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NA POCZĄTEK

Sierpniowe wydanie PP rozpoczynamy od wspomnienia 

Êp. gen. brygadiera Feliksa Deli – pierwszego komendanta

głównego PSP, twórcy krajowego systemu ratowniczo-gaÊniczego.

Pana Generała po˝egnaliÊmy 21 lipca w Krakowie. Spoczàł w Alei

Zasłu˝onych na Cmentarzu Rakowickim. Był wybitnym, oddanym

słu˝bie stra˝akiem, a przy tym skromnym człowiekiem. 

CzeÊç Jego pami´ci! 

Przybli˝amy dramat, który w czerwcu prze˝yli mieszkaƒcy Londynu.

Po˝ar wie˝owca Grenfell Tower pochłonàł wi´cej ofiar ni˝ wszystkie

po˝ary w mieÊcie przez ostatnie dwa lata. Ogieƒ obrócił w ruin´

127 mieszkaƒ, pozbawiajàc ˝ycia całe rodziny. To zdarzenie poruszyło

cały Êwiat, a stra˝aków w szczególnoÊci. Budynek przeszedł bowiem

niedawno gruntowny remont, który nie poprawił jego bezpieczeƒstwa,

lecz przyczynił si´ do rozwoju ˝ywiołu. Tematowi poÊwi´camy trzy

artykuły. Warto si´ z nimi zapoznaç, bo jak pisze jeden z autorów,

„niewykluczone, ˝e i w naszym rejonie znajdzie si´ gdzieÊ taka tykajàca

bomba, jak Grenfell Tower”. 

Wàtek po˝arowy kontynuujemy w artykule o raporcie CTIF na temat

po˝arów w wybranych krajach naszego globu. Na podstawie statystyk

mo˝na przyjàç, ˝e corocznie na Êwiecie powstaje około 10 mln

po˝arów. Oznacza to, ˝e co 3 s gdzieÊ wybucha po˝ar, co 7,5 min

ginie w nim człowiek, a najrozmaitszych obra˝eƒ doznaje kilkadziesiàt

osób. Jak na tle innych paƒstw wypada Polska? Zach´camy

do zapoznania si´ nie tylko z artykułem, lecz całym raportem CTIF,

zamieszczonym na stronie internetowej stowarzyszenia. 

Wykorzystanie dronów w akcjach ratowniczych jest coraz

popularniejsze. Urzàdzenie przydaje si´ w rozpoznaniu warunków

zdarzenia, minimalizujàc m.in. ryzyko utraty ˝ycia lub zdrowia przez

ratowników. Nic wi´c dziwnego, ˝e roÊnie nadzieja na wykorzystanie

ich przy innych akcjach, np. do znalezienia osób poszkodowanych 

w katastrofach naturalnych. Temu celowi słu˝y m.in. projekt

prowadzony przez SGSP, a opisany na naszych łamach.

Co jakiÊ czas pojawiajà si´ po˝ary, katastrofy bàdê kl´ski ˝ywiołowe,

w nast´pstwie których dochodzi do istotnego przewartoÊciowania

w wielu sferach funkcjonowania stra˝y po˝arnej. Takim zdarzeniem był

niewàtpliwie po˝ar lasu w Kuêni Raciborskiej. Problemy ze sprz´tem

zacz´ły pojawiaç si´ ju˝ w godzinach popołudniowych pierwszego dnia

działaƒ. O zapleczu technicznym akcji w jej 25. rocznic´ pisze

Bogusław Poremski. 

Zapraszamy do lektury!



ostat nim po że gna niu uczest ni -
czy ła naj bliż sza ro dzi na, przy ja -
cie le, przed sta wi cie le ko men -

dan ta głów ne go PSP, ko mend wo je wódz kich
PSP, szkół po żar ni czych, ge ne ra ło wie w sta nie
spo czyn ku, pre zes Za rzą du Głów ne go Związ ku
OSP RP z człon ka mi za rzą dów wo je wódz kich
Związ ku OSP, ko le dzy z rocz ni ka ge ne ra ła bry -
ga die ra Fe lik sa De li oraz stra ża cy PSP i OSP 
z ca łe go kra ju. 

Mszy świę tej po grze bo wej w ba zy li ce 
św. Flo ria na w Kra ko wie prze wod ni czył kar dy -
nał Sta ni sław Dzi wisz. Po jej za koń cze niu kon -
dukt ża łob ny w stru gach desz czu od pro wa dził
gen. bry ga die ra Fe lik sa De lę na miej sce wiecz -
ne go spo czyn ku – Cmen tarz Ra ko wic ki w Kra -
ko wie. Trum na z cia łem 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 wej ze Szko ły Aspi -
ran tów PSP w Kra ko wie, kom pa nii OSP Czar ny
Du na jec oraz pocz tów sztan da ro wych. 

Śp. gen. bry ga dier Fe liks De la spo czął 
w Alei Za słu żo nych. Wszyst kie prze ma wia ją ce
na cmen ta rzu oso by pod kre śla ły, że był czło wie -
kiem na praw dę wy jąt ko wym, a je go za słu gi
dla two rze nia kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -
-ga śni cze go i wkład w je go po wsta nie są nie
do prze ce nie nia.

Fe liks De la uro dził się 4 paź dzier ni ka
1943 r. we wsi Ka li na Ma ła w po wie cie mie chow -
skim. W 1948 r. wraz z ro dzi ca mi prze niósł się
do miej sco wo ści Mie chów -Charsz ni ca, gdzie
uczęsz czał do szko ły pod sta wo wej. Po ukoń cze -

niu Tech ni kum Gór ni cze go w Dą bro wie Gór ni -
czej z ty tu łem tech ni ka eks plo ata cji złóż wę gla
ka mien ne go w 1964 r. roz po czął po żar ni czą ka -
rie rę za wo do wą ja ko pod cho rą ży IX Tur nu su
Szko ły Ofi ce rów Po żar nic twa (SOP) wWar sza wie. 

Ja ko jej ab sol went roz po czął służ bę na sta -
no wi sku wy kła dow cy w Szko le Pod ofi ce rów 
Po żar nic twa (SPP) w Kra ko wie, gdzie dał się po -
znać ja ko wy ma ga ją cy na uczy ciel i ser decz ny
ko le ga.

– Był wy jąt ko wą na owe cza sy oso bą. Nie zwa -
żał na ogra ni cze nia praw no -or ga ni za cyj ne, wy -
ko rzy stu jąc swo ją wie dzę, by po pra wić efek ty
na ucza nia w czę ści prak tycz nej. By ło to szcze gól -
nie waż ne, po nie waż słu cha cza mi by li i kan dy da -
ci na przy szłych pod ofi ce rów, i pod ofi ce ro wie.
Trud ne te ma tycz nie i mę czą ce fi zycz nie ćwi cze nia
bo jo we po tra fił po pro wa dzić tak, że słu cha cze nie
tyl ko nie zra ża li się trud no ścia mi, ale jesz cze ry wa -
li zo wa li, chcąc osią gnąć lep sze wy ni ki. Czę ste noc -
ne ćwi cze nia w trud nych wa run kach, cza sa mi
w desz czu, ni ko go nie znie chę ca ły. W wol nych
dniach bra łem udział w za ję ciach ja ko in struk tor
i nie jed no krot nie spo ty ka łem się wśród słu cha czy
z wy so ką oce ną spo so bu pro wa dze nia za jęć przez
po rucz ni ka De lę, mi mo że do sta wa li nie zły wy cisk.
Wie le po my słów Fe lik sa De li zre ali zo wa ło się w po -
sta ci po mo cy dy dak tycz nych. Do dziś pa mię tam
pierw szą ma kie tę we dług je go pro jek tu, na któ rej
moż na by ło ćwi czyć wpro wa dza nie jed no stek
do ak cji i oce niać po praw ność pod ję tych de cy zji
(sy mu la tor, wzór De la 1970). – wspo mi na st. bryg.
w st. spocz. An drzej Po zie rak

W stycz niu 1971 r. Fe liks De la zo stał po wo ła -
ny na sta no wi sko za stęp cy ko men dan ta Za -
wodo wej Stra ży Po żar nej w By to miu. I już
w czerw cu te go ro ku prze szedł swój chrzest bo -
jo wy, pro wa dząc dzia ła nia ra tow ni czo -ga śni cze
pod czas po ża ru w Ra fi ne rii Naf ty w Cze cho wi -
cach -Dzie dzi cach. Tam spo tkał uczest ni czą cych
tak że w dzia ła niach ga śni czych ko le gów i słu -
cha czy z kra kow skiej SPP. Po żar ten sta no wił mi -
lo wy krok w dzie jach pol skie go po żar nic twa.
Prze są dził bo wiem o ko niecz no ści pod nie sie nia
po zio mu szko le nia w stra ży (po wo ła no wów -
czas WOSP i dwie SChP) oraz po pra wy jej wy po -
sa że nia tech nicz ne go (do ko na no za ku pu no wo-
cze sne go sprzę tu).

W 1976 r. Fe liks De la zo stał po wo ła ny na sta -
no wi sko ko men dan ta re jo no we go stra ży po żar -
nych w By to miu. W 1978 r. ukoń czył stu dia
in ży nier skie w Wyż szej Ofi cer skiej Szko le Po żar -
ni czej w War sza wie. Stu dio wał tak że or ga ni za -
cję i za rzą dza nie na Uni wer sy te cie Ślą skim
w Ka to wi cach. 

Po 13 la tach służ by w By to miu ko men dant
głów ny stra ży po żar nych po wo łał Fe lik sa De lę
w 1984 r. na sta no wi sko ko men dan ta Szko ły
Cho rą żych Po żar nic twa w Kra ko wie. Od ra zu
roz po czął roz bu do wę pla ców ki, ma jąc na uwa -
dze nie tyl ko po więk sze nie za ple cza lo gi stycz -
ne go, ale tak że pod nie sie nie po zio mu
wy szko le nia ka dry i słu cha czy oraz stwo rze nie
od po wied nich wa run ków do prak tycz nej na uki
za wo du. Te mu słu ży ło po wo ła nie od dzia łu za -
wo do wej stra ży po żar nej z wła snym re jo nem
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˚egnaj, Generale!
W

Uroczystości pogrzebowe

pierwszego komendanta

głównego Państwowej

Straży Pożarnej i twórcy

krajowego systemu

ratowniczo-gaśniczego

generała brygadiera 

Feliksa Deli odbyły się

21 lipca 2017 r. w Krakowie.



ope ra cyj nym. Dzię ki nie zwy kłe mu upo ro wi oraz
fa cho wo ści stwo rzył i zre ali zo wał wi zję no wo -
cze snej szko ły, któ ra zy ska ła no we obiek ty, po -
li gon i mło dą, am bit ną ka drę, sta jąc się tym
sa mym naj lep szą szko łą po żar ni czą w kra ju. 

– Szyb ko oka za ło się, że jest to czło wiek bar dzo
da le ko pa trzą cy w przy szłość. Ka drze po wie dział,
że w je go oce nie szko ła jest „za py zia łą in sty tu cją”,
dla te go m.in. trze ba pod no sić kwa li fi ka cje, wpro -
wa dzać no wo cze sne me to dy na ucza nia i jak 
naj wię cej ćwi czeń po li go no wych, po dej mo wać
współ pra cę mię dzy na ro do wą, spro wa dzać no wo -
cze sny sprzęt, roz bu do wy wać obiek ty szko ły oraz
sa le wy kła do we i pra cow nie przed mio to we. 
ChP Kra ków mia ła się stać no wo cze sną pla ców ką
oświa to wą – wspo mi na st. bryg. w st. sp. 
Kry stian Ja nosz. 

21 kwiet nia 1986 r. ko men dant SChP płk poż.
Fe liks De la pod pi sał z ko men dan tem wo je -
wódz kim stra ży po żar nych w Kra ko wie płk. poż.
Mie czy sła wem Fe lik sem po ro zu mie nie do ty czą -
ce prze ję cia dzia łal no ści ope ra cyj no -tech nicz -
nej w sek to rze ope ra cyj nym za bez pie cza nym
przez III Od dział Miej skiej Za wo do wej Stra ży 
Po żar nej. – W tam tym okre sie by ło po wszech nie
wia do mo, że wszyst kie szko ły po żar ni cze przy go -
to wy wa ły ka dry na do brym po zio mie teo re-
tycz nym, na to miast o znacz nie niż szych umie jęt -
no ściach prak tycz nych, co wy ni ka ło z bra ku sta łe -
go kon tak tu z prak ty ką po żar ni czą. Z ana liz
wy ni ka ło, że ka de ci dru gie go rocz ni ka by wa li
przy ak cji ga śni czej tyl ko od dwóch do trzech ra -
zy. Dla te go ko men dant szko ły płk. poż. Fe liks De -
la, któ re mu ogrom nie za le ża ło na tym, aby
prak tycz na na uka za wo du sta ła na bar dzo wy so -
kim po zio mie, już w 1985 r. uznał, że za cho dzi ko -
niecz ność zmia ny tej sy tu acji i że naj lep szym
roz wią za niem bę dzie prze ję cie przez szko łę dzia -
łal no ści ope ra cyj nej w No wej Hu cie – do da je 
st. bryg. w st. spocz. Kry stian Ja nosz.

W 1991 r. mi ni ster spraw we wnętrz nych po -
wie rzył puł kow ni ko wi po żar nic twa Fe lik so wi
De li mi sję two rze nia praw nych i or ga ni za cyj -
nych pod staw no wo cze snej za wo do wej for ma -
cji ra tow ni czej. I to był ko lej ny mi lo wy krok,
dzię ki któ re mu pol skie po żar nic two do łą czy ło
do gro na no wo cze snych eu ro pej skich służb ra -
tow ni czych. W 1992 r. zo stał pierw szym ko men -
dan tem głów nym Pań stwo wej Stra ży Po żar nej,
sta jąc na cze le sił ra tow ni czych bio rą cych udział
w wiel kich i skom pli ko wa nych ak cjach ra tow ni -
czo -ga śni czych, m.in. pod czas po ża ru la sów
w Kuź ni Ra ci bor skiej (1992), po wy bu chu ga zu
w bu dyn ku miesz kal nym w Gdań sku (1994) czy
w cza sie po wo dzi ty siąc le cia (1997). 

– Jed nym z pod sta wo wych za dań usta wo -
wych PSP jest szko le nie. Generał De la bar dzo du -
żo uwa gi po świę cał szko łom po żar ni czym –

wspo mi na st. bryg. w st. sp. Krzysz tof Cy bul ski.
– Po żar nic two po trze bo wa ło do brych i wy kształ -
co nych kadr. Fe liks De la wi dział ko niecz ność
kształ ce nia po żar ni cze go, two rząc ko le gium ko -
men dan tów szkół, na któ rym po ru sza no istot ną
dla szkol nic twa te ma ty kę. Wie dział, że w szko łach
mu si być no wo cze sny sprzęt, naj no wo cze śniej sza
tech no lo gia, bo ka de ci mu szą po zna wać naj now -
sze roz wią za nia i tech no lo gię. Du żo czy tał, od wie -
dzał tar gi po żar ni cze, ku po wał no wo cze sny
sprzęt. Roz po czę ły się prak ty ki mię dzy na ro do we,
otwo rzył pol skie po żar nic two na za chód, na wią -
zał kon tak ty ze Lwo wem. Stwo rzył do bry sys tem
szko le nia po żar ni cze go na wszyst kich szcze blach.

W li sto pa dzie 1992 r. zo stał uho no ro wa ny
awan sem na sto pień nad bry ga die ra. Pięć lat
póź niej uzy skał sto pień ge ne ra ła bry ga die ra. 
Był głów nym ar chi tek tem grun tow nych prze -
mian w sys te mie ochro ny prze ciw po ża ro wej,
twór cą no wo cze snych służb ra tow ni czych Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej oraz au to rem kon cep -
cji kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go.

Dzię ki gen. bry ga die ro wi Fe lik so wi De li pol -
ska straż po żar na zdo by ła wy so kie spo łecz nie
uzna nie ja ko jed na z naj bar dziej pro fe sjo nal -
nych służb w kra ju, go to wa nieść po moc pod -
czas każ de go za gro że nia. Je go za słu gą jest
uno wo cze śnie nie tech nicz ne go wy po sa że nia
stra ży po żar nych, od mło dze nie ka dry i wzrost
po zio mu jej wy kształ ce nia. Przy czy nił się tak że
do zna czą cej prze mia ny w świa do mo ści stra ża -
ków i spo łe czeń stwa. Je go za słu gą jest bu do wa
i mo der ni za cja wie lu straż nic i sie dzib ko mend
PSP, wy kształ ce nie se tek ofi ce rów i ty się cy aspi -
ran tów, stwo rze nie struk tur mię dzy na ro do wej
współ pra cy po żar ni czej oraz grup po szu ki waw -
czo -ra tow ni czych. 

Ja ko szef Obro ny Cy wil nej Kra ju w la tach
1997-1998 za po cząt ko wał wdra ża nie no wo cze -
sne go sys te mu bez pie czeń stwa cy wil ne go pań -
stwa. W 1998 r. prze szedł w stan spo czyn ku.

W 2001 r. mi ni ster spraw we wnętrz nych 
i ad mi ni stra cji za pro po no wał mu sta no wi sko 
dy rek to ra De par ta men tu Bez pie czeń stwa Po -
wszech ne go MSWiA. Po przy ję ciu tej pro po zy -
cji re pre zen to wał rząd przed ko mi sja mi
sej mo wy mi, przy czy nia jąc się do wpro wa dze -
nia w ży cie usta wy o sta nie klę ski ży wio ło wej,
któ ra stwo rzy ła praw ne pod wa li ny no wo cze -
sne go sys te mu za rzą dza nia kry zy so we go w Pol -
sce. Był ini cja to rem i au to rem wie lu wy ko-
naw czych ak tów praw nych do ustaw w za kre sie
pra wa kry zy so we go i ra tow nic twa.

W lip cu 2002 r. zo stał dy rek to rem Cen tral ne -
go Mu zeum Po żar nic twa w My sło wi cach i sze -
fem ze spo łu kon cep cyj ne go do opra co wa nia
ustaw o kra jo wym sys te mie ra tow ni czym, obro -
nie cy wil nej i służ bach ra tow ni czych, peł niąc
jed no cze śnie funk cję do rad cy se kre ta rza sta nu
w MSWiA do spraw bez pie czeń stwa po wszech -
ne go pań stwa. W Mu zeum pra co wał do 2012 r.
Do koń ca 2013 r. dzia łał spo łecz nie w PSP i OSP. 

Cześć Je go pa mię ci!
opr. SA PSP w Kra ko wie
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Polsko-czeska współpraca
transgraniczna straży pożarnych
nabiera rozmachu i co szczególnie
cieszy, dokonuje się to
na najniższych szczeblach. 

Tym samym projekt „Bezpieczne
pogranicze”, obejmujący rozmaite

dziedziny współdziałania w latach 2016-2019,
jest sukcesywnie wypełniany konkretną
treścią i przekładany na język praktyki. Dobry
tego przykład stanowi m.in. wymiana
stażowa, dzięki której wzajemnie poznajemy
swoje struktury i ich funkcjonowanie. Ma to
oczywiście i ten walor, że możemy wymieniać
się rozwiązaniami, które u sąsiadów
doskonale się sprawdziły. 

Najnowszym przykładem realizacji
projektu w dziedzinie wymian stażowych jest
przyjazd do KW PSP we Wrocławiu
i wybranych jednostek PSP i OSP Dolnego
Śląska grupy czeskich strażaków z Pardubic
i Liberca. W bogatym programie pobytu

naszych kolegów zza miedzy znalazły się
liczne wizyty i spotkania, których wspólnym
mianownikiem było danie gościom w miarę
pełnego obrazu funkcjonowania
dolnośląskiej straży pożarnej – zarówno
zawodowej, jak i ochotniczej.

W czasie trzydniowego pobytu w Polsce
czescy strażacy m.in. zwiedzili siedzibę
wrocławskiej JRG 7, w której zapoznali się
z wyposażeniem bojowym jednostki oraz jej
zapleczem socjalnym. Duże zainteresowanie
gości wzbudziło funkcjonowanie Stanowiska
Kierowania KW PSP oraz CPR we Wrocławiu.
Interesujące okazały się także wizyty
w oławskiej KP PSP i w OSP Siedlce. Ich
uzupełnieniem były spotkania
z kierownictwem dolnośląskiej KW PSP,
połączone z przekazaniem informacji
na temat organizacji systemu ratowniczego
i ochrony przeciwpożarowej w Polsce. 

Praktyczna realizacja porozumienia
o wymianie stażowej działa się także w drugą
stronę. W pierwszych dniach czerwca

w Pardubicach przebywała grupa
dolnośląskich strażaków z KP PSP 
we Wrocławiu i z KP PSP w Kłodzku. Nasi
strażacy: asp. Sebastian Czaicki, st. asp. Piotr
Borecki, kpt. Waldemar Olejnik i asp. sztab.
Grzegorz Michałowski szczególnie
zainteresowali się czeskim systemem
alarmowania, przekazywania i rejestracji
podstawowych danych operacyjnych, bez
potrzeby komunikacji głosowej. 
Jak stwierdzili, czeskie rozwiązania pozwalają
w znacznym stopniu przyspieszyć i usprawnić
wykonywanie standardowych zadań,
odciążając tym samym osoby funkcyjne.

Polscy strażacy zgodnie z porozumieniem
mogą odbywać staże na terenie czeskich
krajów: Pardubice, Liberec, Ołomuniec,
Hradec Kralove i kraju morawsko-śląskiego.
W maju do Hradec Kralove pojechali
z roboczą wizytą kpt. Michał Pięta, asp.
Sebastian Kimel, asp. Andrzej Styś i Rafał
Wolanowski, reprezentujący wrocławskie
CPR. Odwiedzili m.in. komendę w Rychnove,
JRG w Dobrusku, a także JRG w Hradec
Kralove.

W programach współpracy
transgranicznej przewidziano też wspólne
szkolenia i ćwiczenia. Warto wspomnieć, że
w wybranych jednostkach PSP Dolnego
Śląska prowadzone są kursy języka czeskiego.
Kwintesencją tych rozmaitych przedsięwzięć
są wspólne akcje ratowniczo-gaśnicze
prowadzone przez polskie i czeskie jednostki,
które współdziałając, znakomicie się
uzupełniają i wzmacniają bezpieczeństwo
mieszkańców z terenów przygranicznych obu
krajów.

Lech Lewandowski

Robocze spotkania sàsiadów

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 K
W

 P
SP

 w
e 

W
ro

cł
aw

iu

Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Bielsku-Białej zorganizowali 8 sierpnia działania profilaktyczne w ramach akcji „Kręci mnie
bezpieczeństwo nad wodą”. Zajęcia były skierowane do młodzieży z Klubu Sportowego Powiśle. W związku z licznymi przypadkami utonięć w Polsce

tematem przewodnim stały się zagrożenia związane z wypoczynkiem nad wodą, a także sposoby udzielenia pierwszej pomocy osobie podtopionej.
Głównym celem spotkania było upowszechnianie wśród młodych ludzi wiedzy na temat ratownictwa wodnego oraz kwestii związanych

z bezpieczeństwem nad wodą. Strażacy podczas pogadanki instruowali dzieci, jak zachować się w obliczu niebezpieczeństwa i jak używać numerów
alarmowych. Kolejnym punktem spotkania były pokazy ratowania osób tonących za pomocą sprzętu dostępnego na kąpieliskach, ewakuacji osób
poszkodowanych na brzeg oraz udzielania pierwszej pomocy. Dzieci miały również możliwość praktycznego użycia sprzętu do ratownictwa wodnego 
– rzutu kołem ratunkowym i rzutką linkową. Pokazy, w których wzięło udział około 20 dzieci, przeprowadzono na terenie Ośrodka Rekreacji i Sportów
Wodnych w Kaniowie.

Spotkanie wpisało się w ogólnopolską kampanię społeczną „Kręci mnie bezpieczeństwo”, będącą inicjatywą ministra spraw wewnętrznych i administracji
Mariusza Błaszczaka i realizowaną przez służby podległe MSWiA. Akcja ta skierowana jest głównie do młodych ludzi. Strażacy PSP w jej ramach przybliżają
zagadnienia dotyczące bezpiecznego wypoczynku nad wodą, bezpieczeństwa pożarowego w lasach oraz w trakcie prowadzenia prac polowych
w gospodarstwach rolnych. Zapoznają także uczestników z pracą strażaka i jego rolą w systemie bezpieczeństwa.

Patrycja Pokrzywa

Kr´ci mnie bezpieczeƒstwo nad wodà



Re ali za cję wspól nych przed się wzięć edu ka cyj nych, kul tu ral no -re kre -
acyj no -spor to wych i pro mo cyj nych prze wi du je pod pi sa ne

20 lip ca w Ko men dzie Głów nej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej Po ro zu mie -
nie o współ pra cy po mię dzy gen. bry ga die rem Lesz kiem Su skim, ko men -
dan tem głów nym Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, a pa nią Mag da le ną
Paw lak, pre zes Za rzą du Fun da cji „Do ra staj z Na mi”. Wspól ne ce le PSP
i fun da cji to pro wa dze nie pro jek tów cha ry ta tyw nych oraz wspie ra nie 
ro dzin i roz wo ju dzie ci, któ rych ro dzi ce po le gli na służ bie lub od nie śli
trwa ły uszczer bek na zdro wiu w trak cie peł nie nia służ by stra żac kiej, 

ze szcze gól nym uwzględ nie niem edu ka cji i pro fi lak ty ki zdro wot nej.
W ra mach po ro zu mie nia re ali zo wa ne też bę dą przed się wzię cia ma ją ce
zwięk szyć świa do mość spo łecz ną z za kre su ochro ny prze ciw po ża ro wej
i ra tow nic twa oraz pro mu ją ce za sa dy bez piecz ne go za cho wa nia na wy -
pa dek za gro żeń. 

Fun da cja „Do ra staj z Na mi” od po nad 7 lat ak tyw nie wspie ra, a tak że
za pra sza in nych do wspar cia edu ka cji i roz wo ju dzie ci osie ro co nych przez
stra ża ków, po li cjan tów, żoł nie rzy i ra tow ni ków gór skich, któ rzy od da li ży -
cie lub zo sta li cięż ko po szko do wa ni w trak cie peł nie nia służ by pu blicz nej.
Po mo gła już 199 dzie ciom. Przy zna je sty pen dia na uko we, opła ca cze sne,
stan cje, ko re pe ty cje, wy praw ki szkol ne oraz róż no rod ne kur sy: ar ty stycz -
ne, ję zy ko we i spor to we. Ma pod opie ką m.in. przy szłe go lut ni ka, pi lo ta,
praw ni ka, ale przede wszyst kim du że gro no dzie ci, któ re mo gą bez piecz -
nie bu do wać swo ją przy szłość. – Za le ży nam na tym, by wszy scy stra ża cy,
po li cjan ci, żoł nie rze i ra tow ni cy do wie dzie li się o na szych dzia ła niach. Fun -
da cja dzia ła dla was! Dla wa szych bli skich, dla ro dzin wa szych ko le gów po le -
głych na służ bie. Wie my, jak czę sto wa sza pra ca jest nie do ce nia na. Za rzad ko
mó wi się o nie bez pie czeń stwie, ja kie mu co dzien nie sta wia cie czo ła. Ra zem
z wa mi chce my to zmie nić – pod kre śla Mag da le na Paw lak. 

Mi sja fun da cji to nie tyl ko bez po śred nia po moc dzie ciom, lecz tak że
zor ga ni zo wa ne dzia ła nie spo łecz ne po ka zu ją ce, jak cięż ka jest pra ca stra -
ża ków, po li cjan tów, żoł nie rzy, ra tow ni ków i ja kie ry zy ko co dzien nie po no -
szą. Fun da cja dą ży do te go, by funk cjo na riu szy róż nych służb i żoł nie rzy
ota czał sza cu nek, a ich po świę ce nie by ło wi docz ne i za wsze pa mię ta ne. 

red. 
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Jarosław Zieliński, sekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji,
wyróżnił 26 funkcjonariuszy służb
podległych MSWiA – bohaterów
na służbie i poza służbą. 

Nagrodzeni pomagali ofiarom wypadków
drogowych, ratowali poszkodowanych

w pożarach i osoby tonące. – Jesteście wzorem
postawy do naśladowania dla innych
funkcjonariuszy. Odwaga i ofiarność, te dwa
słowa najlepiej opisują waszą służbę. Nie tylko
doskonale wywiązujecie się ze swoich obo wiąz -

ków pod czas służ by, ale z chwi lą wyj ścia z jed -
nost ki nie za po mi na cie o swo ich zo bo wią za -
niach. Je ste ście go to wi spie szyć z po mo cą na wet
w cza sie wol nym od służ by, 
bo nie po zo sta je cie obo jęt ni w sy tu acji cu dze go
nie szczę ścia – po wie dział wi ce szef MSWiA
do na gro dzo nych po li cjan tów, stra ża ków,
straż ni ków gra nicz nych i funk cjo na riu szy BOR
pod czas uro czy ste go spo tka nia w Mi ni ster -
stwie Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji. 

Gratulując funkcjonariuszom,
wiceminister przypomniał, że według
badania CBOS aż 89 proc. Polaków uważa, 
że w Polsce żyje się bezpiecznie. Z kolei

95 proc. Polaków uznaje swoją najbliższą
okolicę za bezpieczną. 

Uho no ro wa ni zo sta li stra ża cy, któ rzy 
nie za wa ha li się po ma gać w cza sie wol nym
od służ by. Asp. Mar cin Brdak z JRG w Wy szko -
wie, mi ja jąc sa mo cho dem nie przy tom ne go
męż czy znę, za trzy mał się i pod jął dzia ła nia 
ra tow ni cze. Dzię ki 20-mi nu to wej sku tecz nej
re su scy ta cji krą że nio wo -od de cho wej uda ło
się przy wró cić mu funk cje ży cio we, po czym
zo stał bez piecz nie prze trans por to wa ny
do szpi ta la. Sekc. Ra fał Bo sek z JRG w Sztu mie
ja ko świa dek wy pad ku dro go we go za wia do -
mił służ by ra townicze i nie zwłocz nie przy stą -
pił do udzie le nia kwa li fi ko wa nej pierw szej
po mo cy po szko do wa nej ko bie cie. 
Sekc. Ar ka diusz Miotk z JRG w Wej che ro wie
włą czył się do ak cji ra tow ni czej pro wa dzo nej
przez funk cjo na riu szy Po li cji. W trak cie po ża ru
wy niósł z bu dyn ku bu tlę z ga zem pro pan -
-bu tan oraz wy łą czył za si la nie w ener gię elek -
trycz ną. Ura to wał tak że mie nie o znacz nej
war to ści. W zda rze niu tym dzia ła li też dwaj
po li cjan ci z Ko men dy Po wia to wej Po li cji
w Wej he ro wie: asp. sztab. An drzej Wil man
oraz asp. An drzej Pie piór ka. Za po sta wę 
i od wa gę wy róż nił ich rów nież ko men dant
głów ny PSP gen. bry ga dier Le szek Su ski, wrę -
cza jąc oko licz no ścio we dy plo my. 

red. 
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Kadeci XIX turnusu Dziennego Studium Aspirantów
oraz absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego

w zawodzie technik Pożarnictwa Centralnej Szkoły PSP
w Częstochowie zostali uroczyście promowani 15 lipca.
Promocję poprzedziła msza św. w kościele pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa, której przewodniczył
biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej ks. dr
prałat Andrzej Przybylski. Wzięli w niej udział: kadra 
szkoły, absolwenci, zaproszeni goście oraz rodziny
i znajomi promowanych.

Do promocji przystąpiło 81 absolwentów Dziennego
Studium Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.
Prymusem został mł. asp. Karol Krokos, który uzyskał średnią ocen 4,65,
a funkcję dowódcy kompanii pełnił mł. bryg. Jacek Gawroński.
Promowanych było również 185 absolwentów kwalifikacyjnego kursu
zawodowego w zawodzie technik pożarnictwa. Prymusem została mł.
asp. Elżbieta Zalewska z KP PSP w Oleśnie, 
ze średnią ocen 4,40. Kierownikiem kursu był kpt. Kamil Piotrowski.
Nominację na stopień młodszego aspiranta wręczył absolwentom
zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej 
st. bryg. Tadeusz Jopek. 

Uroczysta promocja była zwieńczeniem dwuletniego okresu
kształcenia, podczas którego absolwenci zdobywali wiedzę teoretyczną
i praktyczną oraz profesjonalne przygotowanie w zawodzie technik
pożarnictwa, w którym przyjdzie pełnić im służbę. Podczas akcji

ratowniczo-gaśniczych, w których kadeci brali udział, wyjeżdżając jako
obsada szkolnej jednostki ratowniczo-gaśniczej, nauczyli się obsługi
nowoczesnego sprzętu pożarniczego i zdobyli umiejętności niezbędne
do realizacji trudnych zadań ratowniczych. 

Promocję zaszczycili swoją obecnością m.in.: posłanka 
do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska i posłanka na Sejm
RP Lidia Burzyńska, poseł na Sejm RP Szymon Giżyński, zastępca
komendanta głównego PSP st. bryg. Tadeusz Jopek, drugi
wicewojewoda śląski Mariusz Trepka oraz radna Sejmiku Województwa
Śląskiego Krystyna Jasińska. Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta
Oddziałów Prewencji Policji w Katowicach, na czele z kapelmistrzem
asp. Waldemarem Skotarskim.

CS PSP w Cz´stochowie

Promowani

Strażacka brać wyruszyła 5 sierpnia jako
niezależna grupa razem z Praską

Pielgrzymką Rodzin „Totus Tuus” Diecezji
Warszawsko-Praskiej, pokonując każdego
dnia ponad 30 km. Pielgrzymka rozpoczęła
się od udzielenia błogosławieństwa

w warszawskiej katedrze św. Floriana.
Następnie, po uroczystej eucharystii
w Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej,
pątnicy wyruszyli na szlak. Pod hasłem „Idźcie
i głoście” wędrowali funkcjonariusze
Państwowej Straży Pożarnej, druhowie

ochotniczych straży pożarnych, muzycy
orkiestr strażackich i ich rodziny. Dziesiątego
dnia pielgrzymi dotarli do podnóża Jasnej
Góry. Podczas przemarszu Al. Najświętszej
Marii Panny towarzyszyli im: zastępca
komendanta głównego Państwowej Straży
Pożarnej nadbryg. Marek Jasiński,
mazowiecki komendant wojewódzki st. bryg.
Jarosław Kurek, komendant Centralnej Szkoły
PSP w Częstochowie mł. bryg. Piotr Placek,
a także zastępcy komendantów
wojewódzkich, powiatowych i miejskich PSP
oraz prezesi zarządów oddziałów
wojewódzkich i powiatowych Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Pielgrzymującym tego dnia asystowały
poczty sztandarowe, na czele ze sztandarem
Komendy Głównej PSP, kompanią
reprezentacyjną Centralnej Szkoły PSP
w Częstochowie oraz orkiestry
z ochotniczych straży pożarnych. Grupę
strażackich pielgrzymów prowadził kapelan
rzeszowskich strażaków ks. Paweł Somborski,
któremu towarzyszyli ks. bryg. Krzysztof
Jackowski – ojciec duchowy pielgrzymki oraz
ks. Szymon Czarnota.

TB

Idêcie i głoÊcie
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W tym roku już po raz jedenasty strażacy i ich rodziny pielgrzymowali 
na Jasną Górę. 
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Za koń czy ła się XIX edy cja Ogól no pol skie go Kon kur su Pla stycz ne go dla dzie ci
i mło dzie ży pod ha słem „25 lat PSP – pro fe sjo nal ni, spraw ni, po moc ni”, któ re -

go or ga ni za to rem jest ko men dant głów ny PSP. Eli mi na cje cen tral ne od by ły się
19 czerw ca w Ko men dzie Głów nej PSP. Kon kurs miał po móc w po sze rze niu wie dzy
na te mat za cho wa nia bez pie czeń stwa w przy pad ku wszel kie go ty pu za gro żeń oraz
zo bra zo wać pra cę stra ża ków pod czas ak cji ra tow ni czo -ga śni czych. Zor ga ni zo wa ny
był we współ pra cy z wy dzia ła mi bez pie czeń stwa i za rzą dza nia kry zy so we go urzę dów
wo je wódz kich. Do udzia łu w nim za chę ca ne są dzie ci i mło dzież w wie ku 6-16
lat – gru pa młod sza szko ły pod sta wo wej (kla sy I -III), gru pa śred nia szko ły pod sta wo -
wej (kla sy IV-VI), gim na zjum (kla sy I -III) oraz ucznio wie nie peł no spraw ni (wy cho wan -
ko wie szkół spe cjal nych, świe tlic te ra peu tycz nych oraz ośrod ków te ra pii za ję cio wej –
do 18. ro ku ży cia). Do KG PSP do tar ły pra ce, któ re prze szły wszyst kie szcze ble eli mi na -
cji, czy li gmin ne, po wia to we oraz wo je wódz kie. Z 296 prac na de sła nych na kon kurs
z 15 wo je wództw Ko mi sja na szcze blu cen tral nym wy ło ni ła 16 lau re atów: w każ dej
z czte rech grup wie ko wych po trzy pra ce pla stycz ne naj lep sze pod wzglę dem ar ty -
stycz nym oraz naj bar dziej od po wia da ją ce te ma to wi, a do dat ko wo wy róż ni ła czte ry
oso by. Ga le ria na gro dzo nych prac znaj du je się na stro nie: www.straz.gov.pl/kon kur -
sy/kon kur sy pla stycz ne. Atrak cyj ne na gro dy rze czo we zo sta ną wrę czo ne lau re atom we
wrze śniu, pod czas uro czy stej in au gu ra cji no we go ro ku szkol ne go.
Lau re aci kon kur su
Ka te go ria I – ucznio wie klas I -III szkół pod sta wo wych:
1 miej sce I – Ma rian na Za rzyc ka, Pu blicz na Szko ła Pod sta wo wa nr 28 i. Ja na Paw -

ła II w Wał brzy chu, woj. dol no ślą skie
1 miej sce II – Na ta lia Jaż dżew ska, Szko ła Pod sta wo wa nr 1 im. Ja nu sza Kor cza ka w Czer -

sku, woj. po mor skie
1 miej sce III – Kin ga Ru ciń ska, Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry w Lę bor ku, woj. po mor skie
Ka te go ria II – ucznio wie klas IV-VI szkół pod sta wo wych:
1 miej sce I – Ali cja Świe tlic ka, Szko ła Pod sta wo wa nr 25 w Lu bli nie, woj. lu bel skie
1 miej sce II – Ame lia Owcza rek, Szko ła Pod sta wo wa im Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go

w Ho ryń cu Zdro ju, woj. pod kar pac kie
1 miej sce III – Bar tosz Do bkow ski, Ze spół Szkół Sa mo rzą do wych w Au gu sto wie, 

woj. pod la skie
Ka te go ria III – ucznio wie gim na zjów:
1 miej sce I Alek san dra Pę ka la, Ze spół Szkół Sa mo rzą do wych w Żar no wie, woj. łódz kie
1 miej sce II Ja dwi ga Beń, Gim na zjum nr 2 im. Or ląt Lwow skich w Oła wie, woj. dol no -

ślą skie
1 miej sce III Ewe li na Go stom czyk, Ze spół Szkół Swor ne ga cie, woj. po mor skie
Ka te go ria IV – ucznio wie szkół spe cjal nych, ośrod ków szkol no -wy cho waw czych,
świe tlic te ra peu tycz nych:
1 miej sce I Ad rian Kar dyś, Spe cjal ny Ośro dek Szkol no -Wy cho waw czy im. Świę tej Ja -

dwi gi Kró lo wej w Miel cu, woj. pod kar pac kie
1 miej sce II Ma te usz Ma zu rek, Spe cjal ny Ośro dek Szkol no -Wy cho waw czy w Szy ma no -

wie, woj. war miń sko -ma zur skie
1 miej sce III Piotr Nie śpie lak, Spe cjal ny Ośro dek Szkol no -Wy cho waw czy nr 2 w Kiel -

cach, woj. świę to krzy skie
Wy róż nie nia:
1 Mi le na Sło wik, Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry w Lę bor ku, woj. po mor skie
1 Ju lia Ko ło dziej, Szko ła Pod sta wo wa nr 32 im. Ja nu sza Ku so ciń skie go w Kiel cach, woj.

