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Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Wielkanocnych składam Paƒstwu
najserdeczniejsze ˝yczenia zdrowia, szcz´Êcia oraz wszelkiej
pomyÊlnoÊci w ˝yciu osobistym i rodzinnym. 

Niech Âwi´ta Zmartwychwstania Paƒskiego upłynà w atmosferze
radoÊci i bliskoÊci, pogodnego nastroju i wzajemnego zrozumienia.
˚ycz´ równie˝, aby to pi´kne wiosenne Êwi´to stało si´ dla wszystkich
êródłem nadziei i wspaniałà okazjà do refleksji nad tym, co jeszcze
przed nami. To czas budzàcej si´ do ˝ycia przyrody, która wyzwala
nowe siły i daje pozytywnà energi´ potrzebnà do zmagania si´
z wyzwaniami codziennoÊci.

To tak˝e czas zadumy i pokory, płynàcej z istoty Âwiàt
Wielkanocnych. Mam nadziej´, ˝e wiosenny optymizm i ludzka
˝yczliwoÊç b´dà towarzyszyły Paƒstwu i Najbli˝szym ka˝dego dnia.

gen. brygadier Leszek Suski

Wielkanoc 2019 

Komendant Główny
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej

Funkcjonariusze i Pracownicy
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, 
Słuchacze Szkół Po˝arniczych,
Członkowie Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych, 
Stra˝acy Jednostek Ochrony Przeciwpo˝arowej, 
Weterani Słu˝by Po˝arniczej!
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Zbli˝ajàce si´ Êwi´ta sà dobrà okazjà, aby po raz kolejny podzi´kowaç Funkcjonariuszkom, Funkcjonariuszom
i Pracownikom Cywilnym Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oraz Druhnom i Druhom Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych za codziennà,
profesjonalnà słu˝b´ dla naszego bezpieczeƒstwa. 
Wst´pujàc w szeregi stra˝y po˝arnej, zło˝yliÊcie Êlubowanie, w którym zobowiàzaliÊcie si´ ofiarnie i m´˝nie ratowaç

zagro˝one ludzkie ̋ ycie i mienie. Codziennie udowadniacie, ̋ e przyrzeczenie to wzi´liÊcie sobie gł´boko do serca. Spieszàc
do po˝arów, wypadków drogowych i innych miejscowych zagro˝eƒ, niejednokrotnie nara˝acie własne ˝ycie i zdrowie.
Ryzyko, które ponosicie, sprawia, ˝e bliscy z niepokojem czekajà na Wasz powrót z ka˝dej akcji, ka˝dego dnia słu˝by.
Dzi´ki takiej postawie i rzetelnemu wypełnianiu Waszej misji i Waszych obowiàzków Polacy czujà si´ bezpiecznie. Stra˝

po˝arna od wielu lat cieszy si´ bardzo wysokim, ponad 90% zaufaniem społecznym. Polacy cenià szybkoÊç i skutecznoÊç
Waszych działaƒ, dobrà organizacj´ akcji ratowniczych, a przede wszystkim gotowoÊç do poÊwi´cenia dla dobra innych
ludzi.
Stra˝ po˝arna jest dzisiaj najbardziej wielofunkcyjnà ze wszystkich słu˝b. Szeroki wachlarz jej zadaƒ wymaga nie tylko

profesjonalizmu i fachowych umiej´tnoÊci stra˝aków, ale równie˝ nowoczesnego sprz´tu i wyposa˝enia, dzi´ki którym
mo˝ecie nieÊç pomoc potrzebujàcym szybko i skutecznie, z zachowaniem jak najwy˝szego poziomu Waszego
bezpieczeƒstwa. Słu˝y temu realizowany przez rzàd Prawa i SprawiedliwoÊci program modernizacji słu˝b mundurowych.
Zakup samochodów ratowniczo-gaÊniczych, budowa nowych komend, jednostek ratowniczo-gaÊniczych i stra˝nic oraz
podwy˝ki uposa˝eƒ stra˝aków sà wyrazem tego, jak wa˝ne dla kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewn´trznych
i Administracji oraz całego rzàdu jest bezpieczeƒstwo Polaków i dobre warunki stra˝ackiej słu˝by.
Z serca ˝ycz´ spokojnych i bezpiecznych Âwiàt Wielkanocnych oraz prze˝ycia ich zgodnie z wielowiekowà tradycjà

w duchu gł´bokiej wiary, która daje nadziej´ na ˝ycie wieczne. 
Wszyscy mamy ÊwiadomoÊç, ˝e radoÊç tych Êwiàtecznych dni w du˝ej mierze zale˝y od tych, którzy czuwajà nad naszym

bezpieczeƒstwem. Mo˝emy zawsze na Was liczyç, dlatego słowa szczególnej wdzi´cznoÊci kieruj´ do tych, którzy pozostanà
podczas Âwiàt na posterunku swoich obowiàzków wobec Ojczyzny i jej obywateli. Niech b´dzie ona chocia˝ cz´Êciowà
rekompensatà za to, ˝e niektórym z Was nie b´dzie dane w pełni sp´dzaç Êwiàtecznego czasu wÊród swoich najbli˝szych.
Niech te Êwi´ta przyniosà wszystkim nowà energi´, otuch´ i wiar´ w to, co przed nami. 

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw 
Wewn´trznych i Administracji

Jarosław Zieliƒski
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Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze,
Szanowni Paƒstwo

Przed nami Wielkanoc – najstarsze i najwa˝niejsze Êwi´ta w całym roku liturgicznym. To czas pełen
niezwykłej symboliki, który przypomina osobom wierzàcym o zwyci´stwie ˝ycia nad Êmiercià. 

Pi´kne polskie tradycje towarzyszàce Wielkiej Nocy sprawiajà, ˝e jest to niepowtarzalny czas sp´dzany
w rodzinnym gronie. Integrujemy si´, wzmacniamy wzajemne relacje, budujàc przy tym mi´dzypokoleniowe
wi´zi wÊród naszych najbli˝szych. W ten sposób przekazujemy naszym dzieciom i wnukom ponadczasowe
wartoÊci oraz pi´kne Êwiàteczne zwyczaje. To równie˝ moment przynoszàcy nam chwil´ wytchnienia
od natłoku codziennych obowiàzków. Dzi´ki temu mo˝emy zebraç siły niezb´dne do wyzwaƒ, które przynosi
nam codzienne ˝ycie.

Z okazji Âwiàt Wielkanocnych składam na r´ce Funkcjonariuszek, Funkcjonariuszy oraz Pracowników
Cywilnych Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej najserdeczniejsze ˝yczenia. Szczególne słowa kieruj´ równie˝
do Druhów Ochotników, którzy sà wa˝nym ogniwem Krajowego Systemu Ratowniczo-GaÊniczego. Dzi´kuj´
za codziennà słu˝b´ na rzecz bezpieczeƒstwa obywateli. Niech tajemnica cudu Zmartwychwstania
Paƒskiego b´dzie dla wszystkich êródłem siły i optymizmu. ˚ycz´, ˝eby te Êwi´ta były prze˝ywane
w atmosferze autentycznej radoÊci podczas rodzinnych spotkaƒ z najbli˝szymi. Wszystkim, którzy w okresie
Êwiàtecznym b´dà pełnili słu˝b´, ˝ycz´ jak najmniej interwencji, a po powrocie do domów prawdziwie
rodzinnej atmosfery i okazji do odpoczynku. 

Minister Spraw Wewn´trznych
i Administracji



Cykl zdjęć „Polska solidarna w Europie. Polscy strażacy
w Szwecji” po ekspozycji w siedzibie Parlamentu

Europejskiego w Strasburgu 13 marca znalazła się w Sejmie RP.

Wystawę otworzył sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wraz

z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej gen.
brygadierem Leszkiem Suskim. Fotografie przedstawiają misję
strażaków, którzy latem ubiegłego roku pomagali szwedzkim
służbom w walce z gigantycznymi pożarami lasów. 

Do walki z żywiołem w Szwecji nasz kraj wysłał dwa moduły
gaśnicze wyspecjalizowane w gaszeniu pożarów lasów. Grupa
139 polskich strażaków z 44 pojazdami ratowniczo-gaśniczymi
udała się do Szwecji 20 lipca 2018 r. Szwedzkich ratowników
wspierali strażacy z województw: zachodniopomorskiego,
wielkopolskiego, lubuskiego i mazowieckiego. Łączna
powierzchnia stref pożarów w Szwecji, które gasili nasi strażacy,
wynosiła 25 tys. ha.

Podczas otwarcia ekspozycji w Sejmie wiceszef MSWiA
powiedział: Szlachetne postawy zasługują zawsze na docenienie. 
Tą wystawą chcemy pokazać szlachetność polskich strażaków, 
którzy pospieszyli z pomocą Szwedom w lipcu ubiegłego roku. 
Gen. brygadier Leszek Suski zaznaczył: Takie akcje, jak misja
polskich strażaków w Szwecji, pokazują, że zawsze można liczyć
na naszą profesjonalną pomoc. Ta wystawa obrazuje naszą
solidarność, ofiarność i wiarygodność.
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Stra˝acka wystawa w Sejmie RP

GoràcokrwiÊci

Kolejną, już trzynastą edycję programu „Strażacy w honorowym
krwiodawstwie. Ognisty ratownik – gorąca krew” uroczyście podsumowano

8 marca w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. W 2018 r.
w ramach wspólnego programu Państwowej Straży Pożarnej, Związku

Ochotniczych Straży
Pożarnych RP i Polskiego
Czerwonego Krzyża
zebrane zostało 6588 l krwi,
a uczestniczyło w nim
2641 strażaków 
z 40 jednostek
organizacyjnych
Państwowej Straży Pożarnej
i 144 jednostek OSP.
W uroczystym spotkaniu
udział wziął nadbryg. Marek
Jasiński – zastępca

komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, który podziękował
wszystkim za zaangażowanie w przedsięwzięcie oraz wręczył laureatom
symboliczne upominki. 

Laureatów wyłoniono w trzech kategoriach: 
Najaktywniejsza jednostka PSP 
I miejsce: Komenda Powiatowa PSP w Nakle, II: Komenda Miejska РSP

w Nowym Sączu, III: Komenda Powiatowa PSP w Mońkach
Najaktywniejsza jednostka OSP
I miejsce: Klub HDK PCK przy Zarządzie Oddziału Miejskiego OSP RP

w Bydgoszczy, II: OSP Moszczenica (okręg małopolski), III: OSP Lubanice 
(okręg lubuski)

Najaktywniejszy strażak indywidualny
I miejsce – Krzysztof Wielgus (OSP Brudzewice), II miejsce – Bartosz Wajda 

(OSP Papowo Biskupie), III miejsce – Karolina Kwaśnica-Kania (OSP Izdebnik)

Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds.
Europejskiej Ochrony Ludności i Operacji

Pomocy Humanitarnej (DG ECHO)
poinformowała, że proces certyfikacyjny
polskiego modułu pomp wysokiej wydajności
(HCP), składającego się z 36 strażaków PSP 
i 12 pojazdów, został zakończony wynikiem
pozytywnym. 

Na ręce komendanta głównego PSP 
gen. brygadiera Leszka Suskiego wpłynęły
podziękowania dla Państwowej Straży Pożarnej
za zaangażowanie polskich modułów oraz ich
działania w ramach Europejskiej Zdolności
Reagowania Kryzysowego.

Dobrze oceniony
moduł HCP
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Podczas briefingu prasowego, który odbył się
22 marca w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 10

w Warszawie, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wraz
z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej
gen. brygadierem Leszkiem Suskim zainaugurowali
kampanię społeczną „STOP pożarom traw”!

– Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim
edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko
niebezpieczne, ale również prawnie zabronione. Statystyki
pokazują, że w 2018 r. doszło do ponad 48 tys. pożarów traw.
(…) Mamy problem z mentalnością i świadomością ludzi,
panuje błędne przekonanie, że wypalanie traw użyźnia
glebę – podkreślił wiceminister Jarosław Zieliński.

Jak poinformował komendant główny PSP,
w ubiegłym roku najwięcej tego rodzaju zdarzeń
odnotowano właśnie w marcu i w kwietniu – aż 25 tys.
Stanowiło to ponad 50 proc. wszystkich pożarów traw w ubiegłym
roku. – Dlatego właśnie teraz chcemy dotrzeć z naszą kampanią
do jak największej liczby osób, aby działać prewencyjnie, bowiem
odbudowa lasu po pożarze trwa dziesiątki, a spalonych torfowisk
setki lat – powiedział gen. brygadier Leszek Suski.

W ramach kampanii „STOP pożarom traw” działa także strona
internetowa www.stoppozaromtraw.pl – można na niej znaleźć
wszystkie informacje o akcji oraz pobrać materiały edukacyjne. 
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Walka z po˝arami traw

O gaszeniu w SGSP

W szczelnie wypełnionej auli Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
25 marca odbyło się seminarium „Współczesne działania

gaśnicze – szkolenie, zagrożenie i taktyka”. Jego organizatorem było Koło
Naukowe Działań Gaśniczych SGSP. Seminarium otworzyli dziekan Wydziału
Bezpieczeństwa Pożarowego st. kpt. dr inż. Piotr Tofiło oraz prezes koła sekc.
pchor. Aleksander Łukawski. 

Prelegenci omówili wiele interesujących zagadnień, obejmujących szeroki
zakres działań gaśniczych. Poruszono tematy związane z zaopatrzeniem
wodnym oraz całym spektrum problematyki pożarów wewnętrznych.
W kuluarach można było usłyszeć dyskusje będące rozwinięciem poruszanych
zagadnień. 

Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem. Obowiązywały
zapisy – niestety z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy
zmuszeni byli odpowiedzieć negatywnie na zgłoszenia prawie setki osób.

Nowy komendant
wojewódzki PSP

Minister spraw wewnętrznych i administracji
Joachim Brudziński z dniem 29 marca powołał 

st. bryg. Marka Bębenka na stanowisko małopolskiego
komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej w Krakowie. Akt powołania w obecności
komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka
Suskiego wręczył mu wiceminister Jarosław Zieliński. 

St. bryg. Marek Bębenek jest absolwentem Szkoły
Chorążych Pożarnictwa (obecnie Szkoła Aspirantów)
w Krakowie. Na długi czas swoje życie zawodowe
związał z Komendą Powiatową PSP w Chrzanowie.
W latach 1983-2016 pełnił tam służbę m.in. jako
zastępca dowódcy JRG, dowódca JRG i komendant
powiatowy PSP. W 2016 r. został powołany
na stanowisko zastępcy małopolskiego komendanta
wojewódzkiego PSP.
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a po czą tek przy po mnij my, że od 2018 r. funk cjo nu je
w obie gu służ bo wym do ku ment o na zwie Wy tycz ne
w spra wie ra mo wych wy ma gań funk cjo nal no -użyt ko -

wych obiek tów straż nic Pań stwo wej Stra ży Po żar nej [1], wpro -
wa dzo ny przez ko men dan ta głów ne go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.
Opi su je on wy ma ga nia, ja kie po win ny speł niać no wo bu do wa ne
obiek ty PSP, a po nad to za wie ra zbiór do brych prak tyk, mo gą cych
po słu żyć ja ko wska zów ki przy prze bu do wie lub zmia nie spo so bu
użyt ko wa nia ist nie ją cych bu dyn ków straż nic. Wska zu je wie le roz -
wią zań sprzy ja ją cych za po bie ga niu nie po żą da nej eks po zy cji. Wśród
wy ma gań ogól nych dla obiek tów PSP znaj du ją się te ze sfe ry wa -
run ków hi gie nicz no -sa ni tar nych i zdro wot nych. 

Ga raż
Do ku ment mó wi m.in. o ko niecz no ści ga ra żo wa nia po jaz dów,

prze cho wy wa nia ŚOI czy też kon ser wa cji i de zyn fek cji sprzę tu oraz
za pew nie nia za ple cza so cjal ne go. W opi sie funk cjo nal nym po szcze -
gól nych czę ści bu dyn ku czy ta my, że ga raż po wi nien być wy po sa żo -
ny w sys te my od cią gu spa lin oraz sys tem de tek cji tlen ku wę gla.
Czym jest bo wiem kil ku krot na (w ska li mie sią ca) eks po zy cja na pro -
duk ty spa la nia w śro do wi sku po ża ro wym w ob li czu co dzien ne go
na ra że nia na spa li ny sil ni ków Die sla, uru cha mia nych pod czas zmia -
ny służ by w nie wen ty lo wa nych ga ra żach bez od cią gów spa lin?
Więk szość po jaz dów po żar ni czych wy po sa żo nych jest w sil ni ki z za -
pło nem sa mo czyn nym, za si la ne ole jem na pę do wym. To mie sza ni -
na róż ne go ro dza ju wę glo wo do rów po wsta ła w wy ni ku pro ce sów
de sty la cji ro py naf to wej. Spa li ny ole ju na pę do we go za wie ra ją du że
ilo ści tlen ku wę gla, wę glo wo do ry oraz WWA.

Tok sycz ne ga zy spa li no we, któ re bez po śred nio po wo du ją utra tę
zdro wia lub na wet śmierć, to za zwy czaj ga zy du szą ce: tle nek wę gla
(CO), cy ja no wo dór (HCN) i dwu tle nek wę gla (CO2) w po łą cze niu z re -
duk cją stę że nia tle nu. W mniej szym stop niu tlen ki azo tu (tle nek azo -
tu NO i dwu tle nek azo tu) oraz ga zy draż nią ce przy czy nia ją się
do as fik sji. As fik sja ozna cza prze rwa nie od dy cha nia lub – bar dziej
ogól nie – wa run ki, w któ rych tkan ki cia ła zo sta ją po zba wio ne tle nu.
Głów nym efek tem wdy cha nia tych ga zów jest wy wo ły wa nie nie do -
tle nie nia tka nek, któ re je śli roz wi nie się w wy star cza ją cym stop niu,
spo wo du je utra tę przy tom no ści, a na stęp nie śmierć [2]. Cza sa mi

owe ga zy spa li no we okre śla ne są ja ko ga zy odu rza ją ce, po nie waż
ich dzia ła nie pro wa dzi do sta nu po rów ny wal ne go ze sta nem nar ko -
zy (stan głę bo kie go otę pie nia lub utra ty przy tom no ści wy twa rza ny
przez lek lub in ną sub stan cję che micz ną). Głów ną funk cją płuc
i ukła du krą że nia jest uzy ska nie i prze no sze nie do tka nek wy star -
cza ją cej ilo ści tle nu oraz usu wa nie dwu tlen ku wę gla. Każ dy z tych
ga zów za kłó ca te pro ce sy po przez róż ne me cha ni zmy, po wo du jąc
hi pok sję tka nek i/lub pod wyż szo ne ci śnie nie par cjal ne dwu tlen ku
wę gla [2]. 

W ga ra żu po win ny zna leźć się także szaf ki na ubra nia, umoż li wia -
ją ce szyb kie za ło że nie ich w trak cie alar mu. Ozna cza to rów nież, że
ga raż zo stał wska za ny ja ko wła ści we miej sce prze cho wy wa nia środ -
ków ochro ny in dy wi du al nej (ŚOI). Wy no sze nie ŚOI po za ga raż jest
jed ną z głów nych przy czyn ska że nia po zo sta łych po miesz czeń. We -
dług ba dań [3] igno ro wa nie za ka zu wno sze nia brud nych ŚOI
do stref czy stych jest przy czy ną te go, że za nie czysz cze nia do cie ra ją
do ta kich po miesz czeń, jak: ko ry ta rze, szat nie czy ste, sa ni ta ria ty,
świe tli ce i kuch nie, sta no wi ska kie ro wa nia czy biu ra. Wpraw dzie ich
ilo ści są róż ne i względ nie ma łe w od da le niu od źró dła (ubra nia
w ga ra żu), ale obec ność w tak nie spo dzie wa nych miej scach, jak
świe tli ca czy biu ra da je du żo do my śle nia w kon tek ście dróg ich roz -
prze strze nia nia się. W wie lu de par ta men tach stra ży po żar nych
na świe cie wpro wa dza się ści sły za kaz wy no sze nia ubrań spe cjal -
nych po za ga ra że.

Straż ni ca po win na dys po no wać myj nią do po jaz dów oraz su -
szar nią wę ży. Ten ostat ni ele ment wy po sa że nia za słu gu je na nie co
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Zapobieganie
no wo two rom (cz. 3)

DA WID SŁU PIK
SZY MON KO KOT -GÓ RA
RA FAŁ PO ROW SKI

W zapobieganiu zachorowaniom na raka nie sposób pominąć
kwestii systemowych i organizacyjnych. Pomagają one ograniczać

ekspozycję na szkodliwe czynniki i zminimalizować ryzyko.

Kadr z fil mu pro mo cyj ne go „NIE dla ra ka w stra ży”, do stęp ne go w ser wi sie YouTube [6]
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wię cej uwa gi. Wę że po żar ni cze, naj czę ściej po kry te róż ne go ro dza -
ju tek sty lia mi, wpro wa dza ne są do śro do wi ska po ża ru i tam chło -
ną za bru dze nia, wni ka ją ce w struk tu rę ma te ria łu. Ich wo że nie
mię dzy miej scem ak cji a straż ni cą po wo du je kon ta mi na cję skry tek.
Do ty ka nie wę ży go ły mi rę ka mi prze no si za bru dze nia na stra ża ków.
Od cin ki wę żo we po win ny zo stać do brze umy te po każ dym po ża -
rze, za nim tra fią po now nie do użyt ku. Przy tej oka zji war to za uwa -
żyć, że pro blem wtór nej kon ta mi na cji jest jed nym z naj trud-
niej szych wy zwań w funk cjo no wa niu stra ży po żar nych i utrzy ma -
niu wła ści wej hi gie ny. Prze no sze nie się za nie czysz czeń i tok syn 
ze środ ków ochro ny in dy wi du al nej stra ża ka (ubrań spe cjal nych,
heł mów, rę ka wic, ko mi nia rek, bu tów, apa ra tów po wietrz nych) oraz
wy po sa że nia (wę ży, prą dow nic, na rzę dzi bu rzą cych itd.) do skry-
tek i ka bin za ło gi wy mu sza ko niecz ność do głęb nej ana li zy pro ble -
mu i wdra ża nia roz wią zań za rów no na po zio mie pro ce sów
w miej scu pra cy, jak i roz wią zań sys te mo wych. Ko niecz ność co ty -
go dnio wej de zyn fek cji ka bi ny za ło gi w sa mo cho dach ga śni czych,
bę dą ca pro po zy cją prze pi su no we li zo wa ne go roz po rzą dze nia

w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny służ by, jest przy kła dem ta kie -
go roz wią za nia sys te mo we go. W ślad za nim idą kon kret ne po trze -
by i roz wią za nia. 

Stre fy
W straż ni cy są też po miesz cze nia ma ga zy no we, kon ser wa cji

sprzę tu ODO czy też sa ni ta ria ty i kuch nie. Na le ży ta dba łość o po -
dział stref na czy ste i brud ne po zwo li na znacz ne ogra ni cze nie prze -
do sta wa nia się sub stan cji do tych miejsc. Po mo gą w tym rów nież
ko lej ne po miesz cze nia wska za ne we wspo mnia nym do ku men cie,
jak szat nia czy sta czy mo duł brud ny – czy sty stra żak (szat nia prze -
pu sto wa). 

Przy kła do wo w KP PSP w Lwów ku Ślą skim od da no w ostat nim
cza sie do użyt ku po miesz cze nia do kon ser wa cji ubrań spe cjal nych
dla stra ża ków po wia tu lwó wec kie go. No wo cze sny ze staw do pra -
nia, im pre gna cji i de zyn fek cji oraz su sze nia ubrań spe cjal nych skła -
da się z pral ki bęb no wej wy po sa żo nej w sys tem wa że nia wsa du
i au to ma tycz ne go do sto so wa nia ilo ści wo dy oraz ener gii nie zbęd -
nej do prze pro wa dze nia cy klu pra nia. Urzą dze nie wy po sa żo ne jest
w ze staw czte rech ze wnętrz nych pomp, au to ma tycz nie do zu ją cych

che micz ne środ ki pio rą ce dla ubrań spe cjal nych sto so wa nych
w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, tj. al ka licz ne środ ki wspo ma ga ją ce
pra nie, ba zo we środ ki pio rą ce, środ ki im pre gnu ją ce i środ ki de zyn -
fe ku ją ce. W skład ze sta wu wcho dzi też su szar ka bęb no wa z sys te -
mem po mia ru wil got no ści, chro nią cym przed prze su sze niem
ob ra bia nych wy ro bów. W ze sta wie moż na jed no cze śnie prać trzy
kom ple ty ubrań spe cjal nych. Pra nie z im pre gna cją i su sze niem trwa
ok. 1,5 godz. Do dat ko wo w urzą dze niach moż na wy ko ny wać de zyn -
fek cję i su sze nie 12 ma sek do apa ra tów OUO. Kosz ty in we sty cji zo -
sta ły po kry te przy udzia le fi nan so wym ko men dan ta wo je wódz kie go
PSP we Wro cła wiu, Po wia to we go Sto wa rzy sze nia Ini cja tyw Go spo -
dar czych w Lwów ku Ślą skim, sta ro sty po wia tu lwó wec kie go, bur mi -
strzów gmi ny i mia sta Lwó wek Ślą ski, mia sta i gmi ny Mirsk, gmi ny
i mia sta Gry fów Ślą ski, gmi ny i mia sta Lu bo mierz oraz mia sta i gmi -
ny we Wle niu. Stra ża cy sa mo dziel nie wy ko na li re mont po miesz czeń,
oszczę dza jąc w ten spo sób ok. 30 tys. zł. Z moż li wo ści pra nia i su -
sze nia ubrań oraz de zyn fek cji sprzę tu bę dą ko rzy sta li stra ża cy PSP
i OSP z te re nu po wia tu. Jest to przy kład lo kal nej współ pra cy mię dzy

PSP i OSP oraz wy raz zro zu mie nia prze ło żo nych i współ pra cow ni -
ków dla po trzeb stra ża ków.

W szat ni czy stej na le ży prze cho wy wać m.in. ubra nia ko sza ro we.
Wy pa da za zna czyć, że na dal po wszech na prak ty ka no sze nia ubrań
ko sza ro wych pod ubra nia mi spe cjal ny mi do po ża rów spra wia, że są
one rów nież za nie czysz czo ne. Sto so wa nie bie li zny pod ba rie ro wej
znacz nie uła twia utrzy ma nie re żi mów hi gie ny. Szat nia prze pu sto wa
za pew nia moż li wość umy cia, de zyn fek cji, pra nia i czysz cze nia ŚOI
(przy kład opi sa ny po wy żej). Po win na być zlo ka li zo wa na w po bli żu
ga ra ży oraz po miesz czeń do pra nia, de zyn fek cji i utrzy ma nia hi gie -
ny. Ta kie roz wią za nie sys te mo we, sku pia ją ce po trzeb ne urzą dze nia

Przy kła dem po dzia łu po miesz czeń jed nost ki na stre fy jest JRG 7 w War sza wie

Pomieszczenie do konserwacji ubrań specjalnych wraz z pralką i suszarką, KP PSP w Lwówku
Śląskim
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i funk cje w jed nym miej scu, jest klu czo wym ele men tem utrzy ma nia
czy sto ści. Ko lej nym, nie mniej waż nym, jest edu ka cja je go użyt kow -
ni ków i ich świa do me, zdy scy pli no wa ne oraz od po wie dzial ne sto -
so wa nie się do obo wią zu ją cych pro ce sów i za sad. Żad na bo wiem
in we sty cja nie za pew ni osią gnię cia za mie rzo nych skut ków bez użyt -
kow ni ków ro zu mie ją cych i wdra ża ją cych w ży cie przy ję te pro-
ce du ry.

Rak – cho ro ba za wo do wa stra ża ków?
W Ka na dzie, USA czy Au stra lii rak jest uzna ny za cho ro bę za wo -

do wą. W pierw szej czę ści te go cy klu wy mie nia li śmy ro dza je no wo -
two rów, któ rych zwięk szo ne wy stę po wa nie wśród stra ża ków
po twier dza ją licz ne ba da nia na uko we. W tych kra jach jest to pod -
sta wą do wy pła ty od szko do wa nia stra ża kom i ich ro dzi nom. Nie ste -
ty nie w Pol sce [5]. W tym miej scu na le ży pod kre ślić, jak waż ne jest
pod ję cie sta rań o wpro wa dze nie po dob nych za sad okre śla nia cho -
rób no wo two ro wych ja ko cho rób zwią za nych ze służ bą. Po speł -
nie niu okre ślo nych wa run ków (np. 10 lat służ by na sta no wi sku zwią -
za nym z bez po śred nim udzia łem w ak cjach ra tow ni czo -ga śni czych
w przy pad ku ra ka mó zgu) stra żak po wi nien otrzy mać wspar cie
od pań stwa.

Dzia ła nia sys te mo we
Dzia ła nia od dol ne i wy si łek wie lu stra ża ków nie jest od osob nio -

ny. War to pod kre ślić i uwy pu klić dzia ła nia stro ny służ bo wej. Po -
za wspo mnia ny mi na po cząt ku wy tycz ny mi w spra wie bu do wy
straż nic na le ży przy po mnieć o kon fe ren cji do ty czą cej cho rób za wo -
do wych wśród stra ża ków, któ ra od by ła się w paź dzier ni ku 2015 r.
w SGSP (ma te ria ły do zna le zie nia po wpi sa niu w Go ogle ha sła „spo -
tka nie z za gra nicz ny mi eks per ta mi po świę co ne cho ro bom za wo do -
wym wśród stra ża ków”). 

W pro gra mie szko le nia ga sze nia po ża rów we wnętrz nych wpi sa -
no za gad nie nia zwią za ne z hi gie ną stra ża ków. Był to je den z pierw -
szych do ku men tów sank cjo nu ją cych uży wa nie pół ma sek za bez-
pie cza ją cych przed wdy cha niem py łu czy rę ka wi czek ni try lo wych,
po zwa la ją cych na ogra ni cze nie ska że nia skó ry dło ni. Na pły wa ją ce
ze śro do wi ska stra żac kie go in for ma cje po twier dza ją, że w mi nio -
nych la tach za kup nie któ rych środ ków ochro ny in dy wi du al nej (np.
pół ma sek) był utrud nio ny lub nie moż li wy, gdyż dys po nen ci bu dże -
tu nie wi dzie li dla nie go uza sad nie nia. Dziś te go ty pu dzia ła nia zo -
sta ły przy ję te ja ko nor ma i już tyl ko nie licz nych, mniej świa do mych
stra ża ków dzi wi no sze nie ma se czek czy rę ka wi czek.

Na uwa gę za słu gu je rów nież fakt, że w pro jek cie no we li zu ją cym
roz po rzą dze nie do ty czą ce bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy stra ża -
ków w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej po ja wia ją się za pi sy m.in. o ko -
niecz no ści dba nia o czy stość ka bin sa mo cho dów bo jo wych. W sie ci
uka zu ją się i chęt nie udo stęp nia ne są mię dzy stra ża ka mi wszel kie
wzmian ki o za ku pach pół ma sek fil tru ją cych czy pra lek przez ko men -
dy wo je wódz kie. Ko men dant głów ny Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
ob jął rów nież pa tro na tem ho no ro wym ostat nią edy cję mię dzy na -
ro do wej kon fe ren cji „Po ża ry we wnętrz ne” w Olsz ty nie, pod czas 
któ rej pre lek cję wy gło si ła m.in. prof. An na Stec – znaw czy ni pro ble -
ma ty ki tok sycz nych za gro żeń w po ża rach.

Gdzie war to szu kać in for ma cji?
Nie spo sób przed sta wić tu taj wszyst kich in for ma cji do ty czą cych

po ru sza ne go za gad nie nia, ze wzglę du na je go szcze gó ło wość i wie -

lo wąt ko wą na tu rę. Dla te go przed sta wia my wy bra ne, naj bar dziej 
in te re su ją ce miej sca w sie ci, w któ rych moż na uzu peł nić wie dzę:
 www.cfbt.pl – stro na po świę co na sze ro kie mu spek trum za gad -
nień zwią za nych z po ża ra mi we wnętrz ny mi. Od co naj mniej 6 lat
rów nież po przez me dia spo łecz no ścio we słu ży po pu la ry za cji pro fi -
lak ty ki  ra ko wej. Or ga ni zo wa ne przez tę ini cja ty wę spo łecz ną ak cje
in for ma cyj ne do tar ły do ty się cy stra ża ków PSP i OSP na te re nie 
kra ju.
 www.mun dur nie zbro ja.pl – szcze gól nie po le ca na, bo skie ro -
wa na wła śnie do stra ża ków kam pa nia edu ka cyj na Fun da cji
OnkoCafe – Ra zem Le piej, peł na cie ka wych tre ści. Szcze gól nie in te -
re su ją ce są wska zów ki do ty czą ce za le ca nych ba dań okre so wych
(prze sie wo wych) dla po szcze gól nych grup wie ko wych i spo so bów
sa mo ba da nia. Fun da cja pla nu je w nie da le kiej przy szło ści or ga ni za -
cję warsz ta tów edu ka cyj nych na te re nie Pol ski dla stra ża ków oraz
ich ro dzin.

 Film pro mu ją cy ak cję „NIE dla ra ka w stra ży” – do stęp ny m.in.
w ser wi sie YouTube (https://youtu.be/BUK5GIgwhog), świet ne na -
rzę dzie przed sta wia ją ce w pro sty spo sób pro ble ma ty kę ra ka w stra -
ży. Tu taj szcze gól ne po dzię ko wa nia na le żą się To ma szo wi
Kna pi ko wi, któ ry uży czył nie od płat nie swo je go gło su ja ko lek tor.
Dzię ku je my rów nież Jo na tha no wi We is so wi za mo dy fi ka cję i spo l-
sz cze nie fil mu. Pu bli ka cją tej pro duk cji na swo ich stro nach in ter ne -
to wych za in te re so wa nych jest co raz wię cej jed no stek or ga-
ni za cyj nych Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.
 Chcie li by śmy go rą co po le cić stro ny: www.12spo so bow naz dro -
wie.pl czy www.on ko lo gia.org.pl, gdzie znaj du ją się m.in. in for ma -
cje na te mat zdro we go try bu ży cia i za po bie ga nia za cho ro wa niom
na cho ro by no wo two ro we (i nie tyl ko). Na dru giej z wy mie nio nych
stron za miesz czo ne zo sta ły do dat ko wo da ne do ty czą ce epi de mio -
lo gii no wo two ro wej w Pol sce.
 Na stro nie www.dro ga ra tow ni ka.pl/nie -dla -ra ka -stra zy zna leźć
moż na sta le uzu peł nia ne in for ma cje, opra co wa nia ba dań oraz pod -
su mo wa nie obec nej wie dzy na te mat za cho ro wań na no wo two ry
wśród stra ża ków w ję zy ku pol skim. Moż na rów nież po brać pla ka ty,
a tak że pre zen ta cje do wy ko rzy sta nia pod czas szko le nia we wła -
snych jed nost kach OSP/PSP.

Stra żak jest czło wie kiem...
... i jak każ de go czło wie ka do ty czą go zwy kłe ludz kie czyn ni ki

sprzy ja ją ce po wsta wa niu róż nych cho rób. Pa mię taj my, że za rów no
zdro wa die ta, brak na ło gów, jak i zdro we na wy ki w pra cy ma ją naj -
więk szy wpływ na na sze zdro wie (styl ży cia).
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Stra ża cy wbrew po wszech nej opi nii nie gi ną tak czę sto na służ -
bie, jak z po wo du niej (You don’t die on du ty, but you die be cau se of
du ty – sło wa Tom my’ego Ba ek ga ar da Kja era, pre zy den ta Duń skie go
Sto wa rzy sze nia Ra ka w Stra ży). Stra żak mu si być czuj ny i od po wie -
dzial ny. Dbaj my o sie bie w co dzien nym ży ciu, nie tyl ko na służ bie,
ale i po za nią!

W pro fi lak ty ce no wo two rów wśród stra ża ków, tak jak i u wszyst -
kich lu dzi, na le ży pa mię tać o re gu lar nych wi zy tach u le ka rza i wy -
ko ny wa niu pod sta wo wych ba dań. Mo że my do nich za li czyć:
 mor fo lo gię krwi – po mo że wy kryć no wo two ry o pod ło żu he ma -
to lo gicz nym,
 ba da nie mar ke rów wą tro bo wych, tj. AST, ALT, GGTP, bi li ru bi ny –
ujaw nia ją cych się w oso czu przy uszko dze niach te go na rzą du,
 ba da nie ogól ne mo czu – obec ne w mo czu czer wo ne krwin ki mo -
gą być pierw szym ob ja wem ra ka pę che rza,
 ozna cze nie po zio mu fos fa ta zy kwa śnej (PSA), bę dą cej mar ke rem
ra ka pro sta ty,
 RTG klat ki pier sio wej, 
 spi ro me trię i USG ja my brzusz nej.

Po za ogól nym ba da niem le kar skim moż na wy róż nić tak że:
 ba da nie zmian skór nych przez der ma to lo ga, szcze gól nie nie re -
gu lar nych zna mion barw ni ko wych,
 ba da nie przez od byt, umoż li wia ją ce stwier dze nie po więk sze nia
pro sta ty oraz wy kry cie nie pra wi dło wo ści w dy stal nej czę ści od byt -
ni cy,
 pod sta wo we ba da nie neu ro lo gicz ne i oku li stycz ne,
 sa mo ba da nie ją der.

Część wy żej wy mie nio nej dia gno sty ki wy ko ny wa na jest w cza sie
ba dań okre so wych, od by wa ją cych się raz do ro ku.

Osob no na le ża ło by wy róż nić ba da nie ko lo no sko po we wcho dzą -
ce w skład Pro gra mu Ba dań Prze sie wo wych Na ro do we go Pro gra mu
Zwal cza nia Cho rób No wo two ro wych.

Zgłoś się na bez płat ne ba da nie ko lo no sko po we or ga ni zo wa ne
przez Na ro do wy Pro gram Zwal cza nia Cho rób No wo two ro wych, 
je śli [4]:
 je steś w wie ku 50-65 lat i nie masz ob ja wów ra ka je li ta gru be go,
 masz ukoń czo ne 40 lat i masz co naj mniej jed ne go krew ne go
pierw sze go stop nia z roz po zna niem ra ka je li ta gru be go, 
 je steś w wie ku 25-65 lat i po cho dzisz z ro dzi ny szcze gól ne go ry -
zy ka.

Te raz czas opo wie dzieć się po jed nej ze stron: bier no ści lub pro -
ak tyw no ści.

str. Da wid Słu pik pełni słu˝b´ w KM PSP w ˚orach, 
mł. bryg. Szymon Kokot-Góra jest zast´pcà naczelnika 

OÊrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie, 
a bryg. dr hab. in˝. Rafał Porowski zast´pcà 

dyrektora CNBOP-PIB 
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Badasz si´?

y ko nu jąc swo je za da nia, po dej mu jesz bar dzo wy so kie
ry zy ko po nie sie nia po waż ne go uszczerb ku na zdro wiu.
Sta ty stycz nie jed nak naj więk szym za gro że niem dla

Two je go ży cia nie jest ogień, a rak! Za wód stra ża ka zde cy do wa nie
zwięk sza praw do po do bień stwo za cho ro wa nia na no wo two ry: pro sta -
ty, mó zgu, skó ry, ją der, jak rów nież szpi cza ka mno gie go i chło nia ka nie -
ziar ni cze go. 

To mnie nie do ty czy?
Więk szość z nas uwa ża, że cho ro ba no wo two ro wa nas nie do ty czy.

Bar dzo sku tecz nie ma mi my sa mych sie bie mi ta mi, że je ste śmy cią gle
za mło dzi na ra ka lub że w na szej ro dzi nie nikt na no wo twór nie cho ro -
wał. Ma my ogrom ną wia rę w obron ną moc na sze go wy spor to wa ne go
cia ła i zdro wej die ty. Nad mier ne za ufa nie do swo ich ge nów i zdro we go
sty lu ży cia osła bia jed nak na szą czuj ność i w kon se kwen cji sta je się bar -
dzo czę sto przy czy ną po waż nych opóź nień w roz po zna niu cho ro by
i pod ję ciu te ra pii. W mo im ga bi ne cie cią gle roz ma wiam z cho ry mi, któ -
rzy za raz po dia gno zie po za głę bo kim szo kiem i nie do wie rza niem czu -
ją się zwy czaj nie oszu ka ni. W ich gło wach ist nia ło prze ko na nie, że są
bez piecz ni. Cho ro ba mo gła do tknąć każ de go, tyl ko nie ich. Oczy wi ście
zdro wy styl ży cia i wie dza na te mat hi sto rii za cho ro wań na ra ka w ro -
dzi nie są bar dzo waż ne. Nie po win ny jed nak usy piać na szej czuj no ści. 

Czuj ność on ko lo gicz na
Czuj ność on ko lo gicz na to umie jęt ność co dzien ne go przy glą da nia

się so bie, wsłu chi wa nia się przez mo ment we wła sny or ga nizm. Wy pra -
co wa ny na wyk sta łe go przy sta wia nia ucha do sa me go sie bie to naj waż -
niej szy ele ment  no wo two ro wej pre wen cji. Wy czu le ni na ko mu ni ka ty
na sze go cia ła, nie prze oczy my pierw szych symp to mów cho ro by. Mo gą
to być zmia ny w wy glą dzie, dłu go utrzy mu ją cy się ka szel, chryp ka, nie -
wy tłu ma czal ny brak sił, spa dek wa gi czy też tyl ko wy dłu ża ją cy się stan
gor sze go sa mo po czu cia. Każ dy z nas po wi nien umieć re gu lar nie prze -
pro wa dzać sa mo ba da nie pier si lub ją der. Ko bie ty po win ny ba dać pal -
pa cyj nie pier si co mie siąc, mię dzy trze cim a dwu na stym dniem cy klu.
W okre sie me no pau zy na le ży wy zna czyć sta ły dzień w mie sią cu na prze -
pro wa dze nie ta kie go ba da nia. Męż czyź ni rów nież raz w mie sią cu po -
win ni ba dać pal pa cyj nie ją dra. Za nie po ko je nie za wsze po win no
wzbu dzić wy czu wal ne zgru bie nie, wy ciek z sut ka, wcią gnię cie skó ry,
asy me tria pier si lub ją der. W ta kich sy tu acjach nie moż na so bie po zwo -
lić na żad ną zwło kę, na le ży na tych miast zgło sić się do le ka rza!

Re gu lar ne ba da nia prze sie wo we
Ba da nia prze sie wo we to ko lej ny krok w bu do wa niu oso bi ste go sys -

te mu obro ny. Na le ży za wsze brać udział w zor ga ni zo wa nych pro gra -
mach ba dań w kie run ku ra ka je li ta gru be go, ra ka pier si, ra ka szyj ki
ma ci cy. Ob cią że nie ge ne tycz ne mu si się wią zać z roz sze rze niem za kre -
su i zwięk sze niem czę sto tli wo ści ba dań prze sie wo wych. Świa do mość
sie bie i swo jej ro li wo bec bli skich oraz pod sta wo wa wie dza to naj sku -

tecz niej szy śro dek uspo ka ja ją cy przed wy ko na niem ba dań prze sie wo -
wych. 

Wza jem ne wspar cie
W dba niu o zdro wie bez cen ne jest wza jem ne wspar cie. W re la cji part -

ner skiej, mał żeń skiej czy ko le żeń skiej re gu lar nie na le ży py tać bli ską nam
oso bę, jak się czu je (ocze ku jąc oczy wi ście szcze rej od po wie dzi). In te re -
so wać się, kie dy by ła na kon tro l nej wi zy cie u le ka rza i mo ty wo wać ją
do dzia ła nia, je że li za nie dbu je tę spra wę. Ta kie sta łe za in te re so wa nie mo -
że ura to wać ży cie ko goś z naj bliż szych nam lu dzi.

Czy ra ka moż na unik nąć?
Na cho ro bę no wo two ro wą mo że za paść każ dy z nas, nie za leż nie

od wie ku i for my fi zycz nej. Oczy wi ście sto so wa nie się do za le ceń pro fi -
lak ty ki  no wo two ro wej prze kła da się na zmniej sze nie ry zy ka za cho ro -
wa nia. Oce nia się, że aż do 70% no wo two rów zło śli wych zwią za ne jest
z nie zdro wym sty lem ży cia, któ re go czę ścią mo że być wie lo let nia eks -
po zy cja za wo do wa lub śro do wi sko wa. Cał ko wi te po rzu ce nie pa le nia,
utrzy ma nie pra wi dło wej ma sy cia ła, zdro wa die ta, zmi ni ma li zo wa nie
spo ży cia al ko ho lu i uni ka nie nad mier nej eks po zy cji na słoń ce oraz
przede wszyst kim dba nie o hi gie nę psy chicz ną to pod sta wo we przy ka -
za nia pre wen cji ra ko wej. W pra cy ni gdy nie wol no za po mi nać o od po -
wied niej ochro nie przed dzia ła nia mi sub stan cji ra ko twór czych. Do ty czy
to w szcze gól ny spo sób za wo du stra ża ka. Stra ża cy jak nikt in ny mu szą
nie tyl ko dbać o prze strze ga nie pod sta wo wych re guł zwią za nych z wy -
ko ny wa niem swo je go za wo du, ale rów nież mieć peł ną wie dzę na te mat
nie bez po śred nich za gro żeń dla zdro wia i ży cia, mo gą cych wy wo łać sku -
tek wie le lat póź niej. 

Ry zy ko za cho ro wa nia na cho ro bę no wo two ro wą na pew no ogra-
ni czy:
 uży wa nie wy po sa że nia ochron ne go przez ca ły czas trwa nia ak cji ra -
tow ni czej, a za wsze apa ra tu od de cho we go w sy tu acji bez po śred nie go
za an ga żo wa nia w ak cję, 
 po dej mo wa nie nie zwłocz nych dzia łań od ka ża ją cych – nie dłu żej niż
go dzi nę po za koń cze niu ak cji na le ży wziąć prysz nic,
 nie zwłocz na zmia na odzie ży po za koń cze niu eks po zy cji na ogień lub
in ne za nie czysz cze nia, pra nie ubra nia ochron ne go po ak cji, a je śli to nie -
moż li we – je go sku tecz ne wy izo lo wa nie,
 po zo sta wa nie w od po wied niej od le gło ści od spa lin z sa mo cho dów
ga śni czych,
 wie dza, na ja kie sub stan cje nie bez piecz ne by ło się wy eks po no wa -
nym w cza sie ak cji ra tow ni czej.

Mun dur to nie zbro ja. Stra ża ku, two je ży cie ura tu je w przy szło ści dzi -
siej sza świa do mość, wie dza i przede wszyst kim od po wied nie za cho wa -
nie w sy tu acjach moż li wej eks po zy cji. 

Ad rian na So bol – psy cho on ko log Fun da cji OnkoCafe, pra cow nik 
na uko wo -dy dak tycz ny War szaw skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go
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Na co dzień ratujesz życie i zdrowie innych
ludzi – czy z taką samą determinacją dbasz

o siebie, o swoje zdrowie?
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y tycz ne są skie ro wa ne do te -
re no wych sze fów obro ny cy -
wil nej (wo je wo dów, wój tów,

bur mi strzów, pre zy den tów miast) od po -
wie dzial nych za pla no wa nie prze strzen ne
i wpro wa dza ją wie le re gu la cji istot nych
z punk tu wi dze nia ochro ny lud no ści. 

Współ cze sne bu dow le
ochron ne
In ży nie ria schro no wa w na szym kra ju

by ła roz wi ja na już w cza sach przed wo jen -
nych, kie dy w Eu ro pie za czę to do strze gać
no we za gro że nie dla lud no ści – bom by
prze no szo ne przez sa mo lo ty. Bu do wa ne
w Pol sce schro ny pod wzglę dem roz wią zań
tech nicz nych nie od bie ga ły od świa to we -
go po zio mu. Po za koń cze niu II woj ny świa -
to wej pol scy pro jek tan ci schro nów czer pa li
z do świad czeń po nie miec kich, a od lat 50.
XX w. udo sko na la li roz wią za nia tech nicz ne
dzię ki ra dziec kiej do ku men ta cji z prób ją -
dro wych, któ rą uda ło się wów czas po zy -
skać. Do po cząt ku lat 90. XX w. kra jo we
za kła dy pro du ko wa ły wszyst kie nie zbęd ne
ele men ty wy po sa że nia schro nów, po cząw -
szy od spe cja li stycz nych drzwi po urzą dze -
nia fil tro wen ty la cyj ne. Licz ba tych za -
kła dów oraz ich moż li wo ści prze ro bo we
by ły jed nak nie wy star cza ją ce. Da ne o po -
trze bach przed sta wia no w pla nach opra co -
wy wa nych na po zio mie wo je wództw (Plan
na Rok Ob li cze nio wy za stą pio ny póź niej
Pla nem Mo bi li za cji Go spo dar ki – tzw.
PMG). Uwzględ nia ły one po trze by zwią za -
ne z moż li wo ścią prze trwa nia lud no ści

w wa run kach woj ny. Prze wi dzia ne by ły tak -
że pew ne środ ki fi nan so we na utrzy ma nie
li nii pro duk cyj nych. Obec nie for ma PMG
ule gła zmia nie i do ty czy on po trzeb MON.

Przez ca ły okres PRL licz ba bu dow li
ochron nych by ła nie wy star cza ją ca w sto -
sun ku do po trzeb. Roz po czę cie bu do wy
obiek tów ochron nych na więk szą ska lę pla -
no wa no do pie ro w sy tu acji pod wyż sze nia
sta nu go to wo ści obron nej pań stwa. Pla no -
wa no wte dy wy ko rzy sta nie żel be to wych
pre fa bry ka tów uży wa nych w sys te mach
bu dow nic twa wiel ko pły to we go. Po trze by
ma te ria ło we do ty czą ce schro nu lub ukry -
cia by ły okre ślo ne w sto sow nych wy daw -
nic twach Mi ni ster stwa Bu dow nic twa, Go-
spo dar ki Prze strzen nej i Ko mu nal nej.

Po roz wią za niu Ukła du War szaw skie go
po li ty ka świa to wa we szła w no wy okres,
jesz cze do nie daw na oce nia ny ja ko trwa ły
po kój. Sta ny Zjed no czo ne zna czą co zre du -
ko wa ły swo ją obec ność woj sko wą w Eu ro -
pie, a tak że wy dat ki na ce le woj sko we.
W miej sce za gro żeń zwią za nych z kon flik -
ta mi zbroj ny mi po ja wi ły się te wy ni ka ją ce
z roz ma itych ka ta strof. Pla no wa nie sił
i środ ków ukie run ko wa no więc na prze ciw -
dzia ła nie skut kom hu ra ga nów, po wo dzi,
trzę sień zie mi itp., a tak że np. za gro że niom
ter ro ry zmem [1]. W tym cza sie w Pol sce zro -
dzi ło się no we spoj rze nie na za gro że nia,
któ re za owo co wa ło usta wą o za rzą dza niu
kry zy so wym [2] i prze nie sie niem cię ża ru
za dań z obro ny cy wil nej do za rzą dza nia
kry zy so we go. W do dat ku uchy lo no wie le
istot nych ak tów praw nych zwią za nych

z obro ną cy wil ną, nie two rząc w ich miej -
sce no wych roz wią zań. Pra ce nad ure gu lo -
wa niem praw nym ob sza ru obro ny cy wil nej
są pro wa dzo ne od wie lu lat. 

Kon flikt zbroj ny na Ukra inie, anek sja
Kry mu przez Ro sję czy pro wo ka cje woj sko -
we w pań stwach bał tyc kich zwe ry fi ko wa ły
po gląd o rze ko mym bra ku za gro żeń mi li -
tar nych w Eu ro pie. Na wet je śli lud ność nie
sta no wi głów ne go ce lu ata ku mi li tar ne go,
to i tak na ogół po no si du że ofia ry, rów nież
w przy pad ku sto so wa nia tak zwa nej bro ni
in te li gent nej [3, 4]. Ostat nie do świad cze nia
z woj ny w Gru zji, na Ukra inie i w Sy rii po ka -
za ły, że je śli licz ba schro nów jest nie do sta -
tecz na, na wet pro ste ukry cia, o ma łym
stop niu osłon no ści, za bez pie cza ją ce tyl ko
przed odłam ka mi i za gru zo wa niem, mo gą
ochro nić ży cie i zdro wie, np. w przy pad ku
ostrza łu ar ty le ryj skie go [5]. Na ziem ne, nie -
osło nię te czę ści bu dyn ków ta kiej ochro ny
nie za pew nia ją.

Wy tycz ne ja ko tym cza so we
roz wią za nie
Bu dow le ochron ne, czy li schro ny i ukry -

cia, są wciąż uwa ża ne za naj sku tecz niej szy
zbio ro wy śro dek ochro ny przed bro nią ma -
so we go ra że nia oraz kon wen cjo nal ny mi
środ ka mi ra że nia. Obo wią zek przy go to wa -
nia i or ga ni zo wa nia bu dow li ochron nych na -
kła da na pań stwa stro ny art. 61 pkt 3 Pro -
to ko łu I Kon wen cji ge new skiej. Po nie waż
Pol ska ra ty fi ko wa ła Kon wen cję, okre ślo ne
w niej za da nia po win ny by ły prze kła dać się
na prze pi sy pra wa kra jo we go. W prze ci wień -
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PA WEŁ KWIAT KOW SKI
MI CHAŁ SZA FRA¡ SKI Schro ny
i ukry cia dla lud no Êci

4 grudnia 2018 r. weszły w życie wytyczne szefa Obrony Cywilnej
Kraju w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa

ochronnego. To pierwszy taki dokument wydany od 1985 r.

W



stwie do więk szo ści kra jów Unii Eu ro pej skiej
w Pol sce bra ko wa ło jed nak od po wied nich
re gu la cji, po nie waż obo wią zu ją ce do tej po -
ry prze pi sy utra ci ły moc, a no we nie we szły
w ży cie. Choć trud no w to uwie rzyć,
od lat 90. XX w. w pol skim pra wie nie obo -
wią zy wa ła żad na de fi ni cja bu dow li ochron -
nej, schro nu czy ukry cia, choć na szcze blu
sze fa OCK po dej mo wa ne by ły sto sow ne pró -
by unor mo wa nia tej de fi ni cji [6].

Nie okre ślo no tak że wy ma gań tech nicz -
nych uwzględ nia ją cych spe cy fi kę te go ty -
pu obiek tów bu dow la nych, za sad ich
eks plo ata cji, utrzy ma nia itp. W ostat nich la -
tach stosunek miejsc w bu dow lach ochron -
nych do licz by miesz kań ców spa dł w Pol sce
po ni żej 3%, co sta no wi je den z naj niż szych
wskaź ni ków w Eu ro pie. Dla po rów na nia
w Szwe cji znaj du je się po nad 65 tys. schro -
nów i ukryć dla 7 mln osób, co sta no wi oko -
ło 85% lud no ści kra ju [7]. W więk szo ści
państw NATO sto su je się roz wią za nia tech -
nicz ne do sto so wa ne do po trzeb i moż li wo -
ści, w tym na wet ukry cia o bar dzo ma łym
stop niu osłon no ści, a tak że obiek ty schro -
no we róż nej od por no ści, do sto so wa ne
do szer szych pro gra mów osło no wych.

W lip cu 2012 r. de cy zją ko men dan ta
głów ne go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej 
– sze fa Obro ny Cy wil nej Kra ju po wo ła no
ze spół do opra co wa nia „Kon cep cji kie run -
ków dzia łań w za kre sie bu dow nic twa
ochron ne go w Pol sce” [8]. W skład ze spo łu
wcho dzi li przed sta wi cie le Biu ra ds. Ochro -
ny Lud no ści i Obro ny Cy wil nej Ko men dy
Głów nej PSP, Woj sko wej Aka de mii Tech -

nicz nej, Głów ne go Urzę du Nad zo ru Bu do-
w la ne go, Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz -
nych oraz in nych in sty tu cji. Opra co wa ny
przez ze spół do ku ment zo stał osta tecz nie
za ak cep to wa ny przez Mi ni ster stwo Spraw
We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji w stycz -
niu 2017 r. i skie ro wa ny do re ali za cji [9]. 

W oce nie MSWiA wa run kiem wstęp nym
do roz wo ju bu dow nic twa ochron ne go
w Pol sce jest przy go to wa nie prze pi sów
praw nych. Za twier dze nie „Kon cep cji…”
umoż li wi ło pod ję cie ofi cjal nych prac w tym
kie run ku i przy go to wa nie pro po zy cji roz wią -

zań praw nych, któ re pier wot nie mia ły zna -
leźć się w pro jek to wa nej usta wie o ochro nie
lud no ści i obro nie cy wil nej oraz roz po rzą dze -
niu do usta wy [10]. Z uwa gi na brak wspo -
mnia nej usta wy szef Obro ny Cy wil nej Kra ju,
ko rzy sta jąc z usta wo wych kom pe ten cji, wy -
dał „Wy tycz ne w spra wie za sad po stę po wa -
nia z za so ba mi bu dow nic twa ochron ne go”.
Do ku ment sta no wi tzw. akt praw ny o mo cy
we wnętrz ne go obo wią zy wa nia. Ozna cza to,
że je go za pi sy są kie ro wa ne do te re no wych
sze fów obro ny cy wil nej (wo je wo dów, wój -
tów, bur mi strzów, pre zy den tów miast). 
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Bu do wa ukry cia pod czas II woj ny świa to wej. Po trze ba bu do wy schro nów i ukryć dla lud no ści by ła za wsze na tu ral nie po bu dza na wzro stem za gro że nia
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Ty po wy za kres in ge ren cji ak tu pra wa
we wnętrz ne go obej mu je re gu la cję struk tu -
ry or ga ni za cyj nej in sty tu cji, wza jem ne re la -
cje mię dzy pod mio ta mi tej struk tu ry (np.
szef OCK – szef OC wo je wódz twa) oraz spo -
sób re ali za cji wy zna czo nych kom pe ten cji,
a w szcze gól no ści za sa dy wska zu ją ce, w ja -
ki spo sób ma ją być sto so wa ne nor my
praw ne po wszech nie obo wią zu ją ce [11].
Wy tycz ne, po dob nie jak okól ni ki, in struk cje
i za rzą dze nia obo wią zu ją or gan niż sze go
rzę du w ob rę bie za leż no ści służ bo wej, a ich
prze strze ga nie mo że pod le gać kon tro li
przez or gan wyż sze go rzę du [12]. W wy -
tycz nych nie mo gły się zna leźć prze pi sy za -
re zer wo wa ne dla ustaw i roz po rzą dzeń, tj.
bez po śred nio na kła da ją ce obo wiąz ki na in -
ne pod mio ty, np. oso by pry wat ne. Szer szy

za kres re gu la cji znaj dzie się do ce lo wo
w usta wie i roz po rzą dze niu. 

Za trzy ma nie ten den cji 
spad ko wej
Jed nym z za ło żeń wy tycz nych jest ukie -

run ko wa nie dzia łań na za po bie że nie spad -
ko wi liczby bu dow li ochron nych. Więk szość
spo śród ist nie ją cych obiek tów wznie sio no
kil ka dzie siąt lat te mu, utrzy my wa ne by ły
w róż nym sta nie tech nicz nym, a obec nie
nie kie dy za gra ża ją ży ciu i zdro wiu. W kon -
se kwen cji po stę pu ją ca li kwi da cja czę ści
z nich jest pro ce sem nie uniknio nym. 
Nie któ re z bu dow li ochron nych znaj du ją
się na te re nach prze wi dzia nych pod in we -
sty cje bu dow la ne i ustę pu ją miej sca no wej
za bu do wie. W związ ku z po wyż szym 

za trzy ma nie lub od wró ce nie ten den cji
spad ko wej jest moż li we tyl ko wów czas, je -
że li wzno szo ne bę dą no we bu dow le
ochron ne. Jed nym z ar gu men tów prze ma -
wia ją cych za bu do wą ta kich obiek tów
na szer szą ska lę jest to, że osią gnię cie od -
por no ści pod sta wo wej nie po wo du je istot -
ne go zwięk sze nia kosz tów [13], a w przy -
pad ku kon struk cji żel be to wych (ty pu par -
kin gi pod ziem ne) wy móg ten speł nia ją 
na wet nie któ re ist nie ją ce obiek ty, bez żad -
nych do dat ko wych roz wią zań pod no szą -
cych wy trzy ma łość ele men tów kon struk-
cyj nych. Od por ność pod sta wo wa ozna cza,
że w przy pad ku za wa le nia się na ziem nej
kon dy gna cji bu dyn ku kon struk cja bu dow li
ochron nej wy trzy ma ob cią że nia w po sta ci
gru zu i spa da ją cych ele men tów kon struk -
cyj nych. 

Au to rzy no wych prze pi sów wzo ro wa li
się m.in. na roz wią za niach praw nych obo -
wią zu ją cych na Li twie, gdzie tzw. kon struk -
cje ochro ny zbio ro wej zo sta ły uję te
w Kra jo wym Pla nie Za rzą dza nia Kry zy so -
we go oraz w gmin nych pla nach za rzą dza -
nia kry zy so we go [14]. Na Li twie mi ni mal -
ne za po trze bo wa nie miejsc ochron nych
w gmi nach za le ży od gę sto ści za lud nie nia.
Za ło żo no, że na skut ki awa rii (za gro żeń)
naj bar dziej na ra żo ne są waż ne ośrod ki
prze my sło we oraz du że sku pi ska ludz kie,
gdzie ska lę za gro żeń moż na ła two zwie lo -
krot nić. Na Li twie gmi ny prze wi du ją, że
25-27% miesz kań ców po win no mieć do -
stęp do schro nów i ukryć. W pol skich 
prze pi sach przy ję to po dob ny wskaź nik.
Zgod nie z wy tycz ny mi sze fa Obro ny Cy wil -

MARZEC  2019 /16

RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

W Nor we gii po wsta ją no we schro ny oraz suk ce syw nie mo der ni zu je się sta re bu dow le for ty fi ka cyj ne, wy ko rzy stu jąc ich wła -
ści wo ści osło no we. Na zdję ciu wy re mon to wa na przez wła dze miej skie szcze li na prze ciw lot ni cza z okre su II woj ny świa to wej

De mon taż wy po sa że nia schro nu. Po roz pa dzie Ukła du War szaw skie go za nie dba no spra wy obro ny cy wil nej w na szym kra ju, a wie le do tych cza so wych bu dow li ochron nych zli kwi do wa no



nej Kra ju w gra ni cach ad mi ni stra cyj nych
miast pla no wa nie zbio ro wej ochro ny lud -
no ści po win no być ukie run ko wa ne na do -
ce lo we za pew nie nie miejsc w bu dow lach
ochron nych oraz ukry ciach do do raź ne go
przy go to wa nia dla co naj mniej 25% ogó łu
lud no ści za miesz ku ją cej ob szar ad mi ni -
stra cyj ny da ne go mia sta, z uwzględ nie -
niem pla nów ewa ku acji III stop nia dla
po zo sta łej, nie chro nio nej lud no ści. Jest to
po stu lo wa ny wskaź nik, do któ re go na le ży
dą żyć, kształ tu jąc po li ty kę prze strzen ną
miast i re ali zu jąc no we in we sty cje ce lu pu -
blicz ne go.

Budowle ochronne
w planowaniu przestrzennym
i budynkach użyteczności
publicznej
Zgod nie z obo wią zu ją cą usta wą z 27 mar-

ca 2003 r. o pla no wa niu i za go spo da ro -
wa niu prze strzen nym [15] w pro jek tach
miej sco wych pla nów za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go i de cy zjach o wa run kach
za bu do wy na le ży ob li ga to ryj nie uwzględ -
niać po trze by obron no ści i bez pie czeń stwa
pań stwa. Wy tycz ne wska zu ją sze fom obro -
ny cy wil nej gmin (wój tom, bur mi strzom
i pre zy den tom miast) spo sób uwzględ nia -
nia tych po trzeb. Zgod nie z ni mi szef obro -
ny cy wil nej gmi ny (wójt, bur mistrz, pre-
zy dent mia sta) po wi nien uwzględ niać pla -
no wa nie miejsc w bu dow lach ochron nych

w gra ni cach ad mi ni stra cyj nych miast,
w spo rzą dza nych pro jek tach miej sco wych
pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go i de cy zjach o wa run kach za bu do wy.
Szef obro ny cy wil nej wo je wódz twa (wo je -
wo da) w ra mach oce ny zgod no ści miej sco -
we go pla nu za go spo da ro wa nia prze-
strzen ne go z prze pi sa mi usta wy o pla no -
wa niu i za go spo da ro wa niu prze strzen nym
bę dzie spraw dzał, czy w za pi sach uwzględ -
nio no po trze by obron no ści i bez pie czeń -
stwa pań stwa.

Szef obro ny cy wil nej wo je wódz twa, po -
wia tu oraz gmi ny po wi nien tak że uwzględ -
niać miej sca ochron ne w ukry ciach
pod sta wo wej od por no ści w pro jek tach no -
wo wzno szo nych bu dyn ków uży tecz no ści
pu blicz nej re ali zo wa nych w ra mach in we -
sty cji ce lu pu blicz ne go dla ta kiej licz by
osób (np. in te re san tów, pra cow ni ków, dzie -
ci w pla ców kach przed szkol nych i szkol -
nych), któ ra wy ni ka z za ło żeń pro jek to wych
dla da ne go bu dyn ku lub ze spo łu bu dyn -
ków. Za pis ten ozna cza, że wła ści wy te-
re no wo szef OC bę dzie zo bli go wa ny
uwzględ niać pla no wa nie ukryć na eta pie
pro jek to wa nia no wych urzę dów czy pla có -
wek oświa to wych. Trze ba przy tym wy ja -
śnić, że bu dow le ochron ne za le ca się
pro jek to wać ja ko obiek ty o po dwój nej
funk cji, po zo sta ją ce w cią głym uży ciu, np.
przej ścia pod ziem ne, ko mór ki lo ka tor skie,
sa le ze brań, ma ga zy ny, szat nie, świe tli ce,
obiek ty kul tu ral ne, spor to we, han dlo we,
szko le nio we i in ne. Moż li wość za adap to wa -
nia obiek tu do funk cji ochron nej (do po sa -
że nie w spe cja li stycz ne in sta la cje, zgro ma-

dze nie nie zbęd nych za pa sów wo dy i żyw -
no ści) za le ca się do pie ro w przy pad ku pod -
wyż sze nia sta nu go to wo ści obron nej
pań stwa lub in ne go za gro że nia.

De fi ni cje i nor ma ty wy 
tech nicz ne
W nor ma ty wach tech nicz nych sta no -

wią cych za łącz nik do wy tycz nych wpro wa -
dzo no no wą de fi ni cję bu dow li ochron nej:

„Przez bu dow lę ochron ną na le ży ro zu -
mieć po miesz cze nie lub ze spół po miesz -
czeń prze zna czo nych do ochro ny osób,
urzą dzeń, za pa sów ma te ria ło wych lub in -
nych dóbr ma te rial nych przed skut ka mi
dzia łań zbroj nych, eks tre mal nych zja wisk
po go do wych, ka ta strof eko lo gicz nych,
prze my sło wych lub in nych za gro żeń”.

Bu dow le ochron ne dzie lą się na schro -
ny i ukry cia:
 schron – jest bu dow lą ochron ną o obu -
do wie kon struk cyj nie za mknię tej, her me -
tycz nej, za pew nia ją cej ochro nę osób,
urzą dzeń, za pa sów ma te ria ło wych lub in -
nych dóbr ma te rial nych przed za ło żo ny mi
czyn ni ka mi ra że nia od dzia łu ją cy mi ze
wszyst kich stron;
 ukry cie – jest bu dow lą ochron ną nie -
her me tycz ną, wy po sa żo ną w naj prost sze
in sta la cje, za pew nia ją cą ochro nę osób,
urzą dzeń, za pa sów ma te ria ło wych lub in -
nych dóbr ma te rial nych przed za ło żo ny mi
czyn ni ka mi ra że nia od dzia łu ją cy mi z okre -
ślo nych stron.

Wpro wa dzo no tak że ka te go rie schro -
nów i ukryć po szcze gól nych od por no ści
oraz okre ślo no wa run ki tech nicz ne, ja kim
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Drzwi ochron no -her me tycz ne w schro nach za bez pie cza -
ją przed nad ci śnie niem po wietrz nej fa li ude rze nio wej,
ska że nia mi i po ża ra mi. Aby zwięk szyć sto pień ochro ny
i umoż li wić ko rzy sta nie z wej ścia w at mos fe rze ska żo -
nej, sto su je się je den lub wię cej przed sion ków

Wo je wódz two po mor skie. Schron dla miesz kań ców wy re mon to wa ny przez wspól no tę miesz ka nio wą, peł nią cy funk cję sa li 
ze brań lo ka tor skich



po win ny od po wia dać bu dow le ochron ne.
Są to m.in. ogól ne wy ma ga nia tech nicz ne
i funk cjo nal ne bu dow li ochron nych, szcze -
gó ło we wy ma ga nia w za kre sie od por no ści,
ty po sze reg drzwi ochron no -her me tycz -
nych, wy ma ga nia w za kre sie wen ty la cji,
ochro ny prze ciw po ża ro wej, za opa trze nia
w wo dę i od pro wa dza nia ście ków, za opa -
trze nia w ener gię elek trycz ną, ogrze wa nia
i in ne. No wo ścią są tak że wy ma ga nia dla
piw nic użyt ko wych i ga ra ży z funk cją
ochron ną oraz za le ca ne roz wią za nia
ochron ne w bu dow nic twie jed no ro dzin -
nym. Sto so wa nie tych ostat nich nie jest ob -
li ga to ryj ne, ale za pro po no wa ne roz wią -
za nia mo gą zo stać wy ko rzy sta ne do ochro -
ny wła snej, np. przez oso by za in te re so wa -
ne bu do wą wzmoc nio nej piw ni cy z funk cją
ukry cia. Oma wia ne wy ma ga nia tech nicz ne
ma ją za sto so wa nie pod czas prze bu do wy
lub re mon tów oraz w przy pad ku re ali za cji
no wych bu dow li ochron nych.

Ewi den cje bu dow li 
ochron nych
Ewi den cje bu dow li ochron nych i ukryć

do do raź ne go przy go to wa nia obej mu ją
obiek ty bu dow la ne, któ re ze wzglę du
na swo ją kon struk cję mo gą być bra ne
pod uwa gę przy pla no wa niu miejsc schro -
nie nia. Są to do ku men ty pro wa dzo ne
na uży tek służ bo wy wła ści wych te re no wo

sze fów obro ny cy wil nej, wy ko rzy sty wa ne
na po trze by pla no wa nia obro ny cy wil nej.
Wy tycz ne wpro wa dza ją jed no li te w ca łym
kra ju za sa dy pro wa dze nia ewi den cji bu -
dow li ochron nych oraz pre cy zyj nie okre śla -
ją prze słan ki do ich wy kre śle nia z ewi den cji.
Zmia na kla sy fi ka cji nie wy ma ga uzy ska nia
zgo dy wo je wo dy, a je dy nie pi sem ne go po -
wia do mie nia sta ro sty i wo je wo dy w ce lu
za cho wa nia zgod no ści da nych w ewi den -
cjach pro wa dzo nych na po szcze gól nych
szcze blach. 

Wstęp nie wy ty po wa ne obiek ty pod le -
ga ją wpi sa niu do ewi den cji ukryć do do raź -
ne go przy go to wa nia z urzę du (w ce lach
sta ty stycz nych). Ich ewen tu al ne wy ko rzy -
sta nie na po trze by ochro ny lud no ści prze -
wi du je się do pie ro w sy tu acji pod-
wyż sze nia go to wo ści obron nej pań stwa
lub in ne go za gro że nia, a wcze śniej za le ca
się prze pro wa dze nie oce ny tech nicz nej
przez wy zna czo ną przez wła ści we go te re -
no wo sze fa obro ny cy wil nej (wój ta, bur mi -
strza, pre zy den ta mia sta) oso bę ma ją cą
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W nie któ rych pro jek tach ty po wych bu dyn ków miesz kal nych, zwłasz cza z lat 70. i 80. XX w., uwzględ nia no wy ma ga nia obro ny
cy wil nej. Oprócz ma łych okie nek piw nicz nych ob li ga to ryj nie pro jek to wa no kil ka więk szych otwo rów okien nych, któ re w ra zie
po trze by umoż li wia ją wy ko na nie wyjść za pa so wych

Ty po we wyj ście za pa so we ze schro nu skła da się z tu ne -
lu za koń czo ne go pio no wym szy bem i na ziem nym „ko -
min kiem”, któ ry na ogół peł ni rów nież funk cję za pa so wej
czerp ni po wie trza. Wyj ście za pa so we w mia rę moż li wo -
ści po win no być usy tu owa ne po za stre fą pro gno zo wa -
ne go za gru zo wa nia

Przy kła do we spo so by za bez pie cza nia otwo rów okien nych przed odłam ka mi i po dmu chem fa li ude rze nio wej we dług wy tycz -
nych sze fa OCK
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upraw nie nia do peł nie nia sa mo dziel nych
funk cji tech nicz nych w bu dow nic twie.
Uwzględ nie niu w ewi den cji ukryć do do -
raź ne go przy go to wa nia, ze wzglę du na po -
ten cjal nie ko rzyst ne wła ści wo ści osło no we,
pod le ga ją ob li ga to ryj nie trzy ka te go rie
obiek tów bu dow la nych:
 ga ra że wie lo sta no wi sko we o kon struk -
cji żel be to wej za głę bio ne w grun cie przy -
naj mniej czę ścio wo,
 piw ni ce bu dyn ków wy ko na nych w tech -
no lo gii wiel kiej pły ty o wy so ko ści do 5 kon -
dy gna cji na ziem nych włącz nie nad piw -
ni cą,
 na te re nie mia sta sto łecz ne go War sza -
wy – pod ziem ne sta cje me tra, o ile nie zo -
sta ły uję te ja ko bu dow le ochron ne in nych
ka te go rii.

Szef obro ny cy wil nej gmi ny bę dzie usta -
lał z pod le gły mi mu ko mór ka mi or ga ni-
za cyj ny mi urzę du gmi ny (mia sta) tryb
wstęp ne go ty po wa nia obiek tów bu dow -
la nych, z wy ko rzy sta niem ich do stęp nej 
do ku men ta cji. W wy tycz nych okre ślo no
rów nież za sa dy współ pra cy z gmin ny mi 
or ga na mi ar chi tek to nicz no -bu dow la ny mi
w za kre sie prze ka zy wa nia in for ma cji o po -
zwo le niach na bu do wę (roz biór kę, prze bu -
do wę) bu dow li ochron nych.

Ukry cia do do raź ne go 
przy go to wa nia
Zgod nie z no wy mi prze pi sa mi przy bra -

ku do sta tecz nej licz by miejsc w ist nie ją cych
bu dow lach ochron nych prze wi du je się sto -
so wa nie do raź nych ukryć chro nią cych lud -
ność przed moż li wy mi za gro że nia mi.
W okre sie po ko ju do ochro ny przed skut ka -
mi eks tre mal nych zja wisk po go do wych
(hu ra ga nów i trąb po wietrz nych) wy ko rzy -
stu je się po miesz cze nia ist nie ją cych bu-
dyn ków o kon struk cji żel be to wej lub
mu ro wa nej (naj le piej piw ni ce i pod piw ni -
cze nia) lub za wcza su przy go to wa ne do raź -
ne ukry cia w for mie wol no sto ją cej,
chro nią ce przed ob ra że nia mi od spa da ją -
cych ele men tów kon struk cji bu dyn ków
i drzew po ła ma nych sil nym wia trem. Do -
raź ne ukry cia uło żo ne z pre fa bry ko wa nych
prze pu stów ra mo wych, krę gów be to no -
wych lub wy ko na ne w for mie ro wów ziem -
nych (oko pów) chro nią ce przed skut ka mi
eks tre mal nych zja wisk po go do wych są za -
le ca ne na po lach na mio to wych i w ba zach
har cer skich usy tu owa nych w la sach i re jo -
nach za drze wio nych, je śli nie ma tam moż -
li wo ści schro nie nia się w bu dyn kach

mu ro wa nych. Wy ko na nie do raź ne go ukry -
cia na te re nach za rzą dza nych przez Pań -
stwo we Go spo dar stwo Le śne La sy Pań -
stwo we wy ma ga uzgod nie nia przez użyt -
kow ni ka te re nu z wła ści wym te re no wo
nad le śnic twem, któ re wska zu je od po wied -
nią lo ka li za cję ukry cia, spo sób wy ko na nia
go i ro dzaj uży tych ma te ria łów. W przy pad -
ku pod wyż sze nia sta nu go to wo ści obron -
nej pań stwa w ce lu ochro ny przed
za ło żo ny mi czyn ni ka mi ra że nia przy go to -
wu je się do raź ne ukry cia przez ada pta cję
ist nie ją cych obiek tów bu dow la nych lub
w for mie wol no sto ją cej. W za łącz ni ku
do wy tycz nych okre ślo no wy ma ga nia tech -
nicz ne dla ta kich obiek tów, po cząw szy
od wa run ków bez piecz ne go usy tu owa nia
po do kład ne za sa dy wy ko na nia wraz z ry -
sun ka mi.
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Do raź ne ukry cia w for mie ro wów ziem nych (oko pów) o za ry sie ła ma nym są przy dat ne nie tyl ko na po lu wal ki – mo gą ochro -
nić ży cie i zdro wie w ra zie na głe go wy stą pie nia hu ra ga nów lub trąb po wietrz nych w miej scach, gdzie nie ma moż li wo ści zna -
le zie nia ukry cia w bu dyn kach mu ro wa nych. Ich przy go to wa nie nie wy ma ga du żych na kła dów ma te ria ło wych, dla te go szef
OCK za le ca sto so wa nie ta kich obiek tów



aj licz niej sza gru pa zda rzeń, do któ rych dys po no wa ne są jed -
nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej, to miej sco we za gro że nia
w ko mu ni ka cji dro go wej. Ich cha rak ter oraz spe cy fi ka bar -

dzo czę sto sta wia ra tow ni ków w sy tu acji nie mal że bez wyj ścia, wy -
mu sza jąc na nich wy ko ny wa nie nie zwy kle istot nych czyn no ści
i po dej mo wa nie de cy zji pod ol brzy mią pre sją i przy na gro ma dze niu
utrud nia ją cych dzia ła nia czyn ni ków. Do jed ne go z ta kich zda rzeń do -
szło w ma ju 2018 r. w re jo nie ope ra cyj nym Ko men dy Po wia to wej PSP
we Wscho wie. Stra ża cy PSP wspól nie z dru ha mi OSP, przy współ -
udzia le Po li cji oraz ZRM, pro wa dzi li dzia ła nia ma ją ce na ce lu ura to wa -
nie ży cia osób po szko do wa nych w wy pad ku ko mu ni ka cyj nym.
Po za koń cze niu ak cji ra tow ni czej i jej prze ana li zo wa niu dy żur ny sta -
no wi ska kie ro wa nia ko men dan ta po wia to we go PSP, ra tow nik me -
dycz ny nad zo ru ją cy dzia ła nia z za kre su kpp oraz kie ru ją cy dzia ła niem
ra tow ni czym sfor mu ło wa li wnio ski do ty czą ce uspraw nie nia czyn no -
ści po dej mo wa nych w przy pad ku te go ro dza ju trud nych zda rzeń. 

Opis zda rze nia
Do Sta no wi ska Kie ro wa nia KP PSP we Wscho wie o go dzi nie 19.48

wpły nę ła in for ma cja od dy żur ne go Po li cji, zgod nie z któ rą w miej sco -
wo ści od da lo nej o nie speł na 30 km od sie dzi by ko men dy do szło
do wy pad ku dro go we go z udzia łem dwóch sa mo cho dów oso bo -
wych. Zgło szo no zgon jed ne go z uczest ni ków zda rze nia oraz od nie -
sie nie po waż nych ob ra żeń przez ko lej ne trzy oso by po dró żu ją ce
po jaz da mi. La ko nicz ny opis sy tu acji nie prze ka zy wał bar dziej pre cy -
zyj nych da nych. Bio rąc pod uwa gę lo ka li za cję prze strzen ną miej sca
zda rze nia (od ci nek dro gi wo je wódz kiej w te re nie nieza bu do wa nym,
po mię dzy dwo ma są sia du ją cy mi miej sco wo ścia mi) oraz znacz ne od -
da le nie od sie dzi by KP PSP, dy żur ny SK za dys po no wał do zda rze nia
trzy za stę py PSP (GBA – czte ry oso by, GLBA-Rt – trzy oso by oraz
SLRR – jed na oso ba) i usy tu owa ną naj bli żej miej sca zda rze nia jed nost -
kę OSP KSRG (znaj du ją cą się w od le gło ści ok. 6 km w Sła wie) w si le
dwóch za stę pów GBA (każ dy z po sze rzo nym mo du łem ra tow nic twa
tech nicz ne go, łącz nie 10 osób). 

Rów no cze śnie do zda rze nia swo je si ły i środ ki za dys po no wa ła Po -
li cja oraz ze spół ra tow nic twa me dycz ne go po wia do mio ny przez tę
służ bę. W cza sie gdy we zwa ne jed nost ki do cie ra ły na miej sce, dy żur -
ny SK KP PSP sta rał się po zy skać jak naj wię cej in for ma cji, by po sze -
rzyć wie dzę ra tow ni ków o wy pad ku. Jed ną z nich by ło po twier dze nie
za dys po no wa nia na miej sce zda rze nia śmi głow ca LPR oraz dwóch ka -
re tek po go to wia ra tun ko we go. 

Pierw sze in for ma cje z miej sca zda rze nia SK KP PSP otrzy ma ło
od za stę pów OSP, któ re po oko ło 10 min od zgło sze nia do tar ły do ce -
lu: w zde rze niu bra ły udział dwa sa mo cho dy oso bo we, tro je po szko -
do wa nych znaj do wa ło się w sta nie cięż kim, śmierć po nio sła
praw do po dob nie jed na oso ba, si ły i środ ki nie by ły wy star cza ją ce. 
Na stęp nie na miej sce zda rze nia do tarł pierw szy ZRM – je go kie row -
nik prze jął ko or dy na cję me dycz nych dzia łań ra tow ni czych. Ra tow ni -
cy OSP uczest ni czy li w nich pod nad zo rem człon ków ZRM. 

Po przy by ciu na miej sce zda rze nia za stę pów PSP (GBA i GLBA R -t)
kie ro wa nie dzia ła nia mi prze jął za stęp ca do wód cy zmia ny JRG Wscho -
wa. Prze pro wa dził oce nę wtór ną zda rze nia i usta lił, że brał w nim
udział sa mo chód oso bo wy ty pu hatch back (au to trzy drzwio we mar -
ki Hon da Ci vic) i dru gi – ty pu van (mar ki Opel Za fi ra). Pierw szym z nich
je cha ły dwie oso by (kie row ca i pa sa żer ka sie dzą ca na przed nim fo te -
lu), dru gim – trzy (kie row ca, pa sa żer na fo te lu przed nim, pa sa żer
na ka na pie tyl nej bez po śred nio za kie row cą – męż czyź ni w wie ku
od 35 do 50 lat). 

Po jaz dy zde rzy ły się czo ło wo – do szło do ro ze rwa nia Hon dy
na dwie czę ści, przód au ta wraz z sil ni kiem, osią przed nią i ścia ną
gro dzio wą zo stał ode rwa ny od po zo sta łej czę ści sa mo cho du i od -
rzu co ny na od le głość oko ło 15 m. Si ła ude rze nia spo wo do wa ła wy -
rzu ce nie na ze wnątrz kie row cy – męż czy zny w wie ku oko ło 35 lat,
do pro wa dza jąc do wie lo krot nych ude rzeń cia ła o as falt i osta tecz -
nie do zgo nu. Pa sa żer ka (dziew czyn ka w wie ku 12 lat), sie dzą ca
na fo te lu szcząt ko wo trzy ma ją cym się frag men ta rycz nie za cho wa -
nej pod ło gi po jaz du, by ła nie przy tom na, bez od de chu, z wi docz -
ny mi otwar ty mi zła ma nia mi koń czyn dol nych, in ten syw nie krwa -
wią cy mi. 

Dru gi po jazd (Opel Za fi ra) no sił znacz ne śla dy de for ma cji w czę ści
przed niej (prze dział sil ni ko wy, przed nia część prze dzia łu pa sa żer skie -
go) i tyl nej (tyl ne drzwi). Kie ru ją cy au tem był przy tom ny, z za cho wa -
ny mi funk cja mi ży cio wy mi, jed nak do znał wie lu skom pli ko wa nych
ura zów (zła ma nia koń czyn gór nych i dol nych, uszko dze nia twa rzy).
Pa sa żer sie dzą cy na fo te lu przed nim rów nież był przy tom ny, z za cho -
wa ny mi pa ra me tra mi ży cio wy mi, do znał ura zu koń czy ny dol nej oraz
ja my brzusz nej. Oby dwaj by li uwię zie ni w zde for mo wa nym wra ku po -
jaz du. Pa sa żer sie dzą cy na ka na pie tyl nej, bez po śred nio za kie row cą,
na sku tek ob ra żeń po niósł śmierć na miej scu. 

Na miej sce przy był do wód ca JRG we Wscho wie, za po znał się z sy -
tu acją i prze jął do wo dze nie. W po ro zu mie niu z kie ru ją cym me dycz -
nym dzia ła niem ra tow ni czym usta lił prio ry te ty ra tow ni cze:
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PRZE MY SŁAW BE RUS
KA ROL GRZEÂ KO WIAK
WOJ CIECH PO NI ̊ Y
MA TE USZ KO SI¡ SKI

Stu dium p   
Strażacy z KP PSP we Wschowie przeprowadzili akcję ratowniczą podczas

trudnego zdarzenia w komunikacji drogowej. Ich doświadczenia i wnioski
na temat organizacji działań i współpracy między służbami mogą okazać się

cenne z punktu widzenia edukacyjnego i szkoleniowego.
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 uwol nie nie oso by po szko do wa nej z ro ze rwa ne go po jaz du (Hon -
dy) oraz przy stą pie nie do za bie gów ra tu ją cych jej ży cie,
 uwol nie nie oca la łych w Oplu – kie ru ją ce go i pa sa że ra sie dzą ce go
na fo te lu przed nim. 

Dzia ła nia ra tow ni cze
Od mo men tu przy ję cia zgło sze nia dy żur ny Sta no wi ska Kie ro wa -

nia KP PSP we Wscho wie sta rał się po zy skać jak naj bar dziej szcze gó -
ło we in for ma cje na te mat wy pad ku. Nie ste ty da ne, któ re otrzy my wał,
okre śla ły sy tu ację w spo sób nie pre cy zyj ny. Ogra ni cza ło to moż li wość
rze tel nej oce ny ska li zda rze nia oraz osza co wa nie, jak du że si ły i środ -
ki bę dą po trzeb ne pod czas ak cji ra tow ni czej. Dzia ła jąc w tak trud nych
wa run kach, dy żur ny po za dys po no wa niu za stę pów PSP, uwzględ nia -
jąc usy tu owa nie miej sca wy pad ku, na tych miast za alar mo wał po ło żo -
ną naj bli żej jed nost kę OSP. In for ma cje po zy ski wa ne w cza sie do jaz du,
gdy za dys po no wa ne za stę py do cie ra ły do ce lu, prze ka zy wa no im
na bie żą co. 

Uwol nie nie oso by po szko do wa nej znaj du ją cej się w ro ze rwa nym
wra ku Hon dy wy ko na no płyn nie, od ci na jąc pas bez pie czeń stwa przy -
trzy mu ją cy ją na fo te lu. Na stęp nie prze nie sio no ją na no sze ty pu 
de ska, ewa ku owa no do punk tu me dycz ne go oraz przy stą pio no
do udzie la nia kpp, a do ce lo wo po mo cy me dycz nej (ca łość dzia łań
me dycz nych nad zo ro wa na by ła przez le ka rza ZRM). Oso ba po szko -
do wa na w chwi li uwol nie nia po zo sta wa ła nie przy tom na, wi docz ne
by ły zła ma nia otwar te ko ści pisz cze lo wych le wej i pra wej koń czy ny
dol nej oraz ko ści udo wej le wej koń czy ny dol nej, nie wy czu wa no od -
de chu i tęt na. Praw do po dob nie od nio sła tak że wie le ob ra żeń we -
wnętrz nych, bę dą cych na stęp stwem ogrom nej si ły ude rze nia. 

Ra tow ni cy przy stą pi li do za ta mo wa nia krwo to ku ze zła ma nych
koń czyn przez za ło że nie staz tak tycz nych, a na stęp nie do re su scy -
ta cji krą że nio wo -od de cho wej. Czyn no ści ra tow ni cze pro wa dzo ne
by ły wspól nie przez stra ża ków -ra tow ni ków oraz ra tow ni ków ZRM.
Le karz po osłu cha niu po szko do wa nej pod jął de cy zję o od bar cze -
niu od my pręż nej z wor ków opłuc no wych po obu stro nach klat ki
pier sio wej (by ła to jed na z przy czyn za trzy ma nia krą że nia, jed nak
od wra cal na). Po 20 min ma sa żu tęt no na tęt ni cy szyj nej za czę ło być
wy czu wal ne. Kie ru ją cy me dycz nym dzia ła niem ra tow ni czym pod -
jął de cy zję o przy go to wa niu po szko do wa nej do prze nie sie nia
do ka ret ki. Pod czas kon tro li funk cji ży cio wych w trak cie przy go to -
wań tęt no za czę ło słab nąć, a na stęp nie cał ko wi cie za ni kło. Przy stą -
pio no do dal szej re su scy ta cji. Tęt no wra ca ło co kil ka mi nut, lecz
na krót ko. 

Pod czas tych czyn no ści stra ża cy i człon ko wie ZRM ści śle współ -
pra co wa li – stra ża cy od cią ża li ra tow ni ków me dycz nych we wszyst -
kich czyn no ściach, któ re mo gli wy ko ny wać, tak aby ra tow ni cy by li
w sta nie za jąć się bar dziej skom pli ko wa ny mi czyn no ścia mi, wy ni ka -
ją cy mi z za kre su ich upraw nień. Współ pra ca by ła kon ty nu owa -
na po prze nie sie niu po szko do wa nej do ka ret ki, tam po now nie
utra ci ła funk cje ży cio we. Po wyż sze czyn no ści pro wa dzo no łącz nie
przez oko ło 40 min, nie ste ty osta tecz nie po szko do wa na ze wzglę -

du na znacz ny uby tek krwi oraz wie lo na rzą do we ob ra że nia nie prze -
ży ła zda rze nia. 

Uwol nie nie kie ru ją ce go Oplem na stą pi ło przez wy ko na nie do -
stę pu do po szko do wa ne go – wy cię to drzwi i ode pchnię to de skę
roz dziel czą. Na tych miast za jął się nim le karz LPR, któ ry przy po mo -
cy ra tow ni ków OSP Sła wa wy ko nał ba da nie ura zo we oraz za bie gi
ra tu ją ce zdro wie. Po szko do wa ny miał kil ka zła mań koń czyn dol nych
i gór nych oraz uraz bar ków. Po za opa trze niu oraz usta bi li zo wa niu
na no szach ty pu de ska zo stał prze trans por to wa ny śmi głow cem LPR
do od le głe go o oko ło 70 km szpi ta la spe cja li stycz ne go.

Uwol nie nie pa sa że ra sie dzą ce go na fo te lu przed nim trwa ło naj -
dłu żej, co by ło spo wo do wa ne nie sy me trycz ny mi de for ma cja mi 
ka ro se rii po jaz du. Jed no cze śnie na le ży pod kre ślić, że stan po szko -
do wa ne go był sta bil ny i nie stwier dzo no bez po śred nie go za gro że -
nia dla je go ży cia. Czyn no ści ma ją ce na ce lu je go uwol nie nie z wra ku
po jaz du wy ko ny wa li ra tow ni cy z OSP Sła wa pod nad zo rem do wód -
cy zmia ny JRG we Wscho wie. Uwzględ nia jąc stan sa mo cho du, zde -
cy do wał się on na za sto so wa nie me to dy tu ne lo wa nia (po le ga ona
na usu nię ciu ele men tów wy po sa że nia po jaz du wraz z czę ścią frag -
men tów kon struk cyj nych, np. usu wa niu rzę du sie dzeń itp.). Ra tow -
ni cy wy ko rzy sta li na rzę dzia hy drau licz ne ty pu e -drau lik, znacz nie
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po pra wia jąc er go no mię dzia łań. Po wy ko na niu do stę pu do oso by
po szko do wa nej i usta bi li zo wa niu jej na no szach ty pu de ska ewa ku -
owa no ją na ze wnątrz po jaz du i prze ka za no człon kom ZRM, któ rzy
po wy ko na niu oce ny wtór nej jej sta nu zde cy do wa li się na prze trans -
por to wa nie jej do szpi ta la.

Po wyż szy opis w spo sób ogól ny przed sta wia zda rze nie oraz głów -
ne dzia ła nia stra ża ków -ra tow ni ków, nie od da je pre cy zyj nie wszyst -

kich wy ko ny wa nych czyn no ści. Dzia ła nia ra tow ni cze za ję ły oko ło
2,5 godz. Funk cjo na riu sze PSP i Po li cji, człon ko wie ZRM oraz pro ku ra -
tor ści śle współ pra co wa li, by oca lić ży cie jak naj więk szej licz by 
po szko do wa nych. Nie ste ty, z po wo du ogrom nej si ły zde rze nia
i w efek cie znacz nych de for ma cji po jaz dów trzy oso by po nio sły
śmierć, a po zo sta li uczest ni cy wy pad ku od nie śli po waż ne ob ra że nia. 

Pod su mo wa nie 
W zda rze niu tym istot ną ro lę ode gra ły dzia ła nia dru hów jed nost -

ki OSP Sła wa, któ rzy do tar li na miej sce ja ko pierw si i przy stą pi li
do czyn no ści ra tow ni czych. By li w trud nej sy tu acji – sa mo dziel nie,
bez wspar cia in nych pod mio tów mu sie li do ko nać wstęp nej se gre -
ga cji uczest ni ków wy pad ku i udzie lić im po mo cy. O ska li trud no ści
ich za dań świad czy ła choć by zmie nia ją ca się w cza sie re la cja na te -
mat szcze gó łów zda rze nia prze ka zy wa na do sta no wi ska kie ro -
wa nia przez do wód cę za stę pu OSP Sła wa – wie lo krot nie uszcze gó -
ła wiał on swój mel du nek, mó wiąc po cząt ko wo o trzech, a póź niej
dwóch po jaz dach bio rą cych udział w wy pad ku. Roz bież ność in for -
ma cji wy ni ka ła z roz rzu ce nia na du żym te re nie czę ści ka ro se rii po -
jaz dów oraz licz by osób po szko do wa nych usy tu owa nych w róż nych
miej scach. 

Na le ży pod kre ślić, że do zda rze nia do szło w od le gło ści oko ło 30 km
od sie dzi by KP PSP we Wscho wie, ope ra cyj nie za bez pie cza ją cej ten
ob szar. W ce lu za pew nie nia sta łej łącz no ści ze sta no wi skiem kie ro wa -
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Przy bli żo ne roz miesz cze nie po jaz dów bio rą cych udział w zda rze niu oraz usy tu owa nie 
po szko do wa nych w chwi li do jaz du pierw szych SIS na miej sce zda rze nia 

Wnio ski i spo strze że nia do ty czą ce ak cji ra tow ni czej

KDR:
 w sy tu acjach te go ty pu nie zwy kle istot ną ro lę od gry wa szyb -
kość po zy ski wa nia in for ma cji z miej sca zda rze nia, tak by pod czas
do jaz du móc za pla no wać dzia ła nia i przy go to wać się do nich,
 do ko nu jąc oce ny za gro że nia, na le ży przede wszyst kim sta wiać
na pierw szym miej scu ra to wa nie ży cia ludz kie go, czę sto nie ste ty
kosz tem zdro wia po szko do wa ne go (np. gdy pod ję cie dzia łań ra -
tow ni czych wią że się z do pro wa dza niem do po wsta nia u nie go ura -
zów),
 bio rąc pod uwa gę ob cią że nie psy chicz ne ra tow ni ków, na le ży
za pew nić re la tyw nie czę stą ro ta cję, szcze gól nie wśród ra tow ni ków
udzie la ją cych kpp pod czas zda rzeń o cha rak te rze dra stycz nym,
 je śli ma my do czy nie nia z trud ną sy tu acją, dra ma tycz nym zda rze -
niem, na le ży wziąć pod uwa gę moż li wość we zwa nia spe cja li sty, któ -
ry udzie li po mo cy psy cho lo gicz nej uczest ni kom ak cji ra tow ni czej,
 nie sły cha nie waż ną ro lę na miej scu zda rze nia od gry wa ko mu -
ni ka cja przed sta wi cie li współ pra cu ją cych ze so bą służb,
 KDR bądź do wód ca da ne go od cin ka bo jo we go współ pra cu ją -
cy z dru ha mi OSP mu si w pro sty i zro zu mia ły spo sób for mu ło wać
po le ce nia (np. nie na le ży uży wać spe cja li stycz nych sfor mu ło wań
ty pu: tu ne lo wa nie, cross -ra ming, lecz ja sno i pre cy zyj nie okre ślić
pod sta wo we za da nia do wy ko na nia).
Ra tow nik:
 sku tecz ność dzia łań z za kre su kpp oraz po mo cy me dycz nej
w znacz nym stop niu wy ni ka z ja ko ści współ pra cy mię dzy stra ża ka -
mi PSP i OSP a ra tow ni ka mi sys te mu PRM,
 pod czas zda rzeń, pod czas któ rych udzie la na jest kpp, na le ży
wy dzie lić miej sce pro wa dze nia czyn no ści ra tow ni czych za po mo -

cą np. pa ra wa nu, co zwięk sza kom fort pra cy ra tow ni ków, a osta -
tecz nie prze kła da się na sku tecz ność po dej mo wa nych dzia łań,
 roz dzie la jąc za da nia mię dzy ra tow ni ków, ko niecz nie na le ży
usta lić, czy po szcze gól ne oso by są w sta nie wy ko nać da ną czyn -
ność (uwzględ nia jąc ob cią że nie psy chicz ne wią żą ce się z za da -
niem),
 pod czas dzia łań kpp na le ży zwró cić uwa gę na od wra cal ne przy -
czy ny za trzy ma nia krą że nia,
 utrud nie niem w do ko na niu po dzia łu za dań przez kie ru ją ce go
me dycz nym dzia ła niem ra tow ni czym jest brak wie dzy o prze szko -
le niu człon ków OSP w za kre sie kpp – w tej sy tu acji za stę py do cie -
ra ją ce po win ny in for mo wać KDR bądź oso bę funk cyj ną w PPSiS
(punkt przy ję cia sił i środ ków) o po ten cja le przy by łych pod od dzia -
łów.
Dy żur ny PSK:
 znacz nym utrud nie niem pod czas te go ro dza ju zda rzeń są wy -
stę pu ją ce w nie któ rych miej scach po wia tu pro ble my z za pew nie -
niem łącz no ści ra dio wej, co po wo du je wy dłu że nie cza su
prze ka zy wa nia in for ma cji – w przy szło ści za po biec im mo gła by
mo der ni za cja sys te mu łącz no ści, prze bu do wa in fra struk tu ry tech -
nicz nej,
 w zda rze niach o tak wy so kim prio ry te cie ra tow ni czym nie zwy -
kle istot na jest pre cy zyj na wy mia na in for ma cji po mię dzy KDR a sta -
no wi skiem kie ro wa nia,
 w przy pad ku jed no oso bo wych ob sad sta no wisk kie ro wa nia
pod czas ob słu gi zda rzeń szcze gól nie wy ma ga ją cych na le ży za pew -
nić wspar cie w po sta ci ko lej nej oso by, wspo ma ga ją cej pra cę dy -
żur ne go.
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nia in for ma cje prze ka zy wa no po śred nio dro gą ra dio wą z miej sca zda -
rze nia do Punk tu Alar mo we go OSP Sła wa – tam druh funk cyj ny kon -
tak to wał się z SK (wy ni ka ło to z pro ble mów tech nicz nych w łącz no ści
ra dio wej w tej czę ści po wia tu). 

Pod czas dzia łań KDR, bio rąc pod uwa gę znacz ne ob cią że nie psy -
chicz ne oraz wy czer pa nie fi zycz ne ra tow ni ków, w po ro zu mie niu z PSK
we zwał na miej sce zda rze nia ko lej ne si ły i środ ki – w po sta ci trzech za -
stę pów OSP, któ re sta no wi ły za bez pie cze nie po ten cja łu ra tow ni cze go
KDR i by ły do raź nie włą cza ne do dzia łań. Na le ży za zna czyć, że do chwi li
obec nej nie ma przy ję te go spo so bu ozna ko wa nia wśród stra ża ków
OSP ra tow ni ków ma ją cych prze szko le nie z za kre su kpp, co pod czas
opi sy wa nej ak cji ra tow ni czej wy dłu ży ło pro ces przy dzie la nia za dań
no wo przy by łym za stę pom. In nym waż nym wnio skiem, któ ry na su nął
się po prze pro wa dze niu dzia łań, jest ko niecz ność ja sne go i pre cy zyj -
ne go okre śla nia, na czym bę dą po le ga ły wy ko ny wa ne na da nym od -
cin ku bo jo wym czyn no ści – w prze ciw nym ra zie mo że do cho dzić
do sy tu acji, w któ rych ze wzglę du na dra stycz ny cha rak ter zda rze nia
po szcze gól ni ra tow ni cy nie bę dą w sta nie zre ali zo wać za da nia. 

Po uwol nie niu pa sa żer ki Hon dy i przy stą pie niu do udzie la nia jej
po mo cy (ta mo wa nie krwo to ków oraz re su scy ta cja, więk szość czyn -
no ści pro wa dzo na przez stra ża ków pod nad zo rem kie ru ją ce go me -
dycz nym dzia ła niem ra tow ni czym) oraz uwol nie niu kie row cy Opla,
wy ko na niu sta bi li za cji uszko dzo nych koń czyn i sta bi li za cji po szko -
do wa ne go w po zy cji po zio mej na no szach ty pu de ska (pod nad zo -
rem za ło gi LPR) prze pro wa dzo no wtór ny wy wiad SAMPLE
z pa sa że rem Opla. Prze ka zał on in for ma cję o jesz cze jed nej oso bie,
któ ra mia ła je chać au tem. Po wie lo krot nym za pew nie niach ze stro -
ny przy tom ne go po szko do wa ne go de cy zją KDR wy zna cze ni ra to-
w ni cy prze szu ka li ota cza ją cy miej sce zda rze nia pas te re nu
w od le gło ści oko ło 100 m (po la upraw ne po ro śnię te zbo żem). W tym
cza sie po szko do wa ny stwier dził jed nak, że wspo mnia nej wcze śniej
oso by nie by ło w po jeź dzie, co po twier dzi ło prze szu ka nie te re nu.
Prze ka za nie myl nych in for ma cji przez pa sa że ra au ta oka za ło się wy -
ni kiem szo ku po ura zo we go i sil ne go wstrzą su psy chicz ne go.

Pod su mo wu jąc, moż na stwier dzić, że opi sy wa ne zda rze nie by ło
swo istym eg za mi nem wie dzy i umie jęt no ści wszyst kich współ dzia ła -
ją cych pod mio tów, a szcze gól nym wy zwa niem zwłasz cza dla dru hów
OSP Sła wa, któ rzy po ja wi li się na miej scu zda rze nia ja ko pierw si. 
Na le ży pod kre ślić, że wy łącz nie dzię ki ćwi cze niom i wspól nym szko -
le niom stra ża ków PSP i OSP mi mo wszyst ko moż na mó wić o suk ce -
sie ra tow ni ków, któ rzy osta tecz nie oca li li ży cie dwóch osób. Zda rze nie
to wy ka za ło rów nież bra ki w pew nych ob sza rach, któ re wy ma ga ją

uzu peł nie nia – po win no to sta no wić mo bi li za cję do zwięk sze nia licz -
by szko leń kie run ko wych, po ru sza ją cych za gad nie nia z róż nych dzie -
dzin ra tow nic twa. 

W aspek cie funk cjo no wa nia po wia to wych i miej skich sta no wisk
kie ro wa nia opi sy wa ne zda rze nie po ka za ło, że na le ży stwo rzyć re al ne
moż li wo ści kon se kwent ne go do szka la nia się funk cjo na riu szy, włą cza -
jąc ich np. w szko le nia apli ka cyj ne po ru sza ją ce zróż ni co wa ne te ma -
tycz nie za gad nie nia. Po zwo li im to wy pra co wać więk szą ela stycz ność
w po dej mo wa niu de cy zji oraz wy ro bić umie jęt ność per spek ty wicz -
nej oce ny dzia łań ra tow ni czych na miej scu zda rze nia.

mł. bryg. Przemysław Berus jest głównym specjalistà 
w wydziale kształcenia SA PSP w Poznaniu (podczas opisywanego

zdarzenia był dowódcà JRG we Wschowie), 
a w trakcie zdarzenia kierował działaniami ratowniczymi; 

mł. kpt. Karol GrzeÊkowiak to zast´pca dowódcy zmiany JRG,
odpowiadał za uwolnienie poszkodowanego z Opla Zafiry; 

st. sekc. Wojciech Poni˝y jest ratownikiem JRG, 
który nadzorował udzielanie kpp osobie poszkodowanej 

wydobytej z rozerwanego wraku Hondy; 
st. sekc. Mateusz Kosiƒski to dy˝urny stanowiska kierowania,

pełnił słu˝b´ w dniu zdarzenia; 
wszyscy sà funkcjonariuszami KP PSP we Wschowie
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ie wiel kie mia sto po ło żo ne na War -
mii w pół noc nej czę ści po wia tu
olsz tyń skie go, w wo je wódz twie

war miń sko -ma zur skim, ok. 25 km na pół noc
od Olsz ty na, jest sie dzi bą gmi ny miej sko -
-wiej skiej. Zaj mu je ona po wierzch nię
258,69 km2, w 28 miej sco wo ściach i sa mym
mie ście miesz ka ok. 16 tys. osób. Na tym te -
re nie funk cjo nu je dzie więć ochot ni czych
stra ży po żar nych, w tym dwie jed nost ki
dzia ła ją ce w struk tu rach kra jo we go sys te mu
ra tow ni czo -ga śni cze go. 

Prze szłość i te raź niej szość
Hi sto ria do bro miej skiej stra ży po żar nej

roz po czy na się po za koń cze niu II woj ny
świa to wej, w 1946 r. Ini cja to ra mi jej po wsta -
nia by li m.in. Cze sław Je liń ski, Sta ni sław 
Król i Wła dy sław Za jąc. W miej scu, gdzie
przed woj ną funk cjo no wa ła nie miec ka straż
po żar na, po wsta je no wa, pol ska jed nost ka
te re no wej Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Do brym Mie ście. 

Pierw sze wy po sa że nie i umun du ro wa nie
by ło bar dzo skrom ne. Dru ho wie w pierw -
szych la tach dzia łal no ści OSP dys po no wa li 
je dy nie pom pą ręcz ną, któ rą do ga sze nia po -
ża rów do star cza li za przę giem kon nym. W la -
tach 50. XX w. w skład wy po sa że nia jed nost ki
wcho dził pierw szy sa mo chód skrzy nio wy
do trans por tu sprzę tu, mo to pom py Le opo lia
i Stan dard wraz z nie zbęd ną ar ma tu rą, dra bi -
ny przy staw ne oraz bo sa ki. W la tach 70.
w miej scu, gdzie przed woj ną znaj do wa ła się
nie miec ka straż po żar na, wy bu do wa no no -
wą re mi zę. Ko lej ne la ta ist nie nia OSP to dal -
szy roz wój jed nost ki, wy po sa ża nie jej w co raz
no wo cze śniej szy, ty po wo po żar ni czy sprzęt
i sa mo cho dy po żar ni cze. 

Jed nost ka Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Do brym Mie ście jest naj więk sza w gmi nie
i na le ży do naj więk szych w po wie cie olsz tyń -
skim. Obec nie two rzy ją po nad 60 człon -
ków, 36 to czyn ni stra ża cy -ra tow ni cy.

Pre ze sem za rzą du jed nost ki jest dh Sta ni sław
Ciu no wicz, wie lo let ni funk cjo na riusz Ko men -
dy Re jo no wej i Ko men dy Po wia to wej PSP
w Lidz bar ku War miń skim. Wi ce pre zes Ro bert
Po lak rów nież słu ży w KP PSP w Lidz bar ku
War miń skim. Spra wa mi ope ra cyj ny mi od
2001 r. kie ru je na czel nik OSP Krzysz tof Ku row -
ski. Za stęp cą na czel ni ka jest Ar tur Ja kó biak,
któ ry wraz z Łu ka szem Ku row skim, tak że
funk cjo na riu szem PSP, zaj mu ją się głów nie lo -
gi sty ką jed nost ki. Księ go wo ścią i ma jąt kiem
wraz z pre ze sem za rzą dza Es te ra Mu zyk. 
Po zo sta li człon ko wie za rzą du to Wio le ta Pie -
ku tow ska (se kre tarz) i Mar cin Kwiat kow ski.

Ob szar dzia ła nia OSP to nie tyl ko mia sto
i gmi na. Od 1995 r. jed nost ka wcho dzi
w skład kra jo we go sys te mu ra tow ni czo-
-ga śni cze go, a od kil ku lat jest rów nież włą -
czo na w struk tu ry War miń sko -Ma zur skiej
Bry ga dy Od wo do wej, do plu to nu ra tow ni -
cze go Olsz tyn. W ra zie ko niecz no ści si ły
i środ ki OSP dys po no wa ne są do zda rzeń
na te re nie wo je wódz twa. Rocz nie dru ho wie
z Do bre go Mia sta po dej mu ją śred nio 230 
in ter wen cji. Więk szość zda rzeń sta no wią
miej sco we za gro że nia, głów nie wy pad ki
w ko mu ni ka cji dro go wej oraz usu wa nie
skut ków ano ma lii po go do wych. W ubie -
głym ro ku dru ho wie z Do bre go Mia sta pod -
ję li 231 in ter wen cji na te re nie mia sta i gmi ny,
po wia tu oraz wo je wódz twa. Naj więk sze
z nich to dzia ła nia pro wa dzo ne na te re nie
po wia tu el blą skie go w związ ku z lo kal ny mi
pod to pie nia mi, ga sze nie po ża ru skła do wi -
ska od pa dów na te re nie Olsz ty na oraz za bu -
do wań miesz kal nych i go spo dar czych na
te re nie są sied niej gmi ny Świąt ki.

Ra tu ją i ga szą
W 2019 r. do 19 mar ca dru ho wie uczest -

ni czy li już w 45 dzia ła niach ra tow ni czych.
23 stycz nia za stę py z do bro miej skiej jed -
nost ki bra ły udział w ak cji ra tow ni czej po tra -
gicz nym w skut kach wy pad ku dro go wym

z udzia łem pię ciu po jaz dów, w tym au to bu -
su prze wo żą ce go dzie ci. Oko ło 12.00 na de -
szło zgło sze nie od dy żur ne go Sta no wi ska
Kie ro wa nia Ko men dan ta Miej skie go PSP
w Olsz ty nie o zda rze niu na dro dze kra jo wej
nr 51 po mię dzy Sprę co wem a Ka bi kiej ma mi
Dol ny mi w gmi nie Do bre Mia sto. W cią gu
nie speł na trzech mi nut z jed nost ki wy je -
cha ły dwa za stę py OSP (GBARt 3/16 oraz
GCBA 9,5/56) z peł ną dzie wię cio oso bo wą
ob sa dą. Na miej scu oka za ło się, że z nie usta -
lo nych przy czyn do szło do zda rze nia w ko -
mu ni ka cji dro go wej z udzia łem au to bu su,
trzech sa mo cho dów oso bo wych oraz sa mo -
cho du do staw cze go. Pierw sze dzia ła nia ra -
tow ni cze po le ga ły m.in. na za bez pie cze niu
miej sca zda rze nia, wy ko na niu do stę pu
do po szko do wa nych uwię zio nych w uszko -
dzo nych po jaz dach, pod ję ciu re su scy ta cji
krą że nio wo -od de cho wej, udzie le niu pierw -
szej po mo cy trzy dzie ścior gu dwoj gu dzie -
ciom ewa ku owa nym z uszko dzo ne go
au to bu su, za bez pie cze niu wy cie ku pły nów
eks plo ata cyj nych z uszko dzo nych po jaz -
dów. W wy ni ku wy pad ku śmierć po nio sły
trzy oso by do ro słe, je de na ścio ro dzie ci zo -
sta ło lek ko ran nych i od wie zio nych przez
ZRM na szpi tal ny od dział ra tun ko wy. 
Jak przy zna ją dru ho wie, ta in ter wen cja by ła
bar dzo trud nym do świad cze niem, ale rów -
nież na ta kie sy tu acje mu szą być przy go to -
wa ni. 

OSP w Do brym Mie ście re ali zu je dzia -
łania ra tow ni cze w sze ro kim za kre sie.
Do lat 90. po dej mo wa ne przez stra ża ków in -
ter wen cje do ty czy ły głów nie ga sze nia po ża -
rów. Dy na mi ka roz wo ju za gro żeń, wzrost ich
licz by spo wo do wał, że obec nie dzia ła nia
jed nost ki obej mu ją wszyst kie dzie dzi ny ra -
tow nic twa, co z ko lei prze kła da się na ko -
niecz ność od po wied nie go wy szko le nia
i wy po sa że nia człon ków OSP oraz za bez pie -
cze nia środ ków fi nan so wych na funk cjo no -
wa nie jed nost ki. 
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KRZYSZ TOF KU ROW SKI Stra ̋a cy w    
Dobromiejska OSP ma za sobą długą drogę – od skromnych

powojennych początków do prężnej, dobrze wyposażonej jednostki,
która prowadzi szeroką działalność, nie tylko ratowniczą.

N



No wo cze sne wy po sa że nie
Jed nost ka dys po nu je sprzę tem wy so kiej

ja ko ści. Dzię ki du że mu za an ga żo wa niu człon -
ków OSP, zdo by te mu do świad cze niu, bar dzo
do brej współ pra cy za rzą du z wła dza mi gmi -
ny, Sta ro stwa Po wia to we go w Olsz ty nie oraz
in ny mi in sty tu cja mi w ostat nich la tach uda ło
się za ku pić i po zy skać no wo cze sne wy po sa -
że nie. W 2016 r. OSP na by ła łódź ra tow ni czą
Wha ly z sil ni kiem za bur to wym, w 2017 r. dzię -
ki środ kom po cho dzą cym z Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go i wła snym bu dże tu
gmi ny za ku pio no no wo cze sny śred ni sa mo -
chód ra tow ni czo -ga śni czy na pod wo ziu Sca -
nia P360 z do dat ko wym wy po sa że niem
z za kre su ra tow nic twa eko lo gicz ne go i wod -
ne go. W tym sa mym ro ku do jed nost ki tra fił
rów nież no wo cze sny sko ko chron ra tow ni czy,
któ re go za kup sfi nan so wa ło Sta ro stwo Po -
wia to we w Olsz ty nie. 

Z uwa gi na roz wój mia sta, po wsta wa nie
du żych za kła dów pro duk cyj nych, du żą po -
wierzch nię kom plek sów le śnych na te re nie
gmi ny oraz po ja wia ją ce się trud no ści z za -
opa trze niem wod nym do ce lów prze ciw po -
ża ro wych za rząd jed nost ki po czy nił rów nież
sta ra nia, by po zy skać dru gi cięż ki sa mo chód
ga śni czy. Za rząd Fa bry ki Opon Mi che lin Pol -
ska, z któ rą jed nost ka OSP współ pra cu je,
w 2017 r. prze ka zał do bro miej skim stra ża -
kom nie od płat nie cięż ki sa mo chód ga śni czy
GCBA 8,2/32 na pod wo ziu te re no wym Ta try.

Do peł nie niem sta rań o no wo cze sne wy -
po sa że nie był do ko na ny w 2018 r. w ra mach

ogól no pol skie go pro gra mu fi nan so wa nia
służb ra tow ni czych za kup śred nie go te re no -
we go sa mo cho du ga śni cze go z mo du łem
ra tow nic twa tech nicz ne go. Po jazd ten za stą -
pił do tych czas uży wa ny lek ki sa mo chód ra -
tow nic twa tech nicz ne go, któ ry z uwa gi
na sze ro ki za kres spe cja li za cji ra tow nic twa
oraz pa ra me try pod wo zia nie speł niał już
wy ma gań. War to do dać, że sa mo cho dy po -
żar ni cze (wraz z czę ścią wy po sa że nia), któ re
zo sta ły za stą pio ne no wy mi po jaz da mi, jed -
nost ka prze ka za ła nie od płat nie in nym OSP
w gmi nie Do bre Mia sto. Ta prak ty ka po zwa -
la na ra cjo nal ne wy ko rzy sta nie środ ków, za -
kup no wo cze sne go wy po sa że nia wy so kiej
kla sy oraz je go mak sy mal ne i wła ści we wy -
ko rzy sta nie. 

Obec ne wy szko le nie i wy po sa że nie OSP
w Do brym Mie ście umoż li wia nie tyl ko po dej -
mo wa nie in ter wen cji zwią za nych z ga sze -
niem po ża rów, ale tak że pro wa dze nie dzia łań
pod sta wo wych z za kre su ra tow nic twa wod -
ne go, che micz no -eko lo gicz ne go, wy so ko -
ścio we go, tech nicz ne go oraz me dycz ne go.
Głów ną si łę bo jo wą jed nost ki sta no wi 36
czyn nych stra ża ków -ra tow ni ków, wśród nich
czte ry ko bie ty. W skład wy po sa że nia OSP
wcho dzą czte ry sa mo cho dy ra tow ni czo -ga -
śni cze na pod wo ziach te re no wych lub ute re -
no wio nych: GBA 3/16 (Sca nia P 360),
GBARt 3,5/16 (Ive co Eu ro car go), GCBA 
9,5/56 (Sca nia P 380), GCBA 8,2/32 (Ta tra
T815). Po nad to stra ża cy dys po nu ją te re no -
wym lek kim sa mo cho dem roz po znaw czo -ra -

tow ni czym (Tar pan Hon ker), dwie ma ło dzia -
mi ra tow ni czy mi, lek kim sa mo cho dem ope -
ra cyj nym (Opel Vec tra) oraz przy cze pą
trans por to wą z ze sta wem pomp po żar ni -
czych i ar ma tu ry. 

Wśród no wo cze snych po jaz dów OSP
zna la zła swo je miej sce po cho dzą ca z in nej
epo ki pe reł ka do bro miej skiej jed nost ki –
Star 25 „Bab cia”, sa mo chód z du szą, zwią za -
ny z hi sto rią wie lu po ko leń stra żac kich. Zo -
stał on od ku pio ny za sym bo licz ną kwo tę
od War miń skiej Fa bry ki Ma szyn Rol ni czych
WARFAMA w Do brym Mie ście – wcho dził
w skład wy po sa że nia zli kwi do wa nej za kła -
do wej OSP. Ma rze niem dru hów jest wy re -
mon to wa nie po jaz du i wy eks po no wa nie 
go w spe cjal nie przy go to wa nym ga ra żu
przy bu dyn ku jed nost ki.

Ini cja ty wy w śro do wi sku 
lo kal nym
OSP w Do brym Mie ście pro wa dzi nie tyl -

ko dzia ła nia ra tow ni czo -ga śni cze. Druh ny
i dru ho wie ak tyw nie uczest ni czą w ży ciu lo -
kal nej spo łecz no ści, współ pra cu jąc z więk -
szo ścią or ga ni za cji po za rzą do wych i in -
sty tu cji, an ga żu jąc się w róż ne go ro dza ju ini -
cja ty wy. Po nad to w cza sie wol nym bio rą
udział w za wo dach i tur nie jach. Szcze gól ne
suk ce sy od no szą w spar ta kia dach dru żyn sa -
ni tar nych obro ny cy wil nej oraz za wo dach
ra tow nic twa me dycz ne go. 

Od kil ku lat dzię ki pod pi sa nym po ro zu -
mie niom do bro miej scy stra ża cy wraz z funk -
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Dzia ła nia Klu bu Ho no ro wych Daw ców Krwi „Dar Ży cia” Dru ży na OSP Do bre Mia sto pod czas za wo dów dru żyn sa ni tar nych obro ny cy wil nej
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cjo na riu sza mi Po li cji i żoł nie rza mi 9. Puł ku
Roz po znaw cze go Woj ska Pol skie go z Lidz -
bar ka War miń skie go pro wa dzą za ję cia dy -
dak tycz ne w kla sach mun du ro wych Li ceum
Ogól no kształ cą ce go w Do brym Mie ście.
Pod czas za jęć oma wia ją m.in. za gad nie nia
z za kre su funk cjo no wa nia ochro ny prze ciw -
po ża ro wej, po szcze gól nych ob sza rów ra -
tow nic twa spe cja li stycz ne go oraz bez pie-
czeń stwa. Ak tyw ność jed nost ki w śro do wi -
sku lo kal nym to rów nież pre wen cja, prze ka -
zy wa nie miesz kań com wie dzy o za gro -
że niach, któ re mo gą na nich czy hać. Cy klicz -
ne spo tka nia w szko łach, przed szko lach czy
za ję cia or ga ni zo wa ne w Cen trum Kul tu ral -
no -Bi blio tecz nym ma ją na ce lu wzrost świa -
do mo ści do ty czą cej za gro żeń, spo so bów
za po bie ga nia ich po wsta wa niu i wła ści we -
go re ago wa nia, je śli się po ja wią. 

Kul ty wo wa nie tra dy cji i pa mię ci to waż -
ny ele ment wpi sa ny w dzia łal ność OSP.
Udział dru hów w uro czy sto ściach ko ściel -
nych w okre sie Wiel ka no cy, Bo że go Cia ła
oraz ob cho dach rocz ni co wych świąt pań -
stwo wych, szcze gól nie li sto pa do wych, zwią -
za nych z rocz ni cą od zy ska nia nie pod le gło -
ści, to już wie lo let nia tra dy cja, prze ka zy wa -
na z po ko le nia na po ko le nie.

In nym waż nym aspek tem dzia łal no ści
OSP jest or ga ni za cja ru chu krwio daw stwa
na te re nie gmi ny. Z ini cja ty wy m.in. dh. Jo -
lan ty Ko złow skiej i dh. Wio le ty Pie ku tow -
skiej, przy współ pra cy z Re gio nal nym
Cen trum Krwio daw stwa i Krwio lecz nic twa
w Olsz ty nie, w jed no st ce za czę to or ga ni zo -
wać cy klicz ne ak cje zbiór ki krwi. Za owo co -
wa ło to po wsta niem przy OSP Do bre Mia sto
w 2009 r. Klu bu Ho no ro wych Daw ców Krwi
„Dar Ży cia”, któ ry po za dru ha mi z jed nost ki
sku pia miesz kań ców mia sta i gmi ny. Klub li -
czy obec nie po nad 70 człon ków. W cią gu ro -
ku w sie dzi bie jed nost ki or ga ni zo wa nych
jest sześć ak cji po bo ru krwi. W 2018 r. uda ło
się ze brać łącz nie ok. 85 l krwi. Stra ża cy

i człon ko wie klu bu wie lo krot nie or ga ni zo -
wa li rów nież zbiór ki dla ro dzin osób po szko-
do wa nych w po ża rach oraz na re ha bi li ta cję
cięż ko cho rych dzie ci. Dzia łal ność klu bu to
tak że in te gra cja je go człon ków i miesz kań -
ców, pro mu ją ca ak tyw ny tryb ży cia dzię ki
or ga ni za cji spły wów ka ja ko wych, wy cie czek
ro we ro wych czy pik ni ków ro dzin nych. 

Służ ba stra ża ka ochot ni ka to nie tyl ko pra -
ca dla spo łe czeń stwa, to rów nież moż li wość
pod no sze nia kwa li fi ka cji. Za rząd jed nost ki
suk ce syw nie po zy sku je do ta cje ze wnętrz ne
na or ga ni za cję szko leń i kur sów dla OSP.
W ostat nich la tach druh ny i dru ho wie zdo by li
wie le cen nych do dat ko wych upraw nień,
m.in. pra wo jaz dy kat. B i C, pa ten ty ster ni ka
mo to ro wod ne go, płe two nur ka, ra tow ni ka
WOPR czy ra tow ni ka me dycz ne go. 

Nie za po mi na się tak że o naj młod szych
adep tach po żar nic twa. Od kil ku dzie się ciu lat
przy OSP ist nie je Mło dzie żo wa Dru ży na Po -
żar ni cza. Wie lu ma łych stra ża ków po ukoń -
cze niu 18. ro ku ży cia zo sta je czyn ny mi
druh na mi i dru ha mi OSP, ra tow ni ka mi me -
dycz ny mi lub za wo do wo zwią zu je się z po -
żar nic twem, wstę pu jąc w sze re gi Pań-
stwo wej Stra ży Po żar nej. Obec nie dru ży -
na li czy 10 człon ków, w 2019 r. pla no wa ne
jest zwięk sze nie jej li czeb no ści i na wią za nie
szer szej współ pra cy m.in. z dzia ła ją cy mi
na te re nie mia sta dru ży na mi Związ ku Har -
cer stwa Pol skie go. Człon ko wie MDP mo gą
po chwa lić się wie lo ma od nie sio ny mi w cią -
gu kil ku lat suk ce sa mi w eli mi na cjach Ogól -
no pol skie go Tur nie ju Wie dzy Po żar ni czej
„Mło dzież za po bie ga po ża rom” – zaj mo wa li
czo ło we miej sca w kla sy fi ka cji na szcze blu
gmin nym, po wia to wym i wo je wódz kim. 

Roz wój in fra struk tu ry OSP
Do strze ga jąc ro sną ce za an ga żo wa nie

dru hów w po pra wę bez pie czeń stwa miesz -
kań ców mia sta i gmi ny oraz wciąż po gar sza -
ją ce się wa run ki, w ja kich dzia ła OSP,

z ini cja ty wy bur mi strza i przy wspar ciu Ra dy
Mia sta pod ję to de cy zję o roz po czę ciu ka pi -
tal ne go re mon tu i roz bu do wy do bro miej -
skiej jed nost ki, któ ra zo sta nie ukoń czo-
na w 2019 r. Mi mo trud no ści, rów nież ogra -
ni czeń fi nan so wych, uda ło się prze pro wa -
dzić pra ce bu dow la ne, dzię ki któ rym
po wstał funk cjo nal ny kom pleks obiek tów.
Do dat ko wo wznie sio no no wą ha lę ga ra żo -
wą wraz z za ple czem ma ga zy no wym. 

Zna czą cym wspar ciem dla jed nost ki by ło
prze ka za nie w 2018 r. przez ko men dan ta
głów ne go PSP środ ków na re mont sta rej czę -
ści re mi zy. Aby mak sy mal nie wy ko rzy stać te
za so by fi nan so we, więk szość prac dru ho wie
prze pro wa dzi li sa mo dziel nie. Dzię ki te mu wy -
ko na no re mont trzech sta no wisk ga ra żo wych,
szat ni czy stej, klat ki scho do wej, po ma lo wa no
po miesz cze nia sa li szko le nio wej i punk tu alar -
mo we go, wy mie nio no in sta la cję c.o., in sta la -
cję elek trycz ną oraz ele men ty ogro dze nia, by
po pra wić za bez pie cze nie obiek tu. 

W bu dyn ku znaj du je się obec nie osiem
sta no wisk ga ra żo wych (pięć no wych), ma ga -
zyn ki, po miesz cze nie warsz ta to we, no wa ko -
tłow nia c.o., sa la szko le nio wa, szat nie (w tym
tzw. szat nia czy sta), za ple cze ku chen ne i sa -
ni tar ne oraz punkt alar mo wy. Do dat ko wo
dru ho wie ma ją do dys po zy cji ścian kę wspi -
nacz ko wą, na któ rej mo gą do sko na lić umie -
jęt no ści z za kre su ra tow nic twa wy so ko -
ścio we go. Je sie nią i zi mą stra ża cy mo gą ko -
rzy stać z wła snej sau ny, któ rą wy ko nał sa mo -
dziel nie je den z nich. Na da chu ha li ga ra żo wej
wy bu do wa no ta ras, na któ rym w przy szło ści
bę dzie urzą dzo ny zie lo ny ogród, a tak że za -
in sta lo wa ne zo sta ną urzą dze nia do ćwi czeń
si ło wych i wy po czyn ku. Ca łość in we sty cji
zwią za nej z roz bu do wą sfi nan so wa ła sa mo -
dziel nie gmi na Do bre Mia sto.

Pla ny za rzą du jed nost ki i jej człon ków to
dal sze pie lę gno wa nie tra dy cji i hi sto rii, ale
przede wszyst kim in we sty cja w lu dzi i ich so -
lid ne kie run ko we wy szko le nie, jak naj lep sze,
no wo cze sne wy po sa że nie oraz szu ka nie roz -
wią zań gwa ran tu ją cych spraw ne funk cjo no -
wa nie OSP w przy szło ści. Je śli te ce le zo sta ną
osią gnię te, bę dzie to ko lej ny krok w re ali za cji
mi sji jed nost ki – zwięk sze nia bez pie czeń stwa
miesz kań ców mia sta i gmi ny Do bre Mia sto. 

st. kpt. Krzysz tof Ku row ski jest za st´p cà 
do wód cy Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga Êni czej
nr 1 KM PSP w Olsz ty nie, wi ce pre ze sem

i na czel ni kiem OSP Do bre Mia sto, jed no cze -
Ênie spra wu je funk cj´ ko men dan ta miej sko -

-gmin ne go ZOSP RP w Do brym Mie Êcie
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nie ma żar tów. Wszyst ko to wy bu cha,
łącz nie z ja ja mi. Więc, pa nie i pa no -
wie – ostroż nie, gdyż praw fi zy ki się nie

oszu ka. I nie jest tu mo wa o fi zy ce ją dro wej,
tyl ko o nie co in nej, choć po krew nej, mia no -
wi cie fi zy ko che mii spa la nia. Róż ni ca tkwi
w szyb ko ści re ak cji. A w tym przy pad ku
wie le za le ży od sta nu sku pie nia, roz drob -
nie nia ma te rii i po dat no ści na utle nia nie, co
na zy wa się re ak tyw no ścią. Pu ry stów na -
uko wych pro szę o prze rwa nie czy ta nia
w tym miej scu – to ar ty kuł nie dla nich. 

Na czym po le ga spa la nie 
wy bu cho we?
Uni wer sal na de fi ni cja wy bu chu jest ta -

ka: „gwał tow na re ak cja utle nia nia lub roz -
kła du wy wo łu ją ca wzrost tem pe ra tu ry i/lub
ci śnie nia” [1].

Wy buch to rów nież bar dzo szyb ko za -
cho dzą ca re ak cja spa la nia (utle nia nia). Nas
in te re su ją oko licz no ści po ka zu ją ce, czym
róż ni się wy buch od „zwy czaj ne go” spa la -
nia, czy li co ta kie go po wo du je, że no men
omen na wet ja ja wy bu cha ją. 

Efek ty spa la nia zwy czaj ne go, czy li zwy -
kle tem pe ra tu ra, dym, wo da oraz dwu tle -
nek i tle nek wę gla oraz – je śli sub stan cja
spa la na by ła bar dziej zło żo na che micz -
nie – in ne związ ki i ma te ria ły (naj czę ściej
bar dzo tru ją ce), są prze ka zy wa ne do oto -
cze nia tak dłu go, jak dłu go pło nie da -
na sub stan cja, co ob ser wu je my ja ko ich
roz cho dze nie się po oto cze niu. Np. ka wa -

łek drew na w pie cu: wi dzi my, jak się spa la,
to zna czy skut ki te go, że pod wpły wem
tem pe ra tu ry uwal nia ją się z nie go ga zy pal -
ne, łą czą się z tle nem z po wie trza, wy dzie -
la jąc przy tym ener gię i świe cąc się.
Za cho dzi jed no cze śnie kil ka zja wisk, któ -
rym mu si my się przyj rzeć ina czej niż zwy -
kle, bo bez te go ani rusz. 

Zwięk sze nie ob ję to ści
Uprasz cza jąc, jak to tyl ko moż li we:

drew no pod wpły wem tem pe ra tu ry prze -
mie nia się w gaz. Spa la nie te go ga zu po wo -
du je zwięk sze nie ob ję to ści, gdyż ma my
do czy nie nia ze zja wi skiem roz py cha nia się
czą stek, bę dą cych, ja ko peł ne ener gii,
w znacz nym ru chu. Wszyst ko to wy do sta je
się ko mi nem stop nio wo, ale gdy by tak za -
ło żyć na nim ba lon, uniósł by się w po wie -
trze, a po wy chło dze niu je go ob ję to ści 
– opadł. Na grza ne ga zy zwięk sza ją swo ją
ob ję tość, czy li sta ją się lżej sze od oto cze nia,
co po wo du je ich uno sze nie – je śli ma ją
gdzie się unieść. 

Wzrost tem pe ra tu ry
Spa la nie jest re ak cją łań cu cho wą, po le -

ga ją cą na prze ka zy wa niu ener gii są sied nim
cząst kom, któ re ule ga ją utle nia niu. Wy dzie -
la ją ener gię, po cząt ku ją cą re ak cję utle nia -
nia na stęp nych czą stek – i tak aż do zu ży cia
pa li wa, ener gii lub tle nu. Spa la niu to wa rzy -
szy więc wy dzie la nie znacz nych ilo ści ener -
gii ciepl nej, któ ra tyl ko czę ścio wo zo sta je

zu ży ta na sam pro ces spa la nia, po za tym
jest od da wa na do oto cze nia tak dłu go, pó -
ki jest wy dzie la na. Ko rzy sta my z te go
na róż ne spo so by: do ogrze wa nia, na pę -
dza nia, pro duk cji. Szyb kość prze ka zy wa nia
cie pła sta ra my się kon tro lo wać. Pro ces ten
roz cią ga my w cza sie – ka wa łek drew na nie
spa la się w kil ka se kund, lecz w kil ka na -
ście – kil ka dzie siąt mi nut. Za tem cie szy my
się cie płem przez dłuż szy czas, nie po chła -
nia my ca łej daw ki ener gii w jed nej chwi li. 

Do stęp tle nu
Każ dy wie, że wię cej tle nu ozna cza lep -

sze spa la nie – nic więc dziw ne go, że w kuź -
niach sto so wa no mie chy, by uzy skać wię cej
cie pła w ko tli nie ża ro wej. Ale więk szą ilość
tle nu w re ak cji spa la nia moż na uzy skać nie
tyl ko przez zwięk sze nie ilo ści po wie trza
w stre fie spa la nia. Moż na spo wo do wać
efek tyw niej sze wy ko rzy sta nie do stęp ne go
tle nu przez po lep sze nie kon tak tu z nim
ma te ria łu pal ne go. Ja kość kon tak tu za le ży
wprost od po wierzch ni pło ną ce go ma te ria -
łu. Po wierzch ni w od nie sie niu do ob ję to ści. 

Dla przy kła du po służ my się da lej ka wał -
kiem drew na. 

Zwar ty klo cek trud no pod pa lić pło mie -
niem za pał ki – ogień ła pie go nie chęt nie,
bo wie le ener gii jest zu ży wa ne na pod grza -
nie znacz nej ma sy po to, by ze chcia ła uwol -
nić z sie bie pal ne cząst ki. Je śli jed nak
zro bi my z kloc ka szczap ki, znacz nie ła twiej
bę dzie o ich pod pa le nie – ma sa, którą się
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PA WEŁ RO CHA LA Za gro ̋e nie
wy bu chem

Świę tej pa mię ci prof. Wiąc kow ski ma wiał do pod cho rą żych SGSP
w cza sie wy kła dów z pro fi lak ty ki w prze my śle: „Co to się po ro bi ło!

Mą ka w prosz ku, mle ko w prosz ku, a na wet, pa no wie, ja ja
w prosz ku! I wszyst ko wy bu cha, na wet te ja ja! Pa no wie!” 

I



pod grze wa, jest mniej sza, a jed no cze śnie
jej po wierzch nia sty ku z po wie trzem (tle -
nem) więk sza. A je śli ze szcza pek zro bi my
wiór ki, to pod pa le nie nie na strę cza żad -
nych trud no ści – po wierzch nia w sto sun ku
do ma sy jest na praw dę du ża, zaś ma sa
do pod grza nia cał kiem ma ła.

Idź my da lej. Z wió rów zrób my tro ci ny.
Po wierzch nia tro cin jest ty sią ce ra zy więk -
sza od po wierzch ni ca łe go kloc ka, a każ dy
wió rek ma ma sę zni ko mą – je go roz grza nie
i roz kład do fa zy ga zo wej są bar dzo ła twe. 

A gdy z tro cin zro bi my pył?
Wte dy ma my naj więk szą po wierzch nię

ma te ria łu pal ne go, w do dat ku wy mie sza -
ne go z tle nem w przy pad ku ob ło ku ta kie -
go py łu, a więc go to we go do za pa le nia
od ra zu w ca łej ob ję to ści. 

Cząst ka py łu w po rów na niu z cząst ką
pal ne go ga zu to jak księ życ przy ar bu zie,
ale już sta dium tro cin w nie któ rych wa run -
kach by wa wy bu cho we. Cóż więc po wie -
dzieć o ga zach?…

Skra ca my czas spa la nia, aż się wszyst ko
w so bie nie mie ści…

Wie my więc, że spa la nie moż na uła twić
przez roz drob nie nie ma te ria łu pal ne go
i wy mie sza nie go z po wie trzem (z tle nem).
Uła twia jąc, przy spie sza my ten pro ces, aż
przy bie ra ta ką po stać, że nie wy star cza
cza su i miej sca, by prze mia na zmie ści ła się
w da nej ob ję to ści. Efekt te go, co spa la li by -
śmy przez kil ka na ście mi nut w po sta ci
kloc ka, wy zwa la się w czę ści se kun dy.
Wszyst ko to da je gwał tow ny przy rost ci -
śnie nia i cie pła. A im bar dziej roz drob nio -
ny ma te riał, tym gwał tow niej wy bu cha, bo
jest le piej wy mie sza ny z tle nem i mniej sza
ener gia zo sta je zu ży ta do ogrze wa nia je go
czą stek. 

Wy buch
W nie któ rych oko licz no ściach zja wi sko

przy ro stu szyb ko ści spa la nia da je się za ob -
ser wo wać ludz kim okiem. W przy pad ku
ga zów i przy lek kich frak cjach cie kłych ro -
py naf to wej (jak ben zy na) jest to nie moż -
li we, wi dzi my tyl ko efekt koń co wy w po-
sta ci pło ną ce go roz le wi ska na ca łej po -
wierzch ni, spa la ją cej się chmu ry lub ku li
ognia, ale pa ry cie czy pal nych o wy so kich
tem pe ra tu rach za pło nu mo gą nam słu żyć
po ucza ją cy mi przy kła da mi. Po moc na by -
wa głów nie tem pe ra tu ra oto cze nia oraz
czę ścio wo wil got ność po wie trza. Tem pe ra -
tu ra – gdyż spa la nie po wierzch nio we par

cie czy w ni skich tem pe ra tu rach zu ży wa
znacz ną część ener gii na „pod grza nie”
owych par, by ze chcia ły wy stą pić w ta kiej
ilo ści, aby za ist niał pro ces spa la nia. Wil got -
ność – gdyż wo da, na wet w po sta ci pa ry
wod nej, prze chwy tu je na praw dę znacz ną
część ener gii na na grza nie sa mej sie bie,
czy li chło dzi, a więc spo wal nia, a na wet, 
je śli jest jej tak du żo, że jej po jem ność
ciepl na zdol na jest prze chwy cić więk szość
ener gii – unie moż li wia re ak cję łań cu -
cho wą. 

Ide al ny do ob ser wa cji jest olej opa ło wy
w wiel kiej ta cy. W tem pe ra tu rze ni skiej,
zwłasz cza ujem nej, przy du żej wil got no ści
po wie trza jest nie mal nie moż li wy do za pa -
le nia, ale po za pa le niu je go pa ry pło ną,
stop nio wo, przez na grze wa nie po wierzch -
ni są sied niej, roz sze rza jąc so bie śred ni cę
spa la nia. Gdy wa run ki są bar dziej sprzy ja -
ją ce, moż na za ob ser wo wać, że po za pa le -
niu pło mień nad lu strem cie czy roz prze-
strze nia się, bie gnie. Ten bieg jest tym
szyb szy, im wyż sza jest tem pe ra tu ra oto -
cze nia i im niż sza jest wil got ność po wie -
trza. Przy du żym na grza niu i przy su chym
po wie trzu pod pa le nie ca łej po wierzch ni
bę dzie tak szyb kie, że przyj mie po stać fuk -
nię cia, z efek tem dźwię ko wym i z od czu -
wal nym po dmu chem, a kie dy bę dzie
go rą co, to nie po mo że na wet wi docz -
na mgła – nie zdo ła ode brać ener gii.

Tak zna leź li śmy się na gra ni cy mię dzy
spa la niem a wy bu chem. In tu icyj nie wie my,
o co cho dzi. Do wy bu chu do cho dzi wte dy,
gdy w bar dzo krót kim cza sie na stę pu je spa -
le nie mie sza ni ny pal nej. Nie by ło by w tym
nic groź ne go, gdy by nie jed no cze sne:
 wy dzie le nie ca łe go po ten cja łu ener ge -
tycz ne go, ja ki mia ła mie sza ni na, ja ko bar -
dzo wy so kiej tem pe ra tu ry
oraz 
 gwał tow ne  zwięk sze nie ob ję to ści, gdyż
wszyst kie pod grza ne pro duk ty spa la nia
mu szą się gdzieś po dziać, co wią że się ze
wzro stem ci śnie nia. 

Bo ha te ro wie fil mów fa bu lar nych mo gą
te zja wi ska prze żyć z za cho wa niem nie ska -
zi tel nej uro dy tyl ko na ekra nie – w rze czy -
wi stych wa run kach je śli nie spło nę li by
żyw cem, to ci śnie nie wy bu chu uszko dzi ło -
by im or ga ny we wnętrz ne, zwłasz cza te
z po wie trzem, jak bę ben ki w uszach i płu -
ca, nie mó wiąc o roz trza ska niu ciał na
pierw szych na po tka nych prze szko dach.
Je śli znaj do wa li by się w stre fie spa la nia
wy bu cho we go, to roz grza ne ga zy po -

pa rzy ły by im skó rę i dro gi od de cho we, cze -
go skut ków żad ne pod sko ki nie ni we lu ją. 

De fi ni cja za gro że nia 
wy bu chem
W prze pi sach wszyst kie te nie bez pie -

czeń stwa uję to w umow ne war to ści gra -
nicz ne. 

„Po miesz cze nie, w któ rym mo że wy two -
rzyć się mie sza ni na wy bu cho wa, po wsta ła
z wy dzie la ją cej się ta kiej ilo ści pal nych ga -
zów, par, mgieł lub py łów, któ rej wy buch
mógł by spo wo do wać przy rost ci śnie nia
w tym po miesz cze niu prze kra cza ją cy 5 kPa,
okre śla się ja ko po miesz cze nie za gro żo ne
wy bu chem” [2].

Owe 5 kPa, czy li ki lo pa ska li, brzmi groź -
nie. W prze ło że niu na skut ki ob ra zo we 
ci śnie nie tej war to ści wy ry wa drzwi z fu try -
ny, a przy tym jest względ nie bez piecz ne
dla ele men tów kon struk cyj nych. O dzi wo,
czło wiek jest w sta nie znieść ta ki przy rost
ci śnie nia bez więk szych ob ra żeń, chy ba że
ma pe cha ude rze nia gło wą o ja kiś kant, coś
na nie go spad nie lub w nie go ude rzy. Ale
jest to war tość gra nicz na przy ro stu ci śnie -
nia, po wy żej któ rej praw do po do bień stwo
uszko dze nia kon struk cji, a w ślad za tym
utra ty zdro wia, ro śnie bar dzo szyb ko. 

Jak owe 5 kPa się wy zna cza? Od po wiedź
jest pro sta – ob li cze nio wo. Prze pis [3] da je
od po wied nie wzo ry – róż ne dla róż nych
sub stan cji, przy czym ma ła ilość sub stan cji
w od po wied nio du żej ku ba tu rze nie wy -
two rzy groź ne go ci śnie nia. In ny wzór obo -
wią zu je dla jed no rod nych pal nych ga zów
lub par o czą stecz kach zbu do wa nych z ato -
mów wę gla, wo do ru, tle nu, azo tu i chlo -
row ców, a in ny dla sub stan cji po zo sta łych. 

Kry te rium ci śnie nio we nie jest je dy nym.
„W po miesz cze niu na le ży wy zna czyć stre -
fę za gro że nia wy bu chem, je że li mo że
w nim wy stę po wać mie sza ni na wy bu cho -
wa o ob ję to ści co naj mniej 0,01 m3 w zwar -
tej prze strze ni”. Ozna cza to, że je śli jest
miej sce w po miesz cze niu, w któ rym mo że
się zgro ma dzić za le d wie 10 l pal nej mie -
sza ni ny ga zów lub par, na le ży w nim wy -
zna czyć stre fę za gro że nia wy bu chem.
Skąd wzię ła się ta war tość? Nie tyl ko z po -
wo du ła two ści za pa mię ta nia okrą głej cy -
fry. Ty le wy star cza, by za bić czło wie ka,
choć by przez spa le nie mu przez wy buch
dróg od de cho wych. Mie sza ni na o ob ję to -
ści 10 l przyj mie po za pa le niu ob raz ob ło -
ku ognia o znacz nej ob ję to ści – co już nie
jest bez zna cze nia.
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Za po bie ga nie wy bu chom 
do mo wym
W wa run kach do mo wych ko rzy sta się ze

stan dar do wych, nie prze ku tych w prze pi sy
roz wią zań. Ni cze go nie trze ba li czyć, mno -
żyć, pró bo wać, wy star czy prze strze gać kil -
ku pro stych za sad. 

Uży wa my ga zów pal nych? Kup my czuj -
nik ga zu – i nie na le ży go my lić z czuj ką dy -
mu czy czuj ni kiem tlen ku wę gla, któ re
słu żą do wy kry wa nia cze goś zu peł nie in ne -
go. 

Pa mię tać na le ży, że awa ria mo że zda -
rzyć się za wsze. Czu je my gaz, czy li na wa -
niacz ga zów? Ga zy nie po win ny wy dzie lać
nie przy jem ne go za pa chu – je śli tak się
dzie je, coś jest nie w po rząd ku ze szczel -
no ścią in sta la cji. Za krę ca my do pływ ga zu.
Na tych miast otwie ra my okno, w ten spo -
sób ob ni ża jąc stę że nie po ni żej dol nej gra -
ni cy wy bu cho wo ści. Nie do ty ka my
żad nych włącz ni ków oświe tle nia, lamp czy
la ta rek, że by spraw dzić, co tak śmier -
dzi – ga zom wy star cza do wy bu chu nie -
wiel ka iskra. 

Roz la ła nam się ben zy na eks trak cyj na?
Nie do pu ść my do jej od pa ro wa nia, bo pół
li tra tej cie czy mo że prze mie nić się w kil ka -
set lub na wet w kil ka ty się cy li trów mie sza -
ni ny wy bu cho wej. Wy trzyj my ją pa pie ro-
wy mi ręcz nicz ka mi lub szma tą, a po wy tar -
ciu usuń my je na ze wnątrz po miesz cze -
nia. I otwórz my okno. Prze le wa nie pa liw
w ga ra żu nie jest do brym po my słem – źró -
deł za pło nu tam nie brak, a opa ry ła two
usu nąć się nie da dzą, przy czym mo że je za -
pa lić wen ty la tor do usu wa nia spa lin – iskro -
bez piecz ny nie jest. 

Lu bi my maj ster ko wać w drew nie – w po -
rząd ku, tyl ko za każ dym ra zem sprzą taj my
miej sce pra cy, od ku rzaj my zwłasz cza oko li -
ce gniazd i pstrycz ków elek trycz nych, że by
nic się tam nie tli ło i przy ko lej nej pró bie szli -
fo wa nia nie fuk nę ło. 

Ty le o pro stych za sa dach w za sto so wa -
niach do mo wych. Bar dziej pro fe sjo nal nie
wy glą da to na stę pu ją co. 

Za po bie ga nie wy bu chom
w pro duk cji, trans por cie
i prze cho wy wa niu
By ra dzić so bie z za gro że niem wy bu -

chem, na ogół nie trze ba już ro bić do świad -
czeń – wszyst ko moż na spraw dzić
me to da mi in ży nier ski mi. W tym ce lu ludz -
kość opra co wa ła na pod sta wie ba dań sub -
stan cji bar dzo roz le głą wie dzę in ży nier ską,

uję tą w kil ku usta wach i roz po rzą dze niach
oraz w kil ku dzie się ciu nor mach. 

Ca łość moż na spro wa dzić do na stę pu-
ją cych za sad. Naj le piej za gro że nia wy -
bu chem nie two rzyć, a je śli już jest 
– ogra ni czać je, zmniej szać stre fę za gro że -
nia, wresz cie prze ry wać sam wy buch
i zmniej szać je go skut ki. Zwy kle nie jest to
je den ro dzaj dzia łań, lecz ca ły ich kom pleks,
np. za sto so wa nie in sta la cji elek trycz nej
w wy ko na niu prze ciw wy bu cho wym i od -
po wied niej wen ty la cji, wy ko na nie po -
wierzch ni od cią ża ją cych, by ewen tu al ny
wy buch nie znisz czył kon struk cji no śnej,
tyl ko wy pchnął okna lub mem bra ny (al bo
uniósł lek ki dach – któ ry zresz tą wca le ta ki
lek ki nie jest, bo wa ży do 75 kg/m2), za sto -
so wa nie urzą dzeń tłu mią cych wy buch, czy
cho ciaż by naj prost sze roz wią za nie – za sto -
so wa nie ta cy na ciecz pal ną, by ogra ni czyć
po wierzch nię jej roz la nia się, a co za tym
idzie – po wierzch nię pa ro wa nia. Bu dyn ki
z po miesz cze nia mi za gro żo ny mi wy bu -
chem mu szą speł niać wy so kie wy ma ga nia
w za kre sie od por no ści po ża ro wej, a od le -
gło ści od in nych bu dyn ków, w ja kich się je
sta wia, są po dwa ja ne. Miej my te go świa do -
mość przy prze glą da niu pod sta wo wych
prze pi sów an ty wy bu cho wych [4], uję tych
w ram ce. 

Jed nym ze stan dar do wych spo so bów
wal ki z wy bu cha mi jest wy zna cza nie stref
za gro że nia. Ma ono tę za le tę, że zwy kle łą -

czy się z ozna ko wa niem nie bez piecz nej
prze strze ni, wy zna cze niem za ka zów uży -
wa nia otwar te go ognia, te le fo nów ko mór -
ko wych i in nych urzą dzeń mo gą cych
sta no wić źró dło za pło nu. To dzia ła – czy -
tel na stre fa za gro że nia wy bu chem jest
omi ja na przez lu dzi lub co naj mniej po wo -
du je zwięk sze nie ich ostroż no ści, więc po -
nad 90% po ten cjal nych przy czyn zda rzeń
od pa da z tak pro ste go po wo du. Znacz ną
część tych stref okre ślo no w prze pi sach
i nor mach ja ko go to we, zwy mia ro wa ne
i na zwa ne, w od nie sie niu do ty po wych
obiek tów, np. w ba zach i na sta cjach pa liw
i ga zu płyn ne go [5]. In sta la cje prze sy ło we
ga zu też ma ją swo je stan dar dy. W przy -
pad kach nie opi sa nych w prze pi sach i nor -
mach stre fy za gro że nia wy bu chem trze ba
ob li czyć. Spo sób ozna cze nia stre fy (kla sy -
fi ka cji) mó wi nam, jak du że jest za gro że -
nie w miej scu, w któ rym zo sta ła wy zna-
czo na. 

Co wy bu cha?
Wal ka za po bie gaw cza z wy bu cha mi wy -

ma ga nie tyl ko wie dzy o przed się wzię ciach
or ga ni za cyj nych i tech nicz nych, ale też zna -
jo mo ści sub stan cji nie bez piecz nych. Sub -
stan cji tych jest mnó stwo. Omó wi my te
naj pow szech niej sze. 

Naj bar dziej re ak tyw ne, nie li cząc oczy -
wi ście sub stan cji uzy ska nych ce lo wo w la -
bo ra to riach, są ga zy pal ne. Prze cięt ny
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§ 37.1. W obiek tach i na te re nach przy le głych, gdzie są pro wa dzo ne pro ce sy tech no -
lo gicz ne z uży ciem ma te ria łów mo gą cych wy two rzyć mie sza ni ny wy bu cho we lub w któ -
rych ma te ria ły ta kie są ma ga zy no wa ne, do ko nu je się oce ny za gro że nia wy bu chem.

2. Oce na za gro że nia wy bu chem obej mu je wska za nie po miesz czeń za gro żo nych wy -
bu chem, wy zna cze nie w po miesz cze niach i prze strze niach ze wnętrz nych od po wied nich
stref za gro że nia wy bu chem wraz z opra co wa niem gra ficz nej do ku men ta cji kla sy fi ka cyj -
nej oraz wska za nie czyn ni ków mo gą cych w nich za ini cjo wać za płon.

3. Gra ficz na do ku men ta cja kla sy fi ka cyj na za wie ra pla ny sy tu acyj ne ob ra zu ją ce ro dzaj
i za sięg stref za gro że nia wy bu chem oraz lo ka li za cję i iden ty fi ka cję źró deł emi sji, zgod nie
z za sa da mi okre ślo ny mi w Pol skich Nor mach.

4. Oce ny za gro że nia wy bu chem do ko nu ją: in we stor, pro jek tant lub użyt kow nik de cy -
du ją cy o pro ce sie tech no lo gicz nym.

5. Oce na za gro że nia wy bu chem mo że sta no wić część oce ny ry zy ka wy bu chu, o któ -
rej mo wa w prze pi sach roz po rzą dze nia mi ni stra go spo dar ki, pra cy i po li ty ki spo łecz nej
z dnia 29 ma ja 2003 r. w spra wie mi ni mal nych wy ma gań do ty czą cych bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy pra cow ni ków za trud nio nych na sta no wi skach pra cy, na któ rych mo że wy -
stą pić at mos fe ra wy bu cho wa (DzU nr 107, poz. 1004 oraz z 2006 r. nr 121, poz. 836).

6. Kla sy fi ka cję stref za gro że nia wy bu chem okre śla Pol ska Nor ma do ty czą ca za po bie -
ga nia wy bu cho wi i ochro nie przed wy bu chem.



zja dacz chle ba spo tka w swo im oto cze niu
kil ka z nich. 

Naj czę ściej wy bu cha gaz płyn ny (mie -
sza ni na ga zów pro pan -bu tan w róż nym
sto sun ku). Za rów no pro pan, jak i bu tan ła -
two się roz prę ża ją do po sta ci ga zo wej, ale
ich pa ry są cięż sze od po wie trza. W wa run -

kach miesz ka nio wych ce cha ta nie ma
więk sze go zna cze nia – na wet drob ny ruch
po wie trza spo wo du je, że gaz znaj dzie się
w ca łej ob ję to ści po miesz cze nia. Zna cze nie
ma fakt, że przez szpa ry mo że się prze do -
stać do po miesz czeń po ło żo nych ni żej
i tam gro ma dzić. 

Gaz płyn ny wy bu cha naj czę ściej z po -
wo du nie wła ści we go prze cho wy wa nia
i użyt ko wa nia – w prze no śnych bu -
tlach 11 kg oraz mniej szych, tu ry stycz nych,
któ re wca le nie są bez piecz niej sze. 
Co praw da jest rów nież uży wa ny w zbior -
ni kach przy do mo wych o po jem no ści kil ku,
a na wet kil ku na stu ton, ale to nie one są

naj więk szym za gro że niem, choć ma ją po -
ten cjał nisz czą cy naj więk szych bomb lot ni -
czych. Zda rzeń od zbior ni ko wych nie ma,
bo zbior ni ki są do brze wy ko na ne, ma ją
spraw ne za wo ry bez pie czeń stwa, pod le ga -
ją okre so wym kon tro lom, ma ni pu la cje
przy nich są rzad kie, no i one sa me są

umiesz czo ne w otwar tej prze strze ni, gdzie
gaz nie ma moż li wo ści gro ma dze nia się,
a przy tym ta prze strzeń nie jest do stęp -
na dla osób po stron nych. Naj groź niej sze są
bu tle. 

Na le ży tu wy klu czyć je den z mi tów.
Otóż naj czę ściej to nie bu tla wy bu cha, choć
i tak się zda rza. Wy bu cha ulat nia ją cy się
z bu tli gaz, a jest go ty le, że mo że znisz czyć
ca ły dom jed no ro dzin ny bądź kil ka miesz -
kań w bu dyn ku wie lo ro dzin nym. 

Przy czy ny za gro że nia są na stę pu ją ce.
Bu tla bu tli nie rów na, wie le z nich na peł -
nia no już i ty siąc ra zy, a je że li ich prze gląd
tech nicz ny za le ży od czło wie ka bez od po -

wied nich kwa li fi ka cji lub po czu cia od po -
wie dzial no ści, to tra ge dia jest go to wa, 
naj czę ściej w po sta ci zu ży tej uszczel ki lub
jej bra ku. Czę sto sa mi użyt kow ni cy pro szą
się o nie szczę ście, nie dba jąc o wła ści we
pod łą cza nie bu tli, o prze glą dy tech nicz ne
szcząt ko wych in sta la cji łą czą cych bu tlę
z ku chen ką ga zo wą bądź sta wia jąc bu tlę
zbyt bli sko źró dła cie pła, np. przy grzej-
ni ku. 

Dru gim ga zem wy bu cha ją cym w miesz -
ka niach jest me tan, czy li za sad ni czy skład -
nik ga zów ko pal nych, prze sy ła nych
ru ro cią ga mi. Me tan jest lżej szy od po wie -
trza, a tym sa mym ła two ula tu je przez sys -
te my wen ty la cyj ne. Nie ste ty – żad na
wen ty la cja nie po mo że na urwa ną rur kę
czy wy krę co ne za wo ry, a ta kie by ły przy -
czy ny naj tra gicz niej szych zda rzeń. W cza sie
awa rii in sta la cji wy do bę dzie się gaz w ilo -
ści ogra ni czo nej za krę ce niem kur ka przez
służ bę ra tow ni czą – mo że to być na wet kil -
ka set me trów sze ścien nych. 

Z me ta nem mo że my mieć do czy nie nia
rów nież wów czas, gdy je ste śmy w po bli żu
bio ga zo wi lub za kła du uda ją ce go bio ga -
zow nię. Za znacz my przy tym, że to nie me -
tan wy dzie la tam nie przy jem ny za pach,
lecz siar ko wo dór – też gaz pal ny, tyl ko
o znacz nie węż szych gra ni cach wy bu cho -
wo ści. 

Przy by wać bę dzie zda rzeń dro go wych,
w któ rych za gro zi nam me tan – ja ko skład -
nik skro plo ne go w wy so ko ci śnie nio wej bu -
tli ga zu CNG. LPG to ga zy płyn ne, w bu tlach
ni sko ci śnie nio wych. 

Ace ty len – gaz wy bu cha ją cy w bar dzo
sze ro kim za kre sie stę żeń. Mar na po cie cha,
że w war to ściach gra nicz nych owych stę -
żeń je go wy bu chy bę dą mniej ener ge tycz -
ne – wy buch to jed nak wy buch. Gaz jest
uży wa ny do spa wa nia i cię cia. Prze cho wy -
wa ny jest w bu tli ko lo ru żół te go, któ ra zwy -
kle two rzy pa rę z bu tlą ko lo ru nie bie skie go.
W tej nie bie skiej znaj du je się tlen. Ra zem
two rzą go to wą bom bę, zwłasz cza że bu tla
z tle nem, to zna czy jej stal, jest tak na są czo -
na prze cho wy wa nym w bu tli ga zem, że
w wa run kach po ża ru pło nie. Na szczę ście
przy pad ki za pa le nia ze sta wu spa wal ni cze -
go są rzad kie, ale gdy wi dzi my, że pan spa -
wacz ma ze staw bu tli, któ rych ko lo ry za tarł
czas, po win ni śmy gło śno wy ra zić za nie po -
ko je nie. Nie ste ty, po ża ry z udzia łem bu tli
z ace ty le nem zda rza ją się. Są trud ne
do uga sze nia i czę sto koń czą się wy bu -
chem bu tli i jej odłam ko wa niem na znacz -
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ROZPOZNAWANIE
ZAGROŻEŃ

Stre fy za gro że nia wy bu chem [6]

Stre fy od 0 do 2: od no szą się do at mos fer wy bu cho wych za wie ra ją cych mie sza ni nę
sub stan cji pal nych w po sta ci ga zu, pa ry al bo mgły z po wie trzem.

Stre fy od 20 do 22: od no szą się do at mos fer wy bu cho wych w po sta ci ob ło ku pal ne -
go py łu w po wie trzu.

Stre fa 0
Miej sce, w któ rym at mos fe ra wy bu cho wa wy stę pu je sta le lub przez dłu gie okre sy lub

czę sto (ta kie wa run ki wy stę pu ją we wnątrz po jem ni ków, ru ro cią gów i zbior ni ków itd.).
Stre fa 1
Miej sce, w któ rym at mos fe ra wy bu cho wa mo że cza sa mi wy stą pić w trak cie nor mal -

ne go dzia ła nia (np. bez po śred nie oto cze nie: stre fy 0, miejsc za si la nia su row cem, miejsc
na peł nia nia i opróż nia nia).

Stre fa 2
Miej sce, w któ rym at mos fe ra wy bu cho wa nie wy stę pu je w trak cie nor mal ne go dzia -

ła nia, a w przy pad ku wy stą pie nia trwa tyl ko przez krót ki czas. 
Stre fa 20
Miej sce, w któ rym at mos fe ra wy bu cho wa wy stę pu je sta le lub przez dłu gie okre sy lub

czę sto (we wnątrz po jem ni ków, ru ro cią gów i zbior ni ków itd.).
Stre fa 21
Miej sce, w któ rym at mos fe ra wy bu cho wa mo że cza sa mi wy stą pić w trak cie nor mal -

ne go dzia ła nia (np. ob sza ry w bez po śred nim oto cze niu miejsc na sy py wa nia i wy sy py wa -
nia py łu i gdzie wy stę pu ją war stwy py łu zdol ne w trak cie nor mal ne go dzia ła nia two rzyć
pal ną mie sza ni nę py łu z po wie trzem w za kre sie stę żeń wy bu cho wych).

Stre fa 22
Miej sce, w któ rym at mos fe ra wy bu cho wa nie wy stę pu je w trak cie nor mal ne go dzia -

ła nia, a w przy pad ku wy stą pie nia trwa przez krót ki cza su (np. po miesz cze nia z mły na mi,
w któ rych osia da wy do sta ją cy się z nich pył).



ne od le gło ści. O po stę po wa niu w ta kich
przy pad kach trak tu ją spe cja li stycz ne opra -
co wa nia i do nich od sy łam. 

Wo dór – jest skład ni kiem wo dy, a jed -
no cze śnie naj wy daj niej szym ener ge tycz nie
pa li wem. Sta no wi tu nie za gro że nie, a cie -
ka wost kę, choć daw niej szy mi cza sy był
skład ni kiem tzw. ga zu miej skie go, w któ re -
go skład wcho dził in ny jesz cze gaz pal ny,
ma ją cy na kon cie wie le ofiar, jed nak nie
na sku tek wy bu chów, tyl ko bra ku spa la -
nia – tle nek wę gla. 

Pył zbo żo wy. Tak się skła da, że tra dy cyj -
ne go rol nic twa co raz mniej, mły nów co raz
mniej, to i o wy bu chach w mły nach nie sły -
chać. Przez pył zbo żo wy ro zu mieć na le ży
rów nież mą kę. Gdy by ktoś chciał uzy skać
mie sza ni nę wy bu cho wą, bę dzie mu trud -
no – za wie si na po win na mieć ob raz mgły
bez wi docz no ści wy cią gnię tej dło ni, by da -
ło się z niej wy strze lić. Moż na wrzu cić jej
garść do ogni ska – co praw da wy bu chu
wte dy nie ma, ale jest wi do wi sko we spa la -
nie ob ło ku, z mi łym za pa chem pie czo nych
pla cusz ków.

Nie myśl my so bie, że sko ro trud no
umyśl nie „wy buch nąć” mą kę, to sa ma też
nie wy buch nie. Przy pro ce sach cią głych py -

ły nie ustan nie się od kła da ją. Gdy przy cho -
dzi prze rwa w pra cy, osia da ją – i prze cież
nie w po sta ci zbi tej ma sy, lecz mię ciut kiej
mie sza ni ny z po wie trzem. Roz ruch ma szy -
ne rii lub gwał tow ny ruch po wie trza po wo -
du je ich uno sze nie, a gdzieś tam za płon,
wy ni ka ją cy naj czę ściej z tle nia, i fuk nię cie
mie sza ją ce ze so bą wszyst ko, co jest lot -
ne. I tak dach wy fru wa w po wie trze. Py ły
ko niecz nie trze ba sprzą tać. 

Włók na ro ślin ne i py ło we po zo sta ło ści
po pro duk cji ta kich włó kien – za sa da ta sa -
ma, co przy py łach. 

Na wo zy sztucz ne – kil ku z nich nie wol -
no skła do wać ra zem, o czym in for mu ją in -
struk cje na wor kach. Sam na wóz trud no
zmu sić do wy bu chu, ale w od po wied nich
oko licz no ściach mo że zmie nić się pra wie
w sem tex. 

Aha, jesz cze jed no – ja ja w prosz ku!
Bez obaw, ilo ści uży wa ne w za sto so wa -
niach do mo wych nie gro żą po waż ny mi
kon se kwen cja mi wy bu cho wy mi, gdyż ob -
ję tość mie sza ni ny wy bu cho wej nie osią -
gnie 10 l, a ci śnie nie nie prze kro czy
war to ści 5 kPa. Al bo ina czej – prze kro cze -
nie tych war to ści jest nie moż li we bez ce lo -
we go dzia ła nia czło wie ka. 

A je śli ja kiś pu ry sta wy bu cho wy jed nak
prze czy tał ten ar ty kuł, bar dzo go pro szę
o se rię ar ty ku łów o róż nych ro dza jach wy -
bu chów, o tych wszyst kich de to na cjach,
de fla gra cjach, aby tyl ko nie o BLEVE.

st. bryg. Paweł Rochala jest doradcà
komendanta głównego PSP

Przy pi sy
[1] PN-ISO 8421-1:1997 Ochro na prze ciw po ża ro wa. Ter mi -
no lo gia. Ter mi ny ogól ne i do ty czą ce zja wi ska po ża ru.
[2] § 37 ust. 7 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. 119 ze zm.)
[3] Wy tycz ne w za kre sie okre śla nia przy ro stu ci śnie nia
w po miesz cze niu, ja ki mógł by zo stać spo wo do wa ny przez
wy buch, bę dą ce za łącz ni kiem do roz po rzą dze nia jw.
[4] § 37 ust. 1-6 roz po rzą dze nia MSWiA jw. 
[5] Roz po rzą dze nie mi ni stra go spo dar ki z dnia 21 li sto pa -
da 2005 r. w spra wie wa run ków tech nicz nych, ja kim po -
win ny od po wia dać ba zy i sta cje pa liw płyn nych, ru ro cią gi
prze sy ło we da le ko sięż ne słu żą ce do trans por tu ro py naf -
to wej i pro duk tów naf to wych i ich usy tu owa nie (DzU
z 2014 r. poz. 1853 ze zm.)
[6] Pol skie tłu ma cze nie wg nie obo wią zu ją cej Pol skiej Nor -
my PN-EN 1127-1: 2001. Obec nie obo wią zu je ter mi no lo -
gia w j. an giel skim, po ka za na w PN-EN 60079 At mos fe ry
wy bu cho we. Część 10-1. Kla sy fi ka cja prze strze ni. Ga zo we
at mos fe ry wy bu cho we. Część 10-2. Kla sy fi ka cja prze strze -
ni. At mos fe ry za wie ra ją ce pył pal ny.
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ie za sto so wa nie się do tej za sa dy
spo wo du je nie rzad ko nie od wra -
cal ne skut ki – w po sta ci znisz cze nia

lub za tar cia zwią za nych z po ża rem śla dów
i do wo dów rze czo wych. Na wet wte dy, gdy
przy czy na zda rze nia jest zna na, a spraw ca
usta lo ny, prze pro wa dze nie oglę dzin jest ko -
niecz ne. Wła ści wie wy ko na ne czyn no ści do -
star czą wie le cen nych in for ma cji o po ża rze.
Przede wszyst kim jed nak pod sta wo wą war -
to ścią oglę dzin jest ich zna cze nie dla wy kry -
cia spraw cy pod pa le nia.

Źró dła praw ne
Zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi

pier wot nym źró dłem pra wa dla czyn no ści
oglę dzin jest art. 207 § 1 i 2 Ko dek su po stę -
po wa nia kar ne go [1]. Nie za wie ra on le gal -
nej de fi ni cji oglę dzin, jed nak w pi śmien -
nic twie okre śla się je ja ko „czyn no ści pro ce -
so we po le ga ją ce na zmy sło wym za po zna niu
się przez upo waż nio ny or gan z miej scem,
rze czą lub cia łem oso by. Czyn ność ta ma
cha rak ter za rów no pro ce so wy, jak i kry mi na -
li stycz ny” [2].

Po wyż szą re gu la cję uzu peł nia ją szcze gó -
ło we za pi sy „Re gu la mi nu we wnętrz ne go
urzę do wa nia po wszech nych jed no stek or -
ga ni za cyj nych pro ku ra tu ry” [3]. W § 52 ust. 1
i § 169 mó wią m.in., że w miej scu, w któ rym
do szło do śmier ci czło wie ka spo wo do wa nej
prze stęp stwem (za li cza się do tej ka te go rii
rów nież spro wa dze nie ka ta stro fy ko mu ni ka -
cyj nej lub bu dow la nej itp.), pro ku ra tor do -
ko nu je oglę dzin lub kie ru je ich prze bie giem. 

Po za wy mie nio ny mi źró dła mi pod sta wę
praw ną dla wy ko ny wa nia czyn no ści sta no -
wią: 
 Wy tycz ne nr 3 ko men dan ta głów ne go
Po li cji z 30 sierp nia 2017 r. w spra wie wy ko -
ny wa nia nie któ rych czyn no ści do cho dze -
nio wo -śled czych przez po li cjan tów [4];
 Me to dy ka oglę dzin miejsc prze stępstw
o cha rak te rze ter ro ry stycz nym i ka ta strof

oraz iden ty fi ka cji ciał ofiar z 24 paź dzier ni -
ka 2012 r. [5];
 Pro ce du ry po stę po wa nia Po li cji pod czas
or ga ni zo wa nia i prze pro wa dza nia oglę dzin
miej sca prze stęp stwa z 7 sierp nia 2001 r. [6].

Dwa ostat nie do ku men ty obo wią zu ją
pod czas or ga ni zo wa nia i prze pro wa dza nia
oglę dzin miej sca zda rze nia o skom pli ko wa -
nym sta nie fak tycz nym.

W„Wy tycz nych nr 3…” sfor mu ło wa no na -
stę pu ją cą de fi ni cję: „§ 42 ust. 2. Oglę dzi ny
miej sca zda rze nia po le ga ją na do ko na niu
czyn no ści tak tycz nych i tech nicz no -kry mi -
na li stycz nych zmie rza ją cych do po zna nia
prze bie gu zda rze nia, prze pro wa dza nych
w spo sób pla no wy, z uwzględ nie niem wła -
ści wo ści ob sza ru (prze strze ni za mknię tej lub
otwar tej) oraz kla sy fi ka cji róż nych grup śla -
dów prze stęp stwa lub ich no śni ków al bo
rze czy, ich po ło że nia, wła ści wo ści, sta nu
i cech in dy wi du al nych”. 

W„Me to dy ce oglę dzin…” okre ślo no m.in.
jed no li te za sa dy or ga ni za cji oglę dzin miejsc
prze stępstw o cha rak te rze ter ro ry stycz nym
i ka ta strof (zda rzeń ma so wych i nad zwy czaj -
nych) oraz iden ty fi ka cji ciał ofiar. Do ku ment
ten ma tak że za za da nie po móc pod mio tom
pro wa dzą cym po stę po wa nie przy go to waw -
cze (pro ku ra tu rze, Po li cji, Agen cji Bez pie -
czeń stwa We wnętrz ne go, Stra ży Gra nicz nej
i Żan dar me rii Woj sko wej) w pra wi dło wym
or ga ni zo wa niu, prze pro wa dza niu i ko or dy -
no wa niu oglę dzin miejsc ta kich zda rzeń
(rów nież we współ pra cy z bie głym). 

„Pro ce du ry po stę po wa nia…” sto su je się
zaś m.in. w przy pad ku uzy ska nia przez Po li -
cję wia do mo ści o zda rze niu, ta kim jak ka ta -
stro fa, wy pa dek czy ka ta klizm zwią za ny
z si ła mi przy ro dy, do któ rych jed nak mo gło
przy czy nić się po stę po wa nie czło wie ka wy -
czer pu ją ce zna mio na czy nu za bro nio ne -
go – wy ja śnie nie sy tu acji wy ma ga pod ję cia
okre ślo nych dzia łań z wy ko rzy sta niem sił
i środ ków po zo sta ją cych w dys po zy cji Po li -

cji. Do ku ment ten bar dzo szcze gó ło wo okre -
śla za sa dy or ga ni za cji dzia ła nia Po li cji
na miej scu po waż ne go prze stęp stwa. 

Na le ży za uwa żyć, że prze pi sy o cha rak te -
rze „tech nicz nym” do ty czą ce prze bie gu
oglę dzin za war te są je dy nie w do ku men tach
wy da nych przez Po li cję, na to miast Ko deks
po stę po wa nia kar ne go i„Re gu la min… pro -
ku ra tu ry” nie od no szą się w ogó le do tej
kwe stii.

Na le ży pod kre ślić, że oglę dzin miej sca
zda rze nia do ko nu je pro ku ra tor bądź po li -
cjant, a nie bie gły.

Ce le oglę dzin miej sca po ża ru
Głów nym ce lem czyn no ści pro wa dzo -

nych na te re nie, któ ry zo stał opa no wa ny
przez ogień, jest obiek tyw na re kon struk cja
prze bie gu zda rze nia oraz ze bra nie, za bez -
pie cze nie i utrwa le nie w nie zbęd nym za kre -
sie do wo dów na po trze by po stę po wa nia
kar ne go. Moż na to osią gnąć dzię ki re ali za cji
ce lów cząst ko wych, któ re okre śla tzw. re gu -
ła sied miu zło tych py tań kry mi na li sty ki: co?
gdzie? kie dy? jak? czym? dla cze go? kto?
W prak ty ce bie głe go z za kre su po żar nic twa
ce le cząst ko we w od nie sie niu do oglę dzin
miej sca po ża ru spro wa dza ją się naj czę ściej
do: 
 usta le nia, co ule gło spa le niu lub znisz -
cze niu, ja kie roz mia ry przy jął ka ta klizm, w ja -
kim stop niu mie nie ule gło znisz cze niu;
 wska za nia źró dła i kie run ków roz prze -
strze nia nia się ognia; 
 okre śle nia moż li wo ści roz prze strze nia nia
się ognia po za po go rze li sko, w tym stwier -
dze nia za gro że nia dla osób i mie nia, któ re
stwa rza;
 usta le nia przy czy ny po ja wie nia się ognia; 
 za bez pie cze nia śla dów po peł nie nia prze -
stęp stwa i in nych do wo dów rze czo wych da -
ją cych moż li wość od two rze nia istot nych
oko licz no ści wznie ce nia ognia, w tym zi den -
ty fi ko wa nia je go spraw cy; 
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 usta le nia in nych oko licz no ści bez po śred -
nio po prze dza ją cych po żar, a mo gą cych
mieć z nim zwią zek, np. chę ci ukry cia za bój -
stwa, kra dzie ży lub nad uży cia fi nan so we go
(po moc ni cza ro la po ża ru); 
 wska za nia mo dus ope ran di spraw cy;
 spraw dze nia za bez pie cze nia prze ciw po -
ża ro we go obiek tu i okre śle nia je go spraw -
no ści.

Na le ży jed nak pod kre ślić, że uzy ska nie
od po wie dzi na po wyż sze py ta nia jest uwa -
run ko wa ne nie tyl ko prze bie giem i wy ni ka -
mi oglę dzin miej sca po ża ru, lecz tak że:
 uzy ska ny mi wcze śniej in for ma cja mi
o po ża rze;
 re zul ta ta mi in nych czyn no ści prze pro wa -
dzo nych w trak cie śled cze go ba da nia miej -
sca po ża ru;
 wie dzą oraz do świad cze niem za wo do -
wym uczest ni ków oglę dzin (pro ku ra to ra,
po li cjan ta, bie głe go).

Prze bieg oglę dzin miej sca 
po ża ru [7]
Na le ży bez względ nie za pew nić bez pie -

czeń stwo wszyst kim oso bom, któ re bę dą
prze by wały na po go rze li sku. Ja kie kol wiek
czyn no ści zwią za ne z oglę dzi na mi mo gą
być pod ję te tyl ko wte dy, gdy człon ko wie ze -
spo łu nie są na ra że ni na żad ne za gro że nia
i dys po nu ją od po wied ni mi do ro dza ju zda -
rze nia środ ka mi ochro ny oso bi stej. Jed no -
cze śnie wszyst kie dzia ła nia po win ny być
prze pro wa dzo ne moż li wie szyb ko, po nie -
waż z cza sem co raz wię cej istot nych śla dów
po po ża ro wych na po go rze li sku mo że ulec
za tar ciu.

Jak już wspo mnia no, prze pi sy o cha rak -
te rze „tech nicz nym” do ty czą ce prze bie gu
oglę dzin za war te są je dy nie w do ku men tach
wy da nych przez Po li cję. War to jed nak pod -
kre ślić, że opis prze bie gu oglę dzin stric te od -
no szą cy się do miej sca po ża ru za war ty
zo stał w dwóch z wy mie nio nych do ku men -
tów po li cyj nych. 

„Wy tycz ne nr 3…” przed sta wia ją tę pro -
ble ma ty kę w spo sób ogól ny, ale zwię zły:
„§ 55 ust. 1. Oglę dzi ny miej sca wznie ce nia
ognia prze pro wa dza się po za koń cze niu ak -
cji ga śni czej, osty gnię ciu po go rze li ska, ze -
bra niu in for ma cji o spa lo nym obiek cie 

– w ra zie po trze by z udzia łem bie głe go. § 55
ust. 2. Oglę dzin miej sca wznie ce nia ognia
nie po win no do ko ny wać się po zmro ku
i w no cy. Oglę dzi ny przy oświe tle niu sztucz -
nym są do pusz czal ne je dy nie w miej scach,
w któ rych nie ma oświe tle nia na tu ral ne go.
§ 55 ust. 3. W trak cie oglę dzin dą ży się
do usta le nia: 1) miej sca wznie ce nia ognia;
2) ma te ria łu pal ne go; 3) bez po śred nie go
źró dła cie pła; 4) przy czy ny wznie ce nia
ognia; 5) ro dza ju i ilo ści znisz czo ne go lub
uszko dzo ne go mie nia”. 

W pkt 18 dru gie go do ku men tu – „Me to -
dy ki oglę dzin…” przed sta wio no bar dzo
szcze gó ło wo tak ty kę i tech ni kę oma wia nych

czyn no ści. Po ru szo no m.in. na stę pu ją ce za -
gad nie nia:
 uzy ski wa nie in for ma cji o cha rak te rze po -
ża ru jesz cze w trak cie je go trwa nia (na pod -
sta wie cech pło mie nia i dy mu, za pa chu
w oto cze niu po go rze li ska, in ten syw no ści
pło mie nia itp.);
 wstęp ne oglę dzi ny miej sca zda rze nia,
uzy ski wa nie in for ma cji od funk cjo na riu szy
PSP oraz ze znań osób po szko do wa nych lub
świad ków, pro wa dze nie wła snych ob ser wa -
cji – w ce lu usta le nia miej sca po wsta nia po -
ża ru;

 ba da nie śla dów i zmian po wsta łych pod -
czas spa la nia, któ re w po łą cze niu z wie dzą
o cha rak te ry stycz nych ce chach te go pro ce -
su po zwo lą okre ślić miej sce po wsta nia po -
ża ru;

Na le ży zwró cić uwa gę na: 
– śla dy świad czą ce o in ten syw no ści dzia ła -
nia pło mie ni – np. zwę glo ne, prze pa lo ne,
wy pa lo ne przed mio ty pal ne (głów nie ele -
men ty drew nia ne i drew no po chod ne, two -
rzy wa sztucz ne),
– uszko dze nia i sto pie nia in sta la cji elek trycz -
nej, farb itp.,
– stan prze szkle nia,
– okop ce nia przy otwo rach, fra mu gach
okien nych, krat kach wen ty la cyj nych,
– in ten syw ność po ża ru,
– kie ru nek dy mie nia;
– miej sca wy stę po wa nia smug dy mu,
z uwzględ nie niem zmia ny ko lo ru ma te ria -
łów z oto cze nia,

– miej sca od pad nię cia tyn ku, pęk nię cia
ścian bu dyn ków lub tzw. spuch nię cia tyn ku
na sku tek prze grza nia mu rów, pęk nię cia
środ ków trans por tu itp.
 uzy ska nie śla dów i do wo dów rze czo -
wych na te re nie po po ża ro wym (w po go rze -
li sku), m.in. przez:
– stop nio we prze sy pa nie po go rze li ska oraz
prze sia nie po pio łu,
– za bez pie cze nie śla dów zja wisk ter micz -
nych, któ re mo gły być przy czy ną zda rze nia
oraz ma te ria łów ła two pal nych znaj du ją cych
się w ogni sku po ża ru lub w je go po bli żu,
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– za bez pie cze nie ma te ria łów ła two pal nych
znaj du ją cych się w cen trum lub w po bli żu
ogni ska po ża ru,
– po bra nie prób ki po go rze li ska prze zna czo -
nej do ba da nia obec no ści cie czy, ale tyl ko
z miejsc, gdzie ciecz mo gła wpły nąć, nie mo -
gła się spa lać, a jej pa ro wa nie by ło utrud nio -
ne,
– umiesz cze nie wy stu dzo ne go po pio łu
w czy stych, za my ka nych szkla nych sło jach
lub wor kach z two rzyw sztucz nych, ozna -
czo nych do dat ko wo in for ma cją o miej scu,
z któ rych zo stał po bra ny – w przy pad ku cał -
ko wi te go spo pie le nia przed mio tów znaj du -
ją cych się w ogni sku po ża ru,
– za bez pie cze nie ma te ria łu kon tro l ne -
go – pró bek z róż nych czę ści po go rze li ska
i z róż nych frag men tów pod ło ża nie pod da -
ne go dzia ła niu wy so kiej tem pe ra tu ry;
 okre śle nie sta nu gniaz dek, bez piecz ni -
ków, wty czek, po zo sta ło ści in sta la cji elek -
trycz nej ze śla da mi zwar cia al bo iskrze nia,
od po wied nie za bez pie cza nie tech nicz ne
do ba dań te go ro dza ju ele men tów, je śli ist -
nie je praw do po do bień stwo, że po żar mógł
być skut kiem wad in sta la cji czy urzą dzeń;
 wstęp na re kon struk cja prze bie gu po ża -
ru, m.in. okre śle nie me cha ni zmu na nie sie nia
śla dów oraz usta le nie, ja kie są moż li wo ści
jak naj efek tyw niej sze go wy ko rzy sta nia
zgro ma dzo ne go ma te ria łu;
 prze ana li zo wa nie, któ re zmia ny po ja wi ły
się na sku tek:

– po ża ru,
– dzia łań spraw cy,
– czyn no ści osób zwią za nych ze zda rze -

niem, zwłasz cza uczest ni czą cych w dzia ła -
niach ra tow ni czo -ga śni czych.

Udział bie głe go w oglę dzi nach
Jed ną z klu czo wych ról w po stę po wa niu

w spra wach do ty czą cych po ża rów peł ni bie -
gły są do wy z za kre su po żar nic twa, któ ry
dys po nu jąc spe cja li stycz ną wie dzą, po ma ga
or ga nom ści ga nia w do cho dze niu po po ża -
ro wym, a co za tym idzie, ma czę sto wpływ
na roz strzy gnię cie spra wy. 

Bie gły wzbo ga ca wie dzę or ga nu pro ce -
so we go o przed mio cie oglę dzin w dro dze
ko mu ni ko wa nia fak tów wy kry tych i ujaw -
nio nych przez sie bie dzię ki po sia da nym 
wia do mo ściom spe cjal nym. Prze ka zu je 
in for ma cje o re gu łach i kry te riach o cha rak -
te rze spe cja li stycz nym, pły ną cych z do -
świad cze nia i na uki, a ma ją cych za sto-
so wa nie do oko licz no ści to czą cej się spra wy.
Opi nia bie głe go sta no wi sa mo ist ny, szcze -
gól ny śro dek do wo do wy, ale tak jak in ne do -
wo dy pod le ga oce nie przez or gan
pro ce so wy [8]. 

W „Re gu la mi nie we wnętrz ne go urzę do -
wa nia po wszech nych jed no stek or ga ni za -
cyj nych pro ku ra tu ry” udział bie głe go prze-
wi du je się do pie ro po ze bra niu ma te ria łu
do wo do we go przez pro ku ra to ra: „§ 154. Pro -
ku ra tor po wo łu je bie głe go nie zwłocz nie
po ze bra niu ma te ria łu do wo do we go po -
trzeb ne go do wy da nia opi nii. Ma te riał po wi -
nien być ze bra ny w spo sób umoż li wia ją cy
wy da nie opi nii w wy zna czo nym ter mi nie”.

Ina czej przed sta wia się to w do ku men -
tach wy da nych przez Po li cję. W„Wy tycz nych
nr 3…” na pi sa no: „§ 55. 1. Oglę dzi ny miej sca
wznie ce nia ognia prze pro wa dza się po za -
koń cze niu ak cji ga śni czej, osty gnię ciu po go -
rze li ska i ze bra niu in for ma cji o spa lo nym
obiek cie – w ra zie po trze by z udzia łem bie -

głe go”. W „Me to dy ce oglę dzin…” w pkt 12 
pt. „Skład oso bo wy ze spo łu oglę dzi no we go
w sek to rze” wska zu je się bie głe go z za kre su
po żar nic twa ja ko oso bę, któ ra jest człon -
kiem tej gru py „w przy pad ku po ża rów, wy -
bu chów prze strzen nych lub in nych po -
dob nych zda rzeń”. W„Pro ce du rach po stę po -
wa nia…” za gad nie nie to re gu lu je pkt 6.14:
„O udzia le w oglę dzi nach miej sca prze stęp -
stwa bie głych z róż nych dzie dzin wie dzy de -
cy du je pro ku ra tor, kie ru ją cy ze spo łem
oglę dzi no wym lub ko or dy na tor czyn no ści
tech nicz no -kry mi na li stycz nych, usta la ją oni
w szcze gól no ści, ja cy bie gli (o ja kiej spe cjal -
no ści) bę dą ko niecz ni na miej scu oglę dzin
dla peł ne go ujaw nie nia, za bez pie cze nia
i pra wi dło we go zin ter pre to wa nia do stęp ne -
go ma te ria łu do wo do we go”.

Po wo ła nie bie głe go do do ko na nia oglę -
dzin miej sca po ża ru nie ozna cza, że to on
bę dzie kie ro wał czyn no ścia mi. Weź mie
w nich tyl ko udział, a za tem je go uczest nic -
two bę dzie mia ło cha rak ter kon sul ta cyj ny,
nie de cy zyj ny. Bie gły po ma ga pro wa dzą cym
oglę dzi ny w usta la niu ogni ska po ża ru, je go
do kład nym zba da niu oraz ujaw nie niu śla -
dów mo gą cych wska zy wać na po peł nie nie
prze stęp stwa. Spo rzą dza jąc opi nię, dzie li się
z or ga nem pro ce so wym swo ją wie dzą spe -
cja li stycz ną i uła twia do ko na nie oce ny do -
wo dów oraz usta leń fak tycz nych bę dą cych
pod sta wą roz strzy gnię cia w pro ce sie kar -
nym. War te pod kre śle nia jest to, że czyn -
ności wy ko na ne z po mo cą bie głe go
przed sta wia ją o wie le więk szą war tość niż te
pod ję te tyl ko przez pro ku ra to ra lub Po li cję. 
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Dość czę sto pro ku ra tor lub po li cjant pro -
wa dzą cy oglę dzi ny ocze ku je od bie głe go już
na miej scu zda rze nia kon klu zji co do przy -
czy ny po wsta nia po ża ru lub oce ny za gro że -
nia dla wie lu osób czy mie nia w wiel kich
roz mia rach, o któ rych mo wa w art. 163 § 1
Ko dek su kar ne go [9]. W prak ty ce bar dzo
rzad ko zda rza się, aby już pod czas czyn no -
ści moż na by ło wy po wie dzieć się w tej 
kwe stii w spo sób pew ny i jed no znacz ny. Za -
zwy czaj bie gły jest w sta nie wy ra zić mniej
lub bar dziej praw do po dob ne przy pusz cze -
nie i na tym eta pie po stę po wa nia po wi nien
być bar dzo ostroż ny z ka te go rycz ny mi sfor -
mu ło wa nia mi. Nie ma żad nych po wo dów,
by przej mo wał cię żar pod ję cia de cy zji, nie
ma jąc jesz cze moż li wo ści za po zna nia się
z peł nym ma te ria łem do wo do wym zgro ma -
dzo nym w spra wie. 

Nie mniej jed nak w cza sie oglę dzin
(a i na póź niej szych eta pach po stę po wa nia
po po ża ro we go) nie zwy kle waż na jest
współ pra ca i wy mia na in for ma cji oraz spo -
strze żeń wszyst kich osób do ko nu ją cych
oglę dzin. Każ dy uczest nik czyn no ści (pro ku -
ra tor, tech nik kry mi na li sty ki, po li cjant do -
cho dze nio wo -śled czy, bie gły) ma swo je
do świad cze nie, wie dzę fa cho wą, umie jęt no -
ści, na wy ki oraz wła sny spo sób oce ny i ana -
li zo wa nia, a nie rzad ko in tu icję. Ści śle
współ pra cu jąc ze so bą i wy mie nia jąc się in -
for ma cja mi oraz wła sny mi spo strze że nia mi,
mo gą osią gnąć zde cy do wa nie wię cej.

Do ku men ta cja oglę dzin
Po za koń cze niu oglę dzin miej sca zda rze -

nia na le ży spo rzą dzić pro to kół, co wy ni ka
wprost z art. 143 § 1 pkt 3 Ko dek su po stę -
po wa nia kar ne go. Oprócz wspo mnia ne go
spra woz da nia, sta no wią ce go pod sta wo wą
for mę do ku men to wa nia prze prowa dza nych
czyn no ści, wska za ne jest:
 przy go to wa nie ta blic po glą do wych ze
zdję cia mi,
 wy ko na nie szki ców miej sca zda rze nia
lub je go frag men tów,
 spo rzą dze nie me try czek do śla dów,
utrwa le nie czyn no ści oglę dzi no wych za po -
mo cą urzą dzeń au dio wi zu al nych,
 przy go to wa nie no tat ki urzę do wej
z wnio ska mi po oglę dzi no wy mi [10].

Jak mó wi „Pro ce du ra po stę po wa nia…”,
za pro wa dze nie ca ło ści do ku men ta cji z oglę -
dzin miej sca prze stęp stwa, w szcze gól no ści
za jej spo rzą dza nie zgod nie z wy ma ga nia mi
pro ce du ry kar nej i przy ję ty mi uzgod nie nia -
mi pro wa dze nia oglę dzin oraz za jej gro ma -

dze nie, od po wia da kie ru ją cy ze spo łem (pro -
ku ra tor bądź po li cjant), a nie bie gły.

Oglę dzi ny naj czę ściej roz po czy na się
od udo ku men to wa nia sta nu oto cze nia,
przede wszyst kim przez fo to gra ficz ne utrwa -
le nie wy glą du miej sca po ża ru, a po nad to
spo rzą dze nie szki cu i wy ko na nie po mia rów.
Zdję cia wy ko nu je tech nik kry mi na li sty ki,
a funk cjo na riu sze Po li cji z od po wied nich sek -
cji spo rzą dza ją szkic, do ko nu ją po mia rów
i do ku men tu ją ujaw nio ne śla dy wska zu ją ce
na miej sce wznie ce nia ognia, a tak że śla dy,
któ re mo gą być zwią za ne ze spraw cą (np. od -
ci ski pal ców, spodu obu wia, po rzu co ny po -
jem nik po cie czy pal nej).

Ujaw nie nio we śla dy kry mi na li stycz ne
opi sa ne w pro to ko le oglę dzin bę dą tym
spo so bem za bez pie czo ne w for mie pro ce -
so wej. Po win ny one zo stać rów nież pra wi -
dło wo opa ko wa ne i ozna ko wa ne w ce lu
ochro ny przed ma ni pu la cją, znisz cze niem,
znie kształ ce niem lub za mia ną (za bez pie cze -
nie tech nicz ne). War to pod kre ślić, że ujaw -
nie nie i za cho wa nie w od po wied niej for mie
śla dów kry mi na li stycz nych i do wo dów rze -
czo wych zgod nie z wy mo ga mi tech nicz no-
kry mi na li stycz ny mi i for mal no -pro ce so wy mi
na le ży do za dań tech ni ka kry mi na li sty ki,
a nie bie głe go. Na le ży pa mię tać, że na ja kość
i wy nik ba dań kry mi na li stycz nych ma za -
wsze wpływ wła ści we po bra nie i za bez pie -
cze nie ma te ria łu z miej sca po ża ru. 

Pod su mo wa nie
 Oglę dzi ny miej sca po ża ru ja ko czyn ność
nie po wta rzal na sta no wią waż ny ele ment
po stę po wa nia przy go to waw cze go, rzu tu ją
na ca ły je go prze bieg, wy ma ga ją od uczest -
ni ków dzia łań za rów no pro ce so wej, jak i kry -
mi na li stycz nej wni kli wo ści, sta ran no ści oraz
peł ne go za an ga żo wa nia.

 Wła ści wie prze pro wa dzo ne oglę dzi ny
miej sca po ża ru do star cza ją wie le istot nych
śla dów kry mi na li stycz nych nie zbęd nych
do wy ja śnie nia przy czy ny po wsta nia po ża -
ru i je go prze bie gu.
 Tech ni ka oglę dzin kon cen tru je się na wy -
ty po wa niu ob sza ru wska zy wa ne go ja ko
miej sce ogni ska po ża ru oraz do wo dów rze -
czo wych, któ re moż na po brać do dal szych
ba dań kry mi na li stycz nych.
 Bez od po wied nio ze bra ne go w trak cie
oglę dzin ma te ria łu do wo do we go nie spo -
sób rze tel nie zre kon stru ować prze bie gu
zda rze nia.
 Oma wia ne w ar ty ku le do ku men ty Po li cji
po zwa la ją bie głe mu z za kre su po żar nic twa
po wo ła ne mu do ze spo łu do ko nu ją ce go
oglę dzin na po zna nie tak ty ki i tech ni ki dzia -
łań ta kich czyn no ści.

To masz Sa wic ki jest bie głym sà do wym 
z za kre su po ̋ ar nic twa
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[6] Za łącz nik do pi sma ko men dan ta głów ne go Po li cji, 
nr Ad -1078/2001 z 7 sierp nia 2001 r.
[7] Przez miej sce po ża ru na le ży ro zu mieć za rów no prze -
strzeń otwar tą, np. uli cę, par king, las, po le, jak i prze strzeń
za mknię tą, np. wnę trze bu dyn ku, wnę trze po jaz du. Miej -
sce oglę dzin po ża ru obej mu je nie tyl ko te ren po po ża ro wy
(po go rze li sko), lecz rów nież ob szar przy le gły.
[8] K. Wit kow ska, Bie gły w po stę po wa niu kar nym, „Pro ku ra -
tu ra i Pra wo”2013, nr 1.
[9] Usta wa z 6 czerw ca 1997 r. Ko deks kar ny (DzU z 2018 r.
poz. 1600, 2077).
[10] L. Koź miń ski, W. Miś, L. Szplit, Pod sta wo we czyn no ści
tech nicz no -kry mi na li stycz ne pod czas oglę dzin miej sca zda -
rze nia, Szko ła Po li cji w Pi le, Pi ła 2015.
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Ze spół oglę dzi no wy na miej scu po ża ru



a po cząt ku ro ku ca łym kra jem
wstrzą snął po żar esca pe ro omu
w Ko sza li nie. Był sze ro ko ko men to -

wa ny rów nież po za gra ni ca mi na sze go kra -
ju. Za chwiał po czu ciem bez pie czeń stwa
od wie dza ją cych ta kie miej sca, a w pra sie za -
gra nicz nej szyb ko po ja wi ły się py ta nia o od -
no szą ce się do nich re gu la cje praw ne.
Uka za ło się wie le tek stów wy ja śnia ją cych,
w ja ki spo sób uni ka się wy stą pie nia po dob -
nych sy tu acji. War to przyj rzeć się prze pi som
bu dow la nym i prze ciw po ża ro wym z kil ku
kra jów świa ta i prze ana li zo wać, jak ra dzą 
so bie z za gro że nia mi po ja wia ją cy mi się
w obiek tach w prze strze ni pu blicz nej.

Szwe cja i Nor we gia
W przy pad ku tych dwóch kra jów skan dy -

naw skich re gu la cje są nie mal że iden tycz ne.
Aby jed nak przed sta wić sy tu ację praw ną
do ty czą cą ochro ny prze ciw po ża ro wej
w tych pań stwach, na le ży wy ja śnić nie co

kon struk cję prze pi sów. Za rów no Szwe cja,
jak i Nor we gia po dzie lo ne są na ob sza ry ad -
mi ni stra cyj ne, któ re moż na po rów nać
do pol skich wo je wództw (od po wied nio län
i fyl ke). Prze pi sy do ty czą ce ochro ny prze ciw -
po ża ro wej skła da ją się z wyż szych wy tycz -
nych, wy da nych przez od po wied nie re sor ty
bu dow nic twa oraz lo kal nych, nada nych in -
dy wi du al nie przez każ dy län/fyl ke. Pro ces
bu dow la ny w kra jach skan dy naw skich skła -
da się ze zło że nia – wraz z do ku men ta cją bu -
dow la ną, pro jek tu/pla nu ry zy ka do ty czą-
ce go bu do wa ne go obiek tu (risk plan). Okre -
śla on wszel kie za gro że nia mo gą ce po ja wić
się w obiek cie, oce nia jąc rów nież sam bu dy -
nek w kon tek ście od po wied nich prze pi sów.
Pro jekt mu si być spo rzą dzo ny przez asy sten -
ta ochro ny prze ciw po ża ro wej, czy li oso bę
ma ją cą od po wied nie kom pe ten cje, naj czę -
ściej le gi ty mu ją cą się ty tu łem in ży nie ra
ochro ny prze ciw po ża ro wej. Plan wy da je fir -
ma, w któ rej za trud nio ny jest da ny asy stent.

Mu si ona zdo być od po wied nie cer ty fi ka ty,
gwa ran tu ją ce pro fe sjo na lizm w da nej dzie -
dzi nie (w na szym przy pad ku w za kre sie in -
ży nie rii ochro ny prze ciw po ża ro wej). 

War to do dać, że cer ty fi ka cja mo że być
nada na lo kal nie lub cen tral nie. Za leż nie
od jej ty pu przed się bior stwo mo że dzia łać
na te re nie jed ne go ob sza ru ad mi ni stra cyj -
ne go kra ju lub kil ku. Pro jekt wy da ny przez
jed ną fir mę mu si być za wsze spraw dzo ny
przez dru gie go asy sten ta pra cu ją ce go w in -
nej, nie za leż nej fir mie, rów nież cer ty fi ko wa -
nej przez lo kal ny sa mo rząd lub Dy rek to riat
Ja ko ści Bu dyn ków. Wy móg ten czy ni pro -
ces bu dow la no -in we sty cyj ny w kra jach
skan dy naw skich nie zwy kle kosz tow nym,
jed nak po zwa la za cho wać nie mal stu pro -
cen to wą gwa ran cję bez pie czeń stwa bu -
dyn ków. 

Funk cję asy sten ta moż na więc śmia ło po -
rów nać do pol skie go rze czo znaw cy ds.
ochro ny prze ciw po ża ro wej – je go de cy zja
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i ak cep ta cja pro jek tu jest nie zbęd na
do skom ple to wa nia ca łej do ku men ta cji bu -
dow la nej. War to za zna czyć, że po tra fie niu
do biu ra bu dow la ne go lo kal ne go sa mo rzą -
du do ku men ty zo sta ją spraw dzo ne po raz
ko lej ny, tym ra zem przez spe cja li stę za trud -
nio ne go przez sa mo rząd. 

W ana li zie pro ble ma ty ki esca pe ro omów
po moc ny bę dzie do ku ment Byg g tek nisk for -
skrift (TE K17) (tłum. Re gu la cje dot. in ży nie rii
bu dyn ków (TE K17)), wy da ny przez Di rek to -
ra tet for byg g kva li tet (tłum. Dy rek to riat Ja ko -
ści Bu dyn ków). Nie trud no się jed nak
do my ślić, że re gu la cje nie okre śla ją do kład -
nie wy ma gań, ja kie po wi nien speł nić kon -
kret ny obiekt ty pu esca pe ro om. 

Skan dy naw skie pra wo bu dow la ne opie -
ra się na kla sach ry zy ka (Ri si ko klas se) [1], któ -
re de ter mi nu ją kla sę po ża ro wą bu dyn ku
(Bran n klas ser) [2]. Asy stent ds. ochro ny ppoż.
oce nia jąc, do ja kiej kla sy ry zy ka za li cza się
da ny obiekt czy lo kal, po sił ku je się do ku -
men ta cją tech nicz ną oraz wy wia dem z in -
we sto rem (do ty czą cym prze zna cze nia
obiek tu, funk cji, ja kie ma speł niać itp.).
Przy oce nie kla sy ry zy ka asy stent uwzględ -
nia na stę pu ją ce czyn ni ki [1]: 
 Czy po miesz cze nie lub lo kal są prze zna -
czo ne do spo ra dycz ne go, czy cią głe go prze -
by wa nia lu dzi?
 Czy użyt kow ni cy zna ją roz kład obiek tu
oraz dróg i wyjść ewa ku acyj nych, czy są
w sta nie sa mi się ewa ku ować?
 Czy w bu dyn ku ma ją za miesz kać lu dzie? 
 Czy po prze ana li zo wa niu czyn ni ków ry -
zy ka moż na stwier dzić, że w bu dyn ku wy -
stę pu je choć by nie wiel kie za gro że nie
wy stą pie nia po ża ru?

Na pod sta wie tych czte rech czyn ni ków
je ste śmy w sta nie przy po rząd ko wać da ny
lo kal czy po miesz cze nie do kil ku z sze ściu
klas ry zy ka, za leż nie od ich prze zna cze nia.
Za kwa li fi ko wa nie do wyż szej kla sy ozna cza
su row sze wy ma ga nia tech nicz no -bu dow la -
ne, np. ko niecz ność za sto so wa nia od po -
wied niej no śno ści, szczel no ści i izo la -
cyj no ści ognio wej ele men tów lub wy zna -
cze nie in nych dróg ewa ku acyj nych.

Lo ka le usłu go we ty pu esca pe ro om zo sta -
ły by za kwa li fi ko wa ne do dość wy so kiej,
5. kla sy ry zy ka. Głów nym czyn ni kiem de ter -
mi nu ją cym ten wy bór jest re gu lar ne prze by -
wa nie lu dzi oraz ich nie zna jo mość obiek tu
[1]. Nada nie 5. kla sy ry zy ka de ter mi nu je wie -
le waż nych wy ma gań, ja kie mu si speł nić
esca pe ro om. Każ de po miesz cze nie po win no
sta no wić od dziel ną ko mór kę po ża ro wą

(Bran n cel ler)[3], za tem w przy pad ku po ja -
wienia się ognia na dro dze ewa ku acyj nej 
pło mie nie nie po win ny prze do stać się do
po miesz czeń przy le głych. Drzwi na dro dze
ewa ku acyj nej w obiek tach o 5. kla sie ry zy ka
mu szą być otwie ra ne jed nym uchwy tem bez
uży cia klu cza [4], a więc po zwa lać na na tych -
mia sto we opusz cze nie lo ka lu. Każ da dro ga
ewa ku acji po win na umoż li wiać uciecz kę
w dwóch nie za leż nych kie run kach, aby w ra -
zie nie moż no ści po ru sza nia się w pierw szym
po zo stał jesz cze dru gi [4].

Ja ko cie ka wost kę moż na do dać, że
prze pi sy ochro ny prze ciw po ża ro wej do -
ty czą w Skan dy na wii na wet pry wat nych
do mów. Je że li bu dy nek jest wyż szy
niż 5 m, to z po miesz czeń miesz kal nych
znaj du ją cych się na pię trach po win ny
być za pew nio ne dwie dro gi ewa ku acji:
jed na przez ko ry tarz (na tu ral na, wy ni ka -
ją ca z kon struk cji), dru ga np. w po sta ci
dasz ku przy le ga ją ce go do okna, po zwa -
la ją ce go na bez u ra zo wą ewa ku ację.
W przy pad ku bra ku dasz ku lub na dru -
gim pię trze sto su je się dra bin ki, scho dy
ewa ku acyj ne lub wy ma ga się be to no -
we go pod jaz du umoż li wia ją ce go do tar -
cie pod no śni ka stra żac kie go do bu -
dyn ku z każ dej stro ny. Okna umoż li wia -
ją ce ewa ku ację po win ny za cho wać od -
po wied nie roz mia ry. Dla te go wła śnie
w Skan dy na wii przy do mach i nie du -
żych blo kach miesz kal nych wi dzi my ze -
wnętrz ne dra bi ny i scho dy.

Wie my jed nak, że w Ko sza li nie po żar od -
gro dził od wie dza ją cym je dy ną dro gę ewa -
ku acji i praw do po dob nie nie po mo gło by
na wet, gdy by drzwi zo sta ły na tych miast
otwar te. Skan dy naw skie re gu la cje roz wią -
zu ją rów nież ten pro blem. W sy tu acji ta kiej,
ja ka wy stą pi ła w ko sza liń skim obiek -
cie – po miesz cze nie moż na by ło opu ścić
tyl ko jed ną dro gą ewa ku acyj ną – asy stent
ds. ochro ny ppoż. bę dzie wy ma gał za in sta -
lo wa nia na niej in sta la cji try ska czo wej [5, 6].
War to do dać, że od dziel ny pa ra graf opi su -
je ro dzaj ma te ria łów uży tych na dro gach
ewa ku acji i w po szcze gól nych kla sach ry zy -
ka [7]. Mu szą one cha rak te ry zo wać się od -
po wied ni mi kla sa mi pal no ści. 

Po wyż szy opis zo stał skon sul to wa ny
z asy sten tem ochro ny ppoż. pra cu ją cym
w Szwe cji i Nor we gii.

Wiel ka Bry ta nia
W przy pad ku Wiel kiej Bry ta nii istot ne

z na sze go punk tu wi dze nia bę dą prze pi sy
opi sa ne w re for mie re gu lu ją cej bez pie czeń -
stwo po ża ro we dla po miesz czeń ko mer cyj -
nych z 2005 r. oraz za twier dzo ny do ku ment
B (ADB) znaj du ją cy się w prze pi sach bu do-
w la nych z 2010 r. W pierw szej re gu la cji
w art. 14 okre ślo ne zo sta ły od po wied nie wa -
run ki ewa ku acji. Są to bar dzo ogól ne wy -
tycz ne, mó wią ce mię dzy in ny mi o tym, że
drzwi awa ryj ne nie mo gą być prze suw ne ani
ob ro to we, a kie ru nek ich otwar cia mu si być
zgod ny z kie run kiem uciecz ki, z ko lei dro gi
ewa ku acyj ne mu szą być ozna czo ne oraz 
od po wied nio oświe tlo ne. Za mknię cie lub
za blo ko wa nie drzwi w spo sób, któ ry unie -
moż li wia na tych mia sto we i bez pro ble mo we
ich otwar cie przez każ dą oso bę znaj du ją cą
się w bu dyn ku, jest wy klu czo ne [8]. Prze pi -
sy te przy po mi na ją w du żej mie rze na sze
kra jo we re gu la cje. 

W dru gim z do ku men tów w czę ści B1, od -
no szą cej się do środ ków ostrze ga nia i ewa ku -
acji, szcze gól nie istot ny jest dział 3, któ ry
re gu lu je kwe stie do ty czą ce dróg ewa ku acyj -
nych po zio mych wy stę pu ją cych w bu dyn -
kach in nych niż miesz kal ne. Za wie ra nor my
pro jek to we, szcze gó ło wo okre śla ją ce wa run -
ki ko niecz ne do za pew nie nia bez pie czeń -
stwa. Ist nie ją rów nież in ne stan dar dy
pro jek to wa nia, lecz wspo mnia ny ADB jest
do ku men tem prze wod nim dla prze pi sów
bu dow la nych. Wy zna cza on m.in. war to ści
okre śla ją ce dłu gość dro gi ewa ku acyj nej. Nie
są one jed na ko we dla wszyst kich bu dyn ków
– róż nią się w za leż no ści od prze zna cze nia
po miesz czeń, moż li wo ści wy stą pie nia nie -
bez pie czeń stwa czy cho ciaż by licz by wy stę -
pu ją cych dróg ewa ku acyj nych. Licz ba
nie zbęd nych wyjść oraz sze ro kość dróg ewa -
ku acyj nych za leż na jest na to miast od licz by
osób znaj du ją cych się w da nej stre fie. 

Stan dar dy pro jek to wa nia uwzględ nia ją
rów nież pa ra me try do ty czą ce mię dzy in ny mi
od le gło ści do kla tek scho do wych, ognio od -
por nych za bez pie czeń ze wnętrz nych dróg
ewa ku acyj nych oraz wy dzie la nia stref prze -
ciw po ża ro wych. Zgod nie z prze pi sa mi 
w bu dyn kach wie lo pię tro wych po win no
znaj do wać się wię cej kla tek scho do wych,
a sze ro kość głów ne go wyj ścia mu si być więk -
sza, aby oso by opusz cza ją ce bu dy nek w sy -
tu acji za gro że nia mo gły te go do ko nać
bez piecz nie. Znacz nie bar dziej re stryk cyj ne
prze pi sy do ty czą obiek tów ma ją cych tyl ko
jed no wyj ście ewa ku acyj ne. Na le ży pa mię tać,
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że nie za leż nie od za sto so wa ne go stan dar du
pro jek to wa nia ko niecz ne jest prze strze ga nie
wy ma gań art. 14 opi sa ne go po wy żej. 

Je że li cho dzi o za sto so wa nie prze pi sów
w prak ty ce, to wła ści ciel ma za za da nie wy -
zna czyć oso by od po wie dzial ne za bez pie -
czeń stwo w da nym lo ka lu. Pod czas pro -
jek to wa nia na le ży spo rzą dzić plan ry zy ka
dla obiek tu. Nie jest jed nak okre ślo ne, czy
ma on zo stać przy go to wa ny przez oso bę
ma ją cą kon kret ne upraw nie nia. Mo że być to
sam wła ści ciel, jed nak obo wią zu je go od po -
wie dzial ność za treść do ku men tu. W więk -
szo ści przy pad ków spo rzą dze niem pla nu
zaj mu ją się fir my lub eks per ci ds. ochro ny
prze ciw po ża ro wej. Nie jest wy ma ga ny od -
biór obiek tu przez lo kal ną straż po żar ną,
pro wa dzi ona jed nak wy ryw ko we kon tro le
i we ry fi ku je spo rzą dzo ny plan ry zy ka [9].

Sta ny Zjed no czo ne Ame ry ki
Pół noc nej
Ame ry ka nie ma ją wie le po wo dów do du -

my, a jed nym z nich po win ny być rów nież
ich prze pi sy do ty czą ce ochro ny prze ciw po -
ża ro wej. Fi re Co de wpro wa dzo ny przez NFPA
(Na tio nal Fi re Pro tec tion As so cia tion) jest
wszech stron nym do ku men tem re gu lu ją -
cym bez pie czeń stwo obiek tów bu dow la -
nych. W prze ci wień stwie do in nych te go
ty pu dy rek tyw okre śla za sa dy do ty czą ce
wie lu ty pów obiek tów, z uwzględ nie niem
ich prze zna cze nia. Dzię ki te mu wpro wa dzo -
ne są od mien ne prze pi sy dla wie lo pię tro -
wych biu row ców, do mów opie ki, prze -
strze ni pod try bu ną spor to wą, a tak że…
spe cjal nych bu dyn ków roz ryw ko wych. Tak,
dla te go ty pu lo ka li stwo rzo no od dziel ną ka -
te go rię. Za li cza się do nich m.in. do my stra -
chu oraz oczy wi ście esca pe ro omy. Jed nak
wzglę dem tych dru gich ist nie je spo ro spor -
nych kwe stii i dla te go mo gą być kla sy fi -
kowa ne ina czej. Osta tecz ną de cy zję co
do przy po rząd ko wa nia da ne go obiek tu 
po dej mu je lo kal na straż po żar na. 

Na le ży za zna czyć, że nie za leż nie od przy -
pad ku nor my bez pie czeń stwa w tym kra ju
są bar dzo wy ma ga ją ce. Ame ry kań skie pra -
wo nie po zo sta wia ra czej moż li wo ści nad in -
ter pre ta cji, prze pi sy są sfor mu ło wa ne dość
ja sno i szcze gó ło wo. Z wy jąt kiem ma łych
po miesz czeń (o wy so ko ści mak sy mal nie 3 m
i po wierzch ni oko ło 15 m2) we wszyst kich lo -
ka lach wy ma ga ny jest au to ma tycz ny sys tem
try ska czo wy. Je że li w obiek cie wy stę pu je
zmniej szo ne na tę że nie oświe tle nia, wy ma -
ga ne jest za bez pie cze nie go przez za twier -

dzo ny sys tem wy kry wa nia dy mu. Uru cho -
mie nie któ re go kol wiek z tych sys te mów 
wy ma ga jed no cze śnie za pew nie nia od po -
wied nie go oświe tle nia oraz usu nię cia wszel -
kich efek tów wi zu al nych i dźwię ko wych
utrud nia ją cych ewa ku ację. Okre ślo no rów -
nież ro dza je ma te ria łów wy koń cze nio wych
ścian we wnętrz nych oraz su fi tów. 

Je dy ną moż li wo ścią za blo ko wa nia drzwi
jest wy po sa że nie ich w elek tro ma gne tycz ny
za mek, któ ry umoż li wia ich ła twe i szyb kie
otwar cie, lecz naj czę ściej w myśl prze pi sów
drzwi do po koi za ga dek po zo sta ją cał ko wi -
cie otwar te. Na le ży rów nież pa mię tać, że
każ dy ze sta nów ma swo je od ręb ne ure gu -
lo wa nia, są one jed nak w głów nej mie rze
opar te na kra jo wych prze pi sach [10, 11].

Ho lan dia
W Ho lan dii nie okre ślo no szcze gól nych

wy mo gów dla esca pe ro omów. Aby pro wa -
dzić te go ty pu dzia łal ność, na le ży zło żyć
wnio sek o po zwo le nia do gmi ny i prze strze -
gać prze pi sów Pra wa bu dow la ne go (usta wa
bu dow la na Bo uw be slu it z 2012). Ze wzglę du
na to, że w więk szo ści lo ka li nie prze by wa
jed no cze śnie wię cej niż 50 osób, kon tro la
stra ży po żar nej też nie jest obo wiąz ko wa.
W Ho lan dii czę sto zda rza się, że sa mi in we -
sto rzy za pra sza ją funk cjo na riu szy, by oce ni li
bez pie czeń stwo po ża ro we jesz cze przed
otwar ciem po ko ju za ga dek. Wie lu in sta lu je
awa ryj ne wy łącz ni ki drzwi dzia ła ją ce na
elek tro ma gnes. W mniej za awan so wa nych
tech no lo gicz nie lo ka lach gra cze do sta ją do -
dat ko wy klucz lub drzwi po pro stu nie są
one za my ka ne. Jed nak wszyst kie te roz wią -
za nia nie są wy ma ga ne praw nie. Po ko je za -
ga dek, tak jak pu by i re stau ra cje, mu szą
speł niać je dy nie wa run ki za war te w Pra wie
bu dow la nym w za kre sie do ty czą cym bez -
pie czeń stwa po ża ro we go, zdro wia oraz
wpły wu na śro do wi sko.

Re gu la cje Pra wa bu dow la ne go zo sta ły
za war te w dzie wię ciu roz dzia łach. Dzie lą się
one na pod roz dzia ły od no szą ce się do no wo
po wsta ją cych bu dyn ków lub obiek tów już
ist nie ją cych. Roz dział 2 do ty czy wszyst kich
re gu la cji zwią za nych z sze ro ko po ję tym bez -
pie czeń stwem, rów nież po ża ro wym. Po dob -
nie jak w Pol sce, ist nie je po dział bu dyn ków
na stre fy po ża ro we (brand com par ti ment).
Prze pi sy okre śla ją ich mak sy mal ny roz miar,
od por ność ognio wą i wy stę po wa nie w za leż -
no ści od ro dza ju bu dyn ku. Co cie ka we każ -
dy bu dy nek miesz kal ny mu si sta no wić
przy naj mniej jed ną, osob ną stre fę po ża ro wą. 

Stre fy po ża ro we dzie li się na pod stre fy
(sub brand com par ti ment) – po win ny one
umoż li wić ogra ni cze nie roz prze strze nia nia
się dy mu i spraw ne opusz cze nie bu dyn ku
w ra zie po trze by. W pod stre fach po ża ro -
wych wy róż nić moż na jesz cze chro nio ne
pod stre fy po ża ro we, któ re sto so wa ne są
w sy tu acjach wy jąt ko wo ogra ni czo nej ewa -
ku acji.

W blo kach miesz kal nych wy ma ga ne są
co naj mniej dwie stre fy po ża ro we, tak aby
w ra zie ko niecz no ści moż na by ło ewa ku -
ować się nie ko niecz nie na ze wnątrz, a tyl ko
do dru giej stre fy. Dro gi ewa ku acyj ne nie
mo gą pro wa dzić przez po miesz cze nia sy -
pial ne, ła zien ki, to a le ty i po miesz cze nia
tech nicz ne, a po nad to mu szą być za pro jek -
to wa ne tak, aby oso ba znaj du ją ca się
w miej scu, gdzie wy buchł po żar, nie po ru -
sza ła się po dro dze ewa ku acyj nej da lej
niż 30 m do stre fy nie za dy mia nej. Sze ro kość
dro gi ewa ku acyj nej dla no wo po wstają-
ce go bu dyn ku to 0,85 m, a wy so kość
to 2,1 – 2,3 m, w za leż no ści od prze zna cze -
nia. Bu dyn ki o po wierzch ni miesz kal nej 
po wy żej 600 m2 po win ny mieć dro gi ewa ku -
acyj ne o sze ro ko ści 1,2 m. 

Ho len der skie prze pi sy są dość do kład ne
i okre śla ją na wet kąt otwar cia drzwi w za leż -
no ści od liczby osób przy pa da ją cych na 1 m2

po wierzch ni czy licz by osób przy pa da ją cych
na sto pień, w za leż no ści od sze ro ko ści klat -
ki scho do wej.

Je śli cho dzi o in sta la cje sy gna li za cji po ża -
ro wej, to mu szą być umiesz czo ne obo wiąz -
ko wo na śle pych dro gach ewa ku acyj nych, tj.
koń czą cych się stre fą miesz kal ną. Sys tem
alar mo wy z nad zo rem wnę trza bu dyn ku jest
obo wiąz ko wy w pra wie wszyst kich po -
miesz cze niach, któ re nie peł nią funk cji
miesz kal nych, je że li opusz cza jąc po miesz -
cze nie, moż na kie ro wać się tyl ko w jed ną
stro nę, a dro ga ewa ku acyj na od wyj ścia
z nie go do miej sca, z któ re go moż na uciec
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w wię cej niż jed nym kie run ku, wy no si wię -
cej niż 10 m lub gdy łącz na po wierzch nia po -
miesz czeń, przez któ re prze bie ga dro ga
ewa ku acyj na, wy no si wię cej niż 200 m2.

Pra wo ho len der skie wy ma ga in sta la cji
de tek to rów dy mu w po miesz cze niach speł -
nia ją cych funk cje miesz kal ne, miej scach
spo tkań i opie ki nad dzieć mi po ni żej 4. ro ku
ży cia i w po ko jach go ścin nych czy dom kach
let ni sko wych. W do mach miesz kal nych de -
tek to ry po win ny być za in sta lo wa ne we
wszyst kich po miesz cze niach, przez któ re
prze bie ga dro ga ewa ku acyj na. Co cie ka we,
je śli bu dy nek od da lo ny jest od dro gi pu -
blicz nej wię cej niż 10 m, wła ści ciel mu si za -
pew nić do jazd do po se sji, któ rej układ
po zwa la na do tar cie w ra zie po trze by sa mo -
cho dów stra ży po żar nej [12]. 

Na le ży wspo mnieć nie co o prak ty ce sto -
so wa nia re gu la cji. Otwie ra jąc w Ho lan dii
esca pe ro om, mu si my zgło sić to do lo kal ne -
go biu ra bu dow la ne go sa mo rzą du. Jest ono
od po wie dzial ne za wy da nie zgo dy na otwo -
rze nie lo ka lu. Aby oce nić, czy obiekt speł nia
wy ma ga nia, biu ro kie ru je do stra ży po żar nej
proś bę o oce nę sta nu rze czy. Wła ści ciel mo -
że rów nież wy na jąć eks per ta ds. ochro ny
prze ciw po ża ro wej i zle cić mu ana li zę, któ rą
do łą czy do do ku men tów wy ma ga nych
przez biu ro bu dow la ne. In sty tu cja ta od po -
wia da rów nież za kon tro le lo ka li użyt ko wych,
cza sem de le gu jąc do te go straż po żar ną.
War to pod kre ślić, że są to ra czej kon tro le
spo ra dycz ne. W prak ty ce moż li we jest otwar -
cie esca pe ro omu bez kon tro li przez straż po -
żar ną. War to za zna czyć, że po tra ge dii
w Ko sza li nie biu ra bu dow la ne sa mo rzą dów
zle ci ły lo kal nym stra żom po żar nym kon tro lę
tam tej szych po ko jów za ga dek.

Niem cy
W Niem czech re gu la cje opie ra ją się

na ogól nym pra wie kra jo wym, obo wią zu ją -
cym w każ dym lan dzie. W ca łym kra ju wy -

ma ga ne jest nada wa nie obiek tom ko du bu -
dyn ku – okre śla ją ce go je go ro dzaj oraz prze -
zna cze nie.

Je den z naj waż niej szych pa ra gra fów pra -
wa prze ciw po ża ro we go za zna cza, że każ de
miesz ka nie w bu dyn ku mu si mieć dwa
osob ne wyj ścia ewa ku acyj ne. Oprócz ko ry -
ta rzy mo gą to być scho dy ze wnętrz ne al bo
okno ewa ku acyj ne z dra bi ną. Je śli obiekt jest
wyż szy, mo że zajść po trze ba zbu do wa nia
do dat ko wej klat ki scho do wej, za le ży to już
od lo kal ne go pra wa.

Je śli po wierzch nia jed nej czę ści bu dyn ku
jest więk sza niż 200 m2, to dro ga ewa ku acyj -
na mu si mieć od por ność ognio wą 30 min,
a sto so wa nie ma te ria łów ła two pal nych
(oprócz wy kła dzin) jest za ka za ne.

Wy mo gi do ty czą ce ewa ku acji do ty czą
m.in. obo wiąz ko we go od blo ko wa nia
wszyst kich drzwi znaj du ją cych się na dro -
gach ewa ku acyj nych czy wol nej prze strze ni,
w któ rej łą czą się dro gi ewa ku acyj ne. Hy -
dran ty ścien ne czę sto umiesz cza ne są obok
wyjść ewa ku acyj nych [13].

Je śli chce my otwo rzyć esca pe ro om
w Niem czech, mu si my za pla no wać w nim
od po wied nią licz bę wyjść ewa ku acyj nych
o wła ści wych pa ra me trach. Na le ży tak że
wziąć pod uwa gę moż li wą licz bę osób ko -
rzy sta ją cych w jed nym cza sie z te go po -
miesz cze nia. Na eta pie pro jek to wym
ko niecz ne bę dą kon sul ta cje z in ży nie rem
ochro ny prze ciw po ża ro wej i lo kal ną stra żą
po żar ną. W po ro zu mie niu z ni mi po wsta je
plan ra tow ni czy, obej mu ją cy oce nę ry zy ka
w ra zie po wsta nia po ża ru. Za pro po no wa ne
roz wią za nia są na stęp nie spraw dza ne
w prak ty ce. W przy pad ku uzy ska nia po zy -
tyw nej opi nii lo kal zo sta je udo stęp nio ny
stra ży po żar nej.

Pod su mo wa nie
W ar ty ku le przyj rze li śmy się prze pi som

z róż nych kra jów świa ta. Za leż nie od przy ję -
te go po dej ścia stra ży po żar nej po zo sta wia
się róż ny za kres obo wiąz ków. W Skan dy na -
wii prze pi sy skon stru owa ne są w ta ki spo -
sób, aby umoż li wić kil ku stop nio wą we ry-
fi ka cję pro jek tu. Okre śla ją po nad to dość ja -
sno ro lę asy sten ta ds. ochro ny prze ciw po ża -
ro wej, od któ re go de cy zji za le ży przy ję ta
dro ga re ali za cji in we sty cji. Obo wią zu ją go
oczy wi ście kon kret ne prze pi sy, nie dzia ła
we dle wła sne go uzna nia. Moż na więc śmia -
ło uznać, że jest to kom pro mis po mię dzy
zdro wym roz sąd kiem asy sten ta oraz 
re gu la cja mi praw ny mi (teo rią). Obiek ty roz -

ryw ko we są dość szcze gó ło wo opi sa ne w ra -
mach ko dów NFPA. 

Ame ry ka nie nie po zo sta wia ją du że go
po la do in ter pre ta cji. Wie le za le ży jed nak
od lo kal nej stra ży po żar nej, któ ra prze pro -
wa dza od biór bu dyn ku. Moż na to rów nież
po wie dzieć o Niem czech i Ho lan dii. Teo re -
tycz nie moż li we jest otwo rze nie tam esca pe
ro omu bez wie dzy stra ży po żar nej (je śli 
za wie dzie wy mia na in for ma cji na li nii
straż – urzę dy bu dow la ne). W prak ty ce jed -
nak miej sca ta kie są ob ję te nad zo rem. 

Ana li zu jąc wszyst kie prze pi sy za pre zen -
to wa ne w ar ty ku le, doj dzie my do dość pro -
ste go wnio sku: bez pie czeń stwo nie jest
kwe stią ze ro je dyn ko wą, nie moż na za mknąć
go w sztyw nych nor mach praw nych. Dro gą
do za pew nie nia bez pie czeń stwa jest stwo -
rze nie mą drych re gu la cji, któ re nie szu flad -
ku ją kon kret nych ty pów obiek tów. 

pchor. Alek san der Łu kaw ski, mł. ogn. pchor.
Fi lip Bet ker, pchor. Ja kub Lip ka i pchor. Łu -
kasz So ko łow ski sà człon ka mi Ko ła Na uko -
we go Dzia łaƒ Ga Êni czych Szko ły Głów nej
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ka zu je się, że wy bór tak pod sta wo we go na rzę dzia pra cy,
ja kim dla stra ża ka bez wąt pie nia jest la tar ka, mu si wy ni -
kać nie tyl ko z obiek tyw nych, okre ślo nych za da nia mi po -

wo dów, ale rów nież jest sko dy fi ko wa ny. To, że stra żak w swej pra cy
prze by wa okre so wo w stre fach za gro żo nych wy bu chem, po zo sta je
oczy wi ste i po za wszel kim spo rem. Obo jęt nie, czy stre fy, w któ rych
wy stę pu je za gro że nie wy bu chem, po wsta ją wsku tek wy cie ku ga zu,
czy w na stęp stwie roz la nia pal nej cie czy bądź roz py le nia pal ne go
py łu, wszel kie na rzę dzia, w tym rów nież la tar ki, któ ry mi się po słu -
gu je, po win ny mieć ce chy użyt ko we po zwa la ją ce na ich bez piecz -
ne sto so wa nie w tych wa run kach.

Kry te rium do pusz cza ją ce
Re gu lu je to ak tu al na dy rek ty wa Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra -

dy 2014/34/UE z 26 lu te go 2014 r. w spra wie har mo ni za cji usta wo -
daw stwa państw człon kow skich od no szą cych się do urzą dzeń
i sys te mów ochron nych prze zna czo nych do użyt ku w at mos fe rze
po ten cjal nie wy bu cho wej. Na grun cie pra wa pol skie go wdro żo -
na zo sta ła na pod sta wie art. 12 usta wy z dnia 13 kwiet nia 2016 r.
o sys te mach oce ny zgod no ści i nad zo ru ryn ku roz po rzą dze niem mi -
ni stra roz wo ju z 6 czerw ca 2016 r. w spra wie wy ma gań dla urzą dzeń
i sys te mów ochron nych prze zna czo nych do użyt ku w at mos fe rze
po ten cjal nie wy bu cho wej. Ozna cza to, że każ da la tar ka, z któ rą stra -
żak wcho dzi w ob ręb stre fy za gro żo nej wy bu chem, mu si speł niać
wy ma ga nia okre ślo ne w przy wo ła nych i po wią za nych z ni mi prze -
pi sach. Kło pot w tym, że stre fy, szcze gól nie w sy tu acjach awa ryj nych,
nie ma ją wy zna czo nych gra nic – wręcz prze ciw nie, gra ni ce te sta le
się prze miesz cza ją, np. pod wpły wem ru chów po wie trza itp. Moż -
na za tem z ca łą pew no ścią stwier dzić, że stra żak ni gdy nie ma pew -
no ści, czy jest już w stre fie, czy nie. Po nad to za zwy czaj w pierw szym
eta pie ak cji na wet nie wie, z ja kim za gro że niem bę dzie mu siał się
zmie rzyć. To ozna cza, że za wsze na le ży sto so wać za sa dę do mnie -
ma nia za gro że nia i za kła dać, iż prze by wa my w stre fie po ten cjal nie
wy bu cho wej sta le. La tar ki, którymi się po słu gu je my, mu szą więc
speł niać naj su row sze kry te ria, po nie waż w każ dej chwi li wa run ki
mo gą ulec zmia nie. Aby w na tło ku pro duk tów umieć do ko nać 

wła ści we go wy bo ru, na le ży po znać od pod staw re gu la cje for mal ne
i tech nicz ne do ty czą ce urzą dzeń elek trycz nych prze zna czo nych
do sto so wa nia w stre fach za gro żo nych wy bu chem. 

Stan da ry za cyj ne roz dar cie
Już w 1906 r. po wo ła no Mię dzy na ro do wą Ko mi sję Elek tro tech -

nicz ną (ang. In ter na tio nal Elec tro tech ni cal Com mis sion IEC), któ ra
za ję ła się opra co wy wa niem i pu bli ko wa niem mię dzy na ro do wych
norm w za kre sie wy ro bów elek trycz nych, elek tro nicz nych i in nych
z po krew nych dzie dzin. Na po sie dze niu ko mi sji za rzą dza ją cej IEC
w Lon dy nie w 1996 r. po wsta ła kon cep cja jed no li te go mię dzy na ro -
do we go sys te mu oce ny zgod no ści dla wszyst kich urzą dzeń elek -
trycz nych pra cu ją cych w stre fach za gro że nia wy bu chem ga zów, par,
mgieł czy py łów pal nych. Sys tem, zwa ny sche ma tem IECEx, opra co -
wa ny zo stał na pod sta wie norm IEC wy da wa nych przez ko mi tet
tech nicz ny TC31, któ ry zaj mu je się przy go to wa niem i utrzy ma niem
mię dzy na ro do wych stan dar dów od no szą cych się do urzą dzeń eks -
plo ato wa nych w ob sza rach wy stę po wa nia at mos fer wy bu cho wych.
W 1994 r. Par la ment Eu ro pej ski i Ra da przy ję ły dy rek ty wę 94/9/WE
ATEX (fr. At mo sphères Explo si bles) w spra wie wy ma gań dla urzą dzeń
i sys te mów ochron nych pro du ko wa nych na ry nek Wspól no ty Eu ro -
pej skiej, do użyt ku w prze strze niach za gro żo nych wy bu chem. 

Chcąc spro stać tym wy ma ga niom, Eu ro pej ski Ko mi tet Nor ma li -
za cji Elek tro tech nicz nej (CENELEC) we współ pra cy z Eu ro pej skim 
In sty tu tem Norm Te le ko mu ni ka cyj nych (ETSI) i Eu ro pej skim Ko mi -
te tem Nor ma li za cyj nym opra co wu je i pu bli ku je nor my tech nicz ne
obej mu ją ce za gad nie nia do ty czą ce m.in. pra wi dło wej kon struk cji
urzą dzeń oraz sys te mów ochron nych do sto so wa nia w stre fach za -
gro że nia wy bu chem. Wy ma ga nia szcze gó ło we po da no w nor mach
po wią za nych z dy rek ty wą, na to miast urządzenia nie ob ję te ani dy -
rek ty wą, ani nor ma mi mo gły być przed mio tem re gu la cji we wnętrz -
nych w kra jach człon kow skich. Re gu la cje te nie mo gły jed nak być
sprzecz ne z dy rek ty wą ani nie mo gły jej wy ma gań za ostrzać. W ten
spo sób w Eu ro pie po wsta ły dwa od ręb ne sys te my oce ny zgod no -
ści: IECEx i ATEX. W związ ku z pro ble ma mi, ja kie na po ty ka li z te go
po wo du za rów no pro du cen ci, jak i eks por te rzy, a przede wszyst kim
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Liczba i różnorodność dostępnych w handlu latarek, również tych
specjalistycznych, bo przeznaczonych dla służb, najlepiej świadczy

o rozmaitości upodobań użytkowników, ale i o determinacji
producentów, chcących dostarczyć produkty spełniające nawet

najbardziej wyrafinowane życzenia odbiorców. 
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od bior cy i użyt kow ni cy urzą dzeń w wy ko na niu prze ciw -
wy bu cho wym, ko niecz ne sta ło się zin te gro wa nie
eu ro pej skich i mię dzy na ro do wych stan dar dów.
W 1996 r. mię dzy ty mi or ga ni za cja mi za war ta zo -
sta ła umo wa o wza jem nej współ pra cy, któ ra
sta ła się po cząt kiem dzia łań uni fi ka cyj nych.
Dy rek ty wa ATEX (94/9/WE) by ła do ku men tem
nad rzęd nym w za kre sie bez pie czeń stwa wy bu -
cho we go we Wspól no cie Eu ro pej skiej, jednak jej
sto so wa nie ogra ni cza ło się wy łącz nie do ob sza ru
WE. Wszyst kie urzą dze nia prze zna czo ne do pra -
cy w stre fach za gro żo nych wy bu chem wpro wa -
dza ne na ry nek eu ro pej ski mu sia ły więc mieć
po twier dza ją cą wy peł nie nie wy ma gań po wyż -
szej dy rek ty wy de kla ra cję zgod no ści pro du cen -
ta, w któ rej pro du cent od wo łu je się do norm
zhar mo ni zo wa nych, a w sto sow nych przy pad -
kach do do ku men tów wy da wa nych przez
jed nost ki no ty fi ko wa ne, w tym rów nież cer -
ty fi ka tu ba dań ty pu WE. Wspo mnia ny już ko -
mi tet tech nicz ny IEC TC 31, do strze ga jąc
ko rzy ści wy ni ka ją ce z me to dy we ry fi ka cji
stref i do bo ru urzą dzeń w opar ciu o oce nę
ry zy ka, w ra mach gru py ro bo czej spraw -
dził, czy prze pi sy za war te w dy rek ty -
wie 1999/92/WE Par la men tu Eu ro-
pej skie go i Ra dy z 16 grud nia 1999 r.
w spra wie mi ni mal nych wy ma gań do ty -
czą cych bez pie czeń stwa i ochro ny zdro -
wia pra cow ni ków za trud nio nych na
sta no wi skach pra cy, na któ rych mo że wy stą pić
at mos fe ra wy bu cho wa (tzw. ATEX 137 lub ATEX Users), moż na prze -
nieść na grunt mię dzy na ro do wy. Na stęp nie opra co wał nor my 
w za kre sie oce ny ry zy ka i wpro wa dził zwią za ne z ni mi po zio my 
za bez pie cze nia (ochro ny) urzą dze nia EPL (ang. Equ ip ment Pro tec tion
Le vel). W ten spo sób za po mo cą ozna cze nia EPL zin te gro wa no dy -
rek ty wę ATEX z nor ma mi mię dzy na ro do wy mi IEC w za kre sie wy zna -
cza nia stref i ka te go rii dla urzą dzeń pra cu ją cych w stre fach
za gro że nia wy bu chem. Stan dard ten wpro wa dza oce nę ry zy ka ja ko
al ter na tyw ną (nie za mien ną!) me to dę do bo ru urzą dzeń pod ką tem
po zio mu ich za bez pie czeń. Jed no cze śnie wy raź nie wska zu je nie od -
łącz ne ry zy ko za pło nu at mos fe ry wy bu cho wej, nie za leż nie od ro -
dza ju za sto so wa nej ochro ny prze ciw wy bu cho wej – w prze ci -
wień stwie do tra dy cyj nych ozna czeń, któ re opar te są na praw do po -
do bień stwie i czę sto tli wo ści wy stę po wa nia at mos fe ry wy bu cho wej. 

Na grun cie pra wa pol skie go re gu la cje za war te w dy rek ty wie
ATEX Users wdro żo no roz po rzą dze niem mi ni stra go spo dar ki z 8 lip -
ca 2010 r. w spra wie mi ni mal nych wy ma gań do ty czą cych bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy zwią za nych z moż li wo ścią wy stą pie nia
w miej scu pra cy at mos fe ry wy bu cho wej. W 2011 r. roz po czę to pra -
ce nad ujed no li ce niem dy rek ty wy 94/9/WE ATEX z wy ma ga nia mi
no wych ram praw nych za war tych w de cy zji Par la men tu Eu ro pej skie -
go i Ra dy nr 768/2008/WE z 9 lip ca 2008 r. w spra wie wspól nych ram
do ty czą cych wpro wa dza nia pro duk tów do ob ro tu, któ re w kon se -
kwen cji do pro wa dzi ły do wy da nia no wej dy rek ty wy ATEX
2014/34/UE. W no wej wer sji dy rek ty wy ba da nie ty pu WE zo sta ło 
za stą pio ne ba da niem ty pu UE, a de kla ra cja zgod no ści WE jest 

ak tu al nie na zy wa na de kla ra cją zgod no ści
UE. Po nad to zde fi nio wa no za kres dy rek -

ty wy, wpro wa dzo no de fi ni cje uła twia -
ją ce jej zro zu mie nie, roz bu do wa no
wy ma ga nia dla jed no stek oce nia ją -
cych zgod ność itp. Jed nak dy rek ty wa

de fi niu je je dy nie wy ma ga nia pod sta -
wo we, na to miast wy ma ga nia in dy wi du al -

ne dla pro duk tów okre ślo ne są w róż nych
obo wią zu ją cych nor mach. Np. nor ma IEC 60079-0 „At -

mos fe ra wy bu cho wa – urzą dze nia – wy ma ga nia ogól ne”
wpro wa dza po zio my ochro ny EPL, któ re ozna cza ją moż -
li wość za sto so wa nia urzą dzeń w ob sza rach za gro żo nych

wy bu chem zgod nie z przy po rząd ko wa niem do stref. No -
wa dy rek ty wa okre śli ła dwie istot ne da ty: 

1) pań stwa człon kow skie są zo bo wią za ne do przy ję cia
i opu bli ko wa nia prze pi sów usta wo wych, wy ko naw czych 

i ad mi ni stra cyj nych do 19 kwiet nia 2016 r., 
2) 20 kwiet nia 2016 r. tra ci moc dy rek ty wa 94/9/WE. 
I w tym miej scu wra ca my do przy wo ła ne go na wstę pie roz -

po rzą dze nia mi ni stra roz wo ju z 6 czerw ca 2016 r. w spra wie 
wy ma gań dla urzą dzeń i sys te mów ochron nych prze zna czo -

nych do użyt ku w at mos fe rze po ten cjal nie wy bu cho wej, któ re
wdra ża do pol skie go sys te mu praw ne go no wą dy rek ty wę

ATEX 2014/34/UE. Po nad to art. 41 no wej dy rek ty wy ATEX pre cy -
zu je, że „cer ty fi ka ty wy da ne na pod sta wie dy rek ty wy 94/9/WE są

waż ne na mo cy ni niej szej dy rek ty wy”, czy li pro du cen ci nie bę dą
zmu sze ni do tzw. prze cer ty fi ko wa nia swo ich wy ro bów, a na byw cy

bę dą mo gli ku po wać i sto so wać pro duk ty wy two rzo ne pod wła dzą
uchy lo nej dy rek ty wy pod wa run kiem, że zo sta ły wpro wa dzo ne
do ob ro tu przed 20 kwiet nia 2016 r. Jak za tem te wszyst kie ure gu -
lo wa nia praw no -tech nicz ne prze nieść na grunt prak ty ki i sto so wać
przy do ko ny wa niu wy bo ru la ta rek do sto so wa nia w stra żach po żar -
nych z prze zna cze niem do dzia łań ra tow ni czych w stre fach za gro -
żo nych wy bu chem? Dy rek ty wa ATEX 2014/34/UE (do 19 kwiet-
nia 2016 r. ATEX 94/9/WE) wy ma ga od po wied nie go zna ko wa nia
przez pro du cen tów pro duk tów prze zna czo nych do uży wa nia w stre -
fach za gro żo nych wy bu chem, a to ozna cza, że wcze śniej mu sia ły
one przejść pro ce du rę oce ny zgod no ści z obo wiąz ko wym udzia łem
wy bra nej jed nost ki no ty fi ko wa nej, je że li pro du cent użył mo du łu in -
ne go niż mo duł A (we wnętrz na kon tro la pro duk cji). 

Ozna cze nia i sym bo le
Krót ko mó wiąc, każ da la tar ka, z któ rą moż na bez piecz nie wejść

do stre fy za gro żo nej, mu si być ozna ko wa na w spo sób czy tel ny
i trwa ły, obej mu ją cy co naj mniej: 

1) na zwi sko lub na zwę, za re je stro wa ną na zwę han dlo wą lub za -
re je stro wa ny znak to wa ro wy i ad res pro du cen ta; 

2) ozna ko wa nie CE; 
3) ozna cze nie se rii lub ty pu; 
4) nu mer par tii lub se rii, je że li wy stę pu je; 
5) rok pro duk cji; 
6) ozna ko wa nie spe cjal ne za bez pie cze nia prze ciw wy bu cho we -

go , a za nim sym bol gru py urzą dzeń i ka te go rii; 
7) w przy pad ku urzą dzeń gru py II li te rę „G” (do ty czą cą at mos fe ry

wy bu cho wej spo wo do wa nej przez ga zy, pa ry lub mgły) lub li te rę „D”
(do ty czą cą at mos fe ry wy bu cho wej spo wo do wa nej przez py ły). 

fo
t. 

To
m

as
z 

B
an

ac
zk

ow
sk

i



Po nad to tam, gdzie jest to nie zbęd ne, po win ny one rów nież być
ozna ko wa ne wszyst ki mi in for ma cja mi istot ny mi dla ich bez piecz ne -
go użyt ko wa nia.

I o ile in for ma cje wska za ne w pkt od 1 do 7 są oczy wi ste, o ty le
ostat ni wy móg, sfor mu ło wa ny w zda niu po wy żej, po wo du je spo re
za mie sza nie i po waż nie kom pli ku je spo sób zwe ry fi ko wa nia pro duk -
tu. W kra jach Unii Eu ro pej skiej obo wią zu ją cym sys te mem jest ATEX,
na świe cie sche mat IECEx, ja ko pro ce du ra do bro wol na, stwa rza ją ca
plat for mę wza jem ne go ak cep to wa nia kon tro li i cer ty fi ka cji urzą dzeń
elek trycz nych w wy ko na niu prze ciw wy bu cho wym, zaś na te re nie
Ame ry ki Pół noc nej sy no ni mem ochro ny prze ciw wy bu cho wej jest
HazLoc-NA® (Ha zar do us Lo ca tion Nor thern Ame ri ca). W wa run kach
glo ba li za cji pro duk cji lub co waż niej sze – przy glo ba li za cji dys try -
bu cji wie lość sys te mów cer ty fi ka cji i do pusz czeń pro wa dzi
do umiesz cza nia na wy ro bach ozna ko wań i cech we dług wszyst kich
obo wią zu ją cych w ob sza rach dys try bu cji wy ma gań. Z punk tu wi -
dze nia od bior cy ta ka sy tu acja jest ko rzyst na, po nie waż po wo du je,
że wy rób do star cza ny przez zna czą cych pro du cen tów jest do pra co -
wa ny i co naj istot niej sze – grun tow nie spraw dzo ny przez jed nost ki
no ty fi ko wa ne. Od czy ta nie ozna czeń umiesz cza nych na pro duk tach
mo że już na to miast być utrud nio ne. Zgod nie z pra wem na te re nie
Unii Eu ro pej skiej istot ne są wy łącz nie ce chy umiesz czo ne na wy ro -
bie zgod nie z wy ma ga nia mi dy rek ty wy ATEX, na to miast do dat ko -
we ozna cze nia sta no wią gwa ran cję, że la tar ka jest skru pu lat nie
prze ba da na i speł nia wy ma ga nia for mu ło wa ne we dług in nych sys -

te mów. Stan dar do wy sys tem zna ko wa nia zgod ny z ak tu al nie obo -
wią zu ją cą dy rek ty wą ATEX 2014/34/UE i nor ma mi po ka zu je przy -
kład ry sun ku wraz z wy ja śnie nia mi.

[1] – ozna cze nie CE (fr. Con for mité Eu ropéen ne) umiesz czo ne na wy ro bie jest de -

kla ra cją pro du cen ta, że ozna ko wa ny wy rób speł nia wy ma ga nia dy rek tyw Unii

Eu ro pej skiej (UE),

[2] – nu mer iden ty fi ka cyj ny cer ty fi ku ją cej wy rób jed nost ki no ty fi ko wa nej,

[3] – sym bol wy ko na nia prze ciw wy bu cho we go,

[4] – gru pa wy bu cho wo ści,

[5] – ka te go ria urzą dze nia,

[6] – ro dzaj ochro ny prze ciw wy bu cho wej,

[7] – pod gru pa wy bu cho wo ści,

[8] – kla sa tem pe ra tur.

Wy ma ga ne ozna ko wa nie la tar ki okre śla jej prze zna cze nie, za sto -
so wa ne sys te my za bez pie czeń, wska zu je pro du cen ta, jed nost kę cer -
ty fi ku ją cą itd., co spra wia, że nie jest ano ni mo wa, jak spo ra część
znaj du ją cych się na ryn ku pro duk tów. W ten spo sób eli mi nu je się
ry zy ko po słu gi wa nia się w stre fach po ten cjal nie nie bez piecz nych
urzą dze niem stwa rza ją cym za gro że nie. To wy star cza ją cy po wód, by
przy wy bo rze la ta rek kie ro wać się ich ozna ko wa niem na rów ni
z funk cjo nal no ścią, nie za wod no ścią, ja ko ścią i in dy wi du al ny mi pre -
fe ren cja mi.

Bogusław Poremski jest brygadierem w st. spoczynku, absolwentem
Wy˝szej Oficerskiej Szkoły Po˝arniczej, absolwentem Politechniki

Âlàskiej – Wydziału Transportu Samochodowego

Li te ra tu ra
Ak ty praw ne
[1] Dy rek ty wa Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy 2014/34/UE z 26 lu te go 2014 r. w spra wie
har mo ni za cji usta wo daw stwa państw człon kow skich od no szą cych się do urzą dzeń i sys -
te mów ochron nych prze zna czo nych do użyt ku w at mos fe rze po ten cjal nie wy bu cho wej.
[2] Usta wa z 13 kwiet nia 2016 r. o sys te mach oce ny zgod no ści i nad zo ru ryn ku.
[3] Roz po rzą dze nie mi ni stra roz wo ju z 6 czerw ca 2016 r. w spra wie wy ma gań dla urzą dzeń
i sys te mów ochron nych prze zna czo nych do użyt ku w at mos fe rze po ten cjal nie wy bu cho -
wej.
[4] Roz po rzą dze nie mi ni stra go spo dar ki z 22 grud nia 2005 r. w spra wie za sad ni czych wy -
ma gań dla urzą dzeń i sys te mów ochron nych prze zna czo nych do użyt ku w prze strze niach
za gro żo nych wy bu chem.
[5] Dy rek ty wa 1999/92/WE Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z 16 grud nia 1999 r. w spra -
wie mi ni mal nych wy ma gań do ty czą cych bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia pra cow ni ków
za trud nio nych na sta no wi skach pra cy, na któ rych mo że wy stą pić at mos fe ra wy bu cho wa.
[6] Roz po rzą dze nie mi ni stra go spo dar ki z 8 lip ca 2010 r. w spra wie mi ni mal nych wy ma gań
do ty czą cych bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy zwią za nych z moż li wo ścią wy stą pie nia w miej -
scu pra cy at mos fe ry wy bu cho wej.
Pu bli ka cje
[1] Po rad nik in ży nie ra – zna ko wa nie urzą dzeń w wy ko na niu prze ciw wy bu cho wym, Gru pa
WOLFF sa fe ty and in no va tions, Kra ków.
[2] S. Sła bo szew ski, Zro zu mieć EPL w cie niu wal ki ATEX i IECEx, Gru pa WOLFF sa fe ty and in -
no va tions, Kra ków.
[3] M. Gór ny, Dy rek ty wa ATEX od no wa, GIG-KD „Bar ba ra” Za kład Bez pie czeń stwa Prze ciw -
wy bu cho we go, „Ma ga zyn Ex” 2014, nr 1.
[4] Ł. Su ro wy, Za kres dy rek ty wy ATEX i przy kła dy urzą dzeń z po gra ni cza dy rek ty wy, GIG-KD
„Bar ba ra” Za kład Bez pie czeń stwa Prze ciw wy bu cho we go, pre zen ta cja na warsz ta tach
w spra wie dy rek ty wy 2014/34/UE, War sza wa 26.11.2015 r.
[5] M. Kwa si groch, A. Cwoj dzin ska, Dy rek ty wa ATEX i znak Ex – ure gu lo wa nia praw ne a ofer -
ta ASTE dla stref za gro żo nych wy bu chem (ma te ria ły szko le nio we), Gdańsk 2006. 
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y da rze nie od by ło się w pierw -
szy week end mar ca na te re nie
Mię dzy na ro do wych Tar gów

Po znań skich. Sto isko zwią za ne z za gad nie -
nia mi po żar ni czy mi przy go to wali: Ko men da
Wo je wódz ka i Ko men da Miej ska PSP w Po -
zna niu oraz Sto wa rzy sze nie In ży nie rów
i Tech ni ków Po żar nic twa Od dział Wiel ko -
pol ski. Pro mo wa ne na nim by ło rów nież 
Wiel ko pol skie Mu zeum Po żar nic twa w Ra -
ko nie wi cach, któ re re pre zen to wał je go kie -
row nik Hu bert Ko ler.

„Służ ba roz po czę ta” …
Te go rocz na edy cja tar gów by ła wy jąt ko -

wa. Pierw sze go dnia od by ła się uro czy stość
włą cze nia w tzw. po dział edu ka cyj ny – czy li
sys tem edu ka cyj ny pre wen cji spo łecz nej
sied miu mo bil nych sy mu la to rów za gro żeń
po ża ro wych i eko lo gicz nych do mu jed no ro -
dzin ne go oraz sy mu la to ra po ża ro we go 
(ze sta wu do sy mu la cji ze wnętrz nych). Urzą -
dze nia przy cią ga ły uwa gę wszyst kich zwie -
dza ją cych tar gi. Do nio słość tej uro czy sto ści
pod kre śli li swo ją obec no ścią: Jo lan ta Ra taj -
czak – pre zes Za rzą du WFOŚiGW w Po zna -
niu i Alek san dra Dur kow ska – za stęp ca
pre ze sa Za rzą du WFOŚiGW, a tak że mł. bryg.
Da riusz Mat czak – za stęp ca ko men dan ta
wo je wódz kie go PSP w Po zna niu. 

Sy mu la to ry za gro żeń po ża ro wych i eko -
lo gicz nych tra fi ły do ko mend po wia to wych
PSP w Cho dzie ży, Gnieź nie, Gro dzi sku Wiel -
ko pol skim, Kro to szy nie, Mię dzy cho dzie,
Słup cy, Tur ku i Wą grow cu. Bu do wa urzą dzeń
uzy ska ła do fi nan so wa nie z WFOŚiGW w Po -
zna niu w ra mach za da nia „Edu ka cja eko lo -
gicz na”. Obec nie na te re nie wo je wódz twa
wiel ko pol skie go znaj du je się osiem mo bil -
nych sy mu la to rów za gro żeń po ża ro wych
i eko lo gicz nych do mu jed no ro dzin ne go
i dwa sy mu la to ry bu dyn ku uży tecz no ści 
pu blicz nej. Urzą dze nia te tra fi ły rów nież
w in ne miej sca, m.in. do Wiel ko pol skie go
Mu zeum Po żar nic twa w Ra ko nie wi cach, ko -
mend PSP w War sza wie, Le gio no wie i Ło dzi.

Pod czas tar gów pod su mo wa no kam pa nię
„Czuj ka na stra ży two je go bez pie czeń stwa”,
zwra ca jąc szcze gól ną uwa gę na pro blem po -
ża rów sa dzy w ko mi nach, a tak że za in au gu ro -
wa no ak cję „STOP wy pa la niu traw”. 

„Bez wyj ścia – to nie za ba wa”
Sta łym punk tem pro gra mu był in te rak -

tyw ny kon kurs – za ba wa edu ka cyj na na
te mat bez pie czeń stwa i róż ne go ro dza ju
za gro żeń. Przed sta wi cie le OSP w Jan ko wie
Przy godz kim spe cjal nie na tar gi przy go to -
wa li se rię py tań o za sa dy ewa ku acji. Uczest -
ni cy kon kur su mie li rów nież moż li wość
prak tycz ne go prze ćwi cze nia za sad ewa ku -
acji z za dy mio nych po miesz czeń – od by ło
się to w spe cjal nym na mio cie dy mo wym
pod czuj nym okiem stra ża ków z JRG PSP
nr 2 w Po zna niu. 

Od wie dza ją cych naj bar dziej in te re so -
wa ły sy mu la to ry za gro żeń po ża ro wych
i eko lo gicz nych – do mu jed no ro dzin -
ne go i bu dyn ku uży tecz no ści pu blicz nej.
De le ga cja nie miec ko -ma ro kań ska także
z du żym za cie ka wie niem oglą da ła po kaz
dzia ła nia urzą dzeń i pre zen ta cję do ty czą -
cą za gro żeń po ża ro wych. 

Nie mo gło rów nież za brak nąć prak-
tycz nych ćwi czeń z za kre su udzie la nia
pierw szej po mo cy, w tym ko rzy sta nia

z urzą dze nia AED. Wska zó wek i rad 
w tym za kre sie udzie la li ko or dy na to rzy 
wo je wódz cy ds. ra tow nic twa me dycz -
ne go z Ośrod ka Szko le nia KW PSP w Po zna -
niu.

Bo ha ter Stra żak na Plus 
W dru gim dniu tar gów przed sta wio no

efek ty dzia łań zre ali zo wa nych w ra mach
mię dzy na ro do we go pro jek tu „Straż po żar -
na ja ko pod miot mo de lo wy in te gra cji spo -
łecz nej – FirefightersPlus”. Re ali zo wa ły go
wspól nie stra że po żar ne z Da nii, Hisz pa nii,
Ho lan dii, Pol ski i Wiel kiej Bry ta nii oraz dwa
sto wa rzy sze nia „Wio sna” z Pol ski i z Ru mu nii.
Ko men da Po wia to wa PSP w Czarn ko wie we
współ pra cy z Mło dzie żo wym Ośrod kiem So -
cjo te ra pii im. Ire ny Sen dle ro wej w Bia łej
przy go to wa li uczen ni ce do za dań li der ki
pre wen cji i in te gra cji spo łecz nej. W ra mach
pro jek tu osiem uczen nic Ośrod ka uzy ska ło
cer ty fi kat do pro wa dze nia dzia łań edu ka cyj -
nych wśród dzie ci przed szkol nych. Swo je
umie jęt no ści i wie dzę z za kre su bez pie czeń -
stwa dziew czę ta mia ły oka zję za pre zen to -
wać szer szej pu blicz no ści na sce nie tar gów.

st. kpt. Alicja Borucka jest koordynatorkà
ds. prewencji społecznej 

w województwie wielkopolskim
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ALI CJA BO RUC KA Mi sja: edu ka cja 
Podczas Targów Edukacyjnych w Poznaniu przedstawiciele PSP

zaprezentowali ciekawą i bogatą ofertę dla dzieci, młodzieży i nauczycieli.

W

Przekazanie symulatora zagrożeń pożarowych i ekologicznych przez prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu Jolantę Ratajczak 
i zastępcę prezesa Zarządu Aleksandrę Durkowską na ręce zastępcy komendanta powiatowego PSP w Krotoszynie mł. bryg.
Tomasza Polaka
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a my współ dzia ła nia two rzą róż ne
do ku men ty: po ro zu mie nia, umo wy,
de kla ra cje, li sty in ten cyj ne, pro to ko -

ły, pla ny pra cy. We współ pra cy z part ne ra -
mi za gra nicz ny mi re ali zo wa ne są przede
wszyst kim pro jek ty słu żą ce po zy ska niu
środ ków unij nych na dzia ła nia in we sty cyj -
ne, ćwi cze nia, kur sy, dzia łal ność na uko wo -
-ba daw czą itp. Ko ope ra cja zwią za na
z wy mia ną do świad czeń i opra co wy wa -
niem pro jek tów re gio nal nych re ali zo wa -
na jest z róż ny mi pod mio ta mi. Mię dzy-
na ro do we kon tak ty dwu stron ne PSP utrzy -
mu je głów nie z pań stwa mi Eu ro py Środ ko -
wo -Wschod niej. 

Kie ru nek współ pra cy
Naj wię cej wy jaz dów od no to wa no do

państw są sia du ją cych z Pol ską. Li de rem
w tej gru pie są Niem cy. Naj więk szą ak tyw -
ność w tym za kre sie wy ka zu ją za chod nie
wo je wódz twa przy gra nicz ne – zgod nie
z wy tycz ny mi ko men dan ta głów ne go PSP,
aby współ pra cę mię dzy na ro do wą pro wa -
dzi ły w głów nej mie rze jed nost ki z wo je -
wództw gra ni czą cych z in ny mi pań stwa mi.
Na ko lej nych miej scach są Cze chy, Li twa
i Bia ło ruś. Po dob nie wy glą da sta ty sty ka
przy jęć de le ga cji za gra nicz nych. Tu li de rem
są Cze chy, ko lej ne miej sca zaj mu ją Niem cy,
Li twa i Bia ło ruś.

Jed nost ki or ga ni za cyj ne PSP pod pi sa -
ły 121 do ku men tów o współ pra cy z part-
ne ra mi za gra nicz ny mi. We dług sta nu na
ko niec 2018 r. by ły to: 53 po ro zu mie nia,
26 li stów in ten cyj nych, 22 umo wy, 16 de kla -
ra cji, 2 pro to ko ły i 2 pla ny pra cy. 

Naj wię cej do ku men tów o współ pra cy
z part ne ra mi za gra nicz ny mi pod pi sa ły: Ko -
men da Wo je wódz ka PSP w Bia łym sto ku
(26), SGSP (18), Ko men da Wo je wódz ka PSP
w Rze szo wie (10) i CNBOP-PIB (10).

Współ pra ca mię dzy na ro do wa jed no stek
or ga ni za cyj nych PSP ma kil ka płasz czyzn.
Pod pi sa ne do ku men ty do ty czą współ pra cy
trans gra nicz nej oraz wza jem nej po mo cy 
ra tow ni czej i hu ma ni tar nej, wy mia ny in for -
ma cji o wy stą pie niu ka ta stro fy, klę ski ży wio -
ło wej lub in ne go po waż ne go wy pad ku.
Stro ny de kla ru ją też w nich wy mia nę do -
świad czeń, or ga ni zo wa nie szko leń, ćwi czeń,
kon fe ren cji, se mi na riów, kur sów ję zy ków
ob cych, do sko na le nia za wo do we go i za wo -
dów spor to wo -po żar ni czych, udział w uro -
czy sto ściach pań stwo wych i lo kal nych,
or ga ni zo wa nie sta ży i prak tyk, a tak że kam -
pa nii in for ma cyj nej dla dzie ci i mło dzie ży
oraz pra cy mło dzie żo wych dru żyn po żar ni -
czych. Uję to w nich rów nież wspól ne przed -
się wzię cia i ini cja ty wy ma ją ce na ce lu
po zy ska nie środ ków fi nan so wych w ra mach
do stęp nych fun du szy i pro gra mów Unii Eu -
ro pej skiej. Znaj dzie my też de kla ra cje dzie-
le nia się in for ma cja mi i ma te ria ła mi o cha -
rak te rze na uko wo -tech nicz nym, praw nym,
wy ni ka mi eks per tyz, a tak że re ali za cji pro jek -
tów ba daw czych.

Ja kie efek ty?
Z za war tych umów i wspól ne go re ali zo -

wa nia pro gra mów unij nych pły nie wie le
ko rzy ści. Ma ją one wy miar ma te rial ny, jak
za kup sa mo cho dów i sprzę tu ra tow ni cze -
go dla PSP i OSP czy mo der ni za cja in fra -
struk tu ry (np. bu do wa ko mór dy mo wych),
ale i po za ma te rial ny. Do tej ka te go rii moż -
na zali czyć po moc w przy go to wa niach
do za bez pie cze nia wy da rzeń EURO 2012
oraz stwo rze nie wspól ne go mo ni to rin gu
i sys te mu szyb kie go re ago wa nia na róż ne -
go ro dza je sy tu acje nad zwy czaj ne na pol -
skim po gra ni czu. Du żym pro fi tem jest
prze ka za nie stra ża kom PSP i dru hom OSP
in no wa cyj nych me tod kształ ce nia, a w tym

do sko na le nia zna jo mo ści ję zy ków ob cych;
pod no sze nie kom pe ten cji i kwa li fi ka cji za -
wo do wych w ob sza rze tech ni ki i tak ty ki 
po żar ni czej; po sze rza nie wie dzy z za kre su
pre wen cji i in te gra cji spo łecz nej dzię ki kur -
som e -le ar nin go wym w ję zy ku pol skim. 
Po przez re ali za cję pro jek tów ba daw czych
two rzo ne są plat for my wy mia ny do świad -
czeń eks per tów w ob sza rach: za gad nień
zwią za nych z za gro żenia mi ra dio lo gicz ny -
mi i nu kle ar ny mi; ma po wa nia za gro żeń 
i ry zyk; opra co wa nia me tod sza co wa nia ry -
zy ka na te mat za gro żeń wy ni ka ją cych ze
zmian kli ma tycz nych; pu blicz nej kam pa nii
in for ma cyj nej w za kre sie zwięk sza nia świa -
do mo ści oce ny ry zy ka i me tod po dej mo -
wa nia de cy zji; stwo rze nia te le in formaty-
cz ne go, wie lo sen so ro we go sys te mu umoż -
li wia ją cą zdal ną de tek cję i ana li zę roz prze -
strze nia nia się sub stan cji che micz nych;
za pew nie nia opty mal nej ochro ny oraz za -
rzą dza niem w sy tu acjach wy stą pie nia 
zda rzeń o cha rak te rze cy ber ne tycz nym;
rozwi ja nia ba zy na uko wej i za ple cza ma te -
rial no -tech nicz ne go; ana li zy i przy czyn 
po wsta wa nia po ża rów, tech ni ki i tak ty ki
po żar ni czej, tech nicz nych sys te mów za bez -
pie czeń prze ciw po ża ro wych oraz wy mia ny
pu bli ka cji na uko wych, na uko wo -tech nicz -
nych i za wo do wych. 

Ja kie za le ce nia?
Po szcze gó ło wej ana li zie przed się wzięć

mię dzy na ro do wych re ali zo wa nych przez 
te re no we jed nost ki or ga ni za cyj ne PSP
w 2018 r., stwier dzo no, że na le ży uni kać
przyj mo wa nia „eg zo tycz nych” de le ga cji za -
gra nicz nych z kra jów po za eu ro pej skich. 
Te go ty pu spo tka nia nie wno szą żad nej war -
to ści do da nej do roz wo ju PSP, a ge ne ru ją
kosz ty i za an ga żo wa nie pra cow ni ków. 
Wy jąt kiem mo że być sy tu acja, kie dy da -
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Współ pra ca      
Od wielu lat terenowe jednostki organizacyjne

Państwowej Straży Pożarnej współpracują ze służbami
ratowniczymi i organizacjami międzynarodowymi

w obszarze ratownictwa i ochrony ludności.

R

AN DRZEJ SMA GO WICZ 



na wi zy ta wy ni ka z prio ry te tów rzą du lub
jest spo tka niem miast part ner skich i nie wy -
kra cza po za zwy kłą pre zen ta cję jed nost ki. 

Pla no wa nie i re ali za cja przed się wzięć
mię dzy na ro do wych po win ny cha rak te ry zo -
wać się za sad no ścią, być zgod ne z za war ty -
mi umo wa mi dwu stron ny mi i trans gra-
nicz ny mi. Po win ny do ty czyć re ali zo wa nych
pro jek tów wy ni ka ją cych z zo bo wią zań wo -
bec or ga ni za cji mię dzy na ro do wych. Przed -
się wzię cia na szcze blu re gio nal nym i lo-
kal nym po win ny wpi sy wać się w za kres me -
ry to rycz ny pla nów współ pra cy z sze fa mi
służb ra tow ni czych państw są sied nich oraz
przy no sić PSP wy mier ne re zul ta ty. 

Wo je wódz twa są sia du ją ce po win ny brać
ak tyw ny udział w two rze niu i ak tu ali za cji in -
struk cji me to dycz nych, umów i po ro zu mień
mię dzy na ro do wych Z dru giej stro ny waż ne
jest dzie le nie się wie dzą i do świad cze niem
z part ne ra mi za gra nicz ny mi, szcze gól nie
z kra jów roz wi ja ją cych się.

War to pod kre ślić, że stra te gicz ny mi kie -
run ka mi dzia ła nia w ob sza rze przed się wzięć
mię dzy na ro do wych są pań stwa Unii Eu ro pej -
skiej, Part ner stwo Wschod nie, Gru pa Wy szeh -
radz ka, a tak że re gion Mo rza Bał tyc kie go.
Współ pra ca dwu stron na wo je wództw mu si
zaś zo stać ukie run ko wa na na wy mier ne re -
zul ta ty dla PSP za rów no na szcze blu lo kal -
nym/re gio nal nym, jak i ca łej or ga ni za cji. 

Na le ży zwra cać uwa gę na cha rak ter
przed się wzięć mię dzy na ro do wych pod czas
wy jaz dów i przy jęć de le ga cji za gra nicz nych.
W jed nym i dru gim przy pad ku nie po win ny
znaj do wać się uro czy sto ści, jak np. ob cho dy
Dnia Stra ża ka, od biór od zna czeń, wy róż -
nień, po że gna nia ze służ bą, pro mo cje, 
po grze by, za koń cze nia służ by, ob cho dy ju -
bi le uszy. Część tych przed się wzięć ma cha -
rak ter kur tu azyj ny o ogra ni czo nej war to ści
roz wo jo wej dla obu part ne rów, ge ne ru je
kosz ty i za an ga żo wa nie funk cjo na riu szy
i pra cow ni ków cy wil nych. 

Nie wła ści we jest de le go wa nie przed sta -
wi cie li PSP do udzia łu w przed się wzię ciach,
któ rych te ma ty ka le ży po za od po wie dzial -
no ścią me ry to rycz ną PSP, do ty czy bo wiem
np. ra tow nic twa na mo rzu. Wy jąt kiem mo że
być tu je dy nie ska że nie li nii brze go wej, gdy
do ak cji wkra cza ją służ by ra tow ni cze PSP.

Nie za le ca na jest re ali za cja przed się wzięć
mię dzy na ro do wych do ty czą cych je dy nie
wy mia ny do świad czeń, udzia łu funk cjo na -
riu szy PSP tyl ko w ro li ob ser wa to rów w ćwi -
cze niach, udzia łu w ko lej nych szko le niach
za gra ni cą, je śli da na ko men da sa ma już
prze pro wa dza szko le nia z da ne go za kre su
lub de le go wa nie funk cjo na riu szy na szko le -
nia, gdy nie są eks per ta mi w tej dzie dzi nie,
nie zaj mu ją się tą te ma ty ką w swo jej jed -
nost ce i wie dzy ze szko le nia nie bę dą w sta -
nie wła ści wie wy ko rzy stać.

An drzej Sma go wicz 
jest rad cà ko men dan ta głów ne go PSP
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   mi´ dzy na ro do wa

W 2018 r. jed nost ki or ga ni za cyj ne PSP zre ali zo wa ły 99 służ bo wych wy -
jaz dów za gra nicz nych. Naj czę ściej od wie dza ne by ły na stę pu ją ce kra je:
 Re pu bli ka Fe de ral na Nie miec (39 wy jaz dów): m.in. udział w pra cach
Ko mi te tu ds. współ pra cy przy gra nicz nej PL-DE oraz w ćwi cze niach PSP-
-THW w za kre sie lo ka li za cji pod wod nych (KW PSP w Szcze ci nie); opra co -
wa nie In struk cji me to dycz nej PL-DE (KW PSP w Go rzo wie Wlkp., Szcze ci -
nie, Wro cła wiu); 
 Re pu bli ka Cze ska (23 wy jaz dów): m.in. pol sko -cze skie ćwi cze nia SGPR
z psa mi ra tow ni czy mi (KW PSP w Ło dzi); spo tka nia w ra mach pro jek tów
„Re ady to help” (KW PSP w Ka to wi cach) oraz „Bez piecz ne po gra ni cze”
(KW PSP w Ka to wi cach i KW PSP w Opo lu); pod pi sa nie pla nów ra tow ni -
czych udzie la nia po mo cy przy gra nicz nej (KW PSP we Wro cła wiu); udział
w pra cach gru py eks perc kiej do ty czą cej pro jek tu „Wspól ne za rzą dza nie
kon kret ny mi za gro że nia mi w regio nie Je se nik -Ny sa”; udział w XXIV Po sie -
dze niu PL-CZ Ko mi sji Mię dzy rzą do wej ds. Współ pra cy Trans gra nicz nej 
(KW PSP w Opo lu);
 Re pu bli ka Li tew ska (10 wy jaz dów): m.in. udział w pro jek tach „Wzmoc -
nie nie kom pe ten cji pol skich i li tew skich służb ra tow ni czych w ra mach
wspól nych dzia łań” oraz „Do bre prak ty ki w za kre sie ra tow nic twa i li kwi da -
cji za gro żeń” zgod nie z Pro gra mem Współ pra cy In ter reg V -A PL-LT 2014-
-2020 (KW PSP w Bia łym sto ku, KW PSP w Olsz ty nie);
 Re pu bli ka Bia ło ru si (10 wy jaz dów): m.in. udział w pro jek cie „Trans gra -
nicz ne pol sko -bia ło ru skie bez pie czeń stwo. Wzmoc nie nie po ten cja łu 
stra ży po żar nej i służb ra tow ni czych” (KW PSP w Bia łym sto ku); udział
w XX Po sie dze niu PL-BY Pod ko mi sji ds. Współ pra cy Przy gra nicz nej 
(KW PSP w Lu bli nie i w Bia łym sto ku).

Jed nost ki PSP przy ję ły 45 de le ga cji za gra nicz nych, naj wię cej z:
 Re pu bli ki Cze skiej (15): m.in. udział w ćwi cze niach ra tow nic twa wod -
ne go i wod no -nur ko we go; w ćwi cze niach po ża rów la sów w stre fie przy -
gra nicz nej; udział w pa ne lu eks per tów w ra mach pro jek tu „Bez piecz ne
po gra ni cze” (KW PSP Opo le); or ga ni za cja spe cja li stycz nych szko leń w za -
kre sie ra tow nic twa pod czas ka ta strof che micz nych i eko lo gicz nych 
(CS PSP w Czę sto cho wie);
 Re pu bli ki Fe de ral nej Nie miec (9): m.in. spo tka nie ws. wy pra co wa nia
„Dwu let nie go pla nu współ pra cy PSP-THW na la ta 2018-2019” (KW PSP
w Szcze ci nie); re ali za cja pro jek tu pn. „Stra ża cy na Po gra ni czu Pol sko -Sak soń -
skim to in no wa cyj ny sprzęt ra tow ni czo -ga śni czy, roz wi ja ją ca się go spo dar -
ka, sku tecz ni wo bec mi gra cji lud no ści” (KW PSP w Go rzo wie Wlkp.); udział
wspól nie ze służ bą THW w ćwi cze niach zgry wa ją cych Od ra 2018 na te re nie
Wro cław skie go Wę zła Wod ne go (KW PSP we Wro cła wiu);
 Li twy (7): m.in. re ali za cja pro jek tów „Trans fer wie dzy w za kre sie ra tow -
nic twa che micz no -eko lo gicz ne go” oraz „Do bre prak ty ki w za kre sie ra-
tow nic twa i li kwi da cji za gro żeń” (KW PSP w Bia łym sto ku i w Olsz ty nie);
 Re pu bli ki Bia ło ru si (5): m.in. re ali za cja pro jek tu pn. „Roz wój trans -
granicz ne go sys te mu za rzą dza nia za gro że nia mi na tu ral ny mi na gra ni cy
pol sko -bia ło ru skiej” (KW PSP w Lu bli nie); re ali za cja du że go pro jek tu in fra -
struk tu ral ne go „Trans gra nicz ne pol sko -bia ło ru skie bez pie czeń stwo.
Wzmoc nie nie po ten cja łu stra ży po żar nej i służb ra tow ni czych” (KW PSP
w Bia łym sto ku).

Na uwa gę za słu gu je rów nież szko le nie dla człon ków de le ga cji OPCW
(Or ga ni za cja ds. Za ka zu Bro ni Che micz nej) w za kre sie po bie ra nia i ana li zy
pró bek (CS PSP w Czę sto cho wie).



bec nie te sty spraw no ścio we do PSP oraz okre so wa oce -
na kon dy cji stra ża ka są ujed no li co ne, co ozna cza, że pod -
czas na bo ru za rów no do służ by przy go to waw czej, jak

i do szkół po żar ni czych czy pod czas co rocz nej oce ny spraw no ści funk -
cjo na riu sza uczest nik bę dzie miał do za li cze nia trzy kon ku ren cje.
Wśród nich znaj dą się dwie pró by spraw no ścio we: pod cią ga nie
na drąż ku lub rzut pił ką le kar ską (dla ko biet, któ rych przy szłe za da nia
nie bę dą zwią za ne z bez po śred nim udzia łem w dzia ła niach ra tow ni -
czo -ga śni czych) i bieg po ko per cie oraz pró ba wy dol no ścio wa, czy li
be ep test. 

Pod cią ga nie na drąż ku 
Kan dy dat ma za za da nie wy ko nać jak naj wię cej pod cią gnięć

na drąż ku. Za każ dym ra zem mu si być to peł ny zwis na wy pro sto wa -
nych rę kach, w koń co wej fa zie ru chu bro da po win na znaj do wać się
nad drąż kiem. Kon ku ren cja ta spraw dza wy trzy ma łość si ło wą, któ ra
za le ży mię dzy in ny mi od ba zy si ło wej, czyn ni ków fi zjo lo gicz nych,
umie jęt no ści re kru ta cji jed no stek mo to rycz nych (ko or dy na cji mię śni,
któ re po bu dza ne pod czas skur czu mo gą wy two rzyć wię cej si ły), pro -
por cji włó kien mię śnio wych czy prze kro ju mię śnia. Czyn ni kiem ma -
ją cym du że zna cze nie jest z pew no ścią wa ga cia ła. Wy ko nu ją cy
ćwi cze nie dźwi ga swój wła sny cię żar, więc im mniej szą ma ma sę, tym
ła twiej pod cią gnie się na drąż ku. 

Rów nie waż ny aspekt to pra wi dło wa tech ni ka. Mo że my wy róż nić
pod cią gnię cia si ło we oraz tech nicz ne, wy ko na ne w sty lu gim na stycz -
nym (ang. kip ping) oraz mo tyl ko wym (ang. but ter fly). O ile pierw szy
typ ćwi cze nia jest sto sun ko wo ła twy do opa no wa nia, to dru gi już nie.
Po trze ba spo ro pra cy, by się go na uczyć, jed nak ko rzy ści są du -
że – dzię ki nie mu kan dy dat jest w sta nie wy ko nać na wet dwa ra zy
wię cej po wtó rzeń. Ta ki wy nik jest re al ny, po nie waż pod czas wy ko ny -
wa nia pod cią gnięć tech nicz nych an ga żu je my ca łe cia ło. Ten spo sób
re ali za cji za da nia nie jest za bro nio ny, więc war to go wy tre no wać. 

W in ter ne cie moż na zna leźć wie le pla nów tre nin go wych pod cią -
ga nia, więk szość z nich łą czy pod no sze nie ob ję to ści tre nin go wej, czy li
po wol ne zwięk sza nie licz by po wtó rzeń. Ko lej nym spo so bem in ten -
sy fi ka cji tre nin gu jest do da nie cię ża ru, wy dłu że nie fa zy eks cen trycz -
nej (ne ga tyw nej) lub skró ce nie prze rwy mię dzy se ria mi. Po ni żej
przed sta wiam przy kła do we tre nin gi, kry te rium do bo ru to licz ba po -
wtó rzeń, któ re da na oso ba jest w sta nie wy ko nać w tym mo men cie. 

Od 1 do 5 po wtó rzeń
Skup się na pod sta wach. Po wi nie neś szli fo wać zwi sy na drąż ku

(w wer sjach z bro dą nad drąż kiem oraz przy wy pro sto wa nych rę kach),
ne ga tyw ne pod cią gnię cia (po wol ny ruch opusz cza nia z drąż ka) czy
przy cią ga nia do drąż ka (ang. in ver ted row) oraz oczy wi ście sa me pod -
cią ga nia. Efek ty przy nie sie rów nież tre ning si ło wy, np. pomp ki, wy ci -
ska nie czy ćwi cze nia si ło we we wzor cu przy cią ga nia, np. wio sło wa nie
sztan gą czy na przy rzą dzie.

Przy kła do we jed nost ki tre nin go we
Tre ning 1
A. 5 se rii po 5, 4, 3, 2, 1 po wtó rzeń ko lej no w se riach pod cią gnięć
B. 3 se rie przy cią gnięć do drąż ka, każ da se ria do mo men tu za ła -

ma nia tech ni ki [1]
C. 2-3 se rie po 5-10 po wtó rzeń przy cią gnię cia nóg do klat ki pier -

sio wej w zwi sie na drąż ku
Tre ning 2
A. Wy ko naj 3 se rie, 1 se ria to 1 cykl skła da ją cy się z 4 ćwi czeń, mię -

dzy ćwi cze nia mi brak prze rwy, mię dzy se ria mi 2-3 mi n
10-20 pom pek
3-8 pod cią gnięć 
10-15 pom pek na po rę czach 
10-15 przy cią gnięć do drąż ka (in ver ted row)
B. Wy ko naj 2 se rie każ de go ćwi cze nia do mo men tu do za ła ma nia

tech ni ki
zwis na drąż ku (bro da nad drąż kiem)
zwis na drąż ku (wy pro sto wa ne rę ce)

Je śli je steś w sta nie wy ko nać od 6 do 12 po wtó rzeń 
Ma my już opa no wa ne pod sta wy, moż na więc po wo li pra co wać

nad ob ję to ścią (łącz ną liczbą se rii i po wtó rzeń) w pod cią gnię ciach.
Do brym spo so bem na to jest tzw. rep go al – me to da ta po le ga na wy -
ko na niu za ło żo nej licz by po wtó rzeń w jak naj mniej szej licz bie se rii.
Aby za po biec za sto jo wi, war to do rzu cać pod czas każ de go tre nin gu
kil ka pod cią gnięć do łącz nej licz by po wtó rzeń lub dą żyć do wy ko na -
nia za ło żo nej licz by po wtó rzeń przy mniej szej licz bie se rii. Dą żąc
do wzro stu ob ję to ści, mo że my rów nież ćwi czyć kla sycz nie i do da wać
ko lej ne se rie pod czas każ de go lub wy dłu żać czas fa zy ne ga tyw nej,
spo wal nia jąc ruch opusz cza nia cia ła. 
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KA ROL JON CZY¡ SKI Te sty 
spraw no Êci fi zycz nej
Na czym polega sprawdzenie kondycji kandydata na strażaka? Jakie zadania

ma do wykonania podczas egzaminu i jak się do niego przygotować, 
by zaliczyć wszystkie konkurencje i osiągnąć dobre wyniki?

O
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Przy kła do we jed nost ki tre nin go we
Tre ning 1
A. Wy ko naj 30 po wtó rzeń pod cią ga nia przy jak naj mniej szej licz -

bie se rii
B. Wy ko naj w jak naj krót szym cza sie 3-4 se rie cy klu skła da ją ce go

się z 3 ćwi czeń 
20 pom pek 
15 przy cią gnięć do drąż ka (ang. in ver ted row)
45 s utrzy my wa nia po zy cji de ski (pod pór przo dem na przed ra mio -

nach)
Tre ning 2 
A. Wy ko naj 5 se rii pod cią gnięć, w pierwszej se rii – mak sy mal ną

licz bę po wtó rzeń, ja ką je steś w sta nie wy ko nać te go dnia, w każ dej
ko lej nej se rii – o 2 po wtó rze nia mniej niż w po przed niej se rii. 

B. 3 se rie po 8-12 po wtó rzeń ćwi cze nia si ło we go we wzor cu ru -
cho wym przy cią ga nia w po zio mie, np. wio sło wa nie han tlem, przy cią -
ga nie lin ki wy cią gu czy wio sło wa nie sztan gą przy opa dzie tu ło wia 

C. Utrzy maj przez 3 mi n po zy cję gim na stycz ną „su per man” w jak
naj mniej szej licz bie se rii 

Je śli je steś w sta nie wy ko nać po nad 12 po wtó rzeń
Tre nu ją cy ma już wy pra co wa ną ba zę si ło wą, kil ka na ście po wtó -

rzeń w se rii nie ro bi na nim wra że nia. War to do dać pod cią ga nie z uży -
ciem do dat ko we go cię ża ru, bę dzie to moc ny bo dziec si ło wy, któ ry
prze ło ży się na wy trzy ma łość i wy ko na nie więk szej licz bie pod cią -
gnięć bez cię ża ru. Naj pierw na le ży za sto so wać pro gre sję li nio wą – jest
to pro sta i za ra zem sku tecz na me to da in ten sy fi ka cji ćwi czeń. Za kła -
da ona do da wa nie cię ża ru przy każ dym ko lej nym tre nin gu. War to roz -
po cząć ćwi cze nia z du żym za pa sem si ły, z im więk szym cię ża rem
za cznie my, tym szyb ciej do świad czy my efek tu sta gna cji. Po le ca ną
me to dą bar dziej za awan so wa ną, je śli pro gre sja li nio wa prze sta nie
dzia łać, jest pro gre sja fa lo wa, po le ga ją ca na na prze mien nym do da -
wa niu licz by po wtó rzeń i cię ża ru. 

Przy kła do we jed nost ki tre nin go we
Tre ning 1
A. Wy ko naj 4 se rie po 5 pod cią gnięć z do dat ko wym cię ża rem
B. Wy ko naj 3 se rie po 6 po wtó rzeń w su per se rii (ćwi cze nia wy ko -

ny wa ne są jed no po dru gim i do pie ro po tem na stę pu je od po czy nek)
wy ci ska nie sztan gi
wio sło wa nie sztan gą 
C. Unieś no gi w zwi sie na drąż ku 30-50 ra zy przy jak naj mniej szej

licz bie se rii
Tre ning 2
Przez 20 min po sta raj się wy ko nać jak naj wię cej cy kli:
5 pod cią gnięć
10 pom pek
15 przy sia dów bez cię ża ru 

Rzut pił ką le kar ską 
Kon ku ren cja po le ga na rzu ce niu na jak naj więk szą od le głość 2 kg

pił ki le kar skiej. Za wod nicz ka pod no si pił kę i rzu ca nią zza gło wy
przed sie bie. Od le głość wy zna cza punkt ze tknię cia pił ki z pod ło żem.
Przy go to wu jąc się do tej kon ku ren cji, war to sku pić się na ogól nej si -
le i dy na mi ce wszyst kich grup mię śnio wych, a w szcze gól no ści gór -
nych par tii oraz mię śniach kor pu su, któ re są klu czo we pod czas
trans fe ru mo cy. Po moc ne bę dą ta kie ćwi cze nia, jak róż ne for my wy -

ci ska nia, prze no sze nie han tli za gło wę na ław ce po zio mej, pod cią -
gnię cia, rzu ty pił ką w róż nych kon fi gu ra cjach czy ćwi cze nia gim na -
stycz ne na kor pus, np. hol low bo dy oraz zwy kłe brzusz ki z cię ża rem
trzy ma nym nad gło wą. 

Przy kła do we jed nost ki tre nin go we 
Tre ning 1
A. Wy ko naj 2-3 se rie po 3-5 rzu tów w każ dej kon fi gu ra cji 
rzut pił ką le kar ską o ścia nę w po zy cji bo kiem do kie run ku rzu tu
rzut pił ką le kar ską sprzed klat ki w po zy cji przo dem do kie run ku

rzu tu 
B. Wy ko naj 3 se rie po 8-10 po wtó rzeń. Ćwi cze nia wy ko nu jesz jed -

no po dru gim, do pie ro po ostat nim od po czy wasz ok. 2-3 min
wy ci ska nie han tli nad gło wę 
prze no sze nie han tli za gło wę w le że niu na ław ce po zio mej
przy siad z han tlą trzy ma ną z przo du 
C. Wy ko naj 30-50 po wtó rzeń w jak naj mniej szej licz bie se rii
brzusz ki z cię ża rem trzy ma nym na wy pro sto wa nych rę kach

nad gło wą 
Tre ning 2 
A. Wy ko naj 2-3 se rie po 3-5 rzu tów w każ dej kon fi gu ra cji
rzut pił ką le kar ską o zie mię 
rzut pił ką le kar ską zza gło wy przed sie bie 
B. Wy ko naj 3 se rie po 8-10 po wtó rzeń. Ćwi cze nia wy ko nu jesz jed -

no po dru gim, do pie ro po ostat nim od po czy wasz ok. 2-3 min
przy cią ga nie do drąż ka (ang. in ver ted row)
pomp ki z dłoń mi na pod wyż sze niu 
wy kro ki z cię ża rem 
C. Wy ko naj 3 se rie po 20 po wtó rzeń
prze kła da nie cię ża ru z jed nej stro ny cia ła na dru gą w sia dzie 

Bieg po ko per cie
Pró ba spraw no ścio wa po le ga na po ko na niu trzy krot nie bez prze -

rwy dy stan su po ob wo dzie o kształ cie ko per ty na po lu o wy mia -
rach 3 x 5 m. Klu czo we pod czas tej kon ku ren cji jest przy spie sze-
nie li nio we, umie jęt ność wła ści we go po ru sza nia się na bo ki, tech ni -
ka bie gu, gib kość, ko or dy na cja ru cho wa oraz wy dol ność sys te mu
bez tle no we go. Czyn ni ka mi ogra ni cza ją cy mi mo gą być: wa ga cia ła,
pro por cje włó kien mię śnio wych, dłu gość koń czyn dol nych czy 
po jem ność płuc. W przy pad ku tej kon ku ren cji pra wi dło wa tech-
ni ka bie gu ma o wie le więk sze zna cze nie niż w przy pad ku be ep 
te stu. 

Pod czas sprin tu na le ży zwięk szyć czę sto tli wość kro ków. Rę ka
z przo du po win na być ugię ta, rę ka z ty łu mak sy mal nie wy pro sto wa -
na, a tu łów tak usta wio ny, by ra mio na znaj do wa ły się przed li nią stóp.
W cza sie zmia ny kie run ku od py chaj się ze wnętrz ną no gą i sta raj się
ukła dać cia ło pod ką tem. 

Przy kła do we jed nost ki tre nin go we
Tre ning 1
A. 5 se rii po 10 se kund dy na micz nych ski pów A, B, C [2]
B. 3 se rie po 5-7 dy na micz nych sko ków na pod wyż sze nie 
C. 5 se rii sprin tów 5, 10, 15, 20, 25 m 
D. 5 se rii sprin tów po 10 m z róż nych po zy cji (le żą cej, bocz nej,

przy sto pach uło żo nych rów no le gle)
E. 1 po dej ście na 50-60% in ten syw no ści do ko per ty 
F. 2 po dej ścia na 80-90% in ten syw no ści do ko per ty fo

t. 
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Tre ning 2 
A. 2 se rie sprin tu 5 m kro kiem od staw no -do staw nym w pra wo
B. 2 se rie sprin tu 5 m kro kiem od staw no -do staw nym w le wo
C. 2 se rie sprin tu 5 m kro kiem od staw no -do staw nym w pra wo,

zmia na kie run ku i bieg przo dem
D. 2 se rie sprin tu 5 m kro kiem od staw no -do staw nym w le wo,

zmia na kie run ku i bieg przo dem
E. 2 se rie sprin tu 5 m przo dem, zmia na kie run ku i bieg ty łem 
F. 2 se rie sprin tu 5 m przo dem do pa choł ka, zmia na kie run ku

i bieg przo dem
G. 3 se rie bie gu sla lo mem, prze szko dy usta wio ne co 1,5 m
H. 3-4 se rie sprin tu po ko per cie (1 okrą że nie) 

Be ep test 
Kon ku ren cja ta po le ga na bie ga niu mię dzy dwo ma punk ta mi od -

da lo ny mi od sie bie o 20 m w sta le ro sną cym tem pie, okre ślo nym
przez sy gnał dźwię ko wy. Test koń czy się, gdy za wod nik nie po ko -
na od cin ka w wy zna czo nym cza sie. Pod czas ta kiej ak tyw no ści do cho -
dzi do prze mian w sys te mie tle no wym, jed nak gdy in ten syw ność
bie gu zwięk sza się, po wo du jąc pro blem z po bo rem i uty li za cją tle nu,
osią ga my próg wen ty la cyj ny, co ozna cza, że za cho dzą prze mia ny bez -
tle no we. W trak cie te go pro ce su do stęp ność ener gii jest ogra ni czo -
na, a pro du ko wa ny przy tym kwas mle ko wy jest przy czy ną zmę cze nia
mię śni i za prze sta nia wy sił ku. Sys te my te wza jem nie się uzu peł nia ją,
wy daj ność jed ne go wpły wa na dru gi i na od wrót. Głów nym czyn ni -
kiem, od któ re go za le ży po lep sze nie wy ni ków w tej kon ku ren cji, jest
jed nak wy dol ność tle no wa tre nu ją ce go i to na po pra wie te go pa ra -
me tru w głów nej mie rze po wi nien się sku pić. 

Po cząt ko wo moż na wy ko ny wać róż ne ćwi cze nia kon dy cyj ne, któ -
re ukie run ko wa ne są na roz wój wspo mnia nych sys te mów, jed nak im
bli żej do te stu, tym bar dziej na le ży sku pić się na bie ga niu, po nie waż
na tej ak tyw no ści po le ga kon ku ren cja. W pierw szej fa zie przy go to -
wań, tzw. aku mu la cji, war to za cząć od tre nin gów na sta wio nych
na wzmac nia nie sys te mu tle no we go i zwięk sza nie ogól nej ob ję to ści
tre nin go wej (licz ba se rii, po wtó rzeń, dy stans), na stęp nie moż -
na przejść do fa zy in ten sy fi ka cji i wte dy sku pić się na obu sys te mach
oraz po pra co wać nad tem pem ak tyw no ści.

Przy kła do we jed nost ki tre nin go we 
Sys tem tle no wy
Tre ning 1
Bieg 
3-5 se rii 
Dy stans: 1 km
Od po czy nek: ok. 3 min 
Tem po: śred nie, bez za dysz ki, mó wie nie za czy na spra wiać trud -

ność 
Tre ning 2 
Pra ca na er go me trze wio ślar skim
6-8 se rii 
Dy stans: 500 m 
Od po czy nek: trwa ty le sa mo co ak tyw ność
Tem po: śred nio wy so kie, po ja wia się cięż ki, głę bo ki od dech
Tre ning 3 
Bieg 
1 se ria
Dy stans: 3-5 km

Tem po: śred nie, bez za dysz ki, mó wie nie za czy na spra wiać trud ność 
Sys tem bez tle no wy
Tre ning 1 
Pra ca na ro we rze tre nin go wym (air bi ke) lub er go me trze wio ślar -

skim
10 se rii, każ da trwa ją ca 2 min 
Na każ de 2 min wy ko naj 15 se kund pra cy na ma szy nie 
Tem po: mak sy mal ne, du ża za dysz ka
Tre ning 2
Bieg in ter wa ło wy
3-5 se rii po 5 po wtó rzeń, mię dzy po wtó rze nia mi brak prze rwy,

mię dzy se ria mi do peł ne go wy po czyn ku 
Jed no po wtó rze nie ozna cza szyb ki bieg trwa ją cy 30 s oraz 60 s 

od po czyn ku 
Tem po: wy so kie, głę bo ki od dech

Kil ka wska zó wek, któ re po zwo lą utrzy mać for mę przed te stem
spraw no ści:
 Zre ge ne ruj się – na 1-3 dni przed te sta mi za prze stań tre nin -
gów, po zwo li to zmniej szyć zmę cze nie i wy po cząć.
 Na wod nij się – spa dek wa gi cia ła spo wo do wa ny od wod nie -
niem to spa dek wy dol no ści na wet do 20%.
 Od po wied nio się od ży wiaj – pra wi dło we ży wie nie zwięk sza
na sze zdol no ści wy sił ko we.
 Za dbaj o do bre wy po sa że nie – war to za opa trzyć się w bu ty
z an ty po śli zgo wą po de szwą oraz ma gne zję, któ ra po pra wi przy -
czep ność dło ni pod czas pod cią ga nia. 
 Zrób roz grzew kę – przy go tu je ona układ ru chu oraz układ ner -
wo wy do cięż kiej pra cy.
 Zwróć się do tre ne ra – spe cja li sta od przy go to wa nia mo to -
rycz ne go po mo że wy pra co wać lep sze wy ni ki i ustrze że przed błę -
da mi, któ re mo gą prze kre ślić ma rze nia o za wo dzie stra ża ka.

To już ostat nia część cy klu ar ty ku łów po świę co nych spraw no ści
stra ża ka. Choć pra wi dło we przy go to wa nie fi zycz ne do służ by jest nie -
zwy kle istot ne, ma ło się o nim mó wi. Nie ist nie je ża den plan tre nin -
go wy prze zna czo ny dla stra ża ków, choć ich co dzien ne dzia ła nia
wy ma ga ją du żej spraw no ści, od któ rej za le ży ludz kie ży cie. Tym cza -
sem war to, ma jąc w pa mię ci za le ce nie: „Mu sisz być na ty le wy dol ny,
by wbiec na dzie wią te pię tro i na ty le sil ny, by wy nieść oso bę po szko -
do wa ną, na wet je śli przy szło by ci to zro bić w po je dyn kę”, za dbać o for -
mę za rów no bę dąc kan dy da tem do służ by, jak i po osią gnię ciu
ce lu – sta niu się człon kiem PSP. Nie moż na spo cząć na lau rach, waż -
ny jest sys te ma tycz ny tre ning, uwzględ nia ją cy wie lo za da nio wość
stra ża ków. 

mł. kpt. Karol Jonczyƒski jest dowódcà zast´pu w JRG KP PSP
w Aleksandrowie Kujawskim, certyfikowanym trenerem personalnym

oraz instruktorem cross-treningu i kettlebells; na fanpage’u serwisu
Facebook CrossFire998 popularyzuje aktywnoÊç fizycznà wÊród

stra˝aków

Przy pi sy
[1] O za ła ma niu tech ni ki mó wi my wte dy, gdy ruch spra wia ćwi czą ce mu ta ką trud ność, że nie
jest go w sta nie wy ko nać po praw nie tech nicz nie.
[2] Skip A to ćwi cze nie, któ re cha rak te ry zu je się na prze mien ną ak tyw ną pra cą nóg przez uno -
sze nie ko lan do gó ry, skip B łą czy skip A i C – uno si my ko la no do gó ry z jed no cze snym zgię ciem
w kie run ku po ślad ków (na wzór ru chów wy ko ny wa nych pod czas jaz dy na ro we rze wod nym),
a skip C po le ga na zgię ciu ko la na do ty łu w kie run ku po ślad ków, ale bez je go uno sze nia.
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ar to zwró cić uwa gę, że zgod -
nie z obo wią zu ją cym sta nem
praw nym rzecz nik dys cy pli nar -

ny nie mu si le gi ty mo wać się wy kształ ce -
niem praw ni czym. Wy da je się to wiel ce
pro ble ma tycz ne – zwy kle nie jest on w sta -
nie spraw nie po słu gi wać się ar gu men ta cją
opar tą na grun tow nej zna jo mo ści prze pi -
sów praw nych i do świad cza zro zu mia łych
trud no ści w pro wa dze niu po le mi ki z pro fe -
sjo nal nym peł no moc ni kiem ob wi nio ne go
stra ża ka w po stę po wa niu dys cy pli nar nym,
któ re w isto cie jest po stę po wa niem kon tra -
dyk to ryj nym. 

Wy ma ga nia sta wia ne rzecz ni ko wi dys cy -
pli nar ne mu okre śla w głów nej mie rze
art. 123 ust. 2 usta wy o Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej. Sto sow nie do je go tre ści rzecz ni ka
dys cy pli nar ne go wy zna cza w da nej spra wie
ko men dant, przy któ rym dzia ła ko mi sja dys -
cy pli nar na pierw szej in stan cji – jej człon ko -
wie są wy ła nia ni spo śród ofi ce rów peł-
nią cych służ bę w kie ro wa nej przez nie go
jed no st ce or ga ni za cyj nej PSP. Tym sa mym
rzecz ni ka dys cy pli nar ne go wy zna cza od po -
wied nio ko men dant głów ny PSP, ko men -
dant wo je wódz ki PSP lub ko men dant Szko ły
Głów nej Służ by Po żar ni czej. Usta wo daw ca
za strzegł, że w przy pad ku gdy po stę po wa -
nie w pierw szej in stan cji pro wa dzi Od wo -
ław cza Ko mi sja Dys cy pli nar na przy Ko-
men dan cie Głów nym Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej, rzecz ni ka wy zna cza mi ni ster wła -
ści wy do spraw we wnętrz nych (art. 123
ust. 3 usta wy o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej). 

Ana li za prze pi sów usta wy o Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej umoż li wia wy od ręb nie nie
upraw nień i obo wiąz ków rzecz ni ka dys cy -

pli nar ne go. Je go za sad ni czą po win no ścią
jest zło że nie wnio sku o wszczę cie po stę po -
wa nia na żą da nie prze ło żo ne go dys cy pli nar -
ne go. Co do za sa dy rzecz nik nie mo że
od rzu cić te go żą da nia, gdyż jest zwią za ny
wska za nia mi prze ło żo ne go [1]. 

Na le ży za uwa żyć, że po stę po wa nie dys -
cy pli nar ne nie jest wszczy na ne tyl ko
na wnio sek rzecz ni ka dys cy pli nar ne go,
a więc wy łącz nie w try bie okre ślo nym
w art. 124 ust. 1 usta wy o Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej. Za po cząt ko wu je je rów nież od -
wo ła nie od ka ry upo mnie nia na pi śmie,
o któ rej mo wa w art. 118 ust. 1 tej że usta wy.
Tym sa mym rzecz nik dys cy pli nar ny nie ko -
rzy sta z au to no mii w za kre sie wszczy na nia
po stę po wań dys cy pli nar nych wo bec stra ża -
ków. Ini cja ty wa wy cią gnię cia kon se kwen cji
wo bec stra ża ka, któ ry do pu ścił się prze wi -
nie nia, za wsze na le ży do prze ło żo ne go dys -
cy pli nar ne go. On też de cy du je o try bie,
w któ rym doj dzie do uka ra nia funk cjo na riu -
sza: czy w try bie uprosz czo nym przez wy -
mie rze nie ka ry upo mnie nia na pi śmie, czy
w try bie peł ne go po stę po wa nia dys cy pli -
nar ne go, da ją ce go ob wi nio ne mu wszel kie
for mal ne i ma te rial ne gwa ran cje obro ny je -
go praw [2].

Za sto so wa nie prze pi sów ko -
dek su po stę po wa nia kar ne go
Zło że nie wnio sku po prze dza ją czyn no ści

spraw dza ją ce wy ko ny wa ne przez rzecz ni ka
dys cy pli nar ne go. Zgod nie z art. 124n usta -
wy o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w spra -
wach nie ure gu lo wa nych w po stę po wa niu
dys cy pli nar nym od po wied nie za sto so wa -
nie ma ją prze pi sy Ko dek su po stę po wa nia 

kar ne go. Ta kie sfor mu ło wa nie prze pi su
art. 124n usta wy o Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej mo że zo stać nie wła ści wie zro zu mia ne
i spra wić trud no ści w sto so wa niu pra wa za -
rów no przez rzecz ni ka dys cy pli nar ne go, jak
i in ne pod mio ty uczest ni czą ce w po stę po -
wa niu. 

Sto so wa nie wspo mnia nych re gu la cji
uza sad nio ne jest tym, że od po wie dzial ność
dys cy pli nar na stra ża ków to w rze czy wi sto -
ści ro dzaj od po wie dzial no ści re pre syj nej,
do któ rej za li cza się rów nież od po wie dzial -
ność kar ną [3]. Istot ne jest za tem usta le nie
za kre su po ję cio we go okre śle nia „od po wied -
nie sto so wa nie”. W li te ra tu rze i orzecz nic twie
przy ję ło się ro zu mie nie te go sfor mu ło wa nia
w ka te go riach wdro że nia tych prze pi sów
bez żad nych zmian w in nym za kre sie od nie -
sie nia, do ko na nie te go z pew ny mi zmia na -
mi bądź też nie sto so wa nie ich wzglę dem
in ne go za kre su od nie sie nia [4]. 

W po stę po wa niu dys cy pli nar nym stra ża -
ków naj czę ściej spo ty ka my się dru gą z wy -
mie nio nych in ter pre ta cji, tj. za sto so wa niem
prze pi su Ko dek su po stę po wa nia kar ne go
z od po wied ni mi mo dy fi ka cja mi. Na le ży bo -
wiem pa mię tać, że na kaz sto so wa nia tych
re gu la cji w po stę po wa niu dys cy pli nar nym
nie prze kształ ca go w po stę po wa nie kar ne.
W prak ty ce ozna cza to, że prze pi sy Ko dek su
po stę po wa nia kar ne go ma ją być sto so wa ne
tyl ko w ta kim za kre sie, ja ki wy ni ka z usta wy
o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, z uwzględ -
nie niem spe cy fi ki po stę po wa nia dys cy pli -
nar ne go w przy pad ku funk cjo na riu szy [5].

Od po wied nie sto so wa nie w nie któ rych
przy pad kach ozna cza nie do pusz czal ność
wy ko rzy sta nia prze pi su Ko dek su po stę po -
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wa nia kar ne go w po stę po wa niu dys cy pli -
nar nym. Mo że to wy ni kać z: je go bez przed -
mio to wo ści (do ty czy kwe stii, któ ra w ogó le
nie ma za sto so wa nia w po stę po wa niu dys -
cy pli nar nym, np. eu ro pej ski na kaz aresz to -
wa nia), sprzecz no ści z re gu la cja mi do ty -
czą cy mi po stę po wa nia dys cy pli nar ne go
wo bec stra ża ków w usta wie o Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej (okre śle nie for my orze cze nia
ko mi sji roz strzy ga ją cej spra wy dys cy pli nar -
ne) czy cha rak te ru norm praw nych za war -
tych we wspo mnia nym ak cie praw nym
do ty czą cych in sty tu cji praw nych in ge ru ją -
cych w sfe rę praw i wol no ści czło -
wie ka – np. pod słuch, prze-
szu ka nie (dla te go też rzecz nik
dys cy pli nar ny nie mo że ko rzy stać
z ta kich me tod pod czas czyn no ści
spraw dza ją cych). 

Nie do pusz czal ność za sto so wa -
nia kon kret ne go prze pi su Ko dek -
su po stę po wa nia kar ne go w po-
stę po wa niu dys cy pli nar nym mo -
że rów nież wy ni kać ze sta tu su
pod mio tu po dej mu ją ce go kon -
kret ne dzia ła nie. Na le ży bo wiem
za zna czyć, że ten akt praw ny za -
wie ra prze pi sy szcze gól ne, prze wi -
du ją ce do ko na nie czyn no ści przez
sąd lub pro ku ra to ra. Nie do pusz czal ne bę -
dzie za tem za sto so wa nie ta kiej re gu la cji
w po stę po wa niu dys cy pli nar nym, bo wiem
te pod mio ty w nim nie wy stę pu ją. 

Dzia ła nia rzecz ni ka przed roz -
po czę ciem po stę po wa nia 
Ja kie za da nie spo czy wa za tem na rzecz -

ni ku, gdy prze ło żo ny dys cy pli nar ny przed -
sta wi żą da nie, o któ rym mo wa w art. 124
ust. 1 usta wy o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej?
Zgod nie z art. 124 ust. 2 tej usta wy rzecz nik
jest zwią za ny „wska za nia mi” prze ło żo ne go
dys cy pli nar ne go. Zda wać by się mo gło, że
usta wo daw ca nie przy pad ko wo użył te go
okre śle nia. Klu czo we jest za tem wy ja śnie nie
po jęć: „żą da nie” oraz „wska za nia”. Nie zo sta -
ły zde fi nio wa ne na grun cie usta wy o Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej, wo bec te go na le ży
usta lić ich zna cze nie nada ne im w ję zy ku po -
tocz nym. Zgod nie ze „Słow ni kiem ję zy ka
pol skie go” PWN „żą da nie” ozna cza do ma -
ganie się cze goś. Z ko lei „wska za nia” to:
1) za le ce nia lub po ucze nia, 2) to, co wy ma -
ga in ter wen cji [6]. Za tem żą da nie w tym
przy pad ku na le ży ro zu mieć ja ko pod ję cie
czyn no ści zmie rza ją cych do usta le nia, czy
fak tycz nie za ist nia ło prze wi nie nie dys cy pli -

nar ne. W tym kon tek ście na le ży stwier dzić,
że na eta pie po prze dza ją cym zło że nie wnio -
sku o wszczę cie po stę po wa nia dys cy pli nar -
ne go rzecz nik zbie ra ma te ria ły i po dej mu je
czyn no ści nie zbęd ne do wy ja śnie nia, czy
w spra wie za cho dzi uza sad nio ne po dej rze -
nie po peł nie nia prze wi nie nia dys cy pli nar -
ne go. 

Au to rzy pu bli ka cji ko men ta rzo wych
do usta wy o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
wska zu ją, że rzecz nik po dej mu je ta kie czyn -
no ści, jak prze słu cha nie świad ków, po krzy-
w dzo nych, przyj mo wa nie wy ja śnień od

ob wi nio ne go oraz skom ple to wa nie do ku -
men ta cji urzę do wej przy dat nej w spra wie.
Te wszyst kie ma te ria ły za łą cza się do wnio -
sku o wszczę cie po stę po wa nia dys cy pli nar -
ne go [7]. Za tem prak ty ka sto so wa nia
prze pi sów roz dzia łu 11 usta wy wy ka zu je, że
rzecz ni cy dys cy pli nar ni zo bo wią za ni są
na eta pie czyn no ści spraw dza ją cych je dy nie
do zgro ma dze nia peł nej do ku men ta cji
i prze sła nia jej wraz z wnio skiem o wszczę -
cie po stę po wa nia dys cy pli nar ne go. 

Choć prze pi sy okre śla ją, że rzecz nik jest
zwią za ny wska za nia mi prze ło żo ne go dys cy -
pli nar ne go, na le ży wziąć pod uwa gę przy -
pa dek, gdy po mi mo prze pro wa dze nia
czyn no ści spraw dza ją cych po stę po wa nie nie
mo że zo stać wszczę te. Wy nik po stę po wa nia
dys cy pli nar ne go w du żej mie rze za le ży
od rze tel no ści pod ję tych dzia łań oraz ja ko ści
pra cy rzecz ni ka w to ku ca łe go pro ce su, jak
rów nież przed wy stą pie niem z wnio skiem
o wszczę cie po stę po wa nia. Po wi nien on sto -
so wać za sa dę in du bio pro reo [8]. Zo bo wią -
za ny jest więc ba dać oraz uwzględ niać
oko licz no ści sta wia ją ce stra ża ka za rów no
w po zy tyw nym, jak i ne ga tyw nym świe tle,
zaś nie da ją ce się usu nąć wąt pli wo ści roz -
strzy gać na ko rzyść funk cjo na riu sza, zgod nie

ze wspo mnia ną za sa dą. W szcze gól no ści po -
wi nien wziąć pod uwa gę obiek cje zwią za ne
z bra kiem wi ny funk cjo na riu sza oraz pró bo -
wać je wy ja śnić na je go ko rzyść [9]. 

Wska za ny prze pis art. 123 usta wy o Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej sta no wi frag ment
re gu la cji do ty czą cej sta tu su rzecz ni ka dys -
cy pli nar ne go w po stę po wa niu dys cy pli nar -
nym. Usta wo daw ca przy znał mu bo wiem
licz ne upraw nie nia, któ re uznać na le ży
za wy star cza ją ce, by był w sta nie rze tel nie
zba dać kon kret ną spra wę, do cze go zo bo -
wią zał go prze ło żo ny dys cy pli nar ny. 

In ne upraw nie nia
rzecz ni ka dys cy pli nar -
ne go
Usta wo daw ca na ka zu je za wia -

do mie nie rzecz ni ka dys cy pli nar -
ne go o ter mi nie roz pra wy
dys cy pli nar nej (art. 124b ust. 2
usta wy o Pań stwo wej Stra ży 
Po żar nej). Z uwa gi na to, że w po -
stę po wa niu w spra wach nie -
unor mo wa nych od po wied nie
za sto so wa nie ma ją prze pi sy ko -
dek su po stę po wa nia kar ne go,
po mię dzy do rę cze niem za wia do -
mie nia rzecz ni ko wi a da tą roz -

pra wy na le ży za cho wać ter min 7 dni.
W przy pad ku je go prze kro cze nia za cho dzi
ko niecz ność od ro cze nia roz pra wy, przy
czym na stę pu je to na wnio sek rzecz ni ka.
Mu si on zo stać zgło szo ny przed otwar ciem
prze wo du na roz pra wie dys cy pli nar nej. Ter -
min ten jest pre klu zyj ny w tym zna cze niu, że
póź niej sze zgło sze nie ta kie go wnio sku nie
ob li gu je prze wod ni czą ce go ko mi sji dys cy -
pli nar nej do od ro cze nia roz pra wy. W ta kiej
sy tu acji jej od ro cze nie jest uza leż nio ne
od de cy zji ko mi sji [10]. Nie uspra wie dli wio -
ne nie sta wie nie się rzecz ni ka dys cy pli nar ne -
go na roz pra wie nie wstrzy mu je roz po-
zna nia spra wy (art. 124b ust. 4 usta wy o Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej). 

Ko lej nym upraw nie niem, któ re na da je
usta wa o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, jest
zgo da rzecz ni ka na wy da nie orze cze nia
wzglę dem in ne go prze wi nie nia dys cy pli nar -
ne go ujaw nio ne go w to ku po stę po wa nia
(art. 124c usta wy o Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej). Zda rzyć się bo wiem mo że, że pod -
czas roz pra wy do ty czą cej kon kret ne go
stra ża ka wyj dą na jaw oko licz no ści nie zna -
ne wcze śniej rzecz ni ko wi, a wska zu ją ce
na po peł nie nie przez nie go in ne go wy kro -
cze nia – nie ob ję te go wnio skiem. 
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Zasadniczà powinnoÊcià rzecznika jest zło˝enie
wniosku o wszcz´cie post´powania na ˝àdanie

przeło˝onego dyscyplinarnego. Zanim to nastàpi,
rzecznik podejmuje takie czynnoÊci, jak

przesłuchanie Êwiadków, pokrzywdzonych,
przyjmowanie wyjaÊnieƒ od obwinionego oraz

skompletowanie dokumentacji urz´dowej
przydatnej w sprawie. Te wszystkie materiały

załàcza si´ do wniosku o wszcz´cie post´powania
dyscyplinarnego.



Rzecz nik dys cy pli nar ny to je den z pod -
mio tów, któ re mu do rę cza się orze cze nie
dys cy pli nar ne wraz z uza sad nie niem (124e
ust. 2 usta wy o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej).
Jest to o ty le istot ne, że usta wo daw ca przy -
zna je mu upraw nie nie do wnie sie nia od-
wo ła nia od roz strzy gnię cia ko mi sji dys cy-
pli nar nej wy da ne go w pierw szej in stan cji
(art. 124f usta wy o Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej). Od dnia do rę cze nia rzecz ni ko wi orze -
cze nia li czo ny jest okres, w któ rym mo że on
wnieść od wo ła nie. Po mi nię cie te go pod mio -
tu sta no wi za tem istot ne uchy bie nie pro ce -
so we, ja kie mo że zo stać po peł nio ne w to ku
po stę po wa nia dys cy pli nar ne go. 

Od ręb nym za gad nie niem, któ re zo sta ło
do strze żo ne w orzecz nic twie, jest kwe stia
do pusz czal no ści wnie sie nia przez rzecz ni ka
skar gi do są du ad mi ni stra cyj ne go na orze -
cze nie koń czą ce po stę po wa nie dys cy pli nar -
ne w dru giej in stan cji. Ana li za orzecz nic twa,
cech oraz za sad po stę po wa nia dys cy pli nar -
ne go po zwa la na przy ję cie te zy, że rzecz nik
jest stro ną i przy słu gu je mu pra wo do wnie -
sie nia skar gi na wspo mnia ne roz strzy g-
nię cie. Wy ni ka to z art. 124j usta wy o Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w związ ku z art. 50

§ 2 usta wy Pra wo o po stę po wa niu przed są -
da mi ad mi ni stra cyj ny mi [11]. 

Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny za uwa żył,
że prze pis art. 124j od mien nie od art. 124f
po słu gu je się okre śle niem „stro na” i uznał, że
rzecz nik, po dob nie jak ob wi nio ny, mu si być
uzna ny za stro nę po stę po wa nia dys cy pli -
nar ne go w ro zu mie niu art. 124j usta wy.
W prze ciw nym wy pad ku bez uza sad nio nej
przy czy ny zo stał by po zba wio ny pra wa
do są du, a ze wzglę du na isto tę po stę po wa -
nia nie mo że on być utoż sa mia ny z or ga nem
orze ka ją cym w po stę po wa niu dys cy pli nar -
nym – ko mi sją dys cy pli nar ną [12].

Re asu mu jąc, na le ży przy jąć, że rzecz nik
dys cy pli nar ny mo że mieć uza sad nio ne wąt -
pli wo ści co do swo jej po zy cji w po stę po wa -
niu dys cy pli nar nym. Je go sta tus nie jest
sa mo dziel ny, gdyż w isto cie uczest ni czy
w po stę po wa niu na zle ce nie prze ło żo ne go.
Jed nak z chwi lą wszczę cia po stę po wa nia
dys cy pli nar ne go rzecz nik uzy sku je sta tus
stro ny, co wy ni ka z orzecz nic twa. 

An na So biƒ ska jest rad cà praw nym, 
a dr Da mian Wit czak praw ni kiem 

peł nià cym słu˝ b´ w KCKRiOL

Przy pi sy
[1] S. Maj, Art. 124. Ko men tarz do nie któ rych prze pi sów 
usta wy o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, [w:] Po stę po wa nie 
dys cy pli nar ne w służ bach mun du ro wych. Ko men tarz, Wy -
daw nic two Praw ni cze LexisNexis, 2008.
[2] Uchwa ła Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go (7) 
z 10 stycz nia 2011 r., sygn. akt I OPS 4/10, Lex nr 672627.
[3] K. Dud ka, Sto so wa nie prze pi sów Ko dek su po stę po wa nia
kar ne go w po stę po wa niach dys cy pli nar nych ure gu lo wa nych
w pra wie o ad wo ka tu rze oraz usta wie o rad cach praw nych,
„Pra wo w dzia ła niu. Spra wy kar ne” 2014, nr 18, s. 47.
[4] Por.: uchwa ła Są du Naj wyż sze go z 23 sierp nia 2006 r.,
sygn. akt III CZP 56/06, OSNC 2007, nr 3, poz. 43; wy rok Są -
du Naj wyż sze go z 15 lu te go 2008 r., sygn. akt I CSK 357/07,
Lex nr 394763.
[5] Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 11 wrze śnia
2001 r., sygn. akt SK 17/00, DzU nr 103, poz. 1129.
[6] SJP.
[7] Ta kie sta no wi sko pre zen tu ją m.in. Kry sty na Kwa pisz -Kry -
giel czy też Se ba stian Maj. 
[8] R. Ko per, Re gu ła in du bio pro reo a ochro na in te re sów po -
krzyw dzo ne go w pro ce sie kar nym,„Prze gląd Są do wy” 2018,
nr 6, s. 5-16; A. Je zu sek, Za sto so wa nie re gu ły in du bio pro reo
przy roz strzy ga niu za gad nień praw nych, „Pań stwo i Pra -
wo” 2012, nr 6, s. 63-76. 
[9] K. Kwa pisz -Kry gel, Art. 124. Usta wa o Pań stwo wej 
Stra ży Po żar nej. Ko men tarz, Wy daw nic two Praw ni cze
LexisNexis 2014, s. 325-326.
[10] Por. po sta no wie nie Są du Naj wyż sze go z 3 paź dzier ni -
ka 2007 r., sygn. akt SDI 21/07, LEX nr 568820.
[11] Po sta no wie nie Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go
z 5 paź dzier ni ka 2006 r., sygn. akt I OSK 1314/06, Lex
nr 2208210.
[12] Ibi dem. 
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Egip cie co ja kiś czas za bu do wa nia ozna cza no ry tu al nie
czer wo ną kre ską, naj praw do po dob niej przy uży ciu
krwi zwie rzę cej. Mia ło to chro nić przed po ża rem. Na -

stęp ne po ko le nia przez stu le cia za pa mię ty wa ły tę bar wę ja ko ucie le -
śnie nie wła dzy, do mi na cji i znie wo le nia. Re wo lu cyj ny wiek XIX – czas
dy na micz ne go roz wo ju prze my słu i wy na laz ków tech nicz nych – czer -
wie nią pod kre ślał swo ją toż sa mość spo łecz no -kul tu ro wą. Mia ło to
rów nież od zwier cie dle nie w wy glą dzie obiek tów i sprzę tu w no wo or -
ga ni zu ją cych się stra żach po żar nych. 

Rys an tro po lo gicz ny
W wie rze niach pierw szych Sło wian udo mo wio ne zwie rzę ta, wśród

nich ko gu ty, ale też wszyst kie in ne po dob ne do nich mi tycz ne la ta ją -
ce stwo ry, sta no wi ły wy znacz nik szczę ścia i do bro by tu. Nada wa no im
ce chy ludz kie, wy obra ża no je so bie ja ko de mo ny ob le czo ne w czer -
wo ne sza ty. W póź niej szych cza sach kul tu ra folk lo ru wy kre owa ła wi -
ze ru nek czer wo ne go ku ra ja ko ogni ste go pta ka uno szą ce go się
w po wie trzu. Naj pierw miał on za za da nie strzec go spo darstw do mo -
wych, da jąc im po czu cie cie pła i bez pie czeń stwa. Z cza sem prze ro dził
się w sym bo licz ne go gro mo wład cę, któ re go bro nią był czer wo ny ka -
mień, na wzór li tew skie go Per ku na sa. War to tu taj za zna czyć, że czer -
wień przy pi sy wa no po moc ni kom bóstw so lar nych i wa lecz nych oraz
ko ja rzo no ją m.in. ze słoń cem, ży ciem, płod no ścią, krwią, mę stwem,
od wa gą i gó rą, ja ko naj wyż szą war stwą zie mi, nie mal do ty ka ją cą nie -
ba. Nie dzi wi dziś za tem prze ko na nie, że spo łe czeń stwa w wie lu kra -

jach na ca łym świe cie przy pi sa ły tę bar wę dzia ła niom po dej mo wa -
nym przez stra ża ków w zwal cza niu ognia. Zbyt uprosz czo na by ła by
te za, że bar wa czer wo na w stra ży po żar nej jest je dy nie ko dem in for -
ma cyj nym i ostrze gaw czym. 

W Pol sce nikt jesz cze nie pod jął się ba dań na uko wych, któ re na -
wią zy wa ły by do hi sto rii barw w ra mach kul tu ro wej an tro po lo gii po -
szcze gól nych za wo dów. Ze wszyst kich zna nych nam ko lo rów to
czer wień naj sil niej od dzia łu je na ludz ką psy chi kę i fi zjo lo gię. Jej spo -
pu la ry zo wa nie w stra żach po żar nych swój po czą tek wzię ło ze zwy -
kłe go lu do we go wi dze nia i jesz cze przed chrze ści jań skie go po -
strze ga nia świa ta. Pol ski et no graf i ba dacz kul tu ry lu do wej Se we ryn
Udzie la, ży ją cy na prze ło mie XIX i XX w., tak oto pi sał o pre fe ren cjach
ko lo rów pol skiej wsi: „Oku po do ba ją się bar wy ży we i ja skra we, a ko -
lor czer wo ny jest na pierw szem miej scu mię dzy ulu bio ne mi bar wa -
mi. (…) Od cie ni ko lo rów nie roz róż nia ją wie le: od bla do ró żo we go aż
do szkar ła tu, pą su, wszyst ko tu czer wo ne; chcąc coś bli żej okre ślić,
mó wi się: czer wo ne jak ce gła, jak krew, jak mak (po lny), bu racz ko we,
wi śnio we. (…) Har mon ja barw ro bi na lud wra że nie i po do ba mu się
(…)”.

Bar wę czer wo ną moż na też roz pa try wać w aspek cie kształ to wa nia
cha rak te ru stra ża ków i eto su służ by na rzecz spo łe czeń stwa. Łą czył
się on z na ro do wy mi bar wa mi, czer wień sym bo li zo wa ła cier pie nie na -
ro do we, wal kę z za bor cą i oku pan tem. 

Ko lo ry sty ka stra żac kich sa mo cho dów
Współ cze śnie rze czą oczy wi stą i zro zu mia łą jest to, że bar wa sa -

mo cho dów wszel kie go ty pu i ro dza ju ma zna cze nie, cho ciaż by ze
wzglę du na bez pie czeń stwo jaz dy. W więk szo ści pol skich stra ży po -
żar nych za bu do wa sa mo cho dów mia ła ko lor czer wo ny. Ar ty ku ły
z lat 20. i 30. XX w. opi su ją ce mo to ry za cję stra ży po żar nych pod kre -
śla ły, że ko lor użyt ko wa nych przez nie po jaz dów jest „na der wy bit nie
po żar ni czy”. „Kil ka krot nie są one la kie ro wa ne i ma lo wa ne na czer wo -
no. Błot ni ki na czar no, a bocz ne sie dze nia wzmoc nio ne o że la zne oku -
cia, bu do wa ne są za zwy czaj z je sio nu lub dę bu i po sia da ją ko lor
na tu ral ne go drew na”.

Pol ska pra sa po żar ni cza tam te go okre su opi sy wa ła tak że mo to ry -
za cję stra ży po żar nych w in nych eu ro pej skich kra jach, naj czę ściej
wspo mi na jąc o nie miec kiej, przy oka zji spra woz dań z mię dzy na ro do -
wych wy staw sa mo cho do wych od by wa ją cych się m.in. w Ber li nie.
Nie miec kie stra że za wo do we, w tym woj sko we i prze my sło we, z ra cji
cha rak te ru mi li tar ne go mia ły sa mo cho dy w ko lo rze sta lo wo -po pie la -
tym i ciem no zie lo nym. By ły one naj mniej wi docz ne z nie przy ja ciel -
skich sa mo lo tów. Ko lor czer wo ny, ja ko ten tra dy cyj ny, za cho wa ły
po jaz dy stra żac kie sta no wią ce wy po sa że nie stra ży ochot ni czych, 
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DA NU TA JA NA KIE WICZ -OLEK SY

Stra ̋ ac ka czer wieƒ
Starożytne cywilizacje traktowały czerwień przede wszystkim jako symbol

żywiołu ognia. I tak pozostało do dziś.

W

Wi ze run ki czer wo ne go ku ra na ob ra zie i pla ka cie ze zbio rów CMP (2)
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acz kol wiek nie sta no wi ło to re gu ły. Ko lor po pie la ty ja ko bar wa
ochron na wspo mnia nych po jaz dów był rów nież w peł ni ak cep to wa -
ny. Spra woz da nia z tam te go okre su pod kre śla ły rów nież kosz ty zwią -
za ne z prze ma lo wy wa niem sa mo cho dów na ko lor czer wo ny, któ ry
był droż szy od po zo sta łych. 

W pol skich stra żach po żar nych ni gdy jed nak nie za sta na wia no się
nad za sad no ścią zmia ny ko lo ru nad wo zi, acz kol wiek wie lo krot nie
zwra ca no uwa gę, że na świe cie w stra żac kim ta bo rze mo to ro wym nie
za wsze do mi nu je bar wa czer wo na. Jak jed nak wy ni ka z re la cji z wy -
sta wy ber liń skiej, pod ko niec lat 30. XX w. szkie le ty wszyst kich pre -
zen to wa nych wów czas stra żac kich nad wo zi na dal by ły drew nia ne.
Gład kie, bez li stew de ko ra cyj nych, kry te bla chą de ka po wa ną. Da chy
po kry wa no im pre gno wa nym bre zen tem. Sie dze nia przed nie dla
dwóch lub trzech osób mia ły po dusz ki i opar cia skó rza ne na sprę ży -
nach. Tyl ne sie dze nia wo zów by ły li stew ko wa ne, a wnę trza prze dzia -
łów wy ło żo ne dyk tą na tu ral ne go ko lo ru. Sza fy i wszel kie in ne
po miesz cze nia na sprzęt ma lo wa no far bą olej ną.

Da nu ta Ja na kie wicz -Olek sy jest pra cow ni kiem 
Wy dzia łu Do ku men ta cji Zbio rów CMP 

Li te ra tu ra: 
[1] K. Ju rek „Ko lor ja ko ele ment kształ to wa nia toż sa mo ści jed nost ko wej i zbio ro wej”, [w:]
„Ze szy ty Na uko we KUL” 57 (2014), nr 4 (228), s. 55-65. 
[2] W. Mi che ra „Wpro wa dze nie do an tro po lo gii barw”, [w:] „Et no gra fia Pol ska”, t. XXXI: 1987.
z. 1, s. 83-109. 
[3] Z. Li be ra „Se mio ty ka barw w pol skiej kul tu rze lu do wej i in nych kul tu rach sło wiań skich”,
[w:] „Et no gra fia Pol ska”, t. XXXI: 1987, z. 1, s. 115-133. 
[4] J. Ma rec ki, L. Rot ter (red.), „Sym bol, znak, prze sła nie. Bar wy i kształ ty”, wyd. Uni wer sy tet
Pa pie ski Ja na Paw ła II w Kra ko wie, Kra ków 2012, s. 15, 120. 
[5] „Prze gląd Po żar ni czy” 1938, nr 5, s. 145. 
[6] „Ga ze ta Han dlo wa” 1930, nr 102, s. 6. 

W Wiel kim Po ście mie rzy my się wszy scy
z tym sa mym py ta niem, któ re sta wia li Je zu so -
wi już Je go ucznio wie: co ro bić, Mi strzu? A On
mó wi nam to sa mo, co im wte dy: Czu waj cie
i mó dl cie się, aby nie ulec po ku sie, aby nie dać
się zwieść sztucz nym świa tłom. Ca łe na sze ży -

cie roz po star te jest jed nak po mię dzy su ge styw ny mi pro po zy cja mi oj ca
kłam stwa a bar dzo czę sto de li kat ną i ma ło na chal ną praw dą po cho dzą cą
od Bo ga. W okre sie wiel ko post nym jest to moc niej eks po no wa ne. Po trze -
bu je my więc tej re flek sji, po trze bu je my przy po mnie nia o ko niecz no ści za -
cho wa nia czuj no ści.

War to jed nak zwró cić uwa gę, że o ile w ję zy ku pol skim ter min „Wiel ki
Post” jed no znacz nie ko ja rzy się z su ro wym, mrocz nym i smut nym okre -
sem, o ty le w ję zy ku an giel skim uży wa się sło wa „lent”, ozna cza ją ce go czas
wio sny. Nie przy pad ko wo, sko ro okres ten przy pa da na prze łom zi my i wio -
sny, co ma wy raź ny wy dźwięk sym bo licz ny. Każ de go cie szy wi dok po wo li
od na wia ją cej się wraz z wio sną przy ro dy. W myśl tej sym bo li ki Wiel ki Post
jest nie tyl ko cza sem smut ku, ale i od no wy, swo istej du cho wej re kon wa -
le scen cji i prze bu dze nia z uśpie nia w grze chach. Okres ten mo że nieść tak -
że głę bo ką ra dość pły ną cą z te go, iż wraz z wy zwa la niem się z mro ków
sła bo ści sta je my się doj rzal szy mi ludź mi, choć zwy kle do ko nu je się to
w bó lu i zma ga niu. Każ dy, kto tę sk ni za du cho wym wzro stem, w Wiel kim
Po ście znaj du je ku te mu wy jąt ko wą oka zję. Chry stus przy szedł nie tyl ko
do świę tych, ale i do lu dzi przy tło czo nych grze chem i kru cho ścią, lecz pra -
gną cych lep sze go ży cia. W tym cza sie jest wy jąt ko wo hoj ny w ła ski. Po to
jed nak, aby otrzy my wa ne ła ski na praw dę przy jąć, naj pierw trze ba za trzy -
mać się i za sta no wić się nad so bą. 

Pierw szą i naj waż niej szą na szą bro nią w tym ob sza rze są nie zmien nie:
mo dli twa, po ku ta i post. Bez mo dli twy nie spo sób w peł ni za ak cep to wać
te go, iż osta tecz nej na dziei czło wiek szu kać mo że tyl ko w Bo gu. Bez mo -
dli twy, ży jąc róż ny mi „na dzie ja mi” no szo ny mi w na szych ser cach, ła two za -
po mnieć o tym, że praw dzi we zba wie nie da je tyl ko Bóg. Czas po stu to
tak że obo wią zek jał muż ny, a więc dzie le nia się z in ny mi. Post z ko lei ma
moc nas prze bu dzać, zwięk szać wraż li wość na Bo ga i bliź nie go, wzmac -
niać wo lę po słu szeń stwa Bo gu. Przez pod ję ty świa do mie i z głę bo kich in -
ten cji post do sta je my szan sę przy po mnie nia so bie, że tyl ko Bóg za spo ka ja
w peł ni na sze ludz kie gło dy.

Dan te Ali ghie ri w swo im opi sie pie kła przed sta wia dia bła sie dzą ce go
na lo do wym tro nie, miesz ka ją ce go w mro zie stłu mio nej mi ło ści. Dla te go
czas po stu jest też oka zją, aby za sta no wić się, w ja ki spo sób sty gnie w nas
mi łość, na róż nych zresz tą po zio mach. Bóg, któ ry jest mi ło ścią, nie zo sta -
wia nas z tym nie po ko jem sa mym so bie. Nie moż na jed nak mó wić o praw -
dzi wej prze mia nie, je śli nie prze kła da się ona na prak ty kę na sze go ży cia,
na na sze do bre re la cje z in ny mi ludź mi. Niech nie brak nie tej świa do mo -
ści w na szym ży ciu ro dzin nym, spo łecz nym, ale i peł nio nej służ bie. I w tym
ob sza rze Wiel ki Post nie sie ze so bą waż ną oka zję do re flek sji o re ali za cji
po wo ła nia ry ce rza św. Flo ria na.

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

Wielkopostne
zamyślenia

 SŁUŻBA I WIARA
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 Wy ko rzy sta nie da nych sa te li tar nych do oce ny i sy mu la cji roz -
wo ju po ża rów la sów (As ses sing and re ini tia li zing wil dland fi re si mu -
la tions thro ugh sa tel li te ac ti ve fi re da ta), Ad rián Car dil, San tia go
Mo ne de ro, Jo aqu in Ramírez, Car los Al ber to Si lva, „Jo ur nal of Envi -
ron men tal Ma na ge ment” 231 (2019), s. 996-1003.

Jak wy ni ka ze sta ty styk, po ża ry la sów bez pow rot nie tra wią każ de -
go ro ku mi lion hek ta rów la sów na ca łym świe cie. Po wo du ją znacz ne
stra ty w lo kal nym eko sys te mie, nisz czą bu dyn ki i róż ne go ro dza ju in -
fra struk tu rę. Naj bar dziej zna czą cą stra tą są jed nak ich ofia ry. 

Sy mu la cje po ża ru la sów sta no wią istot ne wspar cie pro ce su po dej -
mo wa nia de cy zji. Służ by pu blicz ne na ca łym świe cie ba zu ją na ist nie -
ją cych mo de lach, a od kil ku ostat nich lat na bie żą cych da nych
uzy ski wa nych z sys te mów sa te li tar nych. Te go ty pu in for ma cje są nie -
oce nio ne, je że li cho dzi o prze wi dy wa nie roz wo ju po ża ru, pla no wa nie
stra te gii ga śni czej czy też wy zna cza nie dróg ewa ku acyj nych.

Jak w każ dej dzie dzi nie mo de lo wa nia, nie zwy kle waż ne są do wo dy
na to, że sy mu la cja bę dzie od zwier cie dla ła rze czy wi stość. Au to rzy ar -
ty ku łu wy ko na li pio nier ską pra cę. Wy ko rzy sta li mia no wi cie da ne z sy -
mu la cji trzech du żych po ża rów la sów, któ re mia ły miej sce w Sta nach
Zjed no czo nych, Chi le i w Hisz pa nii. Każ dy z nich ce cho wał in ny za sięg,
spo sób roz prze strze nia nia się i czas trwa nia. Co klu czo we, da ne z sy -
mu la cji zo sta ły ze sta wio ne z da ny mi sa te li tar ny mi re je stro wa ny mi
w cza sie rze czy wi stym, co do star czy ło nie pod wa żal nych do wo dów
na sku tecz ność prze wi dy wa nia mo de lu. 

Pol skie do świad cze nia do ty czą ce po ża rów la sów, choć tra gicz ne,
ma ją nie po rów ny wal ną ska lę w ze sta wie niu z te go ty pu zda rze nia mi
w ta kich kra jach, jak USA. Po stęp tech no lo gicz ny od cza su po ża ru
w Kuź ni Ra ci bor skiej do star cza no wych na rzę dzi, z któ ry mi war to się
za po znać za wcza su.

 Na rzę dzia gra ficz ne wspo ma ga ją ce stra ża ków pod czas dzia -
łań ra tow ni czych. Oce na pod czas ćwi czeń (Gra phi cal to ols for hel -
ping fi re fi gh ters in vic tim re scu es. As ses sment du ring a li ve fi re
tra ining pro gram), César García -Hernández, Edu ar do J. Sánchez -
-Álva rez, Pe dro Ubie to -Ar tur, José-Lu is Hu er tas -Ta lón, „Sa fe ty
Scien ce” 114 (2019), s. 105-113.

Ocze ki wa nia wzglę dem pre dys po zy cji funk cjo na riu szy stra ży po -
żar nej na ca łym świe cie są dość wy gó ro wa ne. Sku tecz ność dzia łań ra -
tow ni czych za le ży od in dy wi du al nej kon dy cji fi zycz nej, po ten cja łu
in te lek tu al ne go, w szcze gól no ści zdol no ści do po dej mo wa nia de cy zji
w wa run kach ob cią że nia stre sem, wresz cie od od po wied nie go po zio -
mu wy szko le nia. Nie bez zna cze nia są tak że wła ści we wa run ki peł nie -
nia służ by, bu du ją ce mo ty wa cję do roz wo ju oso bi ste go i prze-
ciw dzia ła ją ce wy pa le niu za wo do we mu. 

W ar ty ku le po rów na no trzy me to dy prze ka zy wa nia in for ma cji na te -
mat obiek tu, w któ rym po dej mo wa ne są dzia ła nia, do ro ty bio rą cej
udział w tych dzia ła niach. Ca łość ba dań prze pro wa dzo no pod czas re -
ali za cji pro gra mu szko le nio we go, przy czym uczest ni cy nie mie li wie -
dzy na te mat obiek tu, w któ rym pro wa dzo no ćwi cze nia (bu dyn ku
ho te lo we go). W ba da nia za an ga żo wa no 144 za wo do wych stra ża ków.
Przed roz po czę ciem dzia łań przed sta wia no im in for ma cje na te mat roz -
kła du po miesz czeń i in ne da ne, ma ją ce zna cze nie dla sku tecz no ści

PRZEGLĄD PRASY
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prze szu ka nia bu dyn ku. Sto so wa no kon wen cjo nal ne, dru ko wa ne ma -
te ria ły, ale tak że in te rak tyw ne, wy świe tla ne na ta ble cie in for ma cje, wy -
ko rzy stu ją ce ta kie na rzę dzia, jak zdję cia, mo de le 3D, ob ra zy prze -
chwy co ne przez dro ny oraz zdję cia 360°. 

Tak przy go to wa ni do dzia łań stra ża cy do ko ny wa li prze szu ka nia po -
miesz czeń, a spo sób re je stra cji po zwa lał na póź niej szą oce nę, jak du ży
wpływ na efek tyw ność dzia łań ra tow ni czych miał spo sób prze ka zy wa -
nia in for ma cji. 

Czy in struk cje bez pie czeń stwa po ża ro we go sto so wa ne w Pol sce są
efek tyw nym źró dłem in for ma cji? Czy moż li we są in ne spo so by prze ka -
zy wa nia da nych stra ża kom tuż przed pod ję ciem dzia łań, któ re mo gły -
by wpły wać na efek tyw ność dzia łań ra tow ni czych? Od po wie dzi na te
py ta nia udzie li li au to rzy ar ty ku łu. 

 Kon cep cja wpro wa dze nia sys te mu alar mo wa nia stra ża ka
przed kon ty nu acją dzia łań, wy ko rzy stu ją ce go po mia ry czyn no ści
od de cho wych, w ce lu po pra wy bez pie czeń stwa pra cy stra ża ków
(Pro po sal of in dex for aler ting fi re fi gh ting ac ti vi ty con ti nu ation ba -
sed on me ta bo lic in dex for re spi ra to ry cir cu la tion to im pro ve fi re fi -
gh ters oc cu pa tio nal sa fe ty), Yasu shi Oka, Yuki hi sa Ku riy ama,
„Sa fe ty Scien ce” 113 (2019), s. 298-309

Dzia łal ność ope ra cyj na stra ży po żar nej na le ży do naj bar dziej wy -
ma ga ją cych i nie bez piecz nych pro fe sji. Funk cjo na riusz na ra żo ny jest
na wie le ob cią żeń, m.in. psy chicz nych czy zwią za nych z wa run ka mi ak -
cji (np. wy so ką tem pe ra tu rą). Dla te go tak waż ne jest, aby funk cjo na -
riu sze utrzy my wa li wy so ki po ziom spraw no ści fi zycz nej – dzię ki niej
bę dą mo gli wy ko ny wać swo je za da nia sku tecz nie i bez piecz nie. Efek -
tyw ność dzia łań za le ży tak że od stop nia zmę cze nia stra ża ka. W nie któ -
rych kra jach funk cjo nu je sys tem 12-go dzin nych służb, w in nych
sys tem 24-go dzin ny, co w przy pad ku jed no stek o znacz nej licz bie wy -
jaz dów prze kła da się na wy so ki po ziom zmę cze nia stra ża ka. A ten
w oczy wi sty spo sób prze ło ży się na spa dek efek tyw no ści dzia łań. Au -
to rzy ar ty ku łu do strze ga ją ten pro blem i pro po nu ją roz wią za nie, któ re
po zwa la na oce nę stop nia zmę cze nia stra ża ka. Otóż w trak cie wy sił ku
fi zycz ne go mię śnie czło wie ka po zy sku ją ła two do stęp ną ener gię w pro -
ce sach tle no wych, a po zu ży ciu za pa sów w pro ce sach bez tle no wych.
Au to rzy do wo dzą, że moż li wa jest oce na za awan so wa nia te go pro ce -
su na pod sta wie ana li zy ryt mu pra cy ser ca. Wpro wa dza ją za tem spe -
cjal ny in deks, któ ry pod po wie stra ża ko wi, kie dy po wi nien po pro sić
o pod mia nę, aby zre ge ne ro wać si ły. Oka zu je się bo wiem, że po prze -
kro cze niu pew nej gra ni cy zna czą co ro śnie ry zy ko do zna nia ura zu, za -
gro żo na jest tak że efek tyw ność pro wa dzo nych dzia łań. 

Ar ty kuł sta no wi cie ka we stu dium zwią za ne z wy dol no ścią stra ża -
ków i me to da mi jej oce ny in si tu, pod czas dzia łań ga śni czych. Za war ta
w nim wie dza z pew no ścią przy czy ni się do ulep sze nia po dej ścia do te -
stów spraw no ścio wych sto so wa nych w PSP, ale też do zwięk sze nia bez -
pie czeń stwa dzia łań ra tow ni czych. 

st. bryg. w st. sp. dr in˝. Wal de mar Ja skó łow ski
kpt dr in˝. Szy mon Ptak peł ni słu˝ b´ 
w Szko le Głów nej Słu˝ by Po ̋ ar ni czej
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STRAŻ NA ZNACZKACH

Walczący z żywiołami

Projekt o tytułowej nazwie powstał
w 2015 r. Jego założeniem było opisywanie
drogi autora do wstąpienia w szeregi PSP
oraz pracy ratownika medycznego.
Początkowo opierał się na profilu
na Facebooku, gdzie opisywane były
przygotowania do służby i pasja
do ratownictwa. W kwietniu 2016 r. powstał
blog www.drogaratownika.pl, który rozwija
się, można by rzec, wraz z autorem.
Znajdziemy tam publicystykę ratowniczą oraz materiały i treści
przydatne wszystkim osobom związanym z szeroko pojętym
ratownictwem. 

Droga Ratownika propaguje pozytywne wzorce i wartości, w tym
potrzebę dążenia do profesjonalizmu, doskonalenie zawodowe czy
profilaktykę zdrowotną. Autor angażuje się w różne inicjatywy
edukacyjne i promocję wydarzeń ratowniczych. Na stronie znajdują się

Gasić bezpiecznie
i skutecznie

„Gaszenie pożarów wewnętrznych”
to polski przekład niemieckiej książki
„Brandbekämpfung im Innenangriff:
Flashover und Backdraft,
Löschmethoden, Einsatztaktik,
Realbrandausbildung” wydawnictwa
Ecomed-Storck GmbH. Przedstawia
ona aktualny stan nauki i techniki
w tym zakresie, a także
w kompleksowy sposób prezentuje
zagadnienia dynamiki pożaru, metod
i technik gaszenia pożarów
wewnętrznych, technik wentylacji
taktycznej oraz kwestie szkolenia

strażaków w warunkach realnego pożaru. Znaleźć w niej można podstawy dotyczące
procesów chemiczno-fizycznych zachodzących podczas spalania, a także dokładne
definicje zjawisk pożarowych, które nigdzie wcześniej nie zostały opisane.

Publikacja nawiązuje głównie do systemu ratowniczego w Niemczech, jednak
odnosi się również do warunków polskich. Ma zachęcić jednostki straży pożarnej
do analizy dotychczasowych rozwiązań w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych
oraz poszukiwania nowych możliwości, aby prowadzone natarcia wewnętrzne były
skuteczne, ale przede wszystkim bezpieczne.

Publikację można nabyć w CNBOP-PIB. Formularz zamówienia znajduje się
na stronie www.cnbop.pl, w zakładce Wydawnictwa/książki.

„Gaszenie pożarów wewnętrznych”, J. Kielin (tłum. i red.), Józefów 2019,
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – PIB, ISBN 978-83-
61520-91-7.

 WARTO
PRZECZYTAĆ

E.M.A.K. to skrót greckiej nazwy Eidiki Monada
Antimetopisis Katastrofon, którą nadano wydzielonej 
ze struktur greckiej straży pożarnej specjalistycznej
jednostce do działań w warunkach katastrof i innych sytuacji
nadzwyczajnych. Z okazji 30-lecia tej zasłużonej formacji
5 września 2018 r. grecka poczta wydała okolicznościowy
znaczek z sylwetką strażaka na tle budynku zniszczonego
przez trzęsienie ziemi oraz helikoptera ratowniczego
SuperPuma.

Ma ciej Sa wo ni

Droga Ratownika

m.in.: informacje dla kandydatów do służby w PSP, materiały
do pobrania, kalendarz wydarzeń i podstrony edukacyjne (w tym quizy,
fiszki do nauki, pomysły na ćwiczenia, opracowania i bazy wiedzy).
Obecnie witryna ta doczekała się już swojej trzeciej odsłony, dlatego
polecam zajrzeć na nią wszystkim, nie tylko osobom, które zetkną się
z nią po raz pierwszy.

TB
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