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Po˝ary obiektów wielkopowierzchniowych nale˝à do najtrudniejszych
wyzwaƒ dla zast´pów PSP. Zwykle, ze wzgl´du na swoje rozmiary

i dodatkowe komplikacje w postaci np. zagro˝enia chemiczno-
-ekologicznego, wymagajà du˝ego nakładu sił i Êrodków. Stanowià tak˝e
powa˝ne niebezpieczeƒstwo dla bioràcych udział w akcji gaÊniczej
stra˝aków, nierzadko równie˝ mieszkaƒców najbli˝szej okolicy. W sierpniu
doszło do dwóch tego rodzaju zdarzeƒ – w Myszkowie i w Szczecinku.
Zmagania z ˝ywiołem, przyj´tà taktyk´ i wnioski, które nasun´ły si´
po zakoƒczeniu działaƒ, opisujà Wojciech Rapka oraz Piotr Kiczuk.

Wa˝ne zadanie funkcjonariuszy PSP to równie˝ zabezpieczanie
wydarzeƒ gromadzàcych tysiàce osób czy wià˝àcych si´ z przybyciem
przedstawicieli władz polskich i zagranicznych. Kluczowa jest wówczas
analiza zagro˝eƒ, zaplanowanie operacji oraz odpowiednie
rozlokowanie sił i Êrodków ratowniczych na terenach imprez masowych.
Jak wyglàda to w praktyce, mo˝na dowiedzieç si´ z tekstów
poÊwi´conych zabezpieczeniu obchodów rocznicy II wojny Êwiatowej,
30-lecia ZHR i festiwalu Pol’and’Rock.

Jest niezastàpiony podczas ka˝dej akcji, decyduje, jakie kroki podjàç
podczas starcia z ˝ywiołem. Kierujàcy działaniem ratowniczym odgrywa
kluczowà rol´ w trakcie interwencji PSP, dlatego tak wa˝ne jest
doskonalenie zawodowe osób, które pełnià t´ funkcj´. Jak powinno
przebiegaç, jakie niedociàgni´cia dajà si´ zauwa˝yç w procesie
poszerzania wiedzy i rozwijania kompetencji KDR? Pisze o tym
Przemysław Berus.

Długotrwałe akcje ratowniczo-gaÊnicze wià˝à si´ z wielogodzinnym,
a czasem wielodniowym zaanga˝owaniem stra˝aków w prowadzenie
działaƒ. Nie mniej wa˝ne ni˝ sama walka z ˝ywiołem jest wówczas
zadbanie o odpowiednie zaplecze, które pozwoli stra˝akom zaspokoiç
podstawowe potrzeby i wykonywaç swoje obowiàzki bez przeszkód.
W tym numerze poÊwi´camy nieco miejsca zabezpieczeniu logistycznemu
długotrwałych akcji ratowniczo-gaÊniczych.

O swoim problemie niech´tnie mówià – dotychczas ratowali innych,
a teraz sami nie mogà poradziç sobie z bólem psychicznym
i dolegliwoÊciami fizycznymi. Trudno im to zaakceptowaç. Tymczasem,
jak przekonuje Katarzyna Bartyƒska, warto zweryfikowaç mity na temat
PTSD i poszukaç pomocy – to pierwszy krok na drodze do wyzdrowienia.

Zapraszamy do lektury!



W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji odbył się 20

września briefing, w którym wziął udział
sekretarz stanu MSWiA Jarosław Zieliński
i komendant główny PSP gen. brygadier
Leszek Suski. Poinformowali oni, że
ochotnicze straże pożarne jeszcze raz
mogą wnioskować o środki, które pozwolą

im m.in. na propagowanie zasad
udzielania pierwszej pomocy czy
organizację przedsięwzięć oświatowo-
kulturalnych i sportowych. Z puli 82 mln zł,

które rząd przeznaczył na ten cel w tym
roku, do rozdysponowania pozostało
jeszcze około 10 mln zł. 

W tym roku jednostki ochotniczych
straży pożarnych po raz pierwszy mogły
starać się o fundusze, które pozwolą im
na sfinansowanie działalności innej niż
walka z pożarami np. propagowania zasad

udzielania pierwszej
pomocy. Taka możliwość
pojawiła się dzięki
nowelizacji ustawy
o ochronie
przeciwpożarowej.

Minister spraw
wewnętrznych
i administracji Mariusz
Kamiński zatwierdził już
podział środków dla
ponad 14 tys. jednostek
ochotniczych straży
pożarnych. Wszystkie
jednostki, które

wnioskowały o dotacje i spełniły wymogi
ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
otrzymały dofinansowanie na swoje
zadania.

Wiceminister Jarosław Zieliński
wyjaśnił, że o kolejne dofinansowanie
mogą ubiegać się wszystkie ochotnicze
straże pożarne, nawet te, które otrzymały
już wsparcie. Jak podkreślił, decyzja rządu
umożliwiająca finansowanie pozostałych
zadań OSP była oczekiwana przez samych
druhów. – Chcemy, aby wspieranie
ochotniczych straży pożarnych w tych
obszarach było procesem
ciągłym – powiedział wiceszef MSWiA.

Od 2015 roku fundusze dla
ochotniczych straży pożarnych,
pochodzące z budżetu państwa,
zwiększyły się o ok. 30 proc. W tym roku,
dzięki współpracy wielu instytucji
rządowych i samorządu, do OSP w całej
Polsce trafi rekordowa liczba 490
samochodów ratowniczo-gaśniczych.
Ochotnicze straże po raz pierwszy zostały
także włączone do programu modernizacji
służb mundurowych – w latach 2017-2020
trafi do nich 501 mln zł. 

– To jest olbrzymie wsparcie, szczególnie
w sferze finansowej – zauważył podczas
konferencji gen. brygadier Leszek Suski,
komendant główny PSP. 

MSWiA
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5 tys.+ dla ochotników

Na placu przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajgrodzie
odbyła się 15 września uroczysta zbiórka z okazji przekazania

OSP nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault.
W uroczystości udział wzięli: wiceminister spraw wewnętrznych

i administracji Jarosław Zieliński, komendant główny Państwowej
Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, podlaski komendant
wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Wendt, prezes Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Białymstoku Maciej Borzyszkowski oraz przedstawiciele
władz samorządowych.

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy kosztował 769 tys. zł.
Środki na jego zakup pochodziły w zdecydowanej większości
z budżetu państwa, udział w jego sfinansowaniu miał także
samorząd lokalny. Dofinansowanie ze strony komendanta
głównego Państwowej Straży Pożarnej wyniosło 110 tys. zł, dotacja
w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 80 tys. zł,
środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Białymstoku 270 tys. zł, wkład Urzędu Miejskiego
w Rajgrodzie 259 980 zł, a Starostwa Powiatowego w Grajewie 50
tys. zł.

KP PSP w Grajewie

Dla OSP w Rajgrodzie
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G łów nym te ma tem ob rad by ła zmia na usta wy o ochro nie
prze ciw po ża ro wej, na kła da ją cej no we za da nia na ochot ni cze

stra że po żar ne. Co waż ne, w ślad za ni mi idą środ ki fi nan so we
na ich re ali za cję. Pie nią dze z do fi nan so wa nia po zwo lą na przy kład
na re ali za cję za dań zwią za nych z or ga ni zo wa niem przed się wzięć

słu żą cych krze wie niu spor tu i kul tu ry fi zycz nej po zwa la ją cych
na roz wi nię cie spraw no ści wy ko rzy sty wa nej w dzia ła niach ra tow -
ni czych, przed się wzięć oświa to wo -kul tu ral nych pro pa gu ją cych
wie dzę i umie jęt no ści w za kre sie ochro ny prze ciw po ża ro wej, upo -
wszech nia nia i wspie ra nia form współ dzia ła nia mię dzy lo kal ny mi
part ne ra mi spo łecz ny mi i go spo dar czy mi w za kre sie ochro ny
prze ciw po ża ro wej, pro pa go wa nia za sad udzie la nia pierw szej po -
mo cy po szko do wa nym w wy ni ku po ża ru, klę ski ży wio ło wej lub in -
ne go miej sco we go za gro że nia.

Spo tka nia od by ły się 20 wrze śnia w sie dzi bie Sta ro stwa Po wia to -
we go w Sie mia ty czach i w Jed no st ce Ra tow ni czo -Ga śni czej nr 2
w Bia łym sto ku, a tak że 21 wrze śnia w Pań stwo wej Szko le Mu zycz nej
w Su wał kach. Pre ze si ochot ni czych stra ży po żar nych obec ni na spo -
tka niach otrzy ma li in for ma cje do ty czą ce przy zna nia środ ków na re -
ali za cję za dań uwzględ nio nych we wnio skach. W pierw szej tu rze
skła da nia wnio sków kwo ta do fi nan so wa nia na jed nost kę ochot ni -
czej stra ży po żar nej wy nio sła 5 tys. zł. Łącz nie 513 jed no stek OSP
w wo je wódz twie pod la skim otrzy ma kwo tę pra wie 3,5 mln zł.
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Spotkania z druhami
Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji Jarosław Zieliński oraz komendant główny
Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski
spotkali się ze strażakami województwa podlaskiego. 
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OSP Trzęśniew w powiecie
kolskim (woj. wielkopolskie)

otrzymała 14 września samochód
ratowniczo-gaśniczy GBA 3/24 Volvo.
Jednostka ta niedawno świętowała 100-
lecie swojego istnienia.

Uroczystość przekazania samochodu
rozpoczęła się od złożenia meldunku
wojewodzie wielkopolskiemu

Zbigniewowi Hoffmannowi przez
komendanta powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kole bryg. Krzysztofa
Żurawika. 

Zakup samochodu o całkowitej
wartości 760 tys. zł współfinansowany
został ze środków Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, jako
dotacja zadania publicznego

„Zapewnienie gotowości bojowej
jednostki ochrony przeciwpożarowej
włączonej do KSRG” – 300 tys. zł,
z budżetu gminy Kościelec – 215 tys. zł,
z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu
obowiązkowego ubezpieczenia
od ognia – 149 666 zł oraz ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięć
realizowanych w ramach Programu

Priorytetowego
„Ogólnopolskiego
programu
finansowania służb
ratowniczych w 2019
r.” – 95 334 zł.

W uroczystości
uczestniczyła m.in.
delegacja komendanta
głównego Państwowej
Straży Pożarnej. 

GBA dla Trz´Êniewa
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Obchody rozpoczęła msza święta
w kościele parafialnym św. Michała

Archanioła w Starejwsi – w intencji
wszystkich strażaków, ich rodzin i zmarłych

kolegów strażaków. Po mszy strażacy wraz
z zaproszonymi gośćmi i uczestnikami
obchodów przemaszerowali w asyście
orkiestry dętej OSP Liw na plac w pobliżu
remizy, gdzie miała miejsce dalsza część
obchodów jubileuszu.

W obecności gości – przedstawicieli
władz parlamentarnych, wojewódzkich,
samorządowych, instytucji oraz lokalnej
społeczności dokonano uroczystego

pożegnania starego sztandaru.
Po odczytaniu aktu nadania jednostce
nowego sztandaru, kapelan powiatowy
strażaków ks. Andrzej Falkowski poświęcił
nowy sztandar. Następnie zaproszeni
goście oraz zasłużone osoby dla

miejscowej OSP zostali poproszeni
o wbicie pamiątkowych gwoździ
w drzewiec sztandaru.

Podczas uroczystości padło wiele słów
podziękowań oraz życzeń kierowanych
do strażaków. Podkreślono ich
zaangażowanie i poświęcenie dla służby,
którą pełnią bezinteresownie każdego
dnia, a także fakt, że pomoc otrzymywana
przez Państwową Straż Pożarną ze strony
straży ochotniczych jest nieodzowna

i pozwala na skuteczną likwidację
zagrożeń.

W uroczystości wziął udział mazowiecki
komendant wojewódzki PSP nadbryg.
Bogdan Łasica oraz delegacja komendanta
głównego PSP. 

Ekstremalni stra˝acy

XVI Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników Stihl
Timbersports Series w sporcie ekstremalnym, czyli

cięciu i rąbaniu drewna na czas, już za nami. W tym roku odbyły
się 14 września w Warszawie. Wzięło w nich udział dwunastu
strażaków ochotników, którzy zostali wyłonieni podczas eliminacji.
Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej objął to sportowe
wydarzenie patronatem honorowym, o który wystąpił dyrektor
Zarządu Wykonawczego ZOSP RP Krzysztof Kowalczyk. 

