ro wych. Z tych sa mych po wo dów

sie dli ska te są mniej nę ka ne przez po ża ry. W kla sy fi ka cji sie dli sko wej po -

mię dzy bo rem i la sem wy stę pu ją jesz cze bo ry mie sza ne i la sy mie sza ne.

W obu po ja wia ją się ga tun ki igla ste i li ścia ste, ale w róż nych pro por cjach.

Sze re gu jąc je we dług ro sną cej ży zno ści, uzy sku je my na stę pu ją cy ran king:

bór, bór mie sza ny, las mie sza ny, las. Do każ de go z wy mie nio nych „ro dza -
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Wil got noÊç
˚y znoÊç

bo ry bo ry mie sza ne la sy mie sza ne lasy

su che
bór su chy 

[Bs]
4,39

– – –

Êwie ̋ e bór Êwie ̋ y [BÊw]
1,66

bór mie sza ny Êwie ̋ y 
[BMÊw]
1,30

las mie sza ny Êwie ̋ y 
[LMÊw]
0,69

las Êwie ̋ y 
[LÊw]
0,39

wil got ne bór wil got ny [Bw]
1,81

bór mie sza ny wil got ny 
[BMw]
1,18

las mie sza ny wil got ny 
[LMw]
0,85

las wil got ny 
[Lw]
0,31

ba gien ne bór ba gien ny [Bb]
0,00

bór mie sza ny ba gien ny 
[BMb]
0,37

las mie sza ny ba gien ny 
[LMb]
0,19

Ols 
[Ol]
0,21

za le wo we – – –
las je sio -
no wy [OlJ]

0,08

las ł´ go wy
[Lł]
1,03

Kla sy fi ka cja sie dlisk ni zin nych wraz ze wskaê ni kiem pal no Êci la su w za le˝ no Êci od sie dli sko we go ty pu la su

5. Przy kład te ma tycz nej le gen dy ma py sie dli sko wej

4. Frag ment ma py prze glà do wej sie dlisk (1: 25 000): w zde cy do wa nej wi´k -
szo Êci bo ry Êwie ̋ e i bo ry mie sza ne Êwie ̋ e. ˚yê niej sze sie dli ska (la sy mie sza -
ne Êwie ̋ e, la sy Êwie ̋ e i ol sy) na obrze ̋ ach kom plek su le Êne go



jów la su” mo że my do pi sać pa ra metr okre śla ją cy je go wil got ność. I tu za -

czy na ją się scho dy, bo ma my do dys po zy cji na stę pu ją ce okre śle nia: su -

che, świe że, wil got ne, ba gien ne i za le wo we (ta be la). 

Po zwa la to teo re tycz nie na 20 kom bi na cji, ta kich jak: bór mie sza ny

wil got ny, bór ba gien ny, las mie sza ny świe ży itd. Na szczę ście w prak ty ce

wy róż nia się 15 ty pów sie dli sko wych na ni zi nach (o gór skich nie bę dę już

wspo mi nał, po nie waż nie są one istot ne z punk tu wi dze nia ochro ny prze -

ciw po ża ro wej la su). Wzór ko lo rów i de se ni (ukła du li nii) ty pów sie dli -

sko wych la su umiesz czo ny jest za wsze w le gen dzie ma py (rys. 5). 

Ja kie jest prak tycz ne za sto so wa nie tej le śnej kla sy fi ka cji w po żar nic -

twie? Przy okre śla niu ka te go rii za gro że nia po ża ro we go la su dla nad le śnic -

twa uwzględ nia się pro cen to wy udział sie dlisk o naj wyż szym

współ czyn ni ku pal no ści (> 1,0). Współ czyn nik ten jest ilo ra zem udzia łu

pro cen to we go licz by wszyst kich po ża rów, któ re wy stą pi ły na da nym sie -

dli sku i udzia łu po wierzch nio we go da ne go ty pu sie dli sko we go w La sach

Pań stwo wych. Z wie lo let nich sta ty styk wy ni ka, że naj bar dziej pal ne są

sie dli ska bo ro we (ni zin ne: Bs, Bśw, Bw, BMśw, BMw) oraz las łę go wy

(Lł) [1]. Na pal ność ro ślin no ści cha rak te ry stycz nej dla da nych sie dlisk

w du żej mie rze wpły wa po ra ro ku, de ter mi nu ją ca stan roz wo jo wy okry -

wy gle by. 

W se zo nie pal no ści pol skich la sów uwi dacz nia ją się dwa szczy ty po ża -

ro we. Pierw szy, wio sen ny, zwią za ny jest z sie dli ska mi żyź niej szy mi. Brak

po ża rów w okre sie wcze sno wio sen nym na su chych sie dli skach bo ro wych

spo wo do wa ny jest nie wiel ką ilo ścią pal ne go ma te ria łu ro ślin ne go. Na gle -

bach su chych i ubo gich pa nu ją wa run ki utrud nia ją ce buj ny wzrost ro ślin -

no ści. Dno su chych bo rów po zba wio ne jest ro ślin no ści ziel nej.

W przy pad ku za ist nie nia wio sen ne go po ża ru na sie dli sku bo ru su che go

spa le niu ule ga za zwy czaj tyl ko ściół ka so sno wa. W tym sa mym cza sie

na sie dli skach żyź niej szych (np. bór wil got ny) spod top nie ją ce go śnie gu

wy ła nia się ze szło rocz na ro ślin ność. Prze su szo ne reszt ki buj nej ro ślin ności

ro sną cej na żyź niej szych sie dli skach są bar dzo na ra żo ne na po żar ze wzglę -

du na znacz ne ilo ści na gro ma dzo nej su chej ma sy opa ło wej (pa li wa). Jed -

nak z peł nią okre su we ge ta cyj ne go bi lans prze su szo nych traw po zo sta łych

z ze szłych lat zo sta je zrów no wa żo ny przez świe żą ro ślin ność te go rocz ną.

W mie sią cach let nich na stę pu je dru gie apo geum po ża ro we. Tym ra zem do -

ty czy ono słab szych sie dlisk bo ro wych z ru nem ubo gim w ga tun ki, gdzie

na sku tek wy so kich tem pe ra tur wil got ność ściół ki so sno wej zna czą co spa -

da, czy niąc je bar dzo ła two pal nym ma te ria łem. Prze dłu ża ją ce się okre sy

su szy let niej po wo du ją wy su sze nie śro do wi ska, co de ter mi nu je wil got ność

wszyst kich le śnych ma te ria łów pal nych, za rów no na sie dli skach bo ro wych,

jak i la so wych.

War to pa mię tać, że w cza sie ak cji ga śni czej nie tyl ko pal ne sie dli ska

mo gą oka zać się pro ble ma tycz ne. Wy bie ra jąc tra sę prze jaz du, na le ży sze -

ro kim łu kiem omi jać ży zne sie dli ska, ta kie jak ol sy czy la sy łę go we. Sie -

dli ska te zwią za ne są z re gu ły z za głę bie nia mi i ob ni że nia mi te re nu,

za ba gnio ny mi do li na mi cie ków i mis je zior nych. Okre so wo mo gą wy stę -

po wać za le wy i pod to pie nia zwią za ne z nie wiel kim za ba gnie niem te re nu,

utrud nia ją ce bądź unie moż li wia ją ce prze jazd wo zów stra żac kich (rys. 6).

Ma pa ochro ny prze ciw po ̋a ro wej 
Do pla no wa nia i or ga ni za cji dzia łań ga śni czych na grun tach le śnych

słu ży ma pa prze glą do wa ochro ny prze ciw po ża ro wej w ska li 1: 25 000. Jej

treść od zwier cie dla część opi so wą pla nu urzą dze nia la su, któ rej jest nie -

ro ze rwal nym ele men tem. Wy ko naw ca uzgad nia nia pro jek tu pla nu urzą -

dze nia la su w czę ści do ty czą cej ochro ny prze ciw po ża ro wej wraz

z oma wia ną ma pą z wła ści wym miej sco wo ko men dan tem wo je wódz kim

Pań stwo wej Stra ży Po żar nej dla la sów I i II ka te go rii za gro że nia po ża ro -

we go.

Na ma pie więk szość wy dzie leń le śnych ma bia łe wy peł nie nie (jak

na ma try cy). Dla ob sza rów le śnych szcze gól nie po dat nych na roz prze -

strze nia nie się po ża rów wpro wa dza się ró żo we wy peł nie nie. Są to m.in.:

te re ny by łych i czyn nych po li go nów, po la ro bo cze po li go nów oraz in ne

te re ny użyt ko wa ne i dzier ża wio ne przez woj sko. Ró żo wy ko lor ozna cza

rów nież du że zwar te ob sza ry upraw i młod ni ków, la sy o ni skim wskaź ni -

ku za drze wie nia za gro żo ne szyb kim roz prze strze nia niem się po ża ru, roz -

le głe ob sza ry tor fo wo -mur szo we, gdzie ist nie je ry zy ko wy stą pie nia po ża ru

pod ziem ne go oraz po wierzch nie po klę sko we, cha rak te ry zu ją ce się zwięk -

szo ną ilo ścią pal nej bio ma sy. 

Cha rak te ry stycz ną ce chą ma py prze ciw po ża ro wej są po dział ki ką to we

przy punk tach ob ser wa cyj nych (rys. 7). Z chwi lą za uwa że nia po ża ru ob -

ser wa tor po wi nien nie zwłocz nie usta lić azy mut od po wia da ją cy kie run ko -

wi wi docz ne go na ho ry zon cie dy mu. Na dru giej do strze gal ni rów nież

okre śla się kąt, pod ja ki mi po żar jest wi docz ny. Wy kre ślo ne we wła ści -

wych kie run kach li nie bie gną ce od obu do strze gal ni prze ci na ją się na ma -

pie w punk cie wy zna cza ją cym miej sce po wsta nia po ża ru. Ma pa ta sta no wi

pod sta wo we wy po sa że nie punk tów alar mo wo -dys po zy cyj nych w nad le -

śnic twach. 

Rów nie po moc na w za kre sie usta la nia miej sca po ża ru bę dzie siat ka kar -

to gra ficz na wraz ze współ rzęd ny mi geo gra ficz ny mi w ukła dzie od nie sie nia

WGS-84 za pi sa ny mi na ram ce (mar gi ne sie) ma py. „Prze ciw po ża rów ka” to

je dy na ma pa le śna, na któ rej po da ne są war to ści sze ro ko ści i dłu go ści geo -

gra ficz nej wy ra żo ne w stop niach, mi nu tach i se kun dach ką to wych.

Na wszyst kich po zo sta łych (wcze śniej omó wio nych) ma pach wid nie ją tyl -

ko rzad kie krzy że w punk tach prze cię cia po dział ki. Próż no szu kać tam tak -
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że współ rzęd nych w za pi sie ką to wym. Za miast nich znaj dzie my współ rzęd -

ne to po gra ficz ne wy ra żo ne za po mo cą Pań stwo we go Ukła du Współ rzęd -

nych Geo de zyj nych 1992 (PUWG-92), obo wią zu ją ce go w La sach

Pań stwo wych (przy kła do wy za pis: X: 795077,02 Y: 405264,48). O róż ni -

cach tych na le ży pa mię tać przy wy da wa niu po le ceń i roz ka zów (do ty czą -

cych np. zmia ny lo ka li za cji) z wy ko rzy sta niem współ rzęd nych i ma te ria łów

kar to gra ficz nych. I choć jest to o wie le wy god niej sze i zde cy do wa nie bar -

dziej pre cy zyj ne niż po le ce nie opi so we, to w ob cym te re nie mo że wy ge ne -

ro wać znacz ne pro ble my.

Że by spraw nie do je chać na miej sce zda rze nia, po trzeb na jest klu czo -

wa in for ma cja do ty czą ca ukła du ko mu ni ka cyj ne go na te re nie da ne go kom -

plek su le śne go. Na ma pie prze glą do wej ochro ny prze ciw po ża ro wej

pre zen to wa na jest sieć dróg pu blicz nych i do jaz dów po ża ro wych wraz

z ich nu me ra mi. Umie jęt ne ko rzy sta nie z te go „le śne go atla su dro go we -

go” umoż li wia usta le nie opty mal nej dro gi do jaz do wej do miej sca po wsta -

nia po ża ru, a tak że wy bra nie nie ob ję tej po ża rem, prze jezd nej dro gi

od wro tu. Bie głe po ru sza nie się po le śnych duk tach po zwa la na sa mo dziel -

ne prze jaz dy wo zów bo jo wych stra ży po żar nej, co zwięk sza bez pie czeń -

stwo jed no stek prze by wa ją cych w la sach. Oczy wi ście nie zbęd ne do te go

jest pra wi dło we, jed no li te i przej rzy ste ozna ko wa nie do jaz dów po ża ro -

wych w te re nie.

Na ma pie prze glą do wej ochro ny prze ciw po ża ro wej za miesz cza się

rów nież in for ma cje o ele men tach punk to wych prze strze ni, ta kich jak: ba -

zy sprzę tu prze ciw po ża ro we go, sie dzi by OSP, le śni czów ki, miej sca ma -

so we go prze by wa nia lud no ści czy hy dran ty. Klu czo wym ele men tem ma py

są jed nak „nie bie skie wia dra”, czy li sta no wi ska czer pa nia wo dy (rys. 9).

Oprócz ob li ga to ryj nych wy ma gań oraz szcze gó łów okre ślo nych

w III czę ści „In struk cji urzą dza nia la su” na ma pie ochro ny prze ciw po ża ro -

wej moż na umie ścić do dat ko we in for ma cje, istot ne dla da ne go nad le śnic -

twa, zgod nie z od po wied nim za pi sem w pro to ko le Ko mi sji Za ło żeń Pla nu. 

Tre ning czy ni mi strza
Chcąc sku tecz nie przy swo ić i za pa mię tać no we in for ma cje do ty czą ce

czy ta nia map le śnych, na le ży tę umie jęt ność do sko na lić. Naj le piej ćwi -

czyć na wie le róż nych spo so bów. Oto mo je su ge stie:

1. Sie dząc przed kom pu te rem, moż na po znać – przy naj mniej 

teo re tycz nie – do wol ny las, a w nim układ dróg, wód czy sie dlisk. To

wszyst ko za po mo cą Ban ku Da nych o La sach, pod ad re sem

http://www.bdl.la sy.gov.pl. Jest to hur tow nia da nych gro ma dzą ca, prze -

twa rza ją ca i udo stęp nia ją ca in for ma cje do ty czą ce la sów wszyst kich form

wła sno ści na te re nie Pol ski. Wcho dząc do za kład ki „La sy na ma pach”,

prze no si my się do in te rak tyw ne go atla su, gdzie mo że my usta wić sym bo -

li kę ma py drze wo sta no wej lub sie dli sko wej i do wo li się na pa trzeć. 

2. Wszyst kie ma py te ma tycz ne znaj du ją się w sie dzi bach nad le śnictw.

War to w try bie warsz ta to wym po oglą dać za so by kar to gra ficz ne od po wia -

da ją ce stre fom ope ra cyj nym i do ko nać prze glą du ich tre ści w ze sta wie niu

z in for ma cja mi za war ty mi w ar ty ku łach „Jak czy tać le śne ma py” (cz. 1 i 2).

3. Wi zy tę w nad le śnic twie naj le piej po łą czyć z wi zją lo kal ną w te re -

nie i zo ba czyć, jak po szcze gól ne frag men ty la su zo sta ły przed sta wio ne

na ma pach.

4. Moż na też zor ga ni zo wać ćwi cze nia, któ rym bli żej do har cer skiej

gry te re no wej. Ce lem ćwi czeń po win no być do sko na le nie umie jęt no ści

orien ta cji w prze strze ni le śnej. Za da nie po le ga na od na le zie niu miej sca,

do któ re go ćwi czą cy ma ją do trzeć na pod sta wie ma py i ko mu ni ka tów 

ra dio wych. 

5. Na wi ga cja po ad re sie (le śnym). Tre no wa nie do jaz du do zda rzeń we -

dług nu me ra cji od dzia łów i do jaz dów po ża ro wych.

6. Ćwi cze nie szta bo we na ma pach. Tre ścią ta kich tre nin gów szta bo -

wych po win no być zbie ra nie, stu dio wa nie i ana li zo wa nie da nych o te re -

nie i cha rak te rze teo re tycz ne go po ża ru oraz do ko ny wa nie kal ku la cji

ope ra cyj nych (np. czas doj ścia fron tu po ża ru) na pod sta wie in for ma cji za -

war tych na ma pach. Jest to do bre na rzę dzie do szko le nia przed udzia łem

w in nych, bar dziej kosz tow nych ro dza jach ćwi czeń.

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

    Li te ra tu ra
[1] R. Szczy gieł, B. Ubysz, M. Kwiat kow ski, J. Piw nic ki, Kla sy fi ka cja za gro że nia po -

ża ro we go la sów Pol ski, „Le śne Pra ce Ba daw cze”, vol. 70 (2), 2009, str. 131-141.
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7. Frag ment ma py prze glà do wej ochro ny prze ciw po ̋ a ro wej (1: 25 000): wi -
docz na jed na çwiart ka kà to mie rza. W tre Êci ma py od zna cza jà si´ m.in.: za -
zna czo ne na ró ̋ o wo ob sza ry po dat ne na roz prze strze nia nie si´ po ̋ a rów, dro gi
le Êne i po nu me ro wa ne do jaz dy po ̋ a ro we oraz punkt czer pa nia wo dy nr 20 

6. Przez od dział nr 90 i 130 prze pły wa ciek. Im bli ̋ ej cie ku wod ne go, tym ˝yê -
niej sze sie dli sko: Ol, LMw, LMÊw, BMÊw, BÊw



Nowy model butów strażackich specjalnych
Lekkie Komfortowe  Bezpieczne



a sa dy świad cze nia usług ho te lar skich re gu lu je usta wa z 29 sierp -

nia 1997 r. o usłu gach tu ry stycz nych (tekst jedn. DzU z 2016 r.,

poz. 187, ze zm.) oraz ak ty wy ko naw cze wy da ne na jej pod sta wie.

Za sa dą jest, że usłu gi ho te lar skie – bę dą ce czę ścią usług tu ry stycz -

nych – świad czo ne są w obiek tach ho te lar skich, któ re mu szą speł niać okre -

ślo ne prze pi sa mi pra wa stan dar dy, kwa li fi ku ją ce je do od po wied nich

ka te go rii. 

Przez usłu gi ho te lar skie (art. 3 pkt 8) ro zu mie się w szcze gól no ści krót -

ko trwa łe, ogól nie do stęp ne wy naj mo wa nie do mów, miesz kań, po koi i miejsc

noc le go wych. Usłu gi ta kie mo gą być świad czo ne w obiek tach ho te lar skich

(art. 35 ust. 1), do któ rych za li cza się: ho te le, mo te le, pen sjo na ty, kem pin gi,

do my wy ciecz ko we, schro ni ska mło dzie żo we, schro ni ska oraz po la bi wa ko -

we (art. 36). Usta wa do pusz cza świad cze nie usług ho te lar skich tak że w in -

nych obiek tach (art. 35 ust. 2), je że li speł nia ją one mi ni mal ne wy ma ga nia co

do wy po sa że nia oraz wy ma ga nia sa ni tar ne, prze ciw po ża ro we i in ne, okre -

ślo ne od ręb ny mi prze pi sa mi. Za in ne obiek ty uwa ża się przy tym tak że wy -

naj mo wa ne przez rol ni ków po ko je i miej sca prze zna czo ne na usta wia nie

na mio tów w pro wa dzo nych przez nich go spo dar stwach rol nych. Ewi den cję

in nych obiek tów w któ rych moż na świad czyć usłu gi ho te lar skie, pro wa dzi

wójt (bur mistrz, pre zy dent mia sta) wła ści wy ze wzglę du na ich lo ka li za cję. 

Speł nie nie wy ma gań prze ciw po ża ro wych do ku men tu je się opi nią wła -

ści we go miej sco wo ko men dan ta po wia to we go (miej skie go) Pań stwo wej

Stra ży Po żar nej lub oso by wy ko nu ją cej czyn no ści z za kre su ochro ny prze -

ciw po ża ro wej, o któ rej mo wa w art. 4 ust. 2a usta wy z 24 sierp nia 1991 r.

o ochro nie prze ciw po ża ro wej (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 736). Oso ba

ta ka po win na mieć ty tuł za wo do wy in ży nie ra po żar nic twa lub stu dia wyż -

sze w za kre sie in ży nie rii bez pie czeń stwa w spe cjal no ści in ży nie ria bez pie -

czeń stwa po ża ro we go ukoń czo ne w Szko le Głów nej Służ by Po żar ni czej. 

