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Wostatnich miesiàcach media elektryzujà nas informacjami o pladze
po˝arów składowisk. Trudno uznaç je za zbieg okolicznoÊci, to raczej

symptom pewnego procederu trwajàcego od lat. A polega on
na przyjmowaniu za odpłatnoÊcià odpadów kosztownych w recyklingu,
jednak bez zamiaru ich faktycznego przerobu. Problem rosnàcych stosów
Êmieci zacz´ły „rozwiàzywaç” po˝ary. Paƒstwowa Stra˝ Po˝arna
zaobserwowała to niepokojàce zjawisko ju˝ kilka lat temu, jednak
w wysiłkach, by coÊ zmieniç pozostawała jak dotàd osamotniona. Dopiero
nasilenie zdarzeƒ i ich nagłoÊnienie spowodowało, ˝e nazwano rzeczy
po imieniu i zaj´to si´ problemem na powa˝nie. Efektem b´dzie zmiana
prawa, wià˝àca si´ z nowymi obowiàzkami dla stra˝aków. Jakimi, o tym
w tekÊcie Pawła Janika.

Przeszukanie pomieszczeƒ to jedna z podstawowych i najwa˝niejszych
czynnoÊci, jakie stra˝acy majà do wykonania w strefie zadymienia podczas
po˝arów wewn´trznych. Od ich sprawnoÊci i skutecznoÊci w tym wzgl´dzie
zale˝y przecie˝ ˝ycie poszkodowanych. Zagadnienie jest doÊç
zło˝one – wymaga połàczenia kilku elementów: narz´dzi, techniki, metod
działania w konkretnej sytuacji. Problematyka ta nie doczekała si´ zbyt wielu
opracowaƒ w j´zyku polskim, dlatego te˝ warto si´gnàç po artykuł Szymona
Kokota-Góry, który podpowiada, co i jak nale˝y robiç.

Marcin Kucharski i Paweł Pohl przybli˝ajà zaÊ pojazdy dowodzenia
i łàcznoÊci. FunkcjonalnoÊç najnowoczeÊniejszych samochodów tego typu
ju˝ dawno nie daje si´ zamknàç w ramach zapewniania łàcznoÊci. 
To wielofunkcyjne pojazdy, wykorzystywane do wsparcia działaƒ z udziałem
znacznych sił i Êrodków, akcji długotrwałych, a tak˝e obejmujàcych du˝y
obszar.

Kiedy sezon urlopowy w pełni, nasze myÊli kierujà si´ w stron´
wypoczynku i relaksu. Nad jego bezpieczeƒstwem czuwa na bie˝àco wiele
słu˝b. Wa˝nym krokiem było podpisanie tu˝ przed wakacjami „Protokołu
uzgodnieƒ w zakresie wzmocnienia bezpieczeƒstwa na obozach harcerskich
pod namiotami”. Ich uzupełnieniem sà wytyczne stanowiàce zbiór zasad
wiedzy oraz dobrych praktyk rekomendowanych do stosowania w zakresie
ochrony przeciwpo˝arowej harcerskich obozów namiotowych. Ich wdro˝enie
odbywa si´ na zasadzie pilota˝u w czasie Harcerskiej Akcji Letniej w 2018 r.
O szczegółach w materiale Konrada Leszczuka i Mikołaja Pawełczyka.

A skoro o bezpieczeƒstwie mowa, to nie sposób nie wspomnieç
o ewakuacji. Jak niedomagania w tym wzgl´dzie przesàdzajà o ˝yciu
i zdrowiu, mówi kilka głoÊnych i dramatycznych zdarzeƒ. Paweł Rochala
przypomina, jakie warunki muszà zostaç spełnione w obiekcie, by nie
dochodziło do tragedii. Lektura obowiàzkowa nie tylko dla stra˝aków. 
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Te go rocz ne eg za mi ny kwa li fi ka cyj ne
koń czą ce na ukę wy ło ni ły łącz nie 261

ab sol wen tów dzien ne go stu dium aspi -
ranc kie go (DSA), wśród nich dwie pa nie,
oraz 531 ab sol wen tów kwa li fi ka cyj ne go
kur su za wo do we go (KKZ). Wśród pod od -
dzia łów KKZ znaj do wa li się żoł nie rze
z Woj sko wej Ochro ny Prze ciw po ża ro wej,
ra tow ni cy lot ni czych i za kła do wych stra ży
po żar nych, ofi ce ro wie i aspi ran ci PSP uzu -
peł nia ją cy kwa li fi ka cje oraz ubie gło rocz ni
słu cha cze, któ rzy zda wa li kwa li fi ka cję
do wy ko ny wa nia czyn no ści ra tow ni czych.

Pod sta wo wym ce lem kształ ce nia w za -
wo dzie tech nik po żar nic twa jest przy go -
to wa nie ab sol wen ta szko ły do re ali za cji
za dań w jed nost kach or ga ni za cyj nych
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej na sta no wi -
skach prze wi dzia nych dla aspi ran tów PSP.
Każ dy słu chacz mu si przejść przez dwu let -
ni okres na uki, li czą cy 1790 go dzin re ali zo -
wa nych w sys te mie czte ro se me stral nym.
Dwa la ta in ten syw nej na uki w szko łach
aspi ran tów to tak że prak ty ka za wo do wa
w szkol nej jed no st ce ra tow ni czo -ga śni -
czej lub co dzien na służ ba w jed nost kach
te re no wych peł nio nych w przy pad ku słu -
cha czy kur sów.

Każ dy słu chacz, za rów no DSA, jak
i KKZ, po każ dym ro ku na uki zdo by wa ko -
lej no kwa li fi ka cje za wo do we. Za koń cze nie
dru gie go se me stru jest eta pem uzy ska nia
kwa li fi ka cji do wy ko ny wa nia czyn no ści ra -

tow ni czych (MS. 20. lub Z. 22.), a czwar te -
go – kwa li fi ka cji do za rzą dza nia
dzia ła nia mi ra tow ni czy mi (Z. 23.). 

Kom pe ten cje za wo do we to od po wied -
nio ugrun to wa na wie dza, okre ślo ne umie -
jęt no ści oraz wła ści wa po sta wa. Słu chacz
na bie ra peł nej świa do mo ści swo jej ro li za -
wo do wej. Do pie ro ta ki stan rze czy po zwa -
la na wy peł nia nie obo wiąz ków
za wo do wych na od po wied nim po zio mie.
Im kom pe ten cje są więk sze, a ich po ziom
wyż szy, tym więk szy po ten cjał ma da -
na oso ba, sta jąc się w da nej dzie dzi nie

rze mieśl ni kiem. Oso by, któ re wy ko nu ją
za wód tech nik po żar nic twa, spraw nie wy -
wią zu ją się z za dań za wo do wych, a tak że

Wi ta my w słu˝ bie
W tym roku po uroczystych promocjach w szkołach aspirantów w szeregi
korpusu aspirantów wstąpiło 792 techników pożarnictwa. 

Puł kow nik Pi law ski od wie lu lat jest obec ny w ra ko nie wic kim
mu zeum – znaj du ją się w nim róż ne go ro dza ju pa miąt ki

oso bi ste, pu bli ka cje książ ko we i zdję cia na wy sta wie fo to gra -
ficz nej. Nie speł na rok po śmier ci puł kow ni ka na ro dził się po -
mysł stwo rze nia osob nej wy sta wy po świę co nej po sta ci tak
istot nej dla pol skie go po żar nic twa. Po kil ku mie sią cach pra cy
nad po zy ski wa niem ma te ria łów oraz ich opra co wy wa niem
w jed nym z po miesz czeń wy sta wien ni czych mu zeum uda ło się
za mie rzo ny cel osią gnąć. Wy sta wa po zo sta nie sta łym ele men -
tem ra ko nie wic kiej eks po zy cji. 

Uro czy stość jej otwar cia roz po czął dy rek tor CMP st. bryg. 
Pa weł Ro cha la, któ ry przy wi tał przy by łych go ści: przed sta wi cie -
li wiel ko pol skiej stra ży po żar nej, wła dze sa mo rzą do we z te re nu
po wia tu i gmi ny oraz lo kal nych przed sta wi cie li kul tu ry, hi sto rii

i oświa ty. Na stęp nie głos za bra li: re pre -
zen tu ją cy wiel ko pol skie go ko men dan -
ta wo je wódz kie go PSP w Po zna niu st.
bryg. Ro bert Klo now ski, za stęp ca bur -
mi strza Ra ko nie wic Ar ka diusz Paw łow -
ski oraz stry jecz ny pra wnuk puł kow ni ka

Po nad prze ci´t noÊç
To tytuł nowej wystawy Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa
w Rakoniewicach – Oddziału Zamiejscowego Centralnego Muzeum
Pożarnictwa w Mysłowicach. Ekspozycja została poświęcona nestorowi
polskiego pożarnictwa śp. płk. Władysławowi Pilawskiemu. 
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cha rak te ry zu ją się okre ślo nym ze sta wem
in dy wi du al nych cech i kom pe ten cji.

W dniach 30 czerw ca (SA PSP Kra -
ków), 4 lip ca (CS PSP Czę sto cho wa) oraz
6 lip ca (SA PSP Po znań) każ da ze szkół
mo gła po chwa lić się per fek cyj nie przy go -
to wa ny mi uro czy sto ścia mi pro mo cji
na pierw szy sto pień w kor pu sie aspi ranc -
kim oraz wrę cze niem dy plo mów tech ni ka
po żar nic twa. Ewa lu acja efek tów kształ ce -
nia jest jed na ko wa dla wszyst kich szkół
i wy ła nia rów nież oso by, któ rym po ziom
przy go to wa nia za wo do we go po zwa la za -
jąć pierw szą lo ka tę wśród ab sol wen tów. 

Te go rocz ny mi pry mu sa mi zo sta li: 
mł. asp. Ada me usz Sma ruń – śred nia
ocen 5,05 (CS PSP Czę sto cho wa), mł. asp.
Se ba stian Ko ter biak – śred nia ocen 4,65
(SA PSP Po znań), mł. asp. Bar tosz We rmiń -
ski – śred nia ocen 4,30 (SA PSP Kra ków).

Na le ży pod kre ślić, że dro ga do uzy ska -
nia stop nia młod sze go aspi ran ta nie jest ła -
twa. Wy ma ga wie lu wy rze czeń w dą że niu
do osią gnię cia za mie rzo ne go ce lu – w koń -
cu to służ ba! Ab sol wen ci w okre sie na uki
w szko łach zdo by li bez cen ne do świad cze -
nie, któ re już nie dłu go bę dą wy ko rzy sty -
wa li w swo ich jed nost kach. Po nad to
ab sol wen ci stu dium dzien ne go god nie re -
pre zen to wa li szko ły pod czas wszel kich im -
prez spor to wych, szcze bla kra jo we go
i mię dzy na ro do we go. Są wśród nich za -
wod ni cy spor tów po żar ni czych, pił ki siat -

ko wej, pił ki noż nej, te ni sa sto ło we go, spor -
tów wy trzy ma ło ścio wych, bie ga cze, ale
rów nież ho no ro wi krwio daw cy i daw cy
szpi ku kost ne go, uczest ni cy wie lu ak cji
cha ry ta tyw nych.

Uro czy stość pro mo cji i ukoń cze nia
szko ły jest uko ro no wa niem dwu let nie go
pro ce su zdo by wa nia wie dzy i umie jęt no -
ści. Ale to do pie ro po cząt ek wiel kiej stra -
żac kiej przy go dy i ka rie ry w sze re gach
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej oraz ko lej ny
szcze bel w ka rie rze za wo do wej. Fun da -
men tal ny mi cno ta mi stra ża ka są prze cież:
pa trio tyzm, mę stwo, uczci wość, od po wie -

dzial ność, so li dar ność za wo do wa,
a przede wszyst kim za ufa nie do ko le gów,
z któ ry mi w służ bie przy cho dzi po dej mo -
wać trud ne wy zwa nia ra tow ni cze. To rów -
nież sta ra nia o cią głe umac nia nie
za ufa nia spo łecz ne go, któ re od wie lu lat
sy tu uje straż po żar ną na pierw szym miej -
scu. Z ta ką po sta wą utoż sa mia ni są rów -
nież te go rocz ni ab sol wen ci, któ rym
na le ży ży czyć bez piecz nej służ by oraz ty -
lu szczę śli wych po wro tów z ak cji, ilu wy -
jaz dów. Po wo dze nia!

To masz Wi Êniew ski 

Łu kasz Łu ka siak. Go ście w swo ich krót -
kich prze mó wie niach przed sta wi li
prze bieg ka rie ry za wo do wej Wła dy sła -
wa Pi law skie go, je go osią gnię cia
w dzie dzi nie po żar nic twa i ży ciu pry -
wat nym oraz po dzie li li się swo imi oso -
bi sty mi wspo mnie nia mi. Ogrom ne
wra że nie wy war ły szcze gól nie te do ty -
czą ce bez kom pro mi so we go i po nad -
prze cięt ne go po dej ścia puł kow ni ka
do pra cy za wo do wej oraz te uka zu ją ce,
jak cie płą i otwar tą oso bą był w sto sun -
ku do in nych lu dzi. Wy sta wa za wie ra
kil ka dzie siąt pry wat nych fo to gra fii płk.
Wła dy sła wa Pi law skie go, pre zen tu ją -
cych je go ży cie pry wat ne i za wo do we
na prze strze ni 100 lat (od na ro dzin
w 1913 r. do ju bi le uszu set nych uro -
dzin), bo ga ty zbiór me da li i od zna czeń,
za rów no pol skich, jak i mię dzy na ro do -
wych (m. in. Krzyż Ko man dor ski

z gwiaz dą Or de ru Od ro dze nia Pol ski,
Krzyż Ko man dor ski, Ofi cer ski, Ka wa ler -
ski Or de ru Od ro dze nia Pol ski, Zło ty
Krzyż Za słu gi, Or der Sztan da ru Pra -
cy II kla sy, Me dal „Za udział w woj nie
obron nej 1939” czy me da le z Nie miec,
Fran cji, Włoch, Au strii, Ju go sła wii, Cze -
cho sło wa cji i Luk sem bur ga). Mo że my
też zo ba czyć zbiór kil ku dzie się ciu do -
ku men tów – m.in. od pis ak tu uro dze nia
z 1934 r., po świad cze nie oby wa tel stwa
pol skie go z 1933 r., do wód oso bi sty
z 1935 r., me try kę ślu bu 1941 r., do wód
re je stra cyj ny słyn ne go służ bo we go
mo to cy kla So kół z 1938 r., le gi ty ma cje
po żar ni cze, ubez pie cze nio we, woj sko -
we, PCK, eme ry tal ne, no mi na cje na sta -
no wi ska w służ bie po żar ni czej, a tak że
pa miąt ki pry wat ne, jak dy plo my
za osią gnię cia, świa dec twa ukoń cze nia
szko leń i kur sów. Są też na wy sta wie

przy kła dy ory gi nal nych rę ko pi sów,
za po mo cą któ rych puł kow nik przy go -
to wy wał się do od czy tów, re fe ra tów, ar -
ty ku łów i pu bli ka cji książ ko wych,
wy cin ki pra so we z ar ty ku ła mi po świę -
co ny mi bo ha te ro wi oraz z je go wy wia -
da mi, oka zjo nal ne ta bli ce pa miąt ko we
oraz li sty gra tu la cyj ne, przede wszyst -
kim z oka zji set nej rocz ni cy uro dzin
Wła dy sła wa Pi law skie go.

Za pre zen to wa ny zo stał rów nież
nie zwy kle cie ka wy ma te riał fil mo wy
pt. „Ne stor pol skie go po żar nic twa –
płk poż. Wła dy sław Pi law ski”, na krę co -
ny przez TV Wiel ko pol ska w 2017 r.
z ini cja ty wy Ko men dy Wo je wódz kiej
PSP w Po zna niu. Film przed sta wia ży -
cie i służ bę Wła dy sła wa Pi law skie go
opo wie dzia ne przez nie go sa me go. 
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Projekt wzorcowy

Ważna wiadomość dla komendantów
mających w planach budowę

nowych jednostek PSP. Komendant główny
Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier
Leszek Suski zatwierdził „Wytyczne
w sprawie ramowych wymagań
funkcjonalno-użytkowych obiektów strażnic
Państwowej Straży Pożarnej”. Celem
opracowania było stworzenie koncepcji
budynku zapewniającego optymalne
warunki pełnienia służby, właściwe
standardy przechowywania pojazdów
i sprzętu, a także tańszego w eksploatacji.
Przykładem inwestycji skrojonej według
wytycznych jest projekt jednostki Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Legionowie (patrz grafika). Projekt ten
za zgodą Komendy Głównej PSP może
zostać wykorzystany w przedsięwzięciach
inwestycyjnych budowy jednostek PSP
na terenie kraju. R.

Dolnośląski komendant wojewódzki
PSP st. bryg. Adam Konieczny

i dyrektor Korpusu
Pożarniczo-Ratowniczego Kraju
Pardubickiego brig. gen. ing. Miroslav
Kvasniĉka złożyli swoje podpisy
pod planem ratowniczym, który służy

praktycznej realizacji dotychczasowych
uzgodnień o rozwijaniu transgranicznej
współpracy pomiędzy polskimi i czeskimi
strażakami, w ramach programu

„Bezpieczne pogranicze”.
Formalnoprawne ramy tej współpracy
zostały nakreślone w polsko-czeskiej
umowie z 2000 r. o współpracy
i wzajemnej pomocy w przypadku
katastrof, klęsk żywiołowych i innych
nadzwyczajnych wydarzeń, a także

w memorandum o porozumieniu
zawartym przez wojewodę
dolnośląskiego i komendanta
dolnośląskiej PSP oraz ich
odpowiedników kraju
pardubickiego.

Obecnie współpracujące
strony sprecyzowały cele, zakres
i zasady udzielania wzajemnej
pomocy ratowniczej w ramach
przygranicznej współpracy
strażackich jednostek. Taka
praktyczna pomoc ratownicza

zostanie udzielona przez sąsiada zawsze
wówczas, kiedy jedna ze stron uzna to
wsparcie za konieczne. Oczywiście
zagrożenia mogą mieć rozmaity charakter

i dlatego sygnatariusze dokumentu
wyszczególnili długą listę zdarzeń, które
uzasadniają udzielenie wsparcia.
Umieszczono na niej nie tylko działania
ratowniczo-gaśnicze, ale także np.
likwidację skutków klęsk żywiołowych.
Przewidziano ścisłą współpracę w razie
konieczności prowadzenia
poszukiwawczych akcji pod wodą,
katastrof komunikacyjnych itp.

W dokumencie przewidziano także
wspólne szkolenia, ćwiczenia i warsztaty.
Opracowany zostanie ponadto plan
ratowniczego udzielania pomocy
przygranicznej. Zwiększeniu skuteczności
wspólnych działań ratowniczych dobrze
służyła będzie także wymiana informacji
o potencjalnych i rzeczywistych
zagrożeniach na obszarach 25 km po obu
stronach granicy.

Lech Lewandowski

Plan na bez pie czeƒ stwo
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Piel grzym ka stra ̋ a ków

Te go rocz na, XII Ogól no pol ska Pie sza Piel grzym ka Stra ża ków i Ich Ro dzin na Ja sną
Gó rę wy star tu je z War sza wy w nie dzie lę 5 sierp nia po mszy świę tej, któ ra od bę dzie

się o godz. 7.00 w Sank tu arium Mat ki Bo żej Ostro bram skiej w War sza wie przy ul. Ostro -
bram skiej 72. Uro czy ste wej ście piel grzy mów na Ja sną Gó rę prze wi dzia ne jest we wto -
rek 14 sierp nia oko ło godz. 11.30. 

Tra sa piel grzym ki prze bie ga przez wo je wódz twa: ma zo wiec kie, łódz kie, świę to krzy -
skie oraz ślą skie. W piel grzym ce uczest ni czą stra ża cy Pań stwo wej Stra ży Po żar nej i dru -
ho wie z ochot ni czych stra ży po żar nych. Ser decz nie za pra sza my! Szcze gó ły
or ga ni za cyj ne piel grzym ki na www.straz.gov.pl. 
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Ma ło pol ski ko men dant wo je wódz ki
PSP nad bryg. Sta ni sław No wak pod -

pi sał 3 lip ca zak tu ali zo wa ne po ro zu mie nia
z gru pa mi re gio nal ny mi Gór skie go Ochot -
ni cze go Po go to wia Ra tun ko we go – Ju raj -
ską, Kry nic ką, Pod ha lań ską i Be skidz ką. 

Do ku men ty re gu lu ją za sa dy współ -
dzia ła nia w za kre sie wza jem ne go po wia -
da mia nia i in for mo wa nia o zda rze niach
ra tow ni czych w ra mach ob sza rów współ -
dzia ła nia, a tak że or ga ni zo wa nia wspól -
nych szko leń, ćwi czeń i ma new rów.
In te gral ną czę ścią po ro zu mień jest ka ta -
log zda rzeń, opra co wa ny na pod sta wie
zda rzeń rze czy wi stych z okre su 10 lat,
pod czas któ rych by ły pro wa dzo ne wspól -
ne dzia ła nia pod mio tów kra jo we go sys te -
mu ra tow ni czo -ga śni cze go i GOPR.
W ka ta lo gu wska za ne zo sta ły pod mio ty
od po wie dzial ne za or ga ni za cję ak cji ra -

tow ni czych, pod mio ty współ dzia ła ją ce,
a tak że przy pad ki wza jem ne go po wia da -
mia nia o pro wa dzo nych dzia ła niach. 

Na pod sta wie pod pi sa nych po ro zu -

mień wła ści wi te ry to rial nie ko men dan ci
po wia to wi i miej scy PSP pod pi szą szcze -
gó ło we za sa dy współ pra cy na ob sza rze
po wia tów, w któ rych funk cjo nu ją re gio -
nal ne gru py GOPR. 

Szy mon Ja ku biec / KW PSP Kra ków

Ra zem z GOPR
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VMi strzo stwa Pol ski Stra ża ków PSP
w Ko lar stwie Szo so wym za na mi.

17 czerw ca na li nii star tu za mel do wa ło
się 51 za wod ni ków bę dą cych funk cjo na riu -
sza mi PSP z te re nu ca łe go kra ju. Dy stans
do po ko na nia prze bie gał przez ma low ni -
cze te re ny zie mi san do mier skiej. Łącz nie
star tu ją cy mie li do po ko na nia 60 km. Te ren
pięk ny, ale rów nież bar dzo wy ma ga ją cy,
za spra wą licz nych wznie sień, zjaz dów, za -

krę tów. Sło wem – raj dla mi ło śni ków ści ga -
nia się na ro we rach. Mi strzo stwa na sta łe
wpi sa ły się już w ka len darz im prez spor to -
wych PSP współ or ga ni zo wa nych przez Ko -
men dę Głów ną PSP. 

Sy gnał do star tu po da li wspól nie i do -
pin go wa li za wod ni ków licz nie przy by li
go ście, m.in.: świę to krzy ski ko men dant
wo je wódz ki PSP nad bryg. Adam Czaj ka,
po mor ski ko men dant wo je wódz ki PSP
nad bryg. To masz Ko mo szyń ski, przed sta -
wi ciel ko men dan ta głów ne go PSP st.
bryg. Piotr Ka li now ski, ślą ski ko men dant
wo je wódz ki PSP st. bryg. Ja cek Klesz czew -
ski, opol ski ko men dant wo je wódz ki PSP

st. bryg. Krzysz tof Kę dryk,
a tak że dy rek tor wy ści gu asp.
sztab. Krzysz tof An du ra. 

Za wo dy ko men to wał je -
den z naj wy bit niej szych ko -
men ta to rów i znaw ców
ko lar stwa w Pol sce Wło dzi -
mierz Re zner, któ ry swo imi
umie jęt no ścia mi pro wa dze -
nia re la cji do dat ko wo mo ty -
wo wał za wod ni ków
do jesz cze więk sze go wy sił -
ku, a ki bi ców do wzmo żo ne -
go do pin gu. Zwy cięz ców
uho no ro wa li or ga ni za to rzy

oraz za pro sze ni go ście, na cze le z nad -
bryg. Ada mem Czaj ką i st. bryg. Pio trem
Ka li now skim. Każ dy z wy róż nio nych za -
wod ni ków oprócz me da li oraz na gród rze -
czo wych w ro ku upa mięt nia ją cym set ną

rocz ni cę od zy ska nia przez Pol skę nie pod -
le gło ści otrzy mał bia ło -czer wo ną szar fę.

A oto wy ni ki mi strzostw: 
Kla sy fi ka cja dru ży no wa:
1. KW PSP Go rzów Wiel ko pol ski
2. KW PSP Szcze cin
3. KW PSP Ka to wi ce
Kla sy fi ka cja ge ne ral na ko biet:
1. Ju sty na Ko rze niew ska (KW PSP Go -

rzów Wiel ko pol ski)
Kla sy fi ka cja ka te go ria A (do 29 lat):
1. Kon rad To ma szew ski (KP PSP Ostro -

wiec Świę to krzy ski)
2. Ma te usz Je gier (KM PSP Opo le)
3. Pa weł Mró zek (KW PSP Ka to wi ce)
Kla sy fi ka cja ka te go ria B (30-39 lat):
1. Mar cin Ka sprzyk (KP PSP Boch nia)
2. Szy mon Ko szy kow ski (KP PSP Oła wa)
3. Ma ciej Iw ko (re pre zen tant PSP Lu bu -

skie)
Kla sy fi ka cja ka te go ria C (40-49 lat):
1. Ma ciej Chmie lew ski (KM PSP Szcze -

cin)
2. Ro bert Koj (KP PSP Pa jęcz no)
3. Ro bert Susz czyń ski (re pre zen tant

PSP Lu bu skie)
Kla sy fi ka cja ka te go ria D (50 lat i po wy -

żej):
1. Grze gorz Ka len ko (KW PSP Szcze cin)
2. Bog dan Ziem ba (KP PSP Ja sło)
3. Adam Urban (OSP To po la Ma ła)

An drzej Wło dar czyk

Ro we rem na po dium
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Jesz cze nie tak daw no te mu za wód stra ża ka, ofi ce ra PSP był
w Pol sce do me ną męż czyzn. To już jed nak prze szłość, a pa ni na -
le ży do gro na ko biet, któ re w twier dzy ty po wo mę skich pro fe sji
zro bi ły ko lej ny wy łom.

Ko bie ty w stra ży po żar nej by ły, są i bę dą, a w 1997 r. otwo rzy ły
się dla nich drzwi na dzien ne stu dia w Szko le Głów nej Służ by Po żar -
ni czej w War sza wie. W tym wła śnie ro ku do eg za mi nów wstęp nych
przy stą pi ło kil ka dziew czyn, wśród nich ja. Na pierw szy rok stu diów
zo sta ły przy ję te czte ry: Ali cja Ka zi mier czak, Iza be la Woj cie chow ska,
Agniesz ka De ber na i ja. Spo tka ły śmy się w war szaw skiej SGSP i ra -
zem stu dio wa ły śmy. A po tem, po pro mo cji, choć każ da ru szy ła
w swo ją stro nę, wszyst kie je ste śmy w służ bie i do dziś utrzy mu je my
ze so bą ser decz ne kon tak ty. Spo ty ka my się też re gu lar nie z ca łym
rocz ni kiem w ko lej ne rocz ni ce ukoń cze nia stu diów i pro mo cji
na pierw szy sto pień ofi cer ski.

Mó wi się, że ci pierw si – a w tym wy pad ku te pierw sze – prze -
cie ra ją szlak i dla te go ma ją naj trud niej.

Rze czy wi ście, w 1997 r. ja ko pierw sze sko rzy sta ły śmy z no we go
pra wa, że stu dia na uczel ni stra żac kiej mo gą pod jąć tak że ko bie ty.
Z te go punk tu wi dze nia moż na po wie dzieć, że to ro wa ły śmy dro gę
na szym na stęp czy niom. Ja mia łam wów czas 19 lat i wła śnie zda łam
ma tu rę. Szcze rze mó wiąc, pla no wa łam, że bę dę zda wa ła na Po li tech -
ni kę Wro cław ską, ale wy szło ina czej. 

Sa mo tak wy szło?
Nie zu peł nie sa mo. Za in spi ro wał mnie brat, któ ry był wte dy

na czwar tym ro ku stu diów w SGSP. To on przy wiózł do do mu in -
for ma cję, że do szko ły bę dą przyj mo wa ne rów nież dziew czy ny. Za -

sko czył mnie tym. W pierw szej chwi li po my śla łam, że to chy ba nie
dla mnie. Ale po na my śle i roz mo wach z bli ski mi uzna łam, że war -
to spró bo wać. Wcho dzi łam w do ro słość i zda wa łam so bie spra wę,
że te raz pod ję te de cy zje mo gą za wa żyć na ca łym mo im ży ciu.
Osta tecz nie po sta no wi łam zło żyć do ku men ty za rów no na po li -
tech ni kę, jak i do szko ły po żar ni czej. Z na sta wie niem: póź niej się
zo ba czy.

W myśl za sa dy, że prze zor ny za wsze ubez pie czo ny. A co za de -
cy do wa ło?

Eg za mi ny, a po za tym ogól ne wra że nie z pierw sze go kon tak tu
z uczel nią. Istot ne by ło też to, że naj pierw zda wa łam na stu dia w szko -
le po żar ni czej. Oka za ło się, że po szło mi do brze. Zda łam, zo sta łam
przy ję ta. Klam ka więc za pa dła i w sierp niu po je cha łam na dwu mie -
sięcz ny obóz kan dy dac ki.

I wte dy pew nie en tu zjazm nie co stop niał?
No cóż, to był rze czy wi ście świat in ny od te go, któ ry zna łam. Dys -

cy pli na, re gu la mi ny, co dzien ny ry gor i wy czer pu ją cy wy si łek fi zycz ny.
Do do mu moż na by ło za dzwo nić, ale tyl ko z dy żur ki i rzad ko, ewen -
tu al nie na pi sać list.

Z czym naj trud niej by ło so bie po ra dzić?
Naj waż niej sze by ło men tal ne prze sta wie nie się na zu peł nie in ne

wa run ki funk cjo no wa nia – zna czą ce ogra ni cze nie sa mo dziel no ści
i nie za leż no ści na rzecz pod po rząd ko wa nia re gu la mi nom i prze ło -
żo nym. Mu sia łam też na brać pew ne go dy stan su do tej no wej rze -
czy wi sto ści i za ak cep to wać ją. Nie po wiem, by ły chwi le, kie dy
mia łam wszyst kie go dość, ale wy trwa łam. Ko le żan ki, z któ ry mi dzie -
li łam na miot i co dzien ne pro ble my, też da ły ra dę. Te raz, z per spek -
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W OGNIU PYTAŃ

Prze cie ra łam 
Niekiedy kobieta ma silniejszą
psychikę niż niejeden mężczyzna.
Z wieloletnich doświadczeń
zdobytych w służbie coś niecoś
o tym wiem – o swoich strażackich
doświadczeniach opowiada 
mł. bryg. Agnieszka Mendelska,
zastępca komendanta
powiatowego PSP w Kamiennej
Górze.
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ty wy cza su, wiem, że nie ty le eg za mi ny, co wła śnie ten obóz to był
mój pierw szy, bar dzo waż ny krok na dro dze do za wo du ofi ce ra po -
żar nic twa.

A ja ki był ko lej ny?
W szko le peł ni li śmy 24-go dzin ne służ by w jed no st ce ra tow ni czo -

-ga śni czej, w któ rej re al nie ze tknę li śmy się z dzia ła nia mi pod czas zda -
rzeń. Pa mię tam jed no z nich – po żar miesz ka nia. Na miej scu oka za ło
się że w miesz ka niu wła ści ciel na gro ma dził tak ogrom ną ilość ma te -
ria łów, pa pie ru, szmat, kar to nów, pu szek, że nie moż na by ło się w ogó -
le po ru szać. We wła snym miesz ka niu zro bił śmiet ni sko, a my
prze ci ska li śmy się przez nie jak w wy drą żo nych tu ne lach. Pa no wał
tam strasz li wy smród, a po ko je wy peł niał gę sty dym. Na ko niec oka -
za ło się jesz cze, że wła ści ciel w cza sie te go po ża ru zmarł. By ło to dla
mnie trud ne do świad cze nie, ale w za wo dzie stra ża ka trze ba być przy -
go to wa nym i na ta kie sy tu acje.

Więc mo że jed nak nie jest to za wód dla ko biet?
Ależ skąd, męż czyź ni też róż nie re agu ją. Po za tym nie kie dy ko bie -

ta ma sil niej szą psy chi kę niż nie je den męż czy zna. Z wie lo let nich do -
świad czeń zdo by tych w służ bie coś nie coś wiem na ten te mat. 

Spo ro jest tych do świad czeń?
Tro chę się ich na zbie ra ło. Kie dy la tem 2002 r. je cha łam po pro mo -

cji do mo jej ma cie rzy stej ko men dy PSP w Wał brzy chu, mia łam oczy -
wi ście pew ne wy obra że nia, jak to bę dzie. By ło też tro chę tre my, ale
i po czu cie wła snej war to ści. Bo chcę za zna czyć, że nie tyl ko po myśl -
nie ukoń czy łam stu dia w SGSP, ale też sko rzy sta łam ze świe żo wpro -
wa dzo nej wów czas moż li wo ści po zo sta nia jesz cze rok na uczel ni
i uzy ska nia ty tu łu ma gi stra. 

Po szła pa ni za cio sem?
Nie tyl ko ja, moż li wość tę mia ło dwa na ście osób z na sze go rocz ni -

ka, wśród nich Ala. W re zul ta cie zo sta ły śmy pierw szy mi ko bie ta mi
w kra ju, któ re ukoń czy ły w SGSP stu dia ofi cer skie i jed no cze śnie ma -
gi ster skie. 

I co, opła ci ło się?
Z jed nej stro ny nie wąt pli wie zy ska ły śmy, bo zdo by ły śmy grun tow -

ne wy kształ ce nie. Z dru giej o rok póź niej otrzy ma ły śmy gwiazd ki ofi -
cer skie, co mu sia ło od bić się na awan sach w ko lej nych stop niach
służ bo wych. Jak to w ży ciu, za wsze jest coś za coś. Uwa żam jed nak,
że ko niec koń ców to mi się opła ci ło. Choć by dla te go, że nie mu sia łam
uzu peł niać wy kształ ce nia póź niej, kie dy już pra co wa łam, za ło ży łam
ro dzi nę i zo sta łam mat ką. 

Czy rze czy wi stość w ma cie rzy stej ko men dzie od po wia da ła
ocze ki wa niom świe żo upie czo nej pa ni ofi cer?

No cóż, po wie dzia ła bym, że by ła pro za icz na. By ło la to, okres urlo -
po wy, więc bra ko wa ło lu dzi. Skie ro wa no mnie do wy dzia łu ope ra -
cyj no -szko le nio we go, a w prak ty ce peł ni łam dy żu ry na sta no wi sku
kie ro wa nia, gdzie aku rat w tym cza sie naj bar dziej te bra ki się od czu -
wa ło. Póź niej to się zmie nia ło. Rów no cze śnie by łam w gru pie ope -
ra cyj nej ko men dan ta miej skie go PSP, po wie rzo no mi też za da nia
zwią za ne ze współ pra cą z jed nost ka mi OSP na te re nie po wia tu,
w tym pro wa dze nie in spek cji go to wo ści bo jo wej, kur sów szko le nio -

wych dla dru hów. Nie po wiem, mia łam spo ro za jęć i na dal du żo się
uczy łam.

To zna czy? 
Ist nie je teo ria i jest prak ty ka. Dy plom, choć by z naj lep szy mi oce -

na mi, to jesz cze nie wszyst ko. Tak na praw dę do pie ro w ko men dzie,
pod czas ko lej nych ak cji, w pra cy z ludź mi, w ob li czu ko niecz no ści po -
dej mo wa nia trud nych de cy zji zdo by wa się to wszyst ko, co czy ni z ab -
sol wen ta uczel ni ra so we go stra ża ka. Ze mną by ło po dob nie. Mo im
pierw szym na uczy cie lem prak tycz ne go rze mio sła stra żac kie go był
ów cze sny na czel nik wy dzia łu ope ra cyj no -szko le nio we go Krzysz tof
Ja go dziń ski. Wspa nia ły czło wiek, zna ko mi ty fa cho wiec. 

Dziś obec ność ko biet w PSP nie ro bi już na ni kim wra że nia. Ale
ko bie ty na do wód czych sta no wi skach to jed nak wciąż rzad kość.
Na wią zu ję oczy wi ście do pa ni nie daw ne go awan su na sta no wi -
sko za stęp cy ko men dan ta po wia to we go PSP w Ka mien nej Gó rze.
W śro do wi sku stra żac kim na Dol nym Ślą sku by ło to nie co dzien -
ne wy da rze nie.

Ale nie tak cał ko wi cie od osob nio ne. W nie od le głej prze szło ści, bo
do 2008 r., za stęp cą ko men dan ta po wia to we go PSP w Je le niej Gó rze
by ła st. kpt. Zu zan na Szu le ta. A zu peł nie nie daw no, w 2014 r., za koń -
czy ła czyn ną służ bę st. kpt. An na Cze kań ska, któ ra ja ko do wód ca JRG
PSP w Bo ga ty ni by ła na pierw szej li nii wal ki z roz ma ity mi za gro że nia -
mi. Tak więc nie je stem sa ma w gro nie stra żac kich do wód ców. 

Jak ra dzi so bie pa ni z no wy mi obo wiąz ka mi?
Nie ukry wam, że waż ne jest dla mnie do świad cze nie, któ re już

zdo by łam, a któ re sta no wi nie zbęd ne uzu peł nie nie wie dzy zdo by tej
na stu diach. W Ko men dzie Miej skiej PSP w Wał brzy chu peł ni łam służ -
bę na kil ku róż nych sta no wi skach, ostat nio – kie row ni ka sek cji ds.
kon tro l no -roz po znaw czych, dzię ki cze mu nie zo sta łam za szu flad ko -
wa na. To się przy da je obec nie, kie dy od li sto pa da ubie głe go ro ku je -
stem za stęp cą ko men dan ta po wia to we go PSP w Ka mien nej Gó rze.

Po wie rzo no pa ni ja kąś kon kret ną dział kę?
W ob sza rze mo jej od po wie dzial no ści mie ści się nad zór nad jed -

nost ką ra tow ni czo -ga śni czą, wy dzia łem ope ra cyj no -szko le nio wym,
a tak że sta no wi skiem ds. kon tro l no -roz po znaw czych. Do te go do cho -
dzi współ pra ca z jed nost ka mi OSP z po wia tu. Na wia sem mó wiąc, zjeź -
dzi łam już ca ły po wiat i od wie dzi łam wszyst kie OSP, za po zna jąc się
z ich spe cy fi ką i pro ble ma mi. Do te go są dy żu ry ko men danc kie i za -
da nia bie żą ce, zwią za ne z co dzien ną pra cą ko men dy. To tak w naj -
więk szym skró cie.

Czy li lek ko nie jest?
Nikt mi nie obie cy wał, że bę dzie lek ko, ła two i przy jem nie. Ja ko ofi -

cer PSP, a jed no cze śnie mat ka i żo na, wie le obo wiąz ków mu szę ja koś
ze so bą go dzić. Co dzien nie do jeż dżam do pra cy 20 km. A po nie waż
mam 13-let nią cór kę Olę i 1,5-rocz ne go syn ka Ka ro la, więc z oczy wi -
stych wzglę dów je stem w do mu po trzeb na. Czas pra cy na mo im sta -
no wi sku jest zaś nie nor mo wa ny, co ozna cza, że wszyst ko się mo że
zda rzyć. Ale jest i dru ga stro na me da lu. Mam ogrom ne wspar cie ze
stro ny mę ża i ca łej ro dzi ny. W su mie da je my ra dę, choć nie ukry wam,
że nie rzad ko ży ję w bie gu. 

Nie ża łu je pa ni tych stu diów na po li tech ni ce?
Cza sem za sta na wia łam się, jak pew nie każ dy z nas, co by by ło, gdy -

by. Czło wie ka na cho dzą prze cież róż ne re flek sje na te mat do ko na -
nych ży cio wych wy bo rów. Mo ja kon klu zja jest jed nak za wsze ta sa ma:
pod ję łam do brą de cy zję i dziś zro bi ła bym tak sa mo. 

roz ma wiał Lech Le wan dow ski

szla ki



ko ło 22.35 dzwo ni te le fon z CPR
i po chwi li po ja wia się for mat ka:
„Zgła sza ją cy wi dzi kłę by dy mu ze

swo je go bal ko nu” na te re nach by łych za kła -
dów Bo ru ty. Obec nie ten te ren funk cjo nu je
pod na zwą Park Prze my sło wy Bo ru ta Zgierz.
Po wstał w 2003 r. na te re nie po by łych Za -
kła dach Prze my słu Barw ni ków Bo ru ta SA. 

Pierw szy wy jazd
Na tych miast dys po no wa ne są za stę py

z JRG Zgierz GBA i GCBA. Z da le ka wi dać
uno szą cy się nad by ły mi za kła da mi dym,
wzra sta po ziom ad re na li ny we krwi, ser ce
za czy na co raz szyb ciej bić, a w gło wie po ja -
wia ją się róż ne do my sły: co się tam dzie je.
Pierw sze za stę py do jeż dża ją na miej sce już
po 6 min, jest wśród nich do wód ca zmia ny,
na zy wa ny przez ko le gów Ba na nem – do -
świad czo ny po dzia ło wiec, z 24-let nim sta -
żem. Na tych miast pro si sta no wi sko kie -
ro wa nia o do dat ko we SIS z po wia tu i już wie,
że nie bę dzie to ła twa ak cja. Pali się skła do -
wi sko od pa dów, o któ rym ostat nio by ło gło -
śno w pra sie i me diach. 

Pło nie hał da śmie ci oko ło 100 x 20 m
o wy so ko ści 8 m. Po żar bar dzo szyb ko się
roz prze strze nia i obej mu je co raz więk szą
część ma te ria łów pal nych uło żo nych w sto -
sy – spra so wa ne be le o wy mia rach 1,3 x 1,3
x 1 m, za wie ra ją ce two rzy wa prze zna czo ne

do re cy klin gu, pla sti ko we bu tel ki, fo lie, opa -
ko wa nia z two rzyw sztucz nych. Ca ła po -
wierzch nia skła do wi ska to oko ło 3,5 ha. 

W pierw szej fa zie dzia łań po da wa ne są
trzy prą dy ga śni cze na pa lą ce się pry zmy.
KDR, mi mo że po żar po wstał na otwar tej
prze strze ni, pro si o odłą cze nie na pię cia, po -
nie waż nad skła do wi skiem prze bie ga osiem
li nii wy so kie go na pię cia (WN) 110 kV. W bez -
po śred nim są siedz twie skła do wi ska znaj -
du je się Elek tro cie płow nia PGE, je dy nie
stam tąd moż na odłą czyć na pię cie. Ba nan
kon tak tu je się z pra cow ni kiem PGE, któ ry
wy łą cza na tych miast trzy li nie prze sy ło we.
Z po zo sta ły mi jest du żo więk szy pro blem.
Na tych mia sto we wy łą cze nie na pię cia na
nich mo że spo wo do wać uszko dze nie tur bi -
ny o war to ści oko ło 50 mln zł. Ko niecz ne jest
jej wy chło dze nie, stąd zwło ka. Trwa wal ka
z cza sem, po da wa nie wo dy pod li nię WN
stwa rza ol brzy mie za gro że nie dla ra tow ni -
ków. Z chwi lą wy łą cze nia na pię cia po oko -
ło 2 min dwie z ośmiu li nii WN prze pa la ją się
i spa da ją na skła do wi sko. Na szczę ście ja ko
pierw sze te, w któ rych nie ma już prą du. 
Ni ko mu nic się nie sta ło – ulga. 