świę to krzy skie
1 Ka ta rzy na Wi szo wa ta, Ze spół Szkol no -Przed szkol ny w Do brzy nie wie Du żym, Pu blicz -

ne Gim na zjum w Do brzy nie wie Du żym, woj. pod la skie
1 Bar ba ra Ba łut, Pla ców ka Opie kuń czo -Wy cho waw cza „Pro myk” w Rzu cho wie, 

woj. ma ło pol skie
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Zwyci´zcy konkursu plastycznego

Niecodzienne wydarzenie miało miejsce w Woli
Gułowskiej (woj. lubelskie). Odbył się tam

Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski, który był formą
uczczenia jubileuszu 25-lecia istnienia Państwowej Straży
Pożarnej. Plener zorganizowany został przez Komendę
Wojewódzką PSP w Lublinie oraz Dom Kultury – Pomnik
Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej,
a patronat honorowy nad nim objął m.in. komendant
główny PSP. W plenerze wzięli udział rzeźbiarze ludowi,
którzy w ciągu kilku dni wykonali prace o tematyce
związanej ze św. Florianem. Plener miał charakter otwarty.
Każdy z odwiedzających Dom Kultury mógł przyjrzeć się
pracy rzeźbiarzy. Miejsce jego organizacji nie było
przypadkowe, gdyż to właśnie w Woli Gułowskiej
i w gminie Adamów znajduje się najstarszy w powiecie

łukowskim ośrodek rzeźby ludowej. W trakcie uroczystego
zakończenia pleneru artyści zaprezentowali swoje dzieła,
zostali też uhonorowani pamiątkowymi statuetkami
i nagrodami przez wicewojewodę lubelskiego Roberta
Gmitruczuka, lubelskiego komendanta wojewódzkiego
PSP st. bryg. Grzegorza Alinowskiego, starostę
łukowskiego Janusza Kozioła oraz komendanta
powiatowego PSP w Łukowie st. bryg. Tomasza
Majewskiego. Rzeźby autorstwa Mariusza Opoki, Andrzeja
Mirończuka, Krzysztofa Grodzickiego, Arkadiusza
Grodzickiego, Krzysztofa Pycki, Jolanty Kędzierskiej,
Tadeusza Adamskiego, Grzegorza Adamskiego i Adama
Wydry można było również obejrzeć w holu Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego na poplenerowej wystawie. 

Wojciech Miciuła 
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Pło nà ca pu łap ka 

MA REK WY RO Z¢B SKI

„To był tragiczny pożar, zdarzenie 
bez precedensu. Jesteśmy myślami 
ze wszystkimi, którzy przez niego
ucierpieli. (…) nigdy w trakcie
swojej 29-letniej służby nie
doświadczyłam czegoś podobnego.
Sił dodaje mi wspaniała postawa
podległych mi ludzi i innych załóg
ratowniczych, które cały czas
angażują się w pomoc”. Tymi słowami
komisarz Londyńskiej Straży Pożarnej
Danielle Cotton skomentowała
najtragiczniejsze zdarzenie ostatnich
lat w stolicy Wielkiej Brytanii.

Pło nà ca pu łap ka 

fo
t. 
N
at
al
ie
 O
xf
or
d/
PA
P



o żar wie żow ca Gren fell To wer, do któ re -
go do szło 14 czerw ca te go ro ku, po chło -
nął wię cej ofiar niż wszyst kie po ża ry

w Lon dy nie przez ostat nie dwa la ta. Ogień
w krót kim cza sie stra wił nie mal ca ły bu dy nek,
po zba wia jąc ży cia ca łe ro dzi ny. Stra ża cy z Lon -
don Fi re Bri ga de (LFB) zdo ła li ura to wać z pło -
ną ce go bu dyn ku 65 osób. Co naj mniej 80 osób
po nio sło śmierć, a po szko do wa ne zo sta ły 74. 

Pre lu dium tra ge dii
Na zwa wie żow ca po cho dzi od uli cy Gren -

fell, przy któ rej stoi. To wznie sio ny w 1974 r.
be to no wy blok na pla nie kwa dra tu o bo ku oko -
ło 22 m, usy tu owa ny w North Ken sing ton,
w za chod niej czę ści Lon dy nu. Tuż przed po ża -
rem bu dy nek miał 23 pię tra (67,3 m wy so ko -
ści), 127 miesz kań i pra wie 600 lo ka to rów.
By ła w nim jed nak tyl ko jed na cen tral na, dwu -
bie go wa klat ka scho do wa (dru ga obej mo wa ła
wy łącz nie część so cjal ną), dwie win dy oso bo -
we oraz jed no wyj ście z bu dyn ku na par te rze.
Grun tow ny re mont prze pro wa dzo ny na prze ło -
mie lat 2015 i 2016 nie po pra wił wa run ków
bez pie czeń stwa. Miał jed nak klu czo we zna cze -
nie pod czas dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych…
Nie ste ty, w złym zna cze niu te go sło wa.

Pierw sze zgło sze nie do tar ło do służb
o godz. 0.54 cza su lo kal ne go. In for ma cja do ty -
czy ła jed nak nie ty le ca łe go pło ną ce go wie żow -
ca, a po ża ru miesz ka nia na czwar tym pię trze,
po wsta łe go na sku tek za pa le nia się lo dów ki.
Zgod nie z pro ce du ra mi do po ża ru w blo ku
miesz kal nym za dys po no wa no czte ry za stę py
ga śni cze ja ko si ły pierw sze go rzu tu. Si ły LFB
do je cha ły na miej sce po oko ło 6 min od przy -
ję cia zgło sze nia i przy stą pi ły do ga sze nia lo ka -
lu. Ogień wy do stał się jed nak przez ku chen ne
okno i pod pa lił ele wa cję od pół noc nej stro ny
bu dyn ku, jak się oka za ło – wy ko na ną z pal ne -
go ma te ria łu. Trud no oce nić, czy ogień był wte -
dy jesz cze moż li wy do stłu mie nia. Ma te ria ły
fil mo we na gra ne przez świad ków po ka zu ją, że
gdy tyl ko stra ża cy zo rien to wa li się, że po wstał
po żar ze wnętrz ny, zbu do wa li li nię i pod ję li ga -
sze nie z ze wnątrz. Ogień za czął się jed nak bły -
ska wicz nie roz prze strze niać po ele wa cji,
za gra ża jąc ko lej nym miesz ka niom od ze -
wnątrz. O 1.15 za dys po no wa no już ko lej ne
pięć za stę pów, 4 min póź niej (po 25 min od
zgło sze nia) pierw szy pod no śnik hy drau licz -
ny 30 m. Stra ża cy, któ ry opi sy wa li prze bieg ak -
cji, twier dzi li, że ni gdy w ży ciu nie wi dzie li, by
po żar roz wi jał się tak szyb ko. Pło mie nie, wę -
dru jąc po ele wa cji, wdzie ra ły się do miesz kań
i wy peł nia ły je dy mem. Rów no cze śnie z ak cją
ga śni czą roz po czę to ewa ku ację miesz kań ców
z za gro żo nych lo ka li. Nie ste ty, dym prze do stał

się do je dy nej klat ki scho do wej, miesz czą cej
się w środ ku bu dyn ku. Jak sko men to wał Ri -
chard We lch, je den z ofi ce rów, któ ry póź niej
do je chał na miej sce: „W pew nym mo men cie
mie li już sześć sa mo cho dów. Za raz pro si li o za -
dys po no wa nie ósme go, po tem dzie sią te go,
pięt na ste go, dwu dzie ste go i w koń cu dwu -
dzie ste go pią te go. Sły sza łem to [przez ra -
dio – przyp. au to ra], gdy je cha łem na miej sce.
By ło więc oczy wi ste, że dzie je się tam coś 
po waż ne go”. Do zda rze nia za dys po no wa no
40 za stę pów stra ży po żar nej, tak że z są sied nich
hrabstw i po nad 200 stra ża ków. Na miej sce
przy je cha ło 20 am bu lan sów.

Za dy mie nie na klat ce scho do wej pa no wa ło
już od trze cie go pię tra w gó rę. Pier wot nie ra -
tow ni cy do cie ra li na wet w oko li ce 19. pię tra,
skąd spro wa dza li lu dzi. Póź niej, gdy ogień roz -
prze strze nił się na wszyst kie stro ny bu dyn ku,
nie by ło to już moż li we. Z po wo du wy so kiej
tem pe ra tu ry, gę ste go dy mu, a tak że eks tre mal -
ne go wy sił ku i szyb kie go zu ży cia po wie trza
w apa ra tach stra ża cy do cie ra li naj wy żej do
10. pię tra. Wą ska i je dy na klat ka scho do wa sta -
ła się dwu kie run ko wą ma gi stra lą. Szu ka ją cy
lu dzi stra ża cy z no wo przy by łych za stę pów
prze dzie ra li się w gó rę, a w dół scho dzi li, du -
sząc się i krztu sząc, miesz kań cy blo ku spro wa -
dza ni przez pierw szych ra tow ni ków. Tok-
sycz ny dym w pew nym mo men cie od ciął jed -
nak de fi ni tyw nie lu dzi od je dy nej dro gi ra tun -
ku. Roz po czę ła się dra ma tycz na wal ka
o prze trwa nie. 

Dra mat w Êrod ku
Łącz nie w cią gu no cy służ by ra tow ni cze

ode bra ły oko ło 600 te le fo nów od osób zgła sza -
ją cych po żar wie żow ca lub tych, któ rych w nim
uwię ził. Po li cjan ci za dys po no wa ni do za bez -
pie cza nia te re nu wo ko ło bu dyn ku, wi dząc
miesz kań ców w oknach, ka za li się im ewa ku -
ować, jed nak gdy po żar od ciął dro gę ewa ku -
acji, ra dzi li im po zo sta nie w do mach i te le-
fo nicz ne po wia do mie nie o swo im po ło że niu
służb ra tow ni czych. Pod blo kiem gro ma dzi li
się ga pie i ewa ku owa ni wcze śniej miesz kań cy.
Sły sze li krzy ki i na wo ły wa nia o po moc
z okien, wi dzie li, jak lu dzie ma cha ją prze ście -
ra dła mi i ko ca mi, ale nie mo gli nic zro bić.
Cześć miesz kań ców blo ku, kie dy dym i ogień
do cie rał do lo ka li, zde cy do wa ła się ska kać.
Po po łu dnio wej stro nie bu dyn ku lu dzie pró -
bo wa li scho dzić po opusz czo nych z okien ko -
cach (zwią za ne ze so bą, mia ły dłu gość 
po nad 25 m!). Ko mu ni ka ty z proś bą o po moc
za czę ły po ja wiać się na por ta lach spo-
łecz no ścio wych. Ci, któ rzy nie mo gli się wy -
do stać, za miesz cza li na gra nia swo ich za dy mio -

nych miesz kań i ścia ny dy mu na ko ry ta rzu. 
Dla nie któ rych by ły to póź niej je dy ne źró dła
in for ma cji o bli skich.

Te go dy żu ru z pew no ścią nie za po mną tak -
że dys po zy to rzy ra tun ko wych nu me rów alar -
mo wych. W cią gu no cy od bie ra li set ki
te le fo nów od lu dzi, któ rych ży cie by ło bez po -
śred nio za gro żo ne. Nie by li na po cząt ku świa -
do mi dra ma tów, któ re roz gry wa ły się po dru giej
stro nie słu chaw ki. Zgod nie z bry tyj ską pro ce -
du rą stay put, je śli ogień po ja wi się w two im 
bu dyn ku, ale nie w two im bez po śred nim są -
siedz twie, zo stań w miesz ka niu, za mknij drzwi
i okna, uszczel nij je ręcz ni kiem, daj znać służ -
bom ra tow ni czym, gdzie je steś i cze kaj na po -
moc. Ewa ku ację na le ży roz po cząć, gdy po żar
powstanie w na szym są siedz twie, na na szym
pię trze lub dym i ogień bez po śred nio nam za -
gra ża. Pro ce du ra ta wy da je się roz sąd na,
przy za ło że niu, że kon struk cja bu dyn ku (wraz
z drzwia mi i okna mi) jest w sta nie ogra ni czyć
ich roz prze strze nia nie i dać służ bom dość cza -
su na dzia ła nie (wy klu cza to np. bu dy nek drew -
nia ny). Nie kon tro lo wa na ewa ku acja mo że zaś
spo wo do wać roz prze strze nia nie się dy mu,
utrud nić dzia ła nia ga śni cze ra tow ni kom, a na -
wet zwięk szyć licz bę po szko do wa nych.
W więk szo ści po ża rów w blo kach ta ka stra te -
gia da wa ła re zul ta ty. Ale nie w Gren fell To wer.
Dys po zy to rzy, nie zna jąc roz mia rów po ża ru, ra -
dzi li lu dziom po zo sta nie w miesz ka niach. Nie -
któ rzy miesz kań cy oca le li tyl ko dla te go, że nie
po słu cha li po le ce nia. Za gro że nie nad cho dzi ło
z każ dej stro ny, a ewa ku acja wszyst kich lu dzi
z wyż szych pię ter za dy mio ną klat ką scho do wą
by ła wręcz nie moż li wa. Je dy ną szan są dla lo -
ka to rów by ło szyb kie opa no wa nie ognia i li kwi -
da cja za gro że nia. Nie ste ty, na wet gdy ele wa cja
się do pa li ła, jesz cze wie le miesz kań pło nę ło.

Wal ka
Kie dy ogień ob jął znacz ną cześć ele wa cji,

w pro mie niu oko ło 30 m wo kół bu dyn ku za -
czę ły spa dać du że ka wał ki spa lo nych ka set ele -
wa cyj nych i izo la cji. Pod no śnik mu siał zo stać
prze sta wio ny, a ra tow ni cy wcho dzą cy do środ -
ka eskor to wa ni byli przez po li cjan tów nio są -
cych nad ni mi tar cze po li cyj ne ja ko osło nę.
Odłam ki znisz czy ły część miesz kań w bu dyn -
kach są sia du ją cych z Gren fell To wer. Dzia ła nia
utrud nia ła też prze ła do wa na sieć ra dio wa, nad -
miar ko re spon den cji i sła by za sięg sta cji, ogra -
ni czo nych przez be to no we ścia ny bu dyn ku.

Do pło ną ce go wie żow ca pro wa dzi ło jed no
wej ście. No we za ło gi do sta wa ły przy dział pię -
ter do prze szu ka nia al bo kon kret ne lo ka le,
w któ rych we dług po zy ska nych in for ma cji prze -
by wa li lu dzie. Stra ża cy mu sie li pod pi nać re duk -
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to ry w apa ra tach ODO już na wy so ko ści trze cie -
go pię tra, co znacz nie ogra ni cza ło ilość po wie -
trza, któ re mo gli prze zna czyć na ra to wa nie
lu dzi. Część ra tow ni ków mia ła jed nak ze sta wy
dwu bu tlo we (ok. 4 l po jem no ści wod nej każ da),
któ re wy dłu ża ły teo re tycz ny czas pra cy do
45 min. Na wą skiej klat ce scho do wej pa no wa ło
du że za mie sza nie. Miesz kań cy, któ rzy sa mi pró -
bo wa li się ewa ku ować, cho dzi li po omac ku, tra -
ci li orien ta cję, du si li się. Stra ża cy mu sie li więc
po dej mo wać eks tre mal nie trud ne de cy zje, do ty -
czą ce ży cia i śmier ci: czy spro wa dzić na dół za -
gu bio ną w du szą cym dy mie mat kę z dziec kiem,
czy piąć się wy żej do ro dzi ny, któ ra utknę ła kil -
ka na ście pię ter wy żej. Mie li świa do mość, że nie
ma szans, by ura to wać wszyst kich miesz kań -
ców, a więk szość z nich sta no wi ły ro dzi ny
z dzieć mi. Nie któ rzy ra tow ni cy ma ją cy spraw -

dzić wyż sze pię tra za wró ci li więc i po ma ga li
tym, któ rych spo tka li po dro dze. A wra ca jąc
na gó rę, spo ty ka li ko lej nych lu dzi po trze bu ją -
cych po mo cy. Po nad to pnąc się wy żej po klat ce
scho do wej, wciąż mu sie li mo ni to ro wać za pas
po wie trza w apa ra tach i do ko ny wać wy bo -
ru – iść jesz cze da lej, czy za wró cić, nim bę dzie
za póź no na wła sną ewa ku ację? Do dat ko wym
ob cią że niem psy chicz nym by ła oba wa, czy kon -
struk cja obiek tu wy trzy ma tak skraj ne wa run ki
po ża ro we. Mię dzy go dzi ną 3 a 4 nad ra nem nie
da ło się już do stać po wy żej 10. pię tra, gdzie
tem pe ra tu ra by ła wy star cza ją ca, by to pić heł my
na gło wach. Po wy czer pu ją cej wal ce z ży wio -
łem na ka za no stra ża kom wy co fa nie się z bu dyn -
ku, z uwa gi na śro do wi sko za gra ża ją ce ży ciu
na wet przy wy po sa że niu w strój spe cjal ny
i ochro nę dróg od de cho wych.

Bry tyj scy eks per ci oce nia ją, że tej no cy
stra ża cy, by ura to wać jak naj wię cej osób, wie -
lo krot nie od stę po wa li od za sad bez pie czeń -
stwa. Ostat nia oso ba zo sta ła ewa ku owa na
z wie żow ca o 6.30 ra no. Po żar zo stał zlo ka li -
zo wa ny (opa no wa ny) po po nad 24 godz., a cał -
ko wi cie do ga szo ny po 60 godz. Do bu dyn ku
wpro wa dzo no gru py po szu ki waw czo -ra tow ni -
cze z psa mi, ale bez na dziei, by ktoś mógł jesz -
cze oca leć. Sza cu je się, że gdy do szło
do po ża ru, w obiek cie by ło 350 osób. Ura to wa -
ło się łącz nie 255. W chwi li opra co wy wa nia te -
go ar ty ku łu 80 osób uzna no za zmar łe, los
po zo sta łych jest jesz cze nie zna ny. Sza cu je się,
że osta tecz ną licz bę ofiar po zna my pod ko niec
ro ku.

Gdy opa dły po pio ły
Ofi cjal ną przy czy ną po ża ru we dług lon dyń -

skiej Po li cji by ła awa ria lo dów ki, któ ra wy wo -
ła ła po żar w lo ka lu na czwar tym pię trze.
Stam tąd ogień roz prze strze nił się na ze wnątrz
bu dyn ku i da lej ob jął pal ną ele wa cję. Okna
miesz kań nie wy trzy ma ły tem pe ra tu ry i pło mie -
ni, w wy ni ku cze go ży wioł opa no wał i znisz -
czył nie mal wszyst kie miesz ka nia od dru gie go
pię tra wzwyż. Wy klu czo no pod pa le nie. 
Na podstawie ze bra nych ma te ria łów usta lo no,
że ogień po cząt ko wo piął się w gó rę po jed nej
stro nie bu dyn ku, by osta tecz nie ob jąć go w ca -
ło ści. Bar dzo szyb ko wy szło też na jaw, że
za roz mia ry zda rze nia od po wia da ją pal ne (tań -
sze) ma te ria ły wy ko rzy sta ne przy re mon cie ele -
wa cji. Pa ne le, któ re kry ły ze wnętrz ne ścia ny
bu dyn ku, by ły nie pal ne je dy nie do po zio mu
lob by, tj. do trze ciej kon dy gna cji – tam, gdzie
jesz cze nie by ło miesz kań. Za strze że nia bu dzi -
ła też sa ma kon struk cja pa ne li, któ ra sprzy ja ła
roz wo jo wi po ża ru. O za gro że niach w obiek cie,
licz nych nie pra wi dło wo ściach w kwe stii bez -
pie czeń stwa, a na wet za po wie dziach, że mo że
dojść do tra ge dii, in for mo wa li lo kal ni dzia ła cze
i miesz kań cy bu dyn ku. Za po wia da li na dłu go
przed re mon tem, że w ra zie po ża ru lu dzie mo -
gą być od cię ci od dro gi uciecz ki. Nikt jed nak
nie pod jął te ma tu.

Stra ży po żar nej nie od ma wia no bo ha ter -
stwa, ale jed no cze śnie za rzu co no brak przy go -
to wa nia do ta kiej ak cji. Pierw szym za rzu tem
był brak na tych mia sto we go za dys po no wa nia
do po ża ru pod no śni ka lub dra bi ny. Ów cze sna
pro ce du ra nie za kła da ła wy sła nia go w pierw -
szym rzu cie (do zgło szo ne go po ża ru miesz ka -
nia na czwar tym pię trze). Szyb ko jed nak
wy cią gnię to wnio ski – po ty go dniu zmie nio no
za sa dy i za stęp ten zo stał do pi sa ny do li sty sił
pierw sze go rzu tu ja dą cych do po ża ru bu dyn ku
wy so kie go. Ale na wet po przy jeź dzie do po ża -
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ru 30-me tro wy pod no śnik mógł do się gnąć je -
dy nie do po ło wy bu dyn ku. Nie by ło więc żad -
nych szans na ewa ku ację miesz kań ców
z wyż szych kon dy gna cji. Tu rów nież po ja wił
się za rzut – że straż po żar na za bez pie cza ją ca
sto li cę kra ju nie ma w swo ich za so bach po jaz -
du o więk szym wy się gu. Po dob nie sta ło się

z kon tro wer syj ną pro ce du rą stay put, któ ra
po kil ku po waż nych po ża rach blo ków miesz -
kal nych w prze szło ści znów sta ła się przed mio -
tem dys ku sji. Po po ża rze Gren fell To wer
do pro ce du ry do pi sa no zda nie mó wią ce o tym,
że by po zo stać w lo ka lu „o ile dym i ogień ci
nie za gra ża ją”. 

Eme ry to wa ny ofi cer LFB sko men to wał te
zmia ny na stę pu ją co: „Nie wie lu, je śli w ogó le
kto kol wiek w tym kra ju, wi dzia ło kie dyś po żar
blo ku miesz kal ne go peł ne go śpią cych miesz kań -
ców. Nie są dzę, że by moż na się by ło na coś ta -
kie go przy go to wać. Na sze bu dyn ki po win ny
za pew niać nam bez pie czeń stwo”. My ślę, że
z jed nej stro ny miał ra cję – pra wi dło wo sto so wa -
na i wy eg ze kwo wa na pre wen cja po ża ro wa, je śli
na wet nie za po bie gnie po ża rom, to z pew no ścią
ogra ni czy stra ty (tak że w lu dziach). Z dru giej
jed nak stro ny, wie dząc, że teo ria czę sto nie idzie
pod rę kę z prak ty ką, trze ba za wsze szy ko wać się
na naj gor szy moż li wy sce na riusz. Nie wy klu czo -
ne, że i w na szym re jo nie znaj dzie się gdzieś 
ta ka ty ka ją ca bom ba, jak Gren fell To wer.

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

Z uwa gi na trwa ją ce śledz two i brak ofi cjal nych peł -

nych ra por tów w pra cy nad ar ty ku łem ko rzy sta łem

z ma te ria łów pra so wych LFB i BBC. Z bie giem cza -

su z pew no ścią po ja wią się no we in for ma cje, któ re

przed sta wią do kład ny prze bieg wy da rzeń.
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Survivor  Najnowszej  Generacji  z  technologią  Smoke Cutter ®

Najdłużej i najdalej świecąca latarka 
w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Innowacyjna Technologia Smoke Cutter®

wydatnie zwiększa zasięg światła 
w dużym zadymieniu lub mgle.

Latarka występuje w wersji 
ładowalnej i bateryjnej.
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Prze krój po zio my przez bu dy nek wie ̋ ow ca – roz miesz cze nie miesz kaƒ i klat ki scho do wej, oprac. wła sne
na pod sta wie Gren fell To wer Re ge ne ra tion Pro ject, Roy al Bo ro ugh of Ken sing ton, www.rbkc.gov.uk



u dy nek o wy so ko ści 67,3 m po wstał w la tach 1972-1974. Po cząt -
ko wo znaj do wa ło się w nim 120 miesz kań jed no - lub dwu po -
ko jo wych. W trak cie mo der ni za cji na kon dy gna cjach do tąd nie -

miesz kal nych (czy li czte rech dol nych) stwo rzo no sześć miesz kań czte ro -
po ko jo wych i jed no trzy po ko jo we. Zwięk szy ło to licz bę miesz kań do 127,
mo gły one po mie ścić łącz nie oko ło 600 osób. Gren fell To wer, po dob nie
jak in ne wie żow ce w Wiel kiej Bry ta nii, miał tyl ko jed ną cen tral ną klat kę
scho do wą. Prze pi sy bry tyj skie nie wy ma ga ją bo wiem dru giej. 

Mo der ni za cja bu dyn ku
Plan mo der ni za cji wie żow ca zo stał ogło szo ny w 2012 r. (jej war tość

wy nio sła 8,7 mln fun tów). Obej mo wa ła ona m.in. wy mia nę okien oraz
mon taż no wej ele wa cji, ma ją cej na ce lu po pra wę wy glą du bu dyn ku. 
Mo der ni za cja zo sta ła za koń czo na w ma ju 2016 r. No wa ele wa cja skła da -
ła się z trzech ele men tów:

1. War stwy izo la cyj nej wy ko na nej z ma te ria łu o na zwie Ce lo tex
RS5000, pro du ko wa ne go przez fir mę Sa int Go ba in. Pły ty izo la cyj ne
o gru bo ści 150 mm przy mo co wa no do żel be to wych ścian bu dyn ku. Ce lo -
tex RS5000 jest wy ko na ny z po lii zo cy ja -
nu ra nu (PIR). We dług oświad czeń
pro du cen ta mo że być sto so wa ny w bu dyn -
kach po wy żej 18 m wy so ko ści z tek stu ro -
wa ną fo lią alu mi nio wą ja ko okła dzi ną
i jest spe cjal nie te sto wa ny ja ko część sys -
te mu okła dzi no we go zgod nie z bry tyj ską
nor mą Bri tish Stan dard BS8414 -2: 2005.
Je śli sys tem jest za pro jek to wa ny i za in sta -
lo wa ny w zgo dzie ze stan dar dem, pro dukt
speł nia kry te ria okre ślo ne w pu bli ka cji
nie za leż nej in sty tu cji ba daw czej BRE Ra port BR 135 na dzia ła nie ognia
ze wnętrz ne go na izo la cję ciepl ną ścian w wie lo pię tro wym bu dyn ku. Ce -
lo tex RS5000 zo stał ozna czo ny sym bo lem kla sy fi ka cji ognio wej „0” zgod -
nie z nor ma mi bry tyj ski mi, cha rak te ry zu ją cym ma te riał nie za pal ny.
Kra jo wy or gan ds. kon tro li bu dyn ków, czy li Lo cal Au tho ri ty Bu il ding
Con trol (LABC), wy dał w 2014 r. cer ty fi kat dla ma te ria łu izo la cyj ne go
Ce lo tex RS5000, stwier dza ją cy moż li wość sto so wa nia go w bu dyn kach
wy so kich, jed nak że tyl ko w po łą cze niu z pły ta mi nie- pal ny mi. 

2. Szcze li ny wen ty la cyj nej po mię dzy okła dzi ną ze wnętrz ną a war stwą
izo la cyj ną o sze ro ko ści 50 mm.

3. Okła dzi ny ze wnętrz nej, któ ra skła da ła się z dwóch alu mi nio wych
płyt o gru bo ści 3 mm (każ da), oraz umiesz czo nego po mię dzy pły ta mi

rdze nia po li ety le no wego o gru bo ści 6 mm. Po łą czo ne ma te ria ły mia ły za -
pew nić wy trzy ma łość i sztyw ność okła dzi ny. Co praw da w pla nach mo -
der ni za cji bu dyn ku pro jek tan ci Stu dio E Ar chi tects za pro po no wa li
za sto so wa nie płyt z bla chy sta lo wej ocyn ko wa nej z ognio od por nym rdze -
niem, któ re są nie pal ne, jed nak póź niej wska za no uży cie pły ty Rey no bond
PE, oszczę dza jąc tym spo so bem oko ło 300 tys. fun tów. 

Pły ty zo sta ły przy mo co wa ne do ist nie ją cej kon struk cji – pre fa bry ko -
wa nej ele wa cji żel be to wej o gru bo ści 250 mm za po mo cą me ta lo wych
wspor ni ków, a po mię dzy okna mi za sto so wa no z ko lei szkla ne pły ty. No -
we okna z po dwój ną szy bą za mon to wa ne zo sta ły w tej sa mej płasz czyź -
nie pio no wej, co war stwa izo la cyj na. Plan mon ta żu okła dzi ny ze wnętrz nej
spo wo do wał zmia nę po ło że nia okien w bu dyn ku – zo sta ły wy su nię te
na ze wnątrz, do war stwy izo la cji ter micz nej, two rząc do stęp do rdze nia
izo la cji od stro ny bu dyn ku. Po wsta ła szcze li na umoż li wi ła roz prze strze -
nia nie się ognia z miesz ka nia na ze wnątrz bu dyn ku, a do ce lo wo na okła -
dzi nę ze wnętrz ną. I od wrot nie – od dzia ły wa nie ognia z okła dzi ny
ze wnętrz nej mo gło spo wo do wać prze nie sie nie się ognia do miesz ka nia tą
sa mą szcze li ną na każ dym z pię ter.

Mo der ni za cja obej mo wa ła rów nież
miej ski sys tem grzew czy w po szcze -
gól nych miesz ka niach oraz sys tem
wen ty la cji po ża ro wej. Te go ty pu re -
mont mógł wią zać się z mo dy fi ka cja -
mi urzą dzeń ener gii elek trycz nej, ga zu
czy wo dy. Przy pro wa dze niu rur
i prze wo dów przez róż ne sek cje bu -
dyn ku (ścia ny i stro py) w przy pad ku
złe go za bez pie cze nia otwo rów (brak
prze pu stów in sta la cyj nych) sta ją się

one dro gą roz wo ju po ża ru na są sied nie po miesz cze nia. W przy pad ku po -
ża ru w Gren fell To wer każ de miesz ka nie mia ło sta no wić od ręb ną stre fę
po ża ro wą, od dzie lo ną od klat ki scho do wej drzwia mi, któ re mia ły wy trzy -
mać co naj mniej 30 min. 

Nie zo sta ły w bu dyn ku za in sta lo wa ne ani try ska cze (brak ta kie go wy -
mo gu w prze pi sach bry tyj skich w od nie sie niu do bu dyn ków po wsta łych
przed 2007 r.), ani drzwi z sa mo za my ka czem, ani też sys tem sy gna li za cji
po ża ru.

Lo kal na Gru pa Gren fell 
Gren fell Ac tion Gro up zo sta ła utwo rzo na przez gro no miesz kań ców,

któ rym bez pie czeń stwo i ochro na prze ciw po ża ro wa nie by ły ob ce. Wie -
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TEMAT MIESIĄCA

RE NA TA GOL LY

Wieżowiec Grenfell Tower został zaprojektowany 
w 1967 r. przez Nigela Whitbreada, pracującego wówczas w firmie

architektonicznej Clifford Wearden and Associates. 

Gren fell To wer

B

Ce lo tex RS5000 nie po wi nien byç sto so wa -
ny na ele wa cjach bu dyn ków w po łà cze niu
z ma te ria łem pal nym, ja kim sà pły ty z rdze -

niem po li ety le no wym.



lo krot nie wska zy wa li na za gro że nie po ża ro we, kie ru jąc skar gi do wła ści -
cie li i ad mi ni stra to rów bu dyn ku. Pi sa li też o nim na blo gu. Już w stycz -
niu 2013 r., za nie po ko je ni nie wy star cza ją cym miej scem na ma new ry
sa mo cho dów stra ży po żar nej w przy pad ku
wy stą pie nia po ża ru, zgło si li swo je oba wy.
Ko lej nym pro ble mem był wzrost na pię cia
prą du, w trak cie któ re go w 40 miesz ka -
niach zo sta ły znisz czo ne urzą dze nia elek -
trycz ne. Za nie po ko iło ich też uszko dze nie
in sta la cji oświe tle nia awa ryj ne go, bez któ -
re go klat ka scho do wa, bę dą ca je dy ną dro -
gą ewa ku acyj ną, po zo sta wa ła nie-
oświe tlo na (brak świa tła na tu ral ne go). Gru -
pa zwra ca ła tak że uwa gę na pal ną ele wa cję
oraz nie za bez pie czo ne ru ry ga zow ni cze.
Nie ste ty, wszyst kie te uwa gi zo sta ły zi gno -
ro wa ne. 

Pie kło w wie ̋ow cu
Po żar w Gren fell To wer miał swój po -

czą tek w miesz ka niu na czwar tym pię trze,
w pół noc no -wschod nim na roż ni ku bu dyn -
ku. Do szło do nie go za sprawą wa dli wej
chło dziar ko -za mra żar ki. Po żar roz prze -
strze nił się na ele wa cję na roż ni ka i w cią -
gu 15 min utwo rzył ko lum nę ognia się ga ją cą da chu. Pro ces ten za cho dził
nie wia ry god nie szyb ko. Po łą cze nie blach alu mi nio wych i wy peł nie nia
z po li ety le nu spo wo do wa ło kom pli ka cje, po nie waż po li ety len to pi się
już w bar dzo ni skiej tem pe ra tu rze. Z ko lei alu mi nium rów nież jest ma -
te ria łem pal nym, nie mniej jed nak do je go za pa le nia po trzeb na jest wyż -
sza tem pe ra tu ra, któ ra to wy stą pi ła po przez pal ny rdzeń z po li ety le nu.
Ce lo tex RS5000 nie po wi nien być sto so wa ny na ele wa cjach bu dyn ków
w po łą cze niu z ma te ria łem pal nym, ja kim są pły ty z rdze niem po li ety -
le no wym. Co wię cej, zgod nie z kar tą cha rak te ry sty ki ma te riał izo la cyj -
ny PIR, z któ re go wy ko na ny był Ce lo tex RS5000, pło nie, je śli jest
wy sta wio ny na dzia ła nie ognia o wy star cza ją cym na tę że niu i in ten syw -
no ści. War stwa izo la cyj na PIR po za pa le niu szyb ko się spa la i wy twa -
rza in ten syw ne cie pło, gę sty dym i ga zy, któ re są draż nią ce, ła two pal ne
i/lub tok sycz ne (wśród nich tle nek wę gla i cy ja no wo dór). Ogień prze -
miesz czał się po prze kąt nej po obu stro nach bu dyn ku, spo ty ka jąc się

w po łu dnio wo -wschod nim na roż ni ku i obej mu jąc wszyst kie fa sa dy pło -
mie nia mi. 

Po moc po szko do wa nym 
i dzia ła nia pre wen cyj ne
Ko ścio ły, cen tra kul tu ry i klu by pił kar skie utwo rzy ły miej sca zbiór ki

nie zbęd nych rze czy dla po szko do wa nych. Wszy scy, któ rzy zo sta li bez da -
chu nad gło wą, otrzy ma li jed no ra zo wą po moc fi nan so wą w wy so ko -
ści 5500 fun tów. W obiek tach po dob nych do Gren fell To wer za rzą dzo no
na tych mia sto we kon tro le okła dzin ele wa cyj nych. Stwier dzo no za sto so -
wa nie ma te ria łów nie speł nia ją cych wy ma gań obo wią zu ją cych prze pi sów
w kil ku dzie się ciu z nich i wy da no de cy zje o na tych mia sto wej ewa ku acji
i wy sie dle niu miesz kań ców – do cza su li kwi da cji nie bez piecz nej pal nej
izo la cji. 

st. sekc. Re na ta Gol ly 
jest pra cow ni kiem KG PSP
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to w XXI w. zda rza się po żar, któ ry
swo bod nie, in ten syw nie i bły ska -
wicz nie roz wi ja się na wszyst kie

stro ny świa ta po ele wa cji wiel kie go, wol no  sto -
ją ce go bu dyn ku, w asy ście po nad 200 stra ża ków
i ich sprzę tu, a na stęp nie bez żad nych prze szkód
wy pa la wszyst kie miesz ka nia są sia du ją ce ze
spa lo ną ele wa cją, po zo sta wia jąc po so bie opa -
lo ny żel be to wy szkie let. Jak do szło do tak spek -
ta ku lar nej klę ski ochro ny prze ciw po ża ro wej,
za rów no w jej od mia nie bier nej (za po bie ga nie),
jak i czyn nej (dzia ła nia ra tow ni czo -ga śni cze)? 