Podczas zawodów wyłoniony został mistrz naszego
kraju – Michał Dubicki z OSP Konary k. Rawicza, woj. wielkopolskie.
Drugie miejsce zajął Krystian Kaczmarek z OSP Ostoje, woj.
wielkopolskie, a trzecie miejsce Arkadiusz Drozdek z OSP Urzuty,
woj. lubuskie. 

Zwycięzcy otrzymali dla swoich jednostek puchary oraz
promesy od komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej,
w kwocie 4 tys., 3 tys. i 2 tys. zł, które wręczyli przedstawiciele KG
PSP. 
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DwieÊcie lat!
Ochotnicza Straż Pożarna Starawieś w powiecie węgrowskim na Mazowszu
obchodzi w tym roku 110-lecia powstania. Z tej okazji 14 września odbyła się
jubileuszowa uroczystość połączona z nadaniem jednostce nowego
sztandaru.
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– Jesteście niezwykle ważnym ogniwem systemu
bezpieczeństwa państwa – powiedział do druhów
ochotniczych straży pożarnych i funkcjonariuszy
Państwowej Straży Pożarnej obecny na gali minister
spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.
W tym roku przekazano wsparcie w wysokości 2 mln
zł dla 228 jednostek ochotniczych straży pożarnych
i 21 jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Szef
MSWiA poinformował ponadto, że podpisał decyzję
o przyznaniu dodatkowej rządowej pomocy dla
ochotniczych straży pożarnych – dzięki środkom
budżetu państwa wsparcie otrzyma ponad 14 tys. jednostek.

Minister Mariusz Kamiński poinformował, że zatwierdził podział
środków, które pozwolą ochotniczym strażom pożarnym
propagować zasady udzielania pierwszej pomocy czy organizować
przedsięwzięcia oświatowo-kulturalne i sportowe. 

– Przyjeżdżam z konkretnymi i dobrymi informacjami dotyczącymi
waszej działalności. Dziś podpisałem decyzję o rozdysponowaniu
dodatkowych środków dla ochotniczych straży

pożarnych – powiedział. Jak dodał, wsparcie z budżetu państwa
otrzyma 14 340 jednostek ochotniczych straży pożarnych z całego
kraju. W tym roku do podziału przeznaczono kwotę 82 mln zł
pochodzącą z budżetu państwa. 

– Te pieniądze, które pan premier przeznaczył resortowi
na realizację nowelizacji ustawy, w najbliższych dniach trafią
do waszych jednostek – dodał minister. Wszystkie jednostki
ochotniczych straży pożarnych, które wnioskowały o dotacje
i spełniły wymogi ustawy o ochronie przeciwpożarowej, otrzymały
dofinansowanie na swoje zadania. Jak podkreślił szef MSWiA,
druhowie ochotniczych straży pożarnych otrzymają także
możliwość ubiegania się o kolejne fundusze, ponieważ
do rozdysponowania zostało jeszcze ponad 10 mln zł.

Strażakom od wielu lat pomaga też koncern PKN Orlen. Do tej
pory strażacy otrzymali ponad 12 mln zł wsparcia. Od tego roku,
dzięki umowie między PKN Orlen i komendantem głównym

Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochotniczych straży
pożarnych (należące do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego)
otrzymały także rabat na paliwo w sieci Orlen.

Beneficjentami tegorocznej edycji programu „Orlen dla
strażaków” zostało łącznie 249 jednostek OSP i PSP. Celem programu
organizowanego przez fundację Orlen – Dar Serca, jest
dofinansowanie zakupu sprzętu do walki z pożarami, klęskami
żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Łączna suma

przyznanych grantów wyniosła w tym roku 2 mln złotych. – To
forma wielkiego podziękowania dla was. Za to, jak walczycie o życie
i zdrowie ludzi, swoich sąsiadów i przyjaciół, za ludzi, którzy potrzebują
pomocy – powiedział minister Mariusz Kamiński.

W uroczystości wzięli udział także m.in. premier Mateusz
Morawiecki, prezes PKN Orlen Daniel Obajtek oraz nadbryg. Marek
Jasiński, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży
Pożarnej. 

W całym kraju jest ponad 16 tys. jednostek OSP. Służy w nich
około 500 tys. strażaków ochotników. Ponad 100 tys. pozostaje
w gotowości do bezpośrednich działań ratowniczych. W zeszłym
roku do działań gotowych było około 5100 strażaków PSP na każdej
zmianie służbowej (cała formacja PSP liczy około 31 tys.
funkcjonariuszy). W 2018 r. OSP w całej Polsce wyjeżdżały
do różnych akcji ponad 140 tys. razy. Wspólnie z Państwową Strażą
Pożarną ochotnicy współdziałali 109 tys. razy.
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Dla stra˝aków
Tegoroczna gala finałowa programu
„Orlen dla strażaków” odbyła się 19
września w Tychach. 
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Jednostka Państwowej Straży Pożarnej
w Świdniku została utworzona w 1992 r.

Przekazano jej wówczas plac i budynki
z lat 50. należące wcześniej do WSK PZL
Świdnik. Wtedy to przeprowadzono jedynie
bieżące remonty, aby straż mogła
funkcjonować w nowo powstałej komendzie.
Większe prace miały miejsce w latach 2003-
2007, kiedy to wykonano pierwszy etap
modernizacji obiektów komendy.

Rozbudowano garaże jednostki ratowniczo-
-gaśniczej, powstał nowy dach
i wyremontowano pomieszczenia. Środki
na realizację inwestycji pochodzą z kilku
źródeł, zarówno programów rządowych, jak 
i środków unijnych. Udało się uzyskać

łącznie 3,8 mln zł, m.in. z Programu
modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony
Państwa w latach 2017-2020.

W ramach prac przeprowadzono
modernizację budynków komendy,
przebudowano plac i parkingi, powstał nowy
budynek do ćwiczeń strażaków oraz
wielofunkcyjne boisko. Trenażer zawiera
pomieszczenia zlokalizowane poniżej

poziomu terenu, z możliwością ich
zadymienia, a także studnię do ćwiczeń
ewakuacji ludzi i zwierząt. Przeprowadzony
został też remont garaży, kotłowni
i pomieszczeń socjalnych. Zainstalowane
zostały również ogniwa fotowoltaiczne. 

Nowy pojazd o wartości prawie 1,2 mln zł
to GCBA 5/32 zakupiony w ramach projektu
„Usprawnienie systemu ratownictwa
na drogach”, finansowanego ze środków
Programu Operacyjnego „Infrastruktura
i Środowisko”. Pojazdy i sprzęt zakupione
w ramach ww. projektu służą do organizacji
i wsparcia działań na drogach oraz są
rozlokowane w jednostkach ratowniczo-
gaśniczych PSP na terenie całego kraju,
stanowiących zabezpieczenie drogowych
szlaków komunikacyjnych.

W wydarzeniu oprócz kadry kierowniczej
i strażaków świdnickiej jednostki wzięli udział
m.in.: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji Sylwester
Tułajew, sekretarz stanu w Ministerstwie
Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń, dyrektor

generalna lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
Agata Grula, komendant wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
st. bryg. Grzegorz Alinowski, komendanci
miejscy i powiatowi, a także przedstawiciele
miasta i powiatu oraz Komendy Głównej PSP. 

Âwidnik po liftingu
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku przeszła
generalny remont. 23 września odbyła się uroczystość prezentacji obiektów
strażnicy po modernizacji oraz przekazania samochodu ratowniczo-
-gaśniczego ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego. 

Dorosnà z Fundacjà
Fundacja Dorastaj z Nami przyjęła pod swoje skrzydła
nowych podopiecznych – to dzieci, których rodzice zginęli
lub zostali poszkodowani na służbie. Uroczystość z tym
związana odbyła się 12 września w Belwederze. Wzięła
w niej udział para prezydencka.

– To stypendium pozwoli wam dorosnąć, spełnić marzenia i plany. 
To wielkie dzieło Fundacji realizowane dla tych, którzy coś robią dla innych.
Dziękuję za służbę waszym rodzicom, składam hołd ich
poświęceniu – mówił prezydent RP Andrzej Duda, zwracając się
do dzieci i młodzieży. Podkreślił, że dzięki takim działaniom, jak te
podejmowane przez fundację, Polska jest państwem poważnym, które
pamięta o swoich bohaterach, a ludzie zgłaszający się do pracy
w służbach mają pewność, że w razie nieszczęścia nie zostaną
pozostawieni sami sobie. Prezydent podziękował Magdalenie Pawlak,

prezes zarządu Fundacji Dorastaj z Nami, jej pracownikom oraz
sponsorom i darczyńcom prywatnym – jak się wyraził: „ludziom
odpowiedzialnego biznesu”. 
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OSP Jastkowice na Podkarpaciu
w powiecie stalowowolskim

obchodziła 14 września 105-lecie
istnienia. Podsumowanie bogatych
dziejów jednostki miało ważny aspekt
współczesny, bowiem zaledwie cztery
miesiące wcześniej, 22 maja, wójt gminy
Pysznica wraz z zarządem OSP odebrał

z rąk wojewody podkarpackiego promesę
w wysokości 460 tys. zł na zakup
średniego samochodu ratowniczo-
-gaśniczego. Promesy otrzymało
ogółem 38 jednostek ochotniczych straży

pożarnych z Podkarpacia. Dla druhów
z Jastkowic zwieńczeniem tego procesu
jest włączenie do podziału bojowego
fabrycznie nowego GBA 3/16
na podwoziu Volvo FL z napędem
na cztery koła, niezbędnym z uwagi
na specyfikę terenu chronionego.

Uroczystość przekazania pojazdu

rozpoczęła się nabożeństwem
w jastkowickim kościele pw.
Przemienienia Pańskiego. 

W uroczystości wzięli udział
przedstawiciele podmiotów wspólnie

zaangażowanych w finansowanie zakupu
samochodu. Na montaż finansowy złożyły
się bowiem środki NFOŚiGW (380 tys. zł),
gminy Pysznica (239 771 zł), MSWiA 
(80 tys. zł), powiatu stalowowolskiego 
(50 tys. zł), a także Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego
w Tarnobrzegu (10 tys. zł). 

Organizację i oprawę wydarzenia
wsparł komendant powiatowy PSP

w Stalowej Woli mł. bryg. Robert Lebioda.
W uroczystości wziął udział podkarpacki
komendant wojewódzki PSP nadbryg.
Andrzej Babiec oraz przedstawiciele
komendanta głównego PSP. 

Samochód dla OSP Jastkowice
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Najmłodszy stypendysta jest jeszcze niemowlęciem, najstarszy 
to absolwent studiów. Podopieczni fundacji mogą bowiem liczyć
na długofalowe wsparcie finansowe, edukacyjne i psychologiczne, 
aż do pełnoletności lub zakończenia nauki. W gronie 26 nowych
stypendystów Fundacji Dorastaj z Nami znalazły się także dzieci
strażaków ochotników poszkodowanych podczas działań
ratowniczych.

– Nasze myśli i uczucia są z wami. Musieliście się zmierzyć z trudnymi
uczuciami, ale miejcie świadomość, że nie zostaliście sami. Polska się
z wami solidaryzuje, będziecie dorastać wśród rzeszy ludzi, która wyciąga
do was pomocną dłoń – podkreśliła Agata Kornhauser-Duda, zwracając
się do stypendystów. Wyraziła przekonanie, że pod okiem fundacji
zyskają fachową poradę edukacyjną i będą się mogli kształcić zgodnie
z talentami i marzeniami. 

Fundacja Dorastaj z Nami powstała w 2010 r. Pomaga dzieciom
żołnierzy, strażaków, policjantów i ratowników górskich, którzy polegli,
zginęli lub zostali ciężko ranni podczas pełnienia służby w kraju lub
za granicą. Niesie pomoc psychologiczną dzieciom, które znalazły się
w kryzysie. Zapewnia wykształcenie, finansując szkoły, studia,
korepetycje i zajęcia pozalekcyjne. Pomaga także wejść młodym
ludziom na rynek pracy. Co istotne, wspiera dzieci i młodzież 
dopóki się uczą – nawet do 25. roku życia. 

Stypendia zostały przyznane w ramach fundacyjnego

„Ogólnopolskiego Programu Pomocy Systemowej – Koalicja: Razem dla
Bohaterów”. Jest on skierowany do dzieci, których rodzice zginęli lub
zostali poszkodowani na służbie, a jego cel stanowi wspieranie edukacji
i innych aspektów rozwoju dzieci, które ułatwi im wejście na rynek
pracy. W ramach projektu fundacja pomaga także dorosłym członkom
rodzin – organizuje warsztaty, wydaje poradniki.