W gło wie chwi lo wa pust ka i bez rad ność.
Choć ma się za ufa nie do swo ich lu dzi, to za -
wsze z ty łu gło wy tli się oba wa o ich zdro wie
i ży cie. Każ dy z nich ma prze cież ro dzi nę,
a mo że stać się ofia rą nisz czy ciel skie go

ognia. Ze Zgie rza do jeż dża GCBA 8/50, lecz
tyl ko z kie row cą, bo po zo sta łe dzie więć
osób wal czy już z ży wio łem. 

Po żar ma do sko na łą po żyw kę w po sta ci
du żej ilo ści pal nych ma te ria łów o wy so kim
cie ple spa la nia (oko ło 46 MJ/kg) i du żej ilo -
ści tle nu do star cza ne go przez wie ją cy wiatr.
Z uwa gi na ol brzy mie pro mie nio wa nie
ciepl ne i brak moż li wo ści po da nia wo dy
na znacz ną od le głość wy ko rzy sta ne zo sta ją
trzy dział ka prze no śne znaj du ją ce się na sa -
mo cho dach.

W sta no wi sku kie ro wa nia ury wa ją się te -
le fo ny od miesz kań ców Zgie rza i oko licz -
nych miej sco wo ści, wpły wa ją ko lej ne
for mat ki. Ha łas dzwo nią cych te le fo nów, ko -
niecz ność pro wa dze nia ko re spon den cji ra -
dio wej oraz wpro wa dza nia na bie żą co
da nych do sys te mu SWD znacz nie utrud nia
pra cę dy żur nych i wy ma ga ol brzy mie go
sku pie nia. Każ dy zgła sza ją cy nie tyl ko prze -
ka zu je in for ma cję o po ża rze, chce się rów -
nież do wie dzieć, czy za cho dzi po trze ba
ewa ku acji, czy jest ska żo ne po wie trze.

Na miej sce do cie ra ją ko lej ne SIS z po wia -
tu, któ re na tych miast wpro wa dza ne są
do dzia łań. Po da wa ne są ko lej ne prą dy ga -
śni cze z uży ciem prze no śnych i sa mo cho do -
wych dzia łek i prą dow nic. 

Oko ło 23.20 po żar na dal nie jest opa no -
wa ny. Na miej sce przy jeż dżam ja, czy li au tor
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Po ̋ar
jak hy dra

TO MASZ MA TU SIAK

Służba 25 maja przebiega dość spokojnie, zaledwie kilka
nieskomplikowanych zdarzeń, kilka wyjazdów do traw, owadów, jedna
kolizja... Każdy ma nadzieję na spokojną noc. Niestety, nie tym razem. 

O
fot. To masz Ma tu siak (2)



ni niej sze go tek stu, by spra wo wać funk cję
rzecz ni ka pra so we go i udzie lać in for ma cji
me diom, któ re w tej spra wie nie da wa ły nam
spo ko ju przez ca ły ty dzień trwa nia ak cji. 

Oko ło pół no cy na miej scu pra cu je już 25
za stę pów. Z uwa gi na roz le głość te re nu ak -
cji zo sta je ona po dzie lo na na IV od cin ki i na -
stę pu je przy dział od po wied nich ka na łów
ra dio wych. Z po wo du wciąż nie wy star cza ją -
cych sił i środ ków do sta ję sta cję i swój 
od ci nek. Pra cu je my wzdłuż trzech ulic: Kwa -
so wej, Bo ru ty i Ener ge ty ków. Po żar gwał -
tow nie się roz prze strze nia i obej mu je
ma te ria ły pla sti ko we na gro ma dzo ne w sta -
lo wej ha li od stro ny uli cy Ener ge ty ków o po -
wierzch ni oko ło 2 tys. m², w któ rej rów nież
skła do wa ne są od pa dy. Pro mie nio wa nie
ciepl ne jest na ty le du że, że po żar za gra ża
znaj du ją ce mu się po prze ciw le głej stro nie
uli cy Ener ge ty ków za kła do wi zwięk szo ne go
ry zy ka wy stą pie nia po waż nej awa rii prze -
my sło wej Bren n tag Pol ska Sp. z o.o. (mój od -
ci nek bo jo wy), w któ rym kon fek cjo no -
wa na jest che mia prze my sło wa i spo żyw cza.
Przy jeż dża ją cy na miej sce stra ża cy nie wie -
dzą, co jest za ich ple ca mi, ja nie ste ty wiem.
Strach po my śleć, co by by ło, gdy by…

Oko ło godz. 00.30 tem pe ra tu ra ścian ze -
wnętrz nych za kła du Bren n tag wy no si oko -
ło 140 st. C. Po da wa ne są prą dy wo dy
w obro nie na ha lę, by schło dzić jej po -
wierzch nię, oraz w na tar ciu na pa lą cą się ha -
lę, któ ra ule gła czę ścio we mu za wa le niu.
W dzia ła niach po le ga ją cych na chło dze niu
ścia ny ze wnętrz nej uczest ni czą rów nież pra -
cow ni cy za kła du, uży wa jąc li nii ga śni czych
z hy dran tów we wnętrz nych. 

Ko lej ne SIS
Na po le ce nie KDR dys po no wa ne są ko -

lej ne SIS z te re nu wo je wódz twa łódz kie go,
w tym Wo je wódz ki Od wód Ope ra cyj ny oraz
Spe cja li stycz na Gru pa Ra tow nic twa Che -
micz ne go – do mo ni to ro wa nia skła du po -
wie trza i za gro że nia tok sycz ny mi związ ka mi
po wsta ły mi pod czas pro ce su spa la nia. Usta -
lo no, że ra tow ni cy pra cu ją cy od stro ny za -
wietrz nej mu szą być ko niecz nie wy po sa że ni
w sprzęt OUO. Sprzęt po mia ro wy wy ka zał
stę że nie tlen ku wę gla w ob rę bie sta no wisk
ga śni czych po stro nie za wietrz nej na po zio -
mie do 50 ppm CO.

Z uwa gi na znacz ne pro mie nio wa nie
ciepl ne wo da po da wa na jest z dzia łek sa mo -
cho do wych i prze no śnych. Za pa da de cy zja
o po da niu środ ka pia no twór cze go, jed nak
po da na pia na cięż ka oka zu je się ma ło sku -

tecz na. Zwar ta struk tu ra pa lą ce go się ma te -
ria łu two rzy ła ro dzaj sko ru py i unie mo-
ż li wia ła wnik nię cie środ ka ga śni cze go we -
wnątrz. 

Zmia na kie run ku wia tru oraz sku tecz ne
dzia ła nia w obro nie uchro ni ły za kład Bren n -
tag przed po ża rem, jed nak za gro żo ny zo sta -
je bu dy nek miesz kal ny znaj du ją cy się
po stro nie pół noc nej oraz dwa bu dyn ki mu -
ro wa ne o po wierzch ni za bu do wy ok. 4,5 
i 3 tys. m² umiej sco wio ne na dział ce ob ję tej
po ża rem od stro ny za chod niej. 

Słup ognia nad pło ną cym skła do wi skiem
ma wy so kość kil ku dzie się ciu me trów, wi dać
go z kil ku ki lo me trów i jest ja skraw szy niż
świa tło sło necz ne. W od da li sły chać wciąż
nad jeż dża ją ce po jaz dy. Czu je my, że trze ba
zro bić wszyst ko, że by wy grać z ży wio łem.

I choć na stęp ne go dnia o godz. 6.00
na miej scu zda rze nia jest już po nad 50 za -
stę pów stra ży i po nad 250 stra ża ków, sy tu -
acja po ża ro wa na dal jest nie opa no wa na. 

Prze ło mo wy mo ment
Oko ło godz. 13.00 uda je się zlo ka li zo wać

po żar, cho ciaż wciąż nie wy glą da to naj le -
piej, bo ży wioł, choć osła bio ny, wciąż się
pod no si i sta je do wal ki. Wi dać, że nie po wie -
dział jesz cze ostat nie go sło wa. 

Oko ło 14.00 zo sta je utwo rzo ne sta no wi -
sko do wo dze nia dla KDR w SCDł Mer ce des
z KW PSP w Ło dzi. Tam ana li zo wa no sy tu -
ację, pro gno zo wa no jej roz wój oraz po dej -
mo wa no de cy zje zmie rza ją ce do naj sku-
tecz niej szej or ga ni za cji ak cji.

Po mi mo pięk ne go sło necz ne go dnia
słoń ce wy glą da tak, jak by by ło za ćmie nie.
Skła do wi sko spo wi ja czar ny, gę sty dym,
uno szą cy się na kil ka set me trów w gó rę.
Na miej scu pra cu ją wszyst kie służ by, m.in.
Pań stwo wa Straż Po żar na, Po li cja, Straż Miej -
ska, WCZK, PZCK, MCZK, Wo je wódz ki In -
spek to rat Ochro ny Śro do wi ska. Z ich
przed sta wi cie li zo sta je po wo ła ny sztab kry -
zy so wy. 

Prze by wam na miej scu dzia łań już 22. go -
dzi nę, po dob nie jak in ni stra ża cy. Każ dy jest
już zmę czo ny i ma rzy o pod mia nie. Po strze -
ga nie rze czy wi sto ści i po dej mo wa nie de cy -
zji sta je się co raz trud niej sze. Nie je ste śmy
ro bo ta mi, po trzeb ny jest nam od po czy nek
i sen – to je dy na rzecz, o któ rej te raz ma rzy -
my. 

Zmia na na sta no wi skach do wód czych
zo sta je usta lo na na godz. 8.00 i 20.00, po zo -
sta łe za stę py zmie nia ją się rów nież co
12 godz.

W nie dzie lę ra no na miej scu nie uby wa
stra ża ków, a przy by wa sześć cięż kich za stę -
pów spo za wo je wódz twa – SiS COO. 

Mi mo pra cy w apa ra tach OUO w bez po -
śred nim są siedz twie po ża ru, na hał dach oraz
w pół ma skach prze ciw py ło wych w dal szej
od le gło ści od po ża ru każ dy z nas po prze -
bu dze niu ma chry pę – praw do po dob nie
od tok sycz nych związ ków, któ re nie wąt pli -
wie wchło nę li śmy przez dro gi od de cho we.
Ta ka służ ba... Z ba dań wy ko na nych przez
Cen tral ny Ośro dek Ana li zy Ska żeń i WIOŚ
wy ni ka jed no znacz nie, że w od le gło ści oko -
ło 20 m od źró dła po ża ru wy kry to obec ność
ben ze nu, to lu enu, ety lo ben ze nu, sty re nu
i in nych wę glo wo do rów aro ma tycz nych
i pier ście nio wych. Oko ło 200 m od miej sca
zda rze nia stwier dzo no w po wie trzu dwu -
tlen ki siar ki, ety lo ben zen, o -ksy len. Te cha -
rak te ry stycz ne za nie czysz cze nia wy dzie la ją
się pod czas spa la nia two rzyw sztucz nych. 

Na wnio sek pre zy den ta Zgie rza zo sta ją
zwo ła ne po sie dze nia szta bu za rzą dza nia
kry zy so we go. Ich za da niem jest wy pra co wa -
nie kon cep cji w za kre sie prze wi dy wa nych
dłu go trwa łych dzia łań ra tow ni czo -ga śni -
czych, ich za bez pie cze nia lo gi stycz ne go
oraz in for mo wa nia lo kal nej lud no ści o spo -
so bie za cho wy wa nia się. Pod ję to m.in. de cy -
zję o ko niecz no ści spro wa dze nia na miej sce
zda rze nia cięż kie go sprzę tu bu rzą ce go, któ -
ry roz po czął pra cę w nie dzie lę oko ło po łu -
dnia. 
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W działaniach podczas całej akcji brało
udział:
� 268 pojazdów z jednostek JRG, 726
osób
� 118 pojazdów z jednostek OSP KRSG,
502 osoby
� 35 pojazdów z jednostek OSP spoza
KRSG, 179 osób
� 3 pojazdy z jednostek WOP, 18 osób,
co łącznie oznacza zaangażowanie w ak-
cję 424 pojazdów i 1425 osób 

Da ne z po ża ru
� pod czas dzia łań lek kie mu wy pad ko wi
ule gło czte rech stra ża ków, 
� zu ży to 16 t środ ka pia no twór cze go,
� stra ty osza co wa no na po zio mie
3 mln 325 tys. zł, przy czym su ma ta nie
uwzględ nia strat spo wo do wa nych wy -
mia ną li nii ener ge tycz nych,
� ura to wa no mie nie war to ści oko ło
50 mln zł – przede wszyst kim bu dy nek
fir my Bren n tag,
� ilość zu ży tej wo dy: z da nych ZWiK wy -
ni ka, że w fa zie naj więk sze go roz wo ju
po ża ru z sa mej sie ci wo do cią go wej po -
bie ra no oko ło 350 m³/h (nie uwzględ nio -
no po bo ru z rze ki i zbior ni ka na te re nie
oczysz czal ni ście ków),
� koszt zu ży tej wo dy z sie ci miej skiej to
oko ło 120 tys. zł.

Po dwóch dniach na miej scu zda rze nia
wszyst ko pra cu je jak w ze gar ku. Każ dy wie,
co ma ro bić, za co jest od po wie dzial ny, łącz -
ność dzia ła bez za rzu tów, nie bra ku je pa li -
wa, usta lo ne są pod mia ny. Po sił ki ser wo-
wa ne są trzy ra zy na do bę – cza sa mi na wet
coś słod kie go, co jest mi łą od skocz nią od za -
pa chu pa lo ne go pla sti ku.

Dzia ła nia w ko lej nych dniach wła ści wie
są do sie bie bar dzo po dob ne, a szyb kość ich
prze bie gu uza leż nio na jest od wpro wa dzo -
ne go do ak cji cięż kie go sprzę tu (ko pa rek
i fa dro mów). Stop nio wo roz war stwia on hał -
dy spa lo ne go i jesz cze pa lą ce go się ma te ria -
łu, któ re na stęp nie prze le wa ne są wo dą.
Rów no cze śnie do ga sza ne są wciąż po wsta -
ją ce ogni ska po ża ru. Od wtor ku stop nio wo
do jed no stek ma cie rzy stych wra ca ją za stę -
py, któ re na po le ce nie KDR koń czą dzia ła nia.

1 czerw ca na miej scu ak cji zo sta ją już tyl -
ko dwa za stę py, a my cie szy my się jak dzie -
ci, prze ka zu jąc miej sce zda rze nia oko ło
18.20, ży cząc so bie, by ni gdy wię cej. 

Przez ko lej ny ty dzień na skła do wi sku pra -
cu je po li cja i pro ku ra tu ra oraz ener ge ty cy,
któ rzy za kła da ją no we li nie ener ge tycz ne
WN.

Ży cze nie wy po wie dzia ne w Dzień Dziec -
ka nie ste ty się nie speł ni ło – ogień po wsta -
wał ni czym Fe niks z po pio łów. Na miej scu
zda rze nia od za koń cze nia dzia łań by li śmy
jesz cze 28 ra zy, kil ka ra zy we zwa nie do ty czy -
ło alar mów fał szy wych. Dzi siaj pa nu je już
spo kój. Każ dy bio rą cy udział w tej ak cji zo -
sta wił przy niej cząst kę sie bie. Dzię ku ję za to.

Za opa trze nie wod ne
Dłu go trwa ła ak cja to wy zwa nie pod

wzglę dem zbu do wa nia za opa trze nia wod ne -
go. W pierw szej fa zie po ża ru oprócz sie ci hy -
dran to wej do ce lów za opa trze nia wod ne go
wy ko rzy sta no zbior nik na wo dy opa do we
znaj du ją cy się na dział ce ob ję tej po ża rem.

Wy daj ność sie ci hy dran to wej przy tak
wy so kiej in ten syw no ści po da wa nia wo dy
oka za ła się nie wy star cza ją ca, za cho dzi ła ko -
niecz ność jej do wo że nia z po bli skiej rze ki,
od da lo nej o oko ło 1,5 km od miej sca zda rze -
nia. Do te go ce lu wy ko rzy sta no pom pę wy -
so kiej wy daj no ści z JRG Zgierz. Wy ko na no
rów nież spię trze nie na tej rze ce, wy ko rzy stu -
jąc wor ki z pia chem. Jed no cze śnie po przez
MCZK po pro szo no o pod nie sie nie ja zu
na sta wie miej skim, któ ry po łą czo ny jest
z rze ką, by zwięk szyć jej prze pływ.

Oko ło 1.00 w so bo tę zo sta ło wy ko na ne
za si la nie z rze ki do miej sca po ża ru z wy ko rzy -

sta niem wę ży W -75. W prze tła cza niu wo dy
uczest ni czy ły czte ry po jaz dy, ze wzglę du
na znacz ną od le głość od źró dła po ża ru oraz
róż ni cę po zio mów te re nu. Oko ło godz. 6.00
zmie nio no sys tem do star cza nia wo dy na du -
że od le gło ści, wy ko rzy stu jąc po dwój ną li -
nię 110 i sa mo chód wę żo wy z pom pą
wy so kiej wy daj no ści. Do prze tła cza nia zo sta -
ły wpro wa dzo ne do dat ko we sa mo cho dy, by
zwięk szyć efek tyw ność do star cza nia wo dy,
do dat ko wo za si lo no je z li nii hy dran to wej bie -
gną cej wzdłuż utwo rzo nej ma gi stra li wod nej. 

Ja ko wspar cie na miej sce przy je chał dru -
gi sa mo chód wę żo wy SW 3000 z pom pą
oraz dwie cy ster ny SCCn o po jem no -
ści 22 000 i 18 000 l. 

Zbu do wa no dwa do dat ko we sta no wi ska
po bo ru wo dy – jed no na rze ce, dru gie
na znaj du ją cym się na te re nie oczysz czal ni
ście ków zbior ni ku tzw. wo dy sza rej (ostat nia
fa za oczysz cza nia ście ków przed wpusz cze -
niem ich do rze ki). Na sta no wi skach usta -
wio no pom py wy so kiej wy daj no ści, gdzie
tan ko wa no po jaz dy oraz prze tła cza no wo -
dę w miej sce po ża ru. Ta ka ilość wo dy oka za -
ła się wy star cza ją ca do lo ka li za cji po ża ru.

Ja ka na uka?
Na peł ne wnio ski przyj dzie jesz cze czas

po wy ko na nej ana li zie, jed nak te po ni żej na -
su wa ją się ja ko pierw sze:

1. Na le ży zwró cić uwa gę na ni skie sta ny
oso bo we na zmia nach służ bo wych, któ re
w pierw szym rzu cie zo sta ją za dys po no wa -
ne do po ża ru dy na micz nie i in ten syw nie
roz wi ja ją ce go się na te re nie stref prze my sło -

wych. Zwięk sze nie sta nów oso bo wych
w po szcze gól nych JRG po zwo li ło by na ob -
sa dze nie więk szej licz by sa mo cho dów ga -
śni czych, a co za tym idzie – na skute-
cz niej sze dzia ła nia ga śni cze w pierw szej fa -
zie po ża ru.

2. Do po sa że nie po jaz dów w dział ka prze -
no śne/prze woź ne o zwięk szo nym rzu cie
środ ków ga śni czych jest je dy ną al ter na ty wą
w przy pad ku du że go pro mie nio wa nia ciepl -
ne go, któ re unie moż li wia uży cie prą dow nic.
Zwięk sza się tym sa mym bez pie czeń stwo ra -
tow ni ków.

3. Szyb kość dzia łań ga śni czych pod czas
do ga sza nia po go rze li ska spra so wa nych od pa -
dów jest uza leż nio na w du żej mie rze od wpro -
wa dzo ne go cięż kie go sprzę tu bu dow la ne go,
któ ry jest w sta nie roz war stwić i prze mie ścić
z miej sca na miej sce ma te riał, we wnątrz któ re -
go wciąż znaj du ją się ogni ska po ża ru.

4. Każ dy stra żak pra cu ją cy na po go rze li -
sku po wi nien zo stać wy po sa żo ny w ma ski
z fil tro po chła nia cza mi. 

5. Pod czas ak cji, w któ rej po ża rem ob ję -
ta jest znacz na po wierzch nia, war to użyć
dro na z ka me rą, któ ry umoż li wi ca ło ścio wy
o gląd sy tu acji.

6. Pod czas do star cza nia wo dy na du że
od le gło ści sa mo cho dy wę żo we wraz pom -
pa mi wy so kiej wy daj no ści zna ko mi cie speł -
nia ją swo je funk cje, umoż li wia jąc szyb kie
spra wie nie li nii za si la ją cych.

Wska za ne jest do po sa że nie każ de go
z po jaz dów ga śni czych w zwięk szo ną licz bę
most ków prze jaz do wych wy ko na nych z gu -
my 2 x 110, 2 x 75. Sa mo chód wę żo wy po -
wi nien mieć co naj mniej kil ka na ście ta kich
most ków. Most ki drew nia ne, po któ rych po -
ru sza ły się cięż kie po jaz dy, uszka dza ły się
i nie nada wa ły do uży cia.

mł. bryg. To masz Ma tu siak jest na czel nikiem
Wy dzia łu Ope ra cyj no -Szko le nio we go 
Ko men dy Po wia to wej PSP w Zgie rzu
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rze twa rza nie od pa dów i uzy ska nie
z te go ty tu łu le gal ne go do cho du wy -
ma ga speł nie nia wie lu wa run ków,

w tym za in we sto wa nia w spe cja li stycz ne in -
sta la cje do prze ro bu da ne go ro dza ju od pa -
dów – czy to słu żą ce od zy sko wi su row ców
(np. oło wiu z zu ży tych aku mu la to rów), czy
też bez piecz nej dla śro do wi ska uty li za cji (np.
spa le nia w wy so kich tem pe ra tu rach czę ści
z nich nie na da ją cej się do re cy klin gu). Ko -
niecz ne jest rów nież za pew nie nie miej sca
skła do wa nia po zo sta ło ści, któ rych nie da się
już da lej prze two rzyć. A to wszyst ko po win -
no od by wać się w dość ry go ry stycz nym re -
żi mie do ty czą cym ochro ny śro do wi ska. Nie
dzi wi więc, że w ta kich wa run kach, do dat ko -
wo przy nie do sko na ło ści roz wią zań praw -
nych, u czę ści przed się bior ców po ja wia się
po ku sa za ro bie nia szyb kich pie nię dzy. Pro -
ce der po le ga na przyj mo wa niu za so wi tą
od płat no ścią do „re cy klin gu” od pa dów,
szcze gól nie tych, któ rych uty li za cja jest trud -
na, a przez to kosz tow na, bez za mia ru ich
fak tycz ne go prze ro bu. 

Sta ry pro blem 
Pań stwo wa Straż Po żar na za ob ser wo wa -

ła nie po ko ją ce symp to my już kil ka lat te mu,
od no to wu jąc po cząt ko wo po wol ny, ale sys -
te ma tycz ny wzrost licz by po ża rów na skła -

do wi skach i wy sy pi skach od pa dów. We dług
da nych Ko men dy Głów nej PSP (wy kres 1)
w 2011 r. ta kich po ża rów by ło 88, w 2012 r. 
– 94, a w 2012 r. już 105. Co wię cej, śred nio
w co pią tym przy pad ku ja ko praw do po dob -
ną przy czy nę zda rze nia wska zy wa no pod -
pa le nie. 

Re ak cją na pro blem by ła za ini cjo wa -
na w 2014 r. za kro jo na na dość sze ro ką ska -
lę ak cja kon tro l na ta kich obiek tów.
W la tach 2014-2016 prze pro wa dzo no 1231
kon tro li. W su mie spraw dzo no speł nie nie
wy ma gań do ty czą cych ochro ny prze ciw po -
ża ro wej w 2645 obiek tach w skła do wi skach,
za kła dach uty li za cji oraz sor tow niach od pa -
dów (1367 – w 2014 r., 786 – w 2015 r.
oraz 492 – w 2016 r.). W oko ło 45% (w 1196
obiek tach) stwier dzo no łącz nie 2945 róż ne -
go ro dza ju nie pra wi dło wo ści. 

Cze go do ty czy ły? Naj więk szy od se tek in -
struk cji bez pie czeń stwa po ża ro we go (w 514
obiek tach, co sta no wi ło ok. 43% ogó łu
obiek tów, w któ rych stwier dzo no nie pra wi -
dło wo ści), da lej za opa trze nia w wo dę do ce -
lów prze ciw po ża ro wych (w 417 obiek tach,
od po wied nio 35% ogó łu). W oko ło 30%
obiek tów nie pra wi dło wo ści by ły zwią za ne
z urzą dze nia mi i in sta la cja mi prze ciw po ża -
ro wy mi (358 obiek tów) i in sta la cja mi użyt -
ko wy mi (357 obiek tów). Ozna ko wa nia

zna ka mi bez pie czeń stwa by ły nie ta kie, jak
na le ży w 300 obiek tach (25% ogó łu). Ko lej -
ne nie pra wi dło wo ści do tknę ły: ma ga zy no -
wa nia oraz prze twa rza nia ma te ria łów (191
obiek tów, 16% ogó łu), ga śnic (168 obiek -
tów, 14%), za zna jo mie nia z prze pi sa mi prze -
ciw po ża ro wy mi (123 obiek tów, 10%), dróg
po ża ro wych (90 obiek tów, 8%).

Pod ję to sto sow ne dzia ła nia po kon trol ne,
w wy ni ku któ rych m.in. wy da no 552 de cy zje
ad mi ni stra cyj ne oraz skie ro wa no 118 wy stą -
pień do in nych or ga nów. W pię ciu przy pad -
kach po wia do mio no pro ku ra tu rę. Co war te
pod kre śle nia, do 2016 r. 398 wspo mnia nych
de cy zji (72% ogó łu) zo sta ło wy ko na nych
w ca ło ści, a 48 (ok. 9%) czę ścio wo. Moż -
na więc po wie dzieć, że w zna ko mi tej więk -
szo ści przy pad ków za le ce nia po kon trol ne
or ga nów Pań stwo wej Stra ży Po żar nej zo sta -
ły zre ali zo wa ne przez zo bo wią za nych. Jed -
nak nie po wstrzy ma ło to fa li po ża rów
w te go ro dza ju obiek tach. W 2015 r., w któ -
rym do szło do 143 po ża rów, moż na wręcz
mó wić o ich ku mu la cji. W ko lej nych la tach
licz ba zda rzeń utrzy my wa ła się wy raź nie po -
wy żej 100, a od 2016 r. (117 zda rzeń) po now -
nie ob ser wu je my trend wzro sto wy – 132
po ża ry w 2017 r. oraz już 129 w okre sie od
1 stycz nia do 27 czerw ca 2018 r. 

Bar dzo nie po koi wy so ki od se tek po ża -
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Pa là cy 
pro blem

PA WEŁ JA NIK

Gospodarka odpadami, w tym ich przetwarzanie, to dość intratna
sfera działalności biznesowej. A przy okazji pokusa do zarobienia

szybkich pieniędzy. Mamy więc plagę pożarów składowisk śmieci. 
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rów du żych i bar dzo du żych. W la tach 2011-
2017 w roz pa try wa nej gru pie obiek tów wy -
niósł on śred nio bli sko 15%, przy śred niej
wie lo let niej dla po ża rów obiek tów w ogó le
nie prze kra cza ją cej war to ści 1%. Co wię cej, 
w ostat nich 3 la tach wskaź nik ten sys te ma -
tycz nie się zwięk sza (2016 r. – 16%,
2017 r. – 17%, I pół ro cze 2018 r. – 19%).

Jak ugryźć pro blem?
Sta ło się za tem ja sne, że isto ta pro ble mu

tkwi gdzie in dziej i wy ma ga pod ję cia sys te -
mo wych dzia łań, jed no cze śnie an ga żu ją -
cych wie le in sty tu cji. 

Jed nak za nim ten pro blem za ist niał
w szer szej świa do mo ści spo łecz nej, Pań -
stwo wa Straż Po żar na by ła nie co osa mot nio -
na w swo ich wy sił kach. Prze ka zy wa ne
od po nad 2 lat do wła ści wych or ga nów in -
for ma cje o symp to mach wska zu ją cych
na ce lo we wznie ca nie po ża rów na skła do wi -
skach od pa dów, by bez kosz to wo je uty li zo -
wać, a tak że proś by o pod ję cie dzia łań
w ra mach kom pe ten cji nie spo ty ka ły się
z na le ży tym od ze wem. Do pie ro wy raź ne na -
si le nie zda rzeń w ostat nich kil ku mie sią cach
i świa do mość, że to zda rze nia stwa rza ją ce
du że za gro że nie dla lu dzi i śro do wi ska na tu -
ral ne go spo wo do wa ły, że wresz cie na zwa -
no rze czy po imie niu i za ję to się pro ble mem
na po waż nie. Do dzia łań za an ga żo wa no od -
po wied nie or ga ny pań stwa, włą cza jąc w to
służ by prze wi dzia ne do wal ki z prze stęp czo -
ścią, rów nież prze stęp czo ścią zor ga ni zo wa -
ną. 

Słusz nie zdia gno zo wa no przy tym, że nie
wy star czą do raź ne przed się wzię cia nad zor -
cze. Kon ty nu owa ne czyn no ści kon tro l no -
-roz po znaw cze w za kre sie nad zo ru
nad prze strze ga niem prze pi sów prze ciw po -
ża ro wych mo gą ogra ni czyć, a mo że po -
wstrzy mać czę ścio wo pro ce der bez-
kosz to wej uty li za cji. Jed nak bez sys te mo -
wych zmian, któ re ogra ni czą ry zy ko po wsta -
wa nia nad użyć już na eta pie wy da wa nia
ze zwo leń na pro wa dze nie te go ro dza ju
dzia łal no ści, nie moż na mó wić o po wo dze -
niu w roz wią za niu pro ble mu.

Stąd wy nik nę ła m.in. po trze ba wpro wa -
dze nia pil nych zmian le gi sla cyj nych. Za kła -
da ją one zwięk sze nie nad zo ru nad tą sfe rą
dzia łal no ści oraz do pre cy zo wa nie wy ma gań
tech nicz no -or ga ni za cyj nych sta wia nych
obiek tom i te re nom zwią za nym z go spo dar -
ką od pa da mi. Istot ną czę ścią tych roz wią zań
są za gad nie nia ochro ny prze ciw po ża ro wej.
Choć pro ces le gi sla cyj ny nie zo stał jesz cze

za koń czo ny, war to za sy gna li zo wać głów ne
te zy pro po no wa nych roz wią zań for mal nych,
tak aby w mo men cie ich wej ścia w ży cie nie
sta no wi ły one za sko cze nia dla or ga nów
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. A w pro jek cie
usta wy o zmia nie usta wy o od pa dach oraz
nie któ rych in nych ustaw prze wi dzia no dla
nich w tym za kre sie wie le od po wie dzial nych
za dań. 

Pierw szą z sys te mo wych zmian jest pro -
po zy cja, aby wy da nie ze zwo le nia na zbie ra -
nie, prze twa rza nie bądź wy twa rza nie
od pa dów na stę po wa ło po uprzed nim prze -
pro wa dze niu przez ko men dan ta po wia to -
we go (miej skie go) Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej kon tro li in sta la cji, obiek tu bu dow -
la ne go lub je go czę ści oraz miejsc ma ga zy -
no wa nia od pa dów. Co oczy wi ste, ta ka
kon tro la obej mo wa ła by przede wszyst kim

spraw dze nie speł nia nia wy ma gań okre ślo -
nych w prze pi sach do ty czą cych ochro ny
prze ciw po ża ro wej. Ale na tym jej za kres nie
bę dzie się koń czył. Stra ża cy bę dą mu sie li
tak że oce nić, czy obiekt speł nia wa run ki
okre ślo ne w tzw. ope ra cie prze ciw po ża ro -
wym oraz po sta no wie niu, w dro dze któ re go
do ko na no uzgod nie nia te go ope ra tu z wła -
ści wym or ga nem Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej. Ope rat za wie ra ją cy wa run ki ochro ny
prze ciw po ża ro wej in sta la cji, obiek tu (je go
czę ści) lub in ne go miej sca zbie ra nia, ma ga -
zy no wa nia lub prze twa rza nia od pa dów bę -
dzie pod le gał uzgod nie niu z wła ści wym
miej sco wo ko men dan tem po wia to wym
(miej skim) PSP. A sa mo uzgod nie nie, tak jak
ma to miej sce w przy pad ku uzgad nia nia
roz wią zań za mien nych, na stę po wa ło by
w dro dze po sta no wie nia, na któ re słu ży za -
ża le nie. Prze wi dzia no rów nież roz wią za nia
w za kre sie moż li wych roz strzy gnięć te go

po sta no wie nia. W kon se kwen cji moż li we
bę dzie:
� wy ra że nie zgo dy na za sto so wa nie wa -
run ków ochro ny prze ciw po ża ro wej za war -
tych w ope ra cie prze ciw po ża ro wym, bądź
� wy ra że nie zgo dy na za sto so wa nie ww.
wa run ków, pod wa run kiem speł nie nia do -
dat ko wych wy ma gań, bądź
� nie wy ra że nie zgo dy na za sto so wa nie
ww. wa run ków.

Prze pi sy wska zu ją tak że au to rów ope ra -
tów. Mo gą ni mi być:
� rze czo znaw ca do spraw za bez pie czeń
prze ciw po ża ro wych – gdy or ga nem wy da -
ją cym ze zwo le nie jest mar sza łek wo je wódz -
twa al bo re gio nal ny dy rek tor ochro ny
śro do wi ska,
� rze czo znaw ca do spraw za bez pie czeń
prze ciw po ża ro wych al bo oso ba, o któ rej

mo wa w art. 4 ust. 2a usta wy o ochro nie
prze ciw po ża ro wej – gdy or ga nem wy da ją -
cym ze zwo le nie jest sta ro sta.

Jed ną z prze sła nek, któ ry mi kie ro wa no
się, pro po nu jąc przy zna nie pra wa do opra -
co wa nia ope ra tu tyl ko wska za nym wy żej
oso bom, w szcze gól no ści rze czo znaw com
do spraw za bez pie czeń prze ciw po ża ro -
wych, by ła kwe stia pod le ga nia ich dzia łal no -
ści nad zo ro wi or ga nów Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej, włą cza jąc w to od po wie dzial ność
dys cy pli nar ną rze czo znaw ców w przy pad ku
wy ko ny wa nia dzia łal no ści za wo do wej nie -
zgod nie z za sa da mi. In ny mi sło wy, sta ra no
się ogra ni czyć do mi ni mum ry zy ko przed -
kła da nia do uzgod nie nia do ku men tów nie -
speł nia ją cych od po wied nich stan dar dów
pod wzglę dem wy ma gań prze pi sów oraz
za sad wie dzy tech nicz nej. 

Te mu ce lo wi słu ży rów nież za zna cze nie
w pro jek cie usta wy, że ope rat prze ciw po ża -
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Wykres 1. Pożary składowisk odpadów i wysypisk śmieci w latach 2011
– I półrocze 2018 r.



ro wy sta no wi opi nię w ro zu mie niu art. 11n
ust. 2 pkt 2 usta wy ochro nie prze ciw po ża ro -
wej, tj. opi nię pod le ga ją cą kon tro li spra wo -
wa nej w ra mach wspo mnia ne go po wy żej
nad zo ru nad dzia łal no ścią rze czo znaw ców
do spraw za bez pie czeń prze ciw po ża ro -
wych.

Wra ca jąc do kwe stii kon tro li po prze dza -
ją cej wy da nie ze zwo le nia, jej usta le nia bę dą
koń czy ły się wy da niem po sta no wie nia
w przed mio cie:
� speł nie nia omó wio nych po wy żej wy ma -
gań okre ślo nych w prze pi sach do ty czą cych
ochro ny prze ciw po ża ro wej oraz 
� zgod no ści z wa run ka mi ochro ny prze -
ciw po ża ro wej, za war ty mi w scha rak te ry zo -
wa nym już wcze śniej ope ra cie prze ciw-
po ża ro wym oraz uzgad nia ją cym go po sta -
no wie niu.

Tym ra zem na ni niej sze po sta no wie nie
nie bę dzie przy słu gi wa ło za ża le nie. Je śli bę -
dzie ono za wie ra ło opi nię ne ga tyw ną co
do speł nie nia wy ma gań i wa run ków, or gan
wy da ją cy ze zwo le nie bę dzie zo bli go wa ny
do od mo wy je go wy da nia. 

Obok omó wio nych kwe stii za sad ni czych
no we li za cja bę dzie za wie ra ła wie le in nych
od nie sień do za gad nień ochro ny prze ciw -
po ża ro wej, o cha rak te rze – na zwij my to 
– for mal no -tech nicz nym, m. in.:
� omó wio ne prze pi sy bę dą mia ły za sto so -
wa nie rów nież w przy pad ku istot nej zmia ny
ze zwo le nia,
� nie bę dą one sto so wa ne w od nie sie niu
do od pa dów nie pal nych,
� do roz pa try wa nych kon tro li bę dą sto so -
wa ne od po wied nio prze pi sy usta wy o Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej do ty czą ce czyn-
no ści kon tro l no -roz po znaw czych,
� kon tro le nie bę dą pod le ga ły ogra ni cze -

niom wy ni ka ją cym z usta wy Pra wo przed -
się bior ców,
� na ru sze nie wa run ków ze zwo le nia, w tym
wy ma gań ochro ny prze ciw po ża ro wej, bę -
dzie pod sta wą do we zwa nia je go po sia da -
cza przez or gan wy da ją cy to ze zwo le nie
do nie zwłocz ne go za nie cha nia na ru szeń,
wraz z wy zna cze niem ter mi nu usu nię cia
nie pra wi dło wo ści,
� ze zwo le nie bę dzie pod le ga ło cof nię ciu,
je że li po mi mo we zwa nia po sia dacz od pa -
dów bę dzie na dal na ru szał wa run ki.

Nie za leż nie od te go, co po wie dzia no do -
tych czas, jed ną z wi docz nych przy czyn ogra -
ni czo nej sku tecz no ści po dej mo wa nych
do tych czas czyn no ści kon tro l no -roz po -
znaw czych oraz po kon trol nych dzia łań ad -
mi ni stra cyj no -eg ze ku cyj nych jest brak
okre śle nia pre cy zyj nych wy ma gań prze ciw -

po ża ro wych, szcze gól nie w od nie sie niu
do skła do wisk od pa dów nie bę dą cych bu -
dyn ka mi. Dla te go też w no we li za cji za pro -
po no wa no przy to cze nie wprost pryn-
cy pial nych wy ma gań ochro ny prze ciw po ża -
ro wej, zwa nych rów nież wy ma ga nia mi pod -
sta wo wy mi:

„In sta la cje, obiek ty bu dow la ne lub ich
czę ści oraz in ne miej sca prze zna czo ne
do zbie ra nia, ma ga zy no wa nia lub prze twa -
rza nia od pa dów są pro jek to wa ne, wy ko ny -
wa ne, wy po sa ża ne, uru cha mia ne, użyt-
ko wa ne i za rzą dza ne w spo sób ogra ni cza ją -
cy moż li wość po wsta nia po ża ru, a w ra zie je -
go wy stą pie nia za pew nia ją cy:

1) za cho wa nie no śno ści kon struk cji
obiek tów bu dow la nych przez okre ślo ny
czas;

2) ogra ni cze nie roz prze strze nia nia się
ognia i dy mu w ich ob rę bie;

3) ogra ni cze nie roz prze strze nia nia się po -

ża ru na są sied nie obiek ty bu dow la ne lub te -
re ny przy le głe;

4) moż li wość ewa ku acji lu dzi lub ich ura -
to wa nia w in ny spo sób;

5) uwzględ nie nie bez pie czeń stwa ekip
ra tow ni czych, a w szcze gól no ści za pew nie -
nie wa run ków do po dej mo wa nia przez te
eki py dzia łań ga śni czych”.

W osno wie po wyż sze go prze wi dzia no
de le ga cję dla mi ni stra wła ści we go do spraw
we wnętrz nych do wy da nia, w po ro zu mie niu
z mi ni strem wła ści wym do spraw śro do wi -
ska, roz po rzą dze nia okre śla ją ce go wy ma ga -
nia w za kre sie ochro ny prze ciw po ża ro wej,
ja kie po win ny speł niać obiek ty bu dow la ne
nie bę dą ce bu dyn ka mi lub ich czę ści oraz
miej sca prze zna czo ne do zbie ra nia, ma ga -
zy no wa nia lub prze twa rza nia od pa dów.

Wśród de ta li, któ re bę dzie re gu lo wa ło ni -
niej sze roz po rzą dze nie, z pew no ścią znaj dą
się kwe stie od po wied nie go po dzia łu skła do -
wisk na sek to ry (stre fy po ża ro we), tak aby
ogra ni czyć po wierzch nię ewen tu al nych po -
ża rów, dróg po ża ro wych za pew nia ją cych
do stęp po jaz dów służb ra tow ni czych, a tak -
że za opa trze nia w wo dę do ce lów prze ciw -
po ża ro wych.

Aby moż li wa by ła bez po śred nia eg ze ku -
cja wy ma gań te go roz po rzą dze nia przez or -
ga ny PSP, w pro jek cie usta wy za zna czo no, że
je go po sta no wie nia bę dą trak to wa ne ja ko
prze pi sy prze ciw po ża ro we w ro zu mie niu
usta wy o ochro nie prze ciw po ża ro wej.

***
Po zo sta je mieć na dzie ję, że po dej mo wa -

ne dzia ła nia kon tro l no -roz po znaw cze i pra -
ce le gi sla cyj ne bę dą sta no wi ły przy czy -
nek do wła ści we go zro zu mie nia pro ble mu
za gro że nia po ża ro we go w obiek tach zwią -
za nych z go spo dar ką od pa da mi. A w kon se -
kwen cji, że przy czy nią się do wy pra co wa nia
roz wią zań ogra ni cza ją cych licz bę zda rzeń
i strat. Zwra ca przy tym uwa gę fakt, że
przy szu ka niu roz wią zań po pra wia ją cych
bez pie czeń stwo po raz ko lej ny się gnię to
po wzmoc nie nie sys te mu od dzia ły wań nad -
zor czo -kon tro l nych. Stąd m.in. prze wi dy wa -
ne przy zna nie or ga nom PSP no wych
kom pe ten cji w za kre sie kon tro l no -roz po -
znaw czym. Oby tyl ko w ślad za ni mi po szły
sto sow ne na kła dy fi nan so we, by za pew nić
od po wied nie za so by do ich wła ści wej re ali -
za cji. 

st. bryg. dr in˝. Pa weł Ja nik jest dy rek to -
rem Biu ra Roz po zna wa nia Za gro ̋ eƒ KG PSP
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a sad ni czo kwe stie zwią za ne z za -
pew nie niem bez pie czeń stwa pod -
czas wy po czyn ku dzie ci i mło dzie ży

okre śla usta wa z 7 wrze śnia 1991 r. o sys te -
mie oświa ty (DzU z 2017 r., poz. 2198 z późn.
zm.) i roz po rzą dze nie mi ni stra edu ka cji na -
ro do wej z 30 mar ca 2016 r. w spra wie wy po -
czyn ku dzie ci i mło dzie ży (DzU poz. 452).
Na pod sta wie tych prze pi sów or ga ni za tor
wy po czyn ku jest zo bo wią za ny do za pew -
nie nia bez piecz nych i hi gie nicz nych wa run -
ków wy po czyn ku, w szcze gól no ści do
or ga ni za cji wy po czyn ku w obiek cie lub na
te re nie speł nia ją cym wy ma ga nia ochro ny
prze ciw po ża ro wej okre ślo ne w prze pi sach.
Wła ści wy miej sco wo ko men dant po wia to -
wy (miej ski) PSP wy da je opi nię po twier dza -
ją cą speł nie nie w obiek cie lub na te re nie
wspo mnia nych wy ma gań, któ ra jest waż -
na przez 3 la ta od dnia jej wy da nia, je że li wa -
run ki ochro ny prze ciw po ża ro wej obiek tu
lub te re nu nie ule gły zmia nie. Po nad to ka -
dra wy po czyn ku mu si ukoń czyć od po wied -
nie kur sy, w któ rych uwzględ nio no
pro ble ma ty kę bez pie czeń stwa ży cia i zdro -
wia uczest ni ków wy po czyn ku. Na pod sta -
wie in for ma cji prze ka za nych przez
or ga ni za to ra oraz za łą czo nych opi nii służb
i in spek cji, w szcze gól no ści ko men dan ta PSP,
ku ra tor wy ra ża zgo dę na or ga ni za cję wy po -
czyn ku i umiesz cza sto sow ne in for ma cje
w ba zie wy po czyn ku [1], któ re zo sta ją udo -
stęp nio ne w od po wied nim za kre sie ro dzi -
com, or ga ni za to rom oraz służ bom.