Sza leƒ stwo pa ra kli ma tycz ne
Pra przy czy ny zda rze nia na le ży upa try wać

w hi ste rii kli ma tycz nej wy wo ła nej przez eko -
lo gów. Zmia ny kli ma tu na gor sze wią żą ze
zwięk sze niem w at mos fe rze ilo ści ga zów cie -
plar nia nych, a w szcze gól no ści dwu tlen ku wę -
gla. Eko lo dzy są dzą, że spa la nie na le ży je śli nie
wy eli mi no wać z ży cia czło wie ka, to jak naj bar -
dziej ogra ni czyć. Ten spo sób my śle nia zna lazł
od zwier cie dle nie w trak ta tach mię dzy na ro do -
wych, na kła da ją cych na po szcze gól ne kra je li -
mi ty wy two rze nia dwu tlen ku wę gla (nie
pod pi sa li lub nie prze strze ga ją ich naj więk si
pro du cen ci CO2). Pra wo mię dzy na ro do we
prze ło ży ło się na roz wią za nia praw ne w po -
szcze gól nych kra jach, gdzie kwe stie kli ma tycz -

ne w mia rę upły wu cza su by ły ser wo wa ne oby -
wa te lom naj pierw w ra cjo nal nych ka te go riach
oszczęd no ścio wych, już po ich utrwa le niu –
w przyj mo wa nych ze zro zu mie niem na ka zach
praw nych, a obec nie w ca łych pa kie tach przy -
mu su ad mi ni stra cyj ne go, nie po par tych ra chun -
kiem eko no micz nym (chy ba że za ta ki uznać
za po wiedź pod wyż ki cen ener gii i pa liw). 

W za kre sie bu dow nic twa mia ło to zwią zek
ze sta no wie niem pra wa do ty czą ce go izo la cyj no -
ści ciepl nej prze gród ze wnętrz nych bu dyn ków,
a ści ślej rzecz bio rąc – pa ra me tru opo ru ciepl ne -
go ścia ny, co prze kła da się na gru bość izo la cji
ter micz nej. W la tach 90. wy ma ga ny pra wem
współ czyn nik prze ni ka nia cie pła wy no sił
0,30 W x m-2 x K-1, co prze kła da ło się z nad dat -
kiem na 10 cm ta niej izo la cji ciepl nej prze gród
pio no wych (ścian). Od 2014 r. współ czyn nik ten
wy no sił 0,25 (ok. 13-15 cm),. Obec nie (od
1 stycz nia 2017 r.) ja ko stan dard obo wią zu je
współ czyn nik 0,23, co za leż nie od ma te ria łu
ścian prze kła da się na 15-18 cm war stwy izo lu -
ją cej. Nie ste ty – eu ro pej scy urzęd ni cy nie próż -
nu ją i ko lej nym za le ce niem za war tym w pra wie
eu ro pej skim, a prze nie sio nym kar nie do na sze -
go pra wa bę dzie od 2021 r. ob ni że nie współ -
czyn ni ka prze ni kal no ści ciepl nej do po zio-
mu 0,20. Ta kie wy ma ga nie speł ni do pie ro war -
stwa naj tań szej izo la cji sty ro pia no wej lub z weł -

ny mi ne ral nej rzę du 18-20 cm. Na le ży przy tym
zda wać so bie spra wę, że są to wy ma ga nia mi ni -
mal ne, zaś za le ce nia, „do bre ra dy” prak tycz ne,
a tak że wy pusz cza ne w świat ostrze że nia po li -
tycz ne idą da lej, ja ko cel do osią gnię cia wska -
zu jąc tzw. pa syw ność bu dyn ków (30 cm
ocie ple nia) – jak by śmy ży li w kra ju usta wicz -
nych mro zów 40°C lub upa łów się ga ją -
cych 50°C w cie niu. 

Jed no cze śnie, aby wła ści cie le bu dyn ków
mu sie li owo pra wo sto so wać (je go twór cy wie -
dzą, że eko no micz nie jest ono nie uza sad nio ne),
wpro wa dzo no ko niecz ność spo rzą dza nia dla bu -
dyn ków au dy tów ener ge tycz nych. Ich wy ni ki
nie są za leż ne od fak tycz ne go zu ży cia ener gii
na ce le grzew cze czy chłod ni cze, lecz od ob li -
czeń zwią za nych z opo rem ciepl nym prze gród
ze wnętrz nych bu dyn ku. Tu po ja wia się pro blem
do ty czą cy ochro ny prze ciw po ża ro wej i ro sną cy
wraz z wy so ko ścią bu dyn ków nie aryt me tycz -
nie, lecz wy kład ni czo, gdyż im grub szy ma te riał
izo lu ją cy, tym trud niej go przy mo co wać do pod -
ło ża w spo sób trwa ły. A im wyż szy bu dy nek,
tym ko rzyst niej sze wa run ki do roz wo ju ma po -
żar, ze wzglę du na efekt uno sze nia po tę go wa ny
ci śnie niem wia tru. 

Żad ne jed nak re gu la cje nie po mo gły by, gdy -
by nie by ło ma te ria łów izo lu ją cych, po wszech -
nie do stęp nych i ta nich, a co naj waż niej-
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sze – ła twych w apli ka cji. Są ni mi weł na mi ne -
ral na i sty ro pian. O ile sty ro pian po wsta je z ma -
te ria łu pal ne go (po li sty re nu) i ta kim po zo sta je
(obec nie je go wła ści wo ści pal ne są lep sze niż
u za ra nia – kie dyś pło nął w po sta ci ogni ste go
desz czu, te raz po pro stu pło nie), o ty le weł na mi -
ne ral na po wsta je prze cież z ma te ria łu nie pal ne -
go i (na ogół) ta kim fi nal nie po zo sta je. 

Zgod nie z pol skim pra wem w bu dyn ku,
na wy so ko ści po wy żej 25 m od po zio mu te re nu,
okła dzi na ele wa cyj na i jej za mo co wa nie me cha -
nicz ne, a tak że izo la cja ciepl na ścia ny ze wnętrz -
nej po win ny być wy ko na ne z ma te ria łów
nie pal nych. Do pusz cza się za sto so wa nie sa mo -
ga sną ce go po li sty re nu spie nio ne go (czy li sty ro -
pia nu) do ocie pla nia w ca ło ści je de na sto-
kon dy gna cyj nych bu dyn ków miesz kal nych, bez
wzglę du na ich fak tycz ną wy so kość, je śli wznie -
sio no je przed 1995 r. 

An giel skie pra wo jest w tym za kre sie bar -
dziej re stryk cyj ne. Mia no wi cie od 2006 r., je śli
bu dy nek ma wy so kość po nad 18 m, je go izo la -
cja ciepl na po win na być wy ko na na z ma te ria łów
nie pal nych na ca łej wy so ko ści, a nie tyl ko
od 18 m wzwyż. 

Za tem jak to się sta ło, że spło nął Gren fell To -
wer, któ ry ter mo mo der ni zo wa no za le d wie kil ka
lat te mu, już pod rzą da mi pra wa z 2006 r.?

Trze ci i czwar ty 
ma te riał izo la cyj ny
Od lat ist nie je w na szym oto cze niu ma te riał

o re we la cyj nych zdol no ściach izo la cyj -
nych – spie nio ny po li ure tan. W po pu lar nych 
za sto so wa niach, w po sta ci pla stycz nej, funk cjo -
nu je pod na zwą gąb ki, a w bu dow nic twie ja ko
twar da pian ka po li ure ta no wa (PUR) bądź roz -
prę żal na, tward nie ją ca pian ka. Ma ona zna ko mi -

te wła ści wo ści izo la cyj ne: 10 cm pian ki za stę -
pu je 15-18 cm sty ro pia nu lub weł ny mi ne ral nej,
przy czym pian ka jest lek ka, a na wet lżej sza niż
sty ro pian. Nie ste ty, pło nie z ła two ścią, a po nie -
waż za wie ra w so bie związ ki azo tu, wę gla i wo -
do ru, wy dzie la prócz znacz nych ilo ści dy mu
bar dzo sil ną tru ci znę: cy ja no wo dór, bę dą cy za -
sad ni czą przy czy ną śmier ci ofiar dzi siej szych
po ża rów. 

Po pra co wa no jed nak nad pian ką PUR i za -
ofe ro wa no na ryn ku jej uod por nio ną na dzia ła -
nie ognia wer sję. W grun cie rze czy jest to
po li ure tan wzbo ga co ny o jesz cze wię cej związ -
ków azo tu, wę gla i wo do ru, co zna la zło od -
zwier cie dle nie w na zwie: po lii zo cy ja nu rat
(PIR). Je go wła ści wo ści po ża ro we oka za ły się
na ty le do bre, że aż na zbyt ła two uzna no je za re -
we la cyj ne, co wkrót ce prze ło ży ło się na wie dzę
po tocz ną i han dlo wą – uzna no, że jest to ma te -
riał nie pal ny. Ta kie twier dze nia nie od po wia da -
ją praw dzie. Po nad to im bar dziej od po-
r na na ogień jest da na od mia na pian ki PIR, tym
bar dziej tra ci wła ści wo ści izo la cyj ne, a zy sku je
na ce nie. PIR jest na praw dę do bry po ża ro wo
pod jed nym wzglę dem: spa la się po wierzch nio -
wo (aby unik nąć wy ra zu spa la nie, w ma te ria łach
re kla mo wych mó wi się o roz kła dzie ter micz -
nym, ty le że roz kład ter micz ny tej pian ki za cho -
dzi w tem pe ra tu rach zbli żo nych do roz kła du
ter micz ne go drew na – o czym rów nież się nie
wspo mi na), wy twa rza jąc zwę glo ną war stwę.
War stwa ta już się nie pa li, na dal bar dzo do brze
izo lu je, a przy tym nie zmie nia w spo sób zna -
czą cy ob ję to ści. Dla te go kon struk cje z płyt war -
stwo wych, w któ rych PIR jest izo la cją
i czyn ni kiem usztyw nia ją cym dwie bla chy, bę -
dą trwal sze w cza sie po ża ru niż te z rdze niem
sty ro pia no wym lub z pian ki PUR, a sa ma pły ta
war stwo wa mo że z ła two ścią uzy skać kla sy fi -
ka cję la bo ra to rium ba daw cze go ja ko pro dukt
nie roz prze strze nia ją cy ognia. 

Za rów no PUR, jak i PIR ma ją jed nak dwie
ce chy bar dzo nie ko rzyst ne użyt ko wo – ni ską od -
por ność na sta rze nie po wo do wa ne pro mie nia mi
UV i in ny mi czyn ni ka mi at mos fe rycz ny mi oraz
ma łą od por ność na za wil go ce nie. Za wil go co ny
ma te riał nie dość, że tra ci część wła ści wo ści izo -
la cyj nych (to jesz cze nie bie da), to de gra du je się
fi zycz nie, a to już znacz ny pro blem, gdyż mo że
po pro stu roz sy pać się i znik nąć. Oba te pro duk -
ty w po sta ci lek kiej, sztyw nej pian ki są bar dzo
de li kat ne, ze wzglę du na skraj ną cien ko ścien -
ność two rzą cych je ko mó rek, skłon nych, by
wstrzy ma ny w to ku pro duk cji pro ces po li me ry -
za cji do koń czyć, a więc zde gra do wać się.
W związ ku z tym, o ile pian ka nie ma na po -
wierzch ni sko ru py, któ rą sa ma so bie swo bod nie
wy two rzy (np. w pro ce sie na try sku od we wnątrz

pod da sza) i/al bo jest wy sta wio na na dzia ła nie
słoń ca, desz czu i wia tru (ele wa cje bu dyn ków),
mu si zo stać osło nię ta. Je śli wcho dzi w skład płyt
war stwo wych, osło ną bę dzie bla cha, chro nią ca
spie nio ny w niej rdzeń PUR lub PIR aż do wła -
snej śmier ci tech nicz nej. W przy pad ku ele wa cji
wy glą da to ina czej – ukła da ne (mo co wa ne) są
pa ne le osło nię te obu stron nie we lo nem szkla -
nym, bi tu micz nym lub fo lią alu mi nio wą ja ko
izo la cją głów nie prze ciw wil go cio wą. Tak de li -
kat ny ma te riał wy ma ga jed nak trwal szych osłon,
co w bu dow nic twie wy so kim, a zwłasz cza wy -
so ko ścio wym, ma po stać ścian osło no wych wy -
ko na nych z róż nych ma te ria łów: ka mie nia,
szkła, me ta lu. Na da je się im przy tym po stać jak
naj bar dziej es te tycz ną i ła twą w utrzy ma niu czy -
sto ści. Mi mo róż nic ma te ria ło wych ma ją jed ną
ce chę wspól ną – je śli nie przy le ga ją do izo la cji
w spo sób trwa ły, mu szą od niej od sta wać na kil -
ka, kil ka na ście cen ty me trów, by od pro wa dzać
wil goć z wnę trza bu dyn ku oraz z war stwy izo -
la cji ter micz nej. W Gren fell To wer pier wot nie
za pro jek to wa no pa ne le z bla chy ocyn ko wa nej.
Osta tecz nie jed nak wy bra no tań sze pa ne le war -
stwo we z bla chy alu mi nio wej, co mia ło swo je
tra gicz ne kon se kwen cje. 

PIR na Gren fell To wer
Ma te riał, któ ry za sto so wa no, od po wia da

z grub sza cha rak te ry sty ce PIR. Na ca łej ele wa -
cji bu dyn ku, je śli ener gia po ża ru nie ode ssa ła
płyt w ca ło ści, wi dać, że wierzch nia war stwa
ule gła zwę gle niu, ale war stwa przy ścien na po -
zo sta je żół ta. Czy li pło nę ła (lub jak wo lą pro -
du cen ci – ule gła roz kła do wi ter micz ne mu)
war stwa ze wnętrz na pian ki. O tym, że An gli cy
zda wa li so bie spra wę, iż jest to ma te riał pal ny,
świad czy kre ślą cy każ dy po ziom mię dzy kon dy -
gna cyj ny wą ski pas weł ny mi ne ral nej, o gru bo -
ści i wy so ko ści wy no szą cej oko ło 20 cm.
Gdy by za sto so wa na PIR by ła nie pal na, kło po -
tli wy mon taż pa sa weł nia ne go nie miał by żad -
ne go uza sad nie nia. Na pew no nie słu żył on
es te ty ce, wszak wszyst ko za sła nia ły pa ne le alu -
mi nio we. 

Za tem, wbrew wła snym prze pi som, za sto -
so wa no pal ny ma te riał izo la cyj ny o znacz nej
gru bo ści (15 cm) na bu dyn ku nie dość, że wyż -
szym niż 18 m, to prze kra cza ją cym tę wy so -
kość po nad trzy krot nie. A to już by ło pro sze nie
się o kło po ty. 

Ścia ny osło no we wy ko na no z dwu war stwo -
wej bla chy alu mi nio wej. Ten ele ment przy słu -
żył się roz wo jowi po ża ru mo że na wet bar dziej
niż PIR. Rdzeń mię dzy bla cha mi wy ko na no
z po li ety le nu, czy li sub stan cji ła two pal nej, pło -
ną cej w bar dzo nie przy jem ny spo sób – ja ko
ogni sty deszcz. 
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Jed no cze śnie za sto so wa ny zo stał bar dzo no -
wo cze sny mon taż okien. O ile nie gdyś mon to -
wa no je zgod nie z li cem mu ru lub na wet
cho wa no w mu rze, to obec nie, ze wzglę du
na wal kę z most ka mi ter micz ny mi, umiesz cza
się je w war stwie ocie ple nia, uni ka jąc w ten spo -
sób nie ko rzyst ne go izo la cyj nie sty ku ra ma
okien na – mur. Okno wsta wio ne w nie pal ną izo -
la cję to sy tu acja obo jęt na po ża ro wo. Ale gdy
tkwi ono w pal nej izo la cji, w przy pad ku po ża ru
nie jest żad ną, na wet chwi lo wą prze szko dą dla
ognia. 

Po ̋ar
Po żar roz wi nął się we dług naj czar niej sze go

sce na riu sza. Naj pierw na pę dził się, prze mie nia -
jąc w pa li wo ma te ria ły pal ne miesz ka nia. Alu -
mi nio wa ra ma okna wy trzy ma ła je go ener gię,
ale szy by już nie. To nie był by pro blem, gdy by
pło mie nie wy do sta wa ły się na ze wnątrz bu dyn -
ku przez okno, po pro stu li za ły by od ze wnątrz
bla chę alu mi nio wą, od py cha ją cą je od wy żej
po ło żo nych okien. Nie ste ty, ra ma wy gię ła się,
od sła nia jąc ma te riał, w ja kim ją za mon to wa no.
Tym ma te ria łem by ła pian ka PIR, któ ra zwę -
gli ła się od ener gii po ża ru, co po sze rzy ło szcze -
li nę mię dzy oknem a izo la cją. Tym sa mym
ga zy po ża ro we o tem pe ra tu rze kil ku set stop ni
do sta ły się do prze strze ni wen ty la cyj nej mię -
dzy izo la cją ciepl ną a pły ta mi osło no wy mi.
Tam wy two rzy ły sa mo na pę dza ją cy się przy -
ścien ny ciąg ko mi no wy. Nie spa lo ne cząst ki ga -
zów po ża ro wych, a mu sia ło być ich wie le
(w pło ną cym miesz ka niu by ło za ma ło tle nu,
że by spa la nie by ło peł ne), in ten syw nie pło nę -
ły w war stwie przy ścien nej na znacz nej wy so -
ko ści, co da ło cał kiem du że po le po wierzch ni
jesz cze bar dziej pod wyż szo nej tem pe ra tu ry.
W związ ku z tym pian ka PIR ule ga ła bar dzo
szyb kiej po wierzch nio wej de gra da cji ter micz -
nej, na pę dza jąc po żar aż do osią gnię cia peł nej
wy so ko ści bu dyn ku. 

Wy so ka tem pe ra tu ra po ża ru nisz czy ła alu -
mi nio we ścian ki osło no we. Alu mi nium to je den
z naj mniej od por nych ognio wo me ta li o za sto -
so wa niu po wszech nym (wbrew wie dzy po tocz -
nej jest ma te ria łem pal nym, tyl ko na le ży
do nie go przy ło żyć od po wied nią tem pe ra tu rę,
ta zaś w nie któ rych po ża rach się po ja wia). Nic
za tem dziw ne go, że pa ne le od pa da ły od ścia ny.
Co gor sza, w wiel kich ilo ściach wy ta piał się
z nich po li ety len, co moż na by ło za ob ser wo wać
ja ko le cą ce w dół stru mie nie ognia. Sta ło się
więc coś, co zwy czaj nie nie po win no mieć
miej sca – po żar roz wi jał się po ele wa cji nie tyl -
ko w gó rę, lecz tak że na dol ne kon dy gna cje.
Moż na po wie dzieć, że ście kał po ścia nach. Nie -
któ re bla chy, jak wska zu je część zdjęć, za pa li -

ły się (wy glą da to tak, jak by bla cha emi to wa ła
sztucz ne ognie). Tym sa mym w od nie sie niu
do ma te ria łów za sto so wa nych w Gren fell To -
wer stra ci ły sens wszel kie de fi ni cje kla sy fi ka -
cyj ne, do ty czą ce moż li wo ści ich za sto so wa nia
ze wzglę dów po ża ro wych; rów nież te, dzię ki
któ rym za sto so wa no prze ba da ne roz wią za nia
sys te mo we. Pal ne ma te ria ły (ła two -, trud no -
i nie za pal ne) pło nę ły in ten syw nie, a po żar szyb -
ko roz sze rzał się na ele wa cjach bu dyn ku uko -
śną, ja skra wą (bar dzo wy so ka tem pe ra tu ra) fa lą
ognia z po li ety le nu, po lii zo cy ja nia nu i alu mi -
nium (zwłasz cza z we lo nów na pian ce PIR),
jed no cze śnie do sta jąc się do miesz kań. W krót -
kim cza sie, ale nie na tych miast (kil ka, kil ka na -
ście mi nut po przej ściu fa li ognia ele wa cyj ne go)
pło nę ła ca ła ob ję tość kil ku dzie się ciu miesz kań
na da nej ścia nie. 

Re mont bu dyn ku obej mo wał rów nież ukła -
dy wen ty la cji oraz in sta la cje wod no -ka na li za -
cyj ną i elek trycz ną. Aby nie na ru szać trzo nu
ewa ku acyj ne go, pusz czo no je pio na mi we -
wnątrz po miesz czeń. Na zdję ciach nie wi dać,
by za sto so wa no prze pu sty in sta la cyj ne, za tem
po żar mógł roz wi jać się ty mi dro ga mi. 

Drzwi z miesz kań pro wa dzi ły na hol trzo nu
ewa ku acyj ne go. Tam je dy na klat ka scho do wa
by ła za my ka na drzwia mi i praw do po dob nie od -
dy mia na. Pro blem w tym, że w tym sa mym
trzo nie był szyb win do wy i zsyp na śmie ci. Wy -
star czy ło, że ktoś nie za mknął drzwi do pło ną -
ce go po miesz cze nia, a ktoś drzwi na klat kę
scho do wą lub szy bu na śmie ci, by dro ga uciecz -
ki by ła od cię ta przez gęst nie ją cy dym dla
wszyst kich po wy żej, a trzon ewa ku acyj ny
zmie nił się w ko min. 

An giel skie in struk cje prze wi dy wa ły, by
w ra zie nie moż no ści uciecz ki klat ką scho do wą
cze kać cier pli wie na stra ża ków we wła snych
miesz ka niach, od cię tych drzwia mi prze ciw po -
ża ro wy mi. Ta kie ko mu ni ka ty wy gła sza li stra -
ża cy. Wbrew po zo rom nie świad czy to
o lek ko myśl no ści, lecz o bar dzo da le ko po su -
nię tym roz wią za niu sys te mo wym. Otóż w myśl
zna nych stra ża kom prze pi sów każ de miesz ka -
nie po win no być twier dzą, do któ rej po żar się
nie prze do sta nie. W przy pad ku Gren fell To wer
za wie dli się wszy scy, gdyż po żar nie był po -
słusz ny prze pi som, tyl ko pra wom fi zy ki – mógł
się do stać do miesz kań aż dwie ma dro ga mi:
bar dzo szyb ko po pal nej (za bro nio nej pra wem)
ele wa cji oraz po wo li od we wnątrz, przez nie za -
bez pie czo ne prze pu sty in sta la cyj ne oraz po -
otwie ra ne drzwi na klat ce scho do wej. In nych
dróg uciecz ki nie by ło. Pol skie prze pi sy na ka -
zu ją sto so wa nie w bu dyn kach wy so ko ścio wych
dwóch kla tek scho do wych obu do wa nych i za -
my ka nych drzwia mi prze ciw po ża ro wy mi. 

Dzia ła nia ga śni cze, jak wi dać na ma te ria le
fo to gra ficz nym, na po tka ły ko lo sal ne trud no ści.
W cza sie po ża ru z ele wa cji bu dyn ku sy pa ły się
bla chy i spa dał deszcz ogni lot nych, co istot nie
ogra ni cza ło do stęp do nie go. Rzu ca się w oczy
brak do sta tecz ne go miej sca na roz sta wie nie
sprzę tu ade kwat ne go do wy so ko ści bu dyn ku,
któ rym po da no by wo dę na kon dy gna cje naj -
wyż sze bądź za po mo cą któ re go ścią ga no by lu -
dzi cze ka ją cych w oknach. Na stęp ne go dnia
stra ża cy wle wa li wo dę do znisz czo nych miesz -
kań (do ga sza li) z dra bi ny usta wio nej nie
przy ścia nie bu dyn ku, a za wy so ki mi drze wa -
mi – przy ro da wy ba czy ła by ścię cie jed ne go
z nich, a jed nak te go nie uczy nio no. W su mie
wy star czy ło miej sca na trzy dra bi ny -pod no śni -
ki, o ogra ni czo nym za się gu pio no wym. Czyż -
by Lon dy nu nie stać by ło na wyż sze niż 30 m? 

Wnio ski
Jak wi dać, w jed nym z naj lep szych sys te -

mów prze ciw po ża ro wych świa ta coś bar dzo
moc no za wio dło – za po bie ga nie po ża rom. An -
gli cy chwa lą na sze, pol skie roz wią za nia or ga -
ni za cyj ne ja ko naj sku tecz niej sze – za po bie ga nie
po ża rom (po li cja ognio wa) zlo ka li zo wa ne w za -
wo do wej stra ży po żar nej, zor ga ni zo wa nej ja ko
służ ba scen tra li zo wa na, nie za leż na od sa mo rzą -
dów.

Po dzi wiać na le ży An gli ków za sta now -
czość – ewa ku acja kil ku na stu bu dyn ków z pal -
ną izo la cją by ła by w na szym sys te mie praw nym
bar dzo skom pli ko wa nym i dłu go trwa łym
przed się wzię ciem, o ile w ogó le wy ko nal nym.

Naj wyż szy czas, wziąw szy pod uwa gę nie -
uchron ne zwięk sze nie ma sy izo la cji ter micz nej,
za cząć ba dać ognio wo punk ty new ral gicz ne, to
jest po łą cze nia okno – izo la cja ter micz na, z wy -
two rze niem odpowiedniej nor my. Je śli Eu ro pa
nie chce ta kich ba dań, na le ży jak naj szyb ciej
stwo rzyć pra wo kra jo we. Ba da nie frag men tu
pła skiej ścia ny na roz prze strze nia nie ognia to
jak wi dać sta now czo za ma ło. 

Za dzi wia ją co od por na oka za ła się kon struk -
cja no śna bu dyn ku – po żar jej nie znisz czył. 
Za tem żel be to wy trzon ewa ku acyj ny (ele ment
no śny) i żel be to we ścia ny no śne ze wnętrz ne to
chy ba naj lep sza kon struk cja bu dyn ków wy so -
ko ścio wych, gwa ran tu ją ca prze sztyw nie nie
płasz czyzn stro po wych. 

Dru ga klat ka scho do wa w bu dyn ku wy so ko -
ścio wym ma głę bo ki sens, po dob nie jak dźwig
dla ekip ra tow ni czych. 

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

Przy czy ny i prze bieg po ża ru Gren fell To wer są wciąż
ba da ne. Ar ty kuł jest au tor ską in ter pre ta cją zda rze nia.

SIERPIEŃ 2017 /18

TEMAT MIESIĄCA



ostat nich de ka dach XX w. re je -
stro wa no na ku li ziem skiej
rocz nie oko ło 7 mln po ża rów,

pod czas któ rych każ de go ro ku gi nę ło 70 tys.
lu dzi.

Spo rzą dza jąc ana li zy sta ty stycz ne, na le ży
jed nak uwzględ nić rów nież pe wien mar gi nes
błę du oraz fakt, że du ża licz ba po ża rów nie jest
w ogó le re je stro wa na. Moż na więc przy jąć, że
co rocz nie na świe cie po wsta je oko ło 10 mln
po ża rów. Ozna cza to, że co 3 s gdzieś wy bu cha
po żar, co 7,5 min na sku tek po ża ru gi nie czło -
wiek, a naj roz ma it szych ob ra żeń (po pa rze nia,
za cza dze nia itp.) do zna je kil ka dzie siąt osób.

Sta ty sty ki glo bal ne
Cen trum Sta ty sty ki Po ża rów CTIF po wsta ło

w ro ku 1995. Przy go to wu je ono na pod sta wie
do star czo nych przez po szcze gól ne kra je sta ty -
styk ra por ty na te mat po ża rów na świe cie. Pre -
zen to wa ne w nich da ne sta ty stycz ne uzy sku je
się z kwe stio na riu szy Ośrod ka Sta ty sty ki Po ża -
rów i opu bli ko wa nych ra por tów sta ty stycz nych
do ty czą cych róż nych państw. Ostat ni ra port

CTIF obej mu je da ne do ty czą ce po ża rów
za rok 2014. Pre zen to wa ne są w nim tak że la -
ta 2010-2014, po zwa la to bo wiem po ka zać ten -
den cję licz by po ża rów i licz by ofiar śmier -
tel nych po ża rów na świe cie. Sta ty sty ka CTIF
za rok 2014 za wie ra in for ma cje z 32 państw 
i 35 miast. Da ne do ty czą ce roz wo ju po ża rów,
ofiar oraz licz by nie szczę śli wych wy pad ków
stra ża ków w la tach 2010-2014 po cho dzą 
z 43 państw. In for ma cje o ran nych za czerp nię to
z 30 państw. Po nad to w ra por cie zo sta ły przed -
sta wio ne da ne o stra żach po żar nych z 54 kra jów. 

Ra port za wie ra ta be le, w któ rych za war te są
sta ty sty ki ilu stru ją ce sy tu ację po ża ro wą
na świe cie w la tach 1993-2014. Po zwa la ją nam
one w spo sób wy star cza ją co do kład ny oce nić
ry zy ko po ża ro we, z ja kim ma my do czy nie -
nia. I tak na prze ło mie XX i XXI w.:

– na 1000 miesz kań ców Zie mi przy pa dał
śred nio je den za re je stro wa ny po żar,

– na 100 po ża rów przy pa dał śred nio je den
wy pa dek śmier tel ny,

– w na stęp stwie po ża rów ży cie stra cił je den
czło wiek na 100 tys. miesz kań ców.
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JAN KIE LIN
ILO NA MAJ KA
DA MIAN BÑK Pla ga po ̋ a rów

Światowe Centrum
Statystyki Pożarów 
CTIF opublikowało 
w 2016 r. raport 
zawierający dane 
statystyczne 
dotyczące pożarów 
za lata 2010-2014. 
Jak na tle innych państw
wypada Polska?
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Łącz ne stra ty po wo do wa ne przez po ża ry
w więk szo ści państw roz wi nię tych to 1% ich
pro duk tu kra jo we go brut to (PKB). Skła da ją się
na to: stra ty po wo do wa ne przez po ża ry – 0,3%
PKB i wy dat ki zwią za ne z wal ką z po ża ra -
mi – 0,7% PKB. Je że li te da ne od nie sie my
do ca łe go świa ta i przyj mie my, że kosz ty po -
ża rów wy no szą 1% pro duk tu świa to we go brut -
to, będzie to ozna czało, że ca ły świat mu si
pra co wać przez 3-4 dni w ro ku, aby skom pen -
so wać stra ty po wsta łe w wy ni ku po ża rów.

Jesz cze bar dziej przy tła cza sta ty sty ka do ty -
czą ca ofiar po ża rów. Wy mow ne jest cho ciaż by
na stę pu ją ce po rów na nie: w trak cie trwa ją cej
wie le lat woj ny wiet nam skiej ar mia ame ry kań -
ska mu sia ła się po go dzić ze stra tą 46 500 żoł -
nie rzy, ale w tym sa mym cza sie na sku tek
po ża rów zgi nę ło w USA trzy ra zy wię cej lu dzi
(144 tys.). Da ne te zo sta ły za pre zen to wa ne
w spra woz da niu „Ame ri ca Bur ning”, któ re
opra co wa ła spe cjal na ko mi sja i przed ło ży ła
ów cze sne mu pre zy den to wi Ri char do wi Ni xo -
no wi. Za ini cjo wa ne dzię ki te mu ra por to wi pro -
gra my w za kre sie ochro ny prze ciw po ża ro wej
do pro wa dzi ły do od czu wal nej po pra wy sy tu -
acji po ża ro wej w USA. 

Pod czas 10-let niej woj ny w Afga ni sta nie ar -
mia ra dziec ka we dług ofi cjal nych da nych stra -
ci ła 14 500 żoł nie rzy, ale jed no cze śnie w tym
sa mym okre sie rocz nie w wy ni ku po ża rów gi -
nę ło na te ry to rium Związ ku Ra dziec kie go śred -
nio 14 700 osób [1]. Ro syj ski dzien ni karz
V. Tra vin skij już w 1975 r. pi sał o pla dze po ża -
rów: „Je że li ofia ry po ża ru mo że my li czyć
w dzie siąt kach ty się cy, a stra ty ma te rial ne
w mi liar dach, to jest cał kiem uspra wie dli wio -
ne twier dze nie, że ma my do czy nie nia z „ma łą
woj ną” XX wie ku. Przy czym te „ma łe woj ny”
za czy na ją się i koń czą, a stra ty po wo do wa ne
przez po ża ry ma ją miej sce co ro ku i jest praw -
dą, że ma my do czy nie nia z nie koń czą cą się
woj ną z ogniem” [2].

W XX w. co ro ku re je stro wa no po ża ry, któ -
re by ły okre śla ne przez me dia ja ko ka ta stro fal -
ne. Oto przy kła dy nie któ rych z nich. 

W grud niu 1994 r. w po ża rze sa li kon cer -
to wej w Chi nach zgi nę ły 323 oso by
(w tym 288 dzie ci w wie ku szkol nym). Rok
póź niej w wy ni ku po ża ru świą ty ni w In diach
stra ci ło ży cie 600 osób. W kwiet niu 1997 r.
pod czas piel grzym ki do Mek ki (Ara bia Sau -
dyj ska) śmierć po nio sło 350 osób. Po żar dys -
ko te ki w paź dzier ni ku 1998 r. w Szwe cji
po chło nął życie 60 osób, a ko lej nych 120 od -
nio sło ob ra że nia. W lu tym 1999 r. w Sa ma rze
(Ro sja) ży cie stra ci ło 57 osób, ko lej nych 200
zo sta ło ran nych. Eks plo zja fa bry ki ogni
sztucz nych w 2000 r. w miej sco wo ści 
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Liczba ofiar Êmiertelnych Liczba paƒstw Paƒstwa

10 000– 25 000 3 Indie, Rosja, Pakistan

1 000 – 10 000 5 USA, Chiny, Południowa Afryka, Ukraina, Japonia

200 – 1 000 20

Wielka Brytania, Niemcy, Indonezja, BiałoruÊ, Brazylia,
Meksyk, Turcja, Iran, Korea Południowa, Hiszpania,
Polska, Kanada, Uzbekistan, Rumunia, Kazachstan,

Litwa, Łotwa, Filipiny i inne

100 – 200 11
Australia, Sri lanka, Czechy, W´gry, Szwecja, 

Bułgaria i inne

< 100 180
kraje, w których jest mniej ni˝ 100 ofiar Êmiertelnych

po˝arów

S 220

Ârednia liczba ofiar Êmiertelnych w po˝arach w latach 2010-2014

Łàczna liczna po˝arów w roku Liczba paƒstw Paƒstwa

600 000 – 1 500 000 1 USA

100 000 – 600 000 13
Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Rosja, Polska,
Chiny, Indie, Brazylia, Włochy, Meksyk, Australia,

Argentyna, Pakistan

20 000 – 100 000 21
Japnia, Indonezja, Turcja, Kanada, Południowa Afryka,
Malezja, Holandia, Ukraina, Hiszpania, Iran i inne

10 000 – 20 000 29
Tajlandia, Algeria, Uzbekistan, Rumunia, Kazachstan,
Kuba, Czechy, Belgia, Serbia, Dania, Finlandia i inne

5 000 – 10 000 15
Irak, Sri Lanka, Syria, Tunezja, Słowacja, Gruzja,

Singapur, Chorwacja, Filipiny i inne

< 5 000 150
kraje, w których ma miejsce mniej ni˝ 5 tys. 

po˝arów w roku

S 220

Ârednia liczba po˝arów w poszczególnych paƒstwach w latach 2010-2014

Uwaga: Brak danych z takich du˝ych krajów, jak Nigeria, Bangladesz i Egipt. Ka˝dy taki kraj mo˝e odnotowywaç od 30 do 50 tys. po˝arów
rocznie

Rok
Liczba 
paƒstw

Liczba
mieszkaƒców 

w mld

Liczba
po˝arów 
w mln

Liczba ofiar
po˝arów 

w tys.

Ârednia liczba
po˝arów 
na 1000

mieszkaƒców

Ârednia liczba ofiar po˝arów

na 100 000
mieszkaƒców

na 100 
po˝arów

1993 39 2,4 3,9 30,2 1,6 1,3 0,8

1994 27 1,1 4,0 29,5 3,6 2,7 0,7

1995 42 1,2 4,5 32,5 3,8 2,7 0,7

1996 43 0,9 4,0 29,1 4,4 3,2 0,7

1997 48 2,8 3,7 57,7 1,3 2,1 1,6

1998 47 3,0 3,6 51,7 1,2 1,7 1,4

1999 52 3,1 3,9 51,8 1,3 1,7 1,3

2000 57 3,3 4,5 56,2 1,4 1,7 1,2

2001 46 3,5 3,8 61,9 1,1 1,8 1,6

2002 41 3,5 4,3 62,3 1,2 1,8 1,4

2003 39 3,5 4,5 61,1 1,3 1,7 1,4

2004 44 3,5 4,1 60,1 1,2 1,7 1,5

2005 45 3,5 4,3 57,4 1,2 1,6 1,3

2006 37 3,6 4,1 52,2 1,1 1,5 1,3

2007 40 3,8 4,0 52,5 1,1 1,4 1,3

2008 31 3,5 3,6 48,3 1,0 1,4 1,3

2009 31 3,4 3,3 44,7 1,0 1,3 1,4

2010 33 2,2 3,2 46,1 1,5 2,1 1,4

2011 34 2,3 3,3 48,2 1,4 2,1 1,5

2012 35 1,1 3,1 23,7 2,8 2,2 0,8

2013 31 1,1 2,5 21,7 2,3 2,0 0,9

2014 32 1,1 2,7 20,7 2,5 1,9 0,8

E 40 2,6 3,8 45,4 1,5 1,7 1,2

S 82,9 999,6

Zestawienie danych o sytuacji po˝arowej paƒstw w latach 1993-2014



En sche de w Ho lan dii spo wo do wa ła znisz cze -
nie 400 bu dyn ków, śmierć po nio sło 20 osób,
a 900 zo sta ło ran nych. Nie ste ty, w wie lu
przy pad kach przy czy ną ta kich po ża rów jest
nie wła ści we po stę po wa nie czło wie ka. 
Co wię cej, zu peł nie przy pad ko we zda rze nia
czę sto się za zę bia ją, pro wa dząc do ka ta strof.
Kto mógł by się spo dzie wać, że eks plo zja ga -
zo cią gu na stą pi wła śnie w chwi li mi ja nia się
dwóch po cią gów oso bo wych wy peł nio nych
ludź mi? By ła to ka ta stro fa ko le jo wa pod Ufą,
do któ rej do szło 4 czerw ca 1989 r. w Basz kir -
skiej ASRR. Zgi nę ło w niej we dług róż nych
źró deł oko ło 675 osób, a po nad 800 od nio sło
ob ra że nia [3].