W uroczystości wzięli udział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Paweł Soloch oraz przedstawiciele służb i organizacji. Państwową Straż
Pożarną reprezentował zastępca komendanta głównego PSP nadbryg.
Marek Jasiński. Nasza służba wspiera działania fundacji w ramach
podpisanego porozumienia o współpracy. A.Ł.
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Stra˝magedon

B iegi terenowe z przeszkodami to obecnie najsilniej rozwijający się trend zmagań
sportowych w naszym kraju. Tysiące osób decydują się na start, by spróbować swoich sił

w pokonywaniu nie tylko dystansu, ale przede wszystkim przygotowanych przez organizatorów
przeszkód. Dla większości nie jest ważne miejsce w klasyfikacji, sukcesem jest samo dotarcie
do mety i świadomość tego, że nie istnieją bariery, z którymi nie jesteśmy sobie w stanie
poradzić. 

W bogatej ofercie tego typu imprez po raz pierwszy pojawił się bieg nie tylko dla strażaków
„Strażmagedon”, przygotowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jadownikach. Głównym

Sesja pierwsza miała charakter
wykładowy, a przy tym bardzo

wymowny. Dh Michał Malisz, prezes OSP
w Suchej Górze, wygłosił referat pt. „Strażacy
i żołnierze – dwie służby, jeden cel”.
W plastyczny sposób przedstawił zakres
przygotowań przedwojennych straży
pożarnych do wojny obronnej 1939 r., gdy
zadania obrony przed pożarami stały się
częścią obrony przeciwlotniczej
i przeciwgazowej, którą oparto głównie
na potencjale straży pożarnych. Znaczna
część strażaków została zmobilizowana
i tragiczne dni września 1939 r. spędziła
z bronią w ręku. Michał Figzał ze
stowarzyszenia historycznego Reduta
Częstochowa wygłosił referat pt.
„Wrześniowy szlak OSP Częstochowa”,
będący opisem wrześniowych doświadczeń
wielu polskich straży pożarnych 
– konieczność ewakuacji, gaszenie pożarów
w mijanych miastach, kradzież sprzętu
(samochodów) przez Rosjan i Niemców. 

Sesja druga była poświęcona wystawie
okolicznościowej. St. bryg. Janusz
Gancarczyk, dyrektor CMP w Mysłowicach,
wraz z prezydentem Mysłowic Dariuszem
Wójtowiczem oraz z wicewojewodą śląskim
Robertem Magdziarzem uroczyście
otworzyli wystawę plenerową „Na straży
granic, mienia i honoru. Udział strażaków
w wojnie obronnej 1939 r.” Większość
zaprezentowanych na niej fotografii ma
unikatowy charakter i nigdy nie była
publikowana. Szczegóły wystawienniczych
plansz zaprezentował i omówił Dariusz
Falecki, naczelnik Wydziału Naukowo-
-Oświatowego CMP. Pierwsza część wystawy
omawia przygotowania straży pożarnych
do wojny, tj. zadania z zakresu obrony
przeciwlotniczej i przeciwchemicznej.
Po nich następuje udział strażaków
w obronie Warszawy, Skierniewic, Myślenic
i Wielunia. Nie zabrakło informacji
o strażackim ruchu oporu „Skała” i drużynach
żeńskich w strażach pożarnych.

Miłym i wzruszającym uzupełnieniem
sesji naukowych były występy artystyczne
uczniów szkół średnich, które mają w ofercie

edukacyjnej klasy mundurowe: II Liceum
Ogólnokształcącego z Mysłowic, II Liceum
Ogólnokształcącego z Chorzowa oraz

Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych w Wojkowicach. Uczniowie
zaprezentowali repertuar o tematyce
wojennej, m.in. pieśni patriotyczne i wiersze
polskich poetów doby wojennej, między
innymi Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Uroczystości zakończył efektowny pokaz
musztry, po którym goście zostali zaproszeni
na poczęstunek. PR

W rocznic´ wojny
Konferencja naukowa połączona z otwarciem wystawy pod tytułem 
„Na straży granic, mienia i honoru. Udział strażaków w wojnie obronnej 1939 r.”
zorganizowana 6 września w Centralnym Muzeum Pożarnictwa
upamiętniła 80. rocznicę wybuchu światowego kataklizmu.
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Zajrzyj na stronę www.firefighters-plus.eu.
To ogólnopolska platforma 

e-learningowa w obszarze prewencji
i integracji społecznej. Jest ona efektem
dwuletniego projektu „Firefighters Plus – straż

pożarna jako podmiot modelowy integracji
społecznej”, międzynarodowej inicjatywy

z udziałem Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 

Dla kogo przeznaczona jest platforma? 
Dla tych, którzy chcą się zaangażować 
w pracę na rzecz innych i szukają narzędzi

pomagających
zorganizować akcje
społeczne czy edukacyjne.
Kurs pozwoli poszerzyć
wiedzę na temat
problemów społecznych
i roli, jaką w ich
rozwiązywaniu może
odegrać straż pożarna.
Projekt opiera się bowiem
na przekonaniu, że skoro
strażacy są uznawani
w całej Europie

za najbardziej godną zaufania grupę
zawodową, to mogą wiele zdziałać na rzecz

innych, wykorzystując to społeczne zaufanie. 
Platforma e-learningowa została oficjalnie

otwarta 9 września na konferencji
podsumowującej projekt, zorganizowanej
przez poznańskich strażaków. Nie zabrakło
na niej referatów przybliżających samą
platformę, jak i głosu osób korzystających
z niej przy organizowaniu wszelkich akcji
edukacyjnych. A trzeba przyznać, że
w Wielkopolsce przeprowadzono ich kilka.
Na przykład strażacy z Ostrzeszowa przybliżyli
swój projekt „Mądra mama – bezpieczne
dziecko”. Podczas kilku edycji szkolenia uczyli
młode mamy, a później i ojców, jak udzielić
pomocy niemowlakowi i jak przygotować
dom bezpieczny dla nowego członka rodziny.
Ciekawą inicjatywą mogą się także pochwalić
strażacy z powiatu czarnkowsko-
trzcianeckiego. Pokazali oni wychowankom
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej,
jak uczyć małe dzieci zasad bezpieczeństwa.
Obecne na konferencji dziewczyny
podkreślały, że uczestnictwo w zajęciach
nauczyło je odpowiedzialności i czerpania
satysfakcji z pracy na rzecz innych. Strażacy
z województwa angażowali się także
w edukację dzieci i młodzieży, szkolenie
nauczycieli (stworzono moduł edukacyjny 
dla nauczycieli), a także promowanie kultury
poprzez zorganizowane na terenie KW PSP
w Poznaniu pokazu strażackiego kina.

Udział w konferencji wzięli strażacy PSP
i OSP z całej Polski oraz przedstawiciele
instytucji, organizacji i służb współpracujących
ze strażą pożarną. Gościem specjalnym
i zarazem prelegentem był komendant straży
pożarnej z Frederiksborg Kim Lintrup – lider
projektu „Firefighters Plus”. To właśnie w tej
duńskiej straży zrodziła się inicjatywa projektu.
Dziś jest on realizowany we współpracy ze
strażą pożarną z Northumberland z Wielkiej
Brytanii, Komendą Wojewódzką Państwowej
Straży Pożarnej w Poznaniu, Instytutem
Fysieke Veiligheid z Holandii, strażą pożarną
z Alcala de Guadaira z Hiszpanii oraz z dwoma
organizacjami pozarządowymi:
Stowarzyszeniem na Rzecz Różnorodności
Wielokulturowej z Rumunii i polskim
Stowarzyszeniem WIOSNA. 

To pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie
edukacyjne w Polsce realizowane przez
Państwową Straż Pożarną. Warto podkreślić, że
jego nadrzędną ideą jest zaangażowanie
straży pożarnej w pracę na rzecz lokalnych
społeczności poza działaniami ratowniczymi

A.Ł.

Stra˝acy na plus
Jesteś strażakiem PSP lub OSP? Nauczycielem lub uczniem klasy mundurowej?
A może członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej? Chcesz zrobić coś
więcej dla swojej społeczności?
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celem imprezy było zintegrowanie środowiska strażaków oraz sympatyków ekstremalnego
biegania. Każdy mógł sprawdzić swoją szybkość, wytrzymałość, koordynację i odwagę. Bieg
został przygotowany przez strażaków, w jego organizację włączyła się większość jednostek OSP
z terenu powiatu brzeskiego, Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
w Brzesku oraz harcerze Szczepu Czarnego z Jadownik. 

Organizatorzy przygotowali 25 przeszkód rozłożonych na dystansie 7 km, otwartą akcję
krwiodawstwa oraz kwestę na rzecz podopiecznych Fundacji Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży Auxilium. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła marszałek województwa małopolskiego Marta
Malec-Lech, starosta brzeski Andrzej Potępa oraz burmistrz Brzeska Tomasz Latocha. Bieg został
zorganizowany 24 sierpnia na terenie Rancza Pasja w Brzesku. Uczestnicy biegali po terenach
piaskowni, sąsiednich mokradłach, terenach leśnych i przedzierali się przez staw. 

W kategorii drużynowej open pierwsze miejsce zajęli strażacy z Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, w kategorii drużynowej jednostek ochotniczych straży
pożarnych – jednostka OSP Poręba Spytkowska. W kategorii indywidualnej pań zwyciężyła
Joanna Tafińska-Strojny – reprezentantka OSP Jadowniki, druga była Anna Przybyło z klubu
HDK „Motojadowniki”, trzecia Dominika Łucarz, reprezentantka OSP Zaborów. W kategorii
indywidualnej panów pierwsze miejsce na podium zajął Łukasz Początko, reprezentant OSP
Kobiernice, drugie – reprezentant klubu Hunters Piotr Witek, a trzecie miejsce – Wojciech Żurek,
zawodnik niezrzeszony. 

Zwycięska drużyna OSP otrzymała puchar małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP
st. bryg. Marka Bębenka oraz pompę szlamową ufundowaną przez dyrektora Zarządu
Wykonawczego ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego druha Kazimierza Sadego. Zwycięzcy
indywidualni zostali wyróżnieni medalami małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP
i otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ogromnym sercem nie tylko do walki wykazali się
strażacy z KP PSP z Brzeska, przekazując wygraną na rzecz podopiecznych Fundacji Auxilium.

Wojciech PodleÊ



b cho dy te trwa ły przez trzy
dni – od 31 sierp nia do 2 wrze -
śnia, na te re nie woj. łódz kie go

i ma zo wiec kie go. W Wie lu niu, jed nym
z pierw szych pol skich miast zbom bar do wa -
nych w 1939 r., w uro czy sto ści upa mięt nia ją -
cej wy buch woj ny 1 wrze śnia o godz. 4.40
wzię li udział pre zy den ci Rzecz po spo li tej Pol -
skiej oraz Nie miec. 

Ob cho dy w War sza wie mia ły cha rak ter
cen tral ny. Oprócz głów nych uro czy sto ści od -
by wa ło się wie le ofi cjal nych spo tkań, m.in.
na Zam ku Kró lew skim, w Te atrze Na ro do -
wym, w Kan ce la rii Pre zy den ta i w Kan ce la rii
Pre ze sa Ra dy Mi ni strów.

Zgod nie z opra co wa ny mi w lip cu 2018 r.
„Ra mo wy mi wy tycz ny mi do za bez pie cze nia
im prez, uro czy sto ści lub wy da rzeń oraz opra -
co wa nia pla nu za bez pie cze nia ope ra cyj ne -
go” pro ces za bez pie cze nia wy da rzeń przez
PSP obej mo wał trzy ob sza ry: roz po znaw czy,
pla ni stycz ny i ope ra cyj no -ra tow ni czy.

Przy go to wa nia
Przy go to wa nia do ob cho dów za czę ły

się 6 sierp nia – od roz po zna wa nia wa run ków
ochro ny prze ciw po ża ro wej i wa run ków 
pro wa dze nia dzia łań ra tow ni czych w zwią -
za nych z ni mi obiek tach i na te re nach uro -
czy sto ści. Mo ni to ro wa no tak że zmia ny
aran ża cyj ne i za go spo da ro wa nie te re nu
w miej scach or ga ni za cji głów nych spo tkań
i wy da rzeń. W ra mach dzia łań pre wen cyj -
nych ko men dan ci miej scy/po wia to wi PSP
prze pro wa dzi li czyn no ści kon tro l no -roz po -
znaw cze w dwu na stu obiek tach, a w pię ciu
obiek tach i na te re nach uro czy sto ści – roz po -
zna nie sta nu bez pie czeń stwa po ża ro we go
w in nej for mie. Na pod sta wie usta leń opra -
co wa no kar ty cha rak te ry sty ki obiek tów i te -

re nów, za wie ra ją ce da ne do opra co wa nia
ana li zy za gro żeń wraz z oce ną ry zy ka dla pla -
no wa nych wy da rzeń. Sta ła się ona pod sta wą
do opra co wa nia pla nu za bez pie cze nia ope -
ra cyj ne go. 