Szcze gól ną for mą wy po czyn ku mło dych
osób jest Har cer ska Ak cja Let nia. Każ de go
ro ku or ga ni za cje har cer skie przy go to wu -

ją 1200-1500 obo zów, ko lo nii i wy praw 
kur so wych dla po nad 100 000 dzie ci i mło -
dzie ży. 

Cel: bez piecz nie 
i kom pe tent nie
Po mi mo obo wią zy wa nia wy żej opi sa -

nych norm praw nych w trak cie na wał nic
w sierp niu 2017 r. w miej sco wo ści Su szek,
wo je wódz two po mor skie, śmierć po nio sły
dwie uczest nicz ki obo zów har cer skich, 
a 21 osób zo sta ło ran nych.

Tra gicz ne wy da rze nia wy raź nie po ka za ły
ko niecz ność pod ję cia da lej idą cych dzia łań
w ce lu wzmoc nie nia bez pie czeń stwa dzie ci
i mło dzie ży uczest ni czą cych w obo zach har -
cer skich pod na mio ta mi. Przed sta wi cie le or -
ga ni za cji har cer skich, Mi ni ster stwa Spraw
We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji, Ko men dy
Głów nej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, Ko -
men dy Głów nej Po li cji oraz Dy rek cji Ge ne -
ral nej La sów Pań stwo wych wy pra co wa li
i wdro ży li do sto so wa nia „Pro to kół uzgod -
nień w za kre sie wzmoc nie nia bez pie czeń -
stwa na obo zach har cer skich pod na mio-
ta mi”.

W do ku men cie usta lo no, że ko men da
obo zu prze ka że do wła ści wych miej sco wo
ko mend PSP i Po li cji in for ma cje w za kre sie:
� jed nost ki or ga ni zu ją cej obóz (or ga ni za -
to ra wy po czyn ku);
� ter mi nu or ga ni za cji obo zu (ter mi nu
trwa nia wy po czyn ku);
� ko men dan ta obo zu (kie row ni ka wy po -
czyn ku) – da ne per so nal ne wraz z nu me rem
te le fo nu ko mór ko we go;
� osób wy zna czo nych do ko mu ni ka cji ze

służ ba mi ra tow ni czy mi (re ali za cji łącz no -
ści) – na le ży po dać da ne kon tak to we do co
naj mniej dwóch osób z ko men dy obo zu
wraz z okre śle niem do stęp nych ka na łów
łącz no ści (np. nu me ru te le fo nu ko mór ko we -
go);
� licz by uczest ni ków i ka dry obo zu (wraz
z in for ma cją o oso bach nie peł no spraw nych
i wie ku uczest ni ków wy po czyn ku) oraz
ewen tu al nej licz by po do bo zów;
� szki ców lub map, przed sta wia ją cych
pla no wa ne: usy tu owa nie miej sca obo zu
wraz z ozna cze niem ko or dy nat na wi ga cyj -
nych, wy zna czo ne miej sca zbiór ki do ewa -
ku acji, miej sca bez piecz ne go schro nie nia
(np. bu dy nek szko ły, le śni czów ki), wraz
z okre śle niem spo so bu i środ ków re ali za cji
ewa ku acji, dro gi do jaz do we dla ekip ra tow -
ni czych, dro gi ewa ku acyj ne, względ nie
dro gi doj ścia do wy zna czo nych miejsc
zbiór ki do ewa ku acji oraz miejsc bez piecz -
ne go schro nie nia;
� prze wi dzia nych ka na łów łącz no ści (np.
GSM, ra dio te le fo ny, go niec) wraz z okre śle -
niem spo so bu utrzy ma nia za si la nia dla elek -
trycz nych środ ków łącz no ści;
� do stęp nych na te re nie obo zu środ ków
umoż li wia ją cych po zy ski wa nie in for ma cji
o za gro że niach (np. apli ka cji Re gio nal ne go
Sys te mu Ostrze ga nia (RSO), ser wi su po go -
do we go IMGW-PIB www.po go dyn ka.pl). 

Po otrzy ma niu po wyż szych in for ma cji
przed sta wi cie le PSP na wią zu ją kon takt 
z ko men dan tem obo zu w ce lu usta le nia ter -
mi nu roz po zna nia te re nu obo zu. We ry-
fi ko wa na jest rów nież do stęp ność ka na łów
łącz no ści, po przez na wią za nie kon tak tu 
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ze sta no wi skiem kie ro wa nia wła ści wej ko -
men dy PSP lub in nym wy zna czo nym punk -
tem alar mo wym jed nost ki ochro ny
prze ciw po ża ro wej. Sto sow ne in for ma cje
oraz wy ma ga ne da ne kon tak to we są prze -
ka zy wa ne do sta no wisk kie ro wa nia ko mend
PSP. Po nad to na le ży wska zać moż li wo ści
wy ko rzy sta nia łącz no ści UKF po mię dzy obo -
zem har cer skim a sta no wi skiem kie ro wa nia
ko men dy PSP.

Do dat ko wo wy zna czo ny funk cjo na riusz
Po li cji kon tak tu je się z ko men dan tem obo -
zu i usta la ter min spo tka nia w miej scu lo ka -
li za cji obo zu.

Obo wiąz ki stra ża ków i ko men -
dy obo zu 
Pro to kół uzgod nień sta no wi, że na po -

cząt ku tur nu su Pań stwo wa Straż Po żar -
na roz po zna te ren obo zu oraz spraw dzi
spo sób wdro że nia za sad bez pie czeń stwa
obo wią zu ją cych na obo zie. Do dat ko wo
zwe ry fi ku je w prak ty ce za zna jo mie nie
uczest ni ków obo zu ze spo so bem alar mo wa -
nia i po stę po wa nia na wy pa dek wy stą pie nia
za gro że nia, a tak że spraw dzi wa run ki i or ga -
ni za cję ewa ku acji na te re nie obo zu. W przy -
pad ku wy ko rzy sta nia łącz no ści ra dio wej
UKF przed sta wi ciel PSP prze pro wa dzi szko -
le nie w za kre sie za sad pro wa dze nia ko re -
spon den cji i spraw dza nia łącz no ści,
a w sy tu acji uży cze nia ra dio te le fo nów PSP
spo rzą dzi sto so w ny pro to kół uży cze nia. Po -
nad to PSP na wnio sek or ga ni za to ra wy po -
czyn ku re ali zu je dzia ła nia edu ka cyj ne
w ra mach pre wen cji spo łecz nej.

Ko men da obo zu zaś:
� na wią zu je kon takt ze sta no wi skiem kie -
ro wa nia PSP w go dzi nach usta lo nych pod -
czas wi zy ty funk cjo na riu sza PSP na obo -
zo wi sku,
� pod czas na wią zy wa nia kon tak tu (nie
mniej niż dwa ra zy w cią gu do by) ko men da
obo zu spraw dza łącz ność i uzy sku je in for -
ma cje o moż li wych za gro że niach,
� nie zwłocz nie in for mu je dy żur ne go wła -
ści wej jed nost ki or ga ni za cyj nej Po li cji o za -
gro że niach dla ży cia i zdro wia ludz kie go,
a tak że mie nia,
� nie zwłocz nie in for mu je jed nost kę PSP
o zi den ty fi ko wa nych za gro że niach,
� mo że kon tak to wać się z Po li cją w ra zie
bra ku kon tak tu z in ny mi służ ba mi – np. PSP,
po go to wiem ra tun ko wym, co dzien nie za po -
zna je się z pro gno zą po go dy na dzień na stęp -
ny, ostrze że nia mi me te oro lo gicz ny mi i hy dro-
lo gicz ny mi dla miej sca lo ka li za cji obo zu,

� w pierw szych dniach trwa nia obo zu za -
po zna je je go uczest ni ków z pro ce du ra mi
okre śla ją cy mi or ga ni za cję alar mo wa nia
i ewa ku acji oraz prze pro wa dza prak tycz ne
spraw dze nie or ga ni za cji i wa run ków ewa ku -
acji (prób ną ewa ku ację).

W oma wia nym do ku men cie usta lo no za -
sa dy po stę po wa nia w sy tu acji po wzię cia 
in for ma cji o za gro że niu istot nym dla uczest -
ni ków obo zu, a w szcze gól no ści prze ka zy -
wa nia ostrze żeń o praw do po dob nych
za gro że niach. Ko men da obo zu na pod sta -
wie po zy ska nych in for ma cji o za gro że niu
de cy du je o wpro wa dze niu pro ce du ry 1, któ -
ra za kła da przy go to wa nie się do ewa ku acji
obo zu i za pew nie nia sta łe go kon tak tu z PSP,
bądź pro ce du ry 2, za kła da ją cej po wia do -
mie nie o ewa ku acji wła ści we go sta no wi ska
kie ro wa nia ko men dy PSP, ewa ku ację obo zu
do wy zna czo ne go miej sca zbiór ki do ewa -
ku acji, za bez pie cze nie miej sca obo zu, a na -
stęp nie ewa ku ację do miej sca bez piecz ne go
schro nie nia.

Sy gna ta riu sze pro to ko łu zo bo wią za li się
do je go na tych mia sto we go wdro że nia.

W uzu peł nie niu do obo wią zu ją cych
prze pi sów oraz po sta no wień omó wio ne go
po wy żej pro to ko łu z ini cja ty wy ko men dan -
ta głów ne go PSP, we współ pra cy z or ga ni za -
cja mi har cer ski mi, opra co wa no „Wy tycz ne
w za kre sie ochro ny prze ciw po ża ro wej dla
har cer skich obo zów na mio to wych”, któ rych
wdro że nie od by wa się na za sa dzie pi lo ta żu
w cza sie Har cer skiej Ak cji Let niej w 2018 r.
Wy tycz ne sta no wią zbiór za sad wie dzy oraz
do brych prak tyk re ko men do wa nych do sto -
so wa nia w za kre sie ochro ny prze ciw po ża ro -
wej har cer skich obo zów na mio to wych.
Opi sa no w nich ta kie za gad nie nia, jak: 
za po bie ga nie po ża ro wi lub in ne mu miej -
sco we mu za gro że niu, od po wie dzial ność za
bez piecz ny wy po czy nek, czyn no ści za bro -
nio ne, or ga ni za cję alar mo wa nia i ewa ku acji,
za sa dy po stę po wa nia na wy pa dek po ża ru
lub in ne go miej sco we go za gro że nia, w tym
ano ma lii po go do wych. W do ku men cie po -
ru szo no rów nież ta kie kwe stie, jak: za go spo -
da ro wa nie te re nu obo zu, wy po sa że nie
obo zu w po drę czy sprzęt ga śni czy, roz pa la -
nie ognisk, prze cho wy wa nie bu tli z ga zem
płyn nym i użyt ko wa nie urzą dzeń ga zo wych
oraz użyt ko wa nie in sta la cji elek trycz nych
i agre ga tów prą do twór czych i do ku men ta -
cja obo zu.

Pi lo ta żo we wdro że nie oma wia ne go do -
ku men tu po zwo li wpro wa dzić nie zbęd ne
ko rek ty (uwa gi uczest ni ków obo zów oraz

funk cjo na riu szy PSP) i sfor mu ło wać fi nal ną
wer sję wy tycz nych. 

Współ pra ca z ku ra to ria mi
oświa ty i in ny mi służ ba mi
Nie za leż nie od po wyż szych usta leń

pod ję to ści słą współ pra cę z ku ra to ria mi
oświa ty w ce lu po zy ska nia in for ma cji o pla -
no wa nych obo zach, miej scach ich lo ka li za -
cji, licz bie uczest ni ków, cza sie trwa nia,
da nych kon tak to wych ko men dan tów obo -
zów oraz or ga ni za to rów. Zor ga ni zo wa no
spo tka nia ku ra to rów oświa ty z przed sta wi -
cie la mi or ga ni za cji har cer skich i służb za an -
ga żo wa nych w za pew nie nie bez piecz ne go
wy po czyn ku, a w wy bra nych wo je wódz -
twach rów nież przed sta wi cie li Gór skie go
Ochot ni cze go Po go to wia Ra tun ko we go
i Wod ne go Ochot ni cze go Po go to wia Ra -
tun ko we go, w ce lu omó wie nia spo so bów
za cho wa nia się pod czas wy stą pie nia za gro -
żeń, w tym za sad ko mu ni ko wa nia się. Do -
ko na no ak tu ali za cji li sty funk cjo na riu szy
i pra cow ni ków Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
wy zna czo nych do do stę pu do ba zy wy po -
czyn ku, o któ rej mo wa w art. 92h ust. 1
ustawy o sys te mie oświa ty. W ra mach wy -
da wa nia opi nii ko men dan ta PSP po twier -
dza ją cej speł nie nie przez obiekt lub te ren
wy ma gań ochro ny prze ciw po ża ro wej,
względ nie po jej wy da niu, do ko na no
spraw dze nia dróg ewa ku acyj nych i do jaz -
dów po ża ro wych. 

Do koń ca czerw ca br. ko men dan ci po -
wia to wi (miej scy) PSP wy da li łącz nie 359
opi nii w za kre sie oce ny speł nie nia przez
obo zy har cer skie or ga ni zo wa ne w okre sie
let nim wy ma gań ochro ny prze ciw po ża ro -
wej, w try bie art. 92c ust. 3 usta wy o sys te -
mie oświa ty, w tym 346 po zy tyw nych
i po zy tyw nych z do dat ko wy mi wa run ka mi.

Opi sa ne po wy żej dzia ła nia sta no wią uzu -
peł nie nie wy ma gań w za kre sie za pew nia nia
bez pie czeń stwa wy po czyn ku dzie ci i mło -
dzie ży, okre ślo nych do tych czas w obo wią -
zu ją cych prze pi sach. Ze bra nie wnio sków
i spo strze żeń z roz wią zań wdro żo nych
w cza sie let nich wa ka cji w 2018 r. po zwo li
wska zać ob sza ry, w któ rych za sad ne bę dzie
do ko na nie zmian le gi sla cyj nych. 

mł. bryg. Konrad Leszczuk 
i mł. bryg. Mikołaj Pawełczyk 
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y mu la to ry za gro żeń po ża ro wych
i eko lo gicz nych do mu miesz kal ne go
i bu dyn ku uży tecz no ści pu blicz nej to

edu ka cyj ny prze bój wśród od wie dza ją cych
sa lę „Ognik” w Ko men dzie Miej skiej Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w Po zna niu i Wiel -
ko pol skie Mu zeum Po żar nic twa w Ra ko-
nie wi cach. 

Zdo by te do świad cze nia i roz wią za nia
spraw dzo ne w trak cie prac nad sy mu la to -
rem bez pie czeń stwa w sfe rze pry wat nej po -
mo gły w bu do wie sy mu la to ra dla stre fy
pu blicz nej. Idąc za cio sem, opra co wa no
mo bil ny sy mu la tor za gro żeń po ża ro wych
bu dyn ku uży tecz no ści pu blicz nej. Aby
w peł ni do pa so wać go do pa nu ją cych re -
aliów, pro jekt skon sul to wa no ze stra ża ka mi
z po dzia łu bo jo we go, co za owo co wa ło po -
wsta niem urzą dze nia o nie zwy kle sze ro kim
za sto so wa niu. Naj waż niej szym za ło że niem,
ja kie przy świe ca ło twór com, by ło do kład ne
od wzo ro wa nie znaj du ją cych się we wnątrz
bu dyn ku urzą dzeń prze ciw po ża ro wych.

Owoc ne po cząt ki
Sy mu la tor ten po wstał dzię ki współ pra -

cy i za an ga żo wa niu wie lu osób, m.in. wiel -

ko pol skie go ko men dan ta wo je wódz kie go
PSP bryg. An drze ja Bart ko wia ka i je go za -
stęp cy bryg. Da riu sza Mat cza ka, ko or dy -
nato rów wo je wódz kich ds. pre wen cji
spo łecz nej wo je wódz twa wiel ko pol skie go
oraz stra ża ków z Ko men dy Po wia to wej PSP
w Gro dzi sku Wlkp. Wnio sek pn. „Do mek za -
gro żeń – mo bil ne sta no wi sko edu ka cji eko -
lo gicz no -ra tow ni czej sy mu lu ją ce za gro że nia
po ża ro we w bu dyn kach uży tecz no ści pu -
blicz nej” zło żo no w ra mach do fi nan so wa nia
przed się wzięć z za kre su edu ka cji eko lo gicz -
nej z Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Po zna -
niu. Re ali za cję te go za da nia zle co no po -
znań skiej fir mie MLabs Sp. z o.o. W efek cie
po wsta ły dwa mo de le mo bil ne go sy mu la to -
ra za gro żeń po ża ro wych bu dyn ku uży tecz -
no ści pu blicz nej, któ re obec nie znaj du ją się
w Ko men dzie Wo je wódz kiej Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Po zna niu i Ko men dzie Po -
wia to wej PSP w Gro dzi sku Wiel ko pol skim.
Pra pre mie ra i uro czy sta od sło na sy mu la to ra
od by ła się w dniach 24-26 kwiet nia te go ro -
ku, pod czas Mię dzy na ro do wych Tar gów
Ochro ny Pra cy, Po żar nic twa i Ra tow nic twa
SAWO. 

Co waż ne, sy mu la tor za gro żeń po ża ro -
wych bu dyn ku uży tecz no ści pu blicz nej
otrzy mał bar dzo po zy tyw ne opi nie sze ro kie -
go gro na eks per tów, a Zło ty Me dal Mię dzy -
na ro do wych Tar gów Tech no lo gii i Wy po -
sa że nia dla Edu ka cji EDUTEC 2018 jest po -
twier dze niem wy jąt ko wo ści te go pro duk tu.
Wska zu je na je go no wo cze sność i in no wa cyj -
ność, a tak że za awan so wa nie tech no lo gicz -
ne. Uzy skał on też naj wię cej gło sów in -
ter nau tów w ple bi scy cie Laur Kon su men ta. 

Dia beł tkwi w szcze gó łach
Dla cze go ten pro jekt jest wy jąt ko wy?

Dla te go, że jest stric te au tor ski – pierw szy
i je dy ny w Pol sce, po zwa la ją cy na de mon -
stro wa nie za gro żeń po ża ro wych i eko lo gicz -
nych w prze strze ni pu blicz nej, skie ro wa ny
do wy spe cja li zo wa nej gru py od bior -
ców – np. pra cow ni ków za kła dów pra cy,
kom plek sów han dlo wych, ka dry ad mi ni stra -
cyj no -dy dak tycz nej szkół, przed szko li, pra -
cow ni ków do mów po mo cy spo łecz nej,
a na wet stra ża ków.

Mo del skła da się z trzech kon dy gna cji,
na któ rych roz miesz czo no po szcze gól ne po -
miesz cze nia: re cep cję, sa lę kon fe ren cyj ną,
ga bi net dy rek to ra, po miesz cze nie biu ro we,
ser we row nię, ar chi wum, klat kę scho do wą,
po kój so cjal ny, to a le ty i ko tłow nię. Bry ła bu -
dyn ku, w ska li 1:24, wy ko na na jest z prze zro -
czy stej pły ty plek si, co umoż li wia od bior com
ob ser wo wa nie sy mu la cji nie mal z każ dej
stro ny. Za dba no też o re alizm po szcze gól -
nych po miesz czeń – są w peł ni ume blo wa -
ne, w oczy rzu ca ją się prze peł nio ne ko sze
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Sy mu la tor
biu row ca
Wyglądają niepozornie, jak makieta lub model domku
dla lalek, jednak w rzeczywistości symulatory zagrożeń
pożarowych i ekologicznych to niezwykle innowacyjne
urządzenia. W sposób interesujący, interaktywny
i intuicyjny pokazują przyczyny powstawania pożarów.
Pozwalają też poruszać wybrane zagadnienia
z dziedziny ochrony środowiska.
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na śmie ci, za sta wio ne przez me ble urzą dze -
nia ga śni cze, nie pra wi dło wo skła do wa ne
do ku men ty w ar chi wum czy plą ta ni na róż -
nych ka bli, a na wet no życz ki wło żo ne
w nisz czar kę. Od no si my wra że nie, że w biu -
rach to czy się zwy kły dzień pra cy, w od da li
sły chać dźwię ki nie któ rych urzą dzeń, roz -
mo wy pra cow ni ków, któ rych wi dzi my
przy wy ko ny wa niu ty po wych czyn no ści
służ bo wych. Re alizm ten zo stał osią gnię ty
po przez ste ro wa ne kom pu te ro wo efek ty
świetl ne i dźwię ko we. Waż nym ele men tem,
moc no prze ma wia ją cym do wy obraź ni od -
bior ców, są za mon to wa ne w po miesz cze -
niach mi nia tu ro we ka me ry, po zwa la ją ce
ob ser wo wać wy da rze nia na ekra nie te le wi -
zo ra czy mo ni to ra sy mu la cji. Dzię ki za mon -
to wa nej za dy miar ce moż na ob ra zo wo
po ka zać roz prze strze nia nie się dy mu w bu -
dyn ku pod czas po ża ru. Ma my też moż li wość
za de mon stro wa nia spo so bu dzia ła nia sys te -
mu prze ciw po ża ro we go: sy gna li za cji po-
ża ro wej, od dy mia nia klat ki scho do wej,
dźwię ko we go sys te mu ostrze gaw cze go,
prze ciw po ża ro we go wy łącz ni ka prą du, awa -
ryj ne go oświe tle nia ewa ku acyj ne go.

Sy mu la cje, czy li tzw. sce na riu sze zda rzeń,
ste ro wa ne są przez apli ka cję po zwa la ją cą
na ła twą ob słu gę, za rów no w try bie ma nu -
al nym, jak i go to wych sce na riu szy. Ser ce
urzą dze nia sta no wi pod sta wa bu dyn ku – to
tam znaj du ją się ele men ty od po wie dzial ne
za wszyst kie pro ce sy ste ru ją ce i sy mu la cje
kom pu te ro we. Dzię ki za in sta lo wa niu kó łek
sy mu la tor moż na prze miesz czać po ko ry ta -
rzu czy po miesz cze niu, a za mon to wa ne

uchwy ty po zwa la ją na prze no sze nie go
szyb ko i spraw nie.

Prze zna cze nie i za le ty
Sy mu la tor za gro żeń po ża ro wych bu dyn -

ku uży tecz no ści pu blicz nej po zwa la przy bli -
żyć oso bom bio rą cym udział w szko le niu
za gad nie nia do ty czą ce sto so wa nia od po -
wied nich pro ce dur ewa ku acyj nych czy wła -
ści we go do sto so wa nia i utrzy ma nia dróg
ewa ku acyj nych w bu dyn ku. W przej rzy sty
spo sób pre zen tu je od po wied nie wy po sa że -
nie oraz za sa dy dzia ła nia po szcze gól nych
urzą dzeń prze ciw po ża ro wych. Dzię ki wy ko -
rzy sta niu roz wią zań in te rak tyw nych uzmy -
sła wia, jak waż ną ro lę od gry wa ze wnętrz ne
za opa trze nie w wo dę oraz do stęp ność dro -
gi po ża ro wej. Oso by bio rą ce udział w szko -
le niu ma ją moż li wość wręcz na ma cal nej
ob ser wa cji za gro żeń, któ re mo gą wy stą pić
nie tyl ko w miej scu pra cy, lecz tak że w miej -
scach, w któ rych spę dza my czas wol ny (ki -
no) i ro bi my za ku py (cen trum han dlo we).
Szko le ni w prak ty ce mo gą spraw dzić swo ją
zna jo mość za sad udzie la nia pierw szej po -
mo cy czy ko mu ni ka tów wy gła sza nych przez
dźwię ko wy sys tem ostrze gaw czy.

Tak sa mo jak w przy pad ku sy mu la to ra za -
gro żeń po ża ro wych do mu jed no ro dzin ne go,
waż ną za le tą te go urzą dze nia jest moż li wość
bez po śred nie go za an ga żo wa nia od bior ców
w sy mu lo wa ną sy tu ację. Po łą cze nie na uki
i prak tycz nych ćwi czeń w for mę za ba wy (ang.
edu ta in ment) spra wia, że nud ne szko le nie
zmie nia się w ak ty wi zu ją ce uczest ni ków spo -
tka nie, a wie dza utrwa la się w for mie prak -
tycz nych umie jęt no ści. Przy kła dem mo gą być
umiesz czo ne przy ekra nie do ty ko wym mi ni -
te le fo ny, na któ rych uczest ni cy szko le nia ćwi -
czą pra wi dło we zgło sze nie na nu mer
alar mo wy. Ca łość prze ka zu wzmac nia na jest
po przez od twa rza nie ma te ria łów fil mo wych,
zdjęć i pre zen ta cji. Efek tem szko leń z uży ciem
sy mu la to ra jest zre du ko wa nie za cho wań pa -
nicz nych oraz wska za nie, jak po moc ne
przy pro wa dze niu ewa ku acji mo gą być
wszyst kie urzą dze nia prze ciw po ża ro we
umiesz czo ne w bu dyn kach.

Ze wzglę du na wiel kość roz wią zań za sto -
so wa nych w sy mu la to rze w szko le niach i po -
ka zach mo że uczest ni czyć wie le osób.

Sy mu la tor, ja ko mul ti me dial ny śro dek dy -
dak tycz ny, z po wo dze niem mo że sta no wić
uży tecz ne wspar cie dzia łań edu ka cyj nych
pro wa dzo nych przez funk cjo na riu szy Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w pla ców kach
oświa to wych. Fi nal nym punk tem ta kie go

spo tka nia mo że być pro wa dze nie spraw nej
ewa ku acji zbio ro wo ści szkol nej. Obo wiąz -
kiem każ de go dy rek to ra szko ły jest bo wiem
prze pro wa dze nie ewa ku acji (zgod nie z roz -
po rzą dze niem mi ni stra spraw we wnętrz nych
i ad mi ni stra cji w spra wie ochro ny prze ciw -
po ża ro wej bu dyn ków, in nych obiek tów bu -
dow la nych i te re nów z dnia 7 czerw ca
2010 r.). W obiek tach, w któ rych cy klicz nie
zmie nia się jed no cze śnie gru pa po wy żej 50
użyt kow ni ków, a do ty czy to: szkół, przed -
szko li, in ter na tów, do mów stu denc kich, do -
ko nu je się prak tycz ne go spraw dze nia
or ga ni za cji oraz wa run ków ewa ku acji – co
naj mniej raz na rok, jed nak w ter mi nie nie
dłuż szym niż trzy mie sią ce od dnia roz po czę -
cia ko rzy sta nia z obiek tu przez no wych użyt -
kow ni ków.

Po ten cjał dla pre wen cji
Sy mu la to ry za gro żeń po ża ro wych i eko -

lo gicz nych ma ją ogrom ny po ten cjał edu ka -
cyj ny, z któ re go war to ko rzy stać w dzia-
ła niach pre wen cji spo łecz nej. Stra ża cy sto -
ją obec nie przed wie lo ma wy zwa nia mi. Ko -
niecz ne wy da je się na ucza nie z wy ko-
rzy sta niem no wych na rzę dzi pra cy zwłasz -
cza mło de go po ko le nia, za ko cha ne go
w mul ti me diach i no wych tech no lo giach.
Po mo że to zwró cić uwa gę nie tyl ko na for -
mę, ale i treść prze ka zu. Istot na z punk tu
pre wen cji spo łecz nej i jej wpły wu na sta ty -
sty ki po win na być rów nież ewa lu acja, któ -
ra okre śli efek ty dzia łań z wy ko rzy sta niem
no wych na rzę dzi. Wska że ona, ja ką wie dzę
i umie jęt no ści po sią dą od bior cy: dzie ci, mło -
dzież, do ro śli. Sys te ma tycz nie do ko ny wa na,
po słu ży do ulepsze nia dzia łań i po mo że za -
pla no wać stra te gię dal sze go roz wo ju. Wy ni -
ki ewa lu acji mo gą sta no wić bo dziec
do wzbo ga ce nia dzia łań edu ka cyj no -pro fi -
lak tycz nych o no wo cze sne roz wią za nia.

Miej my na dzie ję, że w nie da le kiej przy -
szło ści każ da ko men da PSP bę dzie mo gła
wy ko rzy sty wać sy mu la to ry za gro żeń po ża -
ro wych pod czas za jęć edu ka cyj nych.

st. kpt. Ali cja Bo ruc ka 
i kpt. Emi lia Pa łu bic ka -Flor czak 

sà ko or dy na tor ka mi ds. pre wen cji 
spo łecz nej w wo je wódz twie wiel ko pol skim

Źró dła
[1] Ma te ria ły pro mo cyj ne fir my MLabs Sp. z o.o.
[2] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi -
ni stra cji w spra wie ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn ków,
in nych obiek tów bu do wal nych i te re nów z 7 czerw ca
2010 r. (DzU nr 109, poz. 719).

/ 2018 LIPIEC 19

fo
t. 

Em
i li

a 
Pa

 łu
 bi

c k
a-

Fl
or

 cz
ak



o ce nie nie tej pro stej praw dy przy -
cho dzi ludz ko ści z tru dem. 
4 ma ja 1897 r. spło nął Ba zar Do -

bro czyn no ści na Po lach Eli zej skich w Pa ry -
żu [1], ca lut ki z drew na: 126 śmier tel nych
ofiar, głów nie mło dych ko biet (w tym ro -
dzo na sio stra ce sa rzo wej Sis si) – pa no wie
ucie kli. 

25 mar ca 1911 r. spło nę ły trzy pię tra bu -
dyn ku Trian gle Shir twaist Com pa ny w No -
wym Jor ku, czy li szwal ni [2]: po nio sło
śmierć 146 ko biet, z któ rych wie le roz trza -
ska ło się o be ton, ska cząc z okien, cze mu
bez rad ni stra ża cy mo gli się tyl ko przy glą dać.

23 stycz nia 2013 r. spło nę ła dys ko te ka
Kiss w San ta Ma ria w Bra zy lii [3]: zgi nę ło

241 osób, prze waż nie mło dzież, choć stra ża -
cy by li tuż za ścia ną.

Te ka ta stro fy łą czy nie tyl ko szo ku ją ca
licz ba ofiar, lecz tak że brak na le ży tych wa -
run ków ewa ku acji. Za każ dym ra zem wy -
glą dał on nie co ina czej, in ne by ły więc
bez po śred nie przy czy ny śmier ci. W przy kła -
dzie pierw szym lu dzie spło nę li żyw cem,
w dru gim ska ka li z wy so kich kon dy gna cji, by
ta kie go lo su unik nąć, w trze cim stra to wa li
się i za tru li dy mem, a ra czej cy ja no wo do rem
w nim za war tym, a tem pe ra tu ra nie zro bi ła
im pra wie nic. 

Jak to (by ło) jest w Pol sce?
Da ło by się zna leźć w pol skiej hi sto rii kil -

ka po ża rów, gdy ka wal ka da tru mien nie ła -
two da wa ła się ogar nąć wzro kiem. Do ce nia -
no wa gę po dob nych wy da rzeń. W cał kiem
pol skich prze pi sach wa run ki ewa ku acji po -
ja wi ły się w 1929 r., a na stęp nie, me to dą
prób, błę dów i na śla dow nic twa, by ły roz wi -
ja ne aż do po sta ci dzi siej szej. Obec nie sta -
no wi o nich kil ka ob szer nych prze pi sów.
Przede wszyst kim obo wią zu je ogól ne wy -
ma ga nie, któ re na le ży znać [4]:

Z każ de go miej sca w obiek cie prze zna czo -
ne go do prze by wa nia lu dzi za pew nia się od -
po wied nie wa run ki ewa ku acji, umoż li wia ją ce
szyb kie i bez piecz ne opusz cza nie stre fy za gro -
żo nej lub ob ję tej po ża rem, do sto so wa ne
do licz by i sta nu spraw no ści osób prze by wa ją -
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cych w obiek cie oraz je go funk cji, kon struk cji
i wy mia rów, a tak że za sto so wa nie tech nicz -
nych środ ków za bez pie cze nia prze ciw po ża ro -
we go (…).

Prze pis ogól ny sta no wi da lej o po szcze -
gól nych pa ra me trach dróg ewa ku acyj nych,
bę dą cych pod roz dzia ła mi ni niej sze go ar ty -
ku łu. Szcze gó ło we wy ma ga nia w tym za kre -
sie za war te są gdzie in dziej: w prze pi sach
tech nicz no -bu dow la nych [5], któ re bę dą
oma wia ne w ko lej nych pod roz dzia łach. Oto
de ter mi nan ty od po wied nich wa run ków
ewa ku acji. 

Za pew nie nie do sta tecz nej licz by, wy -
so ko ści i sze ro ko ści wyjść ewa ku acyj -
nych

Te go wła śnie za bra kło w dys ko te ce
w Bra zy lii. Or ga ni za to rzy im prez ogra ni cza -
ją licz bę wejść i wyjść, co po wo du je, że lu -
dzie zbi ja ją się przy je dy nym wyj ściu
w cia sny kłąb. Je śli przy tym doj dzie do ich
świa do mo ści, że po żar istot nie za gra ża ich
ży ciu, np. pa rzy bądź draż ni dro gi od de cho -
we i oczy, za czy na się pa ni ka i wza jem ne tra -
to wa nie. 

Prze pi sy za po bie ga ją te mu na kil ka spo -
so bów. 

Je śli w po miesz cze niu prze by wa po wy -
żej 50 osób, po win no ono mieć co naj mniej
dwa wyj ścia, od da lo ne od sie bie na mi ni -
mum 5 m. Sze ro kość każ de go z tych wyjść

nie mo że być mniej sza niż 90 cm – to mi ni -
mal ny wy miar wszel kich drzwi na dro gach
ewa ku acyj nych. Do ce lo wo li czy się 0,6 m
sze ro ko ści drzwi na każ de 100 osób. Czy li je -
śli osób w po miesz cze niu jest 1000, to łącz -
na sze ro kość drzwi nie mo że być mniej sza
niż 6 m. 

Za sa da ta obo wią zu je rów nież przy wyj -
ściach z bu dyn ków, przy czym z po wo dów
oczy wi stych mu szą one uwzględ niać nie
tyl ko oso by z da ne go po miesz cze nia, ale
ich su mę cał ko wi tą. By wa to wiel kim pro -
ble mem przy roz le głych cen trach han dlo -
wo -usłu go wo -ki no wych – bra ku je po -
wierzch ni ścian ze wnętrz nych do zmiesz -
cze nia w nich drzwi o wy ma ga nej su ma -
rycz nej sze ro ko ści.

Je śli w po miesz cze niu prze by wa po wy -
żej 50 osób, bądź po wy żej sze ściu osób
o ogra ni czo nej zdol no ści po ru sza nia się
(a do ta kich za li cza się dzie ci w wie ku przed -
szkol nym), drzwi po win ny otwie rać się
na ze wnątrz po miesz cze nia. Ta sa ma za sa da
obo wią zu je dla po miesz czeń ze stre fą za gro -
że nia wy bu chem. Za sa da otwie ra nia na ze -
wnątrz, czy li zgod nie z kie run kiem
ewa ku acji, do ty czy wszyst kich drzwi ze -
wnętrz nych bu dyn ku słu żą cych ja ko wyj ścia
ewa ku acyj ne, je śli prze by wa w nim po -
nad 50 osób. Po nad to drzwi ta kie po win ny
być wy po sa żo ne w klam ki „an ty pa nicz -
ne” – w po sta ci sztab prze bie ga ją cych przez
ca łą sze ro kość po ła ci drzwio wej. Klam ka ta -
ka co praw da pa ni ki nie li kwi du je, ale umoż -
li wia otwar cie drzwi po przez sam do cisk, np.
cia łem, a nie przez ce lo wy ruch na ci śnię cia
w dół i pchnię cia lub co gor sza po cią gnię cia.
To na praw dę ra tu je ży cie w cza sie po ża ru. 

Za cho wa nie do pusz czal nej dłu go ści,
wy so ko ści i sze ro ko ści przejść oraz dojść
ewa ku acyj nych

Te go za bra kło w mar cu 1911 r. w No wym
Jor ku. Do ty ka my tu istot nej róż ni cy mię dzy
tzw. przej ściem ewa ku acyj nym a tzw. doj -
ściem ewa ku acyj nym. Pra wo sta no wi tak.

Przej ście ewa ku acyj ne: od le głość w po -
miesz cze niu od naj dal sze go miej sca, w któ rym
mo że prze by wać czło wiek, do wyj ścia ewa ku -
acyj ne go na dro gę ewa ku acyj ną lub do in nej
stre fy po ża ro wej al bo na ze wnątrz bu dyn ku.

In ny mi sło wy, gdy mo wa o przej ściu ewa -
ku acyj nym, cho dzi o od le gło ści do prze -
bycia w po miesz cze niu nie bę dą cym ko-
ry ta rzem, klat ką scho do wą, sztol nią, czy li
słu żą cym nie do ko mu ni ka cji, a do prze by -
wa nia w nim. W każ dym z ta kich po miesz -

czeń, np. w sa li ki no wej lub du żym biu rze,
po win ny być wol ne prze strze nie ko mu ni ka -
cyj ne o od po wied nich sze ro ko ściach. Dłu -
go ści przejść są z gó ry na rzu co ne przez
prze pi sy tech nicz no -bu dow la ne. Wy no szą
od 40 m w stre fach po ża ro wych ZL (ki na, te -
atry, dys ko te ki) do 75-100 m w stre fach po -
ża ro wych PM (prze my sło wo -ma ga zy no-
wych), w któ rych od le głość ta za le ży od gę -
sto ści ob cią że nia ognio we go (ilo ści ma te-
ria łów pal nych), ale gdy są tam stre fy
za gro że nia wy bu chem, dłu gość ta ma le je
do 40 m. Moż na tak „przejść” przez trzy po -
miesz cze nia, jed nak łącz na dłu gość dro gi
nie mo że prze kro czyć owych 40-100 m. 

Wy zna cze nie dłu go ści przej ścia nie po le -
ga na pro stym okre śle niu od le gło ści mię dzy
naj dal szym punk tem w po miesz cze niu
a drzwia mi wyj ścio wy mi. Na le ży uwzględ nić
dłu gość fak tycz nej dro gi do prze by cia, ze
wszyst ki mi za krę ta mi. 

Je śli po miesz cze nia są wyż sze niż 5 m,
dłu gość przej ścia moż na po więk szyć o 25%. 

Doj ście ewa ku acyj ne: dłu gość dro gi
ewa ku acyj nej od wyj ścia z po miesz cze nia
na tę dro gę do wyj ścia do in nej stre fy po ża ro -
wej lub na ze wnątrz bu dyn ku. W przy pad ku
za koń cze nia doj ścia ewa ku acyj ne go przed -
sion kiem prze ciw po ża ro wym dłu gość tę mie -
rzy się do pierw szych drzwi te go przed sion ka.
Za rów no rzęd ne wyj ściu do in nej stre fy po ża -
ro wej uwa ża się wyj ście do obu do wa nej klat -
ki scho do wej, za my ka nej drzwia mi o kla sie
od por no ści ognio wej co naj mniej E I 30, wy po -
sa żo nej w urzą dze nia za po bie ga ją ce za dy -
mie niu lub słu żą ce do usu wa nia dy mu (je śli
drzwi miesz kań są za my ka ne drzwia mi prze -
ciw po ża ro wy mi EI 30, na klat ce scho do wej
wy star czą drzwi dy mosz czel ne). 

De fi ni cja doj ścia jest skom pli ko wa -
na i nie ja sna na wet przy dru gim czy ta niu.
W grun cie rze czy cho dzi o to, by nie prze kro -
czyć pa ra me trów gra nicz nych dłu go ści ko -
ry ta rzy i kla tek scho do wych. Dłu go ści te są
róż ne, za le żą od kil ku pa ra me trów umow -
nych i ob li cze nio wych. 

Waż ne jest, do kąd doj ście zmie rza. Naj le -
piej, gdy na ze wnątrz bu dyn ku, ale mo że to
też być doj ście do in nej stre fy po ża ro wej. To
dru gie jest obar czo ne po waż ny mi wy ma ga -
nia mi. Zwy kłe drzwi to żad na prze szko da dla
po ża ru, dla te go urzą dza się w ta kim miej scu
przed sio nek po ża ro wy, to jest po miesz cze -
nie o wy mia rach min. 1,4 x 1,4 m, o ścia nach
od por nych na dzia ła nie ognia, za my ka ne
obu stron nie drzwia mi prze ciw po ża ro wy mi,
wy po sa żo ne we wła sną wen ty la cję. Do pusz -
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cza się w nie któ rych sy tu acjach po je dyn cze
drzwi o wy so kich pa ra me trach od por no -
ścio wych za miast przed sion ka, ale to ry zy -
kow ne roz wią za nie.

Gdy po wyj ściu z po miesz cze nia na„doj -
ście” po zio me lub pio no we mo że my iść tyl -
ko w jed nym kie run ku pro wa dzą cym
do miej sca bez piecz ne go, do pusz czal -
na prze pi sa mi dłu gość doj ścia bę dzie krót -
sza. Je śli moż na iść w dwóch kie run kach lub
jest ich jesz cze wię cej, dłu gość ta mo że
wzro snąć kil ku krot nie, bo prze cież po żar nie
wy bu cha w dwóch miej scach na raz. Oczy -
wi ście te dwie dro gi nie mo gą się spo tkać
w żad nym miej scu, gdyż wów czas w isto cie
by ły by jed ną dro gą. 

W za sa dzie do ty czą cej „in nej stre fy” ist -
nie je wy ją tek – do ty czą cy kla tek scho do -
wych, któ ry przy to czo no w po wyż szej
de fi ni cji, da ją cy mnó stwo ko rzy ści. Przede
wszyst kim skra ca się dłu gość doj ścia, gdyż
mie rzy się ją do drzwi wej ścio wych na klat -
kę scho do wą. Drzwi te nie mu szą być ta kie,
jak mię dzy stre fa mi po ża ro wy mi, ani też nie -
ko niecz nie mu szą wy stę po wać przed sion -
ki – waż ne jed nak, by speł nia ły mi ni mal ne
pa ra me try od por no ści ognio wej EI 30
(utrzy my wa nie pa ra me tru szczel no ści oraz
izo la cyj no ści ognio wej przez co naj mniej
30 min – mi ni mum dla przed sion ka to dwo -
je ta kich drzwi). To jed nak nie ko niec wy ma -
gań – klat ka scho do wa po win na być
za bez pie czo na przed za dy mie niem, co w za -
leż no ści od wy so ko ści bu dyn ku za pew nia
się po przez naj prost sze roz wią za nie, jak kla -
pa od dy mia ją ca w stro pie bądź okno od dy -
mia ją ce w naj wyż szym jej miej scu, po
skom pli ko wa ne sys te my róż ni co wa nia 
ci śnień. Ge ne ral nie rzecz bio rąc, klat ka scho -
do wa ma być miej scem w peł ni bez piecz -
nym, a więc wol nym od dy mu. 