Gdzie i dla cze go? 
Co naj czę ściej wy wo łu je po ża ry, gdzie

zwy kle po wsta ją i ja kie roz mia ry mo gą przy -
brać? Od po wie dzi na te py ta nia pró bu je tak -
że się uzy skać przez ana li zę da nych hi sto-
rycz nych. Na ich pod sta wie moż na stwier -
dzić, że 70-80% po ża rów bu dyn ków po wsta -
je w po miesz cze niach miesz kal nych. Co
istot ne, 90-95% wszyst kich wy pad ków śmier -
tel nych tak że ma miej sce w po miesz cze niach
miesz kal nych. Du żo ofiar gi nie przed przy by -
ciem stra ży po żar nej na miej sce po ża ru.
W Bel gii na prze strze ni kil ku lat oko ło 1900
osób, a więc 20% wszyst kich ofiar po ża rów
zmar ło w wy ni ku za tru cia tlen kiem wę gla, 

in ny mi ga za mi lub na sku tek bra ku tle nu,
a 80% w wy ni ku po pa rzeń. Z ko lei
w USA 61% ofiar po ża rów to oso by, któ re
ule gły za cza dze niu, a 25% zmar ło na sku tek
po pa rzeń (da ne z koń ca XX w.). Da ne sta ty -
stycz ne obej mu ją ce la ta 1993-1994 po ka zu -
ją, że 72% ofiar po ża rów zgi nę ło wsku tek
za truć, a 20% na sku tek po pa rzeń. Wie le
z nich by ło w sta nie wska zu ją cym na spo ży -
cie al ko ho lu. Nie prze strze ga nie prze pi sów
prze ciw po ża ro wych (nie ostroż ne ob cho dze -
nie się z otwar tym ogniem lub pło mie nia mi,
za ba wy dzie ci z ogniem, nie umie jęt na ob słu -
ga urzą dzeń) i pod pa le nia to naj częst sze przy -
czy ny po ża rów. 
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Paƒstwo Mieszkaƒcy 
w tys.

Liczba WartoÊci Êrednie

akcji po˝arów
ofiar

Êmiertelnych rannych
na 1000 mieszkaƒców liczba ofiar po˝arów na liczba rannych na

akcje po˝ary
100 000

mieszkaƒców 100 po˝arów
100 000

mieszkaƒców 100 po˝arów

USA 318 907 31 644 500 1 298 000 3 275 15 775 99,2 4,1 1,0 0,3 4,9 1,2

Rosja 144 000 1 801 991 150 437 10 068 10 951 12,5 1,0 7,0 6,7 7,6 7,3

Francja 66 030 4 294 400 270 900 280 13 703 65,0 4,1 0,4 0,1 20,8 5,1

Wielka Brytania 61 370 505 600 212 500 322 9 748 8,2 3,5 0,5 0,2 15,9 4,6

Włochy 61 000 730 471 189 375 – – 12,0 3,1 – – – –

Ukraina 43 001 175 649 68 879 2 246 1 450 4,1 1,6 5,2 3,3 3,4 2,1

Polska 39 492 419 264 145 237 493 – 10,6 3,7 1,2 0,3 – –

Holandia 16 829 150 080 91 160 75 – 8,9 5,4 0,4 0,1 – –

Czechy 10 505 100 776 17 388 114 1 179 9,6 1,7 1,1 0,7 11,2 6,8

W´gry 9 877 57 265 19 539 94 729 5,8 2,0 1,0 0,5 7,4 3,7

BiałoruÊ 9 481 61 087 7 489 737 421 6,4 0,8 7,8 9,8 4,4 5,6

Austria 8 544 228 080 43 336 – – 26,7 5,1 – – – –

Szwajcaria 8 238 47 461 11 658 – – 5,8 1,4 – – – –

Bułgaria 7 245 50 127 23 199 103 263 6,9 3,2 1,4 0,4 3,6 1,1

Chorwacja 4 290 – 7 317 21 71 – 1,7 0,5 0,3 1,7 1,0

Główne wskaêniki statystyczne sytuacji po˝arowej w paƒstwach za rok 2014

Struktura akcji stra˝y po˝arnych w wybranych krajach EU w roku 2014

Paƒstwo

Liczba akcji

po˝ary w % awarie w % ratownictwo
medyczne w % fałszywe 

alarmy w % inne w %

Austria 43 336 19,0 137 527 60,3 – – 15 797 6,9 31 420 13,8

Bułgaria 23 199 46,3 20 177 40,3 420 0,8 2 529 5,0 3 802 7,6

Finlandia 14 027 14,2 16 579 16,7 21 156 21,4 – – 47 312 47,8

Francja 270 900 6,3 331 400 7,7 3 248 900 75,7 – – 443 300 10,3

Wielka Brytania 212 500 42,0 – – – – 293 100 58,0 – –

W´gry 19 536 34,1 27 409 47,9 – – 10 320 18,0 – –

Włochy 189 375 45,9 211 758 29,0 – – 11 080 1,5 318 258 43,6

Holandia 91 160 60,7 58 920 39,3 – – – – – –

Norwegia 8 672 46,7 779 4,2 1 850 10,0 – – 7 276 39,2

Polska 145 237 34,6 87 468 20,9 13 662 4,1 24 556 5,9 148 341 35,4

Szwajcaria 11 658 24,6 20 066 42,3 – – 15 737 33,2 – –



Punkt wyj Êcia do ana liz 
Ra port CTIF za rok 2014 wska zu je, że

w ba da nych kra jach od no to wy wa no rocz nie
od 3,1 do 4,5 mln po ża rów, w któ rych gi nę ło
od 24 do 62 tys. osób. W 80 mln po ża rów
w cią gu mi nio nych 20 lat ży cie stra ci ło pra wie
mi lion lu dzi. Naj wię cej po ża rów ma miej sce
w Sta nach Zjed no czo nych, w któ rych co ro ku
re je stru je się ich od 1,2 do 1,4 mln. Na stęp nie
skla sy fi ko wa no 13 państw, w któ rych za re je -
stro wa no nie wię cej niż 350 tys. po ża rów rocz -
nie. 

Naj więk sza licz ba ofiar po ża rów od no to wy -
wa na jest w In diach, Pa ki sta nie i Ro sji 
(10-20 tys. osób). W ko lej nych pię ciu kra jach
licz ba ofiar śmier tel nych nie prze kra cza -
ła 3500. W ra por cie CTIF po raz pierw szy
przed sta wio no da ne do ty czą ce ofiar śmier tel -

nych po ża rów opar te na da nych stra ży po żar -
nych i Świa to wej Or ga ni za cji Zdro wia (WHO).
Da ne WHO są z re gu ły wyż sze niż te otrzy my -
wa ne od stra ży po żar nych. Są jed nak wy jąt -
ki – w nie któ rych przy pad kach (Pa ki stan,
Li twa, i Cze chy) licz by te są znacz nie niż sze. 

Szcze gó ło wą ana li zę i in ter pre ta cję da nych
sta ty stycz nych pre zen to wa nych w ra por cie
wraz z ko men ta rza mi Cen trum Sta ty sty ki Po -
ża rów CTIF po zo sta wia my czy tel ni kom PP.
Ra port – w wer sjach: an giel skiej, pol skiej i nie -
miec kiej – jest do stęp ny na stro nie CTIF
pod ad re sem: http://www.ctif.org/si tes/de -
fault/fi les/ctif_re por t21_en glish -po lish -ger -
man_0.pdf.

Au to rzy sà pra cow ni ka mi CNBOP-PIB

  Przy pi sy

[1] Woj na w Afga ni sta nie z udzia łem wojsk ra dziec kich

trwa ła od 25 grud nia 1979 r. do 15 lu te go 1989 r.

[2] Świa to wa sta ty sty ka ochro ny prze ciw po ża ro wej – Ra -

port nr 10, CTIF, tłu m. J. Kie lin, wy d. Edu ra, War sza -

wa 2006.

[3] Gaz ziem ny wy do sta ją cy się z uszko dzo ne go ga zo -

cią gu prze bie ga ją ce go w po bli żu to rów Ko lei Trans sy -

be ryj skiej po mię dzy sta cja mi Asza i Ufa eks plo do wał

w mo men cie, kie dy na to rach mi ja ły się dwa po cią gi

wio zą ce łącz nie ok. 1300 lu dzi. Pod czas póź niej sze go

śledz twa stwier dzo no, że w 1985 r. pod czas prac ziem -

nych ga zo ciąg zo stał uszko dzo ny przez ko par kę i nie -

wła ści wie na pra wio ny. W 1989 r. po now nie do szło

do roz sz czel nie nia ga zo cią gu. Ob słu ga za uwa ży ła spa -

dek ci śnie nia ga zu (wsku tek je go wy pły wu), ale po prze -

sta ła tyl ko na zwięk sze niu mo cy pomp. Bez po śred nią

przy czy ną eks plo zji by ły iskry z kloc ków ha mul co wych

obu po cią gów, któ re mi ja jąc się, zwol ni ły (na pod sta wie:

www.wi ki pe dia.pl).
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Struktura  po˝arów według obiektów w wybranych paƒstwach w 2014 r.

Paƒstwo

Liczba po˝arów

w budyn-
kach

w % w trans-
porcie

w % w lasach w % traw 
i krzewów

w % odpadów,
Êmieci

w % inne w %

Austria 14 162 79,8 1 393 7,8 449 2,5 1 742 9,8 – – – –

BiałoruÊ 5 936 79,3 448 6,0 687 9,2 – – – – 418 5,6

Bułgaria 163 0,7 2 111 9,1 39 0,2 6 572 28,3 4 868 21,0 9 446 40,7

Wielka Brytania 61 300 28,8 23 100 10,9 – – – – – – 128 130 60,3

W´gry 7 992 40,9 640 3,3 5 783 29,6 – – 1 014 5,2 4 107 21,0

Norwegia 3 714 48,4 821 10,7 – – 1 144 14,9 – – 1 994 26,0

Polska 27 564 19,0 8 246 7,0 4 685 4,0 24 647 17,9 3 100 2,1 76 995 53,0

Słowenia 3 570 60,3 660 11,2 1 279 21,6 – – – – 408 6,9

Ukraina 36 775 51,9 4 276 6,0 2 003 2,8 – – 24 723 34,9 3 125 4,4

USA 494 000 38,1 193 500 14,9 – – 290 500 25,5 157 500 – 162 500 12,5

Ofiary Êmiertelne po˝arów w wybranych paƒstwach Êwiata w latach 2010-2014

Paƒstwo
Liczba 

mieszkaƒców 
w tys.

Liczba ofiar Êmiertelnych (w latach) WartoÊci Êrednie

2010 2011 2012 2013 2014 na rok na 100 000
mieszkaƒców na 100 po˝arów

USA 318 907 3 120 3 005 2 855 3 420 3 275 3 135 1,0 0,2

Rosja 144 000 13 061 11 962 11 652 10 548 10 068 11 458 8,0 7,0

Niemcy 82 218 373 376 – – – 375 0,5 0,2

Francja 66 030 438 459 362 321 280 372 0,6 0,1

Wielka Brytania 61 370 388 388 380 350 322 366 0,6 0,1

Włochy 61 000 74 79 257 – – 137 0,2 0,1

Ukraina 43 001 2 919 2 869 2 751 2 494 2 246 2 636 6,1 4,1

Polska 38 462 525 585 564 515 493 536 1,4 0,4

Rumunia 20 121 247 224 222 – – 231 1,1 0,8

Czechy 10 505 131 – 125 111 114 120 1,1 0,6

W´gry 9 877 112 136 140 112 94 119 1,2 0,6

Szwecja 9 556 – 102 103 96 – 100 1,0 0,5

BiałoruÊ 9 481 1 120 483 927 783 737 810 8,5 6,2

Austria 8 544 39 30 30 20 – 30 0,3 0,1



arsz ta ty te zor ga ni zo wa ne zo sta ły przez Nad wi ślań ski Od dział
Stra ży Gra nicz nej – Pla ców kę Stra ży Gra nicz nej w Byd gosz -
czy w od po wie dzi na ro sną ce za gro że nie uży cia przez ter ro -

ry stów tok sycz nych związ ków che micz nych, ma te ria łów bio lo gicz nych
i ra dio lo gicz nych słu żą cych do stwo rze nia brud nej bom by, czy li po łą cze -
nia ma te ria łów CBRNe (z ang. C – che mi cal, B – bio lo gi cal, R – ra dio lo -

gi cal, N – nuc le ar oraz E – explo si ves) z im pro wi zo wa nym urzą dze niem
wy bu cho wym. Dzia ła nie w przy pad ku ta kie go za gro że nia wy ma ga spe cja -
li stycz nej wie dzy – zna jo mo ści me tod za po bie ga nia i ochro ny pod czas je -
go li kwi da cji oraz go to wo ści wie lu służb do re ago wa nia w sy tu acji
kry zy so wej. Ce lem szko le nia by ło do sko na le nie umie jęt no ści po stę po wa -
nia wo bec za gro że nia ter ro ry stycz ne go CBRNe przez wy spe cja li zo wa ne
jed nost ki, dzia ła ją ce na rzecz bez pie czeń stwa we wnętrz ne go kra ju, a tak że
współ dzia ła nie ze służ ba mi ra tow ni czy mi i in ny mi uczest ni ka mi ak cji
w cza sie in cy den tu ter ro ry stycz ne go. Ze wzglę du na ogra ni cze nia cza so we
(warsz ta ty trwa ły je den dzień) wy bra no je den głów ny wą tek, wo kół któ re -
go pre le gen ci, ćwi czą cy i or ga ni za to rzy sku pi li swą uwa gę. Te ma tem prze -
wod nim by ła moż li wość uży cia ma te ria łów ra dio ak tyw nych w kon tek ście
za gro że nia ter ro ry stycz ne go. Wy ko rzy sta nie pro mie nio wa nia jo ni zu ją ce go
ja ko czyn ni ka ma so we go ra że nia to za gad nie nie nie zwy kle ak tu al ne ze
wzglę du na bie żą cą sy tu ację geo po li tycz ną w Eu ro pie oraz ujaw nio ne in -
for ma cje o za in te re so wa niu ter ro ry stów pra cow ni ka mi elek trow ni ją dro wej
w Bel gii.

Teo re tycz nie i prak tycz nie
Warsz ta ty mia ły trzy od sło ny. Pierw szą by ła se sja ple nar na z udzia łem

go ści re pre zen tu ją cych klu czo we in sty tu cje i or ga ny spe cja li zu ją ce się w te -
ma ty ce zwią za nej z za gro że nia mi CBRNe, m.in.: Nad wi ślań ski Od dział
Stra ży Gra nicz nej, Woj sko wą Aka de mię Tech nicz ną, Ko men dę Głów ną
PSP, Ko men dę Wo je wódz ką Po li cji w Byd gosz czy, Żan dar me rię Woj sko -
wą, Szko łę Głów ną Służ by Po żar ni czej, Pań stwo wą Agen cję Ato mi sty ki,
Cen tral ny Ośro dek Ana li zy Ska żeń, Za rząd OPBMR Do wódz twa Ge ne ral -
ne go In spek to ra tu Ro dza jów Sił Zbroj nych, Za kład Uniesz ko dli wia nia Od -
pa dów Pro mie nio twór czych, Woj sko wy In sty tut Che mii i Ra dio me trii,
Cen tral ne La bo ra to rium Ochro ny Ra dio lo gicz nej czy Pań stwo wy In sty tut
Au to ma ty ki Prze my sło wej, a tak że Bel gij skie Cen trum Ba dań Ją dro wych,
Cam pus Ve sta z ośrod ka szko le nia Po li cji w An twer pii i Po li cję z Cy pru.

Dru gą część warsz ta tów sta no wi ła se ria spe cja li stycz nych szko leń dla
przed sta wi cie li róż nych in sty tu cji i pod mio tów o spe cja li za cji CBRNe. Ćwi -
czo no przede wszyst kim prak tycz ne uży cie spe cja li stycz ne go sprzę tu wy ko -
rzy sty wa ne go pod czas wy stę po wa nia za gro żeń ty pu CBRNe. 

W trze ciej czę ści od by ła się re ali za cja epi zo du CBRNe we dług usta lo ne go
wcze śniej sce na riu sza. Uwzględ nio no w nim współ dzia ła nie po szcze gól nych
służb w ob li czu wy stą pie nia sy tu acji kry zy so wej, a do kład nie – w kon tek ście
za gro że nia tzw. brud ną bom bą. Wzię li w niej udział funk cjo na riu sze z Pla ców -
ki Stra ży Gra nicz nej w Byd gosz czy oraz stra ża cy z Ko men dy Miej skiej PSP
w Byd gosz czy przy współ udzia le przed sta wi cie li In sty tu tu PIAP.
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DA NIEL JAN KOW SKI 

ANE TA ŁU KA SZEK -CHMIE LEW SKA

W szerokie spektrum zadań Państwowej Straży Pożarnej wpisują się m.in.
działania podczas zdarzeń związanych z zagrożeniami CBRNe. Nie mogło

więc na II Ogólnopolskich Warsztatach „POLON CBRNe 2017” w Bydgoszczy
zabraknąć przedstawicieli grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego

oraz innych jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP.

W

Warsz ta ty 
CBRNe



Se mi na rium
Se mi na rium zo sta ło za in au gu ro wa ne wy kła dem pt. „Sys tem roz po zna -

nia i oce ny za gro żeń ra dia cyj nych sto so wa ny w tech ni ce woj sko wej” wy -
gło szo nym przez prof. Sła wo mi ra Nef fe. Pod dał on ana li zie obec ny stan
tech no lo gii w za kre sie roz po zna wa nia ska żeń pro mie nio twór czych w wa -
run kach po lo wych i la bo ra to ryj nych sto so wa ny w tech ni ce woj sko wej. Bar -
dzo cie ka wy wą tek sta no wi ły pod sta wo we wy ma ga nia i stan dar dy NATO
do ty czą ce wy kry wa nia za gro żeń ra dia cyj nych, za rów no w aspek cie ope ra -
cyj nym, jak i tech nicz nym. Szcze gól nie in te re su ją ca by ła część po świę co -
na cha rak te ry za cji pro ce su po bie ra nia, trans por tu i ba da nia pró bek
śro do wi sko wych pod ką tem wy kry wa nia i iden ty fi ka cji za gro żeń ra dia cyj -
nych. W za kres dzia łań grup che micz nych PSP szcze gól nie wpi sy wa ła się
pre lek cja „Wy bra ne zda rze nia ra dia cyj ne – za sa dy re ago wa nia i współ dzia -
ła nia ZUOP ze służ ba mi”, przy go to wa na przez Mi cha ła Łu piń skie go, peł -
nią ce go obo wiąz ki kie row ni ka Sek cji Wy pa lo ne go Pa li wa Ją dro we go
i Ochro ny Fi zycz nej oraz peł no moc ni ka dy rek to ra Za kła du Uniesz ko dli -
wia nia Od pa dów Pro mie nio twór czych (ZUOP) ds. Re ago wa nia i Usu wa -
nia Skut ków Zda rzeń Ra dia cyj nych. Wy kład za wie rał opis dzia łań
po dej mo wa nych przez eki pę do zy me trycz ną ZUOP, któ ra – co waż ne – peł -
ni ro lę służ by awa ryj nej pre ze sa Pań stwo wej Agen cji Ato mi sty ki. Pod czas
pre zen ta cji w cie ka wy spo sób przed sta wio no re al ne zda rze nia ra dia cyj ne,
któ re mia ły miej sce na te re nie kra ju. Za pre zen to wa ne zo sta ły przy kła dy
współ pra cy ze służ ba mi za an ga żo wa ny mi w usu wa nie skut ków zda rzeń ra -
dia cyj nych (Pań stwo wa Straż Po żar na, Po li cja) oraz in sty tu cja mi od po wie -
dzial ny mi za za po bie ga nie te go ty pu zda rze niom. Ka rol Ły ska wiń ski,
re pre zen tu ją cy Pań stwo wą Agen cję Ato mi sty ki, omó wił sys tem re ago wa -
nia na zda rze nia ra dia cyj ne w Pol sce, stan praw ny w tym ob sza rze, a tak że
pod sta wo we za sa dy ochro ny ra dio lo gicz nej po zwa la ją ce na prak tycz ne
ogra ni cze nie na ra że nia na miej scu zda rze nia. Uwzględ nił przy tym si ły
i środ ki Cen trum ds. Zda rzeń Ra dia cyj nych umoż li wia ją ce wspar cie me ry -
to rycz ne or ga nów wła ści wych do usu wa nia skut ków zda rze nia oraz wy mia -
nę in for ma cji na po zio mie mię dzy na ro do wym. 

Uczest ni cy se mi na rium mie li rów nież oka zję do wy słu cha nia pre lek -
cji do ty czą cej tzw. wy bu cho wych ra dio lo gicz nych urzą dzeń dys per syj -
nych (eRDD). Te mat przed sta wio ny zo stał przez ppor. Ma riu sza Urba na,
kie row ni ka Gru py Bez pie czeń stwa Lo tów w Pla ców ce Stra ży Gra nicz nej
w Byd gosz czy. To wy stą pie nie na wią zy wa ło m.in. do bie żą cych wy da -
rzeń zwią za nych z fa lą ata ków ter ro ry stycz nych w kra jach Eu ro py Za -
chod niej. Wy bu cho we ra dio lo gicz ne urzą dze nia dys per syj ne (eRDD) to
tech nicz ne okre śle nie brud nej bom by. O ile nie jest praw do po dob ne, że
de to na cja eRDD na ra ża ła by znacz ną licz bę osób na kry tycz ne daw ki pro -
mie nio wa nia, o ty le błęd na in ter pre ta cja eks plo zji ja ko wy bu chu ją dro we -
go mo że wy wo łać strach po dob ny do po wsta łe go w wy ni ku praw dzi wej
de to na cji nu kle ar nej. Naj le piej zja wi sko to ilu stru je przy pad ko we uwol -
nie nie ce zu -137 w miej sco wo ści Go ia nia (Bra zy lia) w 1987 r., któ re zo -
sta ło szcze gó ło wo omó wio ne w trak cie pre zen ta cji. Ppor. Ma riusz Urban
przy po mniał, że w dys per sji ma te ria łów ra dio lo gicz nych szcze gól ne go
zna cze nia na bie ra ją źró dła pro mie nio twór cze po wszech nie sto so wa ne
w prze my śle, me dy cy nie oraz w ba da niach. 

Igor Kru piń ski, któ ry jest kie row ni kiem La bo ra to rium Wzor cu ją ce go
Urzą dzeń Do zy me trycz nych fir my Polon-Alfa, wy gło sił re fe rat „Za sa dy
ochro ny ra dio lo gicz nej i wa run ków bez piecz nej pra cy ze źró dła mi pro mie -
nio wa nia jo ni zu ją ce go”. Za zna czył, że oce na na ra że nia na pro mie nio wa nie
jo ni zu ją ce wy ma ga wy ko rzy sta nia me tod po mia ro wych od po wied nich dla
sto so wa nych źró deł pro mie nio wa nia oraz wła ści wej in ter pre ta cji uzy ski wa -
nych wy ni ków po mia rów. Pod kre ślił rów nież, że wiel ko ści fi zycz ne zwią -
za ne z na ra że niem or ga ni zmu czło wie ka nie są mie rzal ne (daw ka
rów no waż na i daw ka efek tyw na), mi mo że są li mi to wa ne w prze pi sach.

W ich przy pad ku po słu gu je my się w do zy me trii pew ny mi wskaź ni ka -
mi – wiel ko ścia mi ope ra cyj ny mi. Sto su jąc wiel ko ści ope ra cyj ne, na le ży pa -
mię tać, że speł nie nie wy ma gań ochro ny ra dio lo gicz nej wy ma ga
za pew nie nia pe sy mi stycz nej oce ny na ra że nia, tzn. okre śle nia naj wyż szych
z praw do po dob nych war to ści na pro mie nie nia czło wie ka. Spe cja li ści Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej z grup che micz nych w swo jej pra cy czę sto spo ty -
ka ją się z kwe stią in ter pre ta cji wy ni ków po mia rów. Pre le gent w cza sie
swo je go wy kła du po ru szył rów nież ten waż ny wą tek, oma wia jąc ele men ty
naj bar dziej istot ne dla po praw nej in ter pre ta cji wy ni ku po mia ru do zy me -
trycz ne go:

– wy ma ga nia okre ślo ne w obo wią zu ją cych prze pi sach, 
– spo sób na pro mie nie nia tka nek,
– nie pew ność po mia ru (zna ne źró dła nie pew no ści po mia ru),
– czas pra cy w wa run kach na ra że nia,
– praw do po do bień stwo prze by wa nia w okre ślo nych miej scach, 
– praw do po do bień stwo pra cy/od dzia ły wa nia źró dła pro mie nio wa nia.

åwi cze nia 
Dru ga część warsz ta tów, któ ra od by wa ła się rów no le gle z se mi na rium,

obej mo wa ła ćwi cze nia z za kre su wy kry wa nia pro mie nio wa nia jo ni zu ją ce -
go oraz za po zna nia się z ob słu gą róż nych urzą dzeń – po cząw szy od ra dio -
me trów, a skoń czyw szy na mo bil nych ro bo tach. Na sto isku warsz ta to wym
fir my Po lon -Al fa ćwi czą cy mie li moż li wość prak tycz nej ob słu gi mier ni ków
pro mie nio wa nia – ra dio me tru woj sko we go DPO oraz ra dio me tru 
RK-100-2 z son dą do po mia ru ska żeń RK-100 i wskaź ni kiem pro mie nio -
wa nia ABG-10. Za po zna li się rów nież z sys te mem sy mu lu ją cym re al ne za -
gro że nia pro mie nio wa niem jo ni zu ją cym w po sta ci sy mu la to ra DPO-SYM. 

Mie li też wy jąt ko wą oka zję po rów na nia dwóch od mien nych stra te gii po -
dej ścia do szko le nia ra dio me try sty: ćwi cze nia z praw dzi wym źró dłem pro -
mie nio wa nia gam ma, a z dru giej stro ny z po lem pro mie nio wa nia, któ re jest
tyl ko sy mu lo wa ne i przez to w peł ni bez piecz ne dla szko lo nych. Po nad to
mo gli za zna jo mić się ze sprzę tem do de tek cji czyn ni ków CBRN sta no wią -
cych wy po sa że nie In sty tu tu Prze my słu Or ga nicz ne go, Stra ży Gra nicz nej
oraz Cen tral ne go Biu ra Śled cze go Po li cji. 

Na dwóch sto iskach na le żą cych do Pań stwo we go In sty tu tu Au to ma ty ki
Prze my sło wej uczest ni cy warsz ta tów po krót kim in struk ta żu mo gli sa mo -
dziel nie ste ro wać mo bil ny mi ro bo ta mi do dzia łań spe cjal nych ty pu: IBIS,
PIAP GRYF i TRM. 

Epi zod CBRNe
Trze cią część warsz ta tów sta no wi ła re ali za cja epi zo du we dług wcze śniej

usta lo ne go sce na riu sza, uwzględ nia ją ce go współ dzia ła nie po szcze gól nych
służb w sy tu acji kry zy so wej ty pu CBRNe w kon tek ście za gro że nia tzw.
brud ną bom bą. Chor. Adam Pio trow ski, kie row nik Ze spo łu Kon tro li Spe -
cja li stycz nych w Gru pie Bez pie czeń stwa Lo tów Pla ców ki Stra ży Gra nicz -
nej w Byd gosz czy, wy ja śniał wszyst kim wi dzom szcze gó ły ko lej nych
kro ków po dej mo wa nych przez uczest ni ków ak cji. Przy po mniał, że brud -
na bom ba, łą cząc w so bie kla sycz ne ma te ria ły wy bu cho we z ma te ria łem
pro mie nio twór czym, któ ry jest roz prze strze nia ją cym się no śni kiem ska że -
nia na re la tyw nie du żym ob sza rze, mo że wy wo łać nie wy obra żal ne ne ga -
tyw ne skut ki. Zwró co no rów nież uwa gę na psy cho lo gicz ny aspekt ta kie go
zda rze nia. Wie lu spe cja li stów uwa ża, że rów nie nie po żą da ne skut ki, oprócz
wiel ko ska lo we go ska że nia pro mie nio twór cze go, mo gła by wy wo łać pa ni -
ka, któ ra wy bu chła by w spo łe czeń stwie. Te mat od po wied niej ko mu ni ka cji
z me dia mi, współ pra cy z wła dzą sa mo rzą do wą, za kła da mi pra cy i jed nost -
ka mi po rząd ko wy mi był więc moc no ak cen to wa ny.

W ode gra niu sce na riu sza wzię li udział funk cjo na riu sze z Pla ców ki Stra -
ży Gra nicz nej (PSG) w Byd gosz czy i stra ża cy z Ko men dy Miej skiej PSP
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w Byd gosz czy przy współ udzia le przed sta wi cie li Pań stwo we go In sty tu tu
Au to ma ty ki Prze my sło wej. Sce na riusz zda rze nia od da wał w mak sy mal nym
stop niu re al ne wa run ki, z ja ki mi mo gli by ze tknąć się funk cjo na riu sze pod -
czas zda rze nia ra dia cyj ne go. W ce lu zwięk sze nia ska li trud no ści zde cy do -
wa no się na uży cie praw dzi wych źró deł pro mie nio wa nia, tzn. ka li bra to ra
ce zo we go ty pu K -1, któ ry za wie rał izo top Cs -137. 

Ak cja sce na riu sza roz gry wa ła się na upo zo ro wa nym lot ni sku. Kie row -
nik zmia ny PSG otrzy mał od Służ by Ochro ny Lot ni ska (SOL) na stę pu ją cą
in for ma cję, któ rą prze ka zał do wód cy pa tro lu: „W stre fie ogól no do stęp nej
przed bra mą cen tral ną lot ni ska, pod czas pro wa -
dzo nej przez pra cow ni ków SOL kon tro li bez pie -
czeń stwa za opa trze nia por tu lot ni cze go, pa sa żer
z sa mo cho du do staw cze go fir my eks pe dy cyj -
nej X re agu je w spo sób ner wo wy po we zwa niu
do uda nia się wraz z kie row cą do punk tu kon tro li
bez pie czeń stwa”. Na po wyż sze po le ce nie ze
stro ny pra cow ni ka SOL pa sa żer sa mo cho du do -
staw cze go za czął na gle ucie kać w stro nę ter mi -
na lu por tu lot ni cze go. Pra cow ni cy SOL
na tych miast uda li się za nim w po ścig, po wia da -
mia jąc dro gą ra dio wą swo je go prze ło żo ne go,
któ ry wy słał w ten re jon do dat ko wy pa trol. Pa -
sa żer po jaz du zo stał za trzy ma ny. Do wód ca wy -
dał po le ce nie, aby nie zwłocz nie w re jon
za trzy ma nia udał się ze spół mi ner sko -pi ro tech -
nicz ny z PSG. Po wstęp nym ob mia rze do zy me -
trycz nym oka za ło się, że ma my do czy nie nia
z pod wyż szo nym po zio mem pro mie nio wa nia
gam ma. Na miej scu zda rze nia po zo stał sa mo -
chód do staw czy wraz z kie row cą. Na ko mu ni ka -
ty ze stro ny służb po le ca ją ce, by wy szedł z sa mo cho du, kie row ca nie
re ago wał. Dys po zy tor por tu lot ni cze go po uzy ska niu in for ma cji o za gro że -
niu ra dio lo gicz nym zgod nie z pla nem alar mo wa nia i po wia da mia nia ogłosił
ALARM dla Lot ni sko wej Służ by Ra tow ni czo -Ga śni czej, po czym po wia -
domił służ by lot ni sko we i po zo sta łe służ by oraz in sty tu cje uję te w tzw. pla -
nie dzia ła nia w sy tu acji za gro że nia (PDSZ). W re jon za gro że nia przy by ły
służ by ra tow ni cze. 

Po usta le niu, że kie ru ją cym dzia ła niem ra tow ni czym jest przed sta wi -
ciel Pla ców ki Stra ży Gra nicz nej, do ko na no wy bo ru punk tu kie ro wa nia ak -
cją. Po wi nien on znaj do wać się w bez piecz nej od le gło ści od epi cen trum
zda rze nia i być ko rzyst nie usy tu owa ny w kon tek ście wa run ków me te oro -
lo gicz nych (kie ru nek wia tru). Do udzie le nia po mo cy kie row cy dys po no -
wa no stra ża ków wy po sa żo nych w środ ki ochro ny prze ciw che micz nej oraz
mier nik pro mie nio wa nia jo ni zu ją ce go. Je den ze stra ża ków, za bez pie czo -
ny spe cja li stycz nym kom bi ne zo nem, przy wy ko rzy sta niu od po wied nie go
sprzę tu, pod szedł na sto sun ko wo bez piecz ną od le głość i do ko nał po mia -
ru. Na stęp nie wy zna czył stre fę te re nu kon tro lo wa ne go (stre fę nie bez piecz -
ną) za po mo cą pa choł ków i ta śmy z na pi sem „Uwa ga, pro mie nio wa nie!”.
Sy gna li za tor oso bi sty ra tow ni ka ca ły czas wska zy wał pod wyż szo ny po -
ziom pro mie nio wa nia. Ra tow nik sko mu ni ko wał się gło so wo z kie row cą
sa mo cho du do staw cze go, po da jąc ko mu ni kat, aby wy szedł z sa mo cho du
i udał się w je go kie run ku. Z in for ma cji zwrot nej od kie row cy wy ni ka ło,
że bał się wy siąść z sa mo cho du, po nie waż po dej rze wał, że w au cie po zo -
sta wio no ła du nek wy bu cho wy. Ra tow ni cy za kła da li, że mo że cho dzić
o im pro wi zo wa ny ła du nek wy bu cho wy wraz z ma te ria łem pro mie nio twór -
czym, któ ry znaj du je się w je go są siedz twie bądź jest z nim w ja kiś spo -
sób sprzę żo ny. Rów no le gle w wy zna czo nej stre fie po zo sta li
funk cjo na riu sze za bez pie cza li te ren i roz kła da li ko mo rę de kon ta mi na cyj -

ną. Ra tow ni cy, któ rzy do ko ny wa li roz po zna nia, wy co fa li się ze stre fy nie -
bez piecz nej. 

W dal szej ko lej no ści kie ru ją cy ak cją pod jął de cy zję o wy sła niu ro bo ta,
któ ry do ko na pró by in spek cji au ta. Ro bot wy po sa żo ny był w dwa ze spo ły
ra dio me trycz ne ZR-1 oraz ZR-2, któ re umoż li wia ją po miar na tę że nia pro -
mie nio wa nia gam ma oraz wy kry cie pro mie nio wa nia neu tro no we go. Z ana -
li zy za pi sów z ka me ry za in sta lo wa nej na ro bo cie, wy ni ka ło, że w bez-
po śred nim miej scu ak cji znaj do wa ły się dwie pacz ki: jed na w ba gaż ni ku,
a dru ga przed au tem od stro ny ba gaż ni ka. Ta in for ma cja zo sta ła po twier -

dzo na przez pi ro tech ni ka, któ ry ope ro wał ro bo tem w re jo nie dzia ła nia. 
Wo bec po twier dze nia obec no ści ma te ria łów pro mie nio twór czych i do mnie -
ma nia obec no ści ma te ria łów wy bu cho wych wy sła ny zo stał ko lej ny ro bot
prze zna czo ny do iden ty fi ka cji za gro że nia za po mo cą prze no śne go urzą dze -
nia rent ge now skie go. 

Ro bot pi ro tech nicz ny po je dyn czo pod jął nie zna ne pa kun ki, a na stęp nie
prze wiózł je w po bli że urzą dze nia RTG, gdzie każ da pacz ka zo sta ła prze -
świe tlo na. Z ana li zy ob ra zu urzą dze nia RTG wy ni ka ło, że w pierw szej pod -
ję tej pacz ce znaj do wa ło się urzą dze nie za wie ra ją ce ma te ria ły wy bu cho we
wraz z za pal ni kiem, a w dru giej źró dło pro mie nio wa nia jo ni zu ją ce go. Pierw -
sza pacz ka z ma te ria łem wy bu cho wym zo sta ła wy wie zio na do punk tu 
neu tra li za cji. Dru ga, przy kry ta spe cjal nym ko cem chro nią cym przed pro -
mie nio wa niem jo ni zu ją cym, po zo sta ła na miej scu. Na stęp nie pi ro tech nik
w kom bi ne zo nie prze ciw wy bu cho wym do ko nał do dat ko we go roz po zna nia
mi ner sko -pi ro tech nicz ne go sa mo cho du i po twier dził brak ko lej nych po dej -
rza nych ma te ria łów. Kie row ca sa mo cho du zo stał wy pro wa dzo ny ze stre fy
nie bez piecz nej i udał się do stre fy de kon ta mi na cyj nej. Po za koń cze niu ak -
cji za rów no pi ro tech ni ka, jak i bio rą ce udział w dzia ła niu mo bil ne ro bo ty
pod da no oczysz cza niu w ko mo rze de kon ta mi na cyj nej. Ra dio me try sta
w kom bi ne zo nie ty pu Dem ron, wy po sa żo ny w prze no śny mo ni tor ska żeń,
spraw dził po jazd oraz te ren wo kół nie go pod ką tem ska że nia pro mie nio -
twór cze go. Miej sce zda rze nia zo sta ło za bez pie czo ne do ce lów pro ce so wych.
Po za koń cze niu tych czyn no ści na stą pi ło od ka że nie lu dzi i sprzę tu uży te go
do dzia łań przez stra ża ków PSP.

dr Ane ta Łu ka szek -Chmie lew ska jest pra cow ni kiem SGSP, 
a Da niel Jan kow ski spe cja li stà ds. do zy me trii 

w fir mie Po lon -Al fa 
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PP nr 5/2016 pi sa łem, jak spra wić, że by ćwi cze nia ra tow ni -
cze cie szy ły się więk szą po pu lar no ścią i by ły wy ko ny wa ne
z za an ga żo wa niem przez wszyst kich człon ków ze spo łu. 