Rów no le gle Ko men da Głów na PSP ko or -
dy no wa ła opra co wy wa nie przez Szko łę
Głów ną Służ by Po żar ni czej „Pla nu ewa ku acji
uro czy sto ści z oka zji 80 rocz ni cy wy bu -
chu II woj ny świa to wej” dla wy da rzeń or ga -
ni zo wa nych na pla cu Mar szał ka Jó ze fa
Pił sud skie go w War sza wie oraz we ry fi ko wa -
ła usta le nia na wszyst kich eta pach je go two -
rze nia. 

Kon cep cja za bez pie cze nia ob cho dów
opie ra ła się na tzw. ope ra cji kra jo wej, w ra -
mach któ rej re ali zo wa ne by ły dwie ope ra cje
wo je wódz kie: ma zo wiec ka i łódz ka. Do PSP
na le ża ło za bez pie cze nie prze ciw po ża ro we,
za bez pie cze nie tras prze jaz du osób ochra -
nia nych przez SOP, za bez pie cze nie miejsc
po by tu za pro szo nych de le ga cji, zdal na de -
tek cja wy kry wa nia nie bez piecz nych par i ga -
zów, za pew nie nie de kon ta mi na cji wstęp nej,

za bez pie cze nie me dycz ne w po sta ci pa tro li
dwu oso bo wych, pa tro le po żar ni cze do mo -
ni to ro wa nia bez pie czeń stwa po ża ro we go
we wnątrz obiek tów, wspo ma ga nie ewa ku -
acji (otwar cie bra mek, kie run ko wi).

Kra jo wa ope ra cja 
za bez pie cze nia 
Zgod nie z de cy zją nr 38 ko men dan ta

głów ne go PSP od 31 sierp nia do 2 wrze śnia
w Ko men dzie Głów nej PSP funk cjo no wał
sztab do spraw ko or dy na cji prze bie gu dzia -
łań zwią za nych z za bez pie cze niem ope ra cyj -
nym ob cho dów 80. rocz ni cy wy bu chu
II woj ny świa to wej oraz wi zy ty wi ce pre zy -
den ta Sta nów Zjed no czo nych Ame ry ki przez
kra jo wy sys tem ra tow ni czo -ga śni czy. 

Od był on osiem po sie dzeń, na któ rych
na bie żą co oma wia ne by ły za gad nie nia ma -
ją ce istot ny wpływ na bez pie czeń stwo i prze -
bieg za bez pie cze nia. Po nad to wy zna czo no
czte rech ofi ce rów łącz ni ko wych do służ by
w Cen trum Ope ra cyj nym KG Po li cji oraz ofi -
ce ra łącz ni ko we go do pra cy w szta bie Biu ra
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ

JA CEK ZA LECH Bez piecz na
rocz ni ca

W obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej wzięło udział
40 delegacji zagranicznych, obecny był prezydent Niemiec i wiceprezydent USA.

Służby, a więc i PSP, odpowiadały za ich bezpieczeństwo.
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Bez pie czeń stwa i Za rzą dza nia Kry zy so we go
Urzę du Mia sta Sto łecz ne go War sza wy.

Ma zo wiec ka ope ra cja 
wo je wódz ka
W ra mach ma zo wiec kiej ope ra cji wo je -

wódz kiej re ali zo wa no osiem po do pe ra cji:
1. PLAC (1 wrze śnia) – za bez pie cze nie

prze ciw po ża ro we, za bez pie cze nie me dycz -
ne (sek cja rat. me dycz ne go, sie dem pa tro li
pie szych dwu oso bo wych, na miot me dycz -
ny), zdal na de tek cja wy kry wa nia nie bez -
piecz nych par i ga zów oraz za stęp roz-
po zna nia che micz ne go, de kon ta mi na cja
wstęp na mo bil na ma so wa, de kon ta mi na cja
wstęp na z wy ko rzy sta niem pa kie tów de -
kon ta mi na cyj nych w licz bie 2000, ofi cer
łącz ni ko wy w ru cho mym cen trum do wo -
dze nia SOP, 65 pod cho rą żych SGSP za an ga -
żo wa nych w udraż nia nie dróg ewa ku-
acyj nych, wspo ma ga nie ewa ku acji oraz pa -
tro le pie sze – w su mie w po do pe ra cję za an -
ga żo wa nych by ło 146 ra tow ni ków i 22 po -
jaz dy.

2. ZAMEK (1 wrze śnia) – za bez pie cze nie
prze ciw po ża ro we, ciąg de kon ta mi na cyj ny
dla uczest ni ków spo tka nia, nad zór nad cen -
tral ną sy gna li za cji po ża ro wej we wnątrz
obiek tu, dwa pa tro le pie sze dwu oso bo we
PSP prze wi dzia ne do mo ni to ro wa nia bez pie -
czeń stwa po ża ro we go we wnątrz obiek -
tu – za an ga żo wa nie: 29 ra tow ni ków i 8 po-
jaz dów.

3. TEATR (1 wrze śnia) – za bez pie cze nie
prze ciw po ża ro we, ciąg de kon ta mi na cyj ny
dla uczest ni ków spo tka nia, nad zór nad cen -
tral ną sy gna li za cji po ża ro wej we wnątrz
obiek tu, dwa pa tro le pie sze dwu oso bo we
PSP prze wi dzia ne do mo ni to ro wa nia bez pie -
czeń stwa po ża ro we go we wnątrz obiek -
tu – za an ga żo wa nie: 37 ra tow ni ków i 11 po-
jaz dów. 

4. PAŁAC (2 wrze śnia) – za bez pie cze nie
prze ciw po ża ro we – za an ga żo wa nie: 15 ra -
tow ni ków i 4 po jaz dy.

5. KPRM (2 wrze śnia) – za bez pie cze nie
prze ciw po ża ro we – za an ga żo wa nie: 15 ra -
tow ni ków i 4 po jaz dy.

6. HOTELE (31 sierp nia – 2 wrze śnia) – za -
bez pie cze nie miejsc po by tu za pro szo nych
de le ga cji – za an ga żo wa nie: 87 ra tow ni ków
i 21 po jaz dów.

7. TRASA (31 sierp nia – 2 wrze śnia) – za -
bez pie cze nie tras prze jaz du osób ochra nia -
nych przez SOP na te re nie wo je wódz twa
ma zo wiec kie go – za an ga żo wa nie: 60 ra tow -
ni ków i 18 po jaz dów.

8. DEKONTAMINACJA SZPITAL (1-2 wrze -
śnia) – ciąg de kon ta mi na cyj ny przy szpi ta lu
MSWiA spra wio ny przez SA PSP w Po zna -
niu – za an ga żo wa nie: 50 ra tow ni ków i 6 po -
jaz dów. 

Ogó łem w dzia ła nia w ra mach ma zo wiec -
kiej ope ra cji wo je wódz kiej za an ga żo wa nych
by ło 490 ra tow ni ków oraz 110 po jaz dów,
w tym 51 ra tow ni ków i 16 po jaz dów w szta -
bach KW i KM PSP.

Po nad to w ra mach współ pra cy z PRM
Pań stwo wa Straż Po żar na dys lo ko wa ła dwa
na mio ty na te ren Woj sko we go In sty tu tu Me -
dycz ne go, ja ko za ple cze do prze pro wa dze -
nia se gre ga cji wstęp nej po szko do wa nych. 

Łódz ka ope ra cja wo je wódz ka
W jej ra mach re ali zo wa no czte ry po do pe -

ra cje:
1. WIELUŃ (1 wrze śnia) – za bez pie cze nie

prze ciw po ża ro we, zdal na de tek cja nie bez -
piecz nych par i ga zów, de kon ta mi na cja
wstęp na mo bil na ma so wa z pa kie ta mi de -
kon ta mi na cyj ny mi w licz bie 500, ofi cer łącz -
ni ko wy w ru cho mym cen trum do wo dze nia
SOP, pa trol po żar ni czy z ga śni ca mi, za bez pie -
cze nie ewen tu al ne go miej sca star tu i lą do -
wa nia śmi głow ców z oso ba mi ochra nia ny mi
przez SOP – za an ga żo wa nie: 43 ra tow ni -
ków, 14 po jaz dów.

2. HOTELE (31 sierp nia – 1 wrze śnia) – za -
bez pie cze nie miejsc po by tu osób ochra nia -
nych przez SOP w Ło dzi i w Wie lu niu –
za an ga żo wa nie: 26 ra tow ni ków, 8 po jaz dów.

3. TRASY (31 sierp nia – 1 wrze śnia) – za -
bez pie cze nie tras prze jaz du osób ochra nia -
nych przez SOP na te re nie wo je wódz twa
łódz kie go – za an ga żo wa nie: 197 ra tow ni -
ków, 41 po jaz dów.

4. LOTNISKO (31 sierp nia) – do dat ko we
za bez pie cze nie prze ciw po ża ro we lot ni ska
w Ło dzi – za an ga żo wa nie: 15 ra tow ni ków,
4 po jaz dy.

Ogó łem w dzia ła nia w ra mach łódz kiej
ope ra cji wo je wódz kiej za an ga żo wa nych by -
ło 309 ra tow ni ków, 79 po jaz dów, w tym
28 ra tow ni ków i 12 po jaz dów w szta bach 
KW i KM PSP.

Sta no wi sko Kie ro wa nia Ko men dan ta
Głów ne go PSP za dys po no wa ło na te ren
ope ra cji wo je wódz kich si ły w ra mach cen -
tral ne go od wo du ope ra cyj ne go w licz -
bie 126 ra tow ni ków, w tym mię dzy in ny mi:
� 20 ka de tów SA PSP Po znań wraz z ka drą
do wód czą (pię ciu ra tow ni ków) do re ali za cji
de kon ta mi na cji wstęp nej pod czas po do pe -
ra cji SZPITAL,

� 65 pod cho rą żych SGSP wraz z ka drą do -
wód czą (dwóch ra tow ni ków) do za bez pie -
cze nia głów nych miejsc uro czy sto ści pod -
czas po do pe ra cji PLAC,
� 30 słu cha czy SP PSP Byd gosz czy wraz
z ka drą do wód czą (dwóch ra tow ni ków)
do wzmoc nie nia ob sad jed no stek ra tow ni -
czo -ga śni czych Ko men dy Miej skiej PSP 
m.st. War sza wy,
� dwóch ra tow ni ków ze zdal ną de tek cją
wy kry wa nia nie bez piecz nych par i ga zów
z CS PSP Czę sto cho wa do KP PSP w Wie lu niu.

Łącz nie w za bez pie cze niu ob cho dów
80. rocz ni cy wy bu chu II woj ny świa to wej 
za an ga żo wa nych by ło 847 stra ża ków oraz
201 po jaz dów.

Wnio ski
Re ali zu jąc za bez pie cze nie ope ra cyj ne

licz nych wy da rzeń i uro czy sto ści or ga ni zo -
wa nych na po zio mie cen tral nym w ostat nich
la tach, jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej
sta nę ły na wy so ko ści za da nia i zre ali zo wa ły
wszyst kie na ło żo ne na nie obo wiąz ki. Zmia -
na usta wy Pra wo ato mo we oraz usta wy
o ochro nie prze ciw po ża ro wej na kła da
na funk cjo na riu szy PSP od przy szłe go ro ku
no we obo wiąz ki w za kre sie re ago wa nia
i usu wa nia skut ków zda rzeń ra dia cyj nych.
Bę dą oni pro wa dzi li dzia ła nia ra tow ni cze
w ra mach ekip awa ryj nych dys po no wa nych
na miej sce zda rze nia ra dia cyj ne go. Za tem
za gro że nia ra dia cyj ne bę dą mu sia ły być
uwzględ nia ne w ko lej nych pla nach za bez -
pie cze nia waż nych wy da rzeń i uro czy sto ści.