Dłu gość doj ścia wy no si od 10 m do 60 m
przy jed nym doj ściu (10 m to np. szpi ta le,
przed szko la, po miesz cze nia za gro żo ne wy -
bu chem, 60 m to bu dyn ki miesz kal ne 
wie lo ro dzin ne oraz po miesz cze nia PM o naj -
niż szych ob cią że niach ognio wych), po 40
do 100 m (a na wet 80 do 200 m przy umie -
jęt nym roz pla no wa niu – co jest nie spo ty ka -
ne ze wzglę du na wiel kie ry zy ko) przy kil ku
kie run kach doj ścia. 

Sze ro kość dojść i przejść ewa ku acyj nych
ob li cza się w spo sób po dob ny, jak
wyjść: 0,6 m na każ de 100 osób, choć in ny
jest pa ra metr mi ni mal ny dla ko ry ta rzy: nie
mniej niż 1,4 m, przy czym do pusz cza
się 1,2 m, je śli ewa ku uje się do 20 osób. 

O wy so ko ści dróg ewa ku acyj nych prze -
pis sta no wi jed no znacz nie:

Wy so kość dro gi ewa ku acyj nej po win -
na wy no sić co naj mniej 2,2 m, na to miast wy -
so kość lo kal ne go ob ni że nia 2 m, przy czym
dłu gość ob ni żo ne go od cin ka dro gi nie mo że
być więk sza niż 1,5 m. 

To jed nak nie wszyst ko. Dłu go ści przejść
i dojść ewa ku acyj nych mo gą być po więk -
szo ne pod wa run kiem ochro ny:

� stre fy po ża ro wej sta ły mi urzą dze nia -
mi ga śni czy mi wod ny mi – o 50%,

� dro gi ewa ku acyj nej sa mo czyn ny mi
urzą dze nia mi od dy mia ją cy mi uru cha mia ny -
mi za po mo cą sys te mu wy kry wa nia dy -
mu – o 50%. 

Po wyż sze po więk sze nia pod le ga ją su -
mo wa niu. Za tem mo że być tak, że w so lid -
nie za bez pie czo nym bu dyn ku, za pro-
jek to wa nym w spo sób mak sy mal ny
pod wzglę dem wy mia rów, a nie nio są cym
ja kichś po waż nych za gro żeń, ktoś zdą ży się
zmę czyć, za nim z nie go wyj dzie, gdyż bę -
dzie miał do prze by cia przej ście o dłu go -
ści 250 m, a po tem doj ście dłu gie na 200 m
(a na wet 400 m), czy li łącz nie pra wie (po -
nad) pół ki lo me tra. 

Za pew nie nie bez piecz nej po ża ro wo
obu do wy i wy dzie leń dróg ewa ku acyj -
nych oraz po miesz czeń

Te go za bra kło w Ba za rze Do bro czyn no -
ści w Pa ry żu. 

Za sa dą na czel ną jest przy ję cie od por no -
ści ognio wej obu do wy dróg po ża ro wych
ta kiej, jak dla ścian we wnętrz nych bu dyn -
ku. Pa ra metr ten za le ży od kil ku czyn ni ków,
przy czym im groź niej sza ka te go ria, tym
wyż sza od por ność ognio wa ścian we -
wnętrz nych. Jest w tym je den wa ru nek
nad mia ro wy. Mia no wi cie dla obiek tów za -
li czo nych do tzw. kla sy od por no ści po ża ro -
wej D i E, choć ich ścia ny we wnętrz ne nie
mu szą speł niać żad nych wa run ków od por -
no ści po ża ro wej, obu do wy dróg ewa ku -
acyj nych mu szą mieć od por ność ognio wą
w za kre sie szczel no ści i izo la cyj no ści ognio -
wej co naj mniej 15 min. Jest to za tem mi ni -
mal ny czas, w ja kim lu dzie po win ni zdą żyć
z ewa ku acją – po tem dro gi ewa ku acyj ne
mo gą zmie nić się w pu łap ki ognio wo -dy -
mo we. Im wyż szy bu dy nek, im wyż szą ma
gę stość ob cią że nia ognio we go bądź im
więk sze gru py lu dzi w nim prze by wa ją, tym
wyż szej kla sy od por no ści po ża ro wej się
od nie go wy ma ga. Mak sy mal na od por ność
ognio wa ścian we wnętrz nych, a więc i ścian

dróg ewa ku acyj nych, wy no si we dług prze -
pi sów 60 min. 

Czas, ja kim dys po nu je my, by prze pro wa -
dzić bez piecz ną ewa ku ację lu dzi, jest zatem
za leż ny od przy ję tej kla sy od por no ści po ża -
ro wej bu dyn ku i wy no si od 15 do 60 min –
nie wię cej. 

Za bez pie cze nie przed za dy mie niem
wy mie nio nych w prze pi sach tech nicz no -
-bu dow la nych dróg ewa ku acyj nych,
w tym sto so wa nie urzą dzeń za po bie ga -
ją cych za dy mie niu lub urzą dzeń i in nych
roz wią zań tech nicz no -bu dow la nych za -
pew nia ją cych usu wa nie dy mu

Sto so wa nie drzwi prze ciw po ża ro wych
za bez pie cza przez ja kiś czas dro gi ewa ku -
acyj ne przed za dy mie niem. Ko ry ta rze na le -
ży dzie lić drzwia mi dy mosz czel ny mi
na od cin ki nie dłuż sze niż 50 m. 

Prze pi sy w nie któ rych przy pad kach idą
jesz cze da lej, na ka zu jąc sto so wa nie spe cjal -
nych urzą dzeń od dy mia ją cych bądź nie do -
pusz cza ją cych do za dy mie nia. Ma my wte dy
do czy nie nia z wen ty la cją wy cią go wą (wy -
dmu cho wą), nad ci śnie nio wą (na dmu cho -
wą) bądź ukła da mi oby dwu tych ro dza jów,
co na zy wa się ukła da mi róż ni co wa nia ci -
śnień. Na le ży je sto so wać na dro gach ewa -
ku acyj nych w:

� bu dyn ku wy so kim i wy so ko ścio wym,
w stre fach po ża ro wych in nych niż ZL IV (czy li
in nych niż miesz kal ne),

� kry tym cią gu pie szym (pa sa żu),
do któ re go przy le ga ją lo ka le han dlo we
i usłu go we, oraz w prze kry tym dzie dziń cu
we wnętrz nym,

� pod ziem nej kon dy gna cji bu dyn ku,
w któ rej znaj du je się po miesz cze nie prze -
zna czo ne dla po nad 100 osób, oraz bu dow li
pod ziem nej z ta kim po miesz cze niem.

Pio no we dro gi ewa ku acyj ne (klat ki scho -
do we), mu szą speł niać tym ostrzej sze kry -
te ria za bez pie cze nia przed za dy mie niem,
im wyż szy jest bu dy nek. In nym kry te rium
ob ostrza ją cym jest prze zna cze nie bu dyn ku
dla lu dzi o ogra ni czo nej zdol no ści po ru sza -
nia się – na wet ni skie bu dyn ki o tym prze -
zna cze niu mu szą mieć bar dzo bez piecz ne
klat ki scho do we. Wo bec bu dyn ków in nych
ka te go rii, prócz miesz kal nych, wy ma ga się
speł nie nia tych wa run ków, je śli są śre dnio -
wy so kie (o wy so ko ści po nad 12 m) i wyż sze,
przy czym w ka te go rii „wy so kie” wcho dzą
w grę przed sion ki prze ciw po ża ro we
przy klat kach scho do wych. W bu dyn ku
miesz kal nym obo wią zek za bez pie cze nia
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przed za dy mie niem klat ki scho do wej po ja -
wia się do pie ro w ka te go rii bu dyn ków wy -
so ko ścio wych. Fak tycz nie klat ki scho do we
w ta kich bu dyn kach bę dą od dy mia ne lub
za bez pie cza ne przed za dy mie niem rów nież
w niż szych bu dyn kach, z uwa gi na opi sa ną
wy żej ko niecz ność skró ce nia dojść ewa ku -
acyj nych. 

Za pew nie nie oświe tle nia awa ryj ne go
(ewa ku acyj ne go i za pa so we go) w po -
miesz cze niach i na dro gach ewa ku acyj -
nych wy mie nio nych w prze pi sach
tech nicz no -bu dow la nych

Prze pi sy sta no wią, że bu dy nek, w któ -
rym za nik na pię cia w elek trycz nej sie ci za -
si la ją cej mo że spo wo do wać za gro że nie
ży cia lub zdro wia lu dzi, po waż ne za gro że -
nie śro do wi ska, a tak że znacz ne stra ty ma -
te rial ne, na le ży za si lać co naj mniej z dwóch
nie za leż nych, sa mo czyn nie za łą cza ją cych
się źró deł ener gii elek trycz nej oraz wy po -
sa żać w sa mo czyn nie za łą cza ją ce się oświe -
tle nie awa ryj ne (bez pie czeń stwa i ewa-
ku acyj ne). W bu dyn ku wy so ko ścio wym
jed nym ze źró deł za si la nia po wi nien być ze -
spół prą do twór czy.

Czas dzia ła nia oświe tle nia bez pie czeń -
stwa po wi nien być do sto so wa ny do wa run -
ków wy stę pu ją cych w po miesz cze niu i wy-
no sić nie mniej niż 1 godz.

In nym ro dza jem wy ma ga ne go oświe tle -
nia jest oświe tle nie ewa ku acyj ne. Po win no
dzia łać przez co naj mniej 2 godz. od za ni ku
oświe tle nia pod sta wo we go, czy li znacz nie
dłu żej, niż wy no si czas od por no ści ognio wej
dróg ewa ku acyj nych, co ma swo je uza sad -
nie nie – mo że bar dzo się przy dać stra ża kom
lub lu dziom zbłą ka nym. Oświe tle nie to sto -
su je się tam, gdzie są znacz ne sku pi ska lu dzi
bądź gdzie lu dzie nie są w sta nie wyjść z bu -
dyn ku o wła snych si łach. 

Za pew nie nie moż li wo ści roz gła sza nia
sy gna łów ostrze gaw czych i ko mu ni ka -
tów gło so wych przez dźwię ko wy sys tem
ostrze gaw czy w bu dyn kach, dla któ rych
jest on wy ma ga ny

W wiel kich do mach han dlo wych, na
dwor cach ko le jo wych, w por tach lot ni czych,
na sta cjach me tra, w wy so ko ścio wych bu -
dyn kach biu ro wych – czy li wszę dzie tam,
gdzie są tłu my lu dzi, w cza sie po ża ru ist nie -
je nie bez pie czeń stwo pój ścia ich nie w tę
stro nę, co trze ba lub pój ścia zbyt wie lu lu dzi
dro gą, któ ra nie po mie ści ich wszyst kich,
mu szą być wy po sa żo ne w DSO. Od po wied -
nie au to ma tycz ne ko mu ni ka ty gło so we bę -
dą ste ro wa ły ru chem w spo sób bez piecz ny. 

Kry te ria za gro że nia ży cia lu dzi
Opi sa ne wy żej prze pi sy obo wią zu ją

w zbli żo nym kształ cie za le d wie od po ko le -
nia. A prze cież ko rzy sta my z bu dyn ków
znacz nie star szych, po wsta łych na pod sta -
wie prze pi sów uwzględ nia ją cych bez pie -
czeń stwo ewa ku acji w znacz nie mniej szym
stop niu niż obec nie. Oczy wi ście moż na mó -
wić o nie dzia ła niu pra wa wstecz, ale nie
moż na ak cep to wać wy so kie go ry zy ka
śmier ci lu dzi w cza sie po ża ru na sku tek nie -
moż no ści uciecz ki.

Na po trze by wy rów ny wa nia stan dar dów
bez pie czeń stwa opra co wa no tzw. kry te ria
za gro że nia ży cia lu dzi. Wy zna cza ją one gra -
nicz ne wy mia ry dróg ewa ku acyj nych lub
spo sób ich za bez pie cze nia, któ rych nie speł -
nie nie uzna je się za kry tycz ne dla ludz kie go
ży cia w przy pad ku wy bu chu po ża ru. Są to
(w uprosz cze niu):

1) sze ro kość mniej sza o po nad jed ną
trze cią od mi ni mal nej,

2) dłu gość więk sza o po nad 100% od
war to ści mak sy mal nej,

3) okła dzi na su fi tu lub su fi tu pod wie szo -

ne go z ma te ria łu ła two za pal ne go lub ka pią -
ce go pod wpły wem ognia, bądź wy kła dzi na
pod ło go wa z ma te ria łu ła two za pal ne go,

4) okła dzi na ścien na z ma te ria łu ła two za -
pal ne go, je że li nie za pew nio no dwóch kie -
run ków ewa ku acji,

5) nie wy dzie le nie ewa ku acyj nej klat ki
scho do wej mi mo ist nie nia ta kie go wy mo gu,

6) nie za bez pie cze nie przed za dy mie -
niem dróg ewa ku acyj nych mi mo ist nie nia
ta kie go wy mo gu,

7) brak wy ma ga ne go oświe tle nia awa ryj -
ne go.

Ist nie nie te go ro dza ju nie pra wi dło wo ści
otwie ra bu dy nek na wład cze dzia ła nia ko -
men dan ta po wia to we go (miej skie go) Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej. 

Tak wy glą da ją w wiel kim skró cie i zna czą -
cym uprosz cze niu współ cze sne wa run ki
ewa ku acji. W isto cie są już dzie dzi na mi wie -
dzy, bę dą cy mi przed mio tem ba dań na uko -
wych i po waż nych spo rów urzę do wych.
Jed no jest bez spor ne: ich speł nie nie po zwa -
la na znacz nie spo koj niej szy sen.

st. bryg. Pa weł Ro cha la 
jest p.o. dy rek to rem Cen tral ne go Mu zeum

Po ̋ ar nic twa w My sło wi cach

[1] Po żar opi sa ny przez Ariad nę Ko niuch w ar ty ku le pt. Ra -
tuj cie mo je eks pe dient ki!, Prze gląd Po żar ni czy nr 3/2017,
s. 47-49.
[2] Po żar opi sa ny przez Ra do sła wa Cza plę w ar ty ku le pt.
Trian gle Shir twa ist Com pa ny w ogniu, Prze gląd Po żar ni czy
nr 3/2014, s. 16-19.
[3] Po żar opi sa ny przez Kon ra da Lesz czu ka w ar ty ku le pt.
Ce na ci szy, Prze gląd Po żar ni czy nr 6/2013, s. 18-21.
[4] § 15 ust. 1 roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych
i ad mi ni stra cji z dnia 7 czerw ca 2010 r. w spra wie ochro ny
prze ciw po ża ro wej bu dyn ków, in nych obiek tów bu dow la -
nych i te re nów (DzU nr 109, poz. 719).
[5] Roz po rzą dze nie mi ni stra in fra struk tu ry i bu dow nic twa
z dnia 14 li sto pa da 2017 r. (DzU poz. 2285), zmie nia ją ce roz -
po rzą dze nie mi ni stra in fra struk tu ry z dnia 12 kwiet nia 2002 r.
w spra wie wa run ków tech nicz nych, ja kim po win ny od po -
wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie (DzU z 2015 r., poz. 1422).
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ie ste ty nie ma zbyt wie lu opra co wań do ty czą cych tej kwe -
stii w ję zy ku pol skim, a wie lość i róż no rod ność aspek tów,
któ re na le ży wziąć pod uwa gę przy prze szu ka niu, czy ni to

za gad nie nie bar dzo zło żo nym. Trze ba bo wiem wziąć pod uwa gę:
or ga ni za cję, na rzę dzia, tech ni ki, me to dy, spo so by dzia ła nia 
– i wszyst ko to osa dzić w kon kret nej sy tu acji. 

Ba gaż wie dzy i do świad czeń
Spo strze że nia przed sta wio ne po ni żej sta no wią pró bę ze bra nia

w ca łość in for ma cji, któ re uda ło się zgro ma dzić na prze strze ni lat,
pod czas róż nych form kształ ce nia, do sko na le nia czy wy mia ny do -
świad czeń, rów nież w gro nie mię dzy na ro do wym. Są to tech ni ki
i spo so by spraw dzo ne wie lo krot nie i udo sko na la ne w ra mach dzie -
sią tek go dzin ćwi czeń przez gro no in struk to rów oraz uczest ni ków
szko leń z te re nu ca łe go kra ju. Opi sy wa ne spo so by do ty czą sy tu acji,
w któ rej wi docz ność jest bar dzo ogra ni czo na lub ze ro wa. Przy choć -
by czę ścio wej wi docz no ści wy ko na nie sku tecz ne go prze szu ka nia
bę dzie ła twiej sze i szyb sze. Ce lem opra co wa nia jest za su ge ro wa nie
spo so bów po stę po wa nia w naj trud niej szych sce na riu szach, ta kich
jak:
� prze szu ka nie po miesz czeń z uży ciem ka me ry ter mo wi zyj nej, bę -
dą ce czę sto spo ty ka nym spo so bem dzia ła nia z uwa gi na co raz częst -
sze dys po no wa nie przez jed nost ki ty mi urzą dze nia mi (pod sta wy
ter mo wi zji zo sta ły opi sa ne w PP 6/2018);
� prze szu ka nie po miesz czeń z wy ko rzy sta niem li nii ga śni czej – wa -
riant bez do dat ko wej lin ki oso bi stej (ja ko naj czę ściej prak ty ko wa ny
spo sób pra cy) oraz z do dat ko wą lin ką oso bi stą;

� prze szu ka nie bez li nii ga śni czej, z wy ko rzy sta niem li ny po szu -
ki waw czej lub bez do dat ko wych przy rzą dów – ja ko spo sób osta -
tecz ny, w oko licz no ściach, któ rych z przy czyn nie za leż nych nie
moż na by ło unik nąć. Za pro po no wa ny spo sób po ma ga po ra dzić
so bie w sy tu acji kry tycz nej, a tak że jest spo so bem od zy ski wa nia
i utrzy my wa nia orien ta cji w po miesz cze niach przy ogra ni czo nej
i ze ro wej wi docz no ści. Na le ży się z ni mi do kład nie za po znać, za -
nim sko rzy sta się z opi sy wa ne go spo so bu! Jest to spo sób pra cy
nie za le ca ny, jed nak zda ję so bie spra wę, że w wy jąt ko wych sy tu -
acjach mo że zajść ko niecz ność pro wa dze nia te go ty pu dzia łań. 
Ja ko przy kła dy moż na po dać: ko niecz ność ra to wa nia ży cia ludz -
kie go, awa rię sa mo cho du ga śni cze go czy też przy pa dek za gu bie -
nia się stra ża ków i utra ty kon tak tu z li nią ga śni czą, np. w wy ni ku
wy stą pie nia na głe go zja wi ska po ża ro we go. Nie jest mo ją in ten cją
re ko men do wa nie te go ty pu dzia łań ani ka te go rycz ne wska zy wa -
nie oko licz no ści sprzy ja ją cych pod ję ciu de cy zji o wy ko rzy sta niu
tej me to dy pra cy. Każ do ra zo wo de cy zję ta ką po dej mie wła ści wy,
obec ny ma miej scu do wód ca, po do ko na niu sto sow ne go roz po -
zna nia w cza sie i na miej scu zda rze nia, kie ru jąc się prze słan ka mi
spe cy ficz ny mi dla za sta łej sy tu acji, oce ną moż li wo ści oraz bi lan -
sem po ten cjal nych zy sków i strat. Ja ko au tor ar ty ku łu nie po no -
szę od po wie dzial no ści za wy ko rzy sta nie te go spo so bu, a mo ją
in ten cją jest je dy nie wska za nie po ten cjal nych moż li wo ści wy -
brnię cia z sy tu acji kry tycz nej. Na le ży rów nież mieć na uwa dze,
że je dy nie grun tow ne prze ćwi cze nie pre zen to wa nych spo so bów
mo że być prze słan ką do pod ję cia de cy zji o ich wy ko rzy sta niu w re -
al nych dzia ła niach.
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Sztu ka 
prze szu ka nia

(cz. 1)

SZY MON KO KOT -GÓ RA

Przeszukanie pomieszczeń jest jedną
z najważniejszych czynności, jakie strażacy mają

do wykonania w strefie zadymienia podczas pożarów
wewnętrznych. Od efektywności tych działań zależy

bardzo wiele, w tym najważniejsze: 
życie poszkodowanych.

N
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Ge ne ral ne za sa dy
Ist nie je kil ka ogól nych za sad do ty czą cych prze szu ka nia.

Po pierw sze, ma ono na ce lu od na le zie nie osób po szko do wa nych
w prze strze niach za dy mio nych. Od li czeb no ści stra ża ków przy zda -
rze niu oraz roz dzia łu in nych za dań uza leż nio na bę dzie de cy zja co
do dal sze go po stę po wa nia po od na le zie niu oso by po szko do wa -
nej. Moż li wa jest sy tu acja, w któ rej ro ta od naj du ją ca po szko do wa -
ne go wy ko na je go ewa ku ację, ale już w in nych oko licz no ściach
mo że za paść de cy zja o kon ty nu acji dzia łań ga śni czych i ewa ku acji
przez ko lej ną ro tę, bę dą cą w po go to wiu. Dru gi przy pa dek bę dzie
uza sad nio ny w sy tu acji, gdy wa run ki po ża ro we wy mu sza ją kon ty -
nu ację ope ro wa nia prą dem ga śni czym, a do stęp ne wspar cie mo -
że do trzeć po li nii ga śni czej sto sun ko wo szyb ko i ewa ku ować
po szko do wa ne go w osło nie prą du ga śni cze go. In nym ra zem mo -
że ist nieć moż li wość ewa ku acji po szko do wa ne go w po je dyn kę
przez stra ża ka cha rak te ry zu ją ce go się tę ży zną fi zycz ną oraz od po -
wied ni mi umie jęt no ścia mi, w osło nie prą dem ga śni czym za pew -
nia nej przez part ne ra z ro ty, szcze gól nie gdy po szko do wa ny jest
względ nie drob nej bu do wy i nie wiel kiej wa gi. Jesz cze in nym ra -
zem sy tu acja wy ma ga ła bę dzie współ pra cy dwóch (lub więk szej
licz by!) rot w ce lu spraw ne go usu nię cia po szko do wa ne go ze stre -
fy za gro że nia. Re asu mu jąc: de cy zja co do tak ty ki dzia ła nia mu si
zo stać pod ję ta w cza sie i na miej scu zda rze nia. Po dru gie, każ de

zda rze nie wy ma ga przy ję cia pew nej sta łej me to dy ki dzia ła nia.
Dzia ła nia we wnętrz ne stra ża ków po win ny roz po cząć się od prze -
szu ka nia za sad ni cze go (wła ści we go). Po win no być ono moż li -
wie naj do kład niej sze, bo wiem zwięk sza to szan se na wcze śniej sze
od na le zie nie i ewa ku ację osób po szko do wa nych. Jed no cze śnie
stra ża cy pro wa dzą cy dzia ła nia we wnętrz ne nie mo gą za po mi nać
o bie żą cej sy tu acji po ża ro wej. In spek tor John McDonough, star szy
ofi cer z De par ta men tu Stra ży w Syd ney (Au stra lia), twier dzi, że
w tam tej szym de par ta men cie do dzia łań we wnętrz nych wy sy ła ne
są za wsze co naj mniej dwie ro ty: ga śni cza i po szu ki waw cza. Obie
ro ty wy po sa żo ne są w li nie ga śni cze, ale ich ce le i za da nia są in ne.
Za da niem pierw szej jest jak naj szyb sze uga sze nie źró dła po ża ru,
na to miast dru giej jak naj szyb sze prze szu ka nie po miesz czeń i od -
na le zie nie ewen tu al nych po szko do wa nych. Ro ta ga śni cza ni gdy
nie igno ru je po szko do wa ne go. Ro ta po szu ki waw cza ni gdy nie
igno ru je po ża ru. Po dob na fi lo zo fia po win na przy świe cać dzia ła -
niom we wnętrz nym, choć by w dzia ła niach bra ła udział tyl ko jed -
na ro ta. Na wet je śli na szym ce lem jest prze szu ka nie, to
pa mię taj my, że szyb kie uga sze nie po ża ru usu wa przy czy nę trud -
no ści. W krót kim cza sie po zwa la po pra wić wa run ki tem pe ra tu ro -
we, wi docz ność, a tak że zmniej szyć stę że nie ga zów szko dli wych
i zwięk szyć stę że nie tle nu. W mię dzy na ro do wym gro nie stra ża ków
przy ję to mó wić o tzw. fi lo zo fii po la ku ku ry dzy. Cóż to ta kie go?

2

1 1

2
Fot. 1: Wi dok na bu dy nek z ze wnątrz mo że dać wy obra że nie o kształ cie po miesz czeń. W po ka za nym przy -
pad ku po miesz cze nia nie są czwo ro ką ta mi. Prze ry wa ne li nie su ge ru ją, w któ rym miej scu moż na spo dzie -
wać się ścian dzia ło wych.
Fot. 2: Wi dok z ze wnątrz po zwa la za uwa żyć, że za leż nie od kon dy gna cji po miesz cze nia bę dą mia ły nie co
in ne kształ ty oraz roz kład okien, któ re są punk ta mi orien ta cyj ny mi.
Rys. 1. Me to da le wej/pra wej rę ki pod czas prze szu ka nia. Po wej ściu ro ta wy bie ra me to dę, a na stęp nie kon -
se kwent nie prze miesz cza się, ma jąc ścia nę po wy bra nej stro nie. Do strze ga jąc źró dło ognia lub oso bę po -
szko do wa ną, stra ża cy po dej mu ją od po wied nie dzia ła nia, nie mniej jed nak sta ra ją się za pa mię tać układ
we wnętrz ny, aby prze ka zać owe in for ma cje ko lej nej ro cie, któ ra mo że ich pod mie nić. Me to dy te spraw -
dza ją się tyl ko wte dy, gdy stra ża cy wej dą i wyj dą ty mi sa my mi drzwia mi – je dy nie wte dy moż na uznać,
że ca łość po miesz czeń zo sta ła prze szu ka na.

Rys. 2: W czte ro bocz nym po miesz cze niu stra żak, mi ja jąc ko lej ne ścia ny, na li czy ich 5,
bo wiem drzwi dzie lą jed ną ze ścian na dwie czę ści. Je śli drzwi są w ro gu, wów czas
stra żak na li czy czte ry ścia ny. Li cze nie ścian po ma ga w orien ta cji, nie mniej ko niecz -
ne jest zna ko wa nie drzwi wej ścia za po mo cą na rzę dzia lub kli na. W ra zie ko niecz no -
ści na głej ewa ku acji stra żak li czą cy ścia ny wie, w któ rym mniej wię cej kie run ku ma
się udać. Oczy wi ście po wi nien przede wszyst kim mieć li nię ga śni czą, po któ rej znaj -
dzie wyj ście.
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Za łóż my, że ro dzic wraz z dziec kiem urzą dza ją pik nik na łą ce
nie opo dal po la ku ku ry dzy. Po po lu jeź dzi kom bajn, po nie waż
trwa ją żni wa. Na gle dziec ko wbie ga na po le ku ku ry dzy i gi nie ro -
dzi co wi z oczu. Rów nież ope ra tor kom baj nu nie bę dzie w sta nie
do strzec dziec ka wśród wy so kich ro ślin. Ro dzic nie mo że za wo łać
dziec ka, gdyż je go wo ła nie za głu szy pra ca kom baj nu. Ro dzic ma
dwa wyj ścia:
� prze szu ki wać po le ku ku ry dzy, nie wi dząc dziec ka, li cząc na to,
że w któ rymś mo men cie uda mu się dziec ko od na leźć i wy nieść
z po la, za nim kom bajn na nie na je dzie,
� za cho wu jąc ostroż ność, do trzeć do kom baj nu, po in for mo wać
je go ope ra to ra o pro ble mie i za trzy mać kom bajn, tym sa mym za -
trzy mu jąc ak tyw ne za gro że nie, a na stęp nie od szu kać dziec ko, ma -
jąc lep sze wa run ki dzia ła nia.

W tym po rów na niu ro dzic jest stra ża kiem, dziec ko oso bą po -
szko do wa ną, kom bajn jest po ża rem, a ła ny ku ku ry dzy to za dy mie -
nie. W przy pad ku trud nych de cy zji lub ogra ni czo nych sił i środ ków
za wsze naj le piej dą żyć naj pierw do uga sze nia po ża ru [XY]. Prze -
szu ki wa nie po miesz czeń bez pod ję cia pró by ga sze nia jest sta wia -
niem na dzia ła nie w trud niej szych wa run kach, przy cią głym
za gro że niu ze stro ny ak tyw ne go po ża ru i bra ku moż li wo ści sko -
rzy sta nia ze zmy słów, któ re uła twi ły by od na le zie nie oso by po -
szko do wa nej. Z te go sa me go po wo du wspar cie prze szu ka nia
wy ko rzy sta niem ter mo wi zji znacz nie zwięk sza szan se po wo dze -
nia. 

Jak ma wia prof. Ste fan Svens son, „kie dy uga sisz po żar, za zwy -
czaj wszyst kie two je pro ble my sa me się roz wią zu ją”.

Po trze cie, po za koń cze niu dzia łań na le ży do ko nać prze szu ka -
nia spraw dza ją ce go. Wy ko rzy stu jąc do bre wa run ki, trze ba raz
jesz cze bar dzo do kład nie i me to dycz nie spraw dzić wszyst kie miej -
sca ob ję te dzia ła nia mi, a cza sem rów nież ich są siedz two. Bez 
ta kie go spraw dzia nu stra ża kom nie wol no za mel do wać o za koń -
cze niu dzia łań i opu ścić miej sca zda rze nia.

Prak tycz nie nie za leż nie od spo so bu pra cy ist nie ją pew ne sta le
ele men ty. Jed ną z waż niej szych za sad prze szu ka nia jest utrzy ma -
nie orien ta cji. Wy sił ki skie ro wa ne na to po win ny roz po cząć się
jesz cze przed wej ściem do obiek tu. W ra mach roz po zna nia cech
bu dyn ku (B w mo de lu BE-SAHF, PP 7/2013, str. 20) na le ży oce nić
ce chy cha rak te ry stycz ne, aby z pew ną do zą praw do po do bień stwa
móc przy jąć pew ne za ło że nia:

1. Ja ki jest to typ obiek tu, o ja kim prze zna cze niu i ja kiej po -
wierzch ni? Czy jest to dom jed no ro dzin ny, blok miesz kal ny, czy
mo że ha la ma ga zy no wa lub in ny bu dy nek? Obej rze nie ga ba ry -
tów ze wnętrz nych (roz po zna nie 360°), roz kła du okien, kształ tu
bu dyn ku, licz by kon dy gna cji itd. mo że dać wy obra że nie na te mat
wiel ko ści po miesz czeń, ich wy po sa że nia wpły wa ją ce go na po -
ziom trud no ści prze miesz cza nia się, punk tów orien ta cyj nych itd.
W zna ko mi tej więk szo ści przy pad ków prze szu ki wa ne po miesz -
cze nia ma ją kształt czwo ro ką ta. Ist nie ją jed nak bu dyn ki, któ re ma -
ją in ne kształ ty ze wnętrz ne, a co za tym idzie – rów nież in ne
kształ ty po miesz czeń. Obej rze nie bu dyn ku z ze wnątrz po win no
być wstę pem do każ de go prze szu ka nia. 

2. Roz po czy na jąc prze szu ka nie obiek tu, na le ży wy brać spo -
sób oraz me to dę i kon se kwent nie trzy mać się ich do mo men tu
za koń cze nia prze szu ka nia. Przez spo sób ro zu mie my tu dzia ła nie
dyk to wa ne do stęp no ścią sprzę tu (prze szu ka nie z li nią ga śni czą
i ka me rą ter mo wi zyj ną, bez ka me ry ter mo wi zyj nej z sa mą li nią,
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Fot. 3a -b: Obej rze nie po miesz cze nia mo że dać szyb ko istot ne in for ma cje (po le wej wi docz ne dziec -
ko w łó żecz ku), jed nak za leż nie od usy tu owa nia me bli ze bra nie in for ma cji na tym eta pie mo że
być nie sku tecz ne. Dla te go na le ży po ta kim prze ska no wa niu przejść do prze szu ka nia za sad ni -
cze go.
Fot. 4 a -b: Po moc nik przo dow ni ka wcho dzi po po miesz cze nia, by spraw dzić ob szar za drzwia mi,
pod czas gdy przo dow nik za bez pie cza go za po mo cą prą du ga śni cze go.
Fot. 5: Drzwi spraw dzo ne i za bez pie czo ne, a jed no cze śnie ozna ko wa ne za po mo cą na rzę dzia hal -
li gan.
Fot. 6: Drzwi spraw dzo ne i za bez pie czo ne, a jed no cze śnie ozna ko wa ne za po mo cą kli na (klin
drew nia ny wła snej pro duk cji wy ko na ny przez stra ża ków z JRG Ło bez, woj. za chod nio po mor skie).
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bez li nii ga śni czej, z lin ką lub bez tych przy rzą dów). Przez me to -
dę bę dzie my ro zu mie li przy ję tą ko lej ność po stę po wa nia. Roz -
róż nia my me to dę pra wej i le wej rę ki oraz me to dę wy biór czą.
Dwie pierw sze ozna cza ją, że po wej ściu stra ża cy za czy na ją się
kie ro wać wzdłuż ścian z le wej lub pra wej stro ny i kon ty nu ują tę
me to dę pra cy aż do koń ca (patrz rys. 1). Me to da wy biór cza sto -
so wa na jest wte dy, kie dy ist nie ją in for ma cje o lo ka li za cji oso by
po szko do wa nej lub/i po ża ru, a ce lem jest jak naj szyb sze spraw -
dze nie tych miejsc. W przy pad ku nie od na le zie nia osób lub źró -
dła po ża ru za le ca się, aby ra tow ni cy roz po czę li spraw dza nie,
wy ko rzy stu jąc jed ną z po zo sta łych me tod. Prze szu ku jąc wnę -
trze, na le ży w my ślach szki co wać so bie je go ma pę, za pa mię ty -
wać po miesz cze nia i ce chy cha rak te ry stycz ne wnętrz. Moż na też
ozna czać prze szu ka ne po miesz cze nia zna kiem na fra mu dze (kre -
dą czy mar ke rem) lub w in ny spo sób. Nie któ re za gra nicz ne pod -
ręcz ni ki pro po nu ją np. ukła da nie krze sła we fra mu dze
prze szu ka ne go po miesz cze nia. Je śli jed nak po miesz cze nie by ło
za mknię te (nie za dy mio ne) przed roz po czę ciem prze szu ka nia, to
by unik nąć do dat ko wych strat, za le ca się nie po zo sta wia nie go
otwar te go.

3. Prze szu ka nie każ de go z po miesz czeń na le ży roz po cząć
od po ło że nia się i obej rze nia po miesz cze nia (ska no wa nie pod ło -
gi). Tu przy da się rów nież la tar ka do oświe tle nia za ciem nio nych
ob sza rów. Te go ty pu czyn no ści są za wsze ko mu ni ko wa ne po mię -
dzy człon ka mi ro ty (ko mu ni kat: „Spraw dzam pod ło gę!”). Prze ska -
no wa nie po miesz cze nia przy pod ło dze po zwo li na zi den-
ty fi ko wa nie je go wiel ko ści i kon fi gu ra cji oraz me bli, obec no ści po -
szko do wa nych na pod ło dze, a tak że do strze że nie in nych istot nych
rze czy. Te go ty pu czyn ność utrud nia ją stra żac kie ochro ny (hełm
i ma ska apa ra tu ogra ni cza ją za kres ru chu gło wy przy pod ło dze),
dla te go trze ba rów nież ma new ro wać cia łem. W związ ku z tym
czyn ność wy ko nu je przo dow nik, pod czas gdy po moc nik przej mu -
je na chwi lę li nię ga śni czą, po zo sta jąc z ty łu (zo bacz fot. 3 a -b).
Po miesz cze nia nie moż na uznać za prze szu ka ne, do pó ki ca łe nie
zo sta nie spraw dzo ne. Ewa ku acja po szko do wa ne go w trak cie
prze szu ka nia ozna cza ko niecz ność po wro tu do po miesz cze nia
i do koń cze nia je go spraw dza nia. Ska no wa nie pod ło gi na le ży wy -
ko nać rów nież wte dy, kie dy stra ża cy wy po sa że ni są w ka me rę ter -
mo wi zyj ną. Spoj rze nie z po zio mu pod ło gi po zwo li na
do strze że nie ewen tu al nych rze czy, któ re mo gą być nie wi docz ne
pod czas pa trze nia z wyż sze go po zio mu z uwa gi na róż ne obiek ty
(za rów no wzrok, jak i ter mo wi zja dzia ła ją w li nii pro stej). („Pod ło -
ga spraw dzo na, nie ma po szko do wa nych!”). WAŻNE: zna ko mi ta
więk szość po miesz czeń ma kształt czwo ro ką ta. Zda rza ją się jed -
nak bu dyn ki, w któ rych po miesz cze nia ma ją in ne kształ ty. Ska no -
wa nie pod ło gi mo że po móc roz po znać kształt po miesz cze nia. Jest
to istot ne, bo wiem dla utrzy ma nia orien ta cji stra żak po wi nien li -
czyć ścia ny w mia rę okrą ża nia wzdłuż nich po miesz cze nia. Zwróć -
my uwa gę, że drzwi wej ścio we do po miesz cze nia dzie lą ścia nę,
w któ rej się znaj du ją, na dwie czę ści. To też w prak ty ce po miesz -
cze nie o kształ cie czwo ro ką ta bę dzie mia ło… 5 ścian! (zo bacz
rys. 2)

4. Po ska no wa niu pod ło gi po moc nik przej mu je z po wro tem li -
nię ga śni czą, a po moc nik wcho dzi do po miesz cze nia i spraw dza
ob szar za drzwia mi („Sprawdź za drzwia mi!” lub „Spraw dzam
za drzwia mi!”). Za chwi lę drzwi zo sta ną za kli no wa ne w po zy cji
otwar tej, więc spraw dze nie prze strze ni za ni mi bę dzie trud ne. 

Ta czyn ność po zwa la wy klu czyć obec ność za drzwia mi wnęk czy
za głę bień oraz po szko do wa nych. Na stęp nie drzwi są unie ru cha -
mia ne za po mo cą na rzę dzia lub kli na. To waż na czyn ność, któ ra
za bez pie czy dro gę od wro tu przed nie pla no wa nym za mknię ciem,
a tak że po zwo li ozna ko wać drzwi wej ścia, któ re mu szą jed no cze -
śnie być drzwia mi wyj ścia („Drzwi za kli no wa ne/ozna czo ne!”). Dal -
sze go prze szu ka nia nie na le ży wy ko ny wać za po mo cą na rzę dzi!
Stwa rza to ry zy ko ude rze nia oso by po szko do wa nej i spo wo do -
wa nia lub po głę bie nia ob ra żeń. Rę ce i no gi stra ża ka naj le piej wy -
czu ją i roz po zna ją od naj dy wa ne obiek ty lub po szko do wa nych.

Dal sze po stę po wa nie za le ży od przy ję te go spo so bu prze szu -
ka nia i opi sa ne zo sta nie w ko lej nym nu me rze PP. 

mł. bryg. Szy mon Ko kot -Gó ra jest p.o. za st´p cà
na czel ni ka OÊrod ka Szko le nia KW PSP w Olsz ty nie

Li te ra tu ra
[1] Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z 4 lip ca 1992 r. w spra wie za kre su i try bu ko rzy sta nia
z praw przez kie ru ją ce go dzia ła niem ra tow ni czym (DzU z 1992 r. nr 54, poz. 259).
[2] No coń W., Ko kot -Gó ra S., Cy ta wa A., Grzyb P., Pod sta wy za bez pie cze nia i ra to wa nia stra -
ża ków pod czas we wnętrz nych dzia łań ga śni czych, wyd. SA PSP w Kra ko wie, 2011.
[3] Grim wo od P., W pierw szej ko lej no ści zaj mij się po ża rem! Prze gląd ce lów tak tycz nych, 
tłu m. No coń W., www.gru pa szyb kie go re ago wa nia.prv.pl (do stęp 3.07.2018).
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re zen to wa ne po jaz dy to nie tyl ko wę -
zły łącz no ści po zwa la ją ce na spraw ną
i szyb ką wy mia nę in for ma cji i da nych

czy też miej sca pra cy szta bu po dej mu ją ce go
stra te gicz ne de cy zje, ale też punk ty, w któ -
rych moż na otrzy mać sto sow ną po moc. 

Ob ser wu jąc no wo bu do wa ne sa mo cho -
dy do wo dze nia i łącz no ści, za uwa ża my za -
cie ra nie się róż nic po mię dzy po jaz da mi
kom pa nij ny mi a ba ta lio no wy mi, w szcze gól -
no ści pod ką tem ga ba ry tów ich za bu do wy,
któ re umoż li wia ją er go no micz ną pra cę
dwóch dys po zy to rów oraz sze ściu – ośmiu
osób przy sto le szta bo wym. Wcze śniej sze
ge ne ra cje sa mo cho dów do wo dze nia (SDł
kom pa nij ny – Żuk A15, SDł ba ta lio no -
wy – Star 266) róż ni ły się za sad ni czo, obec -
nie róż ni ce są zde cy do wa nie mniej za -
uwa żal ne. 

W oby dwu przy pad kach po jaz dy są wy -
po sa żo ne w urzą dze nia po zwa la ją ce na
spraw ne ko mu ni ko wa nie się z wy ko rzy sta -
niem do stęp nych dzi siaj tech no lo gii, ta kich
jak łącz ność ra dio wa i te le fo nicz na wraz z re -
je stra cją ko re spon den cji, sys te my pre zen ta -
cji ob ra zu, w tym wi de okon fe ren cji, czy
do stęp do In ter ne tu. Ma ją rów nież za si la nie
awa ryj ne i gwa ran to wa ne z moż li wo ścią wy -
ko rzy sty wa nia ze wnętrz nych źró deł ener gii.
Pod sta wo wa róż ni ca po mię dzy ty mi sa mo -
cho da mi na ko rzyść po jaz dów ba ta lio no -
wych to przede wszyst kim łącz ność sa te-
li tar na.