Od no si się to tak że do ćwi czeń z za kre su ra tow nic twa tech nicz ne go. Jest
jed nak kil ka róż nic, na któ re trze ba ko niecz nie zwró cić uwa gę. 

Ma my, wi´c tnij my! 
Czę sto zda rza się, że po zy ska ny wrak au ta od ra zu wy ko rzy sty wa ny jest

do prze pro wa dze nia po zo ro wa nej ak cji ra tow ni czej. Nikt nie ana li zu je
wcze śniej po zio mu wy szko le nia kon kret ne go ze spo łu ra tow ni cze go, a mi -
mo to ćwi cze nie łą czy się z wy sta wie niem oce ny ra tow ni kom uczest ni czą -
cym w roz wi nię ciu bo jo wym. Skut ku je to po dej mo wa niem dzia łań bez
od po wied niej ko or dy na cji, du żą licz bą błę dów w wy ko na niu wy ko rzy sty -
wa nych tech nik, a co gor sza – w sa mym ich do bo rze. Do cho dzi na wet
do wy stą pie nia sy tu acji nie bez piecz nych dla ra tow ni ka lub oso by po szko -
do wa nej (choć pod czas ćwi czeń na szczę ście to tyl ko imi tu ją cy ją ma ne -
kin). 

Stres zwią za ny z oce ną wy sta wia ną przez prze ło żo nych z jed no cze snym
bra kiem wy star cza ją cych umie jęt no ści prak tycz nych do wy ko na nia za da -
nia spra wia, że stra ża cy nie chcą brać od po wie dzial no ści za po dej mo wa ne
dzia ła nia. Nie sku pia ją się na prio ry te tach ak cji, a roz po czy na ją swo isty wy -
ścig o to, kto zła pie gło wę po szko do wa ne go i do koń ca ćwi cze nia już jej
nie pu ści (ko niecz ność za pew nie nia cią głej sta bi li za cji szyj ne go od cin ka
krę go słu pa i utrzy ma nia droż no ści dróg od de cho wych). Wszy scy chcą odłą -
czać aku mu la tor au ta, ale nikt nie jest za in te re so wa ny wzię ciem do rąk na -
rzę dzi hy drau licz nych. W przy pad ku ne ga tyw nej oce ny ca łe go za ło że nia
prze cież moż na po wie dzieć: „To nie mo ja wi na, ja ca ły czas sta bi li zo wa -
łem gło wę”. Na iw no ścią by ło by są dzić, że ta kie ćwi cze nie wpły nie na po -

pra wę po zio mu wy szko le nia za stę pu, sek cji czy zmia ny służ bo wej. Nie za -
leż nie od te go, jak bar dzo do pra co wa ne zo sta ną za ło że nia i ja ki bę dzie po -
ziom ich skom pli ko wa nia.

Już na sa mym po cząt ku za bu rzo ny zo sta je po dział obo wiąz ków w ze -
spo le i wy zna cze nie prio ry te tów ak cji, a tym sa mym dra stycz nie zmniej sza
się ja kość jej pro wa dze nia. Wśród uczest ni ków roz wi nię cia bo jo we go ro -
dzą się nie po ro zu mie nia. W ogól nym roz ra chun ku wpły wa to de struk cyj -
nie na zgra nie ze spo łu i je go pro fe sjo na lizm. Prze pro wa dze nie ćwi cze nia
w przed sta wio ny spo sób, na wet kil ku na sto krot ne, nie da wy raź ne go po stę -
pu szko le nio we go. Je śli do te go ca łe ćwi cze nie zo sta ło na ko niec omó wio -
ne przez oce nia ją ce go nie tyl ko bez wy szcze gól nie nia i wy tłu ma cze nia
błę dów, lecz tak że bez pod kre śle nia czyn no ści wła ści wych (aby sta ły się
stan dar dem), to ze spół ra tow ni czy nie bę dzie miał ja snych punk tów od nie -
sie nia ani pod czas ko lej nej in spek cji, ani w cza sie re al nych dzia łań. Wy da -
je się więc, że roz po czę cie szko le nia od prze pro wa dze nia po zo ro wa nej ak cji
ra tow ni czej mo że przy nieść wię cej strat niż ko rzy ści. 

Efekt mu si byç
Po dob ny pro blem do ty czy rów nież po ka zów ra tow nic twa tech nicz ne go,

zwłasz cza tych licz nie or ga ni zo wa nych i prze pro wa dza nych przez ra tow -
ni ków OSP. Jak sa ma na zwa wska zu je, po ka zy po win ny być pew nym wzor -
cem po stę po wa nia. Nie ste ty, na zbyt czę sto jest to je dy nie wi do wi sko, któ re
nie ma nic wspól ne go z re al ny mi dzia ła nia mi, pro fe sjo na li zmem czy bez -
pie czeń stwem – ani osób po szko do wa nych, ani sa mych ra tow ni ków. Dzia -
ła nia są wy ko ny wa ne bez świa do mo ści po peł nia nych błę dów, a w ta kich
wa run kach utrwa la ją się one naj bar dziej.

Znam przy pad ki, gdy na wet ce lo wo prze pro wa dza no po ka zy nie bez -
piecz ne, ale przy tym bar dzo efek tow ne dla nie zna ją cej te ma tu pu blicz no -
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ści. Przy kła dem mo że być spo sób usu wa nia szyb: za miast ogra ni czać nie -
bez pie czeń stwa zwią za ne z py łem szkla nym, wy bi ja się je wła śnie w nie -
zwy kle dy na micz ny spo sób, któ ry emi tu je naj więk szy od pad szkla ny. In nym
przy kła dem są moc ne i gło śne ude rze nia na rzę dzia mi w kon struk cję wra ku
po jaz du. W re al nej ak cji ra tow ni czej to błę dy kry tycz ne. 

Po ka zy te są zwy kle re je stro wa ne i za miesz cza ne w in ter ne cie. Fil my
sta ją się nie ste ty in struk cją po stę po wa nia dla na stęp nych ra tow ni ków, któ -
rzy nie są świa do mi za gro żeń i po peł nia nych na fil mie błę dów. Nie chcę
w tym miej scu pięt no wać ini cja ty wy i dą że nia stra ża ków do po zy ska nia
wie dzy i umie jęt no ści. Przy go to wa nie po ka zu z za kre su ra tow nic twa tech -
nicz ne go po win no się jed nak opie rać na grun tow nym wy szko le niu i wie -
dzy osób w nim uczest ni czą cych. 

åwi cze nia wpro wa dza jà ce
Pierw szym kro kiem po win ny być za wsze ćwi cze nia wpro wa dza ją ce.

Na tym eta pie na le ży przed sta wić prio ry te ty ra tow ni cze pod czas ak cji, wy -
ja śnić za sa dy do bo ru tech nik, wy tłu ma czyć sym bio zę ra tow nic twa tech nicz -
ne go i me dycz ne go. War to pod kre ślić, ja kie są nie bez pie czeń stwa zwią za ne
z róż no rod no ścią kon struk cji i sys te mów bez pie czeń stwa bier ne go po jaz -
dów oraz uczu lić na ko niecz ność ja sne go po dzia łu obo wiąz ków w ze spo le
ra tow ni czym.

Du ży na cisk kła dzie się na do kład ność wy ko na nia tech nik oraz peł ne
po zna nie cha rak te ry sty ki pra cy po szcze gól nych na rzę dzi. Ten etap ma na
celu cał ko wi te wy eli mi no wa nie błę dów w tym za kre sie, a tym sa mym ma
nie po zwo lić na ich po wie la nie i utrwa la nie. 

Wpro wa dze nie mu szą prze pro wa dzać in struk to rzy o grun tow nej wie dzy
i od po wied nich umie jęt no ściach prak tycz nych. Nie mo że to być je dy nie po -
wie la nie czyn no ści ze zdjęć czy fil mów zna le zio nych w sie ci. Ra tow ni cy
po win ni opa no wać per fek cyj nie wszyst kie tech ni ki sta bi li za cji, uzy ski wa -
nia do stę pu i przy go to wa nia kie run ku ewa ku acji. Do pie ro tak prze szko lo -
ny ra tow nik bę dzie umiał do brać tech ni kę do za sta nej sy tu acji oraz
prze wi dy wać efek ty jej za sto so wa nia. Wy bór opie ra się głów nie na ogra ni -
cze niach tech nik, gdyż to one w de cy du ją o efek tyw no ści. Ćwi cze nia 
wpro wa dza ją ce trze ba po wta rzać cy klicz nie, bez wzglę du na sto pień za -
awan so wa nia ze spo łu ra tow ni cze go. Po zwo li to na od świe że nie oraz wy -
rów na nie wie dzy i umie jęt no ści.

åwi cze nia do sko na là ce 
Mo gą zo stać wy ko rzy sta ne do pie ro po peł nym opa no wa niu tech nik uży -

cia sprzę tu na eta pie wpro wa dza ją cym. W tym przy pad ku do brym roz wią -
za niem jest for ma po zo ro wa nej ak cji ra tow ni czej. Na tym eta pie
po wta rzal ność pro wa dzi do prze kształ ce nia umie jęt no ści na by tych w pierw -
szej fa zie do sko na le nia za wo do we go w na wy ki, co bez po śred nio wpły wa
na ja kość dzia łań i po ziom wy szko le nia.

Pod czas ćwi czeń do sko na lą cych w ra tow nic twie tech nicz nym do brze
spraw dza się sto so wa nie me to dy stopklat ki. Ćwi cze nie prze ry wa się za każ -
dym ra zem w mo men cie po peł nie nia błę du, aby zwró cić na nie go uwa gę
ra tow ni ków i tym sa mym wy eli mi no wać moż li wość je go utrwa la nia. Stop -
klat kę sto su je się rów nież w mo men tach new ral gicz nych, war tych omó wie -
nia w da nym mo men cie. 

Na eta pie przy go to wa nia po zo ra cji war to się po ku sić o od po wied ni po -
ziom skom pli ko wa nia sy tu acji, o ich nie sza blo no wość, aby wy mu sić ko -
niecz ność prze my śla ne go dzia ła nia. Od pierw szych ćwi czeń do brze jest
kon tro lo wać czas dzia łań. Nie cho dzi o to, że by był on je dy nym wy znacz ni -
kiem bra nym pod uwa gę pod czas oce ny ja ko ści ćwi czeń, ale to do sko na ły
punkt od nie sie nia, po zwa la ją cy spraw dzić roz wój szko lą cej się gru py. Je śli
bez wzglę du na skom pli ko wa nie za sta nej sy tu acji, kon struk cję po jaz du czy
licz bę i stan osób po szko do wa nych dzia ła nie bę dzie za każ dym 
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Po zo ra cja na p´ du au ta wy ko na na kred kà do po włok la kier ni czych

1

Po zo ra cja na p´ du au ta wy ko na na kred kà do po włok la kier ni czych

2

Po zo ra cja na p´ du hy bry do we go au ta wy ko na na za po mo cà wy dru ko wa nej 
i za la mi no wa nej gra fi ki

3

Po zo ra cja ła dun ku pi ro tech nicz ne go w po dłu˝ ni cy da chu, przy słup ku B, 
wy ko na na z pla sti ko we go Êwia tła che micz ne go
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ra zem pro wa dzo ne pra wi dło wo, bez ko niecz no ści wpro wa dza nia stop klat ki
i nie prze kro czy 20 min (czas wzię ty bez po śred nio z za sa dy zło tej go dzi ny),
zy ska my naj lep szy do wód, że ze spół zmie rza do peł ne go pro fe sjo na li zmu.
Stan ta ki moż na jed nak osią gnąć do pie ro po wie lu go dzi nach ćwi czeń.

Zmien noÊç Êro do wi ska çwi czeƒ
Na le ży po zy ski wać wra ki róż nych ty pów i ga ba ry tów. Dość na tu ral ne

jest, że ta sa ma tech ni ka ra tow ni cza da je zu peł nie in ne efek ty przy róż nych
kon struk cjach po jaz dów. Ma na to wpływ m.in.: od mien na ja kość i umiej -
sco wie nie wzmoc nień nad wo zia (w tym wzmoc nień szcze gól nych, ma ją -
cych wpływ na nie po wo dze nie da nej tech ni ki), licz ba i roz miesz cze nie
ele men tów sys te mów bez pie czeń stwa bier ne go au ta, je go ty py (kom bi, se -
dan itd.), ga ba ry ty (au ta oso bo we, cię ża ro we, au to bu sy) czy w koń cu ro dzaj
na pę du (ben zy na, ON, LPG, CNG, LNG, hy bry da, elek trycz ny). Ćwi cze nia
war to też prze pro wa dzać przy róż nym po ło że niu po jaz dów (sa mo chód na ko -
łach, na bo ku, na da chu, na prze szko dzie, przy gnie ce nia i wjaz dy pod in ne
au ta, du ża licz ba sa mo cho dów w nie ty po wych po ło że niach).

Pod czas ćwi czeń do sko na lą cych pro ces zgry wa nia ze spo łu ra tow ni cze -
go nie wy ma ga za każ dy ra zem uży cia wra ków aut. Moż na wy ko rzy stać
do wol ny sa mo chód oso bo wy, że by zgry wać ze spół i ćwi czyć po dział obo -
wiąz ków mię dzy ra tow ni ków. Od wyj ścia stra ża ków z sa mo cho du po żar -
ni cze go ko or dy nu je się jed no cze śnie: za bez pie cze nie miej sca dzia łań,
przy go to wa nie po la sprzę to we go (ze stan dar dem wy po sa że nia wy pra co wa -
nym przez da ną zmia nę służ bo wą czy jed nost kę), sta bi li za cję po jaz du, roz -
po zna nie (przede wszyst kim kon struk cji po jaz du i me dycz ne oso by
po szko do wa nej). Per fek cyj ne wy pra co wa nie sta łych ele men tów te go wstęp -
ne go eta pu każ dych dzia łań po zwa la skró cić czas do pod ję cia czyn no ści
zwią za nych z za sto so wa niem wła ści wych tech nik ra tow ni czych. 

Tak że pod czas ta kie go ćwi cze nia moż na wpro wa dzać pew ne kom pli ka -
cje. Wy star czy np. umie ścić pod sa mo cho dem lal kę czy ma skot kę. Po zwo li
to na wy ro bie nie na wy ku za glą da nia pod po jazd wy pad ko wy w je go dwóch
osiach – z przo du lub ty łu oraz cho ciaż od jed ne go z bo ków. Lal ka mo że
się znaj do wać np. bez po śred nio za ko łem i być przez to nie wi docz na w osi
po dłuż nej au ta. Ma skot ka umiej sco wio na w znacz nej od le gło ści od po jaz -
du wy ra bia stan dard roz po zna nia sfe rycz ne go.

Wi zu ali za cja çwi czeƒ
Od po wied nia wi zu ali za cja, wy ko na na przy nie wiel kim na kła dzie pra cy,

spra wi, że po zy ska ny wrak po jaz du ukie run ku je na kon kret ne dzia ła nie ra -
tow ni cze i wy bór tech nik. Wy star czy wy ko rzy stać fla ma stry czy kred ki
do po włok la kier ni czych i za zna czyć na nad wo ziu au ta ro dzaj na pę du czy
na ry so wać roz miesz cze nie ele men tów sys te mów bez pie czeń stwa bier ne go.
W ten sam spo sób moż na wy ko rzy stać rów nież wy dru ko wa ne i za la mi no -
wa ne kart ki z od po wied ni mi ozna cze nia mi (fot. 1-3).

Pla sti ko we źró dła świa tła che micz ne go do sko na le imi tu ją pi ro tech nicz -
ne ła dun ki sys te mów bez pie czeń stwa bier ne go au ta, a kosz tu ją kil ka zło tych.
Za po mo cą chwy ta ka do za pi nek ta pi cer skich moż na z ła two ścią za ma sko -
wać na sze sub sty tu ty ła dun ków pod ta pi cer ką au ta w new ral gicz nych miej -
scach (fot. 4-5). Dzię ki te mu ra tow ni cy wy ro bią w so bie na wyk za glą da nia
pod osło ny sa mo cho du przed wy ko na niem cię cia czy zgnio tu. Je śli nie zaj -
rzą w miej sca new ral gicz ne i prze tną sztucz ny ła du nek, nie wy rzą dzą so bie
krzyw dy, ale po peł nie nie ta kie go błę du na dłu go zo sta nie im w pa mię ci. 

Do bre efek ty szko le nio we da ćwi cze nie na au tach już zde for mo wa nych,
czy li np. wra kach po praw dzi wych wy pad kach. Bez od po wied nich zgnio -
tów nie jest w ogó le moż li we ćwi cze nie tech ni ki cross -ram min gu
(PP 8/2016), a prze cież bocz ne ude rze nia i owi nię cia na słu py są jed ny mi
z naj trud niej szych dla ra tow ni ków. Do tej po ry, że by uzy skać sto sow ną de -
for ma cję, trze ba by ło użyć np. ko par ki. Nie mu szę z pew no ścią prze ko ny -
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Po zo ra cja ła dun ku pi ro tech nicz ne go w słup ku A, wy ko na na z pla sti ko we go
Êwia tła che micz ne go
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Zgniot dwu stron ny au ta o jed na ko wej si le za po mo cà roz pie ra cza ra mie nio we -
go i łaƒ cu chów
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Zgniot dwu stron ny au ta o ró˝ nej si le za po mo cà roz pie ra cza ra mie nio we go i łaƒ -
cu chów
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wać, że by ło to pro ble ma tycz ne. Ist nie je prost sza me to da, by stwo rzyć prak -
tycz nie do wol ny zgniot au ta – wy star czy wy ko rzy stać roz pie racz ra mie nio -
wy, pa su ją ce do nie go łań cu chy oraz nie wiel ką de skę kan to wą. Po zwo li to
na wy ko na nie: 
1) obu stron ne go zbli że nia słup ków B w jed na ko wym wy mia rze (zgniot
dwu stron ny au ta o jed na ko wej si le),
2) obu stron ne go zbli że nia słup ków B w róż nym wy mia rze (zgniot dwu -
stron ny au ta o róż nej si le),
3) jed no stron ne go zbli że nia słup ków B (zgniot jed no stron ny au ta),
4) zgnie ce nia da chu (zgniot pio no wy au ta).

Ad. 1. Do wnę trza au ta wpro wa dza się mak sy mal nie roz war ty roz pie -
racz ra mie nio wy z za mon to wa ny mi łań cu cha mi. Koń ce tych łań cu chów
mon tu je się na słup kach B. Skła da nie roz pie ra cza po wo du je rów no mier ne
zgnia ta nie obu stron wra ku (fot. 6). Czyn ność tę po wta rza się kil ka ra zy,
zmie nia jąc wy so kość punk tów mo co wa nia łań cu chów. Dla bez pie czeń stwa
ope ra to ra na rzę dzia w póź niej szej fa zie przy go to wa nia po wi nien się on znaj -
do wać na ze wnątrz au ta.

Ad. 2. Spo sób ten jest po dob ny do pierw szej pro po zy cji, z tą róż ni cą, że
je den z łań cu chów pro wa dzi się po kon struk cji bo ku au ta aż do sta łe go pun -
ku u je go do łu, np. chwy ta jąc za amor ty za cję (fot. 7). Po wo du je to roz ło że -
nie sił cią gną cych na ca ły bok, a nie tyl ko słu pek. Po jazd z tej stro ny ule ga
znacz nie mniej sze mu zgnio to wi.

Ad. 3. Ist nie ją dwie me to dy, aby osią gnąć ten cel. Pierw sza wy glą da po -
dob nie do opi sa nej w pkt 2, jed nak do kła da się tu umiesz czo ną pio no wo de -
skę kan to wą osła nia ją cą słu pek B po stro nie, któ ra nie ma zo stać zgnie cio na.
Tak roz pro wa dzo na si ła cią gną ca (na du żą po wierzch nię i do dat ko wo drew -
nia ną bel kę) nie po wo du je zgnio tu jed ne go z bo ków. 

Al ter na ty wą jest osa dze nie roz pie ra cza ra mie nio we go na drew nia nej de -
sce kan to wej osła nia ją cej słu pek B. Przez wnę trze au ta prze pro wa dza się
pę tlę z łań cu cha, za cze pio ną za prze ciw le gły słu pek B. Roz war cie roz pie -
ra cza po wo du je cią gnię cie za prze ciw le gły słu pek i wcią ga nie bo ku po jaz -
du do wnę trza wra ku. Bel ka drew nia na jest w tym przy pad ku pod sta wą
wy par cia dla na rzę dzia hy drau licz ne go oraz sku tecz ną osło ną słup ka B,
dzię ki cze mu kon struk cja au ta po tej stro nie nie zo sta je na ru szo na (fot. 9). 

Ad. 4. Zgniot da chu moż na wy ko nać z ze wnątrz, mo cu jąc je den łań cuch
na słup ku A lub po dłuż ni cy da cho wej, wy ko rzy stu jąc otwór w da chu, wy -
ko na ny np. szpi kul cem hal li ga na. Dru gi łań cuch mon tu je my do sta łe go ele -
men tu, np. ła piąc za ca łą amor ty za cję (fot. 10). W tej kon fi gu ra cji dach
skła da się ide al nie wzdłuż osi cią gnię cia. Je śli na rzę dzie hy drau licz ne wpro -
wa dzi my do wnę trza au ta, wów czas słup ki A i po dłuż ni ca da cho wa wni ka -
ją bar dziej do wnę trza wra ku (fot. 11). Czyn ność moż na po wtó rzyć po obu
stro nach sa mo cho du.

Omó wie nie çwi czeƒ
Każ de ćwi cze nie z za kre su ra tow nic twa tech nicz ne go, nie za leż nie od po -

zio mu skom pli ko wa nia, mu si zo stać omó wio ne po je go za koń cze niu.
Uczest ni cy po win ni wie dzieć, ja kie błę dy po peł ni li. Nikt nie mo że bać się
spraw dzać pod czas ćwi czeń róż nych wa rian tów wy ko na nia tech ni ki (róż -
no rod ność sprzę to wa) – to do sko na ły spo sób na uki i zdo by wa nia do świad -
cze nia. Do brą prak ty ką jest na gry wa nie ćwi czeń do ce lów szko le nio wych.
Moż na do kład nie prze ana li zo wać ma te riał fil mo wy ra zem z uczest ni ka mi.
Pod su mo wa nie to do bry czas na za da wa nie py tań i omó wie nie ćwi cze nia
ze wszyst kich punk tów wi dze nia – ob ser wa to rów, roz jem ców, in struk to rów,
uczest ni ków, jak i po zo ran tów. Spoj rze nie na wła sne dzia ła nia z in nej per -
spek ty wy ma na praw dę du żą war tość.

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
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Uzy ska nie efek tu zgnio tu dwu stron ne go au ta o ró˝ nej si le za po mo cà roz pie ra -
cza ra mie nio we go i łaƒ cu chów

8

Jed no stron ny zgniot au ta z wy ko rzy sta niem bel ki kan to wej, roz pie ra cza ra mie -
nio we go i p´ tli z łaƒ cu cha

9A 9B

Przy go to wa nie ukła du do zgnio tu da chu

10

Zgniot da chu wcià ga jà cy go w stro n´ wn´ trza po jaz du. Cià gni´ cie po dłu˝ ni cy
da chu

11



o raz czę ściej ma my do czy nie nia
z wi chu ra mi, ka ta stro fal ny mi bu rza -
mi, in ten syw ny mi opa da mi, gwał tow -

ny mi roz to pa mi i in ny mi zda rze nia mi, pod czas
któ rych licz ba zgło szeń wpły wa ją cych do sta -
no wisk kie ro wa nia PSP wie lo krot nie prze kra -
cza moż li wo ści dy żu ru ją cych, by za pew nić im
stan dar do wą ob słu gę. Li czeb ność ob sa dy sta -
no wi ska nie adekwat na do licz by ob słu gi wa -
nych zgło szeń wpły wa na po ziom i ja kość
wy ko ny wa nych za dań. Na le ża ło by za tem roz -
wa żyć moż li wość no we li za cji ra mo wych pro -
ce dur dys po no wa nia sił i środ ków do dzia łań
przez sta no wi ska kie ro wa nia PSP po przez
wpro wa dze nie zmia ny uwzględ nia ją cej ko -
niecz ność od mien ne go po stę po wa nia w przy -
pad ku na si lo nej licz by zda rzeń. Aby po pra wić
sku tecz ność dzia ła nia sta no wisk kie ro wa nia
PSP, ure gu lo wa nia po win ny jed no znacz nie
okre ślać ro dzaj i za kres po dej mo wa nych przed -
się wzięć.

Na le ża ło by wpro wa dzić za pi sy o ob li ga to -
ryj nym wzmac nia niu ob sa dy SK eta to wy mi
dy żur ny mi SK, za nim doj dzie do pierw szych
zgło szeń. Za pi sy w po sta ci „moż na”, „za le ca
się” itp. da ją bo wiem moż li wość po dej mo wa -
nia ry zy ka i nie wzmac nia nia ob sad lub też
wzmac nia nia ich oso ba mi ma ją cy mi niż sze
kwa li fi ka cje, nie po zwa la ją ce na po dej mo wa nie
sa mo dziel nych de cy zji i dzia łań. O tym, że
na da nym te re nie moż na spo dzie wać się zja -
wisk eks tre mal nych, czę sto wia do mo już z pro -
gnoz na kil ka dni wcze śniej, a z du żym
praw do po do bień stwem – przy naj mniej dzień
przed. O wy stą pie niu da ne go zja wi ska at mo-
s fe rycz ne go i je go roz prze strze nia niu się do -
wia du je my się kil ka go dzin bądź go dzi nę
wcze śniej, dzię ki ra da rom bu rzo wym. Ta ka in -
for ma cja umoż li wia pre cy zyj ne okre śle nie,
któ re po wia ty zo sta ną ob ję te skut ka mi zja wi -
ska i gdzie na le ża ło by wpro wa dzić wzmoc nio -
ne ob sa dy SK. 

Wy da je się też, że uza sad nio ne by ło by
w przy pad ku ta kich zda rzeń wpro wa dze nie
w PSP roz wią zań na wzór po stę po wa nia w wy -
pad ku ma so wym. W pierw szej fa zie, któ rą

moż na na zwać „nie sta bil ną” – za sad re je stra cji
i se gre ga cji zda rzeń, a gdy sy tu acja ule gnie sta -
bi li za cji – pod ję cia za pla no wa nych i upo rząd -
ko wa nych dzia łań ra tow ni czych. W fa zie
nie sta bil nej na le ża ło by dys po no wać SiS je dy -
nie do zda rzeń, w któ rych do szło do za gro że -
nia ży cia lu dzi (wy pad ków dro go wych,
po ża rów itp.), a cha rak te ry stycz ne dla oma wia -
nych zda rzeń in ter wen cje (pom po wa nie wo dy,
usu wa nie drzew itp.) po dej mo wać do pie ro
po usta bi li zo wa niu się sy tu acji. W pierw szym
eta pie te go ty pu zja wisk no to wa na jest bar dzo
du ża licz ba te le fo nów ze zgło sze nia mi. Wów -
czas jed na oso ba nie jest w sta nie ob słu żyć na -
wa łu zgło szeń, na wet kil ku eta to wych
dy żur nych ma z tym du że trud no ści. Ale z ko -
lei więk szość zda rzeń już po wy stą pie niu nie
stwa rza dal sze go za gro że nia. Uza sad nio ne jest
więc, by w pierw szym eta pie za re je stro wać
wszyst kie zda rze nia, a gdy bę dzie my wie dzie -
li, ile ich jest i gdzie wy stą pi ły, w upo rząd -
ko wa ny spo sób po dej mo wać dzia ła nia zmie -
rza ją ce do usu nię cia skut ków za gro żeń. Je śli
wsku tek tych zja wisk wy stą pią zda rze nia stwa -
rza ją ce za gro że nie dla ży cia i zdro wia lu dzi,
dy żur ni SK ma ją cy w dys po zy cji za stę py nie -
za an ga żo wa ne w dzia ła nia mo gą sku tecz niej
i szyb ciej je za dys po no wać. 

War to wpro wa dzić uprosz czo ną do ku men -
ta cję ta kich zda rzeń. Ich du ża licz ba po wo du je,
że trud no jest do ku men to wać dzia ła nia szcze -

gó ło wo, uza sad nio ne więc by ło by do ku men to -
wa nie ich w spo sób uprosz czo ny, bez zbęd nych
de ta li, czę sto trud nych do za re je stro wa nia czy
usta le nia. Je dy nie w szcze gól nych przy pad kach,
np. gdy do szło do wy pad ku ra tow ni ka czy
uszko dze nia sprzę tu, spo rzą dza nie peł nej do ku -
men ta cji po win no być obo wiąz ko we. 

Ta ki mo del po stę po wa nia mo że bu dzić kon -
tro wer sje, jed nak pod sta wo we za ło że nie, by re -
je stro wać wszyst kie zda rze nia, ale jed no-
cze śnie se gre go wać je pod wzglę dem wy stę po -
wa nia za gro żeń, da nam szan sę na udzie le nie

opty mal nej po mo cy jak naj więk szej licz bie po -

trze bu ją cych, z za cho wa niem naj wyż szych

stan dar dów w przy pad kach za gro że nia ży cia

w wa run kach ka ta stro fal nych zja wisk. Umo co -
wa nie za pro po no wa nych roz wią zań w prze pi -
sach, np. w roz po rzą dze niu mi ni stra spraw
we wnętrz nych i ad mi ni stra cji z 3 lipca 2017 r.
w spra wie szcze gó ło wej or ga ni za cji kra jo we -
go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go, da ło by jed -
no znacz ne i ujed no li co ne na te re nie ca łe go
kra ju za sa dy po stę po wa nia. Za propo-
no wa ne roz wią za nia więk szość dy żur nych SK
przy ję ła by z za do wo le niem i ulgą. My ślę że
prze ło że ni też do strze gą ich za le ty. Co jed nak
naj istot niej sze, od mien ne po trak to wa nie tych
szcze gól nych sy tu acji wpły nie po zy tyw nie
na bez pie czeń stwo oby wa te li. 

mł. bryg. Ce za ry Pa łu biƒ ski
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Wzmocnione SK
Czy nawałnice, gwałtowne deszcze i roztopy

powinniśmy traktować jak wypadki masowe?
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ez za ło go we stat ki po wietrz ne (BSP), zwa ne po tocz nie dro na mi,
sta no wią je den z naj bar dziej in no wa cyj nych ele men tów wzmac -
nia ją cych róż ne ga łę zie prze my słu. Per spek ty wa wy ko rzy sta nia

ich w ak cjach ra tow ni czych, szcze gól nie w dzia ła niach jed no stek ochro -
ny prze ciw po ża ro wej, jest obie cu ją ca. Jed ną z za let za sto so wa nia dro -
nów jest za stą pie nie w pew nym za kre sie dzia ła nia, na przy kład
w roz po zna niu, czło wie ka przez ma szy nę, a więc w tym przy pad ku wy -
klu cze nie nie po trzeb ne go ry zy ka utra ty ży cia lub
zdro wia przez ra tow ni ków oraz znacz ne zmniej -
sze nie wpły wu wa run ków te re no wych na szyb -
kość  pro wa dze nia dzia łań ra tow ni czych,
zwłasz cza po szu ki waw czych. Za sad ność wy ko -
rzy sty wa nia dro nów oraz ich ro dza je by ły już
wie lo krot nie opi sy wa ne w cza so pi smach spe cja -
li stycz nych. Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je pu -
bli ka cja prof. dr. hab. inż. Je rze go Mer ki sza oraz
mgr inż. Aga ty Ny kaz z Po li tech ni ki Po znań skiej
pt. „Per spek ty wy roz wo ju i wy ko rzy sta nia bez -
za ło go wych stat ków po wietrz nych w służ bach
ra tow ni czych” [1]. 

Pra wo
W Pol sce wszyst kich użyt kow ni ków prze strze ni po wietrz nej FIR War -

sza wa (prze strzeń po wietrz na nad te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej)
obo wią zu ją prze pi sy usta wy z 3 lip ca 2002 r. Pra wo lot ni cze z póź niej -
szy mi zmia na mi. Na pod sta wie art. 126 pkt 1 tej usta wy w pol skiej prze -
strze ni po wietrz nej mo gą być wy ko ny wa ne lo ty bez za ło go wych stat ków
po wietrz nych (rys. 1). 
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Dro ny w ak cjiŁU KASZ KU ZIO RA
SZY MON PTAK
MA RZE NA PÓŁ KA
BO ̊ E NA KUK FISZ
ANE TA KU CZY¡ SKA

Drony są dziś wykorzystywane przede wszystkim
na potrzeby wojska i agencji obrony. Coraz częściej jednak

znajdują też zastosowanie cywilne i komercyjne, a wiele
wskazuje na to, że w ciągu najbliższych lat mogą się stać

integralną częścią naszego życia. 

Rys. 1. Usta wa Pra wo lot ni cze i ak ty wy ko naw cze [2]

B

Art. 33 ust. 2

Art. 53c

Art. 104

Art. 126

Rozporzàdzenie MIiB z 8 sierpnia 2016 r.

Rozporzàdzenie MTBiGM z 26 kwietnia 2013 r.

Rozporzàdzenie MTBiGM z 26 kwietnia 2013 r.

Rozporzàdzenie w przygotowaniu

Drony do 150 kg

Tylko w operacjach VLOS

Drony powy˝ej 25 kg

Rejestracja SP-X__ + proces certyfikacji

Âwiadectwa kwalifikacji UAVO

Zasady, wymagania

Operacje BVLOS

Obecnie loty sà mo˝liwe tylko w wydzielonych strefach

Ustawa
Prawo lotnicze
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Szcze gó ło we za sa dy wy ko ny wa nia lo tów BSP okre śla roz po rzą dze nie
mi ni stra trans por tu, bu dow nic twa i go spo dar ki mor skiej z 26 mar ca
2013 r. w spra wie wy łą cze nia za sto so wa nia nie któ rych prze pi sów usta wy
Pra wo lot ni cze do nie któ rych ro dza jów stat ków po wietrz nych oraz okre -
śle nia wa run ków i wy ma gań do ty czą cych uży wa nia tych stat ków (DzU
poz. 440) oraz zmie nia ją ce je roz po rzą dze nie mi -
ni stra in fra struk tu ry i bu dow nic twa z 8 sierp -
nia 2016 r. 

Wska za ne prze pi sy ma ją za sto so wa nie
do bez za ło go wych stat ków po wietrz nych o ma -
sie star to wej nie więk szej niż 150 kg, uży wa -
nych wy łącz nie w ope ra cjach w za się gu
wi docz no ści wzro ko wej. Mo gą być uży wa ne
zgod nie z za łącz ni kiem nr 6 do roz po rzą dze nia
MIiB z 8 sierp nia 2016 r. w ce lach re kre acyj nych lub spor to wych, bądź
też w in nych niż wska za ne, na pod sta wie za łącz ni ka nr 6a. W tym dru -
gim przy pad ku ope ra tor mu si jed nak po sia dać świa dec two kwa li fi ka -
cji UAVO (ang. Unman ned Aerial Ve hic le Ope ra tor). Moż na je uzy skać
po od by ciu szko le nia lot ni cze go w za kre sie od po wied nie go upraw nie -
nia pod sta wo we go (VLOS lub BVLOS, któ re zo sta ną przy bli żo ne
w dal szej czę ści ar ty ku łu), re ali zo wa ne go przez
pod miot szko lą cy za re je stro wa ny w re je strze
RPS pro wa dzo nym przez Urząd Lot nic twa Cy -
wil ne go oraz za li cze niu eg za mi nu pań stwo we -
go (teo ria i prak ty ka) przed eg za mi na to rem
Lot ni czej Ko mi sji Eg za mi na cyj nej ULC.
Na mo cy za pi su pkt 4.7 w roz dzia le 4 za łącz ni -
ka nr 6a usta wo daw ca zwol nił ope ra to rów
służb, do któ rych na le ży Pań stwo wa Straż Po -
żar na, z ko niecz no ści uzy ska nia u za rzą dza ją -
cych stre fą zgo dy na wy ko na nie lo tów je dy nie
w nie któ rych ro dza jach stref po wietrz nych. Są
to strefy ozna czo ne sym bo la mi li te ro wy mi D,
R, P i ADIZ (tzw. stre fy nie bez piecz ne, za ka za -
ne, ogra ni czo ne oraz stre fy iden ty fi ka cji obro -
ny po wietrz nej pań stwa). Zwol nie nie do ty czy
tak że lo tów nad obiek ta mi bu dow la ny mi, te re -
na mi za mknię ty mi, obiek ta mi ją dro wy mi oraz
nad ob sza ra mi, obiek ta mi i urzą dze nia mi waż -
ny mi dla obron no ści oraz in te re su go spo dar cze -
go pań stwa, bez pie czeń stwa pu blicz ne go
i in nych waż nych in te re sów pań stwa, je śli dzia -
ła nia te są zwią za ne z za pew nie niem bez pie czeń stwa pu blicz ne go, bez -
pie czeń stwem i obron no ścią pań stwa, ochro ną gra ni cy pań stwo wej,
ochro ną bez pie czeń stwa we wnętrz ne go pań stwa, po szu ki wa niem i ra -
tow nic twem.