Na le ży po ło żyć więk szy na cisk na to, by
przed sta wi ciel or ga ni za to ra za pew nił wła ści -
we przy go to wa nie uzgod nio nych wcze śniej
ze służ ba mi wa run ków ewa ku acji czy miejsc
wy zna czo nych do sta cjo no wa nia wy dzie lo -
nych sił i środ ków za bez pie cza ją cych przed -
się wzię cie.

Pod czas wrze śnio wych dzia łań po raz 
ko lej ny spraw dzi ła się obec ność ofi ce rów
łącz ni ko wych w szta bów in nych służb i in sty -
tu cji – w ru cho mych cen trach do wo dze nia
SOP, w Cen trum Ope ra cyj nym KG Po li cji i Biu -
rze Bez pie czeń stwa i Za rzą dza nia Kry zy so -
we go Urzę du Mia sta Sto łecz ne go War sza wy
(BBiZK). Umoż li wia to szyb ką we ry fi ka cję po -
zy ski wa nych in for ma cji i za pew nia wspar cie
re ali za cji za dań przez jed nost ki ochro ny
prze ciw po ża ro wej. 

bryg. Jacek Zalech jest naczelnikiem
Wydziału Planowania Operacyjnego 
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o sze ściu mi nu tach na miej sce zda -
rze nia przy by wa ją pierw sze za dys po -
no wa ne za stę py z JRG Mysz ków (GBA

i GCBA), do jeż dża ją wła śnie ko lej ne – dwa
GBA i dwa GCBA z naj bliż szych jed no stek
OSP z po wia tu mysz kow skie go. In for ma cja
prze ka za na przez KDR nie po zo sta wia ła wąt -
pli wo ści, że bę dzie to dla stra ża ków trud ny
dzień. Dym miał wy so kość kil ku set me trów,
pło mie nie kil ka dzie się ciu – ta ki ob raz wi -
dzie li w chwi li do jaz du. 

Ze tknię cie z ży wio łem
O godz. 5.56 na miej sce do jeż dża ją pierw -

sze za stę py. KDR pro si o dys po no wa nie ko -
lej nych sił i środ ków, m.in. SCCn oraz plu to -
nu ga śni cze go. In for ma cja o po ża rze tra fia
do kie row nic twa Ko men dy Po wia to wej PSP
w Mysz ko wie oraz Sta no wi ska Kie ro wa nia
Ślą skie go Ko men dan ta Wo je wódz kie go PSP.
Do po ża ru nie zwłocz nie wy jeż dża eta to wa
gru pa ope ra cyj na KW PSP Ka to wi ce. Dys po -
no wa nie przez SKKW Ka to wi ce sił II rzu tu
zbie ga się z dys po no wa niem za stę pów
do za bez pie cze nia cen tral nych uro czy sto ści
Świę ta Woj ska Pol skie go w Ka to wi cach.
W ope ra cję wo je wódz ką, skła da ją cą się z sze -
ściu po do pe ra cji oraz do datko wych dzia łań
za bez pie cza ją cych, za an ga żo wa nych jest
246 ra tow ni ków i 66 po jaz dów – głów nie
z JRG, rów nież z re jo nu pół noc ne go wo je -
wódz twa, czy li z Mysz ko wa. 

Stra ża cy po przy by ciu za sta ją po żar roz -
wi nię ty, obej mu ją cy za kład prze ro bu od pa -
dów. Zaj mu je się on od zy skiem i re cy-
klin giem od pa dów prze my sło wych i po -
użyt ko wych. Pra cow nik ochro ny po twier -
dza, że we wnątrz obiek tu nie prze by wa ją już
lu dzie. Po ża rem ob ję ta jest ha la pro duk cyj -
na o wy mia rach 85 x 30 m i wy so ko ści 11 m.
Pło nie też skła do wi sko ma te ria łów od pa do -
wych do re cy klin gu o po wierzch ni oko -
ło 1600 m2. Bez po śred nio za gro żo ne są dwa
bu dyn ki biu ro we oraz sa mo chód cię ża ro -
wy – cią gnik sio dło wy z na cze pą. 

KDR roz po czy na dzia ła nia od obro ny bu -
dyn ków biu ro wych oraz sa mo cho du cię ża -
ro we go, któ re go nie moż na w po cząt ko wej
fa zie ak cji prze mie ścić po za stre fę za gro -
żenia. Dzia ła nia obron ne pro wa dzo ne są
za po mo cą kur tyn wod nych oraz prą dów
roz pro szo nych, by zmniej szyć od dzia ły wa -
nie pro mie nio wa nia ciepl ne go. Roz po zna -
nie sy tu acji po ża ro wej przez KDR (do wód cę
JRG Mysz ków) po zwa la na okre śle nie za mia -
ru tak tycz ne go, bio rą ce go przede wszyst kim
pod uwa gę bar dzo du że roz mia ry ży wio łu.
Oczy wi ście ce lem głów nym jest uga sze nie
po ża ru. 

Trwa ewa ku acja mie nia z obiek tów za -
gro żo nych. KDR pro si o za dys po no wa nie
kon te ne ra ODO do za opa trze nia ra tow ni -
ków w sprzęt ochron ny. Sieć hy dran to wa
na te re nie za kła du jest nie wy star cza ją ca,

wo dę trze ba więc do wo zić z miej skiej sie ci
hy dran to wej. KDR po dej mu je de cy zję o we -
zwa niu na miej sce dwóch pomp po żar ni -
czych – ga śni czych i dwóch sa mo cho dów
wę żo wych SW 2500 i SW 3000 do bu do wy
ma gi stra li za pew nia ją cej cią głość po da wa -
nia środ ka ga śni cze go. Pa ra me try po ża ru
pro wa dzą do utra ty no śno ści kon struk cji ha li
i jej za wa le nia się do środ ka. 

Na eta pie spo rzą dza nia ana li zy okre -
ślo no swo bod ny czas roz wo ju po ża ru
(od chwi li je go po wsta nia) do za uwa że -
nia przez świad ka zda rze nia. Wy niósł on
oko ło 23 min. Przy gę sto ści ob cią że nia
ognio we go czas ten mu siał dać efekt po -
ża ru cał ko wi te go w chwi li do jaz du pierw -
sze go za stę pu, co prze ło ży ło się na
wstę pie na dzia ła nia w obro nie i ewa ku -
ację mie nia. Czas ob ję cia po ża rem jed ne -
go bok su ma ga zy no we go w ha li wy no sił
oko ło 5 min. 

Do jazd ko lej nych za stę pów po zwa la
na roz po czę cie dzia łań ga śni czych w na tar -
ciu. Trzy li nie ga śni cze pro wa dzo ne są
na skła do wi sko ma te ria łów pal nych, trzy
na bu dy nek ha li pro duk cyj nej. SKKW dys po -
nu je na miej sce za stęp roz po zna nia che -
micz ne go SLRRChem, by pro wa dził sta łą
ana li zę skła du po wie trza pod ką tem sub -
stan cji nie bez piecz nych w re jo nie po ża ru.
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RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

WOJ CIECH RAPKA

W świąteczny poranek 15 sierpnia 2019 r. o godz. 5.50 dyżurny
Stanowiska Kierowania KP PSP w Myszkowie otrzymuje zgłoszenie

o pożarze hali zakładu recyklingu i produkcji paliwa alternatywnego
w Myszkowie. Zaczyna się kolejny trudny pożar na Śląsku.
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Na te re nie wo je wódz twa ślą skie go dzia ła ją
czte ry spe cja li stycz ne gru py ra tow nic twa
che micz no -eko lo gicz ne go, dwie ma ją za -
stęp roz po zna nia che micz ne go. Je den z nich
SKKW Ka to wi ce wy sy ła do Mysz ko wa. 

Wnio ski wy cią gnię te z dzia łań przy po ża -
rach ge ne ru ją cych bar dzo du że ilo ści dy -
mów i ga zów po ża ro wych prze są dzi ły, że
do ta kich ak cji ga śni czych ob li ga to ryj nie
dys po no wa ny jest SLRRChem. Zaś do świad -
cze nia z po ża rów ze bra ne przez wo je wódz -
kie go ko or dy na to ra ra tow nic twa che micz -
no -eko lo gicz ne go w KW PSP Ka to wi ce oraz
wo je wódz kie go ana li ty ka sys te mów GIS
w KW PSP Ka to wi ce po zwo li ły na wy pra co -
wa nie mo de lu po mia ru po wie trza. Je go
szkie let za kła da wy ko rzy sta nie za stę pu SDŁ,
SLRRChem oraz moż li wo ści pre zen to wa nia
da nych prze strzen nych w apli ka cji GIS (pro -
gram QGIS pod łą czo ny do ba zy da nych
prze strzen nych KW PSP w Ka to wi cach)
na pod sta wie wie lu da nych wej ścio wych,
m.in. wa run ków at mos fe rycz nych i da nych
z BDOT10k. W wy ni ku aprok sy ma cji wy zna -
cza się m.in. stre fę prze miesz cza nia się dy -
mu, licz bę bu dyn ków po ten cjal nie ob ję tych
je go od dzia ły wa niem oraz opty mal ne tra sy
do jaz du dla za stę pu SLRRChem do punk tów
po mia ro wych. Idąc da lej, opty mal ne wy da -
je się pod łą cze nie do baz da nych służb, in -
spek cji i in sty tu cji współ pra cu ją cych na
miej scu zda rze nia do ce lów opra co wań ope -

ra cyj nych. Te go ty pu roz wią za nie umoż li wia
nie tyl ko wy pra co wa nie naj bar dziej efek -
tyw ne go spo so bu dzia łań na miej scu zda -
rze nia (co na bie ra szcze gól ne go zna cze nia
pod czas zda rzeń wiel ko ob sza ro wych), lecz
tak że da je moż li wość szyb kie go udo stęp nia -
nia ze bra nych i prze ana li zo wa nych da nych
do za in te re so wa nych pod mio tów. 

Or ga ni za cja dzia łań 
tak tycz nych 
KDR dzie li zgro ma dzo ne si ły i środ ki

na od cin ki bo jo we. OB I to dal sza obro na jed -
ne go z bu dyn ków biu ro wych oraz na tar cie
na ha lę pro duk cyj ną. OB II obej mu je sześć
prą dów w na tar ciu na skła do wi sko ma te ria -
łów prze zna czo nych do re cy klin gu – otwar -
ty plac skła do wy. Al ter na tyw nie ja ko
za opa trze nie wod ne wy ko rzy stu je się zbior -
ni ki prze ciw po ża ro we są sied nich firm.
OB III to po da nie pię ciu prą dów ga śni czych
w na tar ciu na skła do wi sko ma te ria łów
od stro ny bu dyn ku biu row ca oraz obro -
na dru gie go bu dyn ku biu ro we go za po mo -
cą dwóch kur tyn wod nych oraz jed ne go
prą du ga śni cze go. W trak cie dzia łań pra cow -
ni cy za kła du ener ge tycz ne go spraw dza ją
przy łą cza ener ge tycz ne i po twierdza ją brak
na pię cia na roz dziel niach 15 kV. Cen trum Za -
rzą dza nia Kry zy so we go mia sta Mysz ków
przy sy ła cięż ki sprzęt, m.in. ła do war kę. Zor -
ga ni zo wa ny zo sta je punkt przy ję cia sił i środ -
ków oraz punkt in for ma cyj ny dla me diów. 