Jak wy ko rzy stać SDł?
Po jaz dy do wo dze nia i łącz no ści eks plo -

ato wa ne obec nie na te re nie kra ju są wy ko -
rzy sty wa ne do wspar cia dzia łań ra tow ni-

czych, szcze gól nie z udzia łem znacz nych sił
i środ ków oraz wspar cia ak cji dłu go trwa łych
i pro wa dzo nych na du żym ob sza rze. Na leży
za uwa żyć, że prak tycz nie we wszyst kich
przy pad kach pod czas wspar cia tych dzia łań
po jaz dy do wo dze nia i łącz no ści sta no wią
miej sce, w któ rym na stę pu je in te gra cja róż -
nych służb uczest ni czą cych w zda rze niach
i bu do wa na jest sie dzi ba pra cy szta bu ak cji.
Zgod nie z obo wią zu ją cym sta nem praw -
nym kie ru ją cy dzia ła niem ra tow ni czym
(KDR) na po zio mie in ter wen cyj nym i tak -
tycz nym ta ki sztab mo że po wo łać, na to -
miast na po zio mie stra te gicz nym – mu si.
Pod czas dzia łań ra tow ni czych or ga ni za cja
i po wo ły wa nie szta bu zwy kle od by wa się ad
hoc, z ini cja ty wy KDR wy zna cza ją ce go za da -
nia po szcze gól nym ra tow ni kom bę dą cym
na miej scu ak cji. Pierw sze za stę py, któ re do -
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MAR CIN KU CHAR SKI
PA WEŁ POHL Wi´ cej 

ni˝ łàcz noÊç
Sprawna wymiana informacji to fundamentalna zasada wspomagania
dowodzenia podczas organizacji akcji ratowniczej. Warto zapoznać się
z praktycznymi przykładami wsparcia działań ratowniczych, w których
bezbłędnie wykorzystano walory samochodu dowodzenia i łączności. 
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cie ra ją na miej sce zda rze nia zwy kle po kil ku
mi nu tach od zgło sze nia, dzia ła ją stan dar do -
wo we dług przy ję tych za sad: roz po zna nie
sy tu acji, okre śle nie za mia ru tak tycz ne go,
wpro wa dze nie ra tow ni ków do stref. Ko lej no
pro wa dzo ne są dzia ła nia zwią za ne z ewa ku -
acją po szko do wa nych, wy dzie le niem stref
nie bez piecz nych czy za bez pie cze niem te re -
nu dzia łań. 

W przy pad ku przy by wa ją cych sił i środ -
ków nie prze kra cza ją cych wiel ko ścią jed ne -
go ba ta lio nu lub sił, w któ rych skła dzie
znaj du ją się spe cja li stycz ne gru py ra tow ni -
cze (kie ro wa nie dzia ła niem ra tow ni czym
na po zio mie tak tycz nym) na stę pu je po dział
ak cji na od cin ki bo jo we oraz or ga ni za cja
punk tu przy ję cia ko lej nych sił i środ ków.
W tym miej scu KDR wy zna cza do wód ców
po szcze gól nych od cin ków i przy dzie la im
za da nia. Do za dań do wo dzą ce go na le ży
rów nież zor ga ni zo wa nie współ pra cy ze służ -
ba mi współ dzia ła ją cy mi oraz ob słu gi me -
dial nej.

Zda rze nia szcze gól ne, w któ rych za an ga -
żo wa ne są znacz ne si ły i środ ki lub dzia ła nia
pro wa dzo ne są na du żym ob sza rze, wy ma -
ga ją od KDR wy zna cze nia szta bu, w któ re go
skład wej dą oso by spo za gro na ra tow ni ków.
Zwy kle sztab ak cji za si la ją po li cjan ci, ra tow -
ni cy me dycz ni, spe cja li ści bran żo wi, przed -
sta wi cie le sa mo rzą du te ry to rial ne go i in ni,
ma ją cy istot ny wkład w pro ce s ak cji ra tow -
ni czej. 

Od nie sie nie do za dań oraz or ga ni za cji
szta bu mo że my zna leźć przede wszyst kim
w:
� roz po rzą dze niu mi ni stra spraw we -
wnętrz nych i ad mi ni stra cji z dnia 3 lip ca
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
(DzU z 2017 r., poz. 1319),
� za sa dach or ga ni za cji cen tral ne go od -
wo du ope ra cyj ne go kra jo we go sys te mu 
ra tow ni czo -ga śni cze go, za twier dzo nych
przez ko men dan ta głów ne go PSP 24 ma -
ja 2018 r. 

Przy pad ki wy ko rzy sta nia SDł
Ma jąc na uwa dze za ło że nia do roz po rzą -

dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych
z dnia 21 li sto pa da 2014 r. w spra wie szcze -
gó ło wych za sad wy po sa że nia jed no stek or -
ga ni za cyj nych Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
(DzU z 2014 r., poz. 1739), w 2015 r. w ra -
mach pro jek tu „Wspar cie tech nicz ne ra tow -
nic twa eko lo gicz ne go i che micz ne go” –
Pro gram Ope ra cyj ny In fra struk tu ra i Śro do -

wi sko – Dzia ła nie 3.2 za ku pio no dla Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej sześć sa mo cho -
dów do wo dze nia i łącz no ści. Je den z nich
tra fił do Ko men dy Wo je wódz kiej PSP w Po -
zna niu. Na je go przy kła dzie chcie li by śmy
po ka zać, jak ta kie po jaz dy są obec nie eks -
plo ato wa ne w PSP i wy ko rzy sty wa ne przez
KDR. Po dob nie spra wa wy glą da we wszyst -
kich po zo sta łych wo je wódz twach, któ re
w te sa mo cho dy do po sa żo no. Oma wia ny
po jazd ga ra żo wa ny jest na te re nie JRG nr 1
Ko men dy Miej skiej PSP w Po zna niu. Je go
pod sta wo we za da nie sta no wi wspar cie
dzia łań PSP na te re nie wo je wódz twa wiel -
ko pol skie go. Sa mo chód dys po no wa no
do dzia łań rów nież po za te ren wo je wódz -
twa. Kil ka krot nie pre zen to wa ny był na tar -
gach po żar ni czych w Kiel cach i Po zna niu.
Pod czas pre zen ta cji naj czę ściej za da wa no
py ta nie: czy ten po jazd jeź dzi? Od po wiedź
brzmi oczy wi ście twier dzą co. W mi nio nym
okre sie, tj. od za ku pu po jaz du w li sto pa -
dzie 2015 r., sa mo chód ten prze je chał wię -
cej ki lo me trów niż pierw szo wy jaz do we
po jaz dy ra tow ni czo -ga śni cze eks plo ato wa -
ne w jed nost kach na te re nie wo je wódz twa.
Ja ko dru gie pa da ło z re gu ły py ta nie: czy był
przy ja kiejś ak cji? Jak naj bar dziej. Li cząc
od koń ca: wy buch ga zu i ka ta stro fa bu dow -
la na w Po zna niu, po żar ru ro cią gu w Mu ro -
wa nej Go śli nie, ak cja ra tow ni cza pod czas
ubie gło rocz nych wia tro ło mów w Bru sach
w po wie cie choj nic kim, wia tro ło my Wrze -
śnia czy po szu ki wa nia oso by za gi nio nej
w Pusz czy ko wie. 

Eta to wą ob sa dę po jaz du sta no wią pra -
cow ni cy co dzien ni lub zmia no wi ko men dy.
Zwy kle jest to skład po dwie oso by z wy -
dzia łu ope ra cyj ne go oraz in for ma ty ki i łącz -
no ści, wśród nich funk cjo na riusz ze
sta no wi ska kie ro wa nia. W pro ce sie do sko -
na le nia za wo do we go ob sa da obej mu je
przed sta wi cie li po wia to wych i miej skich
sta no wisk kie ro wa nia, któ rzy po za koń cze -
niu szko le nia stwier dza ją, że wy po sa że nie
po jaz du nie wie le róż ni się od stan dar do we -
go wy po sa że nia sta no wi ska kie ro wa nia.
Jed nym z ele men tów do sko na le nia ob sad
sta no wisk kie ro wa nia jest za stę po wa nie
(czy li uru cha mia nie sta no wi ska w in nej 
lo ka li za cji) lub ewa ku acja sta no wi ska.
Do opra co wa nia sto sow nej pro ce du ry zo -
bo wią za ne są wszyst kie sta no wi ska kie ro -
wa nia PSP. Zwy kle jest to przy pa dek awa rii
in fra struk tu ry, w któ rym pro ce du ra opi su je
uru cho mie nie funk cji sta no wi ska kie ro wa -
nia w lo ka li za cji za stęp czej. 

Przy pa dek pierw szy – za stę po wa nie
sta no wi ska kie ro wa nia

Prak tycz ne za sto so wa nie te go wa rian tu
mia ło miej sce pod czas ubie gło rocz nych na -
wał nic na te re nie po wia tu wrze siń skie go:
na stą pi ła wów czas awa ria za si la nia oraz zła -
ma nie masz tu an te no we go. Przy wró ce nie
funk cji łącz no ści ra dio wej na te re nie po wia -
tu umoż li wił przy by ły na miej sce sa mo chód
SDł. Moż li wo ści tech nicz ne SDł umoż li wia ją
pra cę on -li ne na da nych po wia to we go sta -
no wi ska kie ro wa nia, w tym uru cha mia nie
SWD zdal nie. Po mię dzy ob sa dą sta no wi ska
kie ro wa nia, szta bem zlo ka li zo wa nym w bu -
dyn ku ko men dy i sa mo cho dem na wią za no
te le kon fe ren cję, dzię ki któ rej wszyst kie in -
for ma cje prze ka zy wa ne by ły na bie żą co po -
mię dzy wszyst ki mi uczest ni ka mi. 

Dru gie zda rze nie mia ło miej sce pod czas
wy ko ny wa nia prac bu dow la nych na te re nie
po wia tu obor nic kie go, zwią za nych z pla no -
wa ną prze bu do wą łą cza ener ge tycz ne go
obiek tu ko men dy po wia to wej. Za da niem
ob sa dy SDł by ło wy ko na nie za si la nia sza fy
struk tu ral nej in fra struk tu ry te le in for ma tycz -
nej i prze nie sie nie funk cji sta no wi ska kie ro -
wa nia do sa mo cho du do wo dze nia. Do dat-
ko wo wy ko na no pro ce du rę prze nie sie nia
nu me ru alar mo we go 998 na te le fo ny sa mo -
cho du. 

Oba zda rze nia po twier dza ją słusz ność
za ło żeń ćwi czo nych w pro ce sie do sko na le -
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nia za wo do we go – od twa rza nia sta no wi ska
kie ro wa nia na ba zie sa mo cho du do wo dze -
nia.

Przy pa dek dru gi – za bez pie cze nie ope -
ra cji

Sa mo chód z za ło że nia jest dys po no wa ny
do wszel kich pla no wych zda rzeń, w któ rych
uczest ni czą znacz ne si ły ochro ny prze ciw po -
ża ro wej. Sta no wi on miej sce pra cy do wo -
dzą ce go za bez pie cze nia ope ra cji, któ re go
za da niem jest mo ni to ro wa nie i ana li zo wa -
nie prze bie gu za bez pie cze nia, zor ga ni zo wa -
nie łącz no ści na te re nie oraz utrzy my wa nie
łącz no ści i prze ka zy wa nie da nych on -li ne
do da nej ko men dy po wia to wej i nad rzęd nej
ko men dy wo je wódz kiej.

Moż li wo ści tech nicz ne sa mo cho du za -
pew nia ją mo ni to ro wa nie ob sza ru czte re ma
ka me ra mi wi zyj ny mi oraz jed no cze sny prze -
kaz ob ra zu po przez po łą cze nie wi de okon fe -
ren cyj ne do sys te mów w KW PSP w Po z-
na niu oraz KG PSP lub/i każ de go in ne go sta -
no wi ska kie ro wa nia PSP. Do za bez pie cze nia
łącz no ści ra dio wej wy ko rzy sty wa ne są czte -
ry ra dio te le fo ny ba zo we z an te na mi
na masz tach 12 m oraz do stęp on -li ne do ra -
dio we go sys te mu Ko me dy Wo je wódz kiej
PSP w Po zna niu. Dzia ła nia sa mo cho du pod -
czas wie lu pla no wa nych za bez pie czeń ope -
ra cji z udzia łem sił ochro ny prze ciw po ża-
ro wej do sko na lą umie jęt no ści je go ob sa dy,
szcze gól nie w za kre sie ana li zo wa nia li czeb -
no ści sił i środ ków oraz ich pre cy zyj nej lo ka -
li za cji. Szcze gól nie istot nym ele men tem we
wspo ma ga niu dys po no wa nia znacz nych sił
i środ ków są sys te my lo ka li za cji po jaz dów,
zwa ne też sys te ma mi AVL. 

Przy pa dek trze ci – wspar cie dzia łań 
ra tow ni czych

W bie żą cym ro ku po jazd uczest ni czył
w dwóch zda rze niach, pod czas któ rych z ra -
cji roz mia ru, ska li i cha rak te ru oraz roz mia ru
za an ga żo wa nych sił i środ ków na miej scu
ak cji wpro wa dzo no do wo dze nie szcze bla
stra te gicz ne go. Kie ro wa nie dzia ła nia mi pod -
czas tych zda rzeń przej mo wa li wiel ko pol ski
ko men dant wo je wódz ki oraz ko men dant
głów ny PSP. 

Pierw szym ze zda rzeń, w któ rym na ba -
zie sa mo cho du do wo dze nia i łącz no ści od -
by wa ło się do wo dze nie stra te gicz ne, był
po żar ga zo cią gu w Mu ro wa nej Go śli nie. Do -
szło do nie go 26 stycz nia te go ro ku. Po wsta -
ła awa ria ru ro cią gu spo wo do wa ła gwał-
tow ny wy pływ sprę żo ne go ga zu ziem ne go.

W dal szej fa zie gaz uległ za pło no wi, stru -
mień ener gii ze spa la ne go, swo bod nie wy -
do by wa ją ce go się z ru ro cią gu me ta nu
do pro wa dził do za pa le nia sied miu bu dyn -
ków, od da lo nych ok. 30 m od miej sca po -
wsta nia roz sz czel nie nia. Pod czas dzia lań
ewa ku owa no 20 osób ze stre fy za gro że nia,
nikt nie zgi nął. 

Dru gim zda rze niem, w któ rym na ba zie
sa mo cho du do wo dze nia i łącz no ści od by -
wa ło się do wo dze nie stra te gicz ne, był wy -
buch ga zu w ka mie ni cy w Po zna niu, któ ry
do pro wa dził do ka ta stro fy bu dow la nej.
Do zda rze nia do szło 4 mar ca br. Zgi nę ło pięć
osób, a 21 zo sta ło ran nych. 

Do za dań szta bu oby dwu ak cji na le ża ło:
usta le nie licz by osób, któ re znaj do wa ły się
w bu dyn kach w chwi li zda rze nia, in wen ta -
ry za cja sił i środ ków za dys po no wa nych
na miej sce zda rze nia, zor ga ni zo wa nie łącz -
no ści, ana li za struk tu ry do wo dze nia, ana li -
za za ple cza lo gi stycz ne go, ana li za za bez-
pie cze nia me dycz ne go, pro wa dze nie ak tu -
ali za cji da nych, wi zu ali za cja sy tu acji, wi zu ali -
za cja uszko dzeń, wi zu ali za cja od cin ków
bo jo wych i punk tów cha rak te ry stycz nych,
przed sta wie nie sił i środ ków bę dą cych w ak -
cji i w miej scach kon cen tra cji, ana li za po -
trzeb SIS, przy go to wa nie ko mu ni ka tów
me dial nych oraz kon fe ren cji pra so wych,
skła da nie nad rzęd nym sta no wi skom mel -
dun ków o roz wo ju sy tu acji. Ob sa dę po jaz du
sta no wi ły czte ry oso by oraz sztab ak cji.
W skład szta bu we szli m. in.: funk cjo na riu sze
KG PSP, KW PSP Po znań, KM PSP Po znań, do -
wód cy grup po szu ki waw czo -ra tow ni czych,
przed sta wi cie le Po li cji, pod czas po ża ru ga -
zo cią gu przed sta wi ciel ope ra to ra ga zo cią gu,
przed sta wi cie le nad zo ru bu dow la ne go, ra -
tow ni cy me dycz ni, przed sta wi cie le sa mo -
rzą du.

Moż li wo ści tech nicz ne sa mo cho du pod -
czas obu zda rzeń wy ko rzy sta no w peł nym
za kre sie: mo ni to ro wa nie ob sza ru ka me ra mi
wi zyj ny mi, prze kaz ob ra zu po przez wi de -
okon fe ren cję do sys te mu KG PSP, re je stra cja
ko re spon den cji ra dio wej wszyst kich wy ko -
rzy sty wa nych sie ci ra dio wych (KDW, KO,
B112, PR, PW, KRG), re je stra cja tre ści te le fo -
nicz nej, pro wa dze nie kar ty ma ni pu la cyj nej,
ana li za da nych SWD, ana li za tre ści pu bli ko -
wa nych w In ter ne cie, mo ni to ring tre ści te le -
wi zyj nych. Ana li za gro ma dzo nych da nych,
ich prze twa rza nie i we ry fi ka cja pro wa dzo -
na by ła na miej scu w po jeź dzie oraz w sie -
dzi bach Ko men dy Wo je wódz kiej PSP
i Ko men dy Miej skiej PSP w Po zna niu. 

W ra mach or ga ni za cji łącz no ści ra dio wej
na te re nie ak cji wy po sa żo no rów nież przed -
sta wi cie li służb współ dzia ła ją cych w ra dio -
te le fo ny na sob ne sta no wią ce wy po sa że nie
SDł. W po jeź dzie pro wa dzo ne by ły spo tka -
nia służb, grup ra tow ni czych, przed sta wi cie li
władz sa mo rzą du oraz in nych osób ma ją -
cych wkład w wy pra co wa nie opty mal nych
de cy zji. De cy zje KDR prze ka zy wa ne by ły
do na tych mia sto wej re ali za cji przez pod le -
głe for ma cje. 

Ca łość gro ma dzo nych i ana li zo wa nych
ma te ria łów, uzu peł nio nych o ma te ria ły
kom ple to wa ne przez sta no wi ska kie ro wa -
nia, po upo rząd ko wa niu w chro no lo gicz ną
ca łość po słu ży ła do opra co wa nia ana liz ze
zda rzeń. 

Przy pa dek czwar ty – dzia ła nia po -
za gra ni ca mi

SDł sta no wi waż ny ele ment w struk tu -
rach od wo dów ope ra cyj nych. Oprócz stan -
dar do we go wy po sa że nia szta bu ba ta lio nu
COO, ja kim jest sa mo chód lub kon te ner do -
wo dze nia i łącz no ści, SDł sta no wi mo bil ne
wspar cie dla pod od dzia łów tak tycz nych,
w tym grup spe cja li stycz nych oraz mo du łów
ra tow ni czych. W struk tu rach Ba ta lio nu Wiel -
ko pol ska od po cząt ku po wo ła nia grup CBRN
(mo duł wy kry wa nia ska żeń che micz nych,
bio lo gicz nych, ra dio lo gicz nych i ją dro wych
oraz po bie ra nia pró bek) i GFFFV (mo duł
do ga sze nia po ża rów la sów z zie mi przy uży -
ciu sa mo cho dów) sta no wi wspar cie pod czas
co rocz nych zgru po wań. Szcze gól nie istot -
nym ele men tem ćwi czo nym przez mo duł
GFFFV jest je go pra ca po za gra ni ca mi kra ju.
Waż ne ogni wo po jaz du, gwa ran tu ją ce moż -
li wość ko mu ni ka cji i wy mia ny da nych z kra -
jem, sta no wi łą cze sa te li tar ne, wy ko rzy-
sty wa ne rów nież na te re nie kra ju w ob sza -
rach, któ rych na stą pi ła awa ria in fra struk tu ry
ko mu ni ka cyj nej. 

Prak tycz nym wy ko rzy sta niem sa mo cho -
du do wo dze nia i łącz no ści w zda rze niu po -
za gra ni ca mi ma cie rzy ste go wo je wódz twa
był udział w dzia ła niach ra tow ni czych usu -
wa nia skut ków na wał nic na te re nie gmi ny
Bru sy w po wie cie choj nic kim, wo je wódz two
po mor skie. Sa mo chód do wo dze nia przy go -
to wa ny w pro ce sie do sko na le nia za wo do -
we go do dzia łań po za gra ni ca mi w ra mach
mo du łu GFFFV za dys po no wa no na te ren
ob ję ty skut ka mi na wał ni cy, na któ rym
uszko dzo na zo sta ła in fra struk tu ra ener ge -
tycz na, te le ko mu ni ka cyj na i dro go wa. Dzia -
ła nia z je go udzia łem pro wa dzo ne by ły
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od 15 do 22 sierp nia 2017 r. Za da niem czte -
ro oso bo wej ob sa dy by ło zor ga ni zo wa nie
nie za leż ne go sta no wi ska kie ro wa nia, ko or -
dy nu ją ce go za da nia ra tow ni cze na ob sza rze
gmi ny Bru sy. Są sied nie te re ny po wia tu choj -
nic kie go po dzie lo ne zo sta ły na od dziel ne
stre fy, ko or dy no wa ne przez nie za leż ne sta -
no wi ska zlo ka li zo wa ne w KP PSP w Choj ni -
cach oraz szta bie po mor skie go ko men dan ta
wo je wódz kie go w Ry tlu i Bru sach. Po przy -
jeź dzie na miej sce, po upły wie kil ku na stu
mi nut, ob sa da za dys po no wa ła pierw sze jed -
nost ki z miej sca kon cen tra cji do usu wa nia
stu ków na wał nic. Ob sa da po jaz du wzmoc -
nio na zo sta ła lo kal ny mi przed sta wi cie la mi
służb ra tow ni czych, w oso bach ko men dan -
ta gmin ne go oraz miej sco we go na czel ni ka
OSP, bę dą ce go jed no cze śnie do wód cą zmia -
ny z Ko men dy Po wia to wej PSP w Choj ni -
cach. Dzię ki do sko na łej zna jo mo ści te re nu
oraz współ pra cy z lo kal nym szta bem kry zy -
so wym gmi ny zna czą co uspraw ni li oni pra -
cę szta bu. Wszyst kie zgło sze nia na pły wa ją ce
do zor ga ni zo wa ne go na ba zie SDł gmin ne -
go szta bu ak cji by ły re je stro wa ne i ob słu gi -
wa ne we dług przy ję tych prio ry te tów.
Zgło sze nia przyj mo wa no z po wia to we go

sta no wi ska kie ro wa nia w Choj ni cach, gmin -
ne go cen trum za rzą dza nia kry zy so we go
oraz oso bi ście od miesz kań ców gmi ny. 
Do dzia łań dys po no wa no si ły i środ ki skie ro -
wa ne na te ren gmi ny Bru sy. 

W cza sie ak cji za sto so wa no wszyst kie do -
stęp ne w po jeź dzie środ ki łącz no ści oraz
trans mi sję da nych. Wy ko rzy sty wa no głów -
nie udo stęp nio ne on -li ne ar ku sze da nych
współ dzie lo ne przez szta by w Ry tlu i Choj -
ni cach oraz przede wszyst kim cy fro we ma -
py, któ re słu ży ły do ob ra zo wa nia sy tu acji
i wy pra co wy wa nia stra te gii i prio ry te tów.
W następnych dniach, kie dy na pły wa ły ko -
lej ne si ły i środ ki z te re nu kra ju, dzia ła nia
szta bu sku pi ły się na efek tyw nym wy ko rzy -
sta niu po sia da ne go po ten cja łu ra tow ni cze -
go, to zna czy na ana li zie zgło szeń i pre cy -
zyj nym dys po no wa niu do naj bliż sze go ko -
lej ne go miej sca zda rze nia. We dług da nych
ewi den cyj nych zgro ma dzo nych w sys te mie
SWD PSP od 15 do 22 sierp nia na te re nie
gmi ny Bru sy za re je stro wa no 139 zda rzeń,
w któ rych uczest ni czy ło 301 po jaz dów
i 1160 stra ża ków. 

SDł wy ko rzy sty wa ne są w dzia ła niach
sys te ma tycz nie, KDR ma ją co raz więk szą

świa do mość moż li wo ści tych po jaz dów. Ich
za ku py są obec nie kon ty nu owa ne w ra mach
pro jek tu „Uspraw nie nie sys te mu ra tow nic -
twa na dro gach – etap IV”, współ fi nan so wa -
ne go przez Unię Eu ro pej ską ze środ ków
Fun du szu Spój no ści w ra mach Pro gra mu In -
fra struk tu ra i Śro do wi sko. Dzię ki nim po zy -
ska nych zo sta nie sie dem ko lej nych po jaz -
dów, a każ dy z nich do dat ko wo bę dzie wy -
po sa żo ny w sys tem bez prze wo do wej trans -
mi sji bie żą ce go ob ra zu wy so kiej roz dziel -
czo ści z urzą dzeń ze wnętrz nych, w szcze gól -
no ści z dro nów, w re la cjach miej sce pro wa -
dze nia dzia łań ra tow ni czych – sa mo chód
do wo dze nia i da lej, a za po mo cą sys te mu
wi de okon fe ren cyj ne go do sta no wisk kie ro -
wa nia PSP. 

bryg. Marcin Kucharski jest zast´pcà
naczelnika Wydziału Koordynacji

Ratownictwa w Krajowym Centrum
Koordynacji Ratownictwa i Ochrony

LudnoÊci KG PSP
st. bryg. Paweł Pohl jest naczelnikiem

Wydziału Informatyki i ŁàcznoÊci KW PSP
w Poznaniu

REKLAMA



d po cząt ków po dej mo wa nia
przez stra ża ków czyn no ści zwią -
za nych z uwal nia niem osób po -

szko do wa nych w ko mu ni ka cji dro go wej
dzia ła nia ra tow ni cze wy ma ga ły uży cia sprzę -
tu spe cjal ne go. Po cząt ko wo był to zu peł nie
pro wi zo rycz ny sprzęt, ba zu ją cy głów nie
na na rzę dziach bu rzą cych, a w wy bra nych
przy pad kach pi łach do sta li i be to nu. W póź -
niej szym okre sie jed nost ki ochro ny prze ciw -
po ża ro wej wy po sa ża no w ra tow ni czy sprzęt
hy drau licz ny. Na rzę dzia ofe ro wa ne przez róż -
nych pro du cen tów mia ły zróż ni co wa ne pa -
ra me try cię cia, roz gi na nia, zgnia ta nia czy
roz py cha nia ele men tów. Sprzęt ten, po mi ja -
jąc kwe stię zróż ni co wa nia moż li wo ści pra cy
wy łącz nie jed ne go urzą dze nia, pra cy na prze -
mien nej dwóch urzą dzeń, czy też pra cy jed -
no cze snej dwóch urzą dzeń, miał za sad ni czo
jed ną ce chę wspól ną – za si la nie na rzę dzi ra -
tow ni czych pom pą hy drau licz ną po łą czo ną
z na rzę dzia mi za ku wa ny mi prze wo da mi wy -
so ko ci śnie nio wy mi.

Spe cy fi ka na rzę dzi za si la nych
pom pą hy drau licz ną
Z cza sem zmia nie ule ga ła spe cy fi ka po -

łą czeń wę ży z na rzę dzia mi (nie któ re fir my
sto so wa ły blo ka dę szyb ko złą czy, in ne blo -
ka dę szyb ko złą cza za bez pie cza ne go do dat -
ko wo po łą cze niem gwin to wa nym itp.),
pro du ko wa ne by ły wę że za si la ją ce wy ko na -
ne w tech ni ce 2 w 1 (za si la nie i po wrót czyn -
ni ka ro bo cze go, obu do wa ne jed ną wspól ną
war stwą ze wnętrz ne go oplo tu). Na dal jed -

nak wszyst kie te na rzę dzia mia ły ce chę łą -
czą cą je w jed ną wspól ną gru pę, mia no wi -
cie hy drau licz ny prze wód za si la ją cy.

Obec nie moż na wska zać żą da ną dłu gość
wę ża za si la ją ce go (max 20 m do 30 m,
opcjo nal nie do pi na ne mo gą być prze dłuż ki,

co wpły wa na zwięk sze nie wa gi ze sta wu ro -
bo cze go). Na dal jed nak jest to ogra ni cze nie
moż li wo ści swo bod ne go prze miesz cza nia
się z na rzę dzia mi po te re nie ak cji. W tym
miej scu każ dy z czy ta ją cych ar ty kuł ra tow -
ni ków z pew no ścią mo że przy to czyć co naj -
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Ze sta wy 
hy drau licz ne

PRZE MY SŁAW BE RUS 
KA ROL GRZEÂ KO WIAK

Wśród działań ratowniczych podejmowanych przez strażaków specyficzną grupę
stanowią miejscowe zagrożenia w komunikacji drogowej. Coraz bardziej

zaawansowane rozwiązania w konstrukcjach pojazdów często są przyczyną
ograniczenia możliwości ratowników starających się wydobyć osoby poszkodowane

z wraków pojazdów, by nie zaryzykować określenia – ich bezradności.

O
Zalety Wady

Ergonomia pracy pozwalająca na wykorzystanie narzędzi w działaniach ratowniczych
bez ograniczenia długości przewodu zasilającego.

Konieczność
sprawdzania stanu
naładowania
akumulatorów,
szczególnie
w okresie dłuższej
przerwy w ich
wykorzystaniu.

Lepsze warunki pracy ratowników oraz większy komfort osób poszkodowanych,
wynikający z braku nieustannego hałasu powodowanego pracą pompy hydraulicznej
zasilającej narzędzia tradycyjne. Czynnik ten jest szczególnie zauważalny podczas
komunikacji pomiędzy ratownikami na miejscu zdarzenia, co ma olbrzymie znaczenie
dla skuteczności działań ratowniczych

Łatwiejszy dostęp do stref cięcia oraz możliwość płynnego wymieniania się
narzędziami pomiędzy ratownikami, bez konieczności ciągłego pociągania
przewodów zasilających.

Parametry pracy nie tylko nieustępujące narzędziom tradycyjnym, lecz
niejednokrotnie przewyższające ich możliwości.

Możliwość pracy jednocześnie kilkoma narzędziami w różnych, nawet bardzo
oddalonych do siebie miejscach działania ratowniczego.

Większa elastyczność kierującego działaniem ratowniczym, który dzięki brakowi
kolejnego urządzenia wymagającego nadzoru (pompy hydraulicznej) zyskuje kolejne
ręce do pracy, co podczas zdarzeń w komunikacji drogowej jest niezwykle istotne.

Wyposażenie w dwie baterie pozwalające na płynną pracę narzędziami. Wyposażenie
zestawu w ładowarkę, zasilaną zarówno napięciem 230 V, jak i 12 V, pozwala na łatwe
doładowywanie.

Wyposażenie zestawu w przewód elektryczny, który przy braku możliwości
skorzystania z akumulatorów umożliwia dalszą nieprzerwaną pracę.

Wady i zalety narzędzi zasilanych akumulatorowo
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mniej kil ka zda rzeń, pod czas któ rych bra ko -
wa ło tych pa ru cen ty me trów, aby dojść
do za mie rzo ne go punk tu z no ży ca mi czy
z roz pie ra czem hy drau licz nym.

Po stęp tech nicz ny po zwo lił na czę ścio we
wy eli mi no wa nie te go pro ble mu, w ofer cie
han dlo wej po ja wi ły się hy drau licz ne na rzę -
dzia ra tow ni cze o za si la niu aku mu la to ro -
wym. Sta no wią one al ter na ty wę dla
„tra dy cyj nych” na rzę dzi hy drau licz nych, za -
si la nych pom pą i prze wo da mi hy drau li-
cz ny mi wy so kie go ci śnie nia. Ja kie są pod sta -
wo we ce chy za rów no jed ne go, jak i dru gie -
go sprzę tu? Na co zwra cać uwa gę, do ko-
nu jąc wy bo ru przy za ku pie? 

Wnio ski z prak ty ki
Ana li zie po par tej we ry fi ka cją rze czy wi -

stych dzia łań ra tow ni czych, w któ rych wy -
ko rzy sta no opi sy wa ny sprzęt, pod da no
da ne za okres od 1 stycz nia 2013 r. do 14 li -
sto pa da 2017 r. uzy ska ne z ba zy SWD-ST.
Wy fil tro wa no z niej miej sco we za gro że nia
w ko mu ni ka cji dro go wej ma ją ce miej sce
na te re nie po wia tu wschow skie go. Łącz nie
uzy ska no licz bę 340 zda rzeń za kwa li fi ko wa -
nych ja ko miej sco we za gro że nie w trans por -
cie dro go wym. Co istot ne, w nie wiel kim
ułam ku łącz nej licz by zda rzeń nie zbęd ne by -
ło uży cie hy drau licz ne go sprzę tu ra tow ni -
cze go (łącz nie w 26 zda rze niach). Czas
uży cia po szcze gól nych na rzę dzi wy no sił
od kil ku do kil ku dzie się ciu mi nut (śred nio
od 7 do mak sy mal nie 40 min pra cy cią głej).
In for ma cje te są pew nym za sko cze niem, je -
śli cho dzi o czas wy ko rzy sta nia sprzę tu
w dzia ła niach. W więk szo ści przy pad ków
czas trwa nia dzia łań ra tow ni czych w oma -
wia nej gru pie zda rzeń jest nie wąt pli wie
znacz nie dłuż szy. Na le ży jed nak pod kre ślić,
że w ana li zie wska za no czas nie prze rwa nej
pra cy opi sy wa ny mi na rzę dzia mi, nie na to -
miast czas trwa nia dzia łań ra tow ni czych.

Mó wi my więc o cza sie od kil ku do 40 min
cią głe go uży cia na rzę dzi hy drau licz nych.
Bio rąc pod uwa gę fakt, że w prze wa ża ją cej
licz bie jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro wej
zde cy do wa ną więk szość opi sy wa ne go
sprzę tu ra tow ni cze go sta no wią na dal ze sta -
wy hy drau licz ne wę żo we, dzia ła nia te wy -
ma ga ły by nie prze rwa nej pra cy we
wska za nym cza sie ca łe go ze sta wu (pom pa
hy drau licz na i kom po nen ty). Ozna cza to ko -
niecz ność nie ustan ne go kon tro lo wa nia dłu -
go ści prze wo dów za si la ją cych pra cę na -
rzę dzi hy drau licz nych, a tak że utrud nie nia
w po ru sza niu się ra tow ni ka ze sprzę tem.

Prze wód znacz nie ogra ni cza moż li wość
swo bod ne go prze miesz cza nia się, a cią gła
gło śna pra ca pom py hy drau licz nej po wo du -
je dys kom fort aku stycz ny.

Aku mu la tor prze ciw ko 
uciąż li wo ściom
Znacz ną część uciąż li wych czyn ni ków

po zwa la ją wy eli mi no wać ra tow ni cze ze sta -
wy hy drau licz ne za si la ne elek trycz nie lub
aku mu la to ro wo. Pro du cen ci opi sy wa ne go
seg men tu ryn ku co raz czę ściej skła nia ją się
do uatrak cyj nia nia ofer ty na rzę dzi hy drau -
licz nych wy ko rzy stu ją cych za si la nie elek -
trycz ne. Wpro wa dza ją mo dy fi ka cje oraz
uspraw nie nia, zde cy do wa nie zwięk sza jąc
er go no mię ich wy ko rzy sta nia. Po cząt ko wo
na rzę dzia te od bie ra ne by ły przez ra tow ni -

ków z pew ną nie uf no ścią, co wy ni ka ło
z przy zwy cza je nia do pra cy na rzę dzia mi hy -
drau licz -ny mi za si la ny mi spa li no wy mi pom -
pa mi hy drau licz ny mi. Oba wy, któ re
naj czę ściej by ły i są po ru sza ne, to mak sy mal -
na si ła i czas pra cy na rzę dzi oraz ich wa ga.
Nie po kój ten nie znaj du je jed nak po twier -
dze nia w rze czy wi sto ści. Jak po ka zu ją re alia,
opi sy wa ny sprzęt aku mu la to ro wy nie tyl ko
nie ustę pu je na rzę dziom za si la nym pom pa -
mi spa li no wy mi, lecz w wie lu przy pad kach
znacz nie prze wyż sza je pa ra me tra mi pra cy.

Plu sy i mi nu sy
Wy ko rzy stu jąc sprzęt sta no wią cy wy po -

sa że nie jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro -
wej po wia tu wschow skie go, do ko na no
ana li zy po rów naw czej wad i za let obu grup
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Fot. 1.  Przy kła do wy ze staw na rzę dzi bez prze wo do wych

1

2

Fot. 2.  Ze staw hy drau licz nych na rzę dzi ra tow ni czych za si la nych pom pą spa li no wą



sprzę to wych. Sku pio no się w niej na cha rak -
te ry sty ce pa ra me trów wpły wa ją cych na sku -
tecz ność pra cy po szcze gól nych na rzę dzi, nie
wni ka jąc szcze gó ło wo w ich pa ra me try
tech nicz ne. W aspek cie mak sy mal nych sił
pra cy da nych na rzę dzi jed na i dru ga gru pa
ofe ru je bar dzo zbli żo ne war to ści, co z ko lei
uza leż nio ne jest od po trzeb i wy mo gów
pod mio tu za ma wia ją ce go sprzęt.

W po wie cie wschow skim w uży ciu znaj du -
ją się dwa ze sta wy na rzę dzi za si la nych aku mu -
la to ro wo. Za rów no je den, jak i dru gi ze staw to
wy ro by fir my Lu kas (Lu kas E -Drau lic oraz Lu -
kas E -Drau lic 2). Ta be la ze sta wia pod sta wo we
wa dy i za le ty opi sy wa ne go sprzę tu, do strze -
żo ne pod czas je go użyt ko wa nia.

Uży cie opi sy wa nej gru py na rzę dzi w rze -
czy wi stych dzia ła niach nie jed no krot nie po -
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Fot. 6, 7, 8. Pra ca na rzę dzia mi za si la ny mi spa li no wy mi pom pa mi hy drau licz ny mi

Fot. 3, 4, 5. Pra ca na rzę dzia mi aku mu la to ro wy mi

twier dza ło ich za le ty. Ko rzy sta ją cy z nich ra -
tow ni cy pod kre śla ją, że ma ją zde cy do wa nie
więk szą swo bo dę w wy ko ny wa niu czyn no -
ści ra tow ni czych. Ze sta wy aku mula to ro we
da ją im też więk szą swo bo dę re ali za cji za ło -
żeń tak tycz nych, po zwa la jąc na sku pie nie
na za da niu, nie roz pra sza ją ich prze wo dy za -
si la ją ce, a ci sza umoż li wia swo bod ną ko mu -
ni ka cję.

Od mien nie sy tu acja wy glą da w przy pad -
ku ze sta wów za si la nych pom pa mi spa li no -
wy mi Ze wzglę du na ko niecz ność ich
cią głe go za si la nia pom pą hy drau licz ną trze -
ba się li czyć z ogra ni cze nia mi w po sta ci
mak sy mal nej od le gło ści na rzę dzia ro bo cze -
go od pom py. Dzia ła niom ra tow ni ków to -
wa rzy szy też nie ustan nie w tle pra ca
ze sta wu za si la ją ce go. 

Zdję cia uka zu ją pod sta wo we ogra ni cze -
nia ze sta wów za si la nych spa li no wy mi pom -
pa mi hy drau licz ny mi. To, co rzu ca się w oczy,
to utrud nia ją ce pra cę ra tow ni ków prze wo -
dy za si la ją ce. Ogra ni cza ją one ich mo bil ność,
wy ma ga ją cią głej uwa gi za rów no pod czas
sa mej pra cy na rzę dzia mi, jak i po jej za koń -
cze niu, wy mu sza jąc prze no sze nie ich na
więk szą od le głość. To, cze go zo ba czyć nie
mo że my, to przede wszyst kim ha łas pra cu -
ją cej pom py za si la ją cej, skut ku ją cy zbęd nym
opóź nie niem w prze ka zy wa niu istot nych in -
for ma cji, a w efek cie koń co wym prze dłu że -
niem dzia łań ra tow ni czych.

***
Sze ro ki wa chlarz ofe ro wa nych ze sta wów

hy drau licz nych na rzę dzi ra tow ni czych po -
zwa la na speł nie nie ocze ki wań wo bec na wet
naj bar dziej wy gó ro wa nych pa ra me trów tech -
nicz no -użyt ko wych. Do ko nu jąc wy bo ru
przy za ku pie lub wy mia nie opi sy wa nej gru py
sprzę to wej, przede wszyst kim na le ży spraw -
dzić, czy na rzę dzia te speł nia ją mi ni mal ne
stan dar dy wy ni ka ją ce z prze pi sów. Oczy wi -
ście na rzę dzie do sko na łe nie ist nie je i do ty czy
to każ de go ze sta wu, czy to hy drau licz ne go
za si la ne go spa li no wą pom pą hy drau licz ną,
czy też za si la ne go aku mula to ro wo. Wy ko rzy -
sta nie na rzę dzi aku mu la to ro wych wy da je się
być jed nak na tu ral nym kro kiem naprzód. Im
szyb ciej się do nich prze ko na my, tym szyb ciej
zo sta ną one udo sko na lo ne, speł nia jąc jesz cze
szer szy wa chlarz ocze ki wań ra tow ni ków.

mł. bryg. Prze my sław Be rus jest do wód cà
JRG we Wscho wie, a mł. kpt. Ka rol 

GrzeÊ ko wiak za st´p cà do wód cy zmia ny
w tej jed no st ce



Pio trze, jak za czę ła się two ja pa sja fo -
to gra fo wa nia? Pa mię tasz pierw sze
zdję cie, któ re zro bi łeś?
Tak na praw dę wszyst ko za czę ło się już

w stra ży. Po ukoń cze niu Cen tral nej Szko ły
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Czę sto cho -
wie tra fi łem do JRG w By to miu. Kie dy wy -
jeż dża li śmy do zda rzeń, mój do wód ca
Krzysz tof Giel nie jed no krot nie pro sił mnie
o po moc w do ku men to wa niu prze bie gu
ak cji. Ma te riał ten słu żył nam do jej ana li zy
i wy cią ga nia wnio sków z po dej mo wa nych
dzia łań. Ta ki był po czą tek, choć przy zna -
ję – wte dy nie my śla łem jesz cze po waż nie
o tym, by wią zać swo ją przy szłość ja ko stra -
żak z fo to gra fo wa niem. Z bie giem lat do -
strze żo no ro lę, ja ką za czę ło od gry wać
ob ra zo wa nie prze ze mnie prze bie gu zda -
rzeń. W 2016 r. to za da nie zo sta ło mi po-
wie rzo ne roz ka zem wy da nym przez ko-
men dan ta wo je wódz kie go, do ty czą cym
do ku men to wa nia prze bie gu dzia łań jed no -
stek ochro ny prze ciw po ża ro wej na te re nie
wo je wódz twa ślą skie go. Ma te riał zdję cio -
wy wy ko rzy sty wa ny jest przede wszyst kich
w ce lach szko le nio wych i in for ma cyj nych.
Swo ją pierw szą fo to re la cję wy ko na łem
jesz cze w cza sie prak tyk za wo do wych, pod -

czas po ża ru hur tow ni obuw ni czej. Gdy pa -
trzę na te zdję cia z per spek ty wy cza su, wi -
dzę ogrom ną prze paść w mo im po dej ściu
do do ku men to wa nia te go ro dza ju zda rzeń
w ogó le. I nie cho dzi mi o tech nicz ne wy -
ko na nie zdjęć, ale o emo cje, któ rych w tam -
tym cza sie nie by łem w sta nie prze ka zać.
Przy szło to do pie ro z cza sem, do świad cze -
niem i świa do mo ścią wy kony wa ne go za -
wo du. 

Kie dy na stą pił mo ment, w któ rym 
za czą łeś świa do mie pra co wać nad
warsz ta tem?
Od kil ku na stu lat cią gle udo sko na lam

swój warsz tat ja ko fo to graf, bio rąc udział
w szko le niach w kra ju i za gra ni cą. Mo men -
tem, w któ rym zda łem so bie spra wę, ja kie
zna cze nie ma mo ja pra ca, by ło za wa le nie
się w wy ni ku wy bu chu ga zu ka mie ni cy
w Ka to wi cach w 2014 r. Zgi nę ła wów czas
ro dzi na dzien ni ka rzy. Zro zu mia łem wte dy,
że nikt nie mógł by zo ba czyć ogro mu tej
tra ge dii, gdy bym nie po ka zał jej na swo ich
zdję ciach. Od te go cza su za czą łem bar dziej
świa do mie do ku men to wać zda rze nia, a fo -
to gra fia sta ła się po nie kąd in te gral ną czę -
ścią mo jej pra cy.

Two je umie jęt no ści – jak sam mó -
wisz – bar dzo się z bie giem cza su roz -
wi nę ły, a oko – wy ostrzy ło. Na co
w warsz ta cie fo to re por te ra kła dziesz
te raz szcze gól ny na cisk?
Kil ka lat te mu za czą łem szu kać w fo to -

gra fii zu peł nie in ne go wy mia ru, in nej dro -
gi. Wiem, że je śli od dam po przez mo je
zdję cia emo cje, któ re się w lu dziach w da -
nym mo men cie po ja wia ją i w peł ni prze ka -
żę at mos fe rę miej sca, to dzię ki te mu ci,
któ rzy oglą da ją te fo to gra fie, bę dą mo gli
na chwi lę się tam prze nieść lub wró cić
i prze żyć to jesz cze raz. Nie bę dąc bez po -
śred nio za an ga żo wa nym w prze bieg ak cji,
mam moż li wość uchwy ce nia tych emo cji.
Ja ko stra żak do sko na le wiem, co w da nym
mo men cie prze ży wa my. 

Oczy wi ście waż ny jest też sam po mysł
na zdję cie i je go kom po zy cja. Nie oszu kuj -
my się – ja ko stra ża cy wy ko nu je my rów nież
wie le stan dar do wych czyn no ści, w któ rych
nie ma nic emo cjo nu ją ce go. Sta ram się
więc na wet te co dzien ne dzia ła nia po ka zy -
wać w tro chę in ny spo sób, zwró cić na coś
szcze gól ną uwa gę, by one tak że przy cią -
gnę ły uwa gę i za in te re so wa ły.

Oczy wi ście ca ły czas pod no szę swo je

/ 2018 LIPIEC 35

PASJE

Stra ̋ ak, fo to re por ter

Fotografować może
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O swoich
doświadczeniach
w strażackim hełmie
i z aparatem w ręce
opowiada Piotr
Zwarycz.

fot. z arch. Piotra Zwarycza



kwa li fi ka cje na grun cie po żar ni czym, dzia -
łam mię dzy in ny mi w gru pie cfbt.pl
i uczest ni czę w wie lu warsz ta tach, rów nież
o cha rak te rze mię dzy na ro do wym. Bez te -
go bez piecz ne wy ko ny wa nie zdjęć w miej -
scach, w któ rych się znaj du ję, by ło by
nie moż li we. Chciał bym też swo imi pra ca mi
pro mo wać na szą służ bę, bo tak ma ło się
o niej nie ste ty mó wi. 

Wie le two ich zdjęć to swo iste fo to gra -
ficz ne ob ra zy, cza sa mi wręcz abs trak -
cyj ne. To już nie jest fo to gra fia
re por ter ska, mi mo że zdję cia zo sta ły
wy ko na ne pod czas dzia łań ra tow ni -
czo -ga śni czych. Czy w ob szar sztu ki
prze miesz czasz się świa do mie, czy to
mo że ra czej „wy pad ki przy pra cy”?
Każ de zdję cie, któ re wi dzia łaś, jest wy -

ko na ne świa do mie. Tu nie ma przy pad ku.
Wiem, co i w ja ki spo sób chcę po ka zać.
W pew nym mo men cie do sze dłem
do punk tu, w któ rym za czą łem od sie bie
jesz cze wię cej wy ma gać i szu kać w fo to gra -
fii pod czas zda rzeń cze goś in ne go. Przy wo -
łu jąc sło wa jed ne go z fo to gra fów – że by
na fo to gra fii po ka zać to, co wszy scy zna my,
w spo sób, w któ ry te go jesz cze nie wi dzie -
li śmy, bo to po zwa la nam za trzy mać się
nad zdję ciem na dłu żej. I ja wła śnie tych
spo so bów szu kam w mo jej fo to gra fii. 

Jak bar dzo in ge ru jesz w swo je zdję cia
pod czas ich ob rób ki? Nie któ rzy twier -
dzą, że ob rób ka po win na być mi ni -
mal na. Ale z dru giej stro ny jest
Ry szard Ho ro witz, któ ry uży wa zdjęć
i kom pu te ra do two rze nia wi zji. 
Któ ra po sta wa jest ci bliż sza? 
Od sa me go po cząt ku uwa ża łem, że nie

po win no się in ge ro wać w zdję cia. One po -
win ny jak naj bar dziej od da wać sy tu acje,
w któ rych się znaj du je my. Tym bar dziej, je -
śli mó wi my o fo to gra fii, ja ką ja wy ko nu -
ję – fo to gra fii re por ta żo wej. Tu taj nie ma ani
miej sca na ma ni pu la cje czy fałsz, ani tym
bar dziej cza su na re tusz zdjęć. Fo to gra fie,
któ re oglą da cie, pod da ne są pod sta wo wej
ob rób ce. Prak tycz nie nie ka dru ję zdjęć, bo
są już prze ze mnie skom po no wa ne w mo -
men cie ich wy ko ny wa nia. Sku piam się
głów nie na zdję ciach w ko lo rze, gdyż
w mo jej oce nie w peł ni od da ją to, z czym
spo ty ka my się w na szej pra cy.

Stra ża ków nie iry tu je cza sem, gdy
bie gasz w miej scu dzia łań z apa ra -

tem, kie dy ich fo to gra fu jesz? Jak
na cie bie re agu ją? 
Na po cząt ku by wa ło róż nie. Nie któ rzy

się de ner wo wa li, in ni pe szy li sa mą obec no -
ścią apa ra tu. Z bie giem cza su ich po dej ście
za czę ło się zmie niać. Do strze gli ogrom ny
wa lor w wy ko ny wa nej prze ze mnie do ku -
men ta cji fo to gra ficz nej. Mo gli po ka zać
swo im bli skim to, na czym po le ga ich pra -
ca, z ja ki mi sy tu acja mi przy cho dzi im się
zmie rzyć. W koń cu idzie my tam, skąd in ni
ucie ka ją... i każ da moż li wość po dzie le nia
się tym ob ra zem z in ny mi jest uwień cze -
niem na sze go wy sił ku. 

Zda rza ci się prze kra czać gra ni cę bez -
pie czeń stwa? Ad re na li na jest prze -
cież spo tę go wa na – z jed nej stro ny
dzia ła nia ra tow ni czo -ga śni cze, z dru -
giej – trze ba uchwy cić to, cze go in ni
nie wi dzą. 
Bez pie czeń stwo mo je, mo ich ko le gów

i ko le ża nek jest dla mnie prio ry te tem. Pod -
czas służ by sam peł nię obo wiąz ki do wód -
cy i do sko na le zda ję so bie spra wę z po wa gi
sy tu acji. Po nie waż do ku men tu ję zda rze nia
w swo im wol nym cza sie, nie je stem za an -
ga żo wa ny w spo sób bez po śred ni w po dej -
mo wa ne dzia ła nia i prze bieg ak cji w ogó le.
Nie mniej jed nak, je śli po trzeb ne są do dat -
ko we rę ce do pra cy, od kła dam apa rat i je -
stem do dys po zy cji do wód cy. Ad re-
nali na za wsze się po ja wia, ale nie moż -
na dać się po nieść emo cjom, by móc sku -
pić się tyl ko na fo to gra fiach. 

Fo to gra fu jesz w peł nym umun du ro -
wa niu, w peł nej ochro nie oso bi stej.
To nie la da wy zwa nie…
Wy zwa nie? Chy ba nie do koń ca…

Przede wszyst kim cho dzi o bez pie czeń -
stwo. Bez od po wied nie go wy po sa że nia,
do pa so wa ne go w peł ni do wa run ków pa -
nu ją cych pod czas zda rzeń, nie był bym
w sta nie bez piecz nie udo ku men to wać jej
prze bie gu – wie le ak cji od by wa ło się w wa -
run kach za gra ża ją cych ży ciu, cho ciaż by
w peł nym za dy mie niu. 

Ubiór jest tu taj bar dzo waż nym czyn ni -
kiem. Pra cu jąc w sprzę cie ochro ny dróg od -
de cho wych, du żo wię cej cza su po trze bu ję
na pra wi dło we skom po no wa nie zdję cia.
W ta kich wa run kach ja kość sprzę tu, któ rym
fo to gra fu ję, tak że ma ogrom ne zna cze nie. 

Bra łeś udział w wie lu dra ma tycz nych
zda rze niach – i ja ko stra żak, i ja ko fo -

to graf. Czy któ reś szcze gól nie cię po -
ru szy ło, by ło dla cie bie waż ne z per -
spek ty wy fo to re por te ra? 
Ta kich zda rzeń z pew no ścią w mo jej kil -

ku na sto let niej pra cy by ło spo ro, ale to, co
mnie naj bar dziej po ru szy ło i wią za ło się
z ogrom ny mi emo cja mi, przede wszyst kim
z ra cji roz mia ru tra ge dii, to wy bu chy ga -
zu – ten w Ka to wi cach, Świe bo dzi cach,
w So snow cu. Kil ka krot nie zda rzy ło się rów -
nież, że zo sta łem po pro szo ny przez pro -
ku ra to ra o udo ku men to wa nie miej sca,
w któ rym znaj do wa ły się ofia ry tra gicz nych
zda rzeń. To także sy tu acje, któ re wzbu dzi ły
we mnie ogrom ne emo cje.

Co in spi ru je cię, uj mu je w zdję ciach
in nych fo to re por te rów? Masz mo że
swo ich mi strzów?
Je śli cho dzi o fo to re por te rów, to mo im

men to rem jest To masz To ma szew ski.
Uczest ni czy łem w wie lu je go warsz ta tach
i szko le niach. To on otwo rzył mi oczy na to,
że fo to gra fia re por ter ska mo że wy glą dać
ina czej, że mo że być czymś wię cej niż tyl ko
do ku men ta cją. Przy glą dam się rów nież
pra cy fo to re por te rów ze świa to wych agen -
cji, na przy kład Ma gnum czy Se ven, a tak -
że zdję ciom lau re atów świa to wych
kon kur sów. Wie lo krot nie by łem w sta nie
wy ko rzy stać i prze nieść za sto so wa ną przez
nich cho ciaż by tech nicz ną kom po zy cję
w da nym uję ciu na swój po żar ni czy grunt. 

roz ma wia ła El˝ bie ta Przy łu ska
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a kub Wal ko wiak, bo o nim mo wa, to czło wiek wie lu ta len tów:
stra żak, ilu zjo ni sta, po dróż nik, a przy tym oso ba peł na po zy -
tyw nej ener gii. Za ra ża oto cze nie pa sją i opty mi stycz nym 

na sta wie niem do świa ta. Za tę po sta wę no mi no wa ny zo stał do na -
gro dy Oso bo wość Ro ku w ple bi scy cie „Gło su Wiel ko pol skiego”. Spra -
wia, że rze czy zwy kłe sta ją się nie zwy kłe.

Ro dzin na tra dy cja
Po ukoń cze niu Szko ły Aspi ran tów Pań stwo wej Stra ży Po żar nej

w Po zna niu tra fił do Gro dzi ska Wiel ko pol skie go, gdzie dziś jest za -
stęp cą do wód cy zmia ny. Jak sam przy zna je, pra ca w stra ży by ła je -
go prze zna cze niem. – Za wsze ma rzy łem, że by zo stać stra ża kiem. Nie
wy obra żam so bie in nej dro gi za wo do wej, ale straż to nie tyl ko pa sja
i pra ca, to przede wszyst kim ogrom na od po wie dzial ność i wią żą cy się
z nią wy si łek, za rów no fi zycz ny, jak i psy chicz ny. W ten spo sób kon ty -
nu uję też ro dzin ną tra dy cję – po sze dłem w śla dy ta ty – mó wi Ja kub
Wal ko wiak. Na co dzień nie sie po moc po trze bu ją cym, bez wzglę du
na po rę dnia czy no cy, wy jeż dża do ak cji ra tow ni czych, bie rze udział
w ak cjach edu ka cyj nych. A po pra cy po świę ca się swo im pa sjom, bo
by cie stra ża kiem jest jed nym, ale nie je dy nym hob by Ja ku ba.

W dro dze
Ka wał świa ta zwie dził dzię ki za mi ło wa niu do po dró żo wa -

nia. – Sta ram się po dró żo wać, kie dy tyl ko mo gę. Czas wol ny pla nu ję
tak, by móc wy je chać na kil ka ty go dni – mó wi. Wszyst ko rzecz ja sna

za le ży od dłu go ści urlo pu. Pa ku je ple cak i je dzie szu kać cie ka wych
do świad czeń w jesz cze cie kaw szych czę ściach świa ta. Łącz nie od -
wie dził już po nad 40 państw, a w pla nach ma ko lej ne. Jest rów nież
fa nem gór skich wspi na czek. To pod czas jed nej z ta kich wy praw tra -
fił do Bu tia my w Tan za nii. Przy oka zji wy pra wy na Ki li man dża ro, któ -
re zresz tą zdo był, spę dził spo ro cza su w znaj du ją cej się tam mi sji.
Pod czas swo ich wy praw czę sto zwra ca uwa gę na ota cza ją cą rze czy -
wi stość przez pry zmat do świad czeń stra ża ka – ob ser wu je, roz ma -
wia o roz wią za niach sto so wa nych w da nej spo łecz no ści. Po dob nie
zda rzy ło się w Bu tia mie, w na tu ral ny spo sób roz mo wy scho dzi ły
na te mat stra ży. – Do wie dzia łem się, że w pa ra fii stra ży nie ma – nie
ma ją ani sprzę tu ga śni cze go, ani stra żac kie go wo zu, bra ku je prze szko -
lo nych lu dzi, a po ża ry ga szą za po mo cą wia der. Naj bliż sza jed nost ka
znaj du je się w od le gło ści 50 km, więc w ra zie po ża ru po moc zwy czaj -
nie nie do trze na czas. By cie stra ża kiem ob li gu je do po ma ga nia in -
nym. Dla te go chce ze brać 200 tys. zł: 100 tys. zł na wóz i dru gie ty le
na je go wy po sa że nie i do star cze nie. W dal szej per spek ty wie jest wy -
bu do wa nie w Bu tia mie jed nost ki stra żac kiej. Ak cję „Ga si my 
Afry kę – Mi sja Tan za nia” wspie ra już mię dzy in ny mi Ko men da Wo je -
wódz ka PSP w Po zna niu.

– Na kon cie ma my oko ło 45 tys. zł, są to da ro wi zny głów nie od osób
pry wat nych. Zda ję so bie spra wę, że aby osią gnąć wy ma rzo ne 200 tys. zł,
mu si my zwró cić uwa gę firm i in sty tu cji. Stąd po mysł na zor ga ni zo wa nie
even tu po dróż ni cze go. Po jazd zo sta nie do star czo ny dro gą tra dy cyj ną,
prze je dzie tra sę z Pol ski do Tan za nii, bę dąc jed no cze śnie gi gan tycz ną
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MAŁ GO RZA TA KÑ KOL

Nie da się niczego osiągnąć bez
pasji i zaangażowania.
Najlepszym dowodem
na prawdziwość tej tezy jest
strażak z ponad 12-letnim
stażem, od początku kariery
związany z grodziską jednostką
Państwowej Straży Pożarnej.
Od 14 lat zafascynowany sztuką
iluzji, inicjator i koordynator akcji
„Gasimy Afrykę – Misja Tanzania”.
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po wierzch nią re kla mo wą, któ rą moż na wy ku pić na czas po dró ży. Wóz
do Tan za nii po pro wa dzi kie row ca raj do wy Grze gorz Ba ran. Kie dy
miesz kań cy Bu tia my mo gą się spo dzie wać sa mo cho du stra żac kie -
go? – Li czy my na to, że wio sną 2019 r.

Ho kus po kus
Ja kub Wal ko wiak ilu zją za in te re so wał się jesz cze w Szko le Aspi -

ran tów PSP. – Ko le ga po ka zał mi sztucz kę z kar ta mi. To był im puls! Nie -
zwy kle szyb ko cie ka wost ka, ja ką na po cząt ku by ła ilu zja, prze ro dzi ła
się w część mo je go ży cia. Nie wy obra żam so bie funk cjo no wa nia bez
niej. Po cząt ki nie by ły ła twe, bo do wie dzy do cie rał za po śred nic -
twem róż nych źró deł. Głów nie sa mo dziel nie, cza sem ko le ga po fa -
chu po dzie lił się tą czy in ną ta jem ni cą. Ale, jak mó wi, zda rza ło się to
nie zwy kle rzad ko – ilu zjo ni ści strze gą swo jej wie dzy i umie jęt no -
ści. – Za czą łem szu kać in for ma cji i ćwi czeń po ka zu ją cych, jak te sztucz -
ki wy ko nać. Był czę stym go ściem bi blio tek, księ garń i an ty kwa ria tów,
z za pa łem szu ka jąc in for ma cji o sztu ce ilu zji i ilu zjo ni stach. Oczy wi -
ście skarb ni cą wie dzy oka zał się In ter net. 

Tech ni ka, któ rą opa no wał (ilu zja ma ni pu la cyj na) wy ma ga nie -
zwy kłej pre cy zji i zdo by cia umie jęt no ści wy wo ły wa nia zja wisk po -
zor nie sprzecz nych z pra wa mi fi zy ki – mo ne ta jest, a za chwi lę już
jej nie ma, rze czy po ja wia ją się, a na stęp nie zni ka ją, le wi tu ją lub
prze ni ka ją się. W spek ta klach za war tych jest wie le nu me rów: le wi -
ta cje przed mio tów, du że ilu zje, nu me ry kon tak to we z udzia łem pu -
blicz no ści, a tak że po ka zy mi kro ilu zji, na le żą ce do naj trud niej szych,
dla te go też czę sto wy wo łu ją cych naj więk sze wra że nie. Te go ty pu
przed sta wie nia ma ją bar dzo in te rak tyw ną for mę, ilu zjo ni sta pre zen -
tu je ma gicz ne sztu ki bez po śred nio przy sto li kach go ści, uży wa jąc
nie wiel kich re kwi zy tów, mo net ko lek cjo ner skich, kart czy sznu rów.
W sztu ce ilu zji naj waż niej sza jest ma ni pu la cja – cho dzi o efek ty, któ -
re uzy sku je się dzię ki spraw nym dło niom i od wró ce niu uwa gi. Za -
da niem ar ty sty jest wy two rze nie nie po wta rzal ne go kli ma tu.

Do bry ilu zjo ni sta to rów nież psy cho log, bo pu blicz ność by wa
trud na. Jed nym z naj trud niej szych ele men tów po ka zu jest wy czu -
cie, cze go ocze ku je wi dow nia – nie każ de mu za im po nu je wi dok le -
wi tu ją cych przed mio tów. Dla te go trze ba mieć do sie bie dy stans,
któ ry w po łą cze niu z pa sją, cięż ką pra cą i upo rem prze ło ży się na to,
co mo że my oglą dać pod czas wy stę pów Ja ku ba Wal ko wia ka – wi do -
wi ska prze peł nio ne efek ta mi, peł ne hu mo ru dia lo gi oraz świet na za -
ba wa z udzia łem pu blicz no ści. Jak mó wi, przed wy stę pa mi tre ma
go nie zja da – wręcz prze ciw nie, dzia ła mo bi li zu ją co. W po łą cze niu
z umie jęt no ścią wczu cia się w ocze ki wa nia pu blicz no ści da je to nie -
ma łe suk ce sy. Nasz bo ha ter do ce nio ny zo stał przez za gra nicz ną pu -
blicz ność – wy stę po wał m.in. w Niem czech, In diach, Egip cie, a tak że
we Fran cji i Tan za nii.

A jak na je go pa sję re agu ją ko le dzy? Za rów no prze ło że ni, jak i ko -
le dzy ze zmia ny ki bi cu ją i do pin gu ją. W pra cy jed nak ma gicz nych
sztu czek nie wy ko rzy stu je. Na służ bie jest stra ża kiem, nie ilu zjo ni -
stą. My śli więc o lu dziach, któ rym spie szy z po mo cą. O ko le gach,
któ rzy mu ufa ją, o ze spo le, że w kry tycz nym mo men cie mo gą na so -
bie po le gać. Dru ży na mu si sta no wić ca łość. Sła bość jed ne go ogni -
wa mo że po cią gnąć za so bą kon se kwen cje, a na to ani w pra cy
za wo do wej, ani w sztu ce ilu zji nie moż na so bie po zwo lić.

Kon fu cjusz twier dził, że ten, kto ko cha swo ją pra cę, nie prze pra -
cu je ani jed ne go dnia w swo im ży ciu. Jest w tym du żo praw dy, 
a pa trząc na lu dzi, któ rzy po ma ga ją po trze bu ją cym z pa sji, moż -
na po czuć się bez piecz niej. R
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i mo że 25 ma ja 2018 r. we szła
w ży cie usta wa z dnia 10 ma -
ja 2018 r. o ochro nie da nych 

oso bo wych oraz za czę ło obo wią zy wać w po -
rząd ku praw nym wszyst kich państw człon -
kow skich UE roz po rzą dze nie Par la men tu
Eu ro pej skie go i Ra dy (UE) 2016/679 z dnia 27
kwiet nia 2016 r. w spra wie ochro ny osób fi -
zycz nych w związ ku z prze twa rza niem da -
nych oso bo wych i w spra wie swo bod ne go
prze pły wu ta kich da nych oraz uchy le nia dy -
rek ty wy 95/46/WE (ogól ne roz po rzą dze nie
o ochro nie da nych), zwa ne RODO, to na dal
trwa pro ces le gi sla cyj ny w do sto so wa niu za -
pi sów nie któ rych ustaw. W tym pa kie cie znaj -
du ją się dwie na sze usta wy, tj. usta wa z 24
sierp nia 1991 r. o ochro nie prze ciw po ża ro -
wej oraz usta wa z dnia 24 sierp nia
1991 r. o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Pro jekt
no we li za cji przy ję ty na kon fe ren cji praw-
ni czej w Rzą do wym Cen trum Le gi sla cji
29 czerw ca br. nie prze wi du je cał ko wi te go
wy łą cze nia Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
na pod sta wie art. 23 RODO z obo wiąz ku sto -
so wa nia za pi sów art. 13 ust. 1 i 2 RODO, ale
okre śla, w ja ki spo sób jed nost ki PSP w związ -
ku z prze twa rza niem da nych oso bo wych
w SWD PSP wy ko nu ją obo wią zek in for ma -
cyj ny wy ni ka ją cy z te go ar ty ku łu. Re ali zu je
się go przez za miesz cze nie in for ma cji
na swo jej stro nie pod mio to wej w Biu le ty nie
In for ma cji Pu blicz nej lub na stro nie in ter ne -
to wej oraz w wi docz nym miej scu w sie dzi -
bie. A za tem zgod nie z Wy tycz ny mi
ko men dan ta głów ne go PSP z 17 ma ja br. ten
obo wią zek jest re ali zo wa ny przez jed nost ki
or ga ni za cyj ne PSP wła śnie w ta ki spo sób.
Pro jekt usta wy okre śla rów nież spo sób re ali -

za cji art. 15 roz po rzą dze nia 2016/679 po -
przez na ło że nie na oso bę wy stę pu ją cą z żą -
da niem obo wiąz ku po da nia in for ma cji
o oko licz no ściach zda rze nia, któ re go to żą -
da nie do ty czy, w tym da ty i miej sca zda rze -
nia oraz nu me ru te le fo nu, z któ re go zo sta ło
wy ko na ne po łą cze nie do ty czą ce po wia do -
mie nia o zda rze niu, eli mi nu jąc tym sa mym
w pew nym za kre sie przy pad ko we lub zło śli -
we żą da nia. No wy art. 14 ha de fi niu je rów nież
współ ad mi ni stra to rów da nych oso bo wych
prze twa rza nych w SWD PSP oraz okre śla ich
obo wiąz ki. Zgod nie z wy tycz ny mi od 25 ma -
ja br. ko men dant głów ny PSP już nie upo waż -
nia kie row ni ków jed no stek or ga ni za cyj nych
do wy da wa nia upo waż nień do prze twa rza -
nia da nych oso bo wych w SWD PSP w je go
imie niu, lecz re ali zu ją oni te za da nia ja ko obo -
wiąz ki cią żą ce na ad mi ni stra to rze. 

Do dat ko wym obo wiąz kiem dla kie row -
ni ków jed no stek or ga ni za cyj nych PSP bę -
dzie pu bli ka cja in for ma cji o ogra ni cze niach
w re ali za cji za pi sów art. 13 ust. 1 i 2 oraz
art. 15 na stro nach pod mio to wych w Biu le -
ty nie In for ma cji Pu blicz nej lub na stro nach
in ter ne to wych al bo w wi docz nym miej scu
w sie dzi bach jed no stek. Prze pi sy art. 14h
oraz 14ha do ty czą ce prze twa rza nia da nych
oso bo wych sto su je się od po wied nio
do prze twa rza nia da nych oso bo wych
w SWD PSP przez jed nost ki ochro ny prze -
ciw po ża ro wej wy mie nio ne w art. 15, co da -
je nam wy raź ną pod sta wę do prze twa rza nia
da nych oso bo wych in nych jed no stek spo -
za KSRG, któ rej de fac to do tej po ry nie by ło. 

W pro jek cie usta wy z dnia 24 sierp nia
1991 r. o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej utrzy -
ma ny zo stał za pis do ty czą cy struk tu ry bu do -

wy sys te mu ochro ny da nych oso bo wych
w PSP zgod ny z przy ję tym za ło że niem ko -
men dan ta głów ne go PSP. W ra mach PSP in -
spek to rów ochro ny da nych, o któ rych mo wa
w art. 37 roz po rzą dze nia 2016/679, wy zna cza
się w: Ko men dzie Głów nej Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej, Szko le Głów nej Służ by Po żar ni -
czej, szko łach Pań stwo wej Stra ży Po żar nej,
Cen trum Na uko wo -Ba daw czym Ochro ny
Prze ciw po ża ro wej, Cen tral nym Mu zeum Po -
żar nic twa, ko men dach wo je wódz kich Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej dla ob sza ru
wo je wódz twa oraz ko men dach miej skich
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej I ka te go rii.
Przy wy zna cza niu in spek to ra bez względ nie
na le ży uwzględ nić struk tu rę or ga ni za cyj ną
i wiel kość jed no stek or ga ni za cyj nych PSP. 

Nie ste ty, okres wa ka cyj no -urlo po wy nie
sprzy ja pra com le gi sla cyj nym i w naj bar dziej
opty mi stycz nym wa rian cie, że pierw sze czy -
ta nie pro jek tu od bę dzie się jesz cze w lip cu,
usta wy mo gą wejść w ży cie nie wcze śniej niż
w li sto pa dzie. Je że li na to miast pro jekt tra fi
do Sej mu we wrze śniu, to re al nym ter mi -
nem bę dzie 1 stycz nia 2019 r. Do te go cza su
w re ali za cji za pi sów za rów no usta wy
o ochro nie da nych oso bo wych, jak i roz po -
rzą dze nia 2016/679, czy li RODO, na le ży ści -
śle sto so wać Wy tycz ne ko men dan ta
głów ne go PSP z 17 ma ja 2018 r., któ re w za -
sa dzie są re ali za cją za pi sów, ja kie osta tecz -
nie mo gą wejść w ży cie w for mie usta wo wej.
Po wej ściu w ży cie zno we li zo wa nych ustaw
Wy tycz ne ko men dan ta głów ne go PSP zmie -
nią sta tus praw ny na za rzą dze nie, po nie waż
bę dzie to wy ni ka ło z de le ga cji usta wo wej
na ło żo nej na ko men dan ta głów ne go PSP.
Już dziś na leż za sta no wić się nad kształ tem
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WIE SŁAW PU CHAL SKI 
KRZYSZ TOF CY GA¡ CZUK RODO, 
nie ta ki dia beł strasz ny

Proces legislacyjny – dotyczący nie tyle samego rozporządzenia RODO, co ustaw
towarzyszących, w tym nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawy

o ochronie przeciwpożarowej – nie został jeszcze zakończony. Póki co PSP bazuje
na Wytycznych Komendanta Głównego PSP z dnia 18 maja 2018 r. w tym zakresie.
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za pi sów w roz po rzą dze niu mi ni stra spraw
we wnętrz nych i ad mi ni stra cji w spra wie or -
ga ni za cji ko men dy wo je wódz kiej i po wia to -
wej. Zmia na po dyk to wa na bę dzie de le ga cją
usta wo wą, ale rów nież do dat ko wy mi eta ta -
mi w związ ku z re ali za cją no wych za dań na -
ło żo nych na kie row ni ków jed no stek or ga-
ni za cyj nych PSP. W ce lu za pew nie nia wła ści -
wej re ali za cji za dań, szcze gól nie na po zio -
mie wo je wódz twa, na le ży za dbać o od po -
wied nie umo co wa nie IOD w struk tu rze or -
ga ni za cyj nej. IOD w myśl no wych prze pi sów,
jak i na ło żo nych za dań zwią za nych ze spra -
wo wa niem nad zo ru nad ob sza rem prze twa -
rza nia da nych oso bo wych w imie niu
kie row ni ka jed nost ki or ga ni za cyj nej sta je się
wła ści wie je go peł no moc ni kiem. 

Pierw szy etap zwią za ny z wdro że niem
ma my już za so bą, jed nak że roz po czął się ko -
lej ny, zwią za ny z pod su mo wa niem i oce ną
oraz przy go to wa niem do wpro wa dze nia
pierw szych ko rekt. W ra mach spra wo wa ne -
go nad zo ru oraz od po wie dzial no ści za wdro -
że nie prze pi sów RODO w jed nost kach
or ga ni za cyj nych ko men dant głów ny PSP po -
le cił prze pro wa dze nie wstęp nej oce ny w za -
kre sie wdro że nia, a tym sa mym re ali za cji
Wy tycz nych, któ re wy zna cza jąc kie run ki
przy ję te przez kie row nic two PSP oraz okre -
śla jąc jed no li te za sa dy, sta no wi ły wspar cie
dla kie row ni ków jed no stek or ga ni za cyj nych
PSP. Ra por tu z wdro że nia oraz pierw szych
ko rekt na le ży spo dzie wać się we wrze śniu.
Dzię ki przy ję tej kon cep cji ujed no li ce nia
wdro że nia za sad we wszyst kich jed nost kach
PSP oraz wy pra co wa nych pod czas or ga ni zo -
wa nych przez KG PSP warsz ta tów wzor ców
jed no li tych do ku men tów i wspól nych dzia -
łań moż na śmia ło stwier dzić, że kie row ni cy
jed no stek or ga ni za cyj nych PSP nie ule gli
pre sji róż ne go ro dza ju hochsz ta ple rów ofe -
ru ją cych po moc i wspar cie we wdro że niu
prze pi sów RODO, bez któ re go we dług nich
ad mi ni stra to rzy na ra ża ją się np. na wy so kie

ka ry fi nan so we. Naj czę ściej ofer ty do ty czą
udzia łu w szko le niu czy kup na do ku men ta -
cji bądź prze pro wa dze nia au dy tu, któ ry da je
gwa ran cję, że pod miot, któ ry sko rzy stał z ta -
kiej ofer ty, dzia ła w spo sób zgod ny z RODO
i nie gro żą mu żad ne sank cje ze stro ny or ga -
nu nad zor cze go, czy li UODO. Zda rza ły się
przy pad ki, że róż ne go ro dza ju fir my pro po -
nu ją kup no cer ty fi ka tów, zwłasz cza tych, któ -
re ma ją gwa ran to wać, że le gi ty mu ją cy się
ni mi pod miot po stę pu je zgod nie z RODO, co
uchro ni go np. przed kon tro lą ze stro ny urzę -
du. Czę stym zja wi skiem by ły i są wręcz żą da -
nia przed sta wie nia okre ślo nych in for ma cji
lub do ku men tów pod groź bą od da nia spra -
wy do UODO, są du i pro ku ra tu ry, a jed no cze -
śnie ofe ro wa nie kup na pro duk tów lub usług.
Na le ży mieć na uwa dze, że na ra zie ża den
pod miot nie wy da je cer ty fi ka tów, zna ków ja -
ko ści ani ozna czeń w za kre sie ochro ny da -
nych oso bo wych ma ją cych świad czyć
o osią gnię ciu zgod no ści z RODO. Cer ty fi ka -
cja ta ka bę dzie mo gła być pro wa dzo na je dy -
nie przez pod mio ty akre dy to wa ne, lecz by
mo gło to na stą pić, po trzeb ne jest prze pro -
wa dze nie jesz cze wie lu dzia łań przy go to -
waw czych o cha rak te rze pro ce du ral nym
i or ga ni za cyj nym. 

War to też pa mię tać, że żad ne kur sy, szko -
le nia czy warsz ta ty nie są obo wiąz ko we,
a udział w nich nie gwa ran tu je osią gnię cia
zgod no ści funk cjo no wa nia fir my z RODO, je -
że li nie prze pro wa dzi się so lid nej in wen ta ry -
za cji wy ko ny wa nych czyn no ści prze twa-
rza nia da nych oso bo wych i sa mo dziel nie nie
oce ni ich zgod no ści z za sa da mi okre ślo ny mi
w RODO i w prze pi sach pra wa re gu lu ją cych
da ny pro ces prze twa rza nia. Jak wi dać, wie -
dza z za kre su ochro ny da nych oso bo wych
jest w ce nie, a mo że jesz cze wyż szą ce nę sta -
no wi brak tej wie dzy. Moż na stwier dzić, że
po ja wił się no wy za wód, ja kim jest in spek tor
ochro ny da nych – IOD. Mi mo że RODO nie
okre śla szcze gó ło wo kwa li fi ka cji IOD, tyl ko

sta no wi bar dzo ogól nie, że IOD wy zna cza ny
jest na pod sta wie kwa li fi ka cji za wo do wych,
a w szcze gól no ści wie dzy fa cho wej na te mat
pra wa i prak tyk w dzie dzi nie ochro ny da nych
oso bo wych oraz umie jęt no ści wy peł nia nia
za dań na nie go na ło żo nych, na le ży jed nak
za dbać o wła ści we przy go to wa nie osób peł -
nią cych te funk cje. Na pew no bę dą or ga ni -
zo wa ne warsz ta ty te ma tycz ne ma ją ce
na ce lu po głę bia nie wie dzy i wy mia nę do -
świad czeń. Wie lu IOD wy zna czo nych przez
kie row ni ków jed no stek or ga ni za cyj nych PSP
ma za rów no du że do świad cze nie, jak i ukoń -
czo ne nie tyl ko róż ne go ro dza ju kur sy i szko -
le nia w tym za kre sie, ale rów nież stu dia
po dy plo mo we. Aby prze twa rza jąc da ne oso -
bo we, za pew nić im od po wied nie bez pie -
czeń stwo i tym sa mym nie na ru szyć praw
i wol no ści osób, któ rych da ne są prze twa rza -
ne, na le ży dą żyć do jak naj więk sze go pro fe -
sjo na li zmu. Ko men da Głów na PSP w ra mach
roz po czę te go pro ce su bu do wy jed no li te go
sys te mu ochro ny in for ma cji, w tym da nych
oso bo wych, pla nu je w naj bliż szym cza sie or -
ga ni za cję spe cja li stycz ne go szko le nia dla
IOD z za kre su za rzą dza nia bez pie czeń stwem
in for ma cji zgod nie z nor mą ISO/ IEC 27001
(PN-ISO/ IEC 27001) Sys te my za rzą dza nia bez -
pie czeń stwem in for ma cji. Ma jąc na wzglę dzie
fakt, że obec nie prze twa rza nie da nych oso -
bo wych opar te jest przede wszyst kim
na oce nie ry zy ka, w pla nie szko leń na le ży
uwzględ nić rów nież za rzą dza nie ry zy kiem
w bez pie czeń stwie in for ma cji we dług ISO/
IEC 27005 (PN-ISO/ IEC 27005).
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– główny specjalista, inspektor ochrony

danych w KG PSP, 
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specjalista in˝ynieryjno-techniczny
w CNBOP-PIB, doktorant na Wydziale

Zarzàdzania i Dowodzenia w Akademii
Sztuki Wojennej
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PRAWO W SŁUŻBIE

AN NA SO BI¡ SKA

DA MIAN WIT CZAK Do pła ta 
do wy po czyn ku

Okres wakacyjny to czas długo wyczekiwanego urlopu. Z tym zdarzeniem
przepisy wykonawcze [1] wydane na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy o PSP [2]

łączą ściśle określone świadczenia socjalne i bytowe przysługujące 
strażakowi oraz członkom jego rodziny.

Wciąż ak tu al ne po zo sta je py ta nie, czy
w prze pi sach re gu lu ją cych zbieg upraw nień
mał żon ków zo sta ła ob ję ta służ ba w tej sa -
mej for ma cji?

Po szu ku jąc od po wie dzi na tak po sta wio -
ne py ta nie, trze ba pod kre ślić, że kwe stia ta
nie zo sta ła jed no znacz nie roz strzy gnię ta
przez ju dy ka tu rę [3]. Prze pi sy re gu lu ją ce
świad cze nia so cjal no -by to we stra ża ków,
a przede wszyst kim ich za sto so wa nie
w prak ty ce, na dal bu dzą licz ne wąt pli wo ści
i trud no ści in ter pre ta cyj ne. Szcze gól nie treść
§ 5 roz po rzą dze nia wy ko naw cze go, od no -
szą ce go się do pra wa stra ża ka do do pła ty
do wy po czyn ku w sy tu acji, gdy je go mał żo -
nek rów nież peł ni służ bę w tej sa mej lub
w in nej for ma cji mun du ro wej. 

Opie ra jąc się na ma te ria le zgro ma dzo -
nym przez prak ty kę są do wą oraz przy kła -
dach z ży cia co dzien ne go, moż na wy róż nić
trzy gru py sta nów fak tycz nych, któ re mo gą
za ist nieć przy wy pła cie stra ża ko wi świad -
czeń so cjal nych. 

Pierw sza gru pa do ty czy mał żon ków bę -
dą cych funk cjo na riu sza mi po żar nic twa PSP
(stra żak – stra żak). Dru ga to mał żon ko wie,
z któ rych jed no jest stra ża kiem, a dru gie peł -
ni służ bę w in nej niż Pań stwo wa Straż Po -
żar na for ma cji mun du ro wej

pod le głej mi ni stro wi spraw we wnętrz nych
i ad mi ni stra cji. W tej gru pie do pusz czal ne są
przy kła do wo na stę pu ją ce kon fi gu ra cje: stra -
żak – po li cjant, funk cjo na riusz po żar nic -
twa – funk cjo na riusz Stra ży Gra nicz nej czy
też funk cjo na riusz po żar nic twa – funk cjo na -
riusz Służ by Ochro ny Pań stwa. Trze cia gru -
pa od no si się do mał żon ków, z któ rych
jed no jest stra ża kiem, a dru gie peł ni służ bę
w for ma cji mun du ro wej pod le głej in ne mu
re sor to wi. Bę dzie to na przy kład kon fi gu ra -
cja: stra żak – żoł nierz, funk cjo na riusz po żar -
nic twa – funk cjo na riusz Służ by Wię zien nej. 

Za przy ję ciem po glą du, że za ka zem
przed mio to wym ob ję ta zo sta ła służ ba w tej
sa mej for ma cji (oby dwo je mał żon ko wie są
funk cjo na riu sza mi po żar nic twa PSP) prze -
ma wia treść prze pi sów wy ko naw czych, spo -
sób ich zre da go wa nia oraz umiej sco wie nia
w ak cie praw nym. 

W mo men cie po dej mo wa nia de cy zji
o przy zna niu bądź od mo wie przy zna nia do -
pła ty na or ga nie cią żą obo wiąz ki pra wi -
dłowe go usta le nia sta nu fak tycz ne go.
Pod sta wo wym za gad nie niem, ja kie wy ma -
ga roz wa że nia przy roz pa try wa niu wnio sku
stra ża ka o do pła tę do wy po czyn ku jest
(oprócz czyn no ści ma te rial no -tech nicz nej

w po sta ci zło że nia wnio sku)

o wa tu w szcze gól no ści o upraw -
nie niach fi nan so wych stra ża ków
z ty tu łu służ by w Pań stwo wej

Stra ży Po żar nej, a zwłasz cza pra wie do do -
pła ty do wy po czyn ku. Świad cze nie to przy -
słu gu je stra ża ko wi, któ ry w związ ku z peł -
nie niem służ by na był w da nym ro ku ka len -
da rzo wym pra wo do urlo pu wy po czyn ko -
we go. Upraw nio ny mi z te go ty tu łu są
rów nież człon ko wie je go ro dzi ny. Roz po rzą -
dze nie wy ko naw cze okre śla za sa dy, wy -
sokość oraz za kres pod mio to wy te go
świad cze nia. W szcze gól no ści sta no wi, że
do pła ta do wy po czyn ku przy słu gu je na każ -
dą upraw nio ną oso bę – we dług sta nu ro -
dzin ne go stra ża ka, na dzień zło że nia przez
nie go pi sem ne go wnio sku o jej przy zna nie.

Zbieg upraw nień 
Jed nak prze pi sy re gu lu ją ce sy tu ację

praw ną stra ża ka za wie ra ją za pis, że w ra zie
zbie gu upraw nień z ty tu łu służ by oboj ga
mał żon ków świad cze nie to przy słu gu je tyl -
ko jed ne mu z nich. O ile sa mo świad cze nie
so cjal ne w po sta ci do pła ty do wy po czyn ku
nie bu dzi wąt pli wo ści, o ty le zbieg upraw -
nień mał żon ków jest po strze ga ny w opi nii
pu blicz nej ja ko nie ko rzyst ne ogra ni cze nie
usta wo wych praw stra ża ków. 

M



uprzed nie usta le nie sta nu fak tycz ne go, tj.
stwier dze nie, czy je go współ mał żo nek jest,
czy też nie jest stra ża kiem. Do pie ro w dal szej
ko lej no ści istot ne jest to, czy mał żo nek sko -
rzy stał już z upraw nie nia do do pła ty do wy -
po czyn ku, czy też jesz cze nie zre ali zo wał
te go upraw nie nia. 

Wy da nie de cy zji od ma wia ją cej przy zna -
nia do pła ty do wy po czyn ku z uwa gi
na zbieg upraw nień mu si po prze dzać jed -
no znacz ne usta le nie i roz pa trze nie sta nu
fak tycz ne go sy tu acji mał żon ków. Wo bec te -
go zna cze nia na bie ra rów nież usta le nie, czy
w dniu zło że nia wnio sku przez jed ne go
z mał żon ków bę dą ce go stra ża kiem dru gi
z mał żon ków nie sko rzy stał lub nie zło żył
rów no cze śnie od ręb ne go wnio sku o do pła -
tę do wy po czyn ku. Ta ka oko licz ność fak tycz -
na, tj. zło że nie wnio sku przez dru gie go
mał żon ka rów nież bę dą ce go stra ża kiem,
upo waż nia do wy da nia de cy zji od ma wia ją -
cej przy zna nia do pła ty do wy po czyn ku. Cał -
ko wi te po mi nię cie tej oko licz no ści mo że
mieć nie wąt pli wy wpływ na wy nik spra wy. 

Po wyż sze roz wa ża nia pro wa dzą do kon -
klu zji, że przy zna nie bądź od mo wa do pła ty
wy ma ga do kład ne go usta le nia fak tycz ne go,
gdyż prze pi sy uza leż nia ją wy so kość te go
świad cze nia od skła du oso bo we go ro dzi ny
stra ża ka (licz ba człon ków ro dzi ny na dzień
skła da nia wnio sku).

Za kaz dwu krot nej do pła ty do wy po czyn -
ku stra ża ka jest rów nież uza sad nio ny ra cjo -
nal nie – po dwój ne przy zna nie środ ków
pu blicz nych ta kiej ro dzi nie by ło by for mą jej
nie uza sad nio ne go uprzy wi le jo wa nia. Po -
wyż sze kwe stie są o ty le istot ne, że roz po rzą -
dze nie nie za wie ra za pi su o pra wie żą da nia
zwro tu nie na leż nie wy pła co ne go świad cze -
nia. Ewen tu al ny zwrot mo że się od by wać
w pro ce sie cy wil nym [4].

Mał żon ko wie z róż nych służb
Nie upraw nio ne jest na to miast sto so wa -

nie te go za ka zu, gdy dru gi mał żo nek peł ni
służ bę w in nej for ma cji mun du ro wej [5]. 

Za sto so wa nie in ter pre ta cji do pusz cza ją -
cej zbieg upraw nień mał żon ków bę dą cych
funk cjo na riu sza mi róż nych służb mun du ro -
wych pro wa dzi łoby do wnio sków sprzecz -
nych z wy kład nią funk cjo nal ną i sys te mo wą.
W dok try nie pod kre śla się moż li wość od stą -
pie nia od wy kład ni ję zy ko wej na rzecz wy -
kład ni sys te mo wej, je śli prze ma wia ją za tym
waż ne ra cje. Jed ną z nich jest ra żą co nie spra -
wie dli we roz strzy gnię cie, po zo sta wa nie
w oczy wi stej sprzecz no ści z po wszech nie

ak cep to wa ny mi nor ma mi mo ral ny mi, a tak -
że kon se kwen cje ab sur dal ne z punk tu wi -
dze nia spo łecz ne go lub eko no micz ne go [6].
Jed nak nie za wsze wy kład nia ję zy ko wa po -
zwa la na zmniej sze nie trud no ści in ter pre ta -
cyj nych. Prze no sząc to na grunt ni niej szej
ana li zy, raz jesz cze na le ży pod kre ślić, że każ -
da for ma cja ma od ręb nie ure gu lo wa ne pra -
wa i obo wiąz ki [6], stop nie, za sa dy, a tak że
wy so kość upo sa żeń. Ure gu lo wa nie osob ny -
mi roz po rzą dze nia mi wy ni ka przede wszyst -
kim z od ręb nych de le ga cji usta wo wych.
Rów nież za pew nie nie spój no ści prag ma tyk
po szcze gól nych służb nie sta no wi do sta -
tecz ne go uza sad nie nia dla roz sze rze nia 
za kre su pod mio to we go prze pi sów re gu lu -
ją cych wy pła tę świad czeń so cjal nych, dys -
kwa li fi ku ją cych mał żon ka stra ża ka do
uzy ska nia tej do pła ty na grun cie in nej prag -
ma ty ki służ bo wej. W kon se kwen cji mał żon -
ko wie peł nią cy służ bę w tej sa mej for ma cji
trak to wa ni są w spo sób mniej uprzy wi le jo -
wa ny niż mał żon ko wie z róż nych for ma cji.

War to nad mie nić, że w orzecz nic twie, po -
wsta łym na kan wie róż no rod nych sta nów
fak tycz nych, za pre zen to wa no po gląd, zgo-
d nie z któ rym prze zna cze nie środ ków pu -
blicz nych na do pła ty do wy po czyn ku
uza sad nia roz sze rze nie za kre su przed mio to -
we go za ka zu tak że na in ne służ by. Co wię -
cej, przy zna nie do pła ty do wy po czyn ku
mał żon kom in nych służb mun du ro wych,
a od mo wa stra ża kom sta ła by w sprzecz no -
ści z wy mo ga mi spra wie dli wo ści i rów no ści
w sto sun ku do in nych grup za wo do wych.
Po wyż sze go dy le ma tu nie ma, je że li mał żo -
nek stra ża ka nie peł ni służ by w żad nej for -
ma cji mun du ro wej. Wów czas or gan, kie ru jąc
się licz bą człon ków ro dzi ny wska za ną we
wnio sku, wy pła ca świad cze nie zgod nie z za -
sa da mi okre ślo ny mi w roz po rzą dze niu wy -
ko naw czym.

Na mar gi ne sie do daj my, że w pew nym
sen sie pra wo do do pła ty do wy po czyn ku
ma cha rak ter upraw nie nia przy słu gu ją ce go
ro dzi nie stra ża ka, nie tyl ko je mu in dy wi du -
al nie. Tym sa mym przy zna nie do pła ty jed ne -
mu z mał żon ków bę dą cych stra ża ka mi
po cią ga za so bą ten sku tek, że wy ga sa wy -
ni ka ją ce z usta wy upraw nie nie dla dru gie go
mał żon ka do ana lo gicz nej do pła ty. Pra wo to
ule ga skon su mo wa niu, je że li sko rzy sta z nie -
go jed no z mał żon ków bę dą cych stra ża -
kiem. Przy zna nie do pła ty dwu krot nie –
o czym by ła mo wa – sta no wi ło by dwu krot -
ne i nie uza sad nio ne uwzględ nie nie ro dzi ny,
któ ra otrzy ma ła już ta kie świad cze nie. 

Ana lo gicz ne roz wią za nie praw ne do ty czy
zbie gu upraw nień z ty tu łu prze jaz du lub rów -
no waż ni ka za prze jazd. Nie mniej jed nak 
roz po rzą dze nie wy raź nie za wę ża zbieg
upraw nień do służ by mał żon ków w jed nej
for ma cji. Od mien ne sfor mu ło wa nie prze pi -
sów po szcze gól nych roz po rzą dzeń re gu lu-
ją cych w isto cie ka ta log świad czeń so cjal no -
-by to wych stra ża ków nie mo że być po strze -
ga ne w ka te go riach błę du. Wy ni ka to z te go,
że mi ni ster miał pra wo od mien nie ure gu lo -
wać zbieg upraw nień do do pła ty do wy po -
czyn ku i do pła ty do prze jaz du, dzia ła jąc
w gra ni cach upo waż nie nia usta wo we go. 

Re gu la cje praw ne nie po zba wia ją pra wa
do do pła ty do wy po czyn ku jed ne go z mał -
żon ków, a je dy nie wpro wa dza ją re gu la cję,
że w ra zie zbie gu upraw nień z ty tu łu służ by
oboj ga mał żon ków świad cze nie to przy słu -
gu je tyl ko jed ne mu z nich. Ozna cza to, że
pra wo do do pła ty przy słu gu ją ce jed ne mu
mał żon ko wi – stra ża ko wi zo sta je skon su mo -
wa ne przez pra wo dru gie go mał żon -
ka – stra ża ka, któ ry pierw szy otrzy ma
świad cze nie na sku tek zło że nia wnio sku
do wła ści wej jed nost ki or ga ni za cyj nej PSP.

W efek cie wy da je się, że naj wła ściw szym
po glą dem jest stwier dze nie, iż zbieg upraw -
nień z ty tu łu służ by oboj ga mał żon ków do -
ty czy tyl ko przy pad ków, gdy obo je mał-
żon ko wie peł nią służ bę w tej sa mej for ma -
cji, ja ką jest Pań stwo wa Straż Po żar na. 

An na So biƒ ska  rad ca praw ny, 
dr Da mian Wit czak jest prawnikiem 

pełniàcym słu˝ b´ w KCKRiOL

Przy pi sy
[1] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi -
ni stra cji z dnia 25 wrze śnia 2001 r. w spra wie ro dza ju i za -
kre su świad czeń so cjal nych i by to wych, przy słu gu ją cych
stra ża ko wi Pań stwo wej Stra ży Po żar nej oraz człon kom je -
go ro dzi ny (DzU z 2001 r. nr 116, poz. 1248) – zwa ne da lej
roz po rzą dze niem wy ko naw czym.
[2] Usta wa z dnia 24 sierp nia 1991 ro ku o Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej (tj. DzU z 2017 r., poz. 1204 z późn. zm.) – zwa -
na da lej usta wą o PSP. 
[3] Wy rok Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go z dnia
12 stycz nia 2006 r., sygn. akt I OSK 652/05, LEX nr 194418;
wy rok Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go w Po zna -
niu z dnia 20 kwiet nia 2006 r., sygn. akt IV SA/Po 137/06, LEX
nr 916135.
[4] Zob. uza sad nie nie wy ro ku Wo je wódz kie go Są du Ad mi -
ni stra cyj ne go w Po zna niu z dnia 20 kwiet nia 2006 r., sygn.
akt IV SA/Po 137/06, LEX nr 916135.
[5] L. Mo raw ski, Wy kład nia w orzecz nic twie są dów. Ko men -
tarz, To ruń 2002, s. 101.
[6] Zob. szerz. D. Wit czak, Wpływ sta tu su funk cjo na riu sza po -
żar nic twa na za kres je go ochro ny i od po wie dzial no ści kar nej,
War sza wa 2017.
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m pre za, któ rej idea na ro dzi ła się w gło -
wach or ga ni za to rów pod czas udzia łu 
w in nym opol skim wy da rze niu, o na zwie

Ma ster Truck, roz ra sta się w bły ska wicz nym
tem pie. Co ro ku przy jeż dża tu co raz licz niej -
sza gru pa stra ża ków (ze zgło szo ny mi 
po przez stro nę www po jaz da mi, ale i pry -
wat nie), a tak że ca łe ro dzi ny. Stra ża cy Ochot -
ni czej Stra ży Po żar nej w Głów czy cach
zre ali zo wa li swój po mysł na im pre zę ple ne -
ro wą dla stra ża ków, ro dzin, przy ja ciół, zna jo -
mych i wszyst kich przy by łych go ści. 

– Gdy za czy na li śmy, by ło tro chę trud no.
Wte dy nie dzia łał jesz cze naj więk szy por tal
spo łecz no ścio wy, ja kim jest Fa ce bo ok. To po -
tęż na si ła, dzię ki któ rej mo gli śmy znacz nie da -
lej do trzeć. Wte dy do słow nie szło to pocz tą
pan to flo wą. – mó wi To masz Kus, na czel nik
OSP Głów czy ce. – Na pierw szym zlo cie by ło
26 sa mo cho dów (…), z ro ku na rok ma my pro -
gres. Przy jeż dża wie le no wych jed no stek, ale,
co trze ba tak że pod kre ślić, są też sta li by wal cy,
przy jeż dża ją cy co ro ku i ba wią cy się ra zem
z na mi. 

Tra dy cją jest, że zlot roz po czy na się w pią -
tek za ba wą ta necz ną, w so bo tę jest tzw.
dzień stra żac ki ze wszyst ki mi atrak cja mi po -
żar ni czy mi, a w nie dzie lę dzień ro dzin ny. 

So bo tę zlo to wi cze roz po czę li tra dy cyj nie
mszą świę tą w ka pli cy św. Flo ria na, po czym
na stą pi ło po świę ce nie po jaz dów oraz prze -
jazd w wiel kim ko ro wo dzie uli ca mi Głów -
czyc. To jed na z bar dzo wie lu atrak cji, ja kie co
ro ku przy go to wu ją or ga ni za to rzy. Kon kur sy,
za wo dy, ani ma cje dla dzie ci, wy bo ry miss
zlo tu (z oka zji ju bi le uszu tak że mi ste ra) oraz
wie czor ne za ba wy ta necz ne nie po zwa la ją
na wet na chwi lę nu dy. Naj więk szą atrak cją
każ de go zlo tu jest Fi re Truck Sho wer, czy li
Wiel ki Prysz nic. To wi do wi sko wy ob raz po la
wy peł nio ne go czer wo ny mi sa mo cho da mi,
któ re w zor ga ni zo wa ny spo sób wy le wa ją
w gó rę ca łe za pa sy wo dy.

Na ju bi le uszo wy, dzie sią ty Mię dzy na ro -
do wy Zlot Po jaz dów Po żar ni czych przy je -
cha ło 156 po jaz dów. Od sa mo cho dów
z pierw szej po ło wy XX w., przez no wo cze sne
Mer ce de sy, Sca nie i MAN-y, po le gen dar ne -
go For da Mu stan ga w wer sji stra żac kiej. Po -
ja wi ła się na wet si kaw ka kon na z 1910 r. Nie
mo gło za brak nąć po pu lar ne go wśród dzie -
ci w ca łej Pol sce stra żac kie go Złom ka z OSP
Bu kow no Mia sto – od ra to wa ne go Che vro le -

ta 4400 z 1956 r. (lau re ata tra dy cyj nych kon -
kur sów zlo tu w 2016 i 2017 r.).

– Uczest ni cy przy jeż dża ją też z za gra ni cy,
z Czech, z Nie miec, ale przede wszyst kim z Pol -
ski, z róż nych miej sco wo ści. Nasz zlot tak się już
roz rósł, ze ma my go ści z ca łe go kra ju – mó wi
Ra fał Sa liń ski z OSP Głów czy ce, je den
z or ga ni za to rów im pre zy.

Wszy scy uczest ni cy
zlo tu pod kre -
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Show Mała wioska Główczyce w województwie opolskim
stała się jednodniową strażacką stolicą Polski.

Wszystko to za sprawą jubileuszowego 
– dziesiątego już Międzynarodowego Zlotu

Pojazdów Pożarniczych Fire Truck Show. 

śla li pa nu ją cą na miej scu ro dzin ną at mos fe rę.
Każ dy mógł po roz ma wiać o po ka zy wa nych
na zlo cie sa mo cho dach, zro bić so bie z ni mi
zdję cie czy po dej rzeć róż ne roz wią za nia i mo -
dy fi ka cje za sto so wa ne przez stra ża ków, słu żą -
ce więk sze mu wy ko rzy sta niu po ten cja łu ich
ma szyn. Do dat ko wą atrak cją był po kaz spor -

to we go rą ba nia i cię cia drew na (Tim ber -
sports) w wy ko na niu ak tu al nych
wi ce mi strzów świa ta, wśród któ rych

nie za bra kło oczy wi ście dru hów OSP. 
W trak cie zlo tu roz strzy gnię to

tra dy cyj ne kon kur sy w kil ku ka te -
go riach: pierw szy zgło szo ny do zlo -
tu po jazd: Ford Trans it z OSP
Strzesz ko wi ce Du że; naj star szy po -
jazd zlo tu: Mer ce des LF408 z 1966 r.
na le żą cy do OSP Li chy nia (obo wią -
zu je za sa da, że po jaz dy, któ re wy -
gra ły w tej ka te go rii na jed nym
z wcze śniej szych zlo tów, nie mo gą
wy grać po now nie); naj pięk niej sze
sa mo cho dy zlo tu: I miej sce – De nis

Re pier – OSP Ci sie, II miej -
sce – Sca nia P360 – OSP Ro -
gów, III miej sce – Ive co

Eu ro car go – OSP By tom Gór -
ni ki.

Głów czyc ka jed nost ka OSP jest
włą czo na do kra jo we go sys te mu ra -
tow ni czo -ga śni cze go. Ma po nad 30

człon ków, wśród nich 24
czyn nych. Do dam, że ca -
łe Głów czy ce li czą 90
miesz kań ców. W przy -
go to wa nia zlo tu za an -
ga żo wa nych jest dwa -
na ście osób. Jak pod kre -

śla ją or ga ni za to rzy, zlot nie był by
moż li wy bez spon so rów. To w głów nej mie rze
dzię ki ich wspar ciu ca ła im pre za jest dar mo -
wa, co nie wąt pli wie wpły wa na ro sną cą z ro ku
na rok po pu lar ność przed się wzię cia. 

Wiel kim pod su mo wa niem każ de go zlo tu
są sło wa uczest ni ków: To trze ba prze żyć – te go
się nie da opo wie dzieć. Za rok na pew no bę dzie -
my!



i strzo stwa Pol ski Stra ża ków
Ochot ni ków w Ra tow nic twie
Wod nym i Po wo dzio wym trak to -

wa ne są ja ko jed na z form in ten syw ne go
szko le nia przy go to wu ją ce go do spraw ne go
pro wa dze nia dzia łań ra tow ni czych. Pod czas
za wo dów stra ża cy, na co dzień peł nią cy
spo łecz ną służ bę, za pre zen to wa li
umie jęt no ści i kwa li fi ka cje
po zwala ją ce im na za -
pew nie nie bez pie czeń -
stwa oso bom ko rzy sta ją cym ze
zbior ni ków wod nych. Za wo dy po zwa la ją
udo sko na lić nie tyl ko tech ni ki ra tow ni cze, ale
przede wszyst kim wła sne umie jęt no ści. Ich
ce lem jest m.in.: spraw dze nie stop nia wy -
szko le nia stra ża ków ochot ni ków w za kre sie
ra tow nic twa wod ne go i po wo dzio we go,
pod no sze nie kwa li fi ka cji po przez ry wa li za cję
spor to wą, a tak że pro mo wa nie za -
sad bez piecz ne go wy po czyn ku
nad wo dą. Bez wąt pie nia moż -
na też stwier dzić, że za wo dy
dzia ła ją mo bi li zu ją co – przy czy -
nia ją się do zin ten sy fi ko wa nia
szko le nia z za kre su ra tow nic -
twa wod ne go i po wo dzio -
we go, a dzię ki te mu
do zwięk sze nia sku tecz -
no ści ak cji ra tow ni czych.
Po nad to trzy dni spę dzo -
ne wśród dru hów po cho -
dzą cych z róż nych za -
kąt ków kra ju są oka zją
do wy mia ny do świad czeń. Każ -
dy ra tow nik przed wej ściem
do wo dy i pod ję ciem dzia łań mu si
być pe wien swo ich umie jęt no ści
i wy stę pu ją ce go za gro że nia. Wie dzę tę
moż na zdo być wy łącz nie pod czas szko -

leń i ćwi czeń, czer piąc z wie dzy i do świad cze -
nia ko le gów i ko le ża nek.

O pu char pre-
ze sa Za rzą du

Głów ne go Związ ku
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych Rze czy po -
spo li tej Pol skiej ry wa li zo wa ły 32 za ło gi,
w tym osiem ko bie cych, spe cja li zu ją cych się
w ra tow nic twie wod nym i po wo dzio wym,
dys po nu ją cych wła snym sprzę tem pły wa ją -
cym. Każ da dru ży na skła da ła się z trzech za -
wod ni ków oraz jed ne go za wod ni ka

re zer wo we go. Sprzy ja ją ca

au ra słu ży ła stra ża kom ochot ni kom, któ rzy
bez prze szkód mo gli za pre zen to wać zgro -
ma dzo nej pu blicz no ści peł nię swo ich umie -
jęt no ści i moż li wo ści.

Test umie jęt no ści
Na pierw szy ogień w stra żac kich zma ga -

niach po szła bu do wa wa łu po wo dzio we go.
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Utarło się, że jedną z lepszych okazji do sprawdzenia efektywności treningów

strażaków ochotników w zakresie ratownictwa wodnego są zawody w Licheniu

Starym. O prawdziwości tych słów mogliśmy się przekonać podczas XII edycji

mistrzostw, które odbyły się w dniach 15-17 czerwca nad Jeziorem Licheńskim.
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Tu bez kon ku ren cyj ni oka za li się dru ho wie
z OSP Li cheń Sta ry.

Ko lej ny dzień to ko lej ne emo cje. Tym
bar dziej, że na za wod ni ków cze kał praw dzi -

wy ma ra ton kon ku ren cji,
sta no wią cych test we ry -

fi ku ją cy umie jęt no ści
ra tow ni ków z OSP.
Mo gli za tem spraw -

dzić się w rzu cie ra -
tow ni czym ko łem

i rzut ką. Test ten ce lu ją co zda li za wod ni cy
OSP Płońsk, któ rzy do koń ca wal czy li o wy -
gra ną ze stra ża ka mi z OSP Li cheń Sta ry.
Nie zwy kle wi do wi sko wy punkt mi strzostw
sta no wił wy ścig ło dzi wio sło wych, w któ -
rym na pierw szym miej scu po dium sta nę li
stra ża cy ochot ni cy z OSP Li cheń Sta ry I oraz
ho lo wa nie ło dzi wio sło wej ło dzią mo to ro -
wą – w kla sie 49 KM zwy cię żył po now nie
ze spół OSP Li cheń Sta ry, a w kla sie 50 KM
OSP Bra tian. Z ko lei dru ży ny OSP Opocz no
i OSP Wil czyn da ły fan ta stycz ny po pis
umie jęt no ści przy po dej mo wa niu za gro żo -
ne go przez po wódź przy uży ciu ło dzi mo -
to ro wej, zwy cię ża jąc od po wied nio w kla -
sie 49 KM i 50 KM.

Na za koń cze nie za wo dów po zo sta wio no
dwie cie ka we kon ku ren cje – po dej mo wa -
nie to ną ce go z wo dy do ło dzi wio sło wej
i sla lom ło dzi mo to ro wych. By ły one spraw -
dzia nem nie tyl ko umie jęt no ści, ale i od por -
no ści fi zycz nej. Naj le piej z po dej mo wa niem
to ną ce go z wo dy po ra dzi li so bie stra ża cy
z OSP Li cheń Sta ry I. W sla lo mie ło dzi mo to -
ro wych w kla sie 49 KM na naj wyż szym miej -
scu po dium sta nę li dru ho wie z OSP

Tu li szów, zaś w kla sie 50 KM dru ży na OSP
Bra tian.

W kla sy fi ka cji ge ne ral nej za wo dów, po -
dob nie jak w ze szłym ro ku, na pierw szym
miej scu zo stał skla sy fi ko wa ny ze spół OSP Li -
cheń Sta ry I. Rów nież w ka te go rii za łóg ko -
bie cych zwy cię ży ły za wod nicz ki z Li che nia –
druh ny OSP Li cheń Sta ry „Ma li ny” za ję ły po -
nad to trze cie miej sce w kon ku ren cji ma new -
ro wa nia ło dzią mo to ro wą – sla lom w kla sie
ło dzi do 49 KM.

Nie tyl ko dla wy ni ku
W każ dej kon ku ren cji sę dzio wie oce nia li

nie tyl ko czas, szyb kość, ale też do kład ność.
Je śli po rów na my po ziom, ja ki obec nie pre -
zen tu ją stra ża cy ochot ni cy z po zio mem
sprzed 10 lat, rzu ci się w oczy pro fe sjo na -
lizm i przy go to wa nie w sze re gach OSP. Naj -
lep szym od zwier cie dle niem wpły wu te go
ty pu za wo dów na po pra wę bez pie czeń -
stwa są sta ty sty ki. Jesz cze kil ka lat te mu
w Je zio rze Li cheń skim to nę ło oko ło ośmiu
osób rocz nie. Te raz uto nięć nie ma wca le, 
al bo zda rza się jed no w ro ku. 

Cie szy, że z ro ku na rok, z za wo dów
na za wo dy mo że my ob ser wo wać roz wój
umie jęt no ści stra ża ków ochot ni ków, któ rzy
mu szą ra dzić so bie w róż nych sy tu acjach.
W Li che niu Sta rym dru ży ny kon ku ru ją, ba -
wią się, ale też pod glą da ją tech ni kę in nych
za wod ni ków. Zna leźć tam moż na i zdro wą
ry wa li za cję, i in te gra cję śro do wi ska stra żac -
kie go z in ny mi służ ba mi ra tow nic twa wod -
ne go, a wi docz ne wśród miesz kań ców
i tu ry stów za in te re so wa nie po zwa la na po -
pu la ry za cję idei i tra dy cji stra żac kiej w spo -
łe czeń stwie.

Współ or ga ni za to ra mi te go rocz nych mi -
strzostw by li po wiat ko niń ski, gmi na Śle sin
oraz OSP Li cheń Sta ry. Pa tro nat ho no ro wy
nad mi strzo stwa mi ob ję li: mi ni ster spraw
we wnętrz nych i ad mi ni stra cji, mi ni ster ro -
dzi ny, pra cy i po li ty ki spo łecz nej, ko men -
dant głów ny Pań stwo wej Stra ży Po żar nej,
pre zes Pań stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta -
cji Osób Nie peł no spraw nych oraz mar sza -
łek wo je wódz twa wiel ko pol skie go.

Małgorzata Kàkol
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Wy ni ki XII Mi strzostw Pol ski Stra ża ków Ochot ni -
ków w Ra tow nic twie Wod nym i Po wo dzio wym
przed sta wia ją się na stę pu ją co:
� Kon ku ren cja: bu do wa wa łu prze ciw po wo dzio-
we go
1. OSP Li cheń Sta ry I
2. OSP Brdów
3. OSP Bra tian
� Kon ku ren cja: rzu ty ra tow ni cze ko łem i rzut ką ra -
tun ko wą
1. OSP Płońsk
2. OSP Li cheń Sta ry
3. OSP Li cheń Sta ry I
� Kon ku ren cja: po dej mo wa nie za gro żo ne go przez
po wódź przy uży ciu ło dzi mo to ro wej w kla sie ło dzi
do 49 KM
1. OSP Opocz no
2. OSP Tu li szów
3. OSP Mi ła ko wo
� Kon ku ren cja: po dej mo wa nie za gro żo ne go przez
po wódź przy uży ciu ło dzi mo to ro wej w kla sie ło dzi
od 50 KM
4. OSP Wil czyn
5. OSP Bra tian
6. OSP Li cheń Sta ry
� Kon ku ren cja: wy ścig ło dzi wio sło wych
1. OSP Li cheń Sta ry I
2. OSP Li cheń Sta ry
3. OSP Opocz no
� Kon ku ren cja: ho lo wa nie ło dzi wio sło wej ło dzią
mo to ro wą wraz z ma new ro wa niem w kla sie ło dzi
do 49 KM
1. OSP Li cheń Sta ry I
2. OSP Tu li szów
3. OSP Opocz no
� Kon ku ren cja: ho lo wa nie ło dzi wio sło wej ło dzią
mo to ro wą wraz z ma new ro wa niem w kla sie ło dzi
od 50 KM
4. OSP Bra tian
5. OSP Wil czyn
6. OSP Li cheń Sta ry
� Kon ku ren cja: po dej mo wa nie to ną ce go z wo dy
do ło dzi wio sło wej
1. OSP Li cheń Sta ry I
2. OSP So lec Ku jaw ski
3. OSP Ka niów
� Kon ku ren cja: ma new ro wa nie ło dzią mo to ro -
wą – sla lom w kla sie ło dzi do 49 KM
1. OSP Tu li szów
2. OSP Opocz no
3. OSP Li cheń Sta ry „Ma li ny” (ko bie ty)
� Kon ku ren cja: ma new ro wa nie ło dzią mo to ro -
wą – sla lom w kla sie ło dzi  od 50 KM
1. OSP Bra tian
2. OSP Ka niów
3. OSP Krzy wiń
� Kon ku ren cja spe cjal na Wa ter fi gh ter
1. OSP Ku li gów
� Kon ku ren cja spe cjal na Wa ter fi gh ter dla naj lep szej
dru ży ny ko bie cej
1. OSP Brdów
� Kon ku ren cja: AEDMAX Tria ge
1. OSP Li cheń Sta ry
� Na gro da spe cjal na dla OSP, któ re w Mi strzo -
stwach Pol ski Stra ża ków Ochot ni ków w Ra tow nic twie
Wod nym i Po wo dzio wym wy stę pu ją po raz pierw szy:
– OSP Wil czyn (ko bie ty)
– OSP Cu krow nia Go sła wi ce
– OSP Czer wo nak (ko bie ty)
� Na gro da spe cjal na dla za ło gi, któ ra przy je cha ła
na mi strzo stwa z miej sco wo ści po ło żo nej naj da lej
od Li che nia Sta re go
– OSP Au gu stów Li po wiec (dru ży na prze je cha ła
497 km)
� Na gro da spe cjal na w kla sy fi ka cji za łóg ko bie cych
1. OSP Li cheń Sta ry „Ma li ny”
2. OSP Brdów
3. OSP Bra tian
Kla sy fi ka cja ge ne ral na (pierw sza dzie siąt ka):
1. OSP Li cheń Sta ry I
2. OSP Opocz no
3. OSP Li cheń Sta ry
4. OSP Wil czyn
5. OSP Bra tian
6. OSP Ka niów
7. OSP So lec Ku jaw ski
8. OSP Mi ła ko wo
9. OSP Ostrzy ce
10. OSP Krzy wiń
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o za koń cze niu I woj ny świa to wej
wśród miesz kań ców Eu ro py jesz cze
przez wie le lat ży we by ły wspo mnie -

nia ofiar uży cia na ma so wą ska lę bro ni che -
micz nej. W Pol sce przy szłą obro nę
przed ga za mi roz pa try wa no za rów no w do -
słow nym zna cze niu, jak i przez pry zmat
wszech stron nych ba dań nad ni mi, co wy ma -
ga ło od po wied nie go za ple cza. 

Pier wo wzór roz wią zań 
sys te mo wych
Ca ło kształt za dań w tym za kre sie miał re -

ali zo wać In sty tut Ba dań Bro ni Che micz nej.
W związ ku z wy so ki mi kosz ta mi two rze nia In -
sty tu tu, a tak że by uzy skać spo łecz ną apro ba -
tę dla tej idei oraz ze brać nie zbęd ne
fun du sze, po sta no wio no utwo rzyć od po -
wied nią or ga ni za cję, co do pro wa dzi ło do po -
wsta nia Oby wa tel skie go Ko mi te tu Obro ny
Prze ciw ga zo wej (22 wrze śnia 1922 r. przy ję -
to je go sta tut oraz re gu la min). Człon ko wie
Ko mi te tu roz wi nę li oży wio ną dzia łal ność
w ca łym kra ju, po przez po pu la ry zo wa nie idei
bu do wy In sty tu tu oraz pro wa dze nie za jęć
na te mat skut ków za sto so wa nia bro ni che -
micz nej. 15 grud nia 1924 r. na VI po sie dze niu
Oby wa tel skie go Ko mi te tu Obro ny Prze ciw -
ga zo wej pod ję to uchwa łę w spra wie je go 
re or ga ni za cji oraz zmia ny na zwy naTo wa rzy -
stwo Obro ny Prze ciw ga zo wej (TOP). Zgod nie
z przy ję tym sta tu tem do pod sta wo wych za -
dań To wa rzy stwa na le ża ło wszech stron ne
ba da nie środ ków wal ki oraz roz wi ja nie wśród
spo łe czeń stwa za in te re so wa nia obro ną 
prze ciw ga zo wą. Od 1926 r. roz po czę to tak że
wy da wa nie i kol por to wa nie wśród spo łe -
czeń stwa wy daw nictw sto wa rzy sze nia. Pra ca
pt. „Obro na prze ciw che micz na lud no ści cy -
wil nej” za wie ra ła apel o zor ga ni zo wa nie sys -
te mu ochro ny lud no ści na wy pa dek woj ny.
Au tor Z. Ma ry now ski po stu lo wał ko niecz ność
pod ję cia przez wła dze cy wil ne od po wied nich
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WŁO DZI MIERZ WÑ TOR Obro na ga zo wa
Warto przypomnieć niektóre rozwiązania mające na celu zabezpieczenie

społeczeństwa przed oddziaływaniem substancji chemicznych, które skutecznie
wprowadzano w naszym kraju w okresie międzywojennym. Fakty świadczą

o dalekowzroczności ówczesnych władz oraz ofiarności społeczeństwa.

P dzia łań w cza sie po ko ju – po zo sta ją one ak -
tu al ne do dziś. Do obro ny lud no ści przed ga -
za mi prze wi dy wa no sto so wa nie me tod
i środ ków ochro ny zbio ro wej i in dy wi du al nej,
eks po no wa no zna cze nie wcze sne go ostrze -
ga nia lud no ści o nie bez pie czeń stwie oraz ko -
niecz ność jej ukry cia w schro nach z urzą -
dze nia mi fil tro wen ty la cyj ny mi. 

Istot ną for mą ak tyw no ści TOP by ły od -
czy ty, pre lek cje, kur sy, wy sta wy ob jaz do we,
oraz po ka zy wal ki ga zo wej i obro ny prze ciw -
ga zo wej. Pierw szy ta ki po kaz na wiel ką ska -
lę od był się w War sza wie 21 mar ca 1926 r.
Na oczach wie lo ty sięcz nych tłu mów Pra ga
i most Kier be dzia zo sta ły spo wi te wy two rzo -

ny mi dy ma mi, co sku tecz nie uświa da mia ło
spo łe czeń stwu nie bez pie czeń stwo woj ny
che micz nej. W 1927 r. sto wa rzy sze nie po sia -
da ło 73 od dzia ły wo je wódz kie i miej skie
oraz kil ka ty się cy człon ków.

W tym cza sie za kła da no, że ewen tu al ny
atak ga zo wy zo sta nie wy ko na ny przez lot -
nic two. Po glą dy te przy czy ni ły się do po łą -
cze nia 10 lu te go 1928 r. To wa rzy stwa
Obro ny Prze ciw ga zo wej oraz Li gi Obro ny
Po wietrz nej Pań stwa w Li gę Obro ny Po -
wietrz nej i Prze ciw ga zo wej (LOPP). Ja ko cel
no wo po wo ła ne sto wa rzy sze nie przy ję ło

po pie ra nie pol skie go lot nic twa, wszech -
stron ne ba da nie środ ków obro ny che micz -
nej oraz przy go to wa nie lud no ści cy wil nej
do obro ny prze ciw lot ni czo -ga zo wej. Zwłasz -
cza ostat nie spo śród wy mie nio nych za dań
re ali zo wa no w spo sób pla no wy, z du żym
roz ma chem, m.in. po przez ma so we szko le -
nie lud no ści oraz uświa da mia nie spo łe czeń -
stwu isto ty tej obro ny. 

Li ga, ma ją ca cha rak ter po wszech ny, sku -
pia ła przed sta wi cie li róż no rod nych śro do -
wisk i za wo dów. We dług da nych z 1938 r.
do mi no wa ła lud ność wiej ska, ro bot ni cy,
mło dzież. Naj licz niej re pre zen to wa ny mi za -
wo da mi by li pra cow ni cy ad mi ni stra cji pań -
stwo wej, woj sko wi, po li cjan ci i ko le ja rze.

Pod sta wo wą for mę szko le nia sta no wi ły
kur sy in for ma cyj ne dla władz i in sty tu cji
pań stwo wych, spo łecz nych, sa mo rzą dów,
sto wa rzy szeń, or ga ni za cji spo łecz nych, róż -
nych grup za wo do wych oraz mło dzie ży
szkol nej i aka de mic kiej. 

Na uwa gę za słu gu je zróż ni co wa nie pro -
gra mów po szcze gól nych kur sów. W ra mach
pod sta wo wych pię cio go dzin nych szko leń
uczo no przede wszyst kim po słu gi wa nia się
ma ską prze ciw ga zo wą (za ję cia uwzględ nia ły
ćwi cze nie w ko mo rze ga zo wej), kur sy 20-go -
dzin ne obej mo wa ły tak że za po zna nie z wła -
ści wo ścia mi ga zów bo jo wych, me to da mi
ochro ny, spo so by i środ ki alar mo wa nia oraz
po słu gi wa nie się sprzę tem ochron nym. In ne
for my ów cze snych szko leń to: kur sy 10-go -
dzin ne (dla do zor ców i star szej mło dzie ży),
kur sy in struk tor skie (dla pod in struk to -
rów – 30-go dzin ne), kur sy III ka te go rii – 45-
go dzin ne, kur sy II ka te go rii (dla służ by
od ka ża ją cej i do zo ro wa nia – 110 go dzin),
a tak że kur sy dla le ka rzy i far ma ceu tów – 28
go dzin oraz dla pie lę gnia rek – 14 go dzin. 

Li ga or ga ni zo wa ła rów nież za awan so -
wa ne szko le nie służb (dru żyn) od ka ża ją -
cych i do zo ro wa nia, two rzo nych w za kła-

Od zna ka Szko ły Ga zo wej (za twier dzo na Dz. R. M. S. Wojsk.
nr 33/1925)
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dach i nie któ rych uczel niach. Za ję cia obej -
mo wa ły czyn no ści prak tycz ne w skła dzie
pa tro lu roz po znaw cze go, m.in. roz po zna -
nie te re nu i obiek tów ska żo nych, ozna cza -
nie nie wy pa łów czy też po bie ra nie pró bek
ma te ria łów ska żo nych. Du żą wa gę przy -
wią zy wa no do na uki od ka ża nia w róż nych
wa run kach oraz do współ pra cy z in ny mi
służ ba mi. 

W ra mach ogól no kra jo wych „Ty go dni
LOPP” oprócz mar szów w ma skach prze ciw -
ga zo wych or ga ni zo wa no alar my ga zo we,
pod czas któ rych spraw dza no spo sób za cho -
wa nia się i zdy scy pli no wa nie lud no ści, dni
lot ni czo -ga zo we, za dy mia nie te re nu, ćwi -
cze nia dru żyn od ka ża ją cych i sa ni tar nych,
pre lek cje, wy sta wy, se an se fil mo we itp. 

Z uwa gi na prze wi dy wa ne skut ki po ten -
cjal ne go uży cia ga zów bo jo wych po szu ki -
wa no efek tyw nych spo so bów za po bie ga nia
im oraz nie sie nia po mo cy po ra żo nym. Nie -
za leż nie od bu do wy ty po wych schro nów
prze ciw lot ni czo -ga zo wych opra co wa no
spo so by uszczel nia nia tzw. za stęp czych po -
miesz czeń prze ciw ga zo wych za po mo cą
ma te ria łów z gu my po ro wa tej (fir ma Mor -
mit), pro fi lo wa nej (fir ma Her me tic) oraz
przy uży ciu ma te ria łów me ta lo wych (fir ma
Su per her mit).

Or ga ni zo wa no punk ty ra tow ni czo -sa ni -
tar ne, ką pie li ska i od ka żal nie. W„Va de me cum
obro ny prze ciw lot ni czej i prze ciw ga zo wej
lud no ści cy wil nej ze szcze gól nym uwzględ -
nie niem za sad ra tow nic twa prze ciw ga zo we -
go” z 1936 r. czy ta my, że za da niem ką pie li ska
by ło „oczysz cza nie cia ła osób ska żo nych ipe -
ry tem oraz udzie la nie do raź nej po mo cy ska -
żo nym (...)”. Do od ka ża nia odzie ży za le ca no
sto so wa nie tzw. ko mór R, bu do wa nych przez
Woj sko wy In sty tut Prze ciw ga zo wy we dług
pro jek tu gen. bryg. dr. Ro up per ta. Pro ces roz -
kła du ipe ry tu na stę po wał pod wpły wem
stru mie nia go rą ce go po wie trza (ok. 120ºC)
prze pły wa ją ce go przez ko mo rę urzą dze nia
z szyb ko ścią ok. 1,2 m/s.

Za da nia w za kre sie po mo cy me dycz nej
re ali zo wa ły m.in. Ubez pie czal nie Spo łecz ne
(ma ją ce w tym okre sie do brze zor ga ni zo wa -
ny sys tem lecz nic twa, obej mu ją cy na wet
ma łe miej sco wo ści) oraz Pol ski Czer wo ny
Krzyż, a jej sku tecz ność uza leż nia no od po -
sia da nia od po wied nio wy szko lo ne go per so -
ne lu, punk tów ra tow ni czo -sa ni tar nych
(ru cho mych i sta łych), za pa sów le karstw
i środ ków po moc ni czych. Dy rek tor Za kła du
Ubez pie cze nia na Wy pa dek Cho ro by w 1934
r. za le cił, że: „wszy scy le ka rze i far ma ceu ci (...)

ma ją obo wią zek za zna jo mić się z nie zna ną
dla nich do tych czas dzie dzi ną ra tow nic twa
za ga zo wa nych”. 

Zgod nie z roz po rzą dze niem Ra dy Mi ni -
strów z 29 stycz nia 1937 r. pod ję to za kro jo -
ne na sze ro ką ska lę dzia ła nia ma ją ce na ce lu
za opa trze nie lud no ści w ma ski prze ciw ga -
zo we (sza co wa ne po trze by wy no si ły: ok.
2 mln sztuk dla lud no ści po wo ła nej do peł -
nie nia czyn nych obo wiąz ków w ra mach sa -
mo obro ny oraz ok. 3 mln dla lud no ści tzw.
bier nej). Na mar gi ne sie, już w tych la tach
zna ne by ły tzw. ma ski i pół ma ski prze my sło -
we. Po chła nia cze spe cjal ne sto so wa ne
w tych kon struk cjach chro ni ły przed kwa sa -
mi, amo nia kiem, siar ko wo do rem, chlo rem,
pa ra mi me ta li (oło wiu, cyn ku, rtę ci) itp. Ich
pro duk cję roz wi nę ła Wy twór nia Sprzę tu
Prze ciw ga zo we go w Ra do miu. 

Dzia łal ność Cen tral nej Szko ły
Ga zo wej (1919-1939)
Za gro że nie bo jo wy mi środ ka mi tru ją cy -

mi znaj du ją cy mi się w ar se na łach ów cze -
snych ar mii eu ro pej skich, zwłasz cza
so wiec kiej i nie miec kiej, by ło do strze ga ne
przez na czel ne wła dze Woj ska Pol skie go (Mi -
ni ster stwo Spraw Woj sko wych i Sztab Ge ne -
ral ny), for mu ją ce ar mię nie pod le głe go
pań stwa. Jed ną z pierw szych de cy zji zwią za -
nych z bu do wa niem pod staw tzw. obro ny
prze ciw ga zo wej w woj sku by ło utwo rze nie
w 1919 r. w War sza wie – po cząt ko wo przy
ul. Lud nej, od 1925 r. na Ma ry mon cie – Szko -
ły Ga zo wej Woj sko wej (w ko lej nych la tach jej
na zwa ule ga ła zmia nie: m.in. Cen tral na Szko -
ła Ga zo wa, Szko ła Bro ni Che micz nej, Szko ła
Ga zo wa, Szko ła Obro ny Prze ciw ga zo wej), ja -
ko no wo cze sne go ośrod ka szko le nio we go

od po wia da ją ce go po trze bom ar mii oraz in -
nych in sty tu cji pań stwa. 

Pod sta wo wą for mą dzia ła nia szko ły by ło
pro wa dze nie kur sów spe cja li stycz nych dla
ofi ce rów (re fe ren tów bro ni che micz nej), in -
struk to rów wal ki ga zo wej, ofi ce rów i pod ofi -
ce rów in nych ro dza jów bro ni, a tak że
kur sów in for ma cyj nych dla wy bra nych grup
za wo do wych: stra ża ków, po li cjan tów, ko le -
ja rzy, przed sta wi cie li Pol skie go Czer wo ne go
Krzy ża, itd. 

W 1938 r. Szko ła Obro ny Prze ciw ga zo wej
zo sta ła po łą czo na z Cen trum Wy szko le nia
Ar ty le rii Prze ciw lot ni czej, w wy ni ku cze go
po wsta ło Cen trum Wy szko le nia Obro ny
Prze ciw lot ni czej i Prze ciw ga zo wej z sie dzi bą
w Trau gut to wie (Brze ściu nad Bu giem), któ -
re funk cjo no wa ło do wrze śnia 1939 r.