Z ˝y cia wzi´ te
Oso ba chcą ca świad czyć usłu gi ho te lar skie w bu dyn ku jed no ro dzin nym

(noc le gi na pię trze i pod da szu, łącz nie w sze ściu po ko jach) zwra ca się do ko -

men dan ta po wia to we go (miej skie go) Pań stwo wej Stra ży Po żar nej z pi sem -

ną proś bą o wy da nie opi nii o speł nie niu w bu dyn ku wy ma gań prze ciw po -

ża ro wych. Po da je w niej pod sta wę praw ną, miej sce pro wa dze nia usług i cze -

ka na kon tro lę. Ko men dant wy sta wia upo waż nie nie do prze pro wa dze nia

czyn no ści kon tro l no -roz po znaw czych, któ re wy ko nu je wy zna czo ny stra -

żak. Zgod nie z prze pi sa mi in for mu je w upo waż nie niu, że kon tro lu ją cy ma

pra wo wstę pu do wszyst kich obiek tów i po miesz czeń (art. 23 ust. 11 usta -

wy o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej), chy ba że sta no wią one część miesz kal -

ną (gdyż tej mu kon tro lo wać nie wol no). 

Zgod nie z in ter pre ta cją Ko men dy Głów nej PSP z 2010 r. okre śle nie

„część miesz kal na”, za sto so wa ne w art. 23 ust. 11 usta wy z 24 sierp nia

1991 r. o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 603,

ze zm.) ozna cza ze spół po miesz czeń miesz kal nych i po moc ni czych z od -

ręb nym wej ściem, wy dzie lo ny sta ły mi prze gro da mi bu dow la ny mi, umoż -

li wia ją cy sta ły po byt lu dzi i pro wa dze nie sa mo dziel ne go go spo dar stwa

do mo we go. 

Uma wia my się za tem z wła ści cie lem na kon tro lę bu dyn ku ma ją ce go

część miesz kal ną prze zna czo ną na noc le gi. Roz po rzą dze nie mi ni stra go spo -

dar ki i pra cy z 19 sierp nia 2004 r. w spra wie obiek tów ho te lar skich i in nych

obiek tów, w któ rych są świad czo ne usłu gi ho te lar skie (tekst jedn. DzU

z 2006 r. nr 22, poz. 169, ze zm.) mó wi o opi nii ko men dan ta po wia to we go

(miej skie go) Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w za kre sie speł nie nia wy ma gań

prze ciw po ża ro wych (§ 4 pkt 2 ppkt 2). Aby ją wy dać, na le ża ło by wcze śniej

prze pro wa dzić czyn no ści kon tro l no -roz po znaw cze z za kre su ochro ny prze -

ciw po ża ro wej. Usta wa o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej za ka zu je jed nak wej -

ścia do ta kie go bu dyn ku (art. 23 ust. 11). 

Z przed sta wio nej po wy żej ana li zy wy ni ka, że ist nie je sprzecz ność

między prze pi sem okre śla ją cym za kaz kon tro li czę ści miesz kal nej (usta wa

o PSP) i prze pi sem o ko niecz no ści wy da nia opi nii przez ko men dan ta po -

wia to we go/miej skie go PSP, czy li wcze śniej szej kon tro li czę ści miesz kal nej

prze zna czo nej na usłu gi ho te lar skie (usta wa o usłu gach tu ry stycz nych).

Nie mniej jed nak w in te re sie pro szą ce go o wy da nie opi nii przy stę pu je -

my do kon tro li. Co stwier dza my? Po ni żej krót ki opis, do ty czą cy je dy nie kil -

ku aspek tów ma ją cych wpływ na bez pie czeń stwo po ża ro we. 
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Kon tro le 
w bu dyn kach 

jed no ro dzin nych

JA CEK DY DEK

Prewentyści nierzadko stykają się z problemem
sprzeczności przepisów. Jednym z takich przypadków są

usługi hotelarskie w budynku jednorodzinnym. 

Z



Roz pa try wa ny bu dy nek ma do pusz cze nia bu dow la ne (de cy zję o po zwo -

le niu na bu do wę wraz z po twier dzo nym za wia do mie niem po wia to we go/miej -

skie go in spek to ra nad zo ru bu dow la ne go o przy stą pie niu do użyt ko wa nia

obiek tu), ak tu al ne prze glą dy in sta la cji elek trycz nej i ko mi no wej. 

Jest to bu dy nek jed no ro dzin ny, pod piw ni czo ny, z trze ma kon dy gna cja mi

nad ziem ny mi. Po wierzch nia cał ko wi ta wy no si 190 m2. Z par te ru (kuch nia

i sy pial nia) ko rzy sta wła ści ciel bu dyn ku. Na pię trze i pod da szu znaj du ją się

sy pial nie dla dzie ci. Trzy po ko je na pod da szu i trzy po ko je na pię trze są

prze zna czo ne na usłu gi tu ry stycz ne. Po ko je i ko ry ta rze wy koń czo no drew -

nia ny mi obi cia mi, na pod ło dze po ło żo no zwy kłą wy kła dzi nę dy wa no wą. 

Po ko je ma ją łącz nie 14 de kla ro wa nych miejsc noc le go wych. Na pod da sze

wcho dzi się otwar tą klat ką scho do wą z wyj ściem na ze wnątrz bu dyn ku. Mak -

sy mal na dłu gość doj ścia ewa ku acyj ne -

go wy no si 23 m. 

Roz po rzą dze nie mi ni stra in fra struk -

tu ry 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 (tekst jedn.

DzU z 2015 r., poz. 1422) w § 209 ust. 1

kla sy fi ku je bu dyn ki z uwa gi na prze -

zna cze nie i spo sób użyt ko wa nia, 

wy od ręb nia jąc te, któ rym zo sta je przy -

pi sa na ka te go ria za gro że nia lu dzi (ZL).

W ust. 2 przy po rząd ko wu je się bu dyn -

ki ZL do po szcze gól nych ka te go rii

(ZL I – ZL V). Z ko lei § 3 te go roz po -

rzą dze nia de fi niu je, że przez bu dy nek za miesz ka nia zbio ro we go ro zu mie

się bu dy nek prze zna czo ny do okre so we go po by tu lu dzi, w szcze gól no ści

m.in.: ho tel, mo tel, pen sjo nat, dom wy po czyn ko wy.

W ma ju 2011 r. Ko men da Głów na PSP za ję ła sta no wi sko, że tyl ko tzw.

obiek ty agro tu ry stycz ne – czy li bu dyn ki miesz kal ne jed no ro dzin ne, bu dyn -

ki miesz kal ne w za bu do wie za gro do wej, a tak że bu dyn ki go spo dar cze w go -

spo dar stwach rol nych przy go to wa ne do tych ce lów – za wie ra ją ce co

naj wy żej sześć po koi wy ko rzy sty wa nych do pro wa dze nia usług tu ry stycz -

nych moż na kwa li fi ko wać do ka te go rii za gro że nia lu dzi ZL IV, ze wszyst -

ki mi kon se kwen cja mi w za kre sie bez pie czeń stwa po ża ro we go wy ni-

ka ją cy mi z tej kla sy fi ka cji.

Oce na
Oso ba wy sła na na kon tro lę bu dyn ku wy ko na ła swo je za da nie pra wi dło -

wo (za kła da jąc, że kon tro lo wa ła część miesz kal ną le gal nie). Oce na bu dyn -

ku jed no ro dzin ne go (ZL IV) wy pa dła po zy tyw nie, ale w sy tu acji, gdy sta je

się on miej scem okre so we go po by tu tu ry stów, czy li bu dyn kiem za miesz ka -

nia zbio ro we go (ZL V), ta ka już nie bę dzie.

Ko men dant po wia to wy (miej ski) po za po zna niu się z pro to ko łem z czyn -

no ści kon tro l no -roz po znaw czych i wąt pli wo ścia mi kon tro lu ją ce go stra ża -

ka mu si pod jąć de cy zję, co da lej zro bić ze spra wą. Ma jąc na wzglę dzie

bez pie czeń stwo osób prze by wa ją cych cza so wo w opi nio wa nym bu dyn ku,

po wi nien brać pod uwa gę prze pi sy (nie do koń ca ja sne), ale też wie dzę z za -

kre su bez pie czeń stwa po ża ro we go. 

W tym kon kret nym przy pad ku (bu dy nek ZL IV z prze zna cze niem

na noc le gi dla 14 osób, ko ry ta rze i klat ka scho do wa obi te bo aze rią

i wy ło żo ne zwy kłą wy kła dzi ną dy wa no wą, dłu gość doj ścia ewa ku acyj -

ne go 23 m) opi nia ko men dan ta w za kre sie świad cze nia usług ho te lar -

skich po win na być ne ga tyw na. Pro wa dze nie usług ho te lar skich to

bo wiem wy ko rzy sty wa nie bu dyn ku do okre so we go po by tu lu dzi ja ko

bu dyn ku za miesz ka nia zbio ro we go, czy li na le żą ce go do ka te go rii

ZL V. 

Uza sad nie nie ne ga tyw nej opi nii to w tym przy pad ku: brak bez piecz nych

wa run ków ewa ku acji: wy stę po wa nie na dro gach ewa ku acyj nych ła two za -

pal nej bo aze rii i wy kła dzi ny dy wa no wej oraz prze kro cze nie dłu go ści doj -

ścia ewa ku acyj ne go. Po zy tyw na opi nia wy da na zo sta nie w przy pad ku

usu nię cia bo aze rii (wy kła dzi ny dy wa no wej) lub nada nia jej ce chy trud no -

za pal no ści oraz zmniej sze nia dłu go ści doj ścia ewa ku acyj ne go (ogra ni cze -

nie licz by po koi lub obu do wa nie po ża ro wo i od dy mie nie klat ki scho do wej). 

***

Oso bę ko rzy sta ją cą z usług ho te lar skich w ta kim bu dyn ku nie bę dzie in -

te re so wa ło, czy jest on za kwa li fi ko wa ny do ka te go rii ZL IV czy ZL V, ani

ja kie to ma prze ło że nie na prze pi sy w za kre sie bez pie czeń stwa po ża ro we -

go. Przede wszyst kim po win na się w nim czuć bez piecz nie. 

Po wyż szy ar ty kuł do ty czy wy da nia

przez ko men dan ta po wia to we go (miej -

skie go) PSP opi nii po prze dzo nej sto -

sow ną kon tro lą. Stro na za in te re -

so wa na bę dzie się za pew ne sta ra ła do -

sto so wać bu dy nek do obo wią zu ją cych

prze pi sów, choć za zwy czaj pod czas ta -

kiej kon tro li stwier dza się tak że wie le in -

nych pro ble mów, np. zbyt ma łą sze-

ro kość scho dów czy drzwi ewa ku acyj -

nych, brak za opa trze nia wod ne go do ce -

lów prze ciw po ża ro wych, brak ga śnic.

Spra wa skom pli ku je się, gdy w bu -

dyn ku jed no ro dzin nym „po koi do wy -

na ję cia” bę dzie na przy kład 10, a do ko men dy PSP wpły nie skar ga

nie za do wo lo ne go tu ry sty. Ale to te mat na in ny ar ty kuł. 

bryg. Jacek Dydek pełni słu˝b´ w KP PSP w Lesku

    Li te ra tu ra
[1] Usta wa z 29 sierp nia 1997 r. o usłu gach tu ry stycz nych (tekst jedn. DzU z 2016 r.,

poz. 187, ze zm.). 

[2] Usta wa z 24 sierp nia 1991 r. o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej (tekst jedn. DzU

z 2016 r., poz. 603 ze zm). 

[3] Usta wa z 24 sierp nia 1991 r. o ochro nie prze ciw po ża ro wej (tekst jedn. DzU z 2017 r.,

poz. 736).

[4] Roz po rzą dze nie mi ni stra go spo dar ki i pra cy z 19 sierp nia 2004 r. w spra wie obiek -

tów ho te lar skich i in nych obiek tów, w któ rych są świad czo ne usłu gi ho te lar skie (tekst jedn.

DzU z 2006 r. nr 22, poz. 169 ze zm). 

[5] Roz po rzą dze nie 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 (tekst jedn. DzU

z 2015 r., poz. 1422).

[6] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji w spra wie ochro ny prze -

ciw po ża ro wej bu dyn ków, in nych obiek tów bu dow la nych i te re nów z 7 czerw ca 2010 r.

(DzU nr 109, poz. 719).
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la dy na miej scu po ża ru ule ga ją cią głym

zmia nom od roz po czę cia do za koń cze -

nia pro ce su pa le nia, a tak że na sku tek

prze bie gu dzia łań ra tow ni czych – i dla te go ich

ujaw nie nie nie jest ła twe. 

Umiej sco wie nie, kształt i bar wa śla dów po -

po ża ro wych nie dla wszyst kich są zro zu mia łe

i dla te go do ich od na le zie nia i iden ty fi ka cji wy -

ma ga ny jest udział w oglę dzi nach miej sca po ża -

ru bie głe go są do we go z za kre su po żar nic twa. 

Âla dy po po ̋a ro we
Śla dy w zna cze niu kry mi na li stycz nym to

zmia ny w obiek tyw nej rze czy wi sto ści, któ re ja -

ko wi dzial ne zna mio na po zda rze niach bę dą cych

przed mio tem po stę po wa nia mo gą sta no wić pod -

sta wę do od two rze nia i usta le nia prze bie gu tych

zda rzeń. Śla dy na miej scu zda rze nia sta no wią

czę sto pod sta wo wy i pierw szy, cza sa mi rów nież

je dy ny, nie od twa rzal ny i nie po wta rzal ny ma te -

riał do wo do wy. Jak stwier dził w mię dzy woj niu

fran cu ski kry mi no log Ed mond Lo card: „Śla dy

to je dy ni świad ko wie zda rze nia, któ rzy się nie

my lą ani też nie kła mią, są na ocz ni i nie mi…”.

Śla da mi po po ża ro wy mi na zy wa my na to -

miast cha rak te ry stycz ne ter micz ne znisz cze nia

przed mio tów, ma te ria łów, wy po sa że nia i kon -

struk cyj nych ele men tów bu dyn ków oraz bu -

dow li, we dług któ rych okre śla się po zy cje

ogni ska po ża ru (miej sca za ini cjo wa nia po ża -

ru). Cha rak te ry stycz ne dla ogni ska po ża ru są

naj czę ściej: uszko dze nia, cał ko wi te znisz cze -

nie i śla dy wy pa leń w miej scu po wsta nia 

po ża ru i je go oto cze niu oraz uszko dze nia 

kon struk cji, de struk cje i śla dy wy pa leń nad

miej scem po ża ru, któ re po wsta ją w wa -

run kach do brej lub nie do sta tecz nej wy mia ny

ga zo wej.

Po szcze gól ne zja wi ska to wa rzy szą ce po ża -

ro wi, ta kie jak pło mień (stre fa spa la nia), go rą -

ce ga zy (stre fa ter micz ne go od dzia ły wa nia)

i tok sycz ne ga zy (stre fa za dy mie nia), po zo sta -

wia ją śla dy po po ża ro we bę dą ce naj czę ściej

trwa ły mi uszko dze nia mi. Są to prze waż nie

sub stan cjo nal ne śla dy ciepl ne, ta kie jak: sto pie -

nia, wy to pie nia, na to pie nia, wy pa le nia, zwę gle -

nia, prze bar wie nia itp. zmia ny przed mio tów

lub rze czy. Pod sta wo we śla dy po po ża ro we po -

wsta ją jed nak na sku tek od dzia ły wa nia stre fy

spa la nia. 

Cha rak te ry sty ka Êla dów 
po po ̋a ro wych
Pod pa le nie

Pod pa le nie naj czę ściej de fi niu je się ja ko

umyśl ne pod ło że nie ognia, ma ją ce wy wo łać po -

żar. Nie rzad ko wią że się z uży ciem cie czy pal -

nych, naj czę ściej cie czy tech no lo gicz nych, np.

ben zy ny, naf ty czy roz pusz czal ni ka. Cha rak ter

wy pa leń w miej scu wznie ce nia ognia z za sto so -

wa niem cie czy pal nej wy dzie la ją cej du żą ilość

cie pła pod czas spa la nia bę dzie in ny niż w miej -

scach, do któ rych pło mień do tarł w na stęp stwie

roz prze strze nia nia się po ża ru.

W przy pad ku po dej rze nia pod pa le nia naj -

więk szą wa gę na le ży przy kła dać do po szu ki wa -

nia śla dów fi zy ko che micz nych, ta kich jak

na przy kład:

1 śla dy kil ku ognisk po ża ru, 

1 śla dy struk tu ral ne go uszko dze nia po wierzch -

ni, któ re mo gą być płyt sze lub głęb sze, niż wy -

ni ka ło by to z in ten syw no ści po ża ru. Na le ży

pa mię tać, że cie cze pal ne o bar dzo du żej zdol -

no ści pa ro wa nia, ta kie jak eta nol, eter lub ace -

ton, szyb ko ule ga ją spa le niu i od pa ro wa niu,

po zo sta wia jąc je dy nie nie znacz ne prze bar wie -

nia na roz la nej po wierzch ni. Cie cze o ni skiej

zdol no ści pa ro wa nia, ta kie jak roz cień czal nik,

naf ta lub olej na pę do wy, po zo sta wia ją zaś sil -

niej sze śla dy, w po sta ci wy pa leń po wierzch ni,

na któ rą ciecz by ła roz la na,

1 śla dy po pę ka nia i roz war stwie nia na be to nie,

po wsta łe wsku tek gwał tow ne go ogrza nia pod -

czas spa la nia po ob la niu cie czą pal ną,

1 śla dy bar dzo szyb kie go roz wo ju po ża -

ru – szyb sze go niż roz wój tra dy cyj ne go po ża ru

w po miesz cze niach,

1 na pod ło dze śla dy wy pa le nia o kształ tach od -

po wia da ją cych kształ to wi roz la nej cie czy pal -

nej, po wsta ją ce ze wzglę du na dzia ła nie

znacz nie wyż szych tem pe ra tur i znisz czo ne bar -

dziej niż ob szar ota cza ją cy (fot. 1),

1 na po wierzch ni drew nia nej pod ło gi śla dy

w po sta ci spa lo nych i nie spa lo nych miejsc, wy -

stę pu ją cych na prze mian, znaj du ją cych się po -

ni żej pod ło ża, na któ re roz la no i za pa la no ciecz

pal ną,

1 w ko ry ta rzu śla dy opa leń w kształ cie stoż ka

na prze ciw le głych ścia nach, świad czą ce o roz -

la niu na pod ło dze i za pa le niu cie czy pal nej,

1 na po wierzch ni ścia ny śla dy wy pa le nia de -

sek, o sze ro ko ści pod sta wy zbli żo nej do wiel ko -

ści pla my po roz la nej i za pa lo nej cie czy pal nej

na pod ło żu, przy ścia nie,

1 na su fi cie śla dy wy pa le nia w kształ cie dość

re gu lar ne go okrę gu. Po wsta je on za zwy czaj, gdy

da ny przed miot al bo jed no miej sce ob le je się

cie czą pal ną i za pa li, a pło mień osią gnie dość

znacz ną wy so kość,

1 za pach cha rak te ry stycz ny dla cie czy pal -

nej – na wet w przy pad ku cał ko wi te go znisz cze -

nia bu dyn ku lub po jaz du me cha nicz ne go przez

po żar w po pie le moż na stwier dzić spe cy ficz ny

za pach mie sza nin wę glo wo do ro wych,
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Po żar, ja ko ży wio ło wy pro ces spa la nia, naj częściej zaciera ślady
swojego zainicjowania, kolejnych faz rozwoju, jak i ślady

pozostawione przez sprawcę – w przypadku celowego podpalenia. 
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1 zna le zio ne na po go rze li sku frag men ty nad -

pa lo nej tka ni ny o za pa chu mie sza ni ny wę glo wo -

do ro wej (fot. 2),

1 zna le zio ny na po go rze li sku lub w je go po bli -

żu po jem nik (czę sto bez na kręt ki) o za pa chu

mie sza ni ny wę glo wo do ro wej, 

1 zna le zio ne na po go rze li sku, w miej scu za ini -

cjo wa nia po ża ru, drob ne ka wał ki gru zu, któ re

świad czą o tym, że po żar w tym miej scu prze -

bie gał w wy so kiej tem pe ra tu rze,

1 zna le zio ne pusz ki, pu deł ka lub in ne na czy -

nia, w któ rych mo gły być umiesz czo ne świe ce,

1 śla dy wła ma nia (prze słan ki kra dzie ży),

1 ujaw nie nie ele men tów urzą dzeń, któ re nie

po win ny znaj do wać się w da nym po miesz cze -

niu, np. ba te rii, czę ści me cha ni zmów ze ga ro -

wych, ukła dów elek tro nicz nych, od cin ków

prze wo dów elek trycz nych,

1 śla dy in ge ren cji w urzą dze nia ga zo we lub

elek trycz ne.

Prze wo dy ko mi no we

Po ża ry od prze wo dów ko mi no wych naj czę -

ściej po wsta ją w wy ni ku za pa le nia się sa dzy we -

wnątrz ko mi na, co mo gą za ini cjo wać iskry

wy do by wa ją ce się z pa le ni ska lub in ten syw ny

(dłu gi) pło mień, wy wo ła ny pa le niem w pa le ni -

sku np. tek tu ry, ga łę zi z igli wiem itp. Dru gą,

rów nie czę stą przy czy ną za pa le nia się pal nej

kon struk cji bu dyn ku, np. da chu czy ścian, jest

nie szczel ność ko mi na, je go nie wła ści we wy ko -

na nie oraz brak re spek to wa nia prze pi sów do ty -

czą cych od le gło ści pal nych ele men tów kon -

struk cyj nych od ko mi na.

Śla da mi mo gą cy mi wska zy wać na po wsta -

nie po ża ru od prze wo du ko mi no we go mo gą być:

1 ry sy i pęk nię cia w prze wo dzie ko mi no wym

z wi docz ny mi osma le nia mi w tych szcze li nach

(fot. 3),

1 zmia na ko lo ru tyn ku na ścia nie i czę ści pod -

stro po wej bez po śred nio pod uszko dzo nym prze -

wo dem ko mi no wym,

1 okop ce nia ścia ny bez po śred nio nad nie -

szczel no ścią prze wo du ko mi no we go,

1 cał ko wi te prze pa le nie stro pu lub stro po da -

chu,

1 in ten syw niej sze okop ce nia kon struk cji bez -

po śred nio nad je go nie szczel no ścią,

1 wy pa lo na miej sco wo bel ka stro po wa sty ka -

ją ca się z prze wo dem ko mi no wym,

1 śla dy za pa le nia się sa dzy w ko mi nie wy stę -

pu ją w po sta ci mięk kie go i po ro wa te go żuż la.

Po nad to pod czas po ża ru sa dzy w ko mi nie

pło mień i iskry mo gą wy do stać się przez

drzwicz ki wy cie ro we.

Urzą dze nia i in sta la cje 

elek tro ener ge tycz ne

Za przy czy nę po ża ru w urzą dze niach elek -

trycz nych na le ży uznać to, co spo wo do wa ło

wy stą pie nie nisz czą ce go dzia ła nia prą du (np.

prze cią że nie, nie pra wi dło wy do bór urzą dze -

nia – np. ma ła moc w sto sun ku do ob cią że nia,

nie zgod ne z prze pi sa mi wy ko ny wa nie in sta la -

cji elek trycz nej, nie pra wi dło we za bez pie cze -

nie in sta la cji czy też nie ostroż ne lub nie-

umie jęt ne ob cho dze nie się z urzą dze nia mi

elek trycz ny mi).

Cha rak te ry stycz ny mi śla da mi po po ża ro wy -

mi w urzą dze niach i in sta la cjach elek tro ener ge -

tycz nych, któ re mo gą wska zy wać na przy czy nę

po ża ru, są:

1 śla dy sto pień lub wy to pień cha rak te ry stycz -

nych dla zwar cia elek trycz ne go i dzia ła nia łu ku

elek trycz ne go ujaw nio ne na ży łach prze wo dów,

czę ściach sprzę tu elek tro tech nicz ne go, me ta lo -

wych kon struk cjach urzą dzeń, a tak że ścia nach,

w któ rych pro wa dzo ne by ły te prze wo dy (fot. 4),

1 śla dy iskrze nia, du żej opor no ści sty ko wej,

dzia ła nia łu ku elek trycz ne go lub in nych zmian

ter micz nych na urzą dze niach elek trycz -

nych – naj czę ściej moż na je ujaw nić na za ci -

skach lub ele men tach sty ko wych te go sprzę tu,

1 śla dy sto pień, iskrze nia, a tak że in nych cech

mo gą cych wska zy wać na nie pra wi dło we dzia -

ła nie bez piecz ni ków oraz ta bli cy bez piecz ni -

ko wej. Oglę dzi nom pod da je się ele men ty

to pi ko we wkła dek i w przy pad ku usta le nia, że

są po kry te nad to pio ny mi ziar na mi pia sku ga si -

ko we go, moż na wnio sko wać, że przez bez -

piecz ni ki pły nął prąd więk szy od je go prą du

zna mio no we go, 
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Wy pa le nia na pod ło dze o kształ tach od po wia da jà cych kształ to wi roz la nej cie -
czy pal nej

Zna le zio ne na po go rze li sku frag men ty tka ni ny
o za pa chu mie sza ni ny w´ glo wo do ro wej

Âla da mi mo gà cy mi wska zy waç na po wsta nie po ̋ a ru od prze -
wo du  ko mi no we go mo gà byç np. ry sy i p´k ni´ cia w prze wo dzie
ko mi no wym z wi docz ny mi osma le nia mi w tych szcze li nach

Âla dy sto pieƒ lub wy to pieƒ cha rak te ry stycz nych dla zwar -
cia elek trycz ne go i dzia ła nia łu ku elek trycz ne go
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1 śla dy głę bo kie go miej sco we go wy pa le nia

i zwę gle nia w ma te ria le pal nym mo gą ce wska -

zy wać na po zo sta wie nie elek trycz ne go urzą dze -

nia grzej ne go na grza ne go do wy so kiej

tem pe ra tu ry,

1 w przy pad ku zwar cia w in sta la cji elek trycz -

nej na prze wo dach elek trycz nych i osprzę cie 

po win ny znaj do wać się cha rak te ry stycz ne sto -

pie nia – w wy ni ku ba dań la bo ra to ryj nych moż -

na zwe ry fi ko wać, czy po wsta ły przed po ża rem,

czy w je go trak cie,

In ne za ob ser wo wa ne zja wi ska po wsta łe

przed po wsta niem po ża ru to np. swąd nad mier -

ne go na grze wa nia się lub śla dy iskrze nia

w osprzę cie elek trycz nym.

Urzą dze nia me cha nicz ne

Czyn ni ki wpły wa ją ce na przy czy ny po ża ru

w urzą dze niach me cha nicz nych to naj czę ściej:

nie wła ści wie do bra ny ma te riał lub je go sta rze -

nie się, eks tre mal ne wa run ki eks plo ata cji urzą -

dzeń (prze cią że nie ciepl ne lub me cha nicz ne),

brak lub nie za dzia ła nie ukła dów za bez pie cza ją -

cych, zła ja kość wy ko na nych za bez pie czeń, po -

łą czeń lub ma te ria łu, wy cie ki pa li wa lub pły nów

eks plo ata cyj nych, czy po pro stu ludz ki błąd 

(np. uży cie na rzę dzi lub ma szyn w nie wła ści wy

spo sób, za nie dba nia prac ob słu go wych, lek ce -

wa że nie za sad bez pie czeń stwa).

W urzą dze niach me cha nicz nych dość czę sto

do cho dzi do po ża rów w wy ni ku tar cia. Je że li

przy pusz cza my, że ta ka by ła przyczy na po ża ru,

to na le ży zba dać, czy wy stę po wa ły ele men ty trą -

ce oraz czy w po miesz cze niu lub w sa mym urzą -

dze niu znaj do wa ły się ma te ria ły pal ne, któ re

w kon kret nych wa run kach mo gły ulec za pa le -

niu od wytworzonej w nim tem pe ra tu ry tar cia.

W wy ni ku od dzia ły wa nia ciepl ne go war stwa

znisz cze nia wierzch niej czę ści ma szy ny wy ko -

na nej z me ta li ma nie rów ną po wierzch nię tar cia,

ma kro chro po wa tą, ze śla da mi pły nię cia ca łych

war ste wek me ta lu. W nie któ rych przy pad kach

ten ro dzaj zu ży cia do pro wa dza do za tar cia, czy li

trwa łe go po łą cze nia czę ści me ta lo wych, szcze -

gól nie wy ko na nych z jed no imien nych me ta li.

Nie rów no ści po wierzch ni wy glą da ją, jak by by -

ły po le ro wa ne, nie ma ostrych przejść od wierz -

choł ków do dna wgłę bień. War stwa wierzch nia

jest od kształ co na pla stycz nie na du żych głę bo -

ko ściach, struk tu ra warstw wierzch nich znacz -

nie od bie ga od struk tu ry rdze nia. Ten ro dzaj

zu ży cia jest ty po wy dla wszyst kich przy pad ków

tar cia, w któ rych tem pe ra tu ra zmięk cze nia me -

ta li zo sta ła prze kro czo na (wy so ka tem pe ra tu ra

spra wia, że me ta le ule ga ją od har to wa niu i prze -

mia nom struk tu ral nym oraz wy raź ne mu zmięk -

cze niu). 

W po ża rach po wsta ją cych na po wierzch ni

urzą dzeń tech no lo gicz nych, gdzie np. na stą pi ło

roz sz czel nie nie prze wo dów trans por tu ją cych

sub stan cje pal ne, po wsta ją sil ne prze grza nia

i de for ma cje me ta lo wych ele men tów kon struk -

cyj nych znaj du ją cych się nad roz sz czel nie niem.

Mo gą one po wstać do dat ko wo w ob rę bie miej -

sca roz sz czel nie nia, je że li wy pły wa ją ca sub stan -

cja prze miesz cza się przy jed no cze snym

spa la niu.

Śla da mi wska zu ją cy mi na po wsta nie po ża ru

w urzą dze niach me cha nicz nych mo gą być tak -

że:

1 śla dy tar cia na ło ży sku, któ re cha rak te ry zu -

ją się wy to pie niem pan wi, spa le niem sma ru,

spa le niem far by oraz pęk nię ciem obu do wy,

1 śla dy tar cia na po wierzch ni ele men tu cier ne -

go, któ re cha rak te ry zu ją się trwa ły mi prze bar -

wie nia mi (fot. 5),

1 skrzy wie nie ele men tów nie ru cho mych po ło -

żo nych w są siedz twie czę ści wi ru ją cych,

1 śla dy me cha nicz nych ude rzeń na czę ściach

ma szyn,

1 miej sco we prze grza nia po wierzch ni ścian we -

wnątrz urzą dze nia, w za leż no ści od kon struk cji

i ma te ria łów za sto so wa nych do je go obu do wy,

1 ciem no sza ra bar wa na lo to wa na po wierzch -

ni wa łu na pę do we go w przy pad ku je go ter micz -

ne go uszko dze nia.

Zja wi sko nad mier ne go na grze wa nia się trą -

cych ele men tów mo że ob ja wiać się wcze śniej

w po sta ci stu ków, pi sków, skrzy pie nia i iskrze -

nia.

Wy ła do wa nia at mos fe rycz ne

Jed nym z naj częst szych za gro żeń przy rod ni -

czych zwią za nych z po ża ra mi są wy ła do wa nia

at mos fe rycz ne (tzw. pio ru ny). Za gro że nie po ża -

ro we od tych wy ła do wań at mos fe rycz nych wy -

ni ka z du żych na pięć prą du, po wo du ją cych

po wsta wa nie wiel kiej ilo ści ener gii ciepl nej

(dzia ła nie ter micz ne pio ru nów pod no szą ce tem -

pe ra tu rę i za pa la ją ce) oraz z wy stę po wa nia

przy tym wiel kich sił me cha nicz nych (dzia ła nie
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W urzà dze niach me cha nicz nych doÊç cz´ sto do cho dzi do po -
˝a rów w wy ni ku tar cia. Na zdj´ ciu wi daç Êla dy tar cia na po -
wierzch ni ele men tu cier ne go, któ re cha rak te ry zu jà si´
trwa ły mi prze bar wie nia mi

Sa mo za pa le nie skła do wa nej ma sy ro Êlin nej – kil ka ognisk po ̋ a ru po łà czo nych mi´ dzy so -
bà wy pa lo ny mi pio no wy mi i po zio my mi ka na ła mi. Wy pa la nia ka na ło we zlo ka li zo wa ne sà
naj cz´ Êciej w cz´ Êci czo ło wej lub bocz nej ster ty albo na jej gór nej po wierzch ni
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dy na micz ne pio ru nów po wo du ją ce kru sze nie,

roz ry wa nie, zgnia ta nie). 

Pod czas ba da nia miej sca po ża ru, w któ rym

na stą pi ło wy ła do wa nie at mos fe rycz ne, moż -

na spo tkać śla dy w po sta ci zmian fi zycz nych po -

wo do wa nych prze sko kiem iskry uda ro wej,

łu kiem zwar cio wym za pa lo nym przez iskrę uda -

ro wą, prze pły wem dłu go trwa łe go prą du pio ru -

no we go i zja wi ska mi z nim zwią za ny mi. 

Bez po śred nie ude rze nie pio ru na w obiekt bu -

dow la ny po zba wio ny urzą dzeń pio ru no chron -

nych mo że spo wo do wać uszko dze nie po kryć

da cho wych, wy bi cie szyb oraz uszko dze nia

ścian, znisz cze nie apa ra tów elek trycz nych

w roz dziel ni cy oraz in sta la cji elek trycz nej i te -

le ko mu ni ka cyj nej, a tak że znisz cze nie urzą dzeń

elek trycz nych i elek tro nicz nych za in sta lo wa -

nych w obiek cie.

Naj czę ściej po żar bu dyn ku od ude rze nia pio -

ru na za czy na się od za pa le nia da chu. Po ża ru nie

wy klu cza na wet nie pal ność po kry cia da cho we -

go, je śli za sto so wa na jest pal na więź ba da cho -

wa. Gdy pio run ude rzy w ko min, po wo du je

roz prze strze nie nie się sa dzy w po miesz cze niu

i uszko dze nie pie ca.

Wy ła do wa nia at mos fe rycz ne po zo sta wia ją

na przed mio tach, w któ re tra fia ją, bar dzo cha -

rak te ry stycz ne śla dy w po sta ci zmian fi zycz -

nych, bę dą ce skut kiem ich kru szą ce go

i za pa la ją ce go dzia ła nia. Na po wsta nie po ża ru

od wy ła do wań at mos fe rycz nych mo gą wska zy -

wać w przy pad ku drzew, be lek drew nia nych

i de sek na stę pu ją ce śla dy: 

1 pęk nię cia pnia drze wa od wierz choł ka aż

do ko rze ni, 

1 tzw. po gro mi ska w la sach, cha rak te ry zu ją ce

się kę po wym za mie ra niem drzew, zwy kle

na okrą głej po wierzch ni od kil ku arów do 1 ha

w skraj nych przy pad kach, 

1 tzw. pla my pio ru no we na po wierzch ni

upraw, przy czym ro śli ny w cen trum ta kich plam

są zwy kle mar twe, a im bli żej brze gu pla my, tym

mniej szy sto pień ob umarć i uszko dzeń, 

1 w za leż no ści od ga tun ku drew na, stop nia

wy su sze nia, na sy ce nia, zmo cze nia desz czem

(czy li wy trzy ma ło ści uda ro wej) mo że ono zo -

stać roz łu pa ne (strza ska ne) lub mieć nie wiel kie

ubyt ki w po sta ci drzazg,

1 śla dy roz łu pa nia i okop ceń, wi docz ne ro ze -

rwa nia i śla dy nad pa leń. 

Na ele men tach me ta lo wych moż na zna leźć:

1 śla dy sto pień, grud ko wa te znie kształ ce nia

po wierzch ni, sto pie nie, a na wet sprosz ko wa nie

cien kich dru tów,

1 śla dy nie bie skie go od cie nia na po wierzch ni

ele men tu,

1 wy stę po wa nie zja wi ska na ma gne so wa nia się

me ta lu. 

Na ka mie niach lub mu rach, w któ re ude rzył

pio run, bę dzie moż na zna leźć śla dy ro ze rwa nia,

pęk nię cia czy dziu ry. Mur z ce gły mo że być

skru szo ny oraz po kry ty gla zu rą (ze szklo ny). 

Sa mo za pa le nie 

Sa mo za pa le nie to zja wi sko eg zo ter micz ne,

po le ga ją ce na wy twa rza niu i ku mu lo wa niu się

du żej ilo ści cie pła pod czas pro ce su bio lo gicz ne -

go lub che micz ne go. Cha rak te ry zu je się sa mo -

na grze wa niem skła do wa nych ma te ria łów

pal nych bez po bie ra nia cie pła z in ne go źró dła,

aż do chwi li, gdy ten ma te riał osią gnie tem pe ra -

tu rę za pa le nia, czy li w któ rej za pa li się sa mo -

rzut nie pło mie niem.

W prak ty ce naj czę ściej ma my do czy nie nia

z sa mo za pa le niem bio lo gicz nym skła do wa ne go

sia na, a śla da mi mo gą cy mi wska zy wać na ta ką

przy czy nę są: 

1 kil ka ognisk po ża ru po łą czo nych mię dzy so -

bą wy pa lo ny mi pio no wy mi i po zio my mi ka na -

ła mi ognio wy mi – wy pa lenia ka na ło we zlo ka-

li zo wa ne są naj czę ściej w czę ści czo ło wej, 

albo bocz nej ster ty lub na jej gór nej po wierzch -

ni (fot. 6), 

1 zwę gle nia w sto gu prze bie ga ją ce od środ ka

do warstw ze wnętrz nych, czar na bar wa sia -

na w środ ko wej czę ści pry zmy, z wy raź ny mi

ozna ka mi pro ce sów gnil nych, wy stę po wa nie po -

pio łu od bar wy bru nat no czar nej w gór nej war -

stwie pry zmy do bar wy sre brzy sto bia łej

w naj niż szych war stwach,

1 nie spa lo ne sia no w sto gu bę dzie mia ło ciem -

ny ko lor i więk szą kwa so wość niż sia no nor mal -

ne,

1 ogni ska sa mo za pa le nia znaj du ją ce się

w miej scach naj bar dziej udep ta nych.

Przed po ża rem w skła do wa nej ma sie moż -

na czę sto za ob ser wo wać pew ne zja wi ska cha -

rak te ry stycz ne dla pro ce su sa mo za grze wa nia.

Bę dzie to sil ne pa ro wa nie (dy mie nie) ma sy, wi -

docz ne szcze gól nie w dni du że go na wil go ce nia

po wie trza (ra no, wie czo rem, w dni po chmur ne

i desz czo we). Z wy pa lo nych ka na łów ognio -

wych mo że wy do sta wać się błę kit ny pło mień,

bę dą cy pa lą cym się tlen kiem wę gla. Szczy to wa

li nia ster ty mo że się za ła my wać, a na sa mej ster -

cie po wsta ją czę sto za głę bie nia (tzw. ni sze). Mo -

że wy stą pić nad mier ny uby tek wy so ko ści ster ty,

po wo do wa ny osia da niem ma sy, któ ry nie kie dy

wy no si na wet 25%.

Nie zga szo ny pa pie ros

Żar pa pie ro sa ma nie wiel ki za sób ener gii

ciepl nej, nie mniej jed nak w sprzy ja ją cych wa -

run kach mo że spo wo do wać za pa le nie m.in. ta -

kich ma te ria łów pal nych, jak: pa pier, tka ni ny

z włó kien na tu ral nych, tro ci ny i wió ry. Nie zga -

szo ny pa pie ros po zo sta wio ny lub po rzu co ny

w miej scu, gdzie znaj du ją się ta kie ma te ria ły,

po wo du je tle nie (spa la nie bez pło mie nio we), któ -

re po wo li się roz wi ja. Na sku tek po więk sza ją ce -

go się ob sza ru tle nia mo gą po wsta wać

miej sco we wy pa le nia ma te ria łów, co jest kon se -

kwen cją od dzia ły wa nia ją dra tle nia o sto sun ko -

wo du żej ener gii ciepl nej na ogra ni czo ną

po wierzch nię ma te ria łu pal ne go. Śla dy po wsta -

łe w ta kich przy pad kach mo gą za cho wać się nie -

za leż nie od fa zy po ża ru.

Wnio ski
Do kład ne i wni kli we po szu ki wa nie śla dów

na miej scu zda rze nia ma szcze gól ne zna cze nie

w pro ce sie usta le nia przy czy ny po ża ru. Wska za -

nie w jed no znacz ny spo sób miej sca po wsta nia

ogni ska po ża ru (wznie ce nia ognia) umoż li wia

opra co wa nie hi po tez co do przy czy ny je go po -

wsta nia, w tym m.in. spo so bu do ko na nia pod pa -

le nia, a w kon se kwen cji wy kry cie spraw cy. 

Z prak ty ki wia do mo, że od na le zie nie, re je -

stra cja i ana li za ter micz nych znisz czeń i śla dów

po po ża ro wych jest naj trud niej szym za da niem

pro wa dzą cych oglę dzi ny. Za da nie to utrud nia

fakt, że po żar czę sto za cie ra śla dy swo je go za -

ini cjo wa nia oraz ko lej nych faz swe go roz wo ju,

a ze wzglę du na nie po wta rzal ny prze bieg jest

w każ dym przy pad ku trud nym przed miotem ba -

dań po po ża ro wych. Przy pad ki za tar cia śla dów

ma ją miej sce szcze gól nie przy po ża rach o du żej

dy na mi ce. Znacz ne za tar cie śla dów na po go rze -

lisku jest po wo do wa ne zwłasz cza przez wy stą -

pie nie trze ciej fa zy po ża ru.

Wszyst ko to spra wia, że pra ca bie głe go są -

do we go z za kre su po żar nic twa jest bar dzo trud -

na i wy ma ga nie tyl ko spe cja li stycz nej wie dzy,

zna jo mo ści me cha ni zmu po wsta wa nia i roz prze -

strze nia nia się po ża ru, lecz tak że umie jęt no ści

in ter pre ta cji i we ry fi ka cji śla dów po zo sta wio -

nych przez po żar. 

To masz Sa wic ki jest bie głym sà do wym
z za kre su po ̋ ar nic twa
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o myśl my o za ku pie bu tów, sprzę tu go spo dar stwa do mo we go czy

in nych te go ty pu pro duk tów. Je śli coś ma nam słu żyć dłu żej, a nie

tyl ko przez chwi lę, to nie kie ru je my się naj niż szą ce ną, lecz zwra -

ca my uwa gę na ja kość. To do ty czy tak że izo la cji do mu. 

Ocie ple nie ścian weł ną dzię ki jej wła ści wo ściom ma prze wa gę nad izo -

la cją wy ko na ną ze sty ro pia nu: za pew nia więk szy kom fort, lep szą aku sty -

kę, więk sze bez pie czeń stwo po ża ro we – jed nym sło wem: war te jest swo jej

ce ny. Tym bar dziej, że opi nie o dra stycz nej róż ni cy mię dzy ce na mi ocie -

pleń na sty ro pia nie i na weł nie by wa ją prze sa dzo ne. Choć sa ma weł na jest

śred nio o 40% droż sza od sty ro pia nu, to koszt ca łe go ocie ple nia, wszyst -

kich ma te ria łów i mon ta żu nie po wi nien być wyż szy niż 10-20%. Mo wa

oczy wi ście o ocie ple niach z pro duk tów o ja ko ści zgod nej z de kla ro wa ną

i po praw nie wy ko na nych, co jest wa run kiem trwa ło ści każ de go roz wią -

za nia bu dow la ne go. Tę róż ni cę kosz tów moż na jesz cze zmniej szyć, sta -

ran nie wy bie ra jąc gru bość i ro dzaj tyn ku z ofer ty kon kret ne go

pro du cen ta – tu roz pię tość cen jest jesz cze więk sza niż ta, któ ra wy ni ka

z ro dza ju za sto so wa nej izo la cji. 

To nie wszyst ko. Oka za ło się, że w cią gu pierw szych kil ku lat użyt -

ko wa nia ocie ple nie no we go do mu weł ną po zwa la do dat ko wo za osz czę -

dzić kil ka ty się cy zło tych w po rów na niu do sty ro pia no we go! Jak to

moż li we? To dzię ki pa ro prze pusz czal no ści weł nia nej izo la cji ciepl nej.

O pa ro prze pusz czal no ści mó wi się w kon tek ście od dy cha nia ścian. W ten

ob ra zo wy spo sób opi su je się zja wi sko dy fu zji, czy li prze ni ka nia wil go ci

przez ścia nę od cie plej sze go śro do wi ska w po miesz cze niach na ze wnątrz

bu dyn ku. Je śli na dro dze pa ry wod nej po ja wia się prze szko da w po sta ci

pa rosz czel nej war stwy sty ro pia no wej, to w ścia nie mo że za le gać wil goć.

Ko niecz ność od pro wa dza nia jej nad mia ru ze ścian prze kła da się na po -

trze bę więk sze go wen ty lo wa nia po miesz czeń, co zwięk sza zu ży cie cie -

pła. Stwier dzo no, że w przy pad ku no wych bu dyn ków ścia ny ocie plo ne

weł ną wy sy cha ły z nad mia ru wil go ci tech no lo gicz nej w cią gu mak sy -

mal nie 1,5 ro ku, pod czas gdy te ocie plo ne sty ro pia nem po trze bo wa ły

na to aż 3 do 5 lat i od po wied nio więk szej ilo ści cie pła, któ re trze ba by -

ło w tym okre sie do star czać, że by ogrzać więk szą ilość nie zbęd ne go po -

wie trza wen ty la cyj ne go. Tym sa mym w okre sie wy sy cha nia ścian

cał ko wi te kosz ty ogrze wa nia w do mu ocie plo nym sty ro pia nem są

o 1,5 do 4 tys. zł więk sze w po rów na niu do iden tycz ne go bu dyn ku

ocie plo ne go weł ną. Znacz na część róż ni cy mię dzy kosz tem jej za ku -
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Nie wie le dro˝ sze,
o wie le lep sze

Ocieplenie ścian wełną mineralną, a nie styropianem to rozwiązanie
o wiele lepsze, a niewiele droższe. Dlaczego warto je wybrać, choć nie

nakazują tego przepisy, a koszt izolacji z wełny jest nieco większy? 

P

 Oferta konkretnego producenta: 
dla tynku o grubości 2 mm, z izolacją 
cieplną 100 mm, cena ocieplenia ściany 
zewnętrznej wynosi:

- od 128 zł do 152 zł za 1 m2 materiałów 
i wykonania ocieplenia ze styropianem

- od 137 zł do 159 zł za 1 m2 materiałów 
i wykonania ocieplenia z wełną skalną

10% 20% 13 zł 27 zł

Zmiana ceny systemu w zależności od:
rodzaju  tynku grubości  tynku

gdy zastąpimy 
tynk mineralny 
akrylowym

gdy zastąpimy 
tynk mineralny 
silikonowym

gdy zwiększymy  
grubość tynku 
akrylowego 
z 1,5 mm 
do 2 mm

gdy zwiększymy 
grubość tynku 
akrylowego 
z 1,5 mm 
do 3 mm

Choć cena wełny fasadowej jest średnio o 40% wyższa niż 
cena styropianu, rodzaj izolacji jest tylko jednym spośród 
kilku czynników, wpływających na całkowity koszt ocieplenia. 
Jeśli uwzględnimy wszystkie elementy systemu, czyli 
tynki, kleje, łączniki i inne akcesoria oraz takie koszty jak 
projekt, rusztowanie etc., wpływ cen różnych izolacji z wełny 
i styropianu na cenę systemu będzie jeszcze mniejszy.

Wszystkie ceny i wartości do porównań podano na podstawie biuletynów 
SEKOCENBUD i BISTYP 2Q2016. Przedstawione ceny są cenami netto.

cena ocieplenia w zł/m2

ze styropianem z wełną

152

159

128

137

ILE KOSZTUJE 
OCIEPLENIE 
ETICS?

 Ceny kompletnych systemów ETICS  
z izolacją ze styropianu o takiej samej grubości, różnią się:

- o 30-40%, gdy kupujemy ten sam system w różnych miejscach w Polsce

- do 120%, gdy kupujemy różne systemy i od różnych producentów



pu i za ku pu sty ro pia nu zwra ca się więc

w kosz tach ogrze wa nia, a na ko lej ne

dzie się cio le cia ma my za pew nio ne bez pie -

czeń stwo, bo ocie ple nie z weł ny mi ne ral -

nej i rów nie nie pal ne go mi ne ral ne go lub

si li ka to we go tyn ku ni gdy nie przy czy ni się

do roz prze strze nia nia po ża ru po ele wa cji.

Za cho wa się w ogniu po dob nie jak tra dy -

cyj na nie pal na ścia na. 

Zu peł nie ina czej jest w przy pad ku

ocie ple nia z sa mo ga sną ce go sty ro pia nu.

W se rii ar ty ku łów o ga sze niu bu dyn ków

wie lo ro dzin nych, opu bli ko wa nych w la -

tach 2013-2014 w Prze glą dzie Po żar ni -

czym, przy po mnia no, że „sło wo

sa mo ga sną cy ozna cza też pal ny, zwłasz -

cza w wa run kach roz wi nię te go po ża -

ru”. I jesz cze kil ka cy ta tów: „W cza sach

oszczę dza nia ener gii ciepl nej z ro ku na rok

gru bie je nam pro blem izo la cji ciepl nych.

Już prak tycz nie przy każ dym po ża rze

miesz ka nia na le ży za kła dać po żar ele wa -

cji. (...). Je śli do ocie ple nia uży to sty ro pia nu, to na ru sze nie przez ogień

cią gło ści cie niut kiej war stew ki ele wa cyj nej ze zbro jo ne go be to nu lub kle -

ju mo że spo wo do wać nie tyl ko roz wój po ża ru po ele wa cji, lecz tak że

na pod da szu. (...) Dla te go je śli za pa li się izo la cja ciepl na bu dyn ku, na le -

ży ją ga sić z mak sy mal ną in ten syw no ścią, gdyż po jej roz pa le niu szan se

uga sze nia są bar dzo ni kłe, pó ki sa ma nie spło nie z wiel ką in ten syw no -

ścią w kil ka mi nut”. 

War to pa mię tać, że w ze sta wie niu z po ża ra mi du żych hal pro duk cyj -

nych czy ma ga zy no wych stra ty w wy ni ku po ża rów w miesz ka niach nie

są wy so kie, ale to wła śnie w nich lu dzie tra cą do ro bek ży cia. To nie zwy -

kle do tkli we do świad cze nie, na wet je śli nie jest zwią za ne z uszczerb kiem

na zdro wiu miesz kań ców – a prze cież nie za wsze ma ją oni ty le szczę ścia. 

Nie pal ne ocie ple nie na weł nie mi ne ral nej jest trwa łe, od por ne na sta -

rze nie, ko ro zję che micz ną i bio lo gicz ną. Swą trwa łość i od por ność na za -

ry so wa nie za wdzię cza rów nież te mu, że weł na nie od kształ ca się ani

w pod wyż szo nych te me pe ra tu rach, ani przy pod wyż szo nej wil got no ści,

na któ rych dzia ła nie na ra żo na jest ele wa cja. Na ryn ku do stęp ny jest sze -

ro ki wy bór fa sa do wych płyt z weł ny mi ne ral nej, zwy kłych i la me lo wych,

pro du ko wa nych w Pol sce, w no wo cze snych fa bry kach, we dług naj lep -

szych świa to wych tech no lo gii i stan dar dów ja ko ści. Ofe ru ją je fir my zrze -

szo ne w sto wa rzy sze niu MIWO. Pły ty la me lo we, sto so wa ne na moc nych,

nie py lą cych pod ło żach, nie wy ma ga ją mo co wa nia koł ka mi, wy star cza

sa mo przy kle je nie z uży ciem sys te mo wej za pra wy. Dzię ki swej ela stycz -

no ści, któ rą za wdzię cza ją ukła do wi włó kien – uło żo nych pro sto pa dle

do ocie pla nej po wierzch ni, ten ro dzaj płyt jest nie za stą pio ny przy ocie -

pla niu wy pu kłych i wklę słych po wierzch ni. 

Wy czer pu ją ca in for ma cja tech nicz na i han dlo wa o wła ści wo ściach płyt

fa sa do wych i wy ko na niu ocie pleń ścian z ich uży ciem jest do stęp -

na na stro nach firm – człon ków sto wa rzy sze nia MIWO.

Adam Busz ko – eks pert MIWO 
– Sto wa rzy sze nia Pro du cen tów Weł ny 

Mi ne ral nej: Szkla nej i Skal nej

/ 2017 CZERWIEC 43



ło po tów na strę cza już sa mo na zew nic two. Po ję cia „sy mu la tor”

i „tre na żer” czę sto uży wa się za mien nie. Brak jest de fi ni cji expli -

ci te. We dług „Słow ni ka ję zy ka pol skie go PWN” tre na żer to urzą -

dze nie słu żą ce do tre no wa nia w wa run kach sztucz nych ja kiejś spraw no ści,

zaś sy mu la tor imi tu je dzia ła nie in ne go urzą dze nia lub prze bieg okre ślo -

nych pro ce sów. Za tem je że li wa run ki sztucz ne wy two rzo ne przez tre na -

żer są od po wied nio re ali stycz ne, mo że on być rów nież sy mu la to rem. 

Dwa w jed nym
Tre na że rem i rów no cze śnie sy mu la to rem jest ko mo ra dy mo wa, któ ra

sta ła się nie odzow nym ele men tem ćwi czeń i te stów z uży ciem sprzę tu

ochro ny dróg od de cho wych. Ćwi czą cy stra żak ma moż li wość w bez piecz -

nych wa run kach ze tknąć się ze zja wi ska mi to wa rzy szą cy mi po ża -

rom – ogra ni czo ną wi docz no ścią (za dy mie niem, ciem no ścią), krzy ka mi,

ha ła sem, skom pli ko wa nym ukła dem po miesz czeń, od dzia ły wa niem go -

rą ca. Na bie ra tym sa mym do świad cze nia i wła ści wych na wy ków. 

Ogól ne wa run ki do ty czą ce użyt ko wa nia ko mór dy mo wych za war te są

w § 17 roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji 

z 16 wrze śnia 2008 r. w spra wie szcze gó ło wych wa run ków bez pie czeń -

stwa i hi gie ny służ by stra ża ków Pań stwo wej Stra ży Po żar nej (DzU 

z 2008 r. nr 180, poz. 1115). Bez po śred nio do nich od no si się zaś za twier -

dzo ny w 2013 r. do ku ment pt. „Za sa dy wy po sa ża nia i wy ko rzy sta nia ko -

mór dy mo wych w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej”. Od naj du je my tu

in for ma cje do ty czą ce wa run ków tech nicz nych, ja kie mu si speł niać ko mo -

ra dy mo wa oraz szcze gó ło we za sa dy ko rzy sta nia z niej, z uwzględ nie niem

wy ma gań do ty czą cych bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. Za sa dy z 2013 r.
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zmie ni ły i uszcze gó ło wi ły obo wią zu ją ce wcze śniej „Wy tycz ne ko men -

dan ta głów ne go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej” z 18 wrze śnia 1996 r.

w spra wie pro wa dze nia za jęć w ko mo rze dy mo wej. 

Brak re gu la cji
Nie ste ty, kwe stia użyt ko wa nia tre na że rów po ża ro wych nie jest re gu -

lo wa na żad nym do ku men tem. Co praw da za pi sy § 18 ww. roz po rzą dze -

nia od no szą się do ko mór roz go rze nio wych oraz ko mór do szko le nia

i ćwi czeń z uży ciem otwar te go ognia, lecz ogra ni cza ją się one do usta no -

wie nia dwóch wa run ków. Pierw szy na ka zu je, aby kon struk cja ko mór

do szko le nia lub ćwi czeń z uży ciem otwar te go ognia umoż li wia ła nie -

zwłocz ne po da nie co naj mniej dwóch sku tecz nych prą dów ga śni czych

na każ de źró dło ognia. Dru gi wa ru nek do ty czy ewa ku acji z tych ko -

mór – sze ro kość i wy so kość drzwi do nich po win na być ta ka, by by ła za -

pew nio na na tych mia sto wa ewa ku acja dla wszyst kich ćwi czą cych. Drzwi

ewa ku acyj ne mu szą się otwie rać na ze wnątrz i mu si ist nieć moż li wość

otwo rze nia ich z każ dej stro ny, w każ dej fa zie ćwi czeń. 

W roz po rzą dze niu brak jest de fi ni cji ko mór, za rów no roz go rze nio -

wych, jak i tych do ćwi czeń z otwar tym ogniem. Czy ta jąc li te ral nie tekst

rozporządzenia, moż na przy pusz czać, że cho dzi o sys te my za mknię te

w zwar tej, ogra ni czo nej prze strze ni, gdzie w przy pad ku ko mór roz go rze -

nio wych do ko nu je się spa la nia ma te ria łów pal nych, by osią gnąć tem pe -

ra tu rę, w któ rej moż na bę dzie za ob ser wo wać zja wi sko roz go rze nia.

Okre śle nie „ko mo ra do ćwi czeń z użyciem otwartego ognia” jest po jem -

niej sze i do ty czyć mo że wszel kich wy dzie lo nych i za mknię tych ku ba tur,

w któ rych, aby za pew nić od po wied nio re ali stycz ne wa run ki dla ćwi czą -

cych, uży wa się otwar te go ognia. 

Roz po rzą dze nie nie od no si się jed nak stricte do ca łej ga my tre na że rów

po ża ro wych bę dą cych au to no micz ny mi urzą dze nia mi, któ re moż na in sta -

lo wać w otwar tej prze strze ni i bu dyn kach. Sto so wa nie te go prze pi su w od -

nie sie niu do ga zo wych tre na że rów po ża ro wych tak że jest utrud nio ne.

Moż na uznać, że tre na że ry ga zo we za mon to wa ne w bu dyn kach po li go no -

wych lub kon te ne rach (ko mo rach) po win ny pod le gać wy ma ga niom do ty -

czą cym ko mór do ćwi czeń z otwar tym ogniem. Prze pis wy ma ga

sto so wa nia roz wią zań umoż li wia ją cych po da nie dwóch sku tecz nych prą -

dów ga śni czych na każ de źró dło ognia. Ale prze cież w tre na że rach ga zo -

wych znaj du je się kil ka pal ni ków. 

I tak na przy kład w trój stop nio wym tre na że rze sy mu lu ją cym po żar

kuch ni ga zo wej (rys. 1) sce na riusz prze wi du je w ko lej nych stop niach po -

żar oka pu i wy ki pia łe go na pod ło gę ole ju. Ta ki tre na żer mo że mieć

pięć – sześć pal ni ków. Czy więc, w myśl prze pi su, w ce lu za bez pie cze nia

stra ża ka na le ży za pew nić 10 prą dów ga śni czych? A co wów czas, gdy

w obiek cie za in sta lo wa nych jest kil ka tre na że rów ga zo wych, zin te gro wa -

nych w je den sys tem (rys. 2)? W ta kim przy pad ku ma my prze cież do czy -

nie nia z kil ku na sto ma źró dła mi ognia. 

Tre na ̋e ry po ̋a ro we, czy li co?
Tre na że ry po ża ro we, w szcze gól no ści ga zo we tre na że ry po ża ro we,

trud no przy po rząd ko wać do ka te go rii wy ro bów, któ rych do ty czą dy rek -

ty wy no we go po dej ścia (re gu la cje praw ne obo wiąz ko we do wdro że nia

przez wszyst kich człon ków UE, opra co wa ne w ce lu stwo rze nia jed no li -

te go sys te mu prze pi sów po zwa la ją cych na zli kwi do wa nie ba rier tech -

nicz nych). Mi mo że jest to wy rób spa la ją cy pa li wo ga zo we, nie do ty czy

go dy rek ty wa 2009/142/W, po nie waż wpro wa dza ją cy ją pol ski prze pis

(roz po rzą dze nie mi ni stra go spo dar ki z 21 grud nia 2005 r. w spra wie za -

sad ni czych wy ma gań dla urzą dzeń spa la ją cych pa li wa ga zo we, DzU

nr 263, poz. 2200 i 2201) z pew ny mi za strze że nia mi ogra ni cza de fi ni cję

do urzą dzeń uży wa nych do go to wa nia, ogrze wa nia, przy go to wy wa nia

go rą cej wo dy, oświe tle nia lub pra nia oraz pal ni ków z wy mu szo nym na -

dmu chem. 

Tre na że ry nie na le żą rów nież do ka te go rii ma szyn. W kon se kwen cji

przy jąć na le ży, że pod le ga ją one za pi som dy rek ty wy 2001/95/WE, wdro -

żo nej na te re nie Pol ski usta wą z 12 grud nia 2003 r. o ogól nym bez pie -

czeń stwie pro duk tów (DzU z 2003 r. nr 229, poz. 2275). W myśl art. 6 tej

usta wy każ dy pro dukt po wi nien speł niać wy ma ga nia norm. W pierw szej

ko lej no ści tych, któ re uzna ne zo sta ły przez Ko mi sję Eu ro pej ską za zgod -

ne z prze pi sa mi do ty czą cy mi ogól ne go bez pie czeń stwa pro duk tów

(do któ rych od nie sie nia Ko mi sja Eu ro pej ska opu bli ko wa ła w Dzien ni ku

Urzę do wym Unii Eu ro pej skiej), a w dal szej ko lej no ści in nych, do bro wol -

nych norm kra jo wych państw człon kow skich UE. 

W przy pad ku ga zo wych tre na że rów po ża ro wych pro du cen ci opie ra ją

się na nie miec kiej nor mie DIN 14097-1 Fi re fig ther tra ining fa ci li ties

i DIN 14097-2 Part 2: Gas -fu el led si mu la tion de vi ces. Oprócz wy ma gań

kon struk cyj nych i tech no lo gicz nych, w zna czą cej czę ści od no szą się one

do bez pie czeń stwa. Kształ tu ją za sa dy, któ re ma ją ogra ni czyć ry zy ko
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rys. 1. Trój stop nio wy tre na ̋ er po ̋ a ro wy „pło nà ca kuch nia” – 1° za pa le nie si´ tłusz -
czu w garn ku, 2° po ̋ ar oka pu, 3° po ̋ ar wy ki pia łe go tłusz czu na pod ło dze. Czyn ni -
kiem jest gaz pro pan -bu tan do star cza ny z bu tli za po mo cà prze wo dów. Tre na ̋ er
wy po sa ̋ o ny jest w sys tem za pal ni ków 

rys. 2. Sche mat roz miesz cze nia tre na ̋ e rów po ̋ a ro wych w sys te mie za in sta lo wa -
nym w „do mu ognio wym” na po li go nie KP PSP w Sie ra dzu. Ste ro wa nie sys te -
mem – od pa la niem i ga sze niem pal ni ków w po szcze gól nych tre na ̋ e rach – od by wa
si´ cen tral nie, z po zio mu tre ne ra pro wa dzà ce go çwi cze nia. 



i zwięk szyć bez pie czeń stwo ćwi czą cych. I tak nor my DIN 14097-1

i DIN 14097-2 sta no wią, że: 

1) sys te my wen ty la cyj ne w po miesz cze niu, w któ rym znaj du je się tre -

na żer ga zo wy, mu szą au to ma tycz nie za łą czać się przy osią gnię ciu 20%

DGW,

2) sys tem wen ty la cyj ny mu si za pew nić wy da tek 80 wy mian po wie trza

na go dzi nę z ku ba tu ry po ko ju, w któ rym znaj du je się tre na żer,

3) tem pe ra tu ra w po miesz cze niu tre nin go wym nie mo że prze kro -

czyć 250°C na wy so ko ści jed ne go me tra od po zio mu po sadz ki,

4) tre nu ją ce gru py mu szą być per ma nent nie mo ni to ro wa ne oraz nad -

zo ro wa ne przez co naj mniej dwóch wy szko lo nych i upraw nio nych in struk -

to rów,

5) na le ży za pew nić sta ły do stęp do wo dy do ce lów ga śni czych.

Każ dy, kto uczest ni czył w ćwi cze niach z wy ko rzy sta niem ga zo wych tre -

na że rów po ża ro wych, uzmy sła wia so bie jed nak, że wszyst kie opi sa ne wy -

żej wy ma ga nia są za bez pie cze nia mi pa syw ny mi i że nie spo sób

wy eli mi no wać ry zy ka zwią za ne go z bez po śred nim kon tak tem z ogniem

otwar tym. 

Lu ka do uzu peł nie nia
Wę że po żar ni cze, roz dzie la cze, ca ła ar ma tu ra wod na, mi mo że pro du -

ko wa ne są zgod nie z obo wią zu ją cy mi nor ma mi, pod le ga ją do dat ko wo

kon tro li CNBOP-PIB. We ry fi ku je ono wy rób, w szcze gól no ści pod wzglę -

dem bez pie czeń stwa, er go no mii i funk cjo nal no ści. Tre na że ry użyt ko wa -

ne są głów nie przez adep tów ośrod ków szko le nia i szkół po żar ni czych.

Czy w ta kim ra zie nie po win ny one przed od da niem do użyt ko wa nia rów -

nież prze cho dzić pro ce su do pusz cze nia, tak jak ma to miej sce w przy pad -

ku sprzę tu ra tow ni czo -ga śni cze go? 

Na pew no zmia nie ulec po win ny prze pi sy pra wa, zwłasz cza zaś roz -

po rzą dze nie do ty czą ce wa run ków bez pie czeń stwa i hi gie ny służ by stra -

ża ków Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Obo wią zu ją ce za pi sy po wsta wa ły

w 2003 r., kie dy to użyt ko wa ne by ły je dy nie tre na że ry na pa li wo sta łe (ko -

mo ry roz go rze nio we i ko mo ry z uży ciem otwar te go ognia). Wa ru nek, ja -

ki sta wia to roz po rzą dze nie – po da nia dwóch prą dów ga śni czych na każ de

źró dło ognia – nie ma za sto so wa nia przy ko mo rach (po miesz cze niach),

w któ rych są za in sta lo wa ne tre na że ry na gaz pro pan -bu tan. Wręcz prze -

ciw nie, wy ma ga nie to mo że stać w sprzecz no ści z za sa da mi ga sze nia po -

ża rów ga zów pal nych. Za sad ne wy da je się wo bec te go zre da go wa nie

prze pi sów pra wa, któ re nor mo wa ły by za sa dy bez pie czeń stwa bu do wy

i użyt ko wa nia tre na że rów po ża ro wych. Przy dat ne był yby tak że za sa dy

okre śla ją ce pod sta wo we wa run ki gra nicz ne do ty czą ce ja ko ści urzą dzeń

oraz wy tycz ne po stę po wa nia w cza sie ćwi czeń, któ re tym sa mym wy zna -

cza ły by pe wien stan dard pro jek to wa nia tre na że rów po ża ro wych.

Obec ne sta tus quo spra wia, że za pew nie nie od po wied niej ja ko ści, bez -

pie czeń stwa i funk cjo nal no ści (przy dat no ści) tre na że rów po ża ro wych da -

lej bę dzie w głów nej mie rze za le ża ło od so lid no ści i rze tel no ści pro du cen ta

(do staw cy). Użyt kow ni ko wi (jed no st ce ochro ny prze ciw po ża ro wej), któ -

ry chciał by unik nąć za ku pu tre na że ra sła bej ja ko ści, po zo sta je je dy nie pre -

cy zyj ne i szcze gó ło we przy go to wa nie spe cy fi ka cji istot nych wa run ków

za mó wie nia. 

Tre na że ry po ża ro we da ją ni czym nie za stą pio ną moż li wość ga sze nia

po ża rów w wa run kach zbli żo nych do re al nych. War to do pil no wać, aby

straż po żar na za opa try wa na by ła w pro duk ty bez piecz ne i naj wyż szej 

ja ko ści.

bryg. Radosław Jadwiszczak 
pełni słu˝b´ w KP PSP w Sieradzu

o wa o rów no waż ni kach pie nięż nych za re mont i za brak lo ka -

lu miesz kal ne go, któ re prze wi dzia ne są w roz dzia le 8 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).

Czym jest rów no wa˝ nik? 
Sa mo po ję cie (któ re mo że być za stą pio ne sło wem ekwi wa lent czy ko -

re lat) przy wo dzi na myśl stan rów no wa gi lub dą że nie do sta nu rów no wa -

gi, przy czym już jej osią gnię cie nie jest istot ne – li czy się owo dą że nie.

Ja kie jest jed nak zna cze nie te go sło wa w kon tek ście oma wia nych in sty -

tu cji okre ślo nych w usta wie o PSP? Za cznij my od obo wią zu ją cych prze -

pi sów, a do kład niej art. 77 i 78 usta wy o PSP.

Pierw szy z nich sta no wi, że stra ża ko wi mia no wa ne mu na sta łe oraz

stra ża ko wi w służ bie przy go to waw czej przy słu gu je rów no waż nik pie nięż -

ny za re mont lo ka lu miesz kal ne go lub do mu zaj mo wa ne go na pod sta wie

przy słu gu ją ce go mu ty tu łu praw ne go, zwa ny da lej „rów no waż ni kiem

za re mont”, z uwzględ nie niem norm za lud nie nia przy słu gu ją cych stra ża -

ko wi oraz człon kom je go ro dzi ny. Dla przej rzy sto ści tek stu po mi nę mniej

istot ne za pi sy usta wy, sku pia jąc się na tym pod sta wo wym. 

Zgod nie z art. 78 ust. 1 stra ża ko wi mia no wa ne mu na sta łe przy słu gu -

je na to miast rów no waż nik pie nięż ny, zwa ny da lej „rów no waż ni kiem

za brak lo ka lu miesz kal ne go”, je że li on sam lub człon ko wie je go ro dzi ny,

o któ rych mo wa w art. 75 usta wy o PSP, nie po sia da ją w miej scu peł nie -

nia służ by al bo w miej sco wo ści po bli skiej lo ka lu miesz kal ne go lub do mu
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na pod sta wie przy słu gu ją ce go im ty tu łu praw ne go. Na pod sta wie art. 79

ust. 6 usta wy o PSP mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji wy dał

roz po rzą dze nie z 18 li sto pa da 2005 r. w spra wie try bu przy zna wa nia stra -

ża ko wi Pań stwo wej Stra ży Po żar nej rów no waż ni ków pie nięż nych za re -

mont al bo za brak lo ka lu miesz kal ne go (DzU nr 241, poz. 2033, da lej:

roz po rzą dze nie). Do pre cy zo wu je ono re gu la cję usta wo wą, pre cy zu je kwe -

stie pro ce du ral ne i re gu lu je m.in. spo sób ob li cza nia sta wek rów no waż ni -

ków i usta la nia ich wy so ko ści.

Choć oma wia ne świad cze nia co do za sa dy do ty czą in nych sy tu acji,

ma ją one wie le cech wspól nych, m.in.: ad mi ni stra cyj ny tryb usta la nia pra -

wa do świad cze nia, moż li wość wy da wa nia po dob nych ro dza jów roz strzy -

gnięć w obu przy pad kach, ści słe po wią za nie wy mia ru świad cze nia

z sy tu acją ro dzin ną stra ża ka, spo sób usta la nia wy mia ru rów no waż ni ka,

a tak że spo sób rów no wa że nia (za po mo cą pie nią dza). 

Pro ce du ra
Prze pis art. 83 ust 5 usta wy o PSP nie po zo sta wia wąt pli wo ści, że spra -

wy zwią za ne z rów no waż ni ka mi za re mont al bo za brak lo ka lu miesz -

kal ne go roz strzy ga się w dro dze de cy zji ad mi ni stra cyj nej. Jest to jed no -

znacz ne ode sła nie do try bu ad mi ni stra cyj ne go i w oczy wi sty spo sób łą -

czy się z po ję ciem spra wy ad mi ni stra cyj nej. Co waż ne, uży cie

sfor mu ło wa nia „de cy zja ad mi ni stra cyj na” (jest prze ja wem za koń czo ne go

po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go) sta no wi dla or ga nu PSP czy tel ną in for -

ma cję o tym, że da ny ro dzaj spraw pod le ga re żi mo wi praw ne mu usta wy 

z 14 czerw ca 1964 r. Ko deks po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go 

(DzU z 2016 r. poz. 23, ze zm., da lej: kpa)

W pierw szej ko lej no ści wy pa da więc opi sać wza jem ny sto su nek od -

po wied nich prze pi sów usta wy o PSP do prze pi sów kpa. Prze pi sy usta wy

o PSP są w tym wy pad ku tzw. pra wem ma te rial nym (usta na wia ją cym da -

ną ma te rię), na to miast prze pi sy kpa peł nią ro lę prze pi sów o cha rak te rze

stric te pro ce du ral nym, tzn. usta na wia ją cych wła ści we try by i spo so by

dzia ła nia or ga nu PSP pro ce du ją ce go w spra wie. 

War to w tym miej scu po wie dzieć kil ka słów na te mat sa me go po stę -

po wa nia ad mi ni stra cyj ne go i de cy zji ad mi ni stra cyj nej. Ca łe za gad nie nie

w za sa dzie spro wa dza się do kwe stii spra wy ad mi ni stra cyj nej i koń czą -

ce go ją ak tu, tj. de cy zji ad mi ni stra cyj nej. Przy to czę w tym miej scu cie ka -

wy frag ment uza sad nie nia wy ro ku NSA z 31 sierp nia 1984 r., za cho wu ją cy

ak tu al ność do dziś, a od no szą cy się do spo so bu, w ja ki usta wo daw ca wpro -

wa dził do sys te mu praw ne go in sty tu cje oma wia nych rów no waż ni ków.

„Gdy upraw nie nia stro ny nie po wsta ją bez po śred nio z mo cy pra wa, lecz

w wy ni ku kon kre ty za cji nor my praw nej, or gan ad mi ni stra cji – je śli nie

jest prze wi dzia na in na for ma je go dzia ła nia – obo wią za ny jest do ko nać

tej kon kre ty za cji w dro dze de cy zji ad mi ni stra cyj nej” (wy rok NSA 

z 31 sierp nia 1984 r. SA/Wr 430/84 OSPiKA 1986/9-10, poz. 176). 

Po wyż sze od no si się do sy tu acji, w któ rej pra wo nie gwa ran tu je upraw -

nień kon kret nym oso bom lub pod mio tom, tyl ko usta na wia upraw nie nie

w spo sób ge ne ral ny (np. uży wa jąc okre śleń „stra ża ko wi przy słu gu je rów -

no waż nik, je że li”), a kon kre ty za cję po zo sta wia wła ści wym or ga nom, usta -

na wia jąc tryb po stę po wa nia, np. tryb ad mi ni stra cyj ny – na wnio sek.

Spra wa ad mi ni stra cyj na to spra wa kon kret nej jed nost ki (in dy wi du al -

na spra wa kon kret ne go stra ża ka), roz strzy ga na przez or gan ad mi ni stra cji

pu blicz nej (or gan PSP), na le żą ca do wła ści wo ści te go or ga nu. Każ da spra -

wa ma swój pod miot, przed miot i wła ści wą pod sta wę w po sta ci kon kret -

nych prze pi sów, bo tyl ko na ich pod sta wie moż li we jest wy da nie de cy zji

ad mi ni stra cyj nej koń czą cej po stę po wa nie w da nej spra wie i roz strzy ga ją -

cej ją co do isto ty. Tym wła śnie jest de cy zja ad mi ni stra cyj na – wład czym

prze ja wem dzia ła nia or ga nu ad mi ni stra cji pu blicz nej, ma ją cym wpływ

na sfe rę praw i obo wiąz ków pod mio tu, wo bec któ re go de cy zję wy da no.

Już sa ma usta wa o PSP prze wi du je sze reg roz strzy gnięć (de cy zji)

w spra wach in te re su ją cych nas z punk tu wi dze nia przy zna wa nia rów no -

waż ni ków. Z dys po zy cji art. 83 ust. 5 usta wy o PSP wy wnio sko wać mo -

że my, że usta wo daw ca prze wi dział moż li wość wy da nia de cy zji

w przed mio cie: 

1) przy zna nia rów no waż ni ka za re mont,

2) od mo wy przy zna nia rów no waż ni ka,

3) zwro tu rów no waż ni ka za re mont,

4) przy zna nia rów no waż ni ka za brak lo ka lu,

5) od mo wy przy zna nia rów no waż ni ka za brak lo ka lu,

6) zwro tu rów no waż ni ka za brak lo ka lu.

Po za wy żej przed sta wio ny mi ist nie je jesz cze ca ła ga ma roz strzy gnięć

(de cy zji), któ rych wy da nie umoż li wia ją prze pi sy pro ce du ral ne za war te

w kpa, m.in.: de cy zja w spra wie wy ga śnię cia, uchy le nia, zmia ny tu dzież

stwier dze nia nie waż no ści de cy zji już wy da nej w spra wie rów no waż ni ka

za re mont al bo za brak lo ka lu.

Cie ka wost ką jest wy rok Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go 

z 30 sierp nia 2001 r. (sygn. I SA 600/00), zgod nie z któ rym: „utra ta (…)

upraw nień przez stra ża ka do po bie ra nia rów no waż ni ka pie nięż ne go

za brak lo ka lu miesz kal ne go nie po wo du je au to ma tycz nie z mo cy pra wa

wstrzy ma nia te go świad cze nia. De cy zja jest tym ak tem, któ ry stwier dza,

że stra żak utra cił upraw nie nia do dal sze go po bie ra nia rów no waż ni ka

za brak lo ka lu miesz kal ne go i nie mo że go otrzy my wać. O ile więc or gan

orze ka ją cy w spra wie usta li w spo sób nie bu dzą cy wąt pli wo ści, że stra żak

utra cił upraw nie nia do dal sze go po bie ra nia rów no waż ni ka, to wi nien

w roz strzy gnię ciu de cy zji dać te mu wy raz i jed no cze śnie orzec o wstrzy -

ma niu wy pła ty rów no waż ni ka za brak lo ka lu miesz kal ne go przy zna ne go
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wcze śniej szą de cy zją (...)”. Jest to spe cy ficz ny ro dzaj roz strzy gnięć, zwa -

ny de cy zja mi o utra cie upraw nie nia. Moż na po wie dzieć, że zo stał wy pra -

co wa ny przez dok try nę i orzecz nic two.

Sy tu acja ro dzin na
Oma wia ne świad cze nia są ści śle zwią za ne z sy tu acją ro dzin ną stra ża -

ka. Po pierw sze, sa mo upraw nie nie do rów no waż ni ka za brak lo ka lu zwią -

za ne jest z nie po sia da niem przez stra ża ka ani żad ne go z człon ków je go

ro dzi ny ty tu łu praw ne go do lo ka lu w miej scu peł nie nia służ by i w miej -

sco wo ści po bli skiej. Wy miar rów no waż ni ka za re mont lo ka lu usta la ny jest

na to miast z uwzględ nie niem norm za lud nie nia przy słu gu ją cych stra ża ko -

wi oraz człon kom je go ro dzi ny.

We dług art. 75 usta wy o PSP człon ka mi ro dzi ny stra ża ka, któ rych

uwzględ nia się przy przy dzia le lo ka lu miesz kal ne go, są po zo sta ją cy ze

stra ża kiem we wspól nym go spo dar stwie

do mo wym: mał żo nek, dzie ci (o któ rych

mo wa w art. 67 ust. 2 usta wy o PSP), ro -

dzi ce stra ża ka i je go mał żon ka bę dą cy

na je go wy łącz nym utrzy ma niu lub je że li

ze wzglę du na wiek, in wa lidz two al bo

in ne oko licz no ści są nie zdol ni do wy ko -

ny wa nia za trud nie nia, przy czym za ro -

dzi ców uwa ża się rów nież oj czy ma

i ma co chę oraz oso by przy spo sa bia ją ce.

Po wyż sza sys te ma ty ka (z po wo du

bra ku in nych od nie sień w usta wie o PSP)

znaj du je rów nież za sto so wa nie w po stę -

po waniach w spra wach rów no waż ni ków

za re mont al bo za brak lo ka lu, a prze słan ki okre ślo ne w art. 75 wy ko rzy -

sty wa ne są do oce ny, czy w kon kret nej (in dy wi du al nej) spra wie da na oso -

ba mo że zo stać na po trze by po stę po wa nia uzna na za człon ka ro dzi ny

stra ża ka. Po stę po wa nie ta kie ma do no śne zna cze nie, zwłasz cza że prze pi -

sy roz po rzą dze nia usta la ją za sa dy okre śla nia wy so ko ści świad czeń w ten

spo sób, że w przy pad ku rów no waż ni ka za re mont lo ka lu staw kę usta la się,

mno żąc kwo tę 99,51 zł przez licz bę norm za lud nie nia przy słu gu ją cych stra -

ża ko wi. Licz bę przy słu gu ją cych norm za lud nie nia or gan ad mi ni stra cji usta -

la na pod sta wie oce ny sta nu fak tycz ne go. Po dob nie w spra wach, któ rych

przed mio tem jest usta la nie upraw nie nia do rów no waż ni ka za brak lo ka -

lu – wy so kość rów no waż ni ka uza leż nio na jest od te go, czy funk cjo na -

riusz – wnio sko daw ca jest stra ża kiem sa mot nym, czy też ma ro dzi nę

w ro zu mie niu usta wy o PSP. Dla stra ża ka sa mot ne go staw ka rów no waż ni -

ka wy no si 5,19 zł dzien nie, a dla stra ża ka z ro dzi ną 10,39 zł dzien nie. 

Wy so koÊç sta wek
Oma wia ne rów no waż ni ki są rów no waż ni ka mi pie nięż ny mi (rów no -

wa żą za po mo cą środ ków pie nięż nych). Sprawdź my zatem, w ja ki spo -

sób pra wo daw ca okre ślił ich staw ki, a więc jak w je go oczach wy glą da to

rów no wa że nie.

Staw ka rów no waż ni ka za re mont lo ka lu wy no si 99,51 zł za każ dą nor -

mę za lud nie nia przy słu gu ją cą stra ża ko wi. Staw ka rów no waż ni ka za brak

lo ka lu wy no si 5,19 zł al bo 10,39 zł dzien nie. Wy pła ta rów no waż ni ka za re -

mont lo ka lu od by wa się raz w ro ku, na mo cy osta tecz nych de cy zji ad mi -

ni stra cyj nych usta la ją cych to upraw nie nie. Wy pła ta rów no waż ni ka za brak

lo ka lu na stę pu je zaś cy klicz nie, co mie siąc, lecz na le ży pa mię tać, że u pod -

staw tej czyn no ści le żą prze pi sy roz po rzą dze nia oraz osta tecz ne de cy zje

w przed mio cie przy zna nia rów no waż ni ków. 

Wi docz ne są tu róż ni ce w cha rak te rze świad czeń. Rów no waż nik za re -

mont lo ka lu kom pen su je wy dat ki po nie sio ne na re mont lo ka lu jed no ra zo -

wo (raz do ro ku), a kwe stia je go wy so ko ści jest de cy zją usta wo daw cy,

któ ry za gwa ran to wał tu pe wien stan dard utrzy ma nia rów no wa gi. Świad -

cze nie jest w pew nym sen sie ekwi wa len tem pie nięż nym kosz tów re mon -

tu lo ka lu. Od mien nie wy glą da to w przy pad ku rów no waż ni ka za brak

lo ka lu. Rów no wa ży on bo wiem stan bra ku lo ka lu miesz kal ne go w miej -

scu peł nie nia służ by lub w miej sco wo ści po bli skiej. Pra wo do rów no waż -

ni ka ist nie je więc tak dłu go, jak dłu go trwa stan le żą cy u pod staw de cy zji

usta la ją cej upraw nie nie do nie go. Wy pła ta usta je z chwi lą uzy ska nia ty -

tu łu praw ne go do lo ka lu, lecz sam rów no waż nik nie jest za mien ni kiem

lo ka lu, a je dy nie rów no wa ży je go bra k. To bar dzo waż ny ak cent, gdyż

w za ło że niach usta wo daw cy to in sty tu cja po mo cy fi nan so wej, o któ rej

mo wa w art. 80 usta wy o PSP sta no wi ekwi wa lent lo ka lu miesz kal ne go.

Pa mię taj my, że za rów no w przy pad ku po mo cy fi nan so wej, jak i rów -

no waż ni ka za brak lo ka lu za sięg prze strzen ny świad czeń obej mu je miej -

sce peł nie nia służ by i miej sco wość

po bli ską. Zwa żyw szy na oko licz ność, że

sta tus miej sco wo ści po bli skiej usta la ny

jest na pod sta wie cza su do jaz du z da nej

miej sco wo ści do miej sca peł nie nia służ -

by, wie lu stra ża ków trak tu je go ja ko

rów no waż nik za do jaz dy, co nie jest

zgod ne z praw dą. Z dru giej jed nak stro -

ny sta no wi przy kład te go, że od biór cha -

rak te ru świad cze nia przez śro do wi sko

jest zbli żo ny do ro li, ja ką świad cze niu

te mu przy pi sał sam usta wo daw ca, tj.

rów no wa że niu uciąż li wo ści zwią za nych

z bra kiem lo ka lu w miej scu peł nie nia

służ by lub w miej sco wo ści po bli skiej. Za miej sco wość po bli ską uwa ża się

miej sco wość, do któ rej czas do jaz du pu blicz ny mi środ ka mi trans por tu

prze wi dzia ny w roz kła dzie jaz dy, łącz nie z prze siad ka mi, nie prze kra cza

w obie stro ny dwóch go dzin, li cząc od sta cji (przy stan ku) naj bliż szej miej -

sca peł nie nia służ by do sta cji (przy stan ku) naj bliż szej miej sca za miesz ka -

nia. Do cza su te go nie wli cza się do jaz du do i od sta cji (przy stan ku)

w ob rę bie miej sco wo ści, z któ rej stra żak do jeż dża oraz miej sco wo ści,

w któ rej wy ko nu je obo wiąz ki służ bo we. Ta de fi ni cja spra wia, że mi mo

stric te tech nicz ne go cha rak te ru przy wo ła ne go prze pi su ła two o sko ja rze -

nia z rów no wa że niem do jaz dów.

Wy so kość sta wek jest od gór nie usta lo na prze pi sa mi roz po rzą dze nia

i w obec nym sta nie praw nym sztyw na. Roz po rzą dze nie nie prze wi du je

wzro stu staw ki, tak jak to ma miej sce w przy pad ku ana lo gicz nych rów -

no waż ni ków w Po li cji. Na mar gi ne sie war to od no to wać, że re gu la cje po -

prze dza ją ce obec nie obo wią zu ją ce roz po rzą dze nie za kła da ły co rocz ny

wzrost sta wek rów no waż ni ków.

Co waż ne, rów no waż ni ki są ści śle zwią za ne z in ny mi świad cze nia mi

z roz dzia łu 8 usta wy o PSP. De cy zja usta na wia ją ca upraw nie nia do rów -

no waż ni ka za brak lo ka lu po zo sta je w obie gu praw nym do mo men tu zy -

ska nia wa lo ru osta tecz no ści przez de cy zję przy zna ją cą po moc fi nan so wą

na za kup lo ka lu lub do mu. Od te go mo men tu stra żak, któ re mu przy zna no

po moc fi nan so wą, upraw nio ny bę dzie do wy stą pie nia z wnio skiem o rów -

no waż nik za re mont lo ka lu. Po wyż sze przy wo dzi na myśl sys tem na czyń

po łą czo nych. 

Ty le ty tu łem wpro wa dze nia do za gad nień rów no waż ni ków za re mont

i za brak lo ka lu miesz kal ne go. Zwa żyw szy du że za in te re so wa nie tą pro -

ble ma ty ką, rów no waż ni ki te zo sta ną omó wio ne sze rzej w od ręb nych opra -

co wa niach. 

st. sekc. Do mi nik Ka bat peł ni słu˝ b´ w Biu rze Lo gi sty ki w KG PSP
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PRAWO W SŁUŻBIE

„Utrata (…) uprawnieƒ przez stra˝aka
do pobierania równowa˝nika pieni´˝nego
za brak lokalu mieszkalnego nie powoduje
automatycznie z mocy prawa wstrzymania
tego Êwiadczenia. Decyzja jest tym aktem,

który stwierdza, ˝e stra˝ak utracił
uprawnienia do dalszego pobierania

równowa˝nika za brak lokalu mieszkalnego
i nie mo˝e go otrzymywaç.”
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Sposoby na stre s

TO MASZ ZA LAS

Umiejętność
odpoczywania 
to w dzisiejszych
czasach
trudna sztuka,
warta jednak
opanowania.
Reżimowi pracy
powinien
towarzyszyć reżim
odpoczynku. 

i gdy wcze śniej nie me dy to wa łem.

Kie dy zja wi łem się w ośrod ku zen,

od ra zu po sa dzo no mnie na ma tę. 

Ro bi łem to, co wszy scy – kon cen tro wa łem się

na od de chu. Sie dzie li śmy nie ru cho mo przez

35 mi nut. Po kil ku mi nu tach za czą łem od czu -

wać dys kom fort w oko li cy ko lan, póź niej ból.

Wy trzy ma łem do prze rwy, któ ra trwa ła nie ste ty

tyl ko kil ka mi nut. Roz po czę li śmy dru gą run dę

sie dze nia. Ból sta wał się nie do wy trzy ma nia.

Osią gną łem próg swo ich moż li wo ści – po my -

śla łem. Ja koś do trwa łem do prze rwy, po któ rej

mia ła na stą pić ostat nia, trze cia run da nie ru cho -

me go sie dze nia w nie wy god nej po zy cji. My śla -

łem o uciecz ce, jed nak po wa ga miej sca i wstyd

po wstrzy ma ły mnie przed ta kim kro kiem. Usia -

dłem. Już po kil ku chwi lach za czą łem od czu wać

eks tre mal ny ból. My śla łem, że pęk ną mi ko la -

na i ple cy. Wy da wa ło mi się, że za raz wy buch -

nę pła czem. A za chwi lę, że śmie chem. Te raz

na praw dę do tkną łem gra nic mo ich moż li wo ści.

A przede mną jesz cze pół go dzi ny ta kie go cier -

pie nia. Je śli ist nie je pie kło, tak mu si wy glą -

dać – po ja wi ło się w umy śle. Z bez rad no ści

sku pi łem się cał ko wi cie na od de chu. Wdech

i wy dech. Wdech i wy dech… Z każ dym od de -

chem ból sta wał się co raz sil niej szy. Nic nie ist -

nia ło, tyl ko wszech ogar nia ją cy ból. Na gle stał

się cud. W jed nym mo men cie zo sta łem za la ny

bło go ścią. Po bó lu nie by ło śla du, ja roz pły wa -

łem się w eks ta zie. Jak bym prze kro czył ja kiś

ma gicz ny próg. Choć prak ty ko wa łem póź niej

wie le lat, ni gdy wię cej cze goś ta kie go nie do -

świad czy łem.”

Cze go uczy nas po wyż sza opo wieść? Adept

zen do świad cza ją cy eks tre mal ne go bó lu na gle

za czął od czu wać bło gość. Czy to moż li we? Jak

wy tłu ma czyć to, co się wy da rzy ło w or ga ni zmie

na po zio mie fi zjo lo gicz nym?

Czym sà en dor fi ny?
W po przed nim ar ty ku le przyj rze li śmy się

cu dow nej re ak cji stre so wej na sze go or ga ni -

zmu. W od po wie dzi na za gro że nie w cią gu

ułam ka se kun dy na stę pu je ca ła ka ska da zja -

wisk, któ re ma ją zwięk szyć szan sę na wyj ście

ca ło z za gra ża ją cej sy tu acji. Dzie je się to w du -

żej mie rze dzię ki ak ty wa cji współ czul ne go

ukła du ner wo we go oraz wy dzie la nia hor mo -

nu – ad re na li ny. 

Hi sto ria adep ta zen opi su je in ny ro dzaj stre -

su – zwią za ny z do świad cze niem eks tre mal -

nego bó lu. Ja kim cu dem ból zmie nił się

w bło gość?

Nasz or ga nizm jest nie zba da nym jesz cze

do koń ca, cu dow nym wy two rem na tu ry. W to -

ku ewo lu cji po wsta ły licz ne sys te my po ma ga ją -

ce nam od po wie dzieć na prze róż ne wy zwa nia,

przed ja ki mi sta wia nas ży cie. Układ hor mo nal -

ny jest jed nym z naj bar dziej skom pli ko wa nych

sys te mów. Ad re na li na da je nam do dat ko wą si łę

i znie czu la nasz układ ner wo wy, jed nak w sy tu -

acjach eks tre mal ne go bó lu mo gła by nie wy star -

czyć. Dla te go ma my jesz cze ca łą gru pę

hor mo nów, któ rych za da niem jest ma sko wa nie

bó lu – to en dor fi ny. Wy dzie la ją się na wet

przy umiar ko wa nym wy sił ku fi zycz nym, ale

w sy tu acjach eks tre mal nych je ste śmy ni mi

po pro stu za le wa ni. 

Oprócz te go, że znie czu la ją nas na ból i po -

pra wia ją na strój, zwięk sza ją wy trzy ma łość or -

ga ni zmu, aby śmy mo gli kon ty nu ować na sze

za da nie. Bu do wą che micz ną przy po mi na ją mor -

fi nę, są wy twa rza ne w ośrod ko wym ukła dzie

ner wo wym. Po tocz nie zwa ne są hor mo na mi
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szczę ścia. Wspo ma ga ją po nad to dzia ła nie in -

nych hor mo nów uak tyw nia nych w sta nach kry -

tycz nych.

W dzi siej szym ży ciu do świad cze nie stre su

czę ściej do ty czy na szej psy chi ki niż cia ła. Czę -

ściej ma my do czy nie nia z bó lem emo cjo nal nym

niż bó lem fi zycz nym. Czy w przy pad ku te go

pierw sze go też wy dzie la ją się en dor fi ny? 

W kul to wym fil mie „Grek Zor ba” głów ny

bo ha ter, ży ją cy peł nią ży cia, w pew nym mo -

men cie zwie rza się swo je mu no wo po zna ne mu

przy ja cie lo wi: „Miesz ka we mnie dia beł, któ ry

mi roz ka zu je, a ja ro bię to, co mi ka że. Ile kroć

przy tło czy mnie ja kieś uczu cie, jak by mnie

chcia ło udu sić, wo ła: Za tańcz!, a ja tań czę i to

przy no si mi ulgę. Kie dy mój sy nek Di mi tra kis

zmarł w Chal ki di ke, też po de rwa łem się i za czą -

łem tań czyć. Krew ni i przy ja cie le, wi dząc mnie

tań czą ce go nad cia łem, rzu ci li się, aby mnie po -

wstrzy mać. Zor ba osza lał! – krzy cze li. – Zor ba

osza lał! Ale gdy bym w tam tej chwi li nie za czął

tań czyć, na praw dę osza lał bym z bó lu. Był to

mój pier wo rod ny, miał trzy lat ka, nie mo głem

znieść je go stra ty”.

Na sze re ak cje na stres mo gą być bar dzo róż -

ne. Kul tu ra cen zo ru je pew ne za cho wa nia. A jed -

nak ci, któ rzy ży ją bli sko na tu ry, po tra fią pod dać

się le czą cej si le na szych na tu ral nych re ak cji. Or -

ga nizm sam wie, co jest dla nie go naj lep sze. 

Ta niec to jed na z czyn no ści pro du ku ją cych en -

dor fi ny. 

Co jesz cze wy twa rza en dor fi ny?
Oprócz krań co we go bó lu i tań ca en dor fi ny

w du żych ilo ściach wy twa rza ne są tak że pod -

czas dłu gie go, wy czer pu ją ce go bie gu. Kie dy

prze kra cza my swo je gra ni ce, or ga nizm od czy -

tu je sy gnał, za gro że nie po nad mia rę i za czy na je

wy twa rzać. To wa rzy szą te mu pod wyż szo ny na -

strój i ener gia. Dla te go tak wie le osób mo że uza -

leż nić się od bie ga nia. Wie lu spor tow com zna ne

jest zja wi sko eu fo rii bie ga cza – nie do tle nio ny,

wy czer pa ny or ga nizm włą cza tryb awa ryj ny

i za czy na wy twa rzać ogrom ne ilo ści hor mo nów.

Ba da nia po ka zu ją, że po ziom en dor fin zna czą -

co zwięk sza się, gdy przez co naj mniej pół go -

dzi ny utrzy mu je my na sze tęt no na po zio mie

70% – 80% war to ści tęt na mak sy mal ne go. A je -

że li prze dłu ży my tre ning do peł nej go dzi ny, or -

ga nizm wy pro du ku je pięć do sied miu ra zy

wię cej te go hor mo nu szczę ścia. Jest on an ti do -

tum na stres. Nie ko niecz nie po trze bu je my eks -

tre mal nych prze żyć, aby en dor fi ny za czę ły się

wy twa rzać. Tak na praw dę każ dy ruch, wy si łek

fi zycz ny sty mu lu je ich pro duk cję. Tak że upra -

wia nie sek su, ostre przy pra wy (np. pieprz 

cay en ne) oraz śmiech, ła skot ki sty mu lu ją mózg

do wy twa rza nia en dor fin. 

Mu si my jed nak pa mię tać o za sa dzie „Opti -

mum to nie mak si mum”. Funk cją en dor fin jest

umoż li wie nie nam prze ży cia i spraw ne go dzia -

ła nia w eks tre mal nych, za gra ża ją cych wa run -

kach. Dzię ki nim mo że my dzia łać dłu żej,

przy jem niej, bez bó lu. W dłuż szej per spek ty wie

mo że się to jed nak na nas ze mścić. Mak sy mal -

ne ob cią że nie or ga ni zmu, wy si łek fi zycz ny 

po nad si ły mo że pro wa dzić do kon tu zji i wy -

nisz cze nia or ga ni zmu. Po nad to en dor fi ny mo gą

przy czy nić się do po wsta nia uza leż nie nia. Do -

świad cza jąc ich cu dow ne go dzia ła nia, mo że my

za cząć or ga ni zo wać swo je ży cie w ten spo sób,

że sta ną się one środ kiem i jed no cze śnie ce lem

sa mym w so bie. A każ de uza leż nie nie ma swo -

je kosz ty. In ne, waż ne ob sza ry na sze go ży cia

mo gą zo stać za nie dba ne. Zna ny te ra peu ta uza -

leż nień Ga bor Ma te po wie dział: „Każ de uza leż -

nie nie za czy na się od cier pie nia i koń czy

cier pie niem”. Po za tym bę dąc pod wpły wem ta -

kich hor mo nów, mo że my po dej mo wać nie ra cjo -

nal ne de cy zje. Wie lu hi ma la istów czy al pi ni stów

wy so ko w gó rach do świad czy ło efek tu eu fo rii

wy so ko ścio wej, zwią za nej z dzia ła niem en dor -

fin na sku tek nie do tle nie nia mó zgu. W ta kich sy -

tu acjach wy ka zy wa li oni dziw ne za cho wa nia,

np. po rzu ca li sprzęt, zo sta wia li ubiór, do świad -

cza li ha lu cy na cji. Nie trud no za uwa żyć, że mo -

że to mieć tra gicz ne kon se kwen cje, włącz nie

z utra tą ży cia. 

Aby unik nąć uza leż nie nia od ad re na li ny i en -

dor fin, po trze bu je my mą drze za rzą dzać go spo -

dar ką hor mo nal ną.

Ad re na li na (opi sa na w po przed nim ar ty ku le)

da je nam „nad przy ro dzo ną” si łę w mo men tach

za gro że nia. Wy dzie la się po to, aby śmy mo gli

wy ko nać okre ślo ne za da nie, za tem po przez pra -

cę po win ni śmy spa lić na gro ma dzo ną ad re-

na li nę – w myśl za sa dy „Od re aguj, za nim od -

pocz niesz”. Wy star czy do te go 20 mi nut bie gu

z tęt nem dwa ra zy wyż szym niż na sze spo czyn -

ko we. En dor fi ny mo gą uła twić na sze ży cie, je -

śli pro du ku je my je z umia rem. Ta niec, śmiech,

wy si łek nie prze kra cza ją cy na szych moż li wo ści,

umiar ko wa ne ilo ści ostrych przy praw i gorz kiej

cze ko la dy po win ny wy star czyć dla za cho wa nia

do bro sta nu. 

Sys tem hor mo nal ny – tak jak każ dy in -

ny – nie lu bi być nad uży wa ny. Aby w dłuż szej

per spek ty wie za cho wać zdro wie, po trze bu je my

po od re ago wa niu na uczyć się efek tyw nie od po -

czy wać. Wy pra co wa nie zdro wych na wy ków

mo że po móc zbu do wać sta bil ną rów no wa gę

i szczę ście krok po kro ku.

Jak efek tyw nie od po czy waç?
Ro bert Ko rze niow ski, czte ro krot ny mistrz

olim pij ski, py ta ny o to, w ja ki spo sób był w sta -

nie tak dłu go od no sić suk ce sy od po wie dział:

„Mia łem bar dzo mą drych spon so rów. Wy kła da li

pie nią dze – ocze ki wa li efek tów w dłu gim okre -

sie. Wraz z tre ne ra mi opra co wa li dla mnie, co

oczy wi ste – re żim tre nin gów oraz – co mniej

oczy wi ste – re żim od po czyn ku. To po zwo li ło mi

wie lo krot nie sta nąć na po dium, ale tak że po za -

koń cze niu ka rie ry prze trwać wy czer pu ją cą pra -

cę w kor po ra cji”.

Od po czy wa nie jest jed ną z kom pe ten cji ra -

dze nia so bie ze stre sem w pro gra mie 8xO Woj -

cie cha Eichel ber ge ra. Wie le osób uwa ża, że

naj trud niej szą dla więk szo ści lu dzi. Nie po tra fi -

my od po czy wać. Nie po ma ga nasz umysł, któ -

ry ma swo je ce le, chce coś osią gać, być

naj lep szy, dać ra dę, spraw dzić się, za pew nić

nam bez piecz ną, go dzi wą przy szłość. Nie uła -

twia spra wy na sza fi zjo lo gia – kie dy ad re na li -

na i en dor fi ny prze sta ją znie czu lać, roz po -

czy na ją się pro ce sy na praw cze w or ga ni zmie, co

mo że być bo le sne.

Aby na uczyć się efek tyw nie od po czy wać,

po trze bu je my trzech rze czy:

1 po pierw sze stać się świa do mym sy gna łów

swo je go or ga ni zmu,

1 po dru gie na uczyć się prze cho dzić z try bu

dzia ła nia do try bu by cia,

1 po trze cie wdro żyć re żim od po czyn ku

w cy klu rocz nym, ty go dnio wym, do bo wym oraz

sto so wać mi kro przer wy. 

W po przed nim ar ty ku le po zna li śmy ostrze -

że nia i wy łą cze nia na sze go or ga ni zmu – mo -

men ty, w któ rych sys tem do ma ga się re se tu.

Po ja wia ją ce się bó le mię śni i sta wów, pro ble my

ze snem, wy bu dza nie się w no cy, nie pla no wa ne

po bud ki z po czu ciem lę ku po mię dzy 3.00 a 5.00

ra no, week en do wy nie po kój, draż li wość – to

ostrze że nia, że prze kra cza my próg har mo nij ne -

go dzia ła nia. Je że li nie zare agu je my na ostrze -

że nia, or ga nizm za cznie wy łą czać pew ne

funk cje – po ja wią się pro ble my z pa mię cią, osła -

bie nie skó ry, wło sów i pa znok ci, ma to we oczy,

brak chę ci na seks, wy co fa nie z kon tak tów spo -

łecz nych. Po win ni śmy na uczyć się do strze gać te

sy gna ły i od po wied nio na nie re ago wać. Ge ne -

ral nie wszyst kie one mó wią do nas: „Czas na od -

po czy nek”. Or ga nizm sam się zre ge ne ru je, sam

od pocz nie. Po dob nie psy chi ka. Na sze za da nie

po le ga na za pew nie niu od po wied nich wa run -

ków, aby te pro ce sy mo gły się zre ali zo wać.

Prze rwa ozna cza prze łą cze nie się z try bu dzia -

ła nia na tryb by cia (al bo przy naj mniej dra stycz -

ne zwol nie nie tem pa dzia ła nia). 

Co to zna czy „byç”?
Być ozna cza przyj mo wać rze czy wi stość ta -

ką, ja ka jest, bez in ten cji zmie nia nia cze go kol -

wiek. Być ozna cza za trzy mać się.
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Nasz umysł w try bie dzia ła nia był bar dzo

spraw ny. W od po wie dzi na co dzien ne wy zwa -

nia wy se lek cjo no wał to, co naj waż niej sze, za -

mro ził nie po trzeb ne re ak cje, aby osią gnąć

za mie rzo ne ce le. Ta ki tryb jest nie zbęd ny

w więk szo ści za wo dów. Na nie wie le zda ła by się

po moc stra ża ka przy ra to wa niu ży cia in nych,

kie dy w środ ku ak cji za czął by pła kać al bo wy -

co fał by się, spa ra li żo wa ny lę kiem. Jed nak po ak -

cji wszyst kie na sze prze ży cia mu szą zo stać

zin te gro wa ne. Aby mo gło to się wy da rzyć,

umysł po trze bu je zwol nić. Im dłu żej dzia ła li -

śmy, tym szyb ciej pra co wał – ni czym spor to wy

sa mo chód pę dzą cy na szó stym bie gu z pręd ko -

ścią 180 km/h po au to stra dzie. Nic dziw ne go, że

nie po tra fi się za trzy mać od ra zu. Wrzu ce nie

na luz nie ozna cza na głe go spo ko ju. To ra czej

po zwo le nie na to, aby umysł za czął po wo li

zwal niać.

Żo na po li cjan ta z wy dzia łu kry mi nal ne go

opo wia da ła kie dyś o na wy ku swo je go mę -

ża – każ de go dnia po przyj ściu z pra cy sia dał

przed wiel kim akwa rium z ryb ka mi i wpa try wał

się w nie przy naj mniej przez go dzi nę. Nie my -

ślał, lecz po zwa lał my ślom pły nąć. To po ma ga -

ło mu zin te gro wać do świad cze nia z ca łe go dnia.

Do ko na to się szyb ciej, je że li wcze śniej od re ago -

wa li śmy stres ru chem, czy li spa li li śmy hor mo ny.

Przej ście do try bu by cia nie ozna cza nie obec -

no ści my śli. Bę dą się one po ja wia ły. Wszyst kie

nie do mknię te spra wy bę dą po wra ca ły – ta ka jest

na tu ra umy słu. Kłót nia z sze fem czy ko le gą,

trau ma tycz ne do świad cze nie pod czas ak cji ra -

tow ni czej, nie za słu żo na (lub za słu żo na) kry ty -

ka – to kil ka przy kła dów. Nie cho dzi o to, by się

od te go od ciąć, lecz aby wy go spo da ro wać prze -

strzeń, w któ rej prze ży je my w peł ni emo cje,

na któ re nie by ło cza su i prze strze ni, kie dy po -

trze bo wa li śmy dzia łać. Po móc w tym mo że

zmia na oto cze nia lub ro bie nie te go, cze go nie

ro bi my w pra cy. Węd ko wa nie, jaz da na ro we -

rze, urlop nad mo rzem al bo w gó rach oraz ty siąc

in nych rze czy, któ re są dla nas przy jem ne. 

Re ̋im od po czyn ku
Czę sto ma my pro ble my z od po czy wa niem.

Nie przy kła da my do te go na le ży tej wa gi al bo

ma my prze ko na nia, któ re nie po zwa la ją nam od -

po czy wać. Po móc mo że wpro wa dze nie re żi mu

od po czyn ku, wspo mnia ne go przez mi strza 

Ko rze niow skie go, w róż nych cza so wych per -

spek ty wach.

W cy klu rocz nym ide al nym roz wią za niem

jest urlop let ni i zi mo wy. Od cha rak te ru pra cy

za le ży, jak dłu go po trze bu je my się re ge ne ro wać.

W więk szo ści przy pad ków spraw dza się za sa da,

że aby po rząd nie na ła do wać ba te rie, po trze bu -

je my trzy ty go dnio we go urlo pu. Pierw szy ty -

dzień po zwo li zwol nić tem po i zy skać dy stans

do pra cy, w dru gim re al nie wy pocz nie my,

w trze cim przy go tu je my się psy chicz nie do po -

wro tu do pra cy. W trak cie urlo pu war to po świę -

cić tro chę cza su na wy pra co wa nie po zy tyw nych

na wy ków sprzy ja ją cych re ge ne ra cji or ga ni zmu

(np. od dech prze po no wy, pi cie wo dy z cy try ną

na czczo, ćwi cze nia fi zycz ne, roz cią ga nie cia ła,

ro bie nie cze goś, co spra wia nam przy jem ność). 

W per spek ty wie ty go dnio wej pa mię taj my,

aby przed week en dem po za my kać w pra cy te

spra wy, któ re moż na, a póź niej ja sno okre ślić

czas, w któ rym bę dzie my od po czy wa li. Zrób my

w week end coś, co spra wia nam przy jem -

ność – sport, węd kar stwo, czy ta nie, pra ca

w ogród ku. W nie dzie lę wie czo rem war to za pla -

no wać ko lej ny ty dzień. Je że li pra cu je my w try -

bie zmia no wym, pla no wa nie od po czyn ku mo że

być więk szym wy zwa niem. War to jed nak prze -

my śleć nasz gra fik, skru pu lat nie pla nu jąc czas

na od po czy nek. Do brze prze wi dzieć przy naj -

mniej je den dzień w ty go dniu, w któ rym da my

so bie tro chę przy jem no ści. Mo że to być np. le -

niu cho wa nie na ka na pie, wyj ście do ki na lub

głę bo ka re lak sa cja. Ba zu je ona na za ło że niu, że

od prę że nie psy chicz ne po win no na tu ral nie wy -

ni kać z od prę że nia fi zycz ne go. W In ter ne cie

moż na zna leźć na gra nia re lak sa cji Ja cob so -

na – słyn ne go psy chia try, któ ry zna lazł spo sób

na to, by na uczyć re lak so wać się na wet bar dzo

spię tych pa cjen tów. Po le ga on na mak sy mal nym

na pi na niu po szcze gól nych mię śni cia ła na kil ka

se kund, a na stęp nie roz luź nia niu ich. Czę sto nie

je ste śmy w sta nie zre lak so wać się na żą da nie.

Sil ne na pię cie i zmę cze nie mię śni uła twia to za -

da nie. W cy klu do bo wym waż ne jest, by sto so -

wać krót kie prze rwy w pra cy co 1,5 godz.

W la tach 60. prof. Kle it man od krył, że za rów no

sen, jak i czu wa nie skła da ją się z cy kli trwa ją -

cych od 90 do 120 min. Pierw sza po ło wa cy klu

czu wa nia to okres wy so kie go sku pie nia i ener -

gii, po czym na stę pu je ich stop nio wy spa dek,

a w ostat nich 20 min cy klu czu je my się sen ni

i nie co zmę cze ni. Tę ostat nią fa zę war to prze -

zna czyć na od po czy nek i re ge ne ra cję. W mia rę

moż li wo ści pra cuj my więc w cy klach: 90 minut

pra cy, 10 mi nut od po czyn ku. Aby zre ge ne ro wać

się sku tecz nie po wyj ściu z pra cy, do brze jest za -

sto so wać tzw. za sa dę ślu zy. Ba sen, 20 mi nut 

jog gin gu al bo choć by ry tu al ny prysz nic po po -

wro cie do do mu po ma ga ją przejść w tryb re ge -

ne ra cji. Wy si łek fi zycz ny umoż li wia po zby cie

się hor mo nów stre su, któ re nie zo sta ły usu nię te.

Waż ne jest tak że, aby po ło żyć się spać

przed pół no cą i za pew nić so bie 7-8 go dzin nie -

prze rwa ne go snu. Pa mię taj my też o za ciem nie -

niu po miesz cze nia – tyl ko wte dy nasz or ga nizm

bę dzie efek tyw nie wy dzie lał me la to ni nę, czy li

hor mon snu, któ ry spra wia, że sen jest głę bo ki

i re ge ne ru ją cy dla or ga ni zmu. Je że li jest to nie -

moż li we, bądź też po spę dze niu no cy w pra cy

śpi my w dzień – za opa trz my się w opa skę

na oczy. Umoż li wi to mak sy mal ną pro duk cję

me la to ni ny, co bez po śred nio prze ło ży się na ja -

kość na sze go snu. 

Mi kro przer wy do ty czą na wy ków mie rzo -

nych w se kun dach, któ re ma ją zba wien ny

wpływ na na sze zdro wie i po ziom ener gii. Przy -

kła dem mi strzow skie go wy ko rzy sta nia ta kiej

mi kro przer wy jest Bru ce Lee w fil mie „Wej ście

smo ka”. Zła pa ny w pu łap kę pod czas wal ki, na -

tych miast sia da ze skrzy żo wa ny mi no ga mi, za -

kła da nun cza ku na szy ję i prze cho dzi w tryb

re ge ne ra cji. Jed ną z na tu ral nych mi kro przerw

jest zie wa nie. To głę bo ko re se tu ją cy od ruch or -

ga ni zmu, któ ry po zwa la mu wejść w tryb re ge -

ne ra cji. Je że li mo że my – zie waj my, za ra żaj my

się tym od ru chem od in nych, za ra żaj my in nych.

To je den z naj war to ściow szych od ru chów,

w któ re wy po sa ży ła nas na tu ra. Zie wa nie trwa

kil ka se kund – ta mi kro przer wa nie ma kon ku -

ren cji, je śli cho dzi o naj bar dziej re lak su ją ce

tech ni ki. Jest od wrot no ścią re ak cji stre so wej.

Zie wa nia moż na się na uczyć – i za cząć zie wać

na żą da nie. In nym ro dza jem mi kro przer wy jest

za trzy ma nie się na mi nu tę i ob ser wa cja te go, co

się dzie je wo kół nas. Mo że my swo ją uwa gę

skie ro wać na ze wnątrz (co wi dzisz, co sły szysz,

co czu jesz?), ob ser wu jąc bez oce nia nia to, co się

dzie je, lub do we wnątrz (ob ser wo wać swo je my -

śli, uczu cia, od czu cia). Wbrew po zo rom nie jest

to na wyk ła twy do wy pra co wa nia, szcze gól nie

je śli dzień wy peł nia nam ty siąc spraw, któ re

dzie ją się rów no le gle i sta le wy ma ga ją uwa gi.

Jed nak prak ty ko wa ny co dzien nie spra wia, że

zy sku je my dy stans do rze czy wi sto ści. 

***

Nasz cu dow ny or ga nizm w eks tre mal nych

wa run kach dzię ki hor mo nom po tra fi przejść

na zu peł nie in ny, ma gicz ny tryb dzia ła nia. Po -

tra fi my być sil ni po nad mia rę, nie czuć bó lu, do -

zna wać eu fo rii. Pa mię taj my jed nak, że nie

po win ni śmy ich nad uży wać – bo mo gą pro wa -

dzić one do wy czer pa nia or ga ni zmu i za ła ma nia

sys te mu. Po za tym trze ba uwa żać na ry zy ko

uza leż nie nia. Nic nie za stą pi zdro we go sty lu ży -

cia. W ko lej nych ar ty ku łach po zna my hor mo ny,

któ re ma ją jesz cze bar dziej nie zwy kłe dzia ła nie

i nie uza leż nia ją. Przyj rzy my się tak że spo so -

bom ich ak ty wa cji, w tym prak ty ce mind ful ness

i com pas sion. 

To masz Za las jest tre ne rem 
Mind ful ness MBLC, psy cho lo giem, 

do rad cà szko le nio wym



zrost licz by miesz kań ców mia sta, a tak że trwa ją ca re wo lu -

cja spo łecz na i prze my sło wo -tech nicz na spra wi ły, że mia sto

roz wi ja ło się w bar dzo szyb kim tem pie. W okre sie tzw.

lwow skie go bo omu bu dow la ne go wy bu do wa no wie le do mów miesz kal -

nych i bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej. W urba ni stycz nym roz pla no -

wa niu i za bu do wie koń ca XIX w. szcze gól ną uwa gę po świę co no

śród mie ściu, sta no wią ce mu rdzeń daw ne go Lwo wa. W la tach 1900-1910

za bu do wa w mie ście by ła zwar ta, za gęsz czo na i w to po gra fii przy bie ra ła

kształt wy dłu żo nych ra mion gwiaz dy. Nie za go spo da ro wa ne prze strze nie,

ta kie jak po la, ale je czy fol warcz ne do jaz dy, szyb ko prze obra zi ły się w ob -

szer ne uli ce, za bu do wa ne po bo kach wy so ki mi ka mie ni ca mi.

Bu dy nek wie lo funk cyj ny
W la tach 90. XIX w., zgod nie ze swo imi za ło że nia mi pla ni stycz no -

-urba ni stycz ny mi, ma gi strat mia sta Lwo wa za pla no wał wznie sie nie bu -

dyn ku dla miej skiej stra ży po żar nej. Te ren pod przy szłą bu do wę był

wy jąt ko wy. To czwo ro kąt ny daw ny plac Strze lec ki w tzw. V dziel ni cy,

Śród mie ściu (obec nie plac Da nie la Ha lic kie go), po wsta ły na te re nie nie -

ist nie ją ce go już wów czas Zam ku Ni skie go. W pierw szej po ło wie XX w.

plac wy cho dził m.in. spo mię dzy ulic: Pod wa le, Gro dziec kich, Strze lec -

kiej, Ko ściel nej, Wa łów Gu ber na tor skich oraz Be ne dyk tyń skiej.

No wa Cen tral na Sta cya Stra ży Ognio wej – jak ją wów czas okre ślo no

  – mia ła być re pre zen ta cyj nym, dwu pię tro wym bu dyn kiem, o po wierzch -

ni 1230 m2, z ga ra ża mi, po miesz cze nia mi go spo dar czy mi, miesz ka nia mi

służ bo wy mi, punk tem ra tun ko wo -me dycz nym, cen tra lą te le fo nicz ną, biu -

ra mi wo do cią gów miej skich, a tak że po miesz cze nia mi, któ re mia ły zo stać

za adap to wa ne przez miej skie la bo ra to rium che micz ne, kie ro wa ne przez

che mi ka dr. Mieczysława Dunin-Wą so wi cza. 

9 lu te go 1899 r. na po sie dze niu Ra dy Mia sta Lwo wa pod ję to osta tecz -

ną de cy zję o bu do wie no we go gma chu dla miej skiej stra ży po żar nej.

Na ten cel prze zna czo no bu dżet w wy so ko ści oko ło 75 tys. zł. Od po wie -

dzial nym za pra ce bu dow la ne zo stał De par ta ment III ds. Bu dow nic twa

Ma gi stra tu Mia sta Lwo wa, kie ro wa ny przez na czel ni ka bu dow la ne go ar -

chi tek ta Ju liu sza Ka ro la Hoch ber ge ra (głów ne go pro jek tan ta obiek tu) oraz

rad cę Bo le sła wa Ostrow skie go. W póź niej szym cza sie pra ce nad zo ro wał

arch. inż. Igna cy Bru nek. Wy jeż dżał on w tam tym okre sie do Ham bur ga,

Bre my i Ber li na w po szu ki wa niu no wych roz wią zań bu dow la no -kon struk -

cyj nych. To m.in. na czel nik Miej skiej Stra ży Ognio wej Pa weł Praun 

zo stał zo bo wią za ny przez ma gi strat do słu -

że nia bu dow ni czym i pro jek tan tom fa cho wą

po mo cą, gdy by ta ko wa po trze ba za ist nia ła,

cho ciaż by w kwe stiach usy tu owa nia i zin -

wen ta ry zo wa nia ta bo ru stra żac kie go. 

No wo cze snoÊç z tra dy cjà
Przy bu do wie gma chu Sta cy i pra co wa ło

wie lu lu dzi. Ro bo ta mi mu rar ski mi kie ro wał

Wło dzi mierz Pod ho ro dec ki, ro bo ty cie siel -

skie wy ko ny wał Zyg munt Kry kie wicz, ro -

bo ty sto lar skie zle co no fa bry ce bra ci

Wcze la ków, ro bo ty ślu sar skie pro wa dzi li pa -

no wie: Jan Stan kie wicz i Stanisław Ko no -

pac ki. Bu do wa ca łe go obiek tu by ła za słu gą

wie lu rze mieśl ni ków, któ rzy dzia ła li na te re -

nie Lwo wa. 

Bu dy nek od da no do użyt ku w czerw -

cu 1901 r. Na roż na neo go tyc ka bu dow la

z wy so kim da chem po kry tym czer wo ną da -
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HISTORIA I TRADYCJE

Lwowska 
Stacya Ogniowa

Lwów na przełomie XIX i XX w. był wielokulturowym miastem,
aspirującym do stania się nowoczesną aglomeracją. Właśnie wówczas

powstała okazała siedziba miejskiej straży pożarnej. 

W

DA NU TA JA NA KIE WICZ

Pocz tów ka przed sta wia jà ca sie dzi b´ lwow skiej stra ̋ y (re pro duk cja); êró dło: Fe de ra cja Bi blio tek Cy fro wych/Bi -
blio te ka Po lo na



Ra do sne ma jo we re flek sje nad mat czy ną

opie ką Ma ryi prze no szą nas ła god nie

do czerw co wej za du my nad ta jem ni cą mi ło -

ści Bo ga do czło wie ka, wy ra ża ną w po ru sza -

ją cej sym bo li ce Je zu so we go Ser ca. 

Ser ce to przed sta wia ne jest czę sto z wy -

do by wa ją cy mi się z nie go pło mie nia mi al bo

oto czo ne pło mie nia mi, w któ rych za nu rze ni

są grzesz ni cy bła ga ją cy o wy ba wie nie. Na bo żeń stwo do Naj święt sze -

go Ser ca Je zu sa za chę ca przede wszyst kim do te go, aby śmy tro ski na -

szych ludz kich serc zło ży li w Je go ser cu. Je zus każ de go z nas chce wziąć

na rę ce i przy tu lić, po ka zu jąc, jak bar dzo Mu na nas za le ży. W tej tro -

sce za wie ra i wy ra ża On ca łą swo ją mi łość do czło wie ka – mi łość, któ -

rej nie mo że nam dać świat. 

Nie da się żyć bez ser ca i nie po dob na praw dzi wie żyć po ludz ku bez

mi ło ści. Mi łość to naj więk sze sło wo, ja kie na sze usta mo gą wy po wie -

dzieć. Jest jed nak tak że sło wem naj czę ściej pro fa no wa nym i nad uży -

wa nym. Przy Bo żym Ser cu uczy my się praw dzi wej mi ło ści, co po ma ga

ko ry go wać wła sne po ję cie tej naj więk szej dla lu dzi spra wy. Mi łość to

prze cież klu czo we sło wo dla wy ra że nia zna cze nia ra do sne go świę ta

Naj święt sze go Ser ca. Je zus Chry stus jest przede wszyst kim mi ło ścią

Bo ga do nas i mi ło ścią Bo ga w nas. Mi ło ścią, któ rej isto tą jest da wa -

nie, a nie przyj mo wa nie, sy tu ują cą się zde cy do wa nie bar dziej w uczyn -

kach niż w sło wach. W Je go ser cu znaj du je my od po wiedź na na sze

sła bo ści, wy ni ka ją ce przede wszyst kim z te go, że nie ży je my ży ciem we -

wnętrz nym. Jak że czę sto pró bu je my – tak że peł niąc swo ją służ bę – żyć

tyl ko ze wnętrz nie, zmy sła mi czy in stynk ta mi, nie kie ru jąc się ser cem. 

Je zu ci chy i po kor ne go ser ca, uczyń ser ce mo je we dług ser ca Twe -

go. Wy ma wia jąc te pro ste sło wa, nie mo że my za po mi nać, że stresz cza -

ją one sa mą isto tę chrze ści jań stwa i sa mą isto tę służ by ry ce rzy 

św. Flo ria na. Nie by ło by prze cież sen su mó wić o na szej re la cji z Bo -

giem, je śli nie chcie li by śmy się do Nie go upodob nić, je śli nie wie rzy -

li by śmy, że jest to moż li we, choć nie dzię ki na szym sta ra niom, ale mo cą

Je go ła ski. Je zus w swo im ser cu zo sta wił nam wy zwa nie i moc. Je go

ser ce, na koń cu prze bi te włócz nią, no si w so bie ca łą ta jem ni cę war to -

ści, ja ką ma każ dy czło wiek, ca łą ta jem ni cę na sze go od ku pie nia. Mi -

ło sier ne ser ca Je zu sa sta no wi w isto cie praw dzi wą bra mę pro wa dzą cą

do zba wie nia i przy wra ca ją cą nas do no we go ży cia. Nie wol no jed -

nak za po mi nać o tym, że mi ło sier dzie wy cho dzi z ser ca, a na stęp nie

win no pro wa dzić do czy nów. Prze peł nio ne mi ło ścią ser ce stra ża ka

prze kła da się więc na je go dzia ła nia, któ re we ry fi ku ją je go sto su nek

do Bo ga i lu dzi.

Na wet je śli trud no nam w peł ni po jąć mi łość Bo ga do czło wie ka,

któ ra skoń czy ła się cier pie niem i śmier cią Je zu sa, mo że my mieć pew -

ność, że tyl ko ta dro ga pro wa dzi do zba wie nia. Dla te go wciąż za smu -

ce ni swym grze chem, roz dar ci w swych sła bych ser cach i su mie niach

mię dzy do brem i złem, bła ga my: Pa nie, stwórz we mnie ser ce ko cha ją -

ce. Na ucz na sze ser ca mi ło ści, prze peł nij nią na sze ży cie oso bi ste, ale

i peł nio ną służ bę.

kapelan krajowy
strażaków
ks. st. bryg.
dr Jan Krynicki

Serce Jezusa 

 SŁUŻBA I WIARA

chów ką pre zen to wa ła się na praw dę oka za le. W czę ści par te ro wej od fron -

tu pla cu Strze lec kie go aż po Wa ły Gu ber na tor skie znaj do wa ły się staj nie,

ga ra że, to a le ty oraz po miesz cze nia go spo dar czo -tech nicz ne dla ca łe go ta -

bo ru stra żac kie go i po go to wia ra tun ko we go. Sze ro kie bra my wy jaz do we

po łą czo ne ze staj nia mi mia ły cie ka wą kon struk cję tech nicz ną, któ ra sto -

so wa na by ła m.in. w bu dyn kach nie miec kich stra ży po żar nych, 

np. w Ham bur gu. Wszyst kie dwu skrzy dło we bra my moż na by ło otwo rzyć

jed no cze śnie za po cią gnię ciem znaj du ją cej się w dy żur ce rącz ki dźwi gnio -

wej. 

Naj bar dziej ele ganc kim i re pre zen ta cyj nym frag men tem bu dyn ku jest

tak że i dziś je go ele wa cja fron to wa, z geo me trycz ny mi or na men ta mi

i trój ar ka do wy mi pod cie nia mi, w któ rej kie dyś znaj do wa ła się otwar ta

i prze stron na ha la prze zna czo na do peł nie nia dy żu rów przez straż po żar -

ną. Obec nie jest to głów ne wej ście ukra iń skiej miej skiej stra ży pożarnej,

wspar te o neo go tyc kie ko lum ny zwień czo ne ka pi te la mi. Fa sa da bu dyn -

ku zbu do wa na zo sta ła z dwu ko lo ro wej ce gły z cha rak te ry stycz nym fry -

zem ar kad ko wym. Na sa mym jej szczy cie, w schod ko wym fron to nie,

umiesz czo no ka mien ną fi gu rę św. Flo ria na au tor stwa rzeź bia rza Pio tra

Wój to wi cza. 

Na pierw szym pię trze bu dyn ku znaj do wa ły się kie dyś po miesz cze nia

prze zna czo ne głów nie dla stra ża ków i po go to wia. By ły to m.in. sy pial nie

z łaź nia mi i to a le ta mi, kuch nia, ja dal nia, sa la me dycz na dla lek ko cho rych,

biu ro na czel ni ka stra ży ognio wej oraz biu ro i la bo ra to rium miej skie go che -

mi ka. Dru gie pię tro za adap to wa no na miesz ka nia służ bo we dla stra ża ków

oraz na biu ra wo do cią gów miej skich. Od 1901 r. Miej ska Straż Po żar -

na Mia sta Lwo wa funk cjo no wa ła pod ad re sem plac Strze lec ki 5A (dziś do

planu przylega front i le wa li nia za bu do wy, na to miast jed na z pie rzei sta -

no wi prze dłu że nie ul. Pod wal nej – ukr. Pod wil na). 

Da nu ta Ja na kie wicz 
pra cu je w Wy dzia le Do ku men ta cji Zbio rów CMP w Mysłowicach 

    Li te ra tu ra
[1] I. Dre xler, Wiel ki Lwów, wyd. na kła dem gmi ny mia sta Lwo wa, Lwów, 1920, s. 10, 66. 
[2] R. Rą kow ski, Prze wod nik po Ukra inie Za chod niej, cz. IV – Lwów, wyd. Ofi cy na Wy -
daw ni cza „Re wasz”, Prusz ków 2008, s. 81, 168. 
[3] P. Wło dek, A. Ku lew ski, Lwów – prze wod nik, wyd. „Re wasz”, Prusz ków 2006, s. 127. 
[4] „Prze wod nik Po żar ni czy” 1898, nr 5, s. 47. 
[5] „Prze wod nik Po żar ni czy” 1899, nr 3, s. 36. 
[6] „Prze wod nik Po żar ni czy” 1901, nr 7, s. 62-63. 
[7] „Ga ze ta Lwow ska” 190, nr 142, s. 4. 
[8] Księ ga ad re so wa Lwo wa 1900 r., s. 189, 245, 278.
[9] Sko ro widz ad re so wy (…) mia sta Lwo wa, rocz nik II z 1910 r., s. 41, 80. 
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Uli ca Pod wal na, Lwów 1976 r., w gł´ bi bu dy nek stra ̋ y po ̋ ar nej; êro dło: As so -
cia tion Bi bliothéque Po lo na ise de Pa ris (do me na pu blicz na)



 Ada pta cja środ ków pre wen cji po ża ro wej – wy ko rzy sta nie wskaź ni -

ków na przy kła dzie Nie miec (Ad op tion of fi re pre ven tion me asu res – pre -

dic tors in a re pre sen ta ti ve Ger man sam ple), K. Stumpf, D. Knuth,

D. Kiet zmann, S. Schmidt, „Sa fe ty Scien ce” 94 (2017), s. 94-102.

W ob li czu za gro że nia, np. po ża ro we go, mia rą po zio mu bez pie czeń stwa

(np. lo kal nej spo łecz no ści) jest spo ty ka ne czę sto w li te ra tu rze okre śle nie go -

to wo ści (ang.    pre pa red ness). Skła da się na nie do świad cze nie z wcze śniej -

szych zda rzeń, po ziom przy go to wa nia służb re agu ją cych w sy tu acji

za gro że nia, zdol ność do od two rze nia sta nu pier wot ne go przez lo kal ną spo -

łecz ność itd. 

O ile jed nak li te ra tu ra sze ro ko opi su je za gad nie nie go to wo ści na po wsta -

nie zda rze nia na tu ral ne go, o ty le nie co za nie dba ny jest kon tekst go to wo ści

na po wsta nie po ża ru w pry wat nym obiek cie. A prze cież po ża ry we wnętrz ne

wy stę pu ją znacz nie czę ściej niż ka ta stro fy na tu ral ne, choć oczy wi ście ma ją

znacz nie mniej sze skut ki. Au to rzy ar ty ku łu prze pro wa dzi li te le fo nicz ną an -

kie tę wśród 2175 osób róż nej płci i w róż nym wie ku (war tość śred nia roz -

kła du: 49,8 lat, od chy le nie stan dar do we: 16,5 ro ku). Przy ję to, że go to wość

moż na scha rak te ry zo wać ja ko oso bi stą (i zre ali zo wa ną) in ten cję po sia da nia

urzą dze nia ty pu de tek tor dy mu. W an kie cie py ta no tak że o wcze śniej szą

stycz ność z po ża rem: oso bi stą lub choć by ko goś z naj bliż sze go oto cze nia,

wie dzę na te mat wła ści we go za cho wa nia w ra zie po ża ru, ar bi tral ne osza co -

wa nie wła sne go na ra że nia na po żar w przy szło ści itp.

Ana li za sta ty stycz na wy ni ków mia ła po ka zać za leż no ści mię dzy po szcze -

gól ny mi od po wie dzia mi. Co cie ka we, au to rzy za pro po no wa li tak że wskaź -

ni ki, któ re mo gły by być przy dat ne w po dob nych pra cach ba daw czych. 

Ta pre zen to wa na w opi sy wa nym ar ty ku le mia ła zba dać go to wość nie miec -

kie go spo łe czeń stwa na ry zy ko po wsta nia po ża ru. Me to da ba daw cza mo że

być bez więk szych prze szkód wdro żo na w in nych kra jach. 

 Im ple men ta cja naj lep szych prak tyk w za kre sie re ago wa nia na za -

gro że nia i od bu do wy w du żym szpi ta lu: Stu dium przy pad ku po ża ru 

(Im ple men ta tion of best prac ti ces for emer gen cy re spon se and re co ve ry at

a lar ge ho spi tal: A fi re emer gen cy ca se stu dy), I. Bon gio van ni, E. Leo,

M. Ri tro va to, A. San to ro, P. Der ri co, „Sa fe ty Scien ce” 96 (2017), 

s. 121-131.

W ar ty ku le przed sta wio no pro ble ma ty kę za rzą dza nia ukie run ko wa ne go

na ogra ni cza nie skut ków wy stą pie nia za gro że nia po ża ro we go na te re nie du -

że go szpi ta la pe dia trycz ne go. Co raz czę ściej moż na spo tkać pu bli ka cje na -

uko we o za rzą dza niu bez pie czeń stwem w obiek tach bu dow la nych na wzór

za rzą dza nia kry zy so we go. Opi sa ne w nich roz wią za nia za rząd cze (tzw. do -

bre prak ty ki lub naj lep sze prak ty ki) od no szą się prze waż nie do in fra struk tu -

ry kry tycz nej. Zda ją się jed nak na ty le uni wer sal ne, że znaj du ją co raz szer sze

za sto so wa nie prak tycz ne. W oma wia nym przy pad ku wy ko rzy sta no je w re -

tro spek tyw nym stu dium przy pad ku wło skie go szpi ta la pe dia trycz ne go 

Ba bi no Ge su, peł nią ce go rów no cze śnie funk cje na uko wo -ba daw cze. Pra cu -

je w nim 2600 osób per so ne lu me dycz ne go, któ ry świad czy rocz nie oko ło

mi lio na usług me dycz nych (śred nie ob ło że nie łó żek szpi tal nych wy no -

si 600). 5 li sto pa da 2010 r. wy buchł tu po żar. Na szczę ście nie by ło ofiar

śmier tel nych, jed nak je go skut ki i kon se kwen cje dzia łań ra tow ni czo -ga śni -

czych prze ło ży ły się na znacz ne ogra ni cze nie po ten cja łu świad cze nia usług

me dycz nych.

Za źró dła do brych prak tyk za rząd czych przy ję to po przed nie ana li zy oma -

wia ne go stu dium przy pad ku, plan re ago wa nia i ewa ku acji, plan oce ny i za -

rzą dza nia ry zy kiem, plan ulep szeń zbio ro wych, wy ni ki do cho dzeń

po po ża ro wych pro wa dzo nych przez stra że po żar ne Włoch i Wa ty ka nu, a tak -

że pro ce du ry ope ra cyj ne. In for ma cje te uzu peł nio no o 18 nie for mal nych wy -

wia dów ze spe cja li sta mi.

Wy ni ki wpro wa dze nia do brych prak tyk przy pi sa no na stęp nie do kon kret -

nych faz za rzą dza nia: 1. Ewa ku acji pa cjen tów, 2. Za rzą dza nia po miesz cze -

nia mi na ra żo ny mi na od dzia ły wa nie po ża ru, 3. Wspar cia pa cjen tów

i ro dzin, 4. Mo ni to rin gu pra cow ni ków na ra żo nych na od dzia ły wa nie po ża -

ru, 5. Te stów za nie czysz czeń, 6. In spek cji ubez pie cze nio wych.

W ar ty ku le moż na zna leźć szcze gó ło we opi sy roz wią zań za rząd czych,

któ rych ce lem jest jak naj szyb sze przy wró ce nie stan dar do wych pro ce sów

biz ne so wych (or ga ni za cyj nych), cho ciaż by do naj niż sze go ak cep to wal ne go

po zio mu. Ma te riał wzbo ga co no o zdję cia uzy ska ne na eta pie do cho dze nia

po po ża ro we go. Ze sta wie nia ta be la rycz ne uka zu ją wy ni ki te stów oraz uszko -

dze nia po wsta łe wsku tek po ża ru.

 Ana li za ry zy ka czyn no ści utrzy ma nio wych w łań cu chu do staw LPG

z wy ko rzy sta niem po dej ścia wie lo czyn ni ko we go (Risk ana ly sis of ma in -

te nan ce ac ti vi ties in a LPG sup ply cha in with a Mul ti -Agent ap pro ach),

M. Gal lab, H. Bo ulo iz, E. Gar bo li no, M. Tkio uat, M. A. ElKilani, N. Bu -

re au, „Jo ur nal of Loss Pre ven tion in the Pro cess In du stries” 47 (2017),

s. 41-56.

Au to rzy za pre zen to wa li no we po dej ście do sys te mo we go mo de lo wa nia

zło żo no ści oraz ana li zy ry zy ka czyn no ści utrzy ma nio wych w łań cu chu do -

staw ga zu płyn ne go (LPG). Po łą czy li zu ni fi ko wa ny ję zyk mo de lo wa nia

(UML) i sys te my wie lo czyn ni ko we (ang. Mul ti -Agents Sys tems). Uzy ska li

w ten spo sób dwu eta po wą me to dę ba daw czą, na któ rą na naj wyż szym po -

zio mie ogól no ści skła da ją się: 1) mo de lo wa nie i sy mu la cje, 2) ana li za ry zy -

ka. Wy ko rzy sta nie roz wią zań mo de lu ją cych i sy mu la cyj nych po zwo li ło

na lep sze zro zu mie nie me cha ni zmów dzia ła nia czyn no ści utrzy ma nio wych

w łań cu chu do staw LPG, a tym sa mym bar dziej rze tel ną iden ty fi ka cję nie -

ty po wych sy tu acji mo gą cych pro wa dzić do za gro że nia. 

Na etap mo de lo wa nia i sy mu la cji zło ży ły się na stę pu ją ce kro ki: 1) iden -

ty fi ka cja sys te mów i mo de lo wa nie, 2) sy mu la cja sys te mu w sta nie nor mal -

nym, 4) mo de lo wa nie sce na riu szy awa rii utrzy ma nio wych, 5) sy mu la cja

sys te mu w ob li czu sce na riu szy awa rii utrzy ma nio wych, 9) mo de lo wa nie ba -

rier bez pie czeń stwa, 10) sy mu lo wa nie ba rier bez pie czeń stwa. Z ko lei etap

ana li zy ry zy ka sta no wi ły: 3) iden ty fi ka cja sce na riu szy awa rii utrzy ma nio -

wych, 6) iden ty fi ka cja za gro żeń do ty czą cych sce na riu szy awa rii utrzy ma -

nio wych, 7) kwan ty fi ka cja ry zy ka, 8) iden ty fi ka cja ba rier bez-

pie czeń stwa, 11) we ry fi ka cja wy daj no ści i spraw no ści ba rier bez pie czeń -

stwa. Oby dwa eta py prze ni ka ły się, dzię ki cze mu moż na by ło uzy skać jed -

no li tą pro ce du rę po stę po wa nia w for mu le „krok po kro ku”.

W ar ty ku le zwi zu ali zo wa no pro ce sy skła da ją ce się na czyn no ści utrzy ma -

nio we w łań cu chu do staw LPG. Na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją rów nież wy -

ni ki wy ko rzy sta nia na rzę dzia MOSAR-UML. Ze sta wio ne w ta be lach,

sta no wią cen ne źró dło in for ma cji o sprzę cie wy ko rzy sty wa nym w ana li zo wa -

nych pro ce sach, kom po nen tach bez pie czeń stwa, ty pach czyn no ści utrzy ma -

nio wych, 22 za da niach utrzy ma nio wych z osza co wa nym cza sem trwa nia,

pod mio tach od po wie dzial nych za ich wła ści wą re ali za cję, cy klicz no ści oraz

ro dza ju ener gii, któ ra mo że zo stać uwol nio na w ra zie wy stą pie nia sce na riu -

szy awa ryj nych. Na tej pod sta wie iden ty fi ko wa no za gro że nia oraz bu do wa no

sce na riu sze. Uwa gę ba da czy przy ku ły czte ry za sad ni cze ro dza je sprzę tu mo -

gą ce go być źró dłem awa rii: kom pre so ry, pom py, apa ra tu ra do po da wa nia cie -

czy lub ga zu, a tak że de tek to ry ga zu bądź pło mie nia. Każ dy ze sce na riu szy

do kład nie opi sa no. Na tak po wsta łej ba zie po znaw czej zre ali zo wa no ko lej ne

kro ki opra co wa nej me to dy, do star cza jąc cen nych in for ma cji wszyst kim oso -

bom za in te re so wa nym pro ble ma ty ką bez pie czeń stwa łań cu cha do staw LPG.

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
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WWW.POZ@RNICTWO

STRAŻ NA ZNACZKACH

Afrykańska Republika Togijska, podobnie jak Republika 
Gwinei Bissau, wydaje liczne serie znaczków pocztowych
o różnorodnej tematyce, wśród których nie brakuje tych
poświęconych technice pożarniczej. Na pięcioznaczkowej serii
wydanej 30 czerwca 2014 r. przedstawiono największe
samoloty gaśnicze świata, poczynając od klasycznego już
CANADAIR CL-415 po rosyjski odrzutowy hydroplan 
BERIEV-200.

Maciej Sawoni

Ochro nić la sy
Au to ra mi pu bli ka cji „Wy bra ne za -

gad nie nia z ochro ny prze ciw po ża ro wej
la su” są sza no wa ni spe cja li ści zaj mu ją cy
się tą dzie dzi ną. Tre ści po szcze gól nych
roz dzia łów uło żo ne zo sta ły we dług za -
gad nień uję tych w pro gra mie stu diów
po dy plo mo wych „Ochro na prze ciw-
po ża ro wa la su”, re ali zo wa nych przez
Szko łę Głów ną Służ by Po żar ni czej
w War sza wie wspól nie z In sty tu tem Ba -
daw czym Le śnic twa. Te ma ty ka opra co -
wa nia czer pie z róż nych dzie dzin na uki,

po cząw szy od prze pi sów praw nych, a skoń czyw szy na za gad nie niach tech -
nicz nych. 

W książ ce ze bra no naj waż niej sze in for ma cje z za kre su prze pi sów, wie dzy
prak tycz nej, fi zycz ne go opi su zja wisk, me tod ga sze nia po ża rów ob sza rów le -
śnych oraz sto so wa nych środ ków ochro ny prze ciw po ża ro wej. Za war ta w niej
wie dza od no si się nie tyl ko do sa me go zja wi ska po ża rów la sów, ale rów nież
do ich źró deł, me tod akwi zy cji da nych i kom pu te ro wych me tod wspo ma ga -
nia de cy zji wraz z oce ną za gro że nia. Za kres po ru sza nych pro ble mów po dyk -
to wa ny jest prak tycz nym za po trze bo wa niem na co raz sku tecz niej sze me to dy
za po bie ga nia po ża rom i zwal cza nia ich. 

„Wy bra ne za gad nie nia z ochro ny prze ciw po ża ro wej la su”, pra ca zbio ro wa
pod red. An ny Sza jew skiej, Szko ła Głów na Służ by Po żar ni czej, War sza wa 2017.

red.

 WARTO
PRZECZYTAĆ

In ży nie ria zza wiel kiej wo dy (3)
Od cho dząc od stric te po ża ro wych stan dar dów i wcho dząc na stro nę

www.csb.gov, mo że my za po znać się z wi try ną agen cji ba da ją cej przy czy ny che -
micz nych awa rii prze my sło wych w ca łych Sta nach Zjed no czo nych. Che mi cal 
Sa fety Bo ard (CSB) swo ją sie dzi bę ma w Wa szyng to nie, a człon ko wie jej za rzą du
po wo ły wa ni są przez pre zy den ta i za twier dza ni przez Se nat – to po ka zu je, jak
waż nym or ga nem dla USA jest CSB. 

In sty tut ma w swo ich sze re gach wy bit nych spe cja li stów z wie lo let nim do -
świad cze niem z róż no ra kich dzie dzin na uki, aby móc jak naj peł niej ba dać przy -
czy ny awa rii. Na stro nie in ter ne to wej mo że my za po znać się z ba da nia mi
bie żą cy mi bądź już za koń czo ny mi. W każ dym z pod da nych ba da niom przy pad -
ków agen cja przed sta wia przy czy ny i oprócz tech nicz nych za nie chań wska zu je

na błę dy ludz kie oraz bra ki w za rzą dza niu bez pie czeń stwem w za kła dach i fa bry -
kach. Do cho dze nie trwa za zwy czaj od 6 do 12 mie się cy, ra port koń co wy prze ka -
zy wa ny jest ra dzie CSB do roz pa trze nia i za twier dza ny przez gło so wa nie. 

CSB ma za za da nie nie tyl ko wska zać che micz ne i fi zycz ne przy czy ny ta kich
awa rii, jak uszko dze nia sprzę to we, ale też uka zać lu ki i bra ki w prze pi sach oraz
nor mach bran żo wych i sys te mach za rzą dza nia bez pie czeń stwem. Te wła śnie
usta le nia za war te są w pu bli ko wa nych wy ni kach śledz twa. Do świad cze nia ze bra -

ne pod czas pro wa dze nia do cho dzeń ma ją wpływ na kształt no wych prze pi sów
do ty czą cych po szcze gól nych ga łę zi prze my słu. 

Na stro nie in ter ne to wej CSB pu bli ku je co rocz ne ra por ty bez pie czeń stwa 
do ty czą ce ca łych Sta nów Zjed no czo nych. 

GL

Latają i gaszą
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