Do wo dze nie 
Na miej sce przy by wa nad bryg. Ja cek

Klesz czew ski, ślą ski ko men dant wo je wódz -
ki PSP. Za po zna je się z sy tu acją i przej mu je
do wo dze nie. Re or ga ni zu je od cin ki bo jo we,
po le ca zor ga ni zo wać sta no wi ska ga śni cze
z dwóch au to dra bin SD 37 i SCD 42, by po -
pra wić sku tecz ność dzia łań ga śni czych

w ha li pro duk cyj nej. Po le ca przy go to wać SiŚ
do ge ne ral ne go na tar cia. Punkt czer pa nia
wo dy do za si la nia ma gi stra li znaj du je się
na War cie, w od le gło ści 1300 m od miej sca
zda rze nia 

Na miej sce po ża ru przy by wa gen. bry ga -
dier Le szek Su ski, ko men dant głów ny PSP.
Pod trzy mu je do tych cza so wy za miar tak -
tycz ny oraz do dat ko wo dys po nu je przez
SKKG od wód ope ra cyj ny w licz bie 22 ka de -
tów z CS PSP w Czę sto cho wie. Po 6 godz.
od przy ję cia przez PSP zgło sze nia po żar zo -
sta je opa no wa ny. Na miej sce do cie ra cięż ki
sprzęt bu dow la ny. Roz po czy na się roz biór -
ka po szy cia ścian ha li pro duk cyj nej. Rów no -
cze śnie trwa do ga sza nie ha li pro duk cyj nej
za po mo cą pię ciu prą dów ga śni czych.
W mia rę ogra ni cza nia za gro że nia re du ko wa -
na jest licz ba za stę pów bio rą cych udział
w ak cji. WIOŚ pro wa dzi po mia ry pró bek gle -
by oraz wo dy. Noc ne dzia ła nia za stę pów
ogra ni cza ją się do za bez pie cze nia miej sca
zda rze nia, do zo ro wa nia i do ga sza nia za rze -
wi ognia na po go rze li sku. W dru gim dniu
po ża ru trwa ją głów nie pra ce roz biór ko we.
WIOŚ po now nie ba da prób ki gle by oraz
ście ków. 
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Ak cja w licz bach:
� czas trwa nia in ter wen cji: 4 dni 3 godz.
50 min, 
� 68 za stę pów i 195 ra tow ni ków (łącz nie),
� 33 za stę py JRG (74 ra tow ni ków), w tym
20 za stę pów spo za po wia tu,
� 20 za stę pów OSP KSRG (75 ra tow ni ków),
� 15 za stę pów OSP po za KSRG (46 ra tow ni -
ków),
� 6 sprzę tów cy wil nych: po moc dro go wa,
5 ko pa rek/ła do wa rek,
� in ne służ by: 18 po jaz dów i 27 osób, 
� zu ży te środ ki ga śni cze: 1000 m3.
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Ka me ry są wszę dzie
Po żar sta je się wy da rze niem me dial nym,

in for ma cje o nim po ja wia ją się w sta cjach te -
le wi zyj nych, ra dio wych i por ta lach spo łecz no -
ściach. Prze pla ta ją się z re la cja mi z prze bie gu
de fi la dy w ser cu Ślą ska – w Ka to wi cach. Ma -
te riał o po ża rze jest trans mi to wa ny na ży wo. 

Ska la zda rzeń 
War to tu przy to czyć frag ment sta ty sty ki

ob ra zu ją cej ob cią że nie ślą skich stra ża ków.
Od po cząt ku 2019 r. na Ślą sku do szło do po -
nad 53 tys. zda rzeń. Po ża rów bar dzo du żych
do tej po ry by ło 8, a du żych 25. Na te re nie hal,
ma ga zy nów i skła do wisk od pa dów po wsta -
ło 7 z 8 bar dzo du żych po ża rów. W ubie głym
ro ku mia ło miej sce 69 118 zda rzeń, w tym
7 po ża rów bar dzo du żych – 6 z nich rów nież
po wsta ło w ha lach, ma ga zy nach i na skła do -
wi skach od pa dów. Każ dej do by nad bez pie -
czeń stwem miesz kań ców i go ści wo je -
wódz twa ślą skie go czu wa 592 stra ża ków PSP,
sta no wią cych stan mi ni mal ny ob sa dy JRG
i sta no wisk kie ro wa nia. SKKW Ka to wi ce każ -

dej do by ob słu gu je/ko or dy nu je bli sko 200
zda rzeń. Istot ną ro lę w KSRG wo je wódz twa
ślą skie go sta no wią plu to ny ga śni cze, sek cje
ra tow nic twa tech nicz ne go i ze sta wy pom po -
we. To wy dzie lo ne si ły i środ ki nie sta no wią ce
od wo dów ope ra cyj nych Ślą skiej Bry ga dy Od -
wo do wej. Klu czo we dla szyb kie go i sku tecz -
ne go ga sze nia po ża rów wiel ko po wierzch-
nio wych są plu to ny ga śni cze. Jest ich 11, zbu -
do wa ne są na ba zie KM/KP PSP kat. II i III.
W skład każ de go z nich wcho dzą GBA i dwa
GCBA, wy po sa żo ne m.in. w dział ka wy so kiej
wy daj no ści. Dys po no wa nie plu to nów od by -
wa się na tych miast po zgło sze niu za po trze -
bo wa nia przez KDR lub na pod sta wie tre ści
zgło sze nia, przez SKKW Ka to wi ce. Gę sta sieć
JRG po zwa la na bar dzo szyb ki do jazd plu to -
nów ga śni czych i sek cji ra tow nic twa tech -
nicz ne go. W oce nie wie lu KDR po wyż sze
roz wią za nie da je kom fort do wo dze nia
w kon tek ście li czeb no ści SiŚ przy zda rze niach
cha rak te ry stycz nych. War to do dać, że plu to -
ny ga śni cze zo sta ły utwo rzo ne na ba zie bar -
dzo do świad czo nych JRG. 

Wnio ski na przy szłość 
Nie tyl ko po żar w Mysz ko wie, ale i wie le

in nych, w tym po ża ry nie le gal nych skła do -
wisk sub stan cji nie bez piecz nych, da je spo -
ro do my śle nia. Każ dy z po ten cjal nych
do wód ców dzia łań po wi nien za dać so bie
py ta nia: 
� czy wie, gdzie w je go ob sza rze chro nio -
nym wy stę pu ją skła do wi ska?
� jak moż na do nich do je chać cięż ki mi sa -
mo cho da mi bo jo wy mi?
� ja kie sub stan cje są skła do wa ne i czym je
ga sić? 
� gdzie i jak moż na zor ga ni zo wać sku tecz -
ne za opa trze nie wod ne? 
� gdzie jest naj bliż szy PCW?
� ja kie są obiek ty za gro żo ne? 
� ja kie bę dą prio ry te ty ra tow ni cze? 
� ja kie SiŚ bę dą po trzeb ne do uga sze nia
po ża ru?

By ło by do brze znać od po wie dzi na po -
wyż sze py ta nia przed po ża rem. 

Służ ba ope ra cyj na i kon tro l no -roz po -
znaw cza KW PSP w Ka to wi cach po dej mu je
róż no rod ne dzia ła nia, by jak naj sku tecz niej
przy go to wać się do pro wa dze nia dzia łań ra -
tow ni czych pod czas wspo mnia nych wy żej
po ża rów. Sku tecz ność dzia łań wy ma ga zaś
sta łej współ pra cy z po li cją, pro ku ra tu rą,
WIOŚ czy or ga na mi za rzą dza nia kry zy so we -
go na po zio mie wo je wódz kim. Efek ty ta kiej
współ pra cy na Ślą sku to mię dzy in ny mi:
� szko le nia dla do wód ców JRG i do wód -
ców SGRChem-Eko po świę co ne aspek tom
praw nym funk cjo no wa nia nie le gal nych
skła do wisk, pro wa dzo ne przez przed sta wi -
cie li Pro ku ra tu ry Re gio nal nej w Ka to wi cach
oraz Wy dzia łu PG z KW PSP w Ka to wi cach,
� czyn no ści kon tro l no -roz po znaw cze na
skła do wi skach od pa dów,
� spo rzą dza nie po re ko ne san sie i roz po -
zna niu ope ra cyj nym prze pro wa dzo nym
przez KP/KM PSP „Kar ty ope ra cyj no -ra tow -
ni czej skła do wi ska”, któ ra uła twia uzy ska nie
od po wie dzi na wy mie nio ne po wy żej py ta -
nia, 
� po sze rze nie ba zy GIS o lo ka li za cję nie le -
gal nych skła do wisk od pa dów (w tym od pa -
dów nie bez piecz nych), 
� po zy ska nie z WIOŚ szcze gó ło we go wy -
ka zu nie le gal nych skła do wisk od pa dów, 
da ją ce go pod sta wę do pla no wa nia ope ra -
cyj ne go. 

mł. bryg. Wojciech Rapka 
jest naczelnikiem Wydziału Operacyjnego

KW PSP w Katowicach
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o żar zo stał dostrze żo ny oko ło
godz. 3.55 przez dwóch pra cow ni -
ków za kła du – do zor cę oraz pra cow -

ni ka, któ ry przy szedł uru cho mić ma szy ny
nie zbęd ne do cy klu pro duk cyj ne go. W tym
dniu za kład za czy nał pra cę o 6.00. Wy zna -
czo ny do uru cho mie nia za kła du pra cow nik
przy był do pra cy oko ło 3.30 – uru cho mił ma -
szy ny do pro duk cji kle ju, a na stęp nie po -
szedł włą czyć sprę żar kę znaj du ją cą się
na koń cu ha li. Kie dy po tem szedł przez ha lę
nr 2, zga sło świa tło. Po czuł za pach spa lo ne -
go pla sti ku i zo ba czył ogień wy do by wa ją cy
się z sza fy ener ge tycz nej, wy ko na nej kil ka
mie się cy wcze śniej. Po wia do mił o tym zda -
rze niu Sta no wi sko Kie ro wa nia Ko men dan ta
Po wia to we go PSP w Szcze cin ku. 

O za kła dzie
Obiek ty fir my Opak to kom pleks hal pro -

duk cyj no -ma ga zy no wych (PM) z funk cjo nal -
nie po łą czo nym bu dyn kiem biu ro wym
za li czo nym do ka te go rii za gro że nia ży cia
ZL III. 

Ha la ma ga zy no wa nr 1 to ma ga zyn wy -
ro bów go to wych o po wierzch ni użyt ko -
wej 3611 m2, o jed nej kon dy gna cji nad-
ziem nej, wy ko na na w kla sie E od por no ści
po ża ro wej, gę stość ob cią że nia ognio we go
wy no si ła do 500 MJ/m2. By ła usy tu owa -
na w od le gło ści 8,5 m od ha li nr 2 na dłu go -
ści ok. 133 m. Na od cin ku 24 m mię dzy ha lą

nr 1 i 2 bie gła ścia na od dzie le nia po ża ro we -
go REI 60, wy ko na na z ga zo be to nu ko mór -
ko we go. 

Ha la pro duk cyj no -ma ga zy no wa nr 2, po -
wią za na funk cjo nal nie z bu dyn kiem biu ro -
wym (nr 3) i ha lą nr 4, mia ła po wierzch nię
użyt ko wą 11 237 m2 na jed nej kon dy gna cji
nad ziem nej, o gę sto ści ob cią że nia ognio we -
go do 500 MJ/m2. Zo sta ła wy ko na na w kla -
sie E od por no ści po ża ro wej. Ha le pro duk-
cyj no -ma ga zy no we o kon struk cji sta lo wej
wy ko na ne były ze słu pów i ry gli sta lo wych
IPE 450, 400, 350 ze ścią giem z rur sta lo wych.
Pła twie na pod po rach przy spa wa ne zo sta ły
do gór ne go pa sa ra my. Fun da men ty by ły
żel be to we, z be to nu zbro jo ne go sta lą. Obu -
do wa da chu i ścian zo sta ła wy ko na na z pa -
ne li ter mo izo la cyj nych z bla chy i weł ny
izo la cyj nej o gru bo ści 12 cm oraz bla chy. 

Bu dy nek ad mi ni stra cyj no -biu ro wy to
trzy kon dy gna cje nad ziem ne. Wy ko na ny był
w tech no lo gii mu ro wej ze stro pa mi żel be-
to wy mi. Po wierzch nia użyt ko wa bu dyn ku
biu ro we go wy no si ła 424 m2. Przy le ga ła do
nie go ko tłow nia ga zo wa o po wierzch ni
126 m2. 

Ha la ma ga zy no wa nr 5 o po wierzch ni
użyt ko wej 1303 m2 mia ła gę stość ob cią że -
nia ognio we go do 1000 MJ/m2, wy ko na -
na zo sta ła w kla sie E od por no ści po ża ro wej.
Od ha li nr 2 by ła wy dzie lo na ścia na mi od -
dzie le nia po ża ro we go REI 60 i drzwia mi

EI 30. Jej łącz na po wierzch nia użyt ko wa 
wy no si ła 16 698 m2, wy so kość 7 m. 

Po dział na stre fy po ża ro we wy glą dał na -
stę pu ją co: stre fa po ża ro wa I – ha la nr 1, stre -
fa po ża ro wa II – ha la nr 2, ha la nr 4 oraz
bu dy nek biu ro wy (nr 3), stre fa po ża ro wa
nr III – ha la nr 5. 

Obiek ty wy po sa żo no w na stę pu ją ce in -
sta la cje: elek trycz ną, od gro mo wą, ga zo wą,
oświe tle nia ewa ku acyj ne go, hy dran to wą
W52 w ha li nr 5 oraz prze ciw po ża ro we wy -
łącz ni ki prą du.