Prze gląd naj waż niej szych dzia łań ma ją -
cych na ce lu przy go to wa nie spo łe czeń stwa
do prze trwa nia ewen tu al ne go ata ku bro nią
che micz ną (sce na riusz ta ki wy da wał się być
wów czas praw do po dob ny) po dej mo wa -
nych w okre sie II Rzecz po spo li tej do wo dzi
wy so kiej spraw no ści pań stwa, któ re bez po -
śred nio po utwo rze niu, na prze kór róż no -
rod nym trud no ściom, z bez przy kład ną
de ter mi na cją wpro wa dza ło roz wią za nia
w dzie dzi nie bez pie czeń stwa pu blicz ne go.
Nie któ re z nich, po uwzględ nie niu
zmian – np. tech no lo gicz nych, or ga ni za cyj -
nych in for ma cyj nych itp. – po zo sta ły ak tu al -
ne po dzień dzi siej szy. 

płk dr Włodzimierz Wàtor jest szefem
Centrum Szkolenia Obrony 

przed Bronià Masowego Ra˝enia 
Akademii Sztuki Wojen nej
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/ 2018 LIPIEC 49

Alarm i po go to wie ga zo we w po lu
źró dło: CAW, sygn. alb. 205/39



za cho wa nych do ku men tów i in for -
ma cji wy ni ka, że po za prze pi sa mi
prze ciw po ża ro wy mi pra wa pru -

skie go XIX-wiecz ny By tom miał wła sne prze -
pi sy we wnętrz ne na ka zu ją ce miesz kań com
ochro nę mie nia przed po ża rem. Obo wiąz -
kiem każ de go miesz kań ca by ło za war cie
umo wy w Ślą skim Pro win cjo nal nym To wa -
rzy stwie Ubez pie czeń od Ognia. Pa miąt ki
po tym pra wie, w po sta ci ema lio wa nych ta -
blic, do dzi siej sze go dnia moż na spo tkać
na ele wa cjach ka mie nic. 

Wzmian ki o pierw szej re mi zie zlo ka li zo -
wa nej w Ryn ku (obec nie Ry nek nr 26) po -
cho dzą sprzed 1870 r. Wpi sy w tecz kach
ar chi wum bu dow la ne go mia sta wska zu ją,
że nie by ła to zor ga ni zo wa na straż po żar na,
lecz oby wa tel ska for ma sa mo po mo cy, gdzie
in dziej wy stę pu ją ca ja ko związ ki si kaw ko we.
W tam tych la tach wła dze miej skie nie wi -
dzia ły po trze by po wo ła nia za wo do wej stra -
ży po żar nej, utrzy mu jąc na dal obo wiąz ko wą
służ bę prze ciw po ża ro wą wszyst kich miesz -
czan, za stą pio ną póź niej utwo rze niem stra -
ży ochot ni czej, któ rą mia sto za opa try wa ło
je dy nie w od po wied ni sprzęt.

Po cząt ki 
Za po czą tek zor ga ni zo wa ne go po żar nic -

twa mia sta By to mia uzna je się 1874 r. Wte -
dy to po wo ła no Ochot ni czą Straż Po żar ną,
wraz z wcho dzą cą w jej skład dru ży ną sa ni -
tar ną. Sie dzi bą jed nost ki był kom pleks bu -
dyn ków z dwie ma wspi nal nia mi, miesz ka-

nia mi służ bo wy mi oraz staj nią przy ul. Ho -
spi tal stras se (obec nie ul. Stra żac ka 3). Wznie -
sio ny zo stał we dług pro jek tu Kar la Koż li ka
w sty lu hi sto ry zmu i mo der ni zmu. W ta kiej
for mie i w tym miej scu bu dyn ki stra ży po -
żar nej za cho wa ły się do dziś. Zmie nił się 
je dy nie sprzęt, któ rym ope ru je się przy ga -
sze niu po ża rów. O do brym wy po sa że niu
straż ni cy mo że świad czyć jed no z naj star -
szych zdjęć ślą skie go po żar nic twa – fo to gra -
fia re kla mo wa si kaw ki czte ro ko ło wej fir my
Jauck z Lip ska.

Prze kształ ce nie z Ochot ni czej w Miej ską
Za wo do wą Straż Po żar ną na stą pi ło w 1904 r.
De cy zja ta wy ni kła z dal sze go roz wo ju mia -
sta i na pły wu lud no ści, a w kon se kwen cji
z du że go za gro że nia po ża ro we go.

W pierw szej po ło wie XIX w. by tom scy
stra ża cy mo gli po szczy cić się no win ką tech -
nicz ną – plu to nem ro -
we ro wym. Prze wo ził
on tzw. przy czep ki re -
kwi zy to we ze sprzę -
tem, co wraz z sie cią
hy dran to wą za pew -
nia ło spraw ne pro wa -
dze nie dzia łań w zwa-
r tej za bu do wie miej -
skiej. Plu ton za bez pie -
czał miej sce po ża ru
do cza su przy by cia
dru żyn kon nych.

La ta 1904-1939 to
czas wie lu waż nych

zmian. Trans for ma cja ta bo ru z kon ne go
na zmo to ry zo wa ny, po ja wie nie się sa mo -
cho do wej dra bi ny me cha nicz nej, utwo rze -
nie cen tra li te le fo nicz nej i alar mo wej,
do któ rej bez po śred nio pod łą czo na by ła np.
ko lo nia dom ków fiń skich w Chrusz czo wie
(obec nie Szom bier ki), to tyl ko nie któ re
z nich. By tom po ple bi scy cie na Gór nym Ślą -
sku i trze cim po wsta niu ślą skim po zo stał
w gra ni cach Nie miec.

W gra ni cach RP
28 stycz nia 1945 r By tom zna lazł się

w gra ni cach Pol ski. Pierw sze in for ma cje
do ty czą ce or ga ni za cji Za wo do wej Stra ży
Po żar nej po cho dzą z kro ni ki ZSP z 1947 r.
Zo sta ła ona za ło żo na z oka zji ufun do wa nia
przez miesz kań ców mia sta sztan da ru, wrę -
czo ne go pierw sze mu ko men dan to wi stra -
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208 lat by tom skie go 
XIX-wieczny Bytom był miastem szybko rozwijającym się.

Po zakończonym kryzysie wojen prusko napoleońskich
i reformach administracyjnych nastąpił gwałtowny rozwój

przemysłowy, spowodowany przede wszystkim działalnością
kopalń węgla kamiennego, których wizerunek na wiele lat stał

się symbolem miasta. Intensywnie rozrastające się miasto,
z rozbudowaną siecią industrialno-administracyjną,

potrzebowało ochrony przeciwpożarowej.

Z
MI CHAŁ MA LISZ



ży po żar nej ppłk. Eu ge niu szo wi Ru siec kie -
mu. 

Ze wspo mnień za pi sa nych na kar tach
kro ni ki moż na się do wie dzieć, że straż roz -
po czę ła pra cę w 1945 r., ma jąc na sta nie je -
dy nie dwu ko ło wy wó zek ręcz ny. Stra ża cy
ob ję li służ bę w bu dyn ku przy ul. Stra żac kiej,
stop nio wo od zy sku jąc i do sto so wu jąc
sprzęt do po trzeb jed nost ki, głów nie wła -
sny mi si ła mi. W tym ro ku pod ję li 173 in ter -
wen cje. W 1946 r. dys po no wa li już po go-
to wiem po żar ni czym mar ki Mer ce des, dra -
bi ną me cha nicz ną Ma gi rus na pod wo ziu
Mer ce de sa, sa mo cho dem oso bo wym Ha no -
mag oraz cy ster ną prze bu do wa ną we wła -
snym za kre sie GMC. Na pra wio no i zmo-
der ni zo wa no cen tra lę te le fo nicz ną i sieć hy -
dran to wą. 

W ko lej nych la tach trwa ła wy mia na sta -
re go i po zy ski wa nie no we go sprzę tu – głów -
nie po jaz dów ro dzi mej mar ki Star. W 1951 r.
utwo rzo no pierw sze dwie mło dzie żo we sek -
cje prze ciw po ża ro we w wo je wódz twie ślą -
skim, przy zna jąc im sa mo chód po żar ni czy
GA Mer ce des.

Jed ną z cie ka wo stek zwią za ną z by tom -
ski mi stra ża ka mi jest tra dy cja do ty czą ca peł -
nio nych dy żu rów. Otóż od lat 40. aż do
lat 90. XX w. funk cjo na riu sze (oprócz dys po -
zy to ra i pod ofi ce ra dy żur ne go) peł ni li służ -
bę w peł nym rynsz tun ku bo jo wym.
W go dzi nach od 18.00 do 6.00, w dwu go -
dzin nych zmia nach, moż na by ło zo ba czyć
stra ża ka w heł mie wraz z to por kiem peł nią -
ce go war tę w bud ce war tow ni czej przed re -
mi zą.

By tom ska straż po żar na wła ści wie od po -
cząt ku swo je go ist nie nia zma ga ła się ze zda -
rze nia mi trud ny mi, wy ma ga ją cy mi pro-
fe sjo na li zmu, nie zwy kłej od wa gi, a tak że od -
por no ści psy chicz nej i si ły fi zycz nej. Na głów -
ki pra so we do no szą o licz nych po ża rach
miesz kań, za kła dów prze my sło wych, wie lo -
go dzin nych i czę stych ak cjach. Miej sco we
zda rze nia nie by ły jed nak wy mów ką dla od -
mo wy udzie le nia po mo cy mia stom ościen -
nym. By tom scy stra ża cy bra li udział
w ak cjach ra tow ni czo -ga śni czych pod czas
po ża ru w ko pal ni Ma ko szo wy w Za brzu, ko -
ścio ła w Ryb ni ku, ra fi ne rii ro py naf to wej
w Cze cho wi cach -Dzie dzi cach w czerw -
cu 1971 r. Na le ży też wspo mnieć o dzia ła ją -
cym przez wie le lat ośrod ku szko le nia
po żar ni cze go sze re go wych i pod ofi ce rów,
a tak że peł nie niu służ by przez ju na ków Woj -
ska Pol skie go. Waż nym wy da rze niem przed -
ostat niej de ka dy XX w. by ło nada nie
no we go sztan da ru Ko men dzie ZSP – przy jął
go ko men dant ppłk poż. inż. Fe liks De la.
Uro czy sty apel zo stał zor ga ni zo wa ny w cen -
trum mia sta (na ów cze snym pl. Tha el man -
na, dziś to plac Ja na III So bie skie go)
w obec no ści za stęp cy ko men dan ta głów ne -
go stra ży po żar nych płk. Wło dzi mie rza Tes -
sa ra.

Zmia ny, zmia ny, zmia ny…
24 sierp nia 1991 r. to waż na da ta w hi sto -

rii pol skie go po żar nic twa: utwo rze nie Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej oraz jed no stek
ra tow ni czo -ga śni czych by ło po cząt kiem
wiel kich zmian, któ re nie omi nę ły stra ża ków

z By to mia. Po ja wi ły się
zmia ny w umun du -
rowa niu, a przede
wszyst kim w sprzę cie,
któ ry pa mię tał la ta 70.
i 80. mi nio ne go wie ku.
Zmia ny do ty czy ły też
za kre su obo wiąz ków,
któ ry roz sze rzo no. Za -
po cząt ko wa no stop -
nio wą wy mia nę stra -
żac kich po ko leń – na
eme ry tu rę od cho dzi li
po żar ni cy, któ rzy przy -
szli tu – jak mó wi -

li – „na chwi lę”, a zo sta li na ca łe ży cie, two rząc
du cha jed nost ki. Ja ko ju na cy wy bie ra li mun -
dur stra żac ki za miast woj sko we go, bo mie li
świa do mość, jak waż ne jest co dzien ne nie -
sie nie po mo cy.

Schy łek XX i po czą tek no we go wie ku to
czas przemy sło wych zmian w mie ście, re -
struk tu ry za cji ko palń, za my ka nia nie-
ren tow nych za kła dów. Szko dy, ja kie po wsta -
ły po kil ku dzie się cio let niej in ten syw nej
eksplo ata cji gór ni czej te go te re nu, spo wo -
do wa ły znacz ny wzrost licz by wy jaz dów. 
In ter wen cje ta kie jak ak cja ga śni cza po po -
ża rze w za kła dach mię snych (trwa ją ca 24
godz., z udzia łem 93 stra ża ków), wiel ki po -
żar Ope ry Ślą skiej (z udzia łem 20 jed no stek
stra żac kich), za wa le nie ka mie ni cy przy ul.
We so łej 1, licz ne po ża ry miesz kań i nie użyt -
ków, a tak że wy jaz dy do to ną cych (w ra -
mach po wsta łej w 2000 r. gru py
ra tow nic twa wod no -nur ko we go) sta ły się
stra żac ką co dzien no ścią. Rocz ne sta ty sty ki
in for mo wa ły o 3 tys. zda rzeń.

Ale z kro ni ki te go okre su mo że my się też
do wie dzieć o in nym ob li czu służ by: licz nych
od zna cze niach i awan sach na wyż sze stop -
nie służ bo we, li stach po chwal nych i po dzię -
ko wa niach, prze ka zy wa niu co raz no wo-
cze śniej sze go sprzę tu. Był to rów nież czas
wie lu suk ce sów spor to wych, z któ rych sły ną
by tom scy stra ża cy.

Obec nie KM PSP w By to miu za trud nia 105
funk cjo na riu szy pod do wódz twem ko men -
dan ta miej skie go bryg. Mi ro sła wa Sy now ca
i za stęp cy st. kpt. Marka Trefona. 

Si ły i środ ki jed nost ki są włą czo ne do Ślą -
skiej Bry ga dy Od wo do wej, two rząc kom pa -
nię ga śni czą „Po raj” oraz Spe cja li stycz ną
Gru pę Ra tow nic twa Wod no -Nur ko we go
„By tom”. W ra mach wy dzie lo nych pod dzia -
łów PSP jednostka two rzy plu ton ga śni czy
nr 3 i jest prze wi dzia na do udzie la nia po mo -
cy przy zda rze niach na te re nie Por tu Lot ni -
cze go Ka to wi ce w Py rzo wi cach w ra mach
ak cji „Sa mo lot”. Stra ża cy bio rą czyn ny udział
w ży ciu mia sta, or ga ni zu jąc po ka zy, ak cję
„Stop po ża rom traw” al bo pro wa dząc czyn -
no ści kon tro l no -roz po znaw cze.

Pla no wa na jest bu do wa no wej straż ni cy.
No wo cze sny obiekt z 18 sta no wi ska mi ga ra -
żo wy mi ma za stą pić pięk ną, lecz już 144-let -
nią re mi zę, któ ra nie speł nia wy mo gów
bez pie czeń stwa. 

Mi chał Ma lisz jest wi ce pre ze sem za rzà du
po wia to we go OSP RP w By to miu, 

pa sjo na tem hi sto rii po ̋ ar nic twa
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po ̋ ar nic twa

fot. z arch. KM PSP w Bytomiu



Związ ku Ra dziec kim, w kli ma cie ogól no pań stwo wej je -
dy nej i słusz nej praw dy, wszel kie ar ty stycz ne prze ka zy:
pi sem ne czy ob ra zo we, mia ły być krót kie, pro ste i ła twe

do za pa mię ta nia. Z po zy cji edu ku ją ce go wy ra sta ły mo nu men tal ne
po sta cie, któ rych he ro izm, od wa ga i ofiar ność mia ły zdo mi no wać
i ośle pić każ dą jed nost kę. De cy zją władz sztucz nie har to wa ła się stal
i w peł ni pod po rząd ko wy wa ła szcze rze ide ali stycz ne go nie wol ni -
ka – ro bot ni ka, któ ry po da jąc ce głę, bu do wał Oj czy znę wy sił kiem
swe go że la zne go dłu gie go ra mie nia – wy się gni ka. A każ da wy ro bio -
na nor ma prze li cza na by ła na mi lio no wą kro plę po tu, któ rą za dep ty -
wał but. But – sa bot i kro pla po tu sta ły się ale go rycz ną do mi nan tą
rów nież stra żac kie go pro pa gan do we go pla ka tu okre su so cre ali zmu.

Prio ry te tem nie był ar tyzm wy so kich lo tów, a za do wo le nie władz
tam te go okre su. 

Dla te go też ce le i za sa dy sztuk pla stycz nych, w tym dzieł po wyż -
szej iko no gra fii, two rzo nych z roz ma chem przez biu ra i agen cje pro -
pa gan dy ar ty stycz nej, by ły bar dzo bez po śred nie i czy tel ne. Wy ni ka ły
z po spo li te go ulicz ne go i lu do we go ko mu ni ka tu in for ma cyj ne go,
któ ry po wstał na ba zie zwy kłe go ostrze gaw cze go anon su i re kla my

han dlo wej. Mak sym Gor ki, któ ry sta nął na cze le ini cja to rów dok try -
ny re ali zmu so cja li stycz ne go, ofi cjal nie ogło szo nej w 1934 r., chy ba
nie do koń ca prze wi dział, że ży cie So wie tów zo sta nie przez nią zdo -
mi no wa ne i jej pod po rząd ko wa ne. For my wszel kie go za do wo le nia
i opty mi zmu, a tak że uprzy wi le jo wa nie te ma ty ki wy ni ka ją cej z cha -
rak te ru pra cy, wal ki kla so wej i ru chu ro bot ni cze go spra wi ły, że
w Związ ku Ra dziec kim i pań stwach sa te lic kich stra żac ki pla kat pro -
pa gan do wy spro wa dził stra ża ków do ro li przo dow ni ków pra cy. Ich
za da nia w za kre sie wal ki z po ża ra mi sta ły się so cjo lo gicz ną na gon -
ką w rę kach po li tycz nych ma ni pu la to rów. Wi ze run ki ta kie, two rzo -
ne na ska lę ma so wą, do cie ra ły do sze ro kich mas z wy raź nie
okre ślo nym ła dun kiem emo cjo nal nym.

Ob raz stra ża ków na ów cze snych pla ka tach po przez uży cie ciem -
nych i ostrych barw wzbu dzał nie jed no krot nie agre sję i strach. Dzia -
ło się tak dla te go, że nie rzad ko sta wiał ich w ro li funk cjo na riu szy
po rząd ku pu blicz ne go, któ rych atry bu tem dys cy pli ny i sen su pra cy
był dzier żo ny w dło ni to pór, ki lof i młot. Nie bez przy czy ny rów nież
na tych sa mych wi ze run kach po ja wiał się cha rak te ry stycz ny mo tyw
pod nie sio nej rę ki, ja ko sym bo lu zwy cię stwa. Na ko mu ni stycz nych
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DA NU TA JA NA KIE WICZ

Stra ̋ ac ki 
pla kat so cre ali zmu

Czy maleńki niedopałek może

spowodować ogromną tragedię?

Istnieją sposoby, by przedstawić

temat bardzo sugestywnie, np. jeżeli

w kadrze filmu, fotografii lub grafiki

ukaże się go z tzw. żabiej

perspektywy, a przekaz wzmocni

poprzez postać silnego mężczyzny.

Socrealistyczny plakat opanował to

do perfekcji!
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pla ka tach stra żak sta no wił także ostrze że nie i na kaz od po wied nie -
go za cho wa nia w ra mach ogól ne go bez pie czeń stwa. Sym bo licz ny
roz dzie ra ją cy krzyk ob ra zu tłu mił ogień w za rod ku, a spo łe czeń stwo
mia ło się pod po rząd ko wać i przy zwy cza ić do ro li sła be go, pro ste go
i na iw ne go ni czym dziec ko.

Ra dziec ki pla kat stra żac ki tam te go okre su był nad wy raz ła twy
do opra co wa nia gra ficz ne go, za rów no je śli cho dzi ło o treść, jak
i o ob raz, po nie waż bar wy moc nej czer wie ni świet nie wpi sy wa ły się
w pod świa do mość bu du ją cych ma lar skie dzie ła so cre ali zmu. A sam
za wód stra ża ka nie mal od za wsze ko ja rzo no z ko lo rem ognia i nad -
ludz ką ak tyw no ścią. Nie by ło za tem moż li wo ści od rzu ce nia ta kiej
wła śnie for my wy ra zu, na wet przez tych, któ rzy pra gnę li się sprze -
ci wić. Nie wąt pli wie dzia łał też na wy obraź nię i nie ste ty nie sta no wił
ele men tu jaw nej kry ty ki, po nie waż wszyst kie przed sta wia ne sce ny
z ży cia i pra cy ra tu ją cych od po żo gi by ły oczy wi ste, bo ha ter skie, wy -
ni ka ją ce z oso bi stej du my, pa trio ty zmu i nie do pod wa że nia.

Pol ski so cre alizm 
Na rzu co ny z gó ry i obo wią zu ją cy od 1949 do 1956 r. w sztu kach

pla stycz nych, fil mie, mu zy ce i ar chi tek tu rze, wy zna czał ka no ny es -
te tycz ne. 

Ko lek cja pol skie go
pla ka tu pro pa gan do -
we go w Cen tral nym
Mu zeum Po żar nic twa
li czy pra wie 200 dru -
ków ulot nych da to wa -
nych na la ta 70.
i 80. XX w. Trud no jest
już do pa trzeć się
w nich cech i sym bo li
ty po wych dla so cre ali -
zmu ra dziec kie go. Nie -
któ re z nich je dy nie
bez spe cjal ne go sen ty -
men tu na wią zu ją do
wcze śniej wspo mnia -
ne go sty lu, łą cząc ce -
chy z nim ku bi zmu.
Przy naj mniej od lat
70. XX w. peł ni ły je dy -
nie funk cję in for ma cji

pu blicz nej, ni czym po li graf afi szu, bę dąc tym sa mym po zba wio ne
agre syw nej i krzy kli wej for my prze ka zu za rów no w sa mym ob ra zie,
sło wie, jak i bar wie. Pa da ły nie kie dy co praw da re kor dy w ob ra zo -
wym de mon stro wa niu si ły i przy na leż no ści, ale tyl ko je śli do ty czy -
ło to za wo dów spor to wych i ry wa li za cji w ra mach ty go dni ochro ny
prze ciw po ża ro wej. Nie któ re z nich ow szem, za cho wa ły swo istą su -
ro wość i wzor ce za cho wa nia, ale nie przed sta wia ły już te go skraj -
nie uto pij ne go świa ta. 

Da nu ta Ja na kie wicz
Wy dział Do ku men ta cji Zbio rów CMP 

[1] P. Le wan dow ski, Pro pa gan da ko mu ni stycz na na przy kła dzie pla ka tu pro pa gan do we go,
[w:] „Z hi sto rii me diów i dzien ni kar stwa: Stu dium se lek tyw ne”, red. P. Gro cho mal ski, P. Le -
wan dow ski, A. Kry gier, wyd. in ter ne to we „E BOOKOWO”, 2015, s. 116-123.

Nie spo sób ukryć, że współ cze śnie czę -
sto de fi nio wa ni je ste śmy po przez na szą
pra cę za wo do wą, zwłasz cza w kon tek ście
jej efek tyw no ści i suk ce sów. Czło wiek jest
wol ny i ma moż li wość wy bo ru – nie moż -
na mu na ka zy wać ode rwa nia się od pra cy
i pod ję cia ta kie go czy in ne go wy po czyn -
ku. Kwe stia ta, choć nie za wsze to do strze -

ga my, ma swo je po waż ne od nie sie nia spo łecz ne. Nie jest ona dla
nas wpraw dzie tak oczy wi sta, jak sprze ciw wo bec krzyw dze nia czy
za bi ja nia, ale prze sta je być dziś je dy nie oso bi stą spra wą.

Czas wa ka cji po wi nien być cza sem na bie ra nia mo cy, szan są
na od no wę sił fi zycz nych, psy chicz nych i du cho wych. Jest nie zbęd -
ny, aby ode rwać się od co dzien nych obo wiąz ków, rów nież tych
zwią za nych ze służ bą, aby pójść w ży ciu krok na przód. Jest to też
czas nie zwy kle trud ny, wy ma ga ją cy zna le zie nia rów no wa gi po mię -
dzy po wie la niem zna ne go z co dzien no ści za bie ga nia, a nic nie ro -
bie niem, ja wią cym się jed nak tro chę ja ko mar no traw stwo. Trud no
przede wszyst kim zna leźć zło ty śro dek po mię dzy tak po trzeb ną re -
ge ne ra cją a do strze ga niem po trzeb bli skich, po świę ce niem cza su
na bu do wa nie re la cji z ni mi.

Czas wa ka cji to oka zja do te go, by od na leźć wła sną toż sa mość,
za sta no wić się nad so bą, wresz cie od po wie dzieć so bie na sze reg
py tań zwią za nych z te raź niej szo ścią i przy szło ścią. Trud no jed nak
prze oczyć, że wy po czy nek i roz ryw ka we współ cze snym świe cie
sko mer cja li zo wa ły się, przy bra ły for mę za ba wy i to aż do psy chicz -
ne go zmę cze nia. Dą że nie po przez co raz bar dziej wy ra fi no wa ną
roz ryw kę, nie mal za wszel ką ce nę, do prze zwy cię że nia tak bo le -
snej dla wie lu nu dy, sta je się czę sto sen sem ży cia.

Roz wój ko mu ni ka cji i wy mia ny in for ma cji we współ cze snym
spo łe czeń stwie stwa rza nie bez pie czeń stwo, że za brak nie miej sca
na sku pie nie, a lu dzie sta ną się nie zdol ni do re flek sji i mo dli twy.
W rze czy wi sto ści je dy nie w ci szy czło wiek mo że usły szeć w głę bi
swo je go su mie nia głos Bo ga, któ ry na praw dę czy ni go wol nym.
Kon takt z Bo giem jest tu nie za stą pio nym tłem, któ re na le ży wciąż
oży wiać, aby przy po mi nać so bie o okre ślo nym ce lu i cza sie na szej
wę drów ki ziem skiej oraz spo so bach jej re ali za cji. Win ni śmy więc
na wet w wa ka cje zna leźć czas dla Bo ga, w li tur gii i na pry wat nej
mo dli twie. 

War to pa mię tać, że Je zus, któ ry był czło wie kiem, mu siał mieć
czas na wy po czy nek. Po nad to wy raź nie na ka zy wał od po czy wać
swo im uczniom po ich pra cy apo stol skiej. Wła śnie wa ka cje mo gą
po móc w od kry ciu na no wo i pie lę gno wa niu nie zbęd ne go, choć
czę sto po mi ja ne go, we wnętrz ne go wy mia ru ży cia ludz kie go.

Niech Ma ry ja, któ rą za kil ka ty go dni bę dzie my czcić ja ko Kró lo -
wą z Gó ry Kar mel, po ma ga nam do strze gać w pięk nie świa ta stwo -
rzo ne go od blask chwa ły Bo żej. Niech nam do da je sił, aby śmy dą ży li
ku du cho we mu szczy to wi świę to ści i do brze wy peł nia li swo je obo -
wiąz ki w służ bie.

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

Nie tylko 
homo faber

� SŁUŻBA I WIARA

Ryc. Ra dziec kie pla ka ty pro pa gan do we o te ma ty ce ochro -
ny prze ciw po ża ro wej w zbio rach CMP
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� Po żar śmiet ni ska a lot ne ae ro zo le w du żym mie ście: do świad cze -
nia i po trze by przy szło ści (Land fill fi re and air bor ne ae ro sols in a lar -
ge ci ty: les sons le ar ned and fu tu re ne eds), Raúl G. E., Mo ra les S.,
Ri chard To ro A., Lu is Mo ra les, Ma nu el A. Le iva G., Air Qu al At mos 
He alth 11 (2018), s. 111-121.

Au to rzy zwra ca ją uwa gę na ro sną ce ry zy ko od dzia ły wa nia po ża rów
śmiet nisk zlo ka li zo wa nych w gra ni cach bądź w są siedz twie du żych aglo -
me ra cji miej skich. Ma to szcze gól ne zna cze nie w kon tek ście ge ne ro wa -
nia pod czas te go ro dza ju po ża rów dy mu o wiel ko ści czą ste czek PM2,5.
Są one o ty le nie bez piecz ne dla zdro wia i ży cia ludz kie go, że po prze do -
sta niu się do or ga ni zmu czło wie ka wni ka ją bar dzo głę bo ko w tkan ki, 
od dzia łu jąc na nie mu ta gen nie, po wo du jąc w kon se kwen cji zmia ny no -
wo two ro we. Pod kre ślo no, że ak tu al nie oko ło 50% po pu la cji lu dzi na ca -
łym świe cie miesz ka w mia stach, zaś do 2050 r. war tość ta wzro śnie
naj praw do po dob niej do oko ło 66%. Ni niej sza pro gno za pod kre śla istot -
ność pre zen to wa nej pro ble ma ty ki ba dań.

W ar ty ku le sku pio no się na stu dium przy pad ku – mie ście San tia go
w Chi le. W je go są siedz twie, u pod nó ża gór San ta Ma ria, jest zlo ka li zo wa -
ne śmiet ni sko. Zaj mu je po wierzch nię 29,6 km2, któ ra na prze strze ni
8,76 km2 jest po kry ta od pa da mi. Każ de go ro ku tra fia tam śred nio
1,3 mln t śmie ci (oko ło 400 t dzien nie) spro wa dza nych z 19 miej sco wo ści
re gio nu. In ten syw ność za si la nia od pa da mi prze kra cza za ło że nia pro jek -
to we ana li zo wa nej in fra struk tu ry. Te re ny zlo ka li zo wa ne w pro mie niu
10 km od śmiet ni ska są za miesz ki wa ne przez 5250 osób w Lo Her rea,
23 150 osób w Ca le ra de Tan go, 7880 osób w Bium i Ma ipo. Nie co po -
za wy zna czo ną od le gło ścią jest po ło żo ne mia sto San Ber nan do z 287 439
miesz kań ca mi, na to miast w ca łym re gio nie ad mi ni stra cyj nym San tia go
miesz ka oko ło 7 mln osób. Na kre śla to ska lę pro ble mu, ja ki sta no wią po -
ża ry śmie ci i ich ne ga tyw ne od dzia ły wa nie na ludz kie zdro wie i ży cie.

Licz ne sta cje mo ni to rin gu ja ko ści po wie trza do star cza ją da nych po -
mia ro wych, prze twa rza nych na stęp nie na in for ma cje z za kre su bez pie -
czeń stwa po wszech ne go. Zna la zły swo je za sto so wa nie rów nież
po po ża rze śmiet ni ska San ta Ma ria z 2016 r. Bo ga ty ma te riał zdję cio wy
uka zu je sy tu ację za gro że nia oraz za sięg od dzia ły wa nia czyn ni ków nie ko -
rzyst nych w po sta ci ob ło ku pro duk tów roz kła du ter micz ne go ma te ria łów
pal nych. War to ści stę żeń PM2,5 sub stan cji nie bez piecz nych w po sta ci ae -
ro zo li zwi zu ali zo wa no na pod kła dach ma po wych o po dział ce 10 km. Uzu -
peł nio no je wy kre sa mi stę żeń za re je stro wa nych przez po szcze gól ne
sta cje po mia ro we, jak też wła ści wy mi im ma pa mi tra jek to rii roz prze strze -
nia nia się ob ło ku dy mu. Szcze gó ło we opi sy oko licz no ści sy tu acji za gro -
że nia i wy ni ków po mia rów ko re spon du ją z bo ga ty mi pod sta wa mi
teo re tycz ny mi, o któ rych świad czy roz bu do wa ny wy kaz li te ra tu ry.

� Ana li za efek tyw no ści ochro ny prze ciw po ża ro wej w Sta nach
Zjed no czo nych: dwu stop nio we po dej ście ba zu ją ce na DEA (Ana ly sis
of fi re pro tec tion ef fi cien cy in the Uni ted Sta tes: a two -sta ge DEA-ba -
sed ap pro ach), Feng Li, Qin gy uan Zhu, Jun Zhu ang, OR Spec trum 40
(2018), s. 23-68.

Na ukow cy za pre zen to wa li dwu stop nio we po dej ście do ba da nia pro -
ble ma ty ki ochro ny prze ciw po ża ro wej. Sku pi li się na jej sys te mo wym uję -
ciu. Stwier dzi li, że sys tem ochro ny prze ciw po ża ro wej moż na roz pa try wać
ja ko pro ces skła da ją cy się z dwóch za sad ni czych ele men tów – pod sys te -
mu obro ny przed po ża rem oraz pod sys te mu wal ki z po ża rem. Ten swo -
isty mo del wy ko rzy sta no do roz wią za nia pro ble mu dys po zy cyj no ści
za so bów w kon tek ście do sto so wa nia jej do ak tu al nych uwa run ko wań
ochro ny prze ciw po ża ro wej. Swo je ba da nia opar li na da nych em pi rycz -
nych z lat 2010-2014 do ty czą cych te ry to rium Sta nów Zjed no czo nych.

Cen tral ną kwe stią rzu tu ją cą na ca ło kształt zre ali zo wa nych ba dań na -
uko wych jest mo del dwu stop nio we go sys te mu ochro ny prze ciw po ża ro -

PRZEGLĄD PRASY
ZAGRANICZNEJ

wej. Pod sys tem obro ny przed po ża rem ma cha rak ter pre wen cyj ny i do -
ty czy mi ni ma li zo wa nia ry zy ka po ża ro we go. Ma ją na nie go wpływ ce chy
po pu la cji oraz in we sty cje w ochro nę prze ciw po ża ro wą. Z dru gim pod -
sys te mem łą czy go re la cja kon sty tu owa na przez za gro że nia o cha rak te -
rze po ża ro wym i zwią za ne z ich wy stą pie niem stra ty w mie niu. Pod sys tem
wal ki z po ża rem utoż sa mia ny jest tak że z kosz ta mi dzia łań ope ra cyj nych.
Za leż no ści za cho dzą ce po mię dzy oby dwo ma pod sys te ma mi są klu czo -
we dla zro zu mie nia spo so bu sza co wa nia efek tyw no ści ochro ny prze ciw -
po ża ro wej. Wy ma ga ją one jed nak że do stę pu do da nych sta ty stycz nych
po zwa la ją cych od po wie dzieć na py ta nie, w ilu przy pad kach sy tu acja po -
ża ro wa ogra ni czy ła się do funk cjo no wa nia tyl ko pierw sze go pod sys te -
mu, w ilu zaś wy mu si ła ak ty wa cję dru gie go pod sys te mu.

Mo del za si lo no da ny mi, któ re w za leż no ści od te go, ja ki pod sys tem
za si la ły, by ły trak to wa ne ja ko da ne wej ścio we bądź wyj ścio we. Za li czo no
do nich pier wot ne da ne wej ścio we (pro dukt kra jo wy brut to i licz ność po -
pu la cji), dzie lo ne za so by (kosz ty po ża rów), mier ni ki po śred nie (licz bę zda -
rzeń po ża ro wych oraz war tość strat w mie niu), a tak że wtór ne da ne
wyj ścio we (licz bę ofiar śmier tel nych, licz bę osób ran nych oraz stra ty
w mie niu).

� Oce na no śno ści kon struk cji pod czas po bli skie go wy bu chu (Blast
per for man ce eva lu ation of struc tu ral com po nents un der ve ry ne ar
explo sion), Jin won Shin, Ky ung koo Lee, KSCE Jo ur nal of Ci vil En gi ne -
ering 22 (2018), s. 777-784.

In ży nie ria bez pie czeń stwa jest dys cy pli ną, któ ra z za ło że nia prze ni ka
wie le ob sza rów na uki i dzia łal no ści czło wie ka. Za gad nie nie bez pie czeń -
stwa po ża ro we go za czy na się w ob sza rze pro jek to wa nia wy trzy ma ło ści
kon struk cji bu dyn ku, jest obec ne w mo de lu roz wo ju po ża ru, roz prze strze -
nia niu się dy mu, wa run kach bez piecz nej ewa ku acji, aż po sku tecz ne spo -
so by ga sze nia – czy to po przez tech nicz ne środ ki za bez pie czeń, czy też
na po zio mie in ter wen cyj nym, przez stra ża ków przy by łych na miej sce zda -
rze nia. Nie jed no krot nie spe cja li ści róż nych bran ż bę dą spo glą da li na to
sa mo za gad nie nie w róż ny spo sób. Au to rzy pre zen to wa ne go ar ty ku łu po -
ru sza ją te mat od por no ści kon struk cji na fa lę ci śnie nia wy wo ła ną przez
wy buch, do któ re go do szło nie opo dal. Wpraw dzie kon tekst ar ty ku łu do -
ty czy kon struk cji woj sko wych i sza co wa nia ich wy trzy ma ło ści na wy bu -
chy bę dą ce na stęp stwem wy ko rzy sta nia róż ne go ro dza ju bro ni, jed nak
z punk tu wi dze nia bez pie czeń stwa wy bu cho we go ła two za stą pić ma te -
riał wy bu cho wy eks plo zją np. mie sza ni ny py ło wo -po wietrz nej. Skut ki dla
kon struk cji bę dą za le ża ły przede wszyst kim od przy ro stu ci śnie nia, a nie
od ma te ria łu, któ ry ten przy rost spo wo do wał. 

Jak za tem oce nić wy trzy ma łość kon struk cji? No wo cze sna na uka pod -
su wa okre ślo ne na rzę dzia. Są ni mi np. mo de le CFD, czy li ob li cze nio wej
me cha ni ki pły nów, czy też me to da ele men tów skoń czo nych (MES), do -
ko nu ją ca ele men tar nych ob li czeń dla skoń cze nie ma łych ob ję to ści prze -
strze ni czy też ma te ria łu. Wy ma ga ją one za awan so wa nej wie dzy
i wy spe cja li zo wa ne go opro gra mo wa nia. Au to rzy pod kre śla ją, że do ob li -
cze nia skut ków wy bu chu moż na wy ko rzy stać tak że uprosz czo ne me to -
dy, któ re de fac to po cho dzą z lat 50. po przed nie go stu le cia, gdzie
za znacz ne za gro że nie uwa ża no woj nę z uży ciem po ci sków ter mo ją dro -
wych. Za kła da ona jed no wy mia ro wą ana li zę prze miesz czeń oraz wy trzy -
ma ło ści kon struk cji. 

Ob szar, nad któ rym po chy li li się au to rzy ar ty ku łu, do ty czy wy peł nie -
nia pew nej zi den ty fi ko wa nej lu ki, tzn. wpły wu eks plo zji po wsta łych
w bez po śred nim są siedz twie. Opi sa na me to da do ty czy ła bo wiem je dy -
nie eks plo zji od da lo nych od kon struk cji. 

st. bryg. w st. sp. dr in˝. Waldemar Jaskółowski, 
kpt. dr in˝. Paweł Gromek i kpt. dr in˝. Szymon Ptak 
sà pracownikami Szkoły Głównej Słu˝by Po˝arniczej
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STRAŻ NA ZNACZKACH

Londyn, 2 września 1666 r.

Chy ba każ dy wie, że nie zna jo mość pra wa by wa szko dli wa. Nie jed no krot -
nie spo ty ka my się z sy tu acja mi, z któ rych cięż ko wy brnąć, nie zna jąc od po -
wied nich pa ra gra fów. Tak że w ochro nie prze ciw po ża ro wej ist nie je wie le
za wi ło ści, przez któ re ła two po peł nić błąd. 

Por tal www.LexFire.pl wy cho dzi na prze ciw ocze ki wa niom osób, któ re
na tra fi ły na pro ble my praw ne w za kre sie ochro ny prze ciw po ża ro wej. Od naj -

dzie my tu taj wie le pu bli ka cji, ak tów praw nych oraz orze czeń są do wych ści -
śle zwią za nych z tym wła śnie te ma tem. 

Au to rzy por ta lu za chę ca ją rów nież do zgła sza nia sy tu acji pro ble ma tycz -
nych. Obie cu ją uważ ne przyj rze nie się spra wom, ich ana li zę i po moc w po -
ko ny wa niu trud no ści. 

Wi try na nie bi je po oczach prze py chem gra fi ki. Jest pro sta i sto no wa na.
Me nu za miesz czo ne na gó rze stro ny po zwa la na szyb kie od na le zie nie in te -
re su ją ce go nas dzia łu. 

Pro sty for mu larz kon tak to wy umoż li wia szyb ki kon takt z au to ra mi, moż -
li wy rów nież przez za miesz czo ny aplet cza tu. 

Za chę cam wszyst kich do za po zna nia się z wi try ną. War to ją po znać, by
wie dzieć, gdzie w razie kło po tów (cze go oczy wi ście ni ko mu nie ży czę) się
zwró cić lub co po le cić ko muś w po trze bie. TB

Ochro na obiek tów klu czo wych
„Bez pie czeń stwa nie wi dać. 

Wi docz ne są prze waż nie prze ja wy je -
go bra ku”. Te za ta na bie ra na zna cze -
niu w przy pad ku obiek tów, któ rych
funk cjo no wa nie jest szcze gól nie
istot ne dla pra wi dło wej i nie za kłó co -
nej eg zy sten cji in sty tu cji pań stwa, jak
rów nież czło wie ka oraz kon sty tu owa -
nych przez nie go grup spo łecz nych,
spo łecz no ści lo kal nych i na ro dów.
Bio rąc pod uwa gę ak tu al ną wy kład -
nię praw ną, mo wa m.in. o in fra struk -
tu rze kry tycz nej, ob sza rach,
obiek tach i urzą dze niach waż nych dla
obron no ści, 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, a tak że obiek tach szcze gól nie istot nych
dla bez pie czeń stwa i obron no ści pań stwa.

W mo no gra fii opi sa no isto tę, za ło że nia po znaw cze sys te mu i za gro że nia bez -
pie czeń stwa po wszech ne go, omó wio no tak że re la cje za cho dzą ce po mię dzy tym
ro dza jem bez pie czeń stwa na ro do we go a za gro że nia mi kry zy so wy mi, zna cze nie
obiek tów klu czo wych dla bez pie czeń stwa, za leż no ści łą czą ce je z pro ble ma ty ką
in fra struk tu ry kry tycz nej, za gro że nia zwią za ne z ich funk cjo no wa niem, a tak że re -
la cje wy stę pu ją ce na dro dze bez pie czeń stwo po wszech ne – ochro na obiek tów
klu czo wych. Stwo rzo no tym sa mym pod sta wy po znaw cze do ba da nia zin te gro -
wa ne go po dej ścia za rząd cze go do ty czą ce go ochro ny obiek tów klu czo wych
w kon tek ście bez pie czeń stwa po wszech ne go w Pol sce. 

Przed mio tem roz wa żań jest pro ble ma ty ka za rzą dza nia ochro ną obiek tów klu -
czo wych. Zo sta ła ona po ru szo na w świe tle bez pie czeń stwa po wszech ne go. Au to -
rzy za głów ny cel ba dań ob ra li udzie le nie od po wie dzi na py ta nie: w ja ki spo sób
za rzą dzać ochro ną obiek tów klu czo wych, aby od zwier cie dlać współ cze sne tren dy
bran żo we i naj lep sze mię dzy na ro do we prak ty ki w tym za kre sie? Na je go po trze by
do ko na li eks plo ra cji za gad nień do ty czą cych za rzą dza nia kry zy so we go, za rzą dza -
nia ry zy kiem i za rzą dza nia cią gło ścią dzia ła nia, pre zen tu jąc je w spo sób re la tyw nie
kom pa ty bil ny oraz zin te gro wa ny. W każ dym przy pad ku do ko na li okre śle nia isto ty
przed mio tu ana li zo wa nej per spek ty wy za rząd czej, wła ści wych re gu la cji nor ma -
tyw nych, za gad nień uzna wa nych za cha rak te ry stycz ne, jak rów nież do brych prak -
tyk bran żo wych. (…)

[z re cen zji dr. hab. Ja nu sza Le ona Fa lec kie go]

Pa weł Gro mek, Ra fał Wró bel, Ochro na obiek tów klu czo wych. Za rzą dza nie kry -
zy so we, ry zy kiem i cią gło ścią dzia ła nia, 2018, 237 s.

� WARTO
PRZECZYTAĆ

Poczta Wysp Salomona wydała 1 sierpnia 2016 r.
pięcioznaczkową serię poświęconą 350. rocznicy wybuchu
wielkiego pożaru Londynu we wrześniu 1666 r., który zniszczył
prawie 2/3 powierzchni miasta. Na znaczkach przedstawiono pożar
stolicy w artystycznym ujęciu malarzy. Na powyższym znaczku
obraz olejny Jana Griffiera (1652-1718), znanego malarza
holenderskiego, namalowany w 1675 r.

Ma ciej Sa wo ni

Ignorantia iuris nocet