Na dal jed nak nie zo sta ła wy ja śnio na kwe stia po stę po wa nia w przy pad -
ku ko niecz no ści wy ko na nia lo tu o cha rak te rze po szu ki waw czo -ra tow ni -
czym po za za się giem wzro ku. Prze pi sy okre śla ją ce lo ty po za za się giem
wzro ku są do pie ro na eta pie przy go to wa nia. Obec nie lo ty ta kie moż li we
są tyl ko w stre fie wy dzie lo nej z ogól no do stęp nej prze strze ni po wietrz nej.
Wy dzie le nie ta kiej stre fy jest pro ce sem dłu go trwa łym, co nie po zwa la
na peł ne wy ko rzy sta nie moż li wo ści bez za ło gow ców w co dzien nej pra cy
służb.

Uprosz cze nie za sa dy wy ko ny wa nia lo tów nie ozna cza zwol nie nia ope -
ra to ra pra cu ją ce go w służ bach z ko niecz no ści po sia da nia świa dec twa kwa -
li fi ka cji UAVO – mu si on mieć upraw nie nia sto sow ne do ro dza ju
wy ko ny wa nych lo tów.

Upraw nie nia UAVO
Do świa dec twa kwa li fi ka cji UAVO wpi su je się dwa ty py upraw nień:

pod sta wo we – waż ne 5 lat i do dat ko we – waż ne 3 la ta. Upraw nie nia pod -
sta wo we okre śla ją ro dzaj lo tów, ja kie mo gą być wy ko ny wa ne przez po -
sia da cza świa dec twa kwa li fi ka cji. Są to loty (rys. 2):

1 w za się gu wzro ku ope ra to ra – VLOS (z ang. Vi su al Li ne of Si ght),
1 w za się gu i po za za się giem wzro ku ope ra to ra – BVLOS (ang. Bey ond

Vi su al Li ne of Si ght)
Upraw nie nia do dat ko we okre śla ją ro dzaj i ma sę star to wą bez za ło go -

we go stat ku po wietrz ne go, któ ry mo że być uży wa ny przez po sia da cza
kwa li fi ka cji, oraz upraw nie nia in struk to ra – INS (rys. 3).

Pro jekt MOBNET
Wy ko rzy sta nie bez za ło go wych stat ków po wietrz nych w dzia ła niach

służb ra tow ni czych sta je się co raz po wszech niej sze. Od grud nia 2015 r.
Szko ła Głów na Służ by Po żar ni czej w kon sor cjum z hisz pań skim CEIT,
ho len der skim Delft Dy na mics B. V., nie miec kim NavPos Sys tems GmbH
oraz ORBITAL Cri ti cal Sys tems re ali zu je trwa ją cy 26 mie się cy pro jekt
MOBNET – „MOBile NETwork for lo ca ting pe ople in na tu ral di sa sters”. 

Pro jekt ten jest re ali zo wa ny w ra mach pro gra mu Ho ry zont 2020, do -
ty czą ce go prze strze ni ko smicz nej i prak tycz ne go wy ko rzy sta nia na zie mi
ko smicz nych tech no lo gii, zwią za nych głów nie z sys te ma mi Ga li leo i Co -
per ni cus. Ko or dy nu je go Eu ro pej ska Agen cja Na wi ga cji Sa te li tar nej
(GSA), z sie dzi bą w Pra dze. Szko ła Głów na Służ by Po żar ni czej to je dy -
ny pod miot z Pol ski za an ga żo wa ny w ba da nia w ra mach pro gra mu Ho ry -
zont 2020. 

Ce lem pro jek tu MOBNET jest wy ko rzy sta nie da nych do stęp nych dzię -
ki usłu gom EGNOS oraz Ga li leo, przede wszyst kim w od nie sie niu do lo -
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Rys. 2. Âwia dec two kwa li fi ka cji [2]

Rys. 3. Ro dza je upraw nieƒ do dat ko wych [2]

VLOS – loty w zasi´gu wzroku

BVLOS – loty w zasi´gu i poza zasi´giem wzroku

Âwiadectwo kwalifikacji UAVO

Uprawnienie ogólne na bezzałogowy statek powietrzny

Mo˝na lataç wszystkimi rodzajami UAV (A, H, MR, AS) do 5 kg

Samolot bezzałogowy do 25 kg

Samolot bezzałogowy do 150 kg

Âmigłowiec bezzałogowy do 25 kg

Âmigłowiec bezzałogowy do 150 kg

Wielowirnikowiec bezzałogowy do 25 kg

Wielowirnikowiec bezzałogowy do 150 kg

Aerostat bezzałogowy do 25 kg

Aerostat  bezzałogowy do 150 kg

Uprawnienie instruktora

UAV

A (Airplane)

H (Helicopter)

MR (MultiRotor)

AS (AeroStat)

INS

Uprawnienia dodatkowe



ka li za cji ofiar ka ta strof na tu ral nych. Ga li leo to eu -
ro pej ski sys tem na wi ga cji sa te li tar nej, uru cho -
mio ny 15 grud nia 2016 r. Sta no wi al ter na ty wę 
dla ame ry kań skie go sys te mu GPS, ro syj skie go
GLONASS i chiń skie go Be idou, lecz w prze ci -
wień stwie do nich jest kon tro lo wa ny przez in sty -
tu cje cy wil ne. MOBNET mo że tak że po móc
służ bom ta kim jak po li cja w mo ni to ro wa niu nie -
le gal ne go ru chu trans gra nicz ne go.

Zło żo ność sys te mu wy ma ga ła za an ga żo wa nia
pię ciu kon sor cjan tów z czte rech eu ro pej skich kra -
jów, zaj mu ją cych się róż ny mi ele men ta mi sys te -
mu: 
1 Or bi tal (Hisz pa nia) – kie row nik pro jek tu, od -
po wie dzial ny za roz wój tech no lo gii ko mu ni ka cji mię dzy dro nem i sta cją
ba zo wą, a tak że za ko or dy na cję ogól nej in te gra cji sys te mu,
1 DD (Ho lan dia) – od po wie dzial ny za do sta wę dro nów oraz in te gra cję
pod sys te mów, 
1 CEIT (Hisz pa nia) – od po wie dzial ny za mo du ły trans mi sji da nych oraz
po zy cjo no wa nie źró deł sy gna łu,
1 NAVPOS (Niem cy) – od po wie dzial ny za roz wój mo du łów na wi ga cji
sa te li tar nej pod ką tem do kład no ści i czę sto ści po mia rów z uwzględ nie -
niem ma łych roz mia rów dro nów,
1 SGSP – re ali zu je za da nia zwią za ne z okre śla niem wła ści wo ści użyt -
ko wych sys te mu, a tak że prze pro wa dze niem te stów koń co wych. Te sty
sys te mu re ali zo wa ne przez za gra nicz nych kon sor cjan tów pro jek tu
przy współ udzia le pra cow ni ków oraz stu den tów SGSP za pla no wa ne zo -
sta ły na czwar ty kwar tał te go ro ku, od bę dą się na te re nie prze ciw po ża ro -
wej ba zy le śnej Za mczy sko No we. 

Sys tem w prak ty ce
Głów nym ce lem sys te mu jest lo ka li za cja za gi nio nych osób, po szko -

do wa nych wsku tek ka ta strof na tu ral nych (rys. 4). Za sad ni czo sys tem
MOBNET ba zu je na urzą dze niach lo ka li za cyj nych wy ko rzy stu ją cych sys -
te my na wi ga cji sa te li tar nej (EGNOS i Ga li leo) oraz tech no lo gię te le fo nii
ko mór ko wej, a tak że oczy wi ście na bez za ło go wych stat kach po wietrz -
nych. Po łą cze nie tych tech no lo gii od gry wa klu czo wą ro lę w sy tu acjach,
w któ rych do tar cie do ob sza rów do tknię tych skut ka mi ka ta strof na tu ral -
nych jest trud ne, nie bez piecz ne czy wręcz nie moż li we. Sys tem ma umoż -
li wić pre cy zyj ną lo ka li za cję sy gna łów te le fo nów ko mór ko wych w jak
naj krót szym cza sie. 

Pa ra me try ta kie jak do kład ność lo ka li za cji, wiel kość i cię żar sprzę tu
two rzą ce go sys tem, mi ni mal ny czas lo tów oraz wa run ki po go do we, w któ -
rych sys tem po wi nien dzia łać, zo sta ły opar te na wy ni kach an kiet prze pro -
wa dzo nych wśród po ten cjal nych użyt kow ni ków koń co wych. Wy ma ga nia
naj czę ściej wy bie ra ne w an kie tach przed sta wia ją się na stę pu ją co:
1 do kład ność lo ka li za cji sy gna łu po ni żej 10 m,
1 wiel kość prze szu ka ne go ob sza ru w 30 min – nie mniej niż 10 000 m2

(me dia na wy ni ków),
1 za kres tem pe ra tu ry pra cy sys te mu – od –20 do 50°C (me dia na wy ni -
ków),
1 mak sy mal na wy so kość lo tów po wy żej po zio mu mo rza – 874 m (war -
tość uśred nio na),
1 licz ba osób ob słu gu ją cych – 2 (człon ko wie ekip ra tow ni czych),
1 moż li wość za pi su peł nych da nych pra cy,
1 koszt sys te mu nie więk szy niż 10 000 eu ro.

Za sa da dzia ła nia sys te mu zo sta ła przed sta wio na na rys. 4. W du żym
uprosz cze niu: dro ny ope ru ją ce nad te re nem po szu ki wań bę dą od bie ra ły

sy gna ły ko mór ko we i za po mo cą sys te mów na wi ga cji sa te li tar nej oraz
me to dy trian gu la cji usta la ły rze czy wi ste po ło że nie na daj ni ków (te le fo nów
ko mór ko wych). 

***
Pol skie re gu la cje praw ne do ty czą ce wy ko rzy sty wa nia dro nów w ra -

tow nic twie są na dal nie do pre cy zo wa ne. Bio rąc pod uwa gę, że wraz z roz -
wo jem tech no lo gii tak że ten aspekt zo sta nie osta tecz nie wy ja śnio ny,
zwięk szą po śred nio bez pie czeń stwo oby wa te li. Tym bar dziej, że kwe stią
dro nów zaj mu je się Eu ro pej ska Agen cja Bez pie czeń stwa Lot ni cze go (ang.
EASA: Eu ro pe an Avia tion Sa fe ty Agen cy), któ ra pra cu je nad wpro wa dze -
niem ra mo wych prze pi sów re gu lu ją cych ope ra cje lot ni cze z uży ciem dro -
nów, a roz wój tej bran ży w Pol sce i na świe cie jest bar dzo dy na micz ny.

kpt. in˝. Łu kasz Ku zio ra, kpt. dr in˝. Szy mon Ptak, 
st. bryg. dr hab. Ma rze na Pół ka, prof. SGSP, 
st. kpt. dr Bo ̋ e na Kuk fisz i Ane ta Ku czyƒ ska 

peł nià słu˝ b´ w SGSP

    Li te ra tu ra
[1] Per spek ty wy roz wo ju i wy ko rzy sta nia bez za ło go wych stat ków po wietrz nych w służ -

bach ra tow ni czych, J. Mer kisz, A. Ny ka za, „Au to bu sy. Tech ni ka, Eks plo ata cja, Sys te my
Trans por to we”, 6/2016.
[2] In for ma cje w za kre sie pra wa lot ni cze go – na pod sta wie ma te ria łów udo stęp nio nych
na po trze by ar ty ku łu przez wła ści cie la por ta lu KursNaDrony.pl.

Ba da nie zre ali zo wa ne w ra mach pro jek tu fi nan so wa ne go z pro gra mu ra mo we go Ho ry -

zont 2020, ty tuł pro jek tu „MOBNET – MOBile NETwork for lo ca ting pe ople in na tu ral

di sa sters”.
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Rys. 4. Ogól ny sche mat sys te mu MOBNET



sta wa z 4 kwiet nia 2014 r. o świad cze -
niach od szko do waw czych przy słu gu -
ją cych w ra zie wy pad ku lub cho ro by

po zo sta ją cych w związ ku ze służ bą [1] za stą pi -
ła usta wę z 16 grud nia 1972 r. o od szko do wa -
niach przy sługu ją cych w ra zie wy pad ków
i cho rób po zo sta ją cych w związ ku ze służ bą
w Po li cji [2], któ rą przez po nad czte ry de ka dy
sto so wa no od po wied nio w sto sun ku do funk -
cjo na riu szy po szcze gól nych służb pod le głych
MSW, na pod sta wie ode sła nia w prze pi sach re -
gu lu ją cych ich sta tus. Nie któ re po ję cia, tak jak
na przy kład po ję cie cho ro by po zo sta ją cej
w związ ku ze szcze gól ny mi wa run ka mi lub
wła ści wo ścia mi służ by, róż nią się od tych obo -
wią zu ją cych w pra wie pra cy w spo sób mo gą cy
wzbu dzać kon tro wer sje. Po sta ram się je na -
świe tlić. W przy pad ku funk cjo na riu szy po słu -
gu je my się po ję ciem wy pad ku po zo sta ją ce go
w związ ku ze służ bą i cho ro by po zo sta ją cej
w związku ze szcze gól ny mi wa run ka mi lub
wła ści wo ścia mi służ by – i w ta kim sen sie bę dę
się po słu gi wał po ję ciem wy pad ku i cho ro by.

Obec nie obo wią zu ją ca usta wa od no si się
do służb pod le głych MSW, czy li: Po li cji, Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej, Stra ży Gra nicz nej,
Biu ra Ochro ny Rzą du oraz służb pod le głych
pre ze so wi Ra dy Mi ni strów, do któ rych na le żą:
Agen cja Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go,
Agen cja Wy wia du i Cen tral ne Biu ro An ty ko -
rup cyj ne. Usta wa nor mu je za kres świad czeń
od szko do waw czych przy słu gu ją cych funk cjo -
na riu szom, o któ rych mo wa (oraz człon kom ro -
dzin zmar łych funk cjo na riu szy tych służb),
w ra zie wy pad ku i cho ro by po zo sta ją cej
w związ ku ze szcze gól ny mi wa run ka mi lub
wła ści wo ścia mi służ by. War to pod kre ślić, że

nie zo sta li nią ob ję ci funk cjo na riu sze np. Służ -
by Cel nej czy Służ by Wię zien nej. Funk cjo na -
riu szom Służ by Cel nej przy słu gu ją świad-
cze nia okre ślo ne w art. 3 pkt 3 ppkt 14 usta wy
z 30 paź dzier ni ka 2002 r. o ubez pie cze niu spo -
łecz nym z ty tu łu wy pad ków przy pra cy i cho -
rób za wo do wych, okre ślo ne w prze pi sach
o świad cze niach pie nięż nych z ubez pie cze nia
spo łecz ne go [3] (czy li ta kie sa me, jak pra cow -
ni kom w ro zu mie niu ko dek su pra cy), na to miast
w przy pad ku funk cjo na riu szy Służ by Wię zien -
nej pra wo do od szko do wa nia re gu lu je bez po -
śred nio usta wa z 9 kwiet nia 2010 r. o Służ bie
Wię zien nej [4]. 

Za kres przed mio to wy
Do świad czeń od szko do waw czych usta wa,

tak jak uprzed ni akt praw ny, za li cza dwie ka te -
go rie:

– jed no ra zo we od szko do wa nie przy słu gu ją -
ce w ra zie wy pad ku po zo sta ją ce go w związ ku
ze służ bą lub cho ro by wią żą cej się ze szcze gól -
ny mi wa run ka mi lub wła ści wo ścia mi służ by,
a tak że

– od szko do wa nie za przed mio ty oso bi ste go
użyt ku utra co ne, znisz czo ne lub uszko dzo ne
wsku tek wy pad ku. 

War to nad mie nić, że w przy pad ku uszko -
dze nia mie nia funk cjo na riu sza wa run kiem ko -
niecz nym do uzy ska nia od szko do wa nia jest
stwier dze nie, że mia ło to zwią zek z wy pad kiem
po zo sta ją cym w związ ku ze służ bą. Dru gą
z prze sła nek jest doznanie przez funk cjo na riu -
sza uszczerb ku na zdro wiu wsku tek wy pad ku.
W po zo sta łych przy pad kach funk cjo na riusz
mo że do ma gać się świad czeń od szko do waw -
czych na za sa dach ogól nych, tzn. na pod sta wie

art. 415 i na stęp nych usta wy z 23 kwiet -
nia 1964 r. Ko deks cy wil ny [5, 6]. 

De fi ni cja wy pad ku po zo sta ją ce go w związ -
ku ze służ bą lub w służ bie jest bar dzo po dob -
na do de fi ni cji wy pad ku przy pra cy, któ ra
wy stę pu je w usta wie o ubez pie cze niu spo łecz -
nym z ty tu łu wy pad ków przy pra cy i cho rób za -
wo do wych. Wy pa dek po zo sta ją cy w związ ku
ze służ bą jest zda rze niem na głym, spo wo do wa -
nym przy czy ną ze wnętrz ną, po wo du ją cym uraz
bądź śmierć, któ re ma miej sce pod czas:

1) wy ko ny wa nia lub w związ ku z wy ko ny -
wa niem obo wiąz ków służ bo wych al bo po le ceń
prze ło żo nych,

2) wy ko ny wa nia lub w związ ku z wy ko ny -
wa niem czyn no ści w in te re sie służ by, na wet
bez po le ce nia prze ło żo nych,

3) uczest ni cze nia lub w związ ku z uczest ni -
cze niem w obo wiąz ko wych za ję ciach zwią za -
nych z pod no sze niem kwa li fi ka cji za wo do-
wych i spraw no ści fi zycz nej funk cjo na riu szy,

4) wy ko ny wa nia lub w związ ku z wy ko ny -
wa niem funk cji lub za dań zle co nych przez
dzia ła ją cy w służ bie zwią zek za wo do wy funk -
cjo na riu szy bądź or ga ni za cje za wo do we lub
spo łecz ne,

5) ra to wa nia lub w związ ku z ra to wa niem
lu dzi z gro żą ce go nie bez pie czeń stwa lub ra to -
wa niem mie nia Skar bu Pań stwa przed znisz -
cze niem lub za gar nię ciem,

6) udzie la nia lub w związ ku z udzie la niem
przed sta wi cie lo wi or ga nu pań stwo we go po mo -
cy przy wy ko ny wa niu przez nie go czyn no ści
urzę do wych.

War to tu zwró cić uwa gę na sze ro kie ra my
za kre su czyn no ści wy ko ny wa nych w ra mach
służ by ja ko spo so bu za trud nie nia. Na funk cjo -
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JE RZY NO WO SIEL SKI Âwiad cze nia 
od szko do waw cze (cz. 1)

Kwestia świadczeń odszkodowawczych dla pracowników z tytułu
wypadku przy pracy lub choroby zawodowej jest stosunkowo dobrze

znana i omówiona w literaturze przedmiotu. Inaczej ma się sprawa
świadczeń dla funkcjonariuszy służb mundurowych. 

U



na riu szu rów nież po za go dzi na mi wy ko ny wa nia
nor mal nych za dań służ bo wych cią żą obo wiąz ki
zgod ne z przy się gą skła da ną pod czas ślu bo wa -
nia, któ rych wy ko ny wa nie mo że spo wo do wać
wy pa dek. De fi ni cja rów nież w ta kich przy pad -
kach prze wi du je świad cze nia od szko do waw cze.
Po za tym od no śnie do skład ni ków de fi ni cji moż -
na po sił ko wać się bo ga tą li te ra tu rą oraz orzecz -
nic twem w tym za kre sie [7]. Usta wa
po da je de fi ni cję le gal ną ura zu ja ko
każ de go uszko dze nia tka nek cia ła al -
bo na rzą dów wsku tek dzia ła nia 
czyn ni ka ze wnętrz ne go, cze go nie 
za wie ra ła po przed nia usta wa. De fi -
niu je rów nież zna cze nie ter mi nu
„uszczer bek na zdro wiu”, któ ry zgod -
nie z jej brzmie niem jest na ru sze niem
spraw no ści fi zycz nej lub psy chicz nej
or ga ni zmu po wo du ją cym upo śle dze -
nie czyn no ści or ga ni zmu, w przy pad -
ku sta łe go uszczerb ku nie ro ku ją cym
po pra wy, a w przy pad ku dłu go trwa -
łe go uszczerb ku trwa ją cym dłu żej
niż 6 mie się cy.

Âwiad cze nia od szko -
do waw cze a cho ro ba
Świad cze nie od szko do waw cze przy słu gu je

rów nież w przy pad ku wy stą pie nia u funk cjo na -
riu sza cho ro by po zo sta ją cej w związ ku ze szcze -
gól ny mi wa run ka mi lub wła ści wo ścia mi służ by.
Za ta ką uzna je się cho ro bę spo wo do wa ną dzia -
ła niem czyn ni ków szko dli wych wy stę pu ją cych
w śro do wi sku służ by al bo cho ro bę, któ ra zo sta -
ła wy mie nio na w wy ka zie cho rób po zo sta ją cych
w związ ku z peł nie niem służ by. A więc od mien -
nie wo bec za trud nie nia pra cow ni cze go za sto so -
wa no mo del li sty oraz mo del de fi ni cji uzna nia
cho ro by za wo do wej, na co wska zy wa ło by
umiesz cze nie al ter na ty wy „al bo”. W za trud nie -
niu pra cow ni czym sto su je się tzw. mo del mie -
sza ny [8], któ ry jest okre ślo ny w art. 2351
Ko dek su pra cy [9]. U pra cow ni ka obie te prze -
słan ki mu szą wy stą pić ku mu la tyw nie, aby mógł
do cho dzić rosz czeń na pod sta wie usta wy wy -
pad ko wej, więc funk cjo na riu sze są w znacz nie
ko rzyst niej szej sy tu acji. War to zwró cić uwa gę,
że obej mu ją ich dwa wy ka zy cho rób po zo sta ją -
cych w związ ku ze służ bą. Są to:

1) roz po rzą dze nie pre ze sa Ra dy Mi ni strów
z 30 czerw ca 2014 r. w spra wie usta la nia
uszczerb ku na zdro wiu funk cjo na riu szy Agen -
cji Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go, Agen cji
Wy wia du i Cen tral ne go Biu ra An ty ko rup cyj ne -
go [10] 

oraz
2) roz po rzą dze nie MSW z 26 czerw ca

2014 r. w spra wie usta la nia uszczerb ku na zdro -

wiu funk cjo na riu szy Po li cji, Stra ży Gra nicz nej,
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej i Biu ra Ochro ny
Rzą du [11]. 

Oba wy ka zy nie znacz nie się od sie bie róż -
nią. W dru gim wy ka zie ka ta log scho rzeń po -
więk szo no o nad ci śnie nie tęt ni cze z po wi-
kła nia mi wie lo na rzą do wy mi. Je że li da nej cho -
ro by nie ma w wy ka zie sta no wią cym za łącz nik

do roz po rzą dze nia, zgod nie z § 3 ust. 2 pkt 5
roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych
z dnia 26 czerw ca 2014 r. w spra wie usta la nia
uszczerb ku na zdro wiu funk cjo na riu szy Po li cji,
Stra ży Gra nicz nej, Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
i Biu ra Ochro ny Rzą du [11] oce nia się pro cen -
to wy uszczer bek na zdro wiu we dług po zy cji
naj bar dziej zbli żo nej. A po nie waż de fi ni cja cho -
ro by dla funk cjo na riu szy pod le głych MSW
i PRM jest bar dzo sze ro ka, re jo no we ko mi sje
le kar skie MSW, AW i ABW, do któ rych bę dzie
na le ża ła oce na uszczerb ku, mo gą mieć pro ble -
my z od po wied nią kwa li fi ka cją jed no stek cho -
ro bo wych nie wy mie nio nych wprost w roz po-
rzą dze niu, pod ką tem oce ny.

Kiedy Êwiadczenia
odszkodowawcze 
nie przysługujà
Usta wa w art. 7 pkt 1 ppkt 1-3 i art. 7 pkt 2

okre śla sy tu acje, w któ rych funk cjo na riu szo wi
nie zo sta ną przy zna ne świad cze nia od szko do -
waw cze. Ta kie kon se kwen cje po pierw sze po -
wo du ją oko licz no ści, kie dy wy łącz ną przy-

czy ną by ło udo wod nio ne przez wła -
ści wy or gan umyśl ne lub ra żą co nie -
dba łe dzia ła nie lub za nie cha nie
funk cjo na riu sza na ru sza ją ce obo wią -
zu ją ce prze pi sy lub roz ka zy (…).
Moż na tę dys po zy cję prze pi su po -
dzie lić na co naj mniej kil ka czę ści
skła do wych. Po pierw sze wy łącz -
na przy czy na. Pod kre śla się to
i uszcze gó ła wia w koń co wej czę ści
art. 7 pkt 1 ppkt 1, w któ rej czy ta my,
że prze ło że ni mu szą za pew nić wa -
run ki od po wia da ją ce tym prze pi som,
a więc m.in. od po wied nie prze szko -
le nie funk cjo na riu sza i za dbać, aby
miał on od po wied nie umie jęt no ści.
Prze ło że ni po nad to spra wu ją nad zór
nad prze strze ga niem prze pi sów i roz -

ka zów. W przy pad ku wy łącz nej przy czy ny na -
le ży po sił ko wać się orzecz nic twem SN, któ re
od no si się do wy łącz nej wi ny po szko do wa ne go.
Stwier dze nie to su ge ru je, że w sy tu acji okre śle -
nia choć by mi ni mal ne go za wi nie nia pra co -
dawcy na le ży przy znać po szko do wa ne mu
świad cze nia od szko do waw cze [12]. Nie ma
w tym przy pad ku rów nież po trze by roz wa ża nia,
czy za nie dba nia pra co daw cy al bo oso by trze ciej
przy czy ni ły się do za ist nie nia wy pad ku, czy li
ana li zy tzw. ade kwat ne go związ ku przy czy no -
we go. Ko lej nym ele men tem bę dzie udo wod nie -
nie te go przez wła ści wy or gan. Usta wo daw ca
od sy ła do roz po rzą dze nia w spra wie spo so bu
i try bu usta la nia oko licz no ści i przy czyn wy pad -
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wynagrodzenie w gospodarce narodowej
w poprzednim roku, ogłaszane do celów
emerytalnych w „Monitorze Polskim” […].



ków w Po li cji, Stra ży Gra nicz nej, Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej oraz Biu rze Ochro ny Rzą du
[13]. W roz po rzą dze niu tym od po wie dzial nym
za usta le nie umyśl ne go lub ra żą co nie dba łe go
za cho wa nia czy ni się ko mi sję po wy pad ko wą.
Ko mi sja ma za za da nie usta le nie, ja ki prze pis
zo stał na ru szo ny lub ja ki roz kaz nie zo stał wy -
ko na ny, czy po szko do wa ny miał od po wied nie
wa run ki, prze szkole nie i umie jęt no ści po trzeb -
ne do wy ko ny wa nia czyn no ści ma ją cych zwią -
zek z wy pad kiem oraz czy spra wo wa ny był
nad nim od po wied ni nad zór. Jak się pod kre śla,
w prak ty ce bar dzo rzad ko moż na po szko do wa -
ne mu przy pi sać umyśl ność, po nie waż wy ni ka -
ło by z te go, że chciał zła mać prze pi sy. Z ko lei
ra żą ce nie dbal stwo to za cho wa nie gra ni czą ce
z umyśl no ścią, po le ga ją ce na tym, że cho ciaż
po szko do wa ny zo stał za po zna ny z prze pi sa mi,
in struk cja mi, roz ka za mi, nie przy jął ich do wia -
do mo ści i nie przy swo ił lub bez pod staw nie są -
dził, że dzia ła al bo po zo sta je bier ny w spo sób
zgod ny z prze pi sa mi lub roz ka za mi, gdy tak na -
praw dę nie wy peł niał ich tre ści. 

Ko lej na sy tu acja, w któ rej świad cze nia od -
szko do waw cze nie bę dą przy słu gi wa ły funk -
cjo na riu szo wi, to wy pa dek, do któ re go
funk cjo na riusz przy czy nił się, bę dąc w sta nie
po spo ży ciu al ko ho lu, środ ków odu rza ją cych,
sub stan cji psy cho tro po wych lub in nych sub -
stan cji o po dob nym dzia ła niu (po przed nia
usta wa ogra ni cza ła się do wy pad ków, któ rych
wy łącz ną przy czy ną by ło za cho wa nie się funk -
cjo na riu sza spo wo do wa ne nad uży ciem al -
ko ho lu). Rów nie istot ne w re dak cji tych prze -
pi sów by ło zwró ce nie przez usta wo daw cę
uwa gi na to, że licz ba ro dza jów sub stan cji mo -
gą cych po wo do wać stan odu rze nia sta le się
zwięk sza. Okre śle nie, co jest środ kiem odu rza -
ją cym, a co nim nie jest, po wo do wa ło od bar -
dzo daw na trud no ści in ter pre ta cyj ne [14],
dla te go zde cy do wa no się do dać okre śle nie „in -
ne sub stan cje o po dob nym dzia ła niu”. W przy -
pad ku po dej rze nia o spo ży cie wy mie nio nych
uży wek funk cjo na riusz jest zo bo wią za ny pod -
dać się od po wied nim ba da niom w ce lu wy eli -
mi no wa nia po dej rze nia. Je że li od mó wi
pod da nia się ba da niom na obec ność al ko ho lu
lub środ ków odu rza ją cych, sub stan cji psy cho -
tro po wych etc., od szko do wa nie nie bę dzie mu
przy słu gi wa ło. No wa usta wa prze wi du je w tej
sy tu acji roz wią za nie na wzór te go, któ re funk -
cjo nu je w usta wie od szko do waw czej [15]. 

Zgod nie z art. 17 pkt 3 usta wy o wy cho wa -
niu w trzeź wo ści i prze ciw dzia ła niu al ko ho li -
zmo wi [16] ba da nie trzeź wo ści prze pro wa dza
upraw nio ny or gan, po wo ła ny do za cho wa nia
po rząd ku pu blicz ne go. W przy pad ku ba da nia
trzeź wo ści funk cjo na riu szy Po li cji na le ża ło by

jed nak wy łą czyć ich z czyn no ści to wa rzy szą -
cych prze pro wa dza niu ba da nia, gdyż mo że to
bu dzić wąt pli wo ści co do ich bez stron no ści. Je -
że li to za tem moż li we, na le ży po wie rzyć obo -
wiąz ki zba da nia trzeź wo ści funk cjo na riu szom
stra ży miej skiej (gmin nej) i vi ce ver sa.

Funk cjo na riusz zo sta nie po zba wio ny pra wa
do od szko do wa nia rów nież wte dy, je śli
uszczer bek na zdro wiu lub śmierć zo sta ną spo -
wo do wa ne przez nie go z wi ny umyśl nej. Mo -
wa o sy tu acji, gdy funk cjo na riusz do ko na
sa mo oka le cze nia.

Od szko do wa nie zo sta nie wy pła co ne upraw -
nio nym człon kom ro dzi ny po szko do wa ne go, tj.
mał żon ko wi, ro dzi com i dzie ciom, gdy w po -
wyż szych oko licz no ściach do szło do śmier ci
funk cjo na riu sza, a więc za rów no w przy pad ku
wpro wa dze nia się w stan upo je nia al ko ho lo we -
go, wpły wu środ ków odu rza ją cych, jak i z wi -
ny umyśl nej i ra żą ce go nie dbal stwa. 

Usta la nie wy so ko Êci 
Êwiad czeƒ od szko do waw czych
W po rów na niu z usta wą z 1972 r. zmia nie

uległ rów nież spo sób usta la nia wy so ko ści od -
szko do wań. Do tych czas wy so kość od szko do -
wa nia by ła usta la na w re la cji do upo sa że nia
po szko do wa ne go funk cjo na riu sza: ten, kto za -
ra biał wię cej, otrzy my wał wyż sze od szko do -
wa nie. Obec nie w od nie sie niu do każ de go
po szko do wa ne go funk cjo na riu sza przyj mu je
się prze cięt ne mie sięcz ne wy na gro dze nie w go -
spo dar ce na ro do wej w po przed nim ro ku, ogła -
sza ne do ce lów eme ry tal nych w „Mo ni to rze
Pol skim” przez pre ze sa GUS [17], po czy na jąc
od dru gie go kwar ta łu każ de go ro ku przez rok.
Pod sta wą de cy zji od szko do waw czej jest usta -
lo ny przez ko mi sję le kar ską pro cent sta łe go
bądź dłu go trwa łe go uszczerb ku na zdro wiu.
Sto pień ten usta la się w pro cen tach, za każ dy
pro cent uszczerb ku na zdro wiu przy zna jąc od -
szko do wa nie w wy so ko ści 20% wspo mnia nej
pod sta wy. Co wię cej, mo że być ono zwięk szo -
ne na za sa dach okre ślo nych w usta wie w przy -
pad ku, gdy funk cjo na riusz zo stał uzna ny za:

– nie zdol ne go do służ by ze znacz nym ogra -
ni cze niem spraw no ści or ga ni zmu

lub
– nie zdol ne go do sa mo dziel nej eg zy sten cji. 
Po nad to je że li wsku tek po gor sze nia się sta -

nu zdro wia uszczer bek na zdro wiu, któ ry był
pod sta wą przy zna nia jed no ra zo we go od szko -
do wa nia, zwięk szy się o co naj mniej 10 punk -
tów pro cen to wych, jed no ra zo we od szko -
do wa nie zwięk sza się o 20% prze cięt ne go wy -
na gro dze nia za każ dy pro cent uszczerb ku
na zdro wiu prze wyż sza ją cy pro cent, we dług
któ re go przy zna wa ne by ło od szko do wa nie. 

Na le ży w tym wy pad ku za ło żyć, że po gor sze -
nie się sta nu zdro wia by ło spo wo do wa ne wy -
pad kiem lub cho ro bą po zo sta ją cy mi w związ ku
ze służ bą, a nie in ny mi prze słan ka mi.

W szcze gól nie uza sad nio nych przy pad kach
od szko do wa nie mo że zo stać pod wyż szo ne
przez pre ze sa Ra dy Mi ni strów lub mi ni stra
wła ści we go do spraw we wnętrz nych. Upraw -
nio ny or gan mo że też przy znać od szko do wa -
nie człon kom ro dzi ny funk cjo na riu sza, któ rzy
nie speł nia ją wa run ków do otrzy ma nia ren ty
ro dzin nej. 

Je rzy No wo siel ski jest star szym
in spek to rem ds. bhp w KM PSP w Opo lu
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REKLAMA

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 i re ago wa nia 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
na zda rze nia CBRN. 

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 od po wie dzial nych i 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.

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



naj du je on swo je umo co wa nie w art. 77 ust. 1 usta wy z 24 sierp -
nia 1991 r. o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej (DzU z 2017 r.,
poz. 1204), przy wo ły wa nej da lej ja ko usta wa o PSP. Sto sow nie

do dys po zy cji art. 77 ust. 1 usta wy o PSP 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 (da lej: rów no waż nik 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. Co waż ne, rów no waż nik za re mont przy słu gu je
rów nież stra ża ko wi zaj mu ją ce mu kwa te rę tym cza so wą. Nie przy słu gu je na -
to miast eme ry to wa nym funk cjo na riu szom. Nie bę dąc stra ża ka mi mia no wa -
ny mi na sta łe (ani też stra ża ka mi w służ bie przy go to waw czej), nie peł nią
oni bo wiem służ by czyn nej. W uza sad nie niu do wy ro ku Wo je wódz kie go
Są du Ad mi ni stra cyj ne go w War sza wie (sygn. akt II SA /Wa 265/10) 
z 29 wrze śnia 2010 r. czy ta my, że ani usta wa o PSP, ani usta wa eme ry tal -
na z 18 lu te go 1994 r. nie da wa ły pod sta wy do przy zna nia skar żą ce mu ja ko
eme ry to wi stra żac kie mu upraw nień do rów no waż ni ka pie nięż ne go za re -
mont zaj mo wa ne go lo ka lu miesz kal ne go. W świe tle obo wią zu ją cych prze -
pi sów usta wy prag ma tycz nej oraz roz po rzą dze nia wy ko naw cze go de cy zja
o przy zna niu rów no waż ni ka za re mont lo ka lu miesz kal ne go mo gła być wy -
da na je dy nie w od nie sie niu do stra ża ków mia no wa nych na sta łe oraz stra -
ża ków w służ bie przy go to waw czej, nie zaś eme ry tów stra żac kich.

Usta wo daw ca prze wi du je dwie bez spor ne prze słan ki ne ga tyw ne, któ -
re wy klu cza ją moż li wość przy zna nia rów no waż ni ka za re mont. Są one
wy mie nio ne w art. 77 ust. 4 usta wy o PSP i do ty czą po bie ra nia rów no -
waż ni ka za brak lo ka lu al bo pod naj mo wa nia lo ka lu, do któ re go stra żak
dys po nu je ty tu łem praw nym. War to w tym miej scu roz wa żyć sy tu ację
stra ża ka bę dą ce go na urlo pie bez płat nym. Czy mo że otrzy mać świad cze -
nie, je śli nie peł ni czyn nej służ by i nie wy ko nu je za dań służ bo wych?
Upraw nio ne zda je się być stwier dze nie, że je śli na dal speł nia on pod sta -
wo we prze słan ki po zy tyw ne nie zbęd ne do przy zna nia świad cze nia, tzn.
jest stra ża kiem mia no wa nym na sta łe i le gi ty mu je się ty tu łem praw nym
do lo ka lu lub do mu, or gan zde cy du je o przy zna niu mu rów no waż ni ka.

Po st´ po wa nie
Po stę po wa nie o przy zna nie świad cze nia wszczy na ne jest na wnio sek

za in te re so wa ne go. Pod po ję ciem wnio sku ro zu mie my oświad cze nie
miesz ka nio we (wska zu je na to art. 79 ust. 2 usta wy o PSP).

Co waż ne, na le ży pa mię tać, aby wy peł nić wła ści wą je go część – pierw -
szą, bo wiem dru ga do ty czy rów no waż ni ka za brak lo ka lu miesz kal ne go.
War to wy peł nić wnio sek jak naj do kład niej, aby umoż li wić or ga no wi
spraw ne prze pro wa dze nie po stę po wa nia i wy da nie de cy zji. 

Usta la nie upraw nień do rów no waż ni ków pod le ga re żi mo wi usta wy
z 14 czerw ca 1960 r. Ko deks po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go (DzU
z 2017 r., poz. 1257), przy wo ły wa ne go da lej ja ko k.p.a. Ozna cza to, że
pro ce du ra po stę po wa nia jest ści śle okre ślo na prze pi sa mi te go ak tu (ja ko
pra wa pro ce du ral ne go) oraz pra wa ma te rial ne go, któ rym jest usta wa
o PSP.

Wła ści we or ga ny okre śla ją prze pi sy art. 83 ust. 5 usta wy o PSP. Każ -
dy za in te re so wa ny świad cze niem po wi nien zło żyć oświad cze nie miesz -
ka nio we w jed no st ce or ga ni za cyj nej (tj. jed no st ce w ro zu mie niu art. 8
ust. 1 usta wy o PSP), w któ rej peł ni służ bę, gdyż wła ści wym or ga nem jest
kie row nik tej jed nost ki. Wy jąt kiem są tu kie row ni cy jed no stek, dla któ -
rych or ga na mi wła ści wy mi są kie row ni cy jed no stek szcze bla wyż sze go;
nie mo gą oni bo wiem pro wa dzić po stę po wań i wy da wać de cy zji w spra -
wach, w któ rych ma ją przy miot stro ny.

Pod sta wą do oce ny upraw nie nia stro ny do otrzy ma nia rów no waż ni ka
za re mont jest stan fak tycz ny wy stę pu ją cy w okre ślo nym usta wo wo dniu.

Dy rek ty wa ta za war ta jest w zda niu dru gim prze pi su art. 79 ust. 2 usta wy
o PSP, gdzie usta wo daw ca prze są dza, że upraw nie nie do rów no waż ni ka
za re mont usta la się na dzień 1 stycz nia każ de go ro ku. Już sa mo oświad -
cze nie miesz ka nio we uwzględ nia tę oko licz ność. Usta wo daw ca chciał tu
usta no wić punkt od nie sie nia do oce ny sta nu fak tycz ne go, ko twi cząc tym
sa mym po stę po wa nie w okre ślo nym od gór nie sta nie fak tycz nym za mknię -
tym w jed nym dniu. Jest to du że uła twie nie dla or ga nu pro wa dzą ce go 
po stę po wa nie. Stan ten ma tak że cie ka we im pli ka cje. W prak ty ce ad mi -
ni stra cyj nej za cho dzą bo wiem przy pad ki zmia ny or ga nu wła ści we go
do wy da nia de cy zji (np. za spra wą prze nie sie nia funk cjo na riu sza do in nej
jed nost ki or ga ni za cyj nej po dniu 1 stycz nia) i or gan wy da je de cy zję we -
dług sta nu fak tycz ne go z cza su, gdy stro na nie peł ni ła jesz cze służ by w da -
nej jed no st ce.

Ta ka kon struk cja, nie co uła twia ją ca pro ces sub sump cji, prze są dza też
o zwią za niu rów no waż ni ka za re mont z kon kret nym ro kiem ka len da rzo -
wym. To ko lej na szcze gól na ce cha te go świad cze nia. Przy zna wa ne jest
ono i wy pła ca ne co rocz nie.

De cy zja
Cie ka wym za gad nie niem jest cha rak ter de cy zji o przy zna niu rów no -

waż ni ka. Mo że ona w tym uję ciu być roz pa try wa na ja ko de cy zja o cha -
rak te rze kon sty tu tyw nym lub de kla ra to ryj nym. De cy zja kon sty tu-
tyw na two rzy upraw nie nie. Akt kon sty tu tyw ny to akt kształ tu ją cy, któ ry
two rzy no we pra wa i obo wiąz ki ad re sa ta, do któ re go jest skie ro wa ny. Wy -
wo łu je on skut ki praw ne w mo men cie je go wy da nia (al bo upra wo moc -
nie nia się), więc dzia ła ex nunc, czy li od za raz. De cy zja o cha rak te rze
de kla ra to ryj nym po twier dza zaś tyl ko pra wa. Akt de kla ra to ry ny nie two -
rzy, nie zno si i nie zmie nia ist nie ją ce go sto sun ku praw ne go, lecz po twier -
dza ist nie ją ce pra wa lub obo wiąz ki je go ad re sa ta, np. stro ny po stę po wa nia
ad mi ni stra cyj ne go. W spo sób praw nie wią żą cy stwier dza o ist nie niu okre -
ślo ne go sto sun ku praw ne go.

Usta wo daw ca usta no wił, że stra ża ko wi 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. Jest to swo ista de -
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kla ra cja usta wo daw cy. Re ali za cja upraw nie nia nie na stę pu je jed nak że
z mo cy sa me go pra wa. Or gan mu si wy ko nać sze reg czyn no ści (zba dać,
czy stra żak le gi ty mu je się ty tu łem praw nym, okre ślić wy so kość upraw -
nie nia) i wy dać de cy zję. To de cy zja jest tym ak tem, któ ry pre cy zu je
upraw nie nie (okre śla je go wiel kość). Ja ki jest za tem jej cha rak ter?
W prze pi sie art. 3 ust. 5 usta wy o PSP usta wo daw ca po słu żył się sło -
wem „przy zna wa nie”, gdy od sy ła do try bu ad mi ni stra cyj ne go ja ko for -
my za ła twie nia spraw miesz ka nio wych stra ża ków (w tym rów no waż ni ka
za re mont lo ka lu). W ten spo sób wie my, że isto tą roz strzy gnię cia (spra -
wy, a w kon se kwen cji de cy zji) jest przy zna nie rów no waż ni ka. Wy stę -
pu ją tu za rów no ele men ty kon sty tu tyw ne (przy zna nie upraw nie nia,
okre śle nie je go wy so ko ści), jak i de kla ra to ryj ne (wy ni ka ją ce z for mu ły
prze pi su usta wo we go). Na le ży jed nak pa mię tać, że upraw nie nie nie wy -

ni ka z sa me go pra wa, jest sfor mu ło wa ne ge ne ral nie i wy ma ga ak tyw nej
ro li wnio sko daw cy ja ko ini cja to ra po stę po wa nia, któ re kon kre ty zu je nor -
mę ge ne ral ną.

Za sad ne jest po świę ce nie w tym miej scu kil ku słów kwe stii ty tu łu
praw ne go w ro zu mie niu art. 77 ust. 1 usta wy o PSP. Po ję cie to moż na in -
ter pre to wać roz sze rza ją co i za wę ża ją co, a w za leż no ści od in ter pre ta cji
bę dzie my mie li do czy nie nia ze zwięk sze niem do stęp no ści rów no waż ni -
ka za re mont al bo je go ogra ni cze niem. In ter pre ta cja sze ro ka bę dzie obej -
mo wa ła ca ły wa chlarz upraw nień do wła da nia rze czą, po cząw szy
od pra wa wła sno ści (po sia da nie sa mo ist ne), na upraw nie niu z ty tu łu naj -
mu (po sia da nie za leż ne) koń cząc. In ter pre ta cja za wę ża ją ca mo gła by się
ogra ni czyć np. do de cy zji o przy dzia le lo ka lu miesz kal ne go (któ ra ja ko
moc ny ty tuł praw ny mie ści się też w ra mach po dej ścia sze ro kie go). Usta -
wo daw ca nie da je tu ja snych wska zó wek in ter pre ta cyj nych po moc nych
w pro ce sie de ko do wa nia zna cze nia po ję cia „ty tuł praw ny”, któ rym no ta
be ne czę sto się po słu gu je. Na le ży jed nak mieć na uwa dze, że za wę że nie
w krę gu pod mio tów upraw nio nych do rów no waż ni ka za re mont mo że
zwięk szyć krąg pod mio tów ubie ga ją cych się o rów no waż nik za brak lo -
ka lu miesz kal ne go. 

Od no to wa nia wy ma ga cie ka wy kon tekst, w ja kim wy stę pu je tu dys -
po zy cja art. 77 ust 4 usta wy prag ma tycz nej – nie jest moż li we po zy tyw -

ne usta le nie upraw nie nia do rów no waż ni ka za re mont w sy tu acji po bie ra -
nia rów no waż ni ka za brak lo ka lu, co ozna cza, że gdy stro na nie le gi ty mu -
je się ty tu łem praw nym, nie mo że my przy znać jej rów no waż ni ka
za re mont. Jest to cie ka we zo bra zo wa nie moc nych od dzia ły wań wza jem -
nych. Za leż ność ta dzia ła w od wrot ną stro nę, choć cza sem do zna je ogra -
ni cze nia, np. gdy po wierzch nia lo ka lu nie od po wia da przy słu gu ją cym
stra ża ko wi nor mom za lud nie nia.

Ko lej ną waż ną kwe stią, któ rą or gan mo że wziąć pod uwa gę przy usta -
la niu upraw nie nia do rów no waż ni ka za re mont, jest spra wa je go re la cji
z po ję ciem miej sco wo ści po bli skiej. Ana li za art. 77 usta wy o PSP po zwa -
la stwier dzić, że or gan PSP nie jest przy orze ka niu zwią za ny pa ra me trem
miej sco wo ści po bli skiej. Po ję cie to nie wy stę pu je w tym prze pi sie w kon -
tek ście ogra ni cza ją cym or gan w wy da niu de cy zji po zy tyw nej w przy pad -
ku, gdy lo kal, któ rym dys po nu je stra żak, po ło żo ny jest w miej sco wo ści
nie po bli skiej. Pa mię taj my, że po stę po wa nie wszczy na ne jest na wnio sek
i je że li ta ka jest wo la stro ny – mo że ona wy stą pić z wnio skiem o rów no -
waż nik za re mont, dys po nu jąc lo ka lem w miej sco wo ści nie po bli skiej. Wy -
jąt kiem bę dzie tu sy tu acja opi sa na w art. 77 ust. 4 usta wy o PSP, gdzie
rów no waż nik nie bę dzie przy słu gi wał stra ża ko wi z już usta lo nym upraw -
nie niem do rów no waż ni ka za brak lo ka lu.

Kwe stie szcze gó ło we
Usta wo daw ca roz wi nął je w prze pi sach wy ko naw czych do usta wy

o PSP, wy da nych na pod sta wie art. 79 ust. 6 tej usta wy. Mo wa tu o roz po -
rzą dze niu mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji 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), przy wo ły wa nym da lej ja ko roz -
po rzą dze nie. Roz po rzą dze nie okre śla m.in. ta kie kwe stie, jak wy so kość
sta wek, spo sób usta la nia wy so ko ści świad cze nia, czy li spo sób okre śla nia
wy mia ru rów no waż ni ka oraz ter mi ny wy płat świad cze nia. War to też
wspo mnieć, że w za łącz ni ku do roz po rzą dze nia okre ślo no wzór oświad -
cze nia miesz ka nio we go. Prze pi sy roz po rzą dze nia usta la ją za sa dy okre śla -
nia wy mia ru rów no waż ni ka za re mont lo ka lu w ten spo sób, że staw kę
rów no waż ni ka 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. Roz po rzą dze nie nie prze wi du je tu
co rocz ne go wzro stu kwo ty 99,51 zł, przy pi sa nej do nor my za lud nie nia,
tak jak to ro bią prze pi sy in nych służb mun du ro wych.

Wy pła ta rów no waż ni ka mo że na stą pić w ter mi nie sze ściu mie się cy
od da ty zło że nia oświad cze nia miesz ka nio we go (§ 3 ust. 3 roz po rzą dze -
nia). Jest to kon struk cja bar dzo spe cy ficz na. Usta wo daw ca nie zwią zał tu
ter mi nu re ali za cji de cy zji z oko licz no ścią zy ska nia przez de cy zję wa lo ru
osta tecz no ści. Przy za ło że niu, że or gan wy da de cy zję w moż li wie naj krót -
szym cza sie i stro na nie od wo ła się od niej (a ta sta nie się osta tecz na) – or -
gan bę dzie na dal miał kil ka mie się cy na jej re ali za cję. Da je to ela stycz ność
w kwe stii za rzą dza nia bu dże tem i re ali za cji wy płat, lecz na le ży pa mię tać,
że osta tecz na i pra wo moc na de cy zja usta la ją ca upraw nie nie do rów no -
waż ni ka za re mont to pod sta wa do wy pła ty i war to dą żyć do jej szyb kiej
re ali za cji. Ma to du że zna cze nie, zwłasz cza w kon tek ście ostat niej no we -
li za cji prze pi sów k.p.a., do ty czą cej m.in. od wo łań. Zgod nie z dys po zy cją
art. 127a § 1 k.p.a. w trak cie bie gu ter mi nu do wnie sie nia od wo ła nia stro -
na mo że zrzec się pra wa do wnie sie nia od wo ła nia wo bec or ga nu ad mi ni -
stra cji pu blicz nej, któ ry wy dał de cy zję. Z dniem do rę cze nia or ga no wi
ad mi ni stra cji pu blicz nej oświad cze nia o zrze cze niu się pra wa do wnie sie -
nia od wo ła nia de cy zja sta je się osta tecz na i pra wo moc na. Ter min sze ściu
mie się cy na le ży więc trak to wać ja ko ter min gra nicz ny.

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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a wo dy te, zwa ne po tocz nie olim pia dą
stra żac ką, od by wa ją się w cy klu czte ro -
let nim nie prze rwa nie od 1969 r. Ostat -

nie, zor ga ni zo wa ne w dniach 9-16 lip ca
w prze pięk nym au striac kim Vil lach, go ści ły
oko ło 3 tys. spor tow ców i kil ka ra zy wię cej ki -
bi ców z ca łej Eu ro py. W XVI Mię dzy na ro do -
wych Za wo dach Po żar ni czych (dla do ro słych)
oraz XXI Mię dzy na ro do wych Za wo dach Mło -
dzie żo wych Dru żyn Po żar ni czych swo je nie -
prze cięt ne umie jęt no ści za pre zen to wa li przed-
sta wi cie le 27 kra jów. 

Sil na re pre zen ta cja
W tym stra żac kim spor to wym świę cie

uczest ni czy ła rów nież licz na de le ga cja pol skie -
go po żar nic twa – pra wie 240 stra ża ków. Skład
na szej re pre zen ta cji two rzy li za rów no funk cjo -
na riu sze Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, jak
i człon ko wie ochot ni czych stra ży po żar nych,
wy ło nie ni na pod sta wie eli mi na cji kra jo wych.
Zgod nie z usta le nia mi Ko mi sji CTIF, na sza stro -
na zgło si ła dzie sięć dru żyn do za wo dów we dług
tzw. tra dy cyj ne go re gu la mi nu CTIF (za rów no
dru ży ny PSP i OSP), trzy dru ży ny ko bie ce, dwie

dru ży ny w spo rcie po żar ni czym (re pre zen ta cję
Pol ski i ze spół ko biet OSP Pa po wo To ruń skie)
oraz czte ry dru ży ny w ka te go rii MDP, wśród
któ rych by li chłop cy z MDP Głu chów – zwy -
cięz cy Mię dzy na ro do wych Za wo dów MDP
Opo le 2015.

Tą im pre zą ży ło ca łe 60-ty sięcz ne mia sto.
Wszę dzie wi dać by ło, ja ki ogrom przy go to wań
mu sie li po czy nić or ga ni za to rzy, aby za pew nić
od po wied nie wa run ki star tu ją cym za wod ni kom
i licz nie przy by łym ki bi com. W ko lej nych
dniach w obiek tach za wo dów od by ły się tre nin -
gi, sę dzio wa ne m.in. przez pol skich sę dziów.
Wy si łek fi zycz ny, mo no to nię przy go to wań, li try
po tu wy la ne na tre nin gach re kom pen so wa ła
wspa nia ła at mos fe ra stwo rzo na przez uczest ni -
ków te go wi do wi ska. Prze pięk ne wi do ki oka la -
ją cych mia sto gór po zwa la ły zaś choć na chwi lę
wy ci szyć się przed naj waż niej szym star tem
po czte ro let nich przy go to wa niach.

Zma ga nia naj lep szych
12 lip ca wie czo rem na stą pi ło uro czy ste

otwar cie za wo dów. Na maszt zo sta ły wcią gnię te
ofi cjal ne fla gi CTIF, za pa lo no znicz igrzysk.

W ce re mo nii uczest ni czył Ale xan der van der
Bel len – pre zy dent Au strii, Wol fgang So bot ka 
– mi ni ster spraw we wnętrz nych, To re Erics son 
– pre zy dent CTIF oraz przed sta wi cie le stra ży po -
żar nej na cze le z Al ber tem Ker nem – pre ze sem
Au striac kiej Fe de ral nej Stra ży Po żar nej. 

Na głów nej are nie spor to wych zma gań stra -
ża ków – sta dio nie Lind, któ ry zo stał wy po sa żo -
ny w do dat ko we try bu ny, prze pla ta ły się star ty
ko biet i męż czyzn, stra ża ków za wo do wych
i ochot ni ków, w spo rcie po żar ni czym i za wo -
dach tra dy cyj nych. Od sa me go ra na każ dy z za -
wod ni ków mógł li czyć na ogrom ny do ping
ki bi ców, któ rzy mi mo zor ga ni zo wa nia do dat -
kowych try bun nie by li w sta nie się na nich po -
mie ścić. Zde cy do wa ną więk szość sta no wi li
Au stria cy, ale bar dzo wi docz ni by li rów nież ki -
bi ce z Czech, Chor wa cji, Nie miec i Sło we nii.
Try bu ny go ści ły tak że wie lu ki bi ców z Pol ski,
któ rzy zor ga ni zo wa ny mi gru pa mi en tu zja stycz -
nie do pin go wa li na szych za wod ni ków. 

Jesz cze przed ofi cjal nym otwar ciem za wo -
dów ro ze gra no po żar ni czy tor prze szkód 100 m
w spo rcie po żar ni czym. Na sze dru ży ny za pre -
zen to wa ły się bar dzo do brze. Re pre zen ta cja Pol -
ski z cza sem 101,70 s zdo by ła czwar te miej sce.
Dziew czę ta z OSP Pa po wo To ruń skie z cza -
sem 111,70 s za ję ły miej sce pią te. Dzień póź niej
prze pro wa dzo no kon ku ren cje za wo dów mło -
dzie żo wych (szta fe tę i ćwi cze nie bo jo we) oraz
dru gą kon ku ren cję w spo rcie po żar ni czym – po -
żar ni cze ćwi cze nie bo jo we. 14 lip ca ro ze gra -
na zo sta ła szta fe ta po żar ni cza 4 x 100 m.
Rów no le gle w dniach 14-15 lip ca prze pro wa -
dzo ne zo sta ły tra dy cyj ne za wo dy spor to wo -po -
żar ni cze we dług re gu la mi nu CTIF. Zma ga nia
w spo rcie po żar ni czym za koń czy ła kon ku ren cja
dra bi ny ha ko wej, ro ze gra na w cen trum mia sta,
na spe cjal nie w tym ce lu usta wio nej mo bil nej
wspi nal ni, do któ rej przy le ga ły try bu ny dla ki -
bi ców. Emo cji by ło co nie mia ra, bo na star cie
sta nę li naj lep si na świe cie za wod ni cy. Zwy cię -
żył Wła di mir Strel cze nia (Bia ło ruś), uzy sku jąc
czas 12,75 s.

Uro czy ste za mknię cie XVI Mię dzy na ro do -
wych Za wo dów Po żar ni czych CTIF i XXI Mię -
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Stra ̋ a cy w Vil lach
PIOTR KA LI NOW SKI

Po czteroletniej przerwie polscy strażacy spróbowali
swoich sił w najbardziej znanych zawodach pożarniczych. 
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dzy na ro do wych Za wo dów Mło dzie żo wych
Dru żyn Po żar ni czych od by ło się na sta dio nie
Lind 15 lip ca. Ce re mo nia ta po łą czo na by ła
z roz da niem me da li i dy plo mów dla zwy cięz -
ców. Obok pre ze sa Au striac kiej Fe de ral nej Stra -
ży Po żar nej Al ber ta Ker na uczest ni czy li w niej
Hans Pe ter Do sko zil – mi ni ster obro ny na ro do -
wej i spor tu Au strii oraz To re Erics son – pre zy -
dent CTIF. Po ofi cjal nych prze mó wie niach
i wy ga sze niu zni cza ki bi ce na sta dio nie, ale tak -
że sa mi uczest ni cy dłu go wi wa to wa li na cześć
zwy cięz ców. Ra mię w ra mię, w ko lum nach mar -
szo wych mło dzi za wod ni cy i ich opie ku no wie,
zwy cięz cy i po ko na ni Mię dzy na ro do wych Za -
wo dów Po żar ni czych oraz sę dzio wie w takt mu -
zy ki gra nej przez dwie or kie stry opu ści li sta dion.
Pa miąt ko wym zdję ciom i uści skom nie by ło
koń ca. Wszy scy ży czy li so bie, aby w zdro wiu
spo tkać się za 4 la ta, na ko lej nym stra żac kim
świę cie. Jak ofi cjal nie ogło szo no, od bę dzie się
ono w Sło we nii (za wo dy MDP ro ze gra ne zo sta -
ną w 2019 r. w Szwaj ca rii).

Naj więk sze wra że nie na uczest ni kach i ki bi -
cach wy war ły dru ży ny re pre zen tu ją ce Au strię.
Ich start był wręcz per fek cyj ny. Wy star czy tyl -
ko po wie dzieć, że w za wo dach tra dy cyj nych
gru py A dru ży ny z te go kra ju za ję ły pierw sze
trzy lo ka ty (na 76 dru żyn), a w kla sy fi ka cji za -
wo dów MDP trzy miej sca na po dium przy pa dły
rów nież Au stria kom.

Na sze do ko na nia
Łącz nie re pre zen ta cja Pol ski wy wal czy ła

15 me da li (sześć zło tych, pięć srebr nych, czte ry
brą zo we). Naj le piej za pre zen to wa ła się dru ży -
na MDP Głu chów (za ję ła pią te miej sce). 
W naj bar dziej pre sti żo wej kla sie za wo dów tra -
dy cyj nych w gru pie A – bez punk tów za wiek
po raz ko lej ny naj lep sza z na szych by ła dru ży -
na OSP Ra szo wa (11 miej sce). Re pre zen ta cja
Pol ski w spo rcie po żar ni czym za ję ła czwar te
miej sce – ki bi ce i tre ne rzy pod kre śla li, że naj -
lep sze wśród „ama to rów”. Zwy cięz cy tej kla sy -
fi ka cji: Ro sja, Bia ło ruś i Cze chy pre zen tu ją
spor to wy po ziom, nie ste ty obec nie nie osią gal ny
dla na szych stra ża ków. Suk ce sem mo gą po -
chwa lić się dru ży ny ko biet z OSP Lą dek, któ re
za ję ły miej sce szó ste (gru pa A) i trze cie (gru pa
B). Na gra tu la cje za słu gu ją stra ża cy z KM PSP
w Sie dl cach, któ rzy w swo jej kla sy fi ka cji za ję li
dru gie miej sce, uzy sku jąc naj lep szy czas w szta -
fe cie. Po zo sta łym na szym dru ży nom rów nież
na le żą się sło wa uzna nia. Nie wiel kie błę dy,
a tym sa mym słab sze cza sy i punk ty kar ne spo -
wo do wa ły, że nie ste ty w dro dze po wrot nej
do kra ju uśmiech go ścił nie na wszyst kich twa -
rzach. Pięk no spor tu po le ga jed nak na tym, że
jest nie prze wi dy wal ny. Wy grać mo że każ dy, ale

prze grać tak że. Po ta kiej lek cji trze ba w spo ko -
ju prze ana li zo wać przy go to wa nia, wy cią gnąć
kon struk tyw ne wnio ski i z opty mi zmem wal -
czyć w ko lej nych ogól no pol skich eli mi na cjach,
któ re dla ze spo łów MDP od bę dą się już w przy -
szłym ro ku, a dla do ro słych – w 2020 r.

Pod su mo wu jąc start na szej re pre zen ta cji, 
na le ży po dzię ko wać wszyst kim, któ rzy wspar li

udział w nich pol skich przed sta wi cie li. Dzię ki
za an ga żo wa niu władz sa mo rzą do wych i cen tral -
nych na si stra ża cy roz po zna wa ni by li w każ dym
cza sie i miej scu za wo dów. Wie lu uczest ni ków
i ki bi ców za zdro ści ło nam or ga ni za cji po by tu
tak du żej de le ga cji. 

st. bryg. Piotr Ka li now ski peł ni słu˝ b´
w Biu rze Szko le nia KG PSP
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Wy ni ki re pre zen ta cji Pol ski
Za wo dy Mło dzie żo wych Dru żyn Po żar ni czych CTIF:
Dziew czę ta:
1. MDP Ra cła wów ka – 1046,38 pkt – 7 miej sce,
2. MDP Żdża ry – 1044,37 pkt – 9 miej sce.
Chłop cy:
1. MDP Głu chów – 1038,69 pkt – 5 miej sce,
2. MDP Skot ni ki – 1027,28 pkt – 24 miej sce.
Łącz nie w za wo dach mło dzie żo wych dru żyn po żar ni czych wy stą pi ło 59 dru żyn.
Tra dy cyj ne za wo dy spor to wo -po żar ni cze CTIF:
Za wo do we stra że po żar ne:
1. Ko men da Miej ska Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Sie dl cach (gru pa A) – 2 miej sce,
2. Ko men da Po wia to wa Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Słup cy (gru pa B) – 7 miej sce.
Ochot ni cze stra że po żar ne:
Gru pa A (bez na li cza nia punk tów za wiek):
1. Ko bie ca Dru ży na Po żar ni cza w Ląd ku, woj. wiel ko pol skie – 6 miej sce,
2. Ko bie ca Dru ży na Po żar ni cza w Ra szo wej, woj. opol skie – 12 miej sce,
3. OSP w Ra szo wej, woj. opol skie – 11 miej sce,
4. OSP w Ja bło ni cy Pol skiej, woj. pod kar pac kie – 21 miej sce,
5. OSP w Głu cho wie, woj. wiel ko pol skie – 32 miej sce,
6. OSP w Ląd ku, woj. wiel ko pol skie – 58 miej sce,
7. OSP w Mi la no wie, woj. lu bel skie – 65 miej sce.
Gru pa B (z na li cza niem punk tów za wiek):
1. Ko bie ca Dru ży na Po żar ni cza w Ląd ku, woj. wiel ko pol skie – 3 miej sce,
2. OSP w Ląd ku, woj. wiel ko pol skie – 10 miej sce,
3. OSP w Ko ścia nie, woj. wiel ko pol skie – 20 miej sce,
4. OSP w Pszo wie, woj. ślą skie – 27 miej sce.
Łącz nie w Mię dzy na ro do wych Tra dy cyj nych Za wo dach Po żar ni czych CTIF wy star to wa ło 150 ze spo -
łów.
Mię dzy na ro do we Za wo dy w Spo rcie Po żar ni czym:
Re pre zen ta cja Pol ski i PSP w spo rcie po żar ni czym (w kla sy fi ka cji ge ne ral nej) za ję ła 4 miej sce 
(na 9 re pre zen ta cji). In dy wi du al nie w po szcze gól nych kon ku ren cjach naj le piej za pre zen to wa li się:
– po żar ni czy tor prze szkód 100 m: Ma te usz Brzo za – czas 16,71 s (miej sce 22),
– wspi na nie przy uży ciu dra bi ny ha ko wej: Bar tło miej Sie pie tow ski – czas 13,75 s (miej sce 13),
– dwu bój po żar ni czy: Bar tło miej Sie pie tow ski – czas 30,61 s (miej sce 17).
W kon ku ren cjach ze spo ło wych re pre zen ta cja Pol ski i PSP osią gnę ła na stę pu ją ce wy ni ki:
– szta fe ta po żar ni cza 4 x 100 m – czas 58,24 s (miej sce 4),
– po żar ni cze ćwi cze nie bo jo we – czas 25,92 s (miej sce 5).
Dru ży na w spo rcie po żar ni czym ko biet, re pre zen tu ją ca OSP Pa po wo To ruń skie, za ję ła w kla sy fi ka cji
ge ne ral nej 6 miej sce (w zawodach uczest ni czy ło 11 re pre zen ta cji).



a trząc z per spek ty wy cza su na roz wój ochro ny prze ciw po ża ro wej
i ra tow nic twa, moż na do strzec pew ną cy klicz ność. Co ja kiś czas
po ja wia ją się po ża ry, ka ta stro fy bądź klę ski ży wio ło we, w na stęp -

stwie któ rych do cho dzi do istot ne go prze war to ścio wa nia w wie lu sfe rach
funk cjo no wa nia stra ży po żar nej. Ta kim zda rze niem był nie wąt pli wie po -
żar la su w Kuź ni Ra ci bor skiej. 

O po ̋a rze
Roz po czął się wcze snym po po łu dniem w śro dę 26 sierp nia 1992 r.

Przy by wa ją ce na miej sce jed nost ki stra ży po żar nych już w pierw szych
go dzi nach ak cji zo sta ły za sko czo ne nie zwy kle gwał tow nym roz wo jem
po ża ru, za rów no pod wzglę dem szyb ko ści prze miesz cza nia się je go
fron tu, jak i przy ro stu po wierzch ni ob ję tej ogniem. Prze su wa ją cy się

po wierz choł kach drzew po żar wraz z wy so ką tem pe ra tu rą wy wo ły wał
tak po tęż ne prą dy kon wek cyj ne, że po ry wa ły one pło ną ce ma te ria ły wy -
so ko w po wie trze i prze rzu ca ły je z wia trem na od le głość wy no szą -
cą 600-800 m, a w skraj nych przy pad kach na wet na ki lo metr. Spa da ją ce
na nie ogar nię te jesz cze po ża rem czę ści la su pło ną ce frag men ty drzew
po wo do wa ły po wsta wa nie no wych za rze wi ognia i nie ustan ny roz wój
po wierzch ni po ża ru. Wła śnie z te go po wo du już na po cząt ku dzia łań
w śmier tel nym nie bez pie czeń stwie zna la zło się dwu dzie stu uczest ni czą -
cych w ak cji stra ża ków wraz ze sprzę tem i pię cio ma sa mo cho da mi ga -
śni czy mi, któ rym ognie lot ne i nie spo dzie wa na zmia na kie run ku wia tru
od cię ły dro gę uciecz ki. Aby się ura to wać, mu sie li na tych miast ucie kać,
po rzu ca jąc sprzęt i sa mo cho dy. Nie ste ty, dwaj stra ża cy zgi nę li w pło -
mie niach. Do szczęt nie spło nę ły czte ry sa mo cho dy ga śni cze i czę ścio wo
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HISTORIA I TRADYCJE

BO GU SŁAW PO REM SKI

Mija 25 lat od pożaru w Kuźni Raciborskiej.  To okres pozwalający
spojrzeć na te dramatyczne wydarzenia z pewnego dystansu. 
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pią ty. Do pie ro 30 sierp nia, po czte rech dniach dra ma tycz nej wal ki z ży -
wio łem, uda ło się opa no wać sy tu ację i po wstrzy mać roz wój po ża ru. Ak -
cja trwa ła bez prze rwy 17 dni i osta tecz nie za koń czy ła się 12 wrze śnia. 

Ob ję ty ogniem ob szar miał po wierzch nię bli sko 10 tys. ha i ob wód
ok. 120 km. W ak cji uczest ni czy ło 4,7 tys. stra ża ków, 3,2 tys. żoł nie -
rzy, 650 po li cjan tów, 1280 człon ków obro ny cy wil nej i 450 pra cow ni ków
le śnych – łącz nie 10,28 tys. osób. Zgi nę ło dwóch stra ża ków i jed na oso -
ba po stron na (ko bie tę po trą cił ja dą cy do ak cji sa mo chód stra ży po żar -
nej), 50 osób z ura za mi i opa rze nia mi od wie zio no do szpi ta li, na miej scu
udzie lo no po mo cy oko ło 2000 lek ko po szko do wa nych. W ga sze niu po ża -
ru uczest ni czy li ra tow ni cy z 30 ów cze snych wo je wództw. Wy ko rzy sty -
wa li: 859 sa mo cho dów po żar ni czych, w tym 650 ga śni czych, osiem
śmi głow ców, 12 wo zów ty pu WZT na pod wo ziach czoł gów T55, płu gi
i spy cha cze, 26 sa mo lo tów ty pu Dro ma der oraz 50 cy stern ko le jo wych
i sześć lo ko mo tyw. Czę ścio we mu lub cał ko wi te mu spa le niu ule gło 15 sa -
mo cho dów stra ży po żar nych i 26 mo to pomp. Osta tecz nie spło nę -
ło 9062 ha la su w trzech nad le śnic twach: Ru dy Ra ci bor skie, Ru dzi niec
i Kę dzie rzyn -Koź le. Strat, mi mo że by ły ogrom ne, z uwa gi na ska lę po -
ża ru nie moż na by ło roz pa try wać wy łącz nie w ka te go riach ma te rial nych.
By ła to ka ta stro fa eko lo gicz na na wiel ką ska lę, któ rej skut ki do dziś są
od czu wal ne. I tyl ko dzię ki nad ludz kie mu wy sił ko wi wszyst kich uczest -
ni ków ak cji uda ło się nie do pu ścić do dal sze go roz prze strze nie nia się
ognia na są sia du ją ce z po ża rem te re ny le śne o łącz nej po wierzch ni
40 tys. ha. Gi gan tycz na ska la po ża ru – naj więk sze go w hi sto rii po wo jen -
nej Eu ro py – spo wo do wa ła, że spo tka li śmy się przy je go li kwi da cji 
z pro ble ma mi, o ja kich wów czas nie tyl ko jesz cze nie sły sze li śmy, lecz
na wet so bie ich ist nie nia nie uświa da mia li śmy. 

Awa rie i na pra wy po jaz dów
Pro ble my tech nicz ne ze sprzę tem za czę ły się po ja wiać już w go dzi -

nach po po łu dnio wych pierw sze go dnia ak cji. O ich ska li i za kre sie naj le -
piej świad czą licz by. Z 650 sa mo cho dów ga śni czych bio rą cych udział
w dzia ła niach w cią gu 15 dni i no cy w za im pro wi zo wa nym warsz ta cie 
po lo we go za ple cza tech nicz ne go w Kuź ni Ra ci bor skiej:

– na pra wio no 380 sa mo cho dów, któ re na stęp nie wró ci ły do dzia łań,
– 50 sa mo cho dów od ho lo wa no z te re nu ak cji do warsz ta tów w są sied -

nich miej sco wo ściach,
– kil ka na ście sa mo cho dów ugrzę zło lub wy wró ci ło się w le sie i trze -

ba je by ło ewa ku ować – spraw ne po wra ca ły do dzia łań od ra zu po wy do -
by ciu, a po zo sta łe do pie ro po na pra wie,

– w przy pad ku 92 po jaz dów zle co no wy ko na nie po waż niej szych na -
praw we współ pra cu ją cych z po lo wym za ple czem tech nicz nym warsz ta -
tach zlo ka li zo wa nych w po bli żu te re nu ak cji, do dzia łań po wró ci ło
65 sa mo cho dów.

Zor ga ni zo wa no sta łe do sta wy czę ści za mien nych, ogu mie nia, ma te -
ria łów pęd nych i sma rów, ma te ria łów eks plo ata cyj nych. Tyl ko jed -
na z po lo wych sta cji pa liw w cią gu do by wy da wa ła śred nio ok. 10 tys. l
ety li ny dla po jaz dów i mo to pomp du żej wy daj no ści. Pra wie każ dy z kil -
ku ze spo łów za opa trze nio wych w cza sie ak cji po ko nał dy stans 3500 km
(tj. po nad 230 km dzien nie). Ze spo ły do star cza ją ce pa li wo w cią gu do -
by prze jeż dża ły na wet 350 km, co w cza sie ca łej ak cji da wa ło prze bie -
gi rzę du 5000 km. Każ dy z sa mo cho dów warsz ta to wych na do bę
po ko ny wał mi ni mum 100 km, co w osta tecz nym roz ra chun ku ozna cza -
ło prze bieg na po zio mie 1500 km. Waż ne by ło też zor ga ni zo wa nie wy -
ży wie nia i miej sca do krót kie go wy po czyn ku dla pra cu ją cych
na za ple czu lu dzi – tym bar dziej, że ja ko je dy ni bez pod mian pra co wa li
od po cząt ku do koń ca ak cji (nie by ło bo wiem moż li wo ści za stą pie nia
ich kimś in nym). 

Wcze śniej sze do świad cze nia z ak cji ra tow ni czo -ga śni czych pro wa dzo -
nych na znacz nych ob sza rach nie da wa ły pod staw na wet do za sta na wia -
nia się nad two rze niem ja kiej kol wiek struk tu ry tzw. za bez pie cze nia
tech nicz ne go dla ob słu gi sprzę tu stra ży po żar nych po za sie dzi ba mi jed -
no stek. Po glą dy te ule gły jed nak zde cy do wa nej re wi zji wła śnie przy po -
ża rze la su w Kuź ni Ra ci bor skiej, gdzie ko niecz ne oka za ło się utwo rze nie
na miej scu ak cji za im pro wi zo wa ne go spe cja li stycz ne go za ple cza tech -
nicz no -za opa trze nio we go. Pro ble my po wsta wa ły w trzech za sad ni czych
ob sza rach:
1 róż no rod ne awa rie sa mo cho dów po żar ni czych, któ re wy klu cza ły moż -
li wość ich dal sze go uży cia w ak cji ga śni czej,
1 za opa trze nie ma te ria ło wo -tech nicz ne ko niecz ne dla funk cjo no wa nia
ca łe go sprzę tu tech nicz ne go za an ga żo wa ne go do pro wa dze nia ak cji,
1 usu wa nie uszko dzo nych po jaz dów, wy do by wa nie tych, któ re ugrzę -
zły, wpa dły do ro wu lub zde rzy ły się ze so bą oraz prze trans por to wa nie
ich z te re nu ak cji do na pra wy w po lo wym punk cie na praw bądź do warsz -
ta tów sa mo cho do wych, w któ rych zor ga ni zo wa no sta cjo nar ne punk ty na -
praw na czas pro wa dze nia ak cji ra tow ni czo -ga śni czej.

Awa rie sa mo cho dów ga śni czych do ty czy ły prak tycz nie wszyst kich ele -
men tów po jaz dów – do cho dzi ło do uszko dzeń ca łych ze spo łów, ta kich jak
sil ni ki, sprzę gła, skrzyn ki bie gów, re duk to ry, wa ły na pę do we, mo sty na -
pę do we, za wie sze nia, a tak że awa rii wszel kich ukła dów i in sta la cji oraz
ogu mie nia. W sil ni kach pę ka ły gło wi ce i uszczel ki pod gło wi ca mi. Sprzę -
gła nie wy trzy my wa ły prze cią żeń wy ni ka ją cych z jaz dy w skraj nie trud -
nym te re nie. W skrzyn kach bie gów awa riom ule ga ły naj czę ściej
ze wnętrz ne me cha ni zmy zmia ny bie gów, spo ra dycz nie za wo dzi ły re duk -
to ry. Awa rie wa łów na pę do wych po le ga ły głów nie na de fek tach ło ży sko -
wa nia prze gu bów. W mo stach na pę do wych po ja wia ły się pro ble my
z blo ka da mi me cha ni zmów róż ni co wych, a w kon se kwen cji uszka dza ły
się ca łe prze kład nie głów ne, po nad to do cho dzi ło do pę ka nia pół osi na pę -
do wych i do zry wa nia gwin tów na szpil kach piast przy wy mia nie kół.
Uszko dze niom w za wie sze niach naj czę ściej ule ga ły re so ry, sta bi li za to ry
oraz ele men ty je mo cu ją ce. Praw dzi wą pla gą by ły awa rie, któ re wy stę po -
wa ły w ukła dach i in sta la cjach wszyst kich po jaz dów. I tak na przy kład:

– w ukła dach chło dze nia do cho dzi ło do pę ka nia chłod nic, uszko dzeń
pomp wod nych, ro ze rwa nia prze wo dów gu mo wych i na gmin nie za wo dzi -
ły ter mo sta ty,

– w ukła dach za si la nia za py cha ły się fil try pa li wa i smo ki ssaw ne
w zbior ni kach, uszka dza ły pom py pa li wa i pom py wtry sko we, pę ka ły
prze wo dy pa li wo we (szcze gól nie ela stycz ne, ale i sztyw ne, umiesz czo ne
po mię dzy pom pą a wtry ski wa cza mi), 

– w ukła dach sma ro wa nia przez uszko dzo ne uszczel nia cze do cho dzi -
ło do cią głych wy cie ków ole ju, uszko dze niom me cha nicz nym ule ga ły tak -
że mi ski ole jo we sil ni ków, pro wa dzą c do wy cie ku i w kon se kwen cji
cał ko wi te go bra ku sma ro wa nia; zda rza ły się rów nież pęk nię cia prze wo -
dów ci śnie nio wych w ukła dach sma ro wa nia, skut ku ją ce iden tycz ny mi
kon se kwen cja mi,

– w ukła dach ha mul co wych za wo dzi ło pra wie wszyst ko – od pe da łów
ha mul ca po przez in sta la cję i za wo ry, si łow ni ki i oczy wi ście sa me ha mul -
ce, któ re wie lo krot nie się blo ko wa ły bądź prze grze wa ły; pę ka ły prze wo -
dy ha mul co we, a w przy pad ku po jaz dów, któ re ugrzę zły i trze ba je by ło
wy cią gać, naj czę ściej do cho dzi ło do ze rwa nia frag men tów in sta la cji,

– uszko dze nia ogu mie nia mia ły za zwy czaj dwo ja ki cha rak ter: al bo do -
cho dzi ło do prze bi cia czo ła bież ni ka opo ny i dęt ki, al bo do cał ko wi te go
uszko dze nia opo ny wsku tek ro ze rwa nia jej bo ku w na stęp stwie na je cha -
nia na ostrą kra wędź ka mie nia, ko rze nia itp. (licz ba te go ty pu uszko dzeń
już pierw sze go dnia póź nym po po łu dniem do pro wa dzi ła do sy tu acji,
w któ rej trze ba by ło od krę cać jesz cze spraw ne ko ła z nie do pa lo nych 
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sa mo cho dów, aby te ze zde fek to wa nym ogu mie niem mo gły na tych miast
wró cić do dal szych dzia łań),

– w czę ści nad wo zio wej, czy li po żar ni czej, naj czę ściej do cho dzi ło
do awa rii w ukła dach wod no -pia no wych: za wo dzi ło elek tro -pneu ma tycz -
ne ste ro wa nie włą cza niem au to pomp i otwie ra niem/za my ka niem za wo -
rów, wy stę po wa ły pęk nię cia w in sta la cji wod no -pia no wej, za wo ry ku lo we

się za ci na ły, ukła dy za sy sa nia za pie ka ły się, a sa mo cho dy nie by ły w sta -
nie sa mo dziel nie czer pać wo dy ze źró deł ze wnętrz nych, ule ga ły awa riom
au to pom py (na pra wa w wa run kach po lo wych by ła wów czas nie moż li wa).

Sys tem za bez pie cze nia tech nicz ne go
Zna le zie nie opty mal nych roz wią zań przy to czo nych po wy żej pro ble -

mów sta no wi pod sta wę po wo dze nia w pra wi dło wym za bez pie cze niu tech -
nicz nym dłu go trwa łych dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych. Kon cen tra cja
środ ków i spe cy fi ka ak cji po wo du ją, że już po upły wie oko ło dwóch go -
dzin po ja wia ją się pierw sze kło po ty z do sta wa mi ma te ria łów eks plo ata -
cyj nych. Aby wy eli mi no wać pro ble my, o któ rych wspo mnia łem, na le ży
zor ga ni zo wać sys tem za bez pie cze nia tech nicz ne go zdol ny do rów no cze -
sne go re ago wa nia w pię ciu pod sta wo wych ob sza rach. 

1. Ko niecz ność na pra wy uszko dzo ne go sprzę tu wy ma ga utwo rze nia
po lo we go warsz ta tu re mon to wo -na praw cze go, któ ry dzia ła w po bli żu
miej sca ak cji. W za leż no ści od po trzeb po win ni go two rzyć: me cha ni cy
i elek try cy sa mo cho do wi, ślu sa rze, opo nia rze, wszech stron ni spa wa cze,
to karz, bla charz oraz kie row cy -me cha ni cy. Ta ki ze spół po wi nien dys po -
no wać sa mo cho da mi warsz ta to wy mi na pod wo ziach wy łącz nie po jaz dów
te re no wych, o naj więk szej do stęp nej dziel no ści te re no wej, z na pę dem
6x6. Nad wo zia tych po jaz dów mu szą mieć za bu do wę w po sta ci pro fe sjo -
nal ne go sta no wi ska pra cy – z kom plet nym wy po sa że niem w na rzę dzia
nie zbęd ne do wy ko ny wa nia na praw po jaz dów wraz z ma szy na mi, agre -
ga ta mi i oświe tle niem gwa ran tu ją cy mi im peł ną nie za leż ność oraz sa mo -
cho do we wcią gar ki z osprzę tem. Kon struk cja nad wo zia po win na
gwa ran to wać moż li wość do god ne go pro wa dze nia prac we wnątrz w każ -
dy wa run kach te re no wych i po go do wych oraz umoż li wiać za ło dze po jaz -
du ogrza nie się i wy po czy nek. W warsz ta cie po wi nien się zna leźć mo bil ny
po lo wy ma ga zyn tech nicz ny z dwu oso bo wą za ło gą, wy po sa żo ną w mi ni -

mum je den sa mo chód te re no wy z nad wo ziem skrzy nio wym z opoń czą.
Bę dą w nim prze cho wy wa ne czę ści za mien ne, ma te ria ły eks plo ata cyj ne,
złącz ne (śru by, na kręt ki, pod kład ki) i in ne drob ne ak ce so ria nie zbęd ne
do wy ko ny wa nia na praw. To tam ze spo ły za opa trze nio we bę dą do star cza -
ły wszyst kie za mó wio ne czę ści i ma te ria ły. 

2. Ewa ku ację ta bo ru z te re nu ak cji po win ny pro wa dzić ze spo ły trans -
por to wo -sprzę to we dzia ła ją ce w ra mach po lo we -
go warsz ta tu re mon to wo -na praw cze go (mi ni mum
dwu oso bo wa za ło ga skła da ją ca się z kie row cy -
-me cha ni ka i po moc ni ka). Ich za da nia po le ga ły by
na wy cią ga niu i od ho lo wy wa niu uszko dzo nych
lub roz bi tych sa mo cho dów do na pra wy. W tej ro li
naj le piej spraw dza ją się sa mo cho dy te re no we
z na pę dem 6x6 wy po sa żo ne w blo ka dy me cha ni -
zmów róż ni co wych, z ogu mie niem te re no wym
i nad wo ziem skrzy nio wym lub za bu do wą kon te -
ne ro wą. Do dat ko wo po win ny mieć wcią gar ki sta -
cjo nar ne z osprzę tem, czy li blocz kiem i za-
wie sia mi oraz łań cu cha mi z sys te ma mi za cze po -
wy mi, a po nad to sztyw ny hol i tzw. sprzęt pio nier -
ski. W przy pad ku wy ko rzy sta nia do te go sa mo-
cho dów z nad wo ziem skrzy nio wym po win no się
je ob cią żyć przy naj mniej w 50-70% ła dow no ści,
na przy kład pia skiem.

3. Za bez pie cze niem pa li wa, sma rów i ma te ria -
łów eks plo ata cyj nych po win ny zaj mo wać się 
ze spo ły za opa trze nio we dzia ła ją ce w trzech wy -
spe cja li zo wa nych gru pach. Pierw sza bę dzie się
zaj mo wa ła do sta wa mi ma so wy mi pa liw, dru -

ga – do sta wa mi ole jów i ma te ria łów eks plo ata cyj nych, a za da nie trze ciej
to dys try bu cja do star czo nych przez nie pro duk tów bez po śred nio do jed -
no stek uczest ni czą cych w dzia ła niach. 

Gru pę, któ rej za da niem są ma so we do sta wy pa liw, po win ny sta no wić
si ły w po sta ci kil ku dwu oso bo wych ze spo łów wy po sa żo nych w cy ster ny
do prze wo zu pa liw płyn nych (ety lin i ole ju na pę do we go) o łącz nej po jem -
no ści zbior ni ka min. 5 tys. l każ da. Oczy wi ście po żą da ne są rów nież wie -
lo ko mo ro we cy ster ny o więk szej po jem no ści, któ re bę dzie moż na usta wić
ja ko po lo wy ma ga zyn pa liw i do ko ny wać z nich dys try bu cji bez po śred -
nio do zbior ni ków po jaz dów, be czek i ka ni strów. Je śli do sta wy pa liw moż -
na re ali zo wać w sys te mie mie sza nym, czy li ko rzy sta jąc z lo kal nych sta cji
pa liw, gru pę do re ali za cji do staw ma so wych moż na wów czas ogra ni czyć
do bu do wy po lo wych sta cji pa liw. Ale w sy tu acji, gdy ca łe za opa trze nie
re ali zo wa ne bę dzie wy łącz nie przez si ły za bez pie cze nia tech nicz ne go,
z uwa gi na wy móg za pew nie nia cią gło ści do staw trze ba zbu do wać sys -
tem opar ty na kil ku cy ster nach do star cza ją cych pa li wa w sys te mie wa ha -
dło wym. Po żą da ne jest, by cy ster ny, któ ry mi bę dzie się po słu gi wa ła ta
gru pa, mia ły za mon to wa ne dys try bu to ry z licz ni ka mi wy da ne go pa li wa.

Gru pa zaj mu ją ca się do sta wa mi ole jów i ma te ria łów eks plo ata cyj nych
mu si do star czać do po lo we go ma ga zy nu tech nicz ne go ko niecz ne ilo ści:
ole ju sil ni ko we go do sil ni ków z za pło nem iskro wym i sa mo czyn nym, ole -
jów do ukła dów wspo ma ga nia, ole jów do sma ro wa nia, np. au to pomp, ole -
jów prze kła dnio wych, pły nów ha mul co wych wszyst kich ty pów, pły nów
chło dzą cych do uzu peł nia nia ubyt ków oraz sma rów sta łych. Si ły tej gru -
py to dwie oso by wy po sa żo ne w sa mo chód do staw czy o ła dow no ści po -
wy żej 900 kg. 

Dys try bu cją ma te ria łów pęd nych i sma rów bez po śred nio do jed no stek
uczest ni czą cych w ak cji po win ny zaj mo wać się dwu oso bo we ze spo ły wy -
po sa żo ne w po jaz dy do staw cze, z od dzie lo ną od ka bi ny za ło gi prze strze -
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nią ba ga żo wą, naj le piej otwar tą, osło nię tą opoń czą, o ła dow no ści
min. 900 kg i ukła dem na pę do wym 4x4 lub ewen tu al nie z na pę dem 2x4,
co nie ste ty wy klu cza wjazd w trud ny te ren. Licz ba ta kich ze spo łów za le -
ży od wiel ko ści ak cji i przy ję te go sys te mu dys try bu cji pa liw, ale moż -
na przy jąć, że przy ak cjach na du żych ob sza rach po trze ba ich bę dzie
od dwóch do czte rech. 

4. Ko niecz ne jest po wo ła nie kil ku ze spo łów za opa trze nio wych, któ re
bę dą do star cza ły czę ści za mien ne i ma te ria ły do na praw oraz ogu mie nie
(ro zu mia ne wy łącz nie ja ko kom plet ne ko ła) na po trzeby mo bil ne go po lo -
we go ma ga zy nu tech nicz ne go. Ich licz ba za le ży od wiel ko ści ak cji i po -
trzeb za ple cza, ale moż na przy jąć, że przy du żych ak cjach po trze ba ich
bę dzie od dwóch do czte rech, a w tym przy naj mniej je den wy dzie lo ny ze -
spół zaj mu ją cy się wy łącz nie ob słu gą i trans por tem ogu mie nia. Ze spo ły
(jed no- lub dwu oso bo we) wy po sa żo ne bę dą w po jaz dy do staw cze o ła -
dow no ści min. 900 kg każ dy oraz przy naj mniej je den sa mo chód do prze -
wo zu bar dzo cięż kich ła dun ków, np. pa le to wych, z sys te mem sa mo-
za ła dow czym, np. dźwi giem.

5. Aby prze pro wa dzać na pra wy wykra cza ją ce po za moż li wo ści po lo -
we go warsz ta tu, ko niecz ne bę dzie zna le zie nie i za adap to wa nie na po trze -
by ak cji jed ne go lub kil ku lo kal nych warsz ta tów re mon to wych
w przed się bior stwach trans por to wych znaj du ją cych się w po bli żu. To roz -
wią za nie do za sto so wa nia tyl ko w przy pad ku po waż nych awa rii sprzę tu
po żar ni cze go, któ rych usu wa nie wy ma ga uży cia spe cja li stycz ne go oprzy -
rzą do wa nia, a je go brak mo że sta no wić za gro że nie dla wy ko nu ją cych na -
pra wę stra ża ków. Trze ba jed nak za zna czyć, że pro blem ob słu gi sprzę tu
stra ży po żar nych wpi su je się w co raz bar dziej do kucz li wą ten den cję bra -
ku spe cja li stów umie ją cych prze pro wa dzać re mon ty (nie cho dzi o ser wi -
so wa nie). Spe cja li stów od wy mia ny ole ju jest w warsz ta tach ca ła ar mia,
ale praw dzi wych fa chow ców me cha ni ków, dla któ rych sil nik, za wie sze -
nie, skrzyn ka bie gów czy układ na pę do wy bądź ha mul co wy nie mają żad -
nych ta jem nic, co raz do tkli wiej bra ku je. Sprzęt stra ży po żar nych,
przy swej róż no rod no ści, zło żo no ści i zu peł nym bra ku uni fi ka cji, mu si
być re mon to wa ny wy łącz nie rę ka mi bar dzo do brych spe cja li stów, gdyż
tyl ko oni mo gą so bie z tym po ra dzić i gwa ran tu ją po żą da ną ja kość.

Utwo rze nie sys te mu za bez pie cze nia tech nicz ne go dłu go trwa łych dzia -
łań wy klu cza wie le trud no ści w pro wa dze niu ak cji, wy ni ka ją cych z awa -
ryj no ści środ ków tech nicz nych bądź z bra ku do staw ma te ria łów
eks plo ata cyj no -tech nicz nych. Nie ste ty, jed no jest ab so lut nie pew ne: o ile
uru cho mie nie w cza sie ak cji ca łe go zor ga ni zo wa ne go wcze śniej sys te mu
nie wy ma ga szcze gól nych na kła dów fi nan so wych, to już je go funk cjo no -
wa nie po cią ga za so bą ko niecz ność dys po no wa nia du ży mi środ ka mi i to
naj czę ściej w for mie go tów ko wej. 

Au tor dzię ku je wszyst kim, któ rzy wspól nie z nim dzia ła li w za ple czu

tech nicz nym dzia łań pod czas po ża ru la su w Kuź ni Ra ci bor skiej.

Bogusław Poremski jest brygadierem w stanie spoczynku,
absolwentem Wy˝szej Oficerskiej Szkoły Po˝arniczej, absolwentem

Politechniki Âlàskiej – Wydziału Transportu Samochodowego, 
ma pierwszy stopieƒ specjalnoÊci zawodowej w dziedzinie

po˝arnictwa – kierunek specjalizacji: sprz´t po˝arniczy i specjalny;
dowódca i organizator zabezpieczenia technicznego w czasie po˝aru

lasu w Kuêni Raciborskiej 

    Li te ra tu ra
[1] Bryg. inż. Lu cjan Myr da, Lo gi stycz ne za bez pie cze nie ak cji ra tow ni czo -ga śni czej w la -

sach przez sztab, sym po zjum „Dzia ła nia ra tow ni czo -ga śni cze w la sach”, Zie lo na
Gó ra 20-21 kwiet nia 1995 r.
[2] Ak cja Ru dy, zbiór ar ty ku łów, „Prze gląd Po żar ni czy” 1993, nr 1. 

/ 2017 SIERPIEŃ 45

W „Dzienniczku” świętej siostry Fau-

styny Kowalskiej pojawia się niezwykle

wstrząsający opis piekła. Od dziesięcioleci ta

przejmująca wizja wielkiej mistyczki z mocą

przemawia do każdego czytelnika, przy-

pominając przede wszystkim o tym, że

powołaniem chrześcijanina jest nie tylko

egzystencja ziemska, ale życie wieczne w niebie. W samym środku lata

obchodzimy święto Maryi Wniebowziętej, wyniesionej do chwały nieba

z ciałem i duszą. Daje nam ono sposobność do refleksji nad naszą

cielesnością, nad rzeczywistością, w której żyjemy, ze spojrzeniem

skierowanym ku wiecznemu przeznaczeniu, które Matka Pana zapo-

wiedziała, uczestnicząc w chwale Syna. Maryja pierwsza uwierzyła w Syna

Bożego i pierwsza została wzięta do nieba z duszą i ciałem. Pierwsza

przyjęła i wzięła na ręce Jezusa, gdy był jeszcze dzieckiem i Ją pierwszą

wziął On w ramiona, aby wprowadzić do wiecznego królestwa Ojca.

Kiedyś i my, jak Maryja, spojrzymy Bogu w oczy, będziemy już bez

zasłony poznawać Go bez końca. Na razie Bóg przez Maryję mówi

do każdego z nas z osobna: nie bój się chwili umierania, bo będę Cię

trzymał za rękę, bo śmierć niczego nie kończy. Wniebowzięcie Maryi jest

wielką tajemnicą, która dotyczy każdego z nas, dotyczy naszej przyszłości.

Maryja, która związała swoje życie z Jezusem, poprzedza nas na drodze,

na którą weszli ci wszyscy, którzy przez chrzest również tak uczynili,

powierzając każdy wymiar swojej egzystencji Bogu. Życie Matki Bożej

pokazuje, że możliwa jest również tu na ziemi harmonia pomiędzy tym

w nas, co duchowe, a tym, co cielesne. Dla nas harmonia ta wciąż

pozostaje pragnieniem, ale i zadaniem. Uroczystość Wniebowzięcia NMP

kieruje naszą myśl nie tylko przecież ku niebu, ale przede wszystkim

na życie, które skupione na tym, co ważne i szlachetne, ma nas

do wiecznego przebywania w nim zaprowadzić. Patrząc na siebie oraz

innych ludzi oczami Chrystusa i Maryi, dostrzec możemy już teraz

prawdę, piękno i dobro. Niebo jest niezwykłą perspektywą dla tych, którzy

odpowiedzialnie, choć mozolnie, budują w sobie i wokół siebie, w swoich

rodzinach i środowisku pracy relacje miłości i dialogu.

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny stanie się dla

nas autentycznie radosnym, osobistym świętem, o ile słowo niebo nie

będzie w naszym życiu duchowym tylko pojęciem teologicznym, lecz

zacznie określać konkretny i upragniony cel naszej wewnętrznej pracy.

Naprawdę przeżyjemy Wniebowzięcie NMP wtedy, kiedy dotrze do nas

prawda, że to niepojęte wywyższenie prostej kobiety z Nazaretu może stać

się w jakimś stopniu udziałem każdego z nas. Dlatego powinniśmy wciąż

zadawać sobie pytanie: czy naprawdę fascynuje mnie niebo? Czy

rzeczywiście oczekuję go z pragnieniem serca?

Pragnieniem serca każdego Polaka, przynajmniej w wymiarze

duchowym, pozostaje pielgrzymowanie na Jasną Górę, aby u Matki znaleźć

umocnienie w naszej drodze do nieba. Włączyliśmy się wszyscy na swój

sposób do naszej pielgrzymki strażackiej, która 14 sierpnia dotarła

do Matki Boskiej Częstochowskiej, aby przed Wniebowzięciem Maryi

powierzyć jej nasze życie: osobiste, rodzinne i zawodowe.

kapelan krajowy
strażaków
ks. st. bryg.
dr Jan Krynicki

Zaufajmy 
Maryi 

 SŁUŻBA I WIARA



 Wpływ środ ków ochro ny in dy wi du al nej stra ża ków na po ru sza -

nie się (Ef fect of fi re fi gh ters' per so nal pro tec ti ve equ ip ment on ga it),

Hu iju Park, Se ony oung Kim, K. Mor ris, M. Mo uk pe rian, „Ap plied

Er go no mics” 48 (2015), s. 42-48.

Ba da nia na uko we ma ją ce na ce lu okre śle nie, w ja ki spo sób środ ki
ochro ny in dy wi du al nej stra ża ków wpły wa ją na wy ko ny wa nie przez nich
pod sta wo wych czyn no ści ru cho wych, prze pro wa dzo no na gru pie ośmiu
męż czyzn i czte rech ko biet. Wszyst kie oso by ba da ne to za wo do wi stra -
ża cy, któ rzy nie zgła sza li żad nych do le gli wo ści zdro wot nych ani nie prze -
szli żad nych za bie gów ope ra cyj nych mo gą cych wpły nąć na wy ni ki
eks pe ry men tów. Pod sta wo we pa ra me try ba da nej gru py to: wiek 28,6 lat
(+/– 8,3 ro ku) i 31,5 lat (+/– 13,5 ro ku), wzrost 183,5 cm (+/– 3,8 cm)
i 170,8 cm (+/– 7,6 cm) oraz cię żar cia ła 85,5 kg (+/– 15,7 kg) i 68,3 kg
(+/– 14,3 kg). Sku pio no się na ta kich pa ra me trach, jak nor mal ny chód 
i ba lans, a tak że ci śnie nie po de szwo we. Aby zwięk szyć re alizm ba da nia,
środ ki ochro ny in dy wi du al nej zo sta ły roz da ne je go uczest ni kom do użyt -
ko wa nia ty dzień, dwa ty go dnie wcze śniej. 

Okre ślo no pięć ro dza jów te stów, zróż ni co wa nych pod ką tem za sto so -
wa ne go obu wia: test 1 – obu wie spor to we, test 2 – obu wie spor to we
z ubra niem spe cjal nym, test 3 – obu wie spor to we z ubra niem spe cjal nym
i apa ra tem ochro ny dróg od de cho wych, test 4 – obu wie spe cjal ne skó -
rza ne z ubra niem spe cjal nym i apa ra tem ochro ny dróg od de cho wych,
test 5 – obu wie spe cjal ne gu mo we z ubra niem spe cjal nym i apa ra tem
ochro ny dróg od de cho wych. W ar ty ku le za miesz czo no pod sta wo we 
da ne ce chu ją ce po szcze gól ne ele men ty środ ków ochro ny in dy wi du al -
nych, m.in. cię żar, dłu gość, ma te riał, ele men ty me ta lo we sta no wią ce
wzmoc nie nia.

Na uwa gę za słu gu je m.in. spój ność wy ni ków uzy ska nych na pró bach
męż czyzn i ko biet. Nie stwier dzo no też zna czą cych róż nic w war to ściach
wy ni ków dla róż nych ze sta wów środ ków ochro ny in dy wi du al nej i ubra -
nia spor to we go. Na le ży jed nak za zna czyć, że wnio sek ten sfor mu ło wa no
dla krót ko trwa łe go użyt ko wa nia wspo mnia nych środ ków ochro ny.

 In ży nie ria po ża ro wa w bu dyn kach drew nia nych (Fi re sa fe ty en -

gi ne ering in tim ber bu il dings), B. Östman, D. Bran don, H. Frant zich,

„Fi re Sa fe ty Jo ur nal” (2017), przy ję ty do dru ku.

Wła ści wo ści pal ne drew na to jed na z głów nych przy czyn ogra ni czeń
w sto so wa niu go ja ko ma te ria łu bu dow la ne go. Ma to szcze gól ne zna cze -
nie w przy pad ku ele men tów kon struk cyj nych. Au to rzy do ko na li ana li zy
na pod sta wie roz wo ju re gu la cji bran żo wych i za sad in ży nie rii bez pie czeń -
stwa po ża ro we go, ostat nich ba dań do ty czą cych wy ko rzy sta nia drew na ja -
ko ma te ria łu kon struk cyj ne go oraz bie żą ce go sta nu wie dzy w tym
za kre sie, a tak że im ple men ta cji kon cep cji pro jek to wa nia bez pie czeń stwa
po ża ro we go w wy so kich bu dyn kach drew nia nych. 

Sze ro ką ana li zą li te ra tu ry przed mio tu ob ję to m.in. pu bli ka cje Fi re Pro -
tec tion Re se arch In sti tu te, w tym re ko men da cje do ty czą ce te sto wa nia no -
wych i in no wa cyj nych roz wią zań drew nia nych i hy bry do wych, po ża rów
te sto wych ram drew nia nych w peł nej ska li, ana li zy eko no micz ne. W ar -
ty ku le sze ro ko omó wio no ta kie kwe stie, jak: stra te gie pro jek to wa nia 
bez pie czeń stwa po ża ro we go, ce le bez pie czeń stwa po ża ro we go, mi ni ma -
li zo wa nie strat po ża ro wych, okre śla nie pro jek to wych po zio mów od por -
no ści ognio wej, a tak że po ża ro we eks pe ry men ty w peł nej ska li
(prze pro wa dzo ne w Ja po nii, Ka na dzie i Eu ro pie). 

Za sad ni czą część opra co wa nia sta no wią wy ni ki im ple men ta cji bie żą -
ce go sta nu wie dzy w ob sza rze pro jek to wa nia bez pie czeń stwa po ża ro we -
go w wy so kich bu dyn kach drew nia nych. Po ru szo no m.in. na stę pu ją ce
aspek ty: kla sycz ne po dej ście do ga sze nia po ża rów, try ska cze, al ter na tyw -
ne roz wią za nia pro jek to we dla try ska czy, roz wój po ża ru a cza sy dzia ła -
nia sys te mów za bez pie czeń, roz wój po ża ru po łą czeń po mię dzy
drew nia ny mi ele men ta mi kon struk cyj ny mi, ze wnętrz ne roz prze strze nia -
nie się po ża ru oraz roz prze strze nia nie się po ża ru po mię dzy bu dyn ka mi.

 Pia ny: od na tu ry po prze mysł (Fo ams: From na tu re to in du stry),

Ch. Hill, J. Easto ne, „Ad van ces in Col lo id and In ter fa ce Scien ce”

(2017), s. 1-18.

Bry tyj scy na ukow cy pod ję li dys ku sję na te mat na tu ral nych i sztucz -
nych pian, ze szcze gól nym uwzględ nie niem spo so bów ich wy twa rza nia
i sta bil no ści. Zwró ci li uwa gę, że pia ny na tu ral ne, ta kie jak te wy twa rza ne
w mo rzu lub przez isto ty ży we, są sta bi li zo wa ne głów nie przez mo le ku ły
roz pusz czo ne go wę gla or ga nicz ne go bądź pro te iny (biał ka). Na wią zu jąc
na to miast do pro ble ma ty ki pian sztucz nych, pod ję li się ana li zy za sto so -
wań po szcze gól nych ich ro dza jów w róż nych pro ce sach prze my sło wych.
Za je den z ce lów ba dań przy ję to okre śle nie sta bil no ści pian, z pró bą od -
po wie dzi na py ta nie, jak na tu ra che micz na i struk tu ra sur fak tan tów, bia -
łek i czą ste czek wspól nie de ter mi nu ją po wsta wa nie dłu go okre so wych,
sta bil nych pian.

Za pod sta wę roz wa żań przy ję to trzy pra wa Pla te au: 1) cien kie fil my
są gład kie, o sta łej war to ści śred niej krzy wi zny; 2) na kra wę dzi pły nu (gra -
ni cy Pla te au) mo gą wy stę po wać jed no cze śnie nie wię cej niż trzy fil my
for mu ją ce kąt 120°; 3) w jed nym punk cie łą czą się za wsze czte ry gra ni ce
Pla te au pod ką tem 109,5°. 

W ar ty ku le omó wio no ta kie za gad nie nia, jak: spo so by sta bi li za cji pian
(pia ny sta bi li zo wa ne sur fak tan ta mi, pia ny sta bi li zo wa ne biał ka mi, pia ny
sta bi li zo wa ne czą stecz ko wo), me cha ni zmy de sta bi li za cji pian (od wad nia -
nie, po gru bia nie, łą cze nie, pia ny de sta bi li zo wa ne przez ole je), pia ny na -
tu ral ne (pia ny mor skie, pia ny ochron ne w gniaz dach) oraz pia ny
syn te tycz ne i prze my sło we (pia ny ga śni cze, emi sja mi ne ral na, ak tu al ne
wy zwa nia do ty czą ce pian, roz pie nia nie). Każ de z nich zo sta ło szcze gó ło -
wo omó wio ne, a tak że opa trzo ne licz ny mi od nie sie nia mi li te ra tu ro wy mi
do dal szej eks plo ra cji wła ści wej te ma ty ki. 

Cie ka we ry sun ki wzbo ga ca ją ma te riał me ry to rycz ny, czy niąc go bar -
dziej zro zu mia łym. Za li czyć tu moż na m.in. wi zu ali za cje: zja wi ska od -
wad nia nia pia ny, gra nic Pla te au, sche ma tu de sta bi li za cji pia ny (ze
zdję cia mi), struk tur czą stecz ko wych wy bra nych dzie wię ciu ro dza jów
pian, efek tu Gib b sa -Ma ran go ni, sze ściu spo so bów roz miesz cze nia czą ste -
czek pian od dzie la ją cych dwie płasz czy zny po wie trza/wo dy, zja wi ska po -
gru bia nia, zja wi ska łą cze nia, pia ny mor skiej, pia ny pro du ko wa nej przez
zwie rzę ta do ochro ny gniazd, me cha ni zmu two rze nia pia ny ga śni czej
w prą dow ni cy pia no wej, pro ce su emi sji mi ne ral nej pia ny, a tak że sche -
ma t pro ce su roz pie nia nia. Treść uzupełniają wzo ry wy ja śnia ją ce za ło że -
nia apa ra tu ma te ma tycz ne go trak tu ją ce go o pod sta wo wych pra wach
i pro ce sach za cho dzą cych w pia nach.

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 
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STRAŻ NA ZNACZKACH

Nawet dobrze wyposażone amerykańskie ochotnicze straże
pożarne chwalą się swoimi znakomicie utrzymanymi
czerwonymi weteranami na czterech kołach. Straż w Adams
z okazji swojego stulecia zaprezentowała na stemplu
pocztowym sylwetkę samochodu gaśniczego marki Sanford
Pumper z otwartą kabiną załogi, charakterystyczną dla tego
rodzaju pojazdów z lat 30. ubiegłego wieku..

Maciej Sawoni

Nie zbęd nik ra tow ni ka
me dycz ne go
Rola ra tow ni ka me dycz ne go w ostat nich

la tach wy raź nie ro śnie. Obec ne zmia ny
praw ne re gu lu ją ce ob szar pra cy ra tow ni ków
me dycz nych jesz cze bar dziej pod no szą ran -
gę te go za wo du. Kie ru nek ten jest zgod ny
z funk cjo nu ją cym w wie lu kra jach mo de lem
ra tow nic twa przed szpi tal ne go. Au to rzy
książ ki w ja sny, usys te ma ty zo wa ny spo sób
przy bli ża ją czy tel ni kom ak tu al ne za le ce nia
do ty czą ce naj istot niej szych ele men tów po -

stę po wa nia ra tow ni cze go w róż nych sta nach za gro że nia ży cia i zdro wia w na -
stęp stwie ura zów. W książ ce omó wio no wszyst ko, co po wi nien wie dzieć
ra tow nik na miej scu zda rze nia, w tym tak że sy tu acje szcze gól ne do ty czą ce
spe cy ficz nych po szko do wa nych (osób w po de szłym wie ku, ma łych dzie ci, ko -
biet w cią ży). Przed sta wio ne pro ce du ry ra tow ni cze obej mu ją wszyst kie dzia -
ła nia na miej scu wy pad ku czy zda rze nia ma so we go, któ rych pod ję cie jest
nie zbęd ne dla ra to wa nia ży cia po szko do wa nych do cza su przy by cia służb me -
dycz nych, a więc za pew nia ją cych cią głość po stę po wa nia od sa me go po cząt -
ku ak cji ra tow ni czej aż do uzy ska nia spe cja li stycz nej po mo cy przed szpi tal nej.
Cie ka wa treść, prak tycz ne sche ma ty po stę po wa nia, ta be le, py ta nia i od po wie -
dzi uła twia ją przy swo je nie in for ma cji. Ze wzglę du na skon den so wa ne opi sy,
licz ne fo to gra fie oraz al go ryt my książka ta mo że się stać waż nym pod ręcz ni -
kiem dla stu den tów kie run ku ra tow nic two me dycz ne.
Ma riusz Cho mon cik, Ja cek Ni tec ki, „Zło te mi nu ty w ob ra że niach cia ła”, Wy daw -
nic two Le kar skie PZWL, War sza wa 2017.

TB

 WARTO
PRZECZYTAĆ

Stra ża cy znad Ta mi zy
Stro na Lon dyń skiej Stra ży Po żar nej (LFB – Lon don Fi re Bri ga de), czyli  www.lon -

don -fi re.gov.uk, nie przy cią ga uwa gi sza tą gra ficz ną, ale znaj dzie my na niej wie -
le przy dat nych in for ma cji. 

Lon dyń ska straż po wsta ła 1 stycz nia 1833 r., pod na zwą Bry tyj skie Cen trum
Po żar nic twa w Lon dy nie. Jest pią tą co do wiel ko ści jed nost ką stra ży po żar nej
na świe cie. Za trud nia ok. 6 tys. funk cjo na riu szy słu żą cych w 102 od dzia łach (plus
po ste ru nek na Ta mi zie). Z jej stro ny in ter ne to wej mo że my do wie dzieć się o czte -
ro zmia no wym sys te mie pra cy oraz o ko lo rach, ja ki mi są ozna cza ne po szcze gól -
ne zmia ny (od po wied nio w ko lej no ści: czer wo ny, bia ły, nie bie ski i zie lo ny).
Struk tu ra or ga ni za cyj na LFB dzie li te ren mia sta na pięć okrę gów, każ dy ozna czo -
ny kryp to ni mem lub je go pierw szą li te rą. Okręg pół noc ny to „Al pha” (A), po łu -
dnio wo -wschod ni „Echo” (E), wschod ni „Fo xtrot” (F), za chod ni „Golf” (G),
a po łu dnio wo -za chod ni „Ho tel” (H).

Głów nym za da niem wi try ny jest in for mo wa nie miesz kań ców sto li cy An glii
w pro sty i przej rzy sty spo sób o za gro że niach oraz przed sta wie nie za gad nień
zwią za nych z sze ro ko ro zu mia ną pro fi lak ty ką po ża ro wą. Znaj dzie my tu wie le
uwag i po rad z za kre su bez pie czeń stwa po ża ro we go. 

Więk szość opi sy wa nych te ma tów zo sta ła wzbo ga co na o do dat ko we ma te -
ria ły (np. fil my lub po ka zy zdjęć), po zwa la ją ce lepiej przy swo ić so bie opi sy wa ne
za gad nie nia. Znaj dzie my tam np. kal ku la tor prze cią że nia gniazd ka elek trycz ne -
go lub kwe stio na riusz oce ny bez pie czeń stwa po ża ro we go w do mu. Stro na ofe -
ru je miesz kań com Lon dy nu moż li wość za mó wie nia tzw. wi zy ty bez pie czeń stwa
(bez płat nej), w cza sie któ rej lon dyń scy stra ża cy udzie la ją wska zó wek, jak zmi ni -

ma li zo wać ry zy ko po ża ru w do mu, np. su ge ru ją prze miesz cze nie przed mio tów
lub me bli oraz do pa so wu ją czuj ki dy mu do po wierzch ni i ku ba tu ry miesz ka nia.
Stro na speł nia wszyst kie dzi siej sze stan dar dy. Jest do sto so wa na do wy świe tla nia
na urzą dze niach mo bil nych. Wszyst kie za war te na niej tre ści moż na opu bli ko wać
da lej za po mo cą zde fi nio wa nych skró tów. 

Lon dyń scy stra ża cy obec ni są tak że w me diach spo łecz no ścio wych. Ich pro -
fi le od naj dzie my na naj po pu lar niej szych por ta lach, tj. Fa ce bo oku czy Twit te rze.
Sta no wią one do sko na łe do peł nie nie pro wa dzo nej przez nich wi try ny.

TB

Weteran 
– powód do dumy
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