Dzia ła nia ra tow ni czo -ga śni cze
Na pod sta wie tre ści zgło sze nia, któ re

wpły nę ło o 3.58, dy żur ny SK KP w Szcze cin -
ku za dys po no wał trzy za stę py wy po sa żo ne
w sa mo cho dy ra tow ni czo -ga śni cze – śred ni
(GBA 3/16) i cięż ki (GCBA 5/32) oraz sa mo -
chód spe cjal ny SHD 23 z JRG PSP w Szcze -
cin ku. Z uwa gi na spe cy fi kę za kła du o 4.00
dy żur ny za dys po no wał ko lej ne trzy za stę py
z po bli skich OSP z sa mo cho da mi śred ni mi
(GBA 3/20 Gwda Wiel ka i GBA 2,6/30 Par sęc -
ko, GBA 3/20 Żółt ni ca). Ja ko pierw szy na
miej sce zda rze nia przy był za stęp GBA-
Rt 3/16 MAN z JRG Szcze ci nek. 

KDR za stał na miej scu po żar ha li pro duk -
cyj nej na ob sza rze oko ło 2500 m2. Oso ba
stró żu ją ca wska za ła dro gę do jaz do wą
do czę ści hal ob ję tych po ża rem. Po in for mo -
wa ła rów nież, że we wnątrz obiek tu nie od -
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PIOTR KI CZUK Kar to no wa 
tra ge dia

Szczecineckim strażakom przyszło zmierzyć się z dużym pożarem
w poniedziałkowy poranek 12 sierpnia 2019 r. Płonęły obiekty

firmy produkującej opakowania i tekturę falistą Opak 
– znaczącego pracodawcy w regionie. 
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by wa ła się pro duk cja i nikt w nim nie prze -
by wał, nie ma po szko do wa nych. KDR na
pod sta wie roz po zna nia stwier dził, że na gro -
ma dze nie ma te ria łów pal nych jest bar dzo
du że, od dzia ły wa nie ciepl ne in ten syw ne,
a ogień roz prze strze nia się szyb ko. Na tej po -
sta wie zgło sił za po trze bo wa nie na do dat ko -
we si ły i środ ki. 

Po przy jeź dzie za stę pów JRG Szcze ci nek
po da no dwa prą dy wo dy w na tar ciu na źró -
dło po ża ru od stro ny po łu dnio wej za kła du.
Wpro wa dzo no jed ną ro tę w wol ną prze -
strzeń po mię dzy ha la mi 1 i 2 wraz z prą dem
wo dy, by uga si ła pło ną ce ster ty wy ro bów
pa pie ro wych. Dru ga ro ta dzia ła ła w na tar ciu
na ze wnętrz ne po szy cie ha li nr 2 oraz ma te -
ria ły pal ne skła do wa ne przed ha lą, a tak że
za bez pie cza ła dzia ła nia ro ty pierw szej. Sku -
tecz ność na tar cia utrud nia ły na gro ma dzo ne
ma te ria ły pal ne we wnątrz obiek tu oraz bar -
dzo wy so ka tem pe ra tu ra. Ze wzglę du na
gwał tow nie roz wi ja ją cy się po żar wy co fa no
ro tę dzia ła ją cą w środ ku ha li. W tym cza sie
po żar był w fa zie gwał tow ne go roz wo ju,
ogień wy cho dził po nad kon struk cję da chu
na 8-10 m. 

KDR po le cił wy ko na nie roz po zna nia
wod ne go dla kie row cy z trze cie go za stę pu.
Na te re nie za kła du zna le zio no hy drant pod -
ziem ny, od któ re go po pro wa dzo no za si la nie
do sa mo cho du GCBA 5/32 z JRG Szcze ci nek.
W obiek cie znaj do wa ły się rów nież in ne hy -
dran ty, jed nak po spraw dze niu oka za ły się
nie spraw ne. O 4.20 na miej sce zda rze nia
przy by ły GBA 2,6/30 OSP Par sęc ko, 4.21
GBA 3/20 OSP Żółt ni ca, 4.22 GBA 3/20 OSP
Gwda Wiel ka, 4.32 GBA 2.2/16 OSP Żółt ni ca,
któ re przy stą pi ły do po da wa nia prą dów wo -
dy w na tar ciu. Do jeż dża ją ce ko lej ne za stę py
ra tow ni cze roz po czy na ły po da wa nie prą -
dów wo dy na pa lą ce się ha le i bu dy nek biu -
ro wy. O 4.51 na miej sce zda rze nia do tar ły
GBA 2/16 OSP Bor ne -Su li no wo, o 4.54
GBA 2,5/25 OSP Bor ne -Su li no wo, o 4.56
GBA 2,6/16 OSP Lo tyń, 4.57 GBA 1,6/16 OSP
Ju cho wo, o 4.59 GBA 2.4/16 i GCBA 4/24 OSP
Łu bo wo, o 4.59 GCBA 6/32 OSP Gwda Wiel -
ka, któ re przy stąpiły do po da wa nia prą dów
wo dy w na tar ciu na pa lą ce się ha le. Dzia ła -
nia te wspie ra ne by ły prą dem wo dy z dział -
ka za stę pu SHD-23. 

Od pra cow ni ków za kła du stra ża cy uzy -
ska li in for ma cję, że na te re nie ob ję tym dzia -
ła nia mi znaj du ją się bu tle z ace ty le nem
i nie okre ślo na licz ba bu tli z pro pan -bu ta -
nem, słu żą cym ja ko pa li wo do wóz ków wi -
dło wych. Praw do po dob nie bu tle te wy bu -

chły w po cząt ko wej fa zie po ża ru, in ten sy fi -
ku jąc zna czą co je go roz wój. Po kry wa się to
z re la cją świad ków, któ rzy prze ka zy wa li in -
for ma cję o licz nych eks plo zjach. Do dal szych
dzia łań wy ko rzy sta ne zo sta ły hy dran ty znaj -
du ją ce się przy po bli skich uli cach. KDR
w trak cie prze pro wa dza nia roz po zna nia
otrzy mał in for ma cje od pra cow ni ków za kła -
du, że do obiek tu po pro wa dzo ny jest gaz.
O tym fak cie nie zwłocz nie po in for mo wał 
SK KP Szcze ci nek. Za dys po no wa no na miej -
sce po go to wie ga zo we, a tak że po go to wie
ener ge tycz ne. We dług pra cow ni ków za kła -
du za si la nie w ener gię elek trycz ną zo sta ło
odłą czo ne. 

Na miej sce dzia łań do cie ra ły ko lej ne za -
stę py OSP: o 5.03 – GBA 4.7/16 OSP Sta ry
Chwa lim, o 5.04 – GBA 2,5/27 OSP Bar wi ce,
o 5.04 – SCCN-18 JRG Szcze ci nek. Kie ro wa -
ne by ły w pierw szej ko lej no ści na pół noc ną,
po łu dnio wą i wschod nią stro nę za kła du.
Dzia ła nia tych za stę pów po le ga ły na na tar -
ciu na roz wi ja ją cy się po żar w tej czę ści ha li
oraz na obro nie sa mo cho dów cię ża ro wych
i oso bo wych sto ją cych przed ha lą. Ko lej ne
za stę py kie ro wa no na po łu dnio wo -wschod -
nią stro nę za kła du, gdzie trwa ły dzia ła nia
ogra ni cza ją ce roz prze strze nia nie się ognia –
w obro nie sta cji ben zy no wej. 

KDR po dzie lił te ren ak cji na dwa od cin ki
bo jo we. Pierw szy OB obej mo wał stro nę
wschod nią i po łu dnio wą od sta cji pa liw BP.
Dru gi OB – ob szar dzia ła nia od stro ny wjaz -
du do za kła du i stro nę za chod nią. Po przy -
by ciu na miej sce SCCs + CN18 KDR zde-
cy do wał o utwo rze niu ko lej ne go od cin ka
bo jo we go, któ re go za da niem by ło do wo że -
nie wo dy na te ren dzia łań. W tym cza sie
trwa ło cią głe do wo że nie wo dy oraz jej po -
bór z do stęp nych hy dran tów oraz do jazd ko -
lej nych jed no stek OSP. O 5.14 na miej sce
zda rze nia przy był do wód ca JRG w Szcze cin -
ku, któ ry prze jął do wo dze nie. W tym cza sie
po ża rem by ło ogar nię te oko ło 95% po -
wierzch ni hal pro duk cyj nych i bu dyn ku biu -
ro we go. O 5.13 do dzia łań do łą czył za stęp
GBA 2/24 OSP Wierz cho wo. O 5.19 do wo -
dze nie prze jął ko men dant po wia to wy PSP
w Szcze cin ku bryg. Adam Se ra fin. O 5.49
przy był za stęp GCBA 6/32 OSP Bia ły Bór. 
KDR roz ka zał wy ko nać na tar cie okrą ża ją ce
obiek tu (14 prą dów ga śni czych), cze go wy -
ni kiem by ła lo ka li za cja za gro że nia (na stą -
piła o 6.03). Ko lej ne dzia ła nia po le ga ły
na po da wa niu prą dów wo dy i wod ne go roz -
two ru środ ka pia no twór cze go na ogni sko
po ża ru. By ło to utrud nio ne ze wzglę du na

za sięg prą dów ga śni czych i za cho wa ne ele -
men ty po szy cia da chu i ścian, któ re unie -
moż li wia ły do stęp do pa lą cych się bel
pa pie ru. Prą dy wo dy po da wa ne z po wierzch -
ni zie mi i dra bi ny SHD 23 nie by ły sku tecz ne
i nie tra fia ły bez po śred nio w ogni sko po ża ru,
któ re znaj do wa ło się pod bla cha mi kon struk -
cji da chu. Z te go wzglę du zre zy gno wa no
z dys po no wa nia te go sprzę tu z ościen nych
po wia tów. Po nie waż pro duk cja ga zów po ża -
ro wych by ła in ten syw na, stra ża cy pra co wa li
w apa ra tach ochro ny dróg od de cho -
wych – stąd ko niecz ność we zwa nia na miej -
sce dzia łań sa mo cho du SLPgaz z Ko men dy
Miej skiej z Ko sza li na. Łącz nie w ak cji zu ży -
tych zo sta ło 46 apa ra tów po wietrz nych
AODO. 

O 9.05 do wo dze nie znów prze jął do wód -
ca JRG w Szcze cin ku. Od 9.00 do 13.00 po -
da wa no prą dy wo dy za rów no z dzia łek, jak
i prą dow nic. O 13.00 prze pro wa dzo na zo sta -
ła re or ga ni za cja za stę pów na te re nie ak cji.
Za rzą dzo no roz biór kę ścia ny wschod niej 
ha li, w któ rej znaj do wa ło się oko ło 400 bel
z pa pie rem, przy kry tych uszko dzo ną kon -
struk cją sta lo wą i bla chą (jed na be la pa pie -
ru wa ży oko ło 3 t). Jed no cze śnie z roz biór ką
ścia ny wschod niej ha li po da wa no prą dy wo -
dy i wod ne go roz two ru środ ka pia no twór -
cze go. 

Do od cią ga nia ele men tów wy ci na nej
ścia ny uży to dwóch wóz ków wi dło wych.
O 15.00 KDR po pro sił o za dys po no wa nie ła -
do war ki Lie bherr z fir my Kro no span. Ła do -
war ka do tar ła na miej sce po ża ru o 16.30
i pra co wa ła do 12.00 na stęp ne go dnia. Za -
da niem cięż kie go sprzę tu by ło stwo rze nie
do stę pu do bel pa pie ru i roz biór ka kon struk -
cji hal. Po ogra ni cze niu od dzia ły wa nia pło -
mie ni oraz pro mie nio wa nia ciepl ne go
wy wo żo no be le pa pie ru wraz z ele men ta mi
kon struk cyj ny mi ha li na plac przed obiek -
tem i tam je do ga sza no, prze le wa jąc sys te -
ma tycz nie wo dą i wod nym roz two rem
środ ka pia no twór cze go. Łącz nie ła do war ka
usu nę ła oko ło 1200 t nad pa lo nych bel pa -
pie ru oraz wie le ele men tów kon struk cyj -
nych ha li i jej wy po sa że nia. W cza sie
wy wo że nia bel pa pie ru po da wa no w na tar -
ciu łącz nie sie dem prą dów ga śni czych: trzy
na pa pier i czte ry na ła do war kę, by ją chło -
dzić, i na ogni sko po ża ru. 

13 sierp nia na miej sce dzia łań przy był za -
stęp ca za chod nio po mor skie go ko men dan -
ta wo je wódz kie go PSP w Szcze ci nie st. bryg.
Ma rek Po pław ski wraz z za stęp cą na czel ni ka
Wy dzia łu Ope ra cyj ne go KW PSP w Szcze ci -
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nie. O 9.05 te go dnia kie ro wa nie dzia ła nia mi
prze jął za stęp ca ko men dan ta po wia to we go
PSP w Szcze cin ku mł. bryg. An drzej Woj to -
wicz. Dzia ła nia po le ga ły na po da wa niu prą -
dów wo dy na wy wie zio ne be le pa pie ru
i do ga sza niu za rze wi ognia w ha lach. Ko rzy -
sta no jesz cze z po mo cy ła do war ki w prze rzu -
ca niu bel z pa pie rem. Za po trze bo wa nie
na si ły i środ ki zmniej szy ło się, za tem od sy ła -
no po szcze gól ne jed nost ki OSP i PSP z miej -

sca po ża ru. W no cy z 13 na 14 sierp nia
po zo sta wio no na do zo ro wa nie za stęp
GBA 3/16 z JRG Szcze ci nek, któ ry zo stał zmie -
nio ny w no cy przez za stęp GCBA 5/32 z JRG
Szcze ci nek. Stra ża cy po da wa li do raź nie prąd
wo dy i wod ne go roz two ru środ ka pia no -
twór cze go na tlą ce się be le pa pie ru oraz
za rze wia ognia wi docz ne w po go rze li sku.
14 sierp nia w miej scu po ża ru ope ro wa ły trzy

za stę py z JRG Szcze ci nek, któ re do ga sza ły
be le pa pie ru za in sta lo wa ne na ma szy nie
do pro duk cji tek tu ry i trzy skła do wi ska bel
wy wie zio nych z za kła du. O 17.00 miej sce
zda rze nia prze ka za no pro to ko łem wła ści cie -
lo wi fir my. 

Or ga ni za cja łącz no ści
Na miej scu dzia łań sto so wa no łącz ność

ra dio wą oraz łącz ność za po mo cą te le fo nii

ko mór ko wej w re la cjach KDR – SK KP PSP
w Szcze cin ku. Uży wa no ra dio te le fo nów na -
sob nych, prze woź nych oraz ba zo wych pra -
cu ją cych w sie ci wo je wódz kiej na ka na le
B016 i sie ci po wia to wej na ka na le B052,
a tak że przy dzie lo nym ka na le ra tow ni czo -
-ga śni czym BO 41. Łącz ność do wo dze nia
i współ dzia ła nia pro wa dzo no za po mo cą
łącz no ści ra dio wej na ka na le po wia to wym

B052 oraz przez sieć te le fo nii ko mór ko wej.
Sta no wi sko Kie ro wa nia KP PSP w Szcze cin -
ku utrzy my wa ło łącz ność z pod mio ta mi
– oso ba mi funk cyj ny mi bio rą cy mi udział
w dzia ła niach przy wy ko rzy sta niu na stę pu -
ją cych ro dza jów łącz no ści:
� SK KP PSP Szcze ci nek – KDR: ra dio wa
na ka na le B052, te le fo ny ko mór ko we,
� SK KP PSP Szcze ci nek – SK KW PSP: ra dio -
wa na ka na le wo je wódz kim B016, te le fo -
nicz na,
� SK KP PSP Szcze ci nek – Po li cja: te le fo-
nicz na,
� SK KP PSP Szcze ci nek – OSP: se lek tyw ne
alar mo wa nie, te le fo nicz na. 

Do kon tak tów z po zo sta ły mi służ ba mi
współ pra cu ją cy mi i pod mio ta mi wy ko rzy -
sta no sieć te le fo nii ko mór ko wej i ana lo -
gowej.

Wnio ski
W cią gu 60 godz. trwa nia ak cji ga śni czej

zu ży to 3960 m3 wo dy, któ rą po bie ra no z sie -
ci hy dran to wej na te re nie fir my i mia sta. 
Da je to śred nie zu ży cie wo dy na po zio mie
66 m3/h. W chwi li po da wa nia 14 prą dów 
ga śni czych w na tar ciu okrą ża ją cym zu ży-
cie wo dy kształ to wa ło się w gra ni cach
4000 l/min i by ło naj więk sze w pierw szych
4 godz. trwa nia po ża ru.

Kosz ty dzia łań ra tow ni czych przy dłu go -
trwa łych ak cjach za wsze są du że. 

Po ża ry obiek tów pro duk cyj no -ma ga zy -
no wych wy ko na nych w kla sie E od por no ści
po ża ro wej bu dyn ku o du żej po wierzch ni
sta no wią i bę dą sta no wi ły wy zwa nie dla
stra ża ków uczest ni czą cych w dzia ła niach ra -
tow ni czo -ga śni czych. Tak też by ło w tym
przy pad ku. Po żar szyb ko roz prze strze nia ł się
ze wzglę du na ro dzaj ma te ria łów pal nych,
gę stość ob cią że nia ognio we go, in ten syw -
ność pa le nia i odzia ły wa nie ciepl ne. Kon -
struk cja płyt war stwo wych oraz bla chy
unie moż li wia ła do tar cie środ ka ga śni cze go
do pa lą ce go się wy peł nie nia. Sta lo wa kon -
struk cja obiek tu, wy ko na na w naj niż szej kla -
sie od por no ści po ża ro wej, nie po zwa la ła na
lo ka li za cję sta no wisk ga śni czych we wnątrz
obiek tu i na je go da chu. Po za po cząt kiem
ak cji dzia ła nia pro wa dzo ne by ły wy łącz nie
od ze wnątrz, w ce lu unik nię cia ry zy ka zwią -
za ne go z moż li wo ścią za wa le nia się uszko -
dzo nych kon struk cji, a tak że obec no ścią
bu tli ga zo wych we wnątrz. 

kpt. Piotr Kiczuk jest p.o. dowódcà Jednostki
Ratowniczo-GaÊniczej w Szczecinku 
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Da ta 12.08 13.08 14.08
Ra zem

Na zwa za stę pu/po jaz du SK
KP

SK
KW

SK
KP

SK
KW

SK
KP

SK
KW

Sa mo chód ra tow ni czo -ga śni czy lek ki 1 – 1 – – – 2

Sa mo chód ra tow ni czo -ga śni czy średni 16 1 16 – 2 – 35

Sa mo chód ra tow ni czo -ga śni czy ciężki 5 – 4 – 2 – 11

Sa mo chód dra bi na me cha nicz na / z pod no -
śni kiem 1 – 1 – – – 2

Sa mo chód kwa ter mi strzow ski 1 – 1 – – – 2

Sa mo chód ze sprzę tem ODO – 1 – – – – 1

Sa mo chód ope ra cyj ny/rozpoznawczy 3 – 1 1 1 – 6

Sa mo chód do prze wo zu osób 1 – 1 – 1 – 3

Ta be la 1. Ze sta wie nie po jaz dów ra tow ni czych bio rą cych udział w ak cji

Lp. Na zwa Kwo ta [zł]

1

Kosz ty pra cy ra tow ni ków i sprzę tu sil ni ko we go

pra ca sprzę tu sil ni ko we go 22 286,64

pra ca ra tow ni ków 34 997

wy ży wie nie 6250

Ra zem 63 533,64

2

Środ ki ga śni cze

wo da zu ży ta do ce lów ga śni czych 3960 m3 x 3,29 zł 13 028,4

śro dek pia no twór czy 990 l x 6,15 zł 6088,5

Ra zem 19 116,9

3 War tość zu ży te go i uszko dzo ne go sprzę tu ra tow ni cze go 47 790

4 Kosz ty udzia łu jed no stek spo za te re nu po wia tu 2390

5 Łącz ny sza cun ko wy koszt dzia łań ra tow ni czych 132 829,9

Ta be la 2. Kosz ty dzia łań ra tow ni czych



o sze płach to we, za mien nie na zy -
wa ne ma tą lub płach tą, są po -
wszech nie wy ko rzy sty wa ne przez

ze spo ły wy jaz do we Pań stwo we go Ra tow nic -
twa Me dycz ne go (PRM). Wska za niem do ich
uży cia jest ko niecz ność prze trans por to wa nia
pa cjen ta, któ ry nie mo że po ru szać się sa mo -
dziel nie, a nie ma ura zu kwa li fi ku ją ce go
do unie ru cho mie nia, oraz oso by, któ ra mo że
być prze nie sio na tyl ko w po zy cji le żą cej. 

Za stę py KSRG rów nież ma ją te go ty pu
sprzęt w swo im wy po sa że niu, jed nak ko rzy -
sta ją z nie go nie zwy kle rzad ko. Tym cza sem
war to za uwa żyć, że o ile ewa ku acja po szko -
do wa ne go z ura zem krę go słu pa, mied ni cy
lub ko ści dłu gich koń czy ny dol nej na no -
szach ty pu de ska nie bu dzi wąt pli wo ści, to
w przy pad ku trans por tu osób z mniej po -
waż ny mi ura za mi, ta ki mi jak ra ny, opa rze nia,
stłu cze nia in nych oko lic cia ła, wy łącz ne uży -
cie de ski jest dys ku syj ne. 

Po szko do wa ny z ura zem 
– de ska czy płach ta?
Dla ra tow ni ków KSRG oprócz wi docz nych

ura zów i ob ja wów, któ re moż na zba dać,
istot ny po wi nien być me cha nizm ura zu.
Na miej scu zda rze nia ma ją oni ma łe moż li -
wo ści dia gno stycz ne, ba zu ją na wy wia dzie,
ba da niu ura zo wym, in for ma cji od świad ków,
wra że niu ogól nym. Po waż ne ura zy we -
wnętrz ne mo gą być za ma sko wa ne, nie da jąc
po cząt ko wo ob ja wów pa to lo gii i ubyt ków.
Dla te go oprócz wi docz nych ob ja wów mu szą
uwzględ nić wła śnie me cha nizm ura zu i zda -
wać so bie spra wę, ja kie kon se kwen cje ze so -
bą nie sie. Ura zy tzw. wy so koener ge tycz ne,
ta kie jak upa dek z wy so ko ści, wy pa dek ko -
mu ni ka cyj ny w wie lu po sta ciach (zde rze nia

po jaz dów, ude rze nia po jaz dem w sta łą prze -
szko dę, da cho wa nie, po trą ce nie), skok
„na głów kę” do wo dy wią żą się ze spo rym ry -
zy kiem ura zów krę go słu pa, mied ni cy, klat ki
pier sio wej, ja my brzusz nej. Przy ura zach po -
wsta łych w ta kich lub po dob nych oko licz no -
ściach na le ży za cho wać czuj ność i wpro-
wa dzić przy ewa ku acji mak sy mal ny prio ry-
tet ostroż no ści. W te go ty pu sy tu acjach naj -
le piej za sto so wać unie ru cho mie nie, wska -
za ne za tem bę dą no sze ty pu de ska. 

Oczy wi ście ro dzi się przy tym kil ka py tań.
Je śli na stą pił upa dek z wy so ko ści, to jak mu si
być du ża, by by ły wska za nia do sto so wa nia
de ski? W tym przy pad ku źró dła mó wią o wy -
so ko ści więk szej niż 1 m lub co naj mniej pię -
ciu scho dach. Je śli do cho dzi do zde rze nia
po jaz dów, ja kie uszko dze nia au ta mo gą wska -
zy wać na po ja wie nie się u po szko do wa nych
ura zów, któ re wy ma ga ły by uży cia de ski? Kie -
dy uczest nik wy pad ku mo że opu ścić au to
o wła snych si łach? Jed no znacz nej od po wie -
dzi nie ma, każ da sy tu acja jest in na i ma swo -
ją dy na mi kę, jest zmien na. Dla te go ra tow ni cy
sto su jąc pro ce du ry i wy tycz ne, do dat ko wo
mu szą kie ro wać się zdro wym roz sąd kiem.
Z prak ty ki PRM zna ne są sy tu acje, gdy po ko -
li zji dro go wej oso by znaj du ją ce się w po jaz -
dach wy szły na ze wnątrz sa mo dziel nie, kil ka
mi nut ocze ki wa ły na przy jazd służb w po zy cji
sto ją cej, nie wy ka zy wa ły żad nych ob ja wów
bó lo wych ani ogra ni czeń ru cho wych, a ra tow -
ni cy z przy by łych na miej sce za stę pów za bez -
względ nie ko niecz ne uzna wa li za ło że nie
koł nie rzy i unie ru cho mie nie na de sce. Czę sto
wy star czy po le cić po szko do wa ne mu przy ję -
cie po zy cji sie dzą cej i prze pro wa dzić wy wiad
ra tow ni czy SAMPLE, by oce nić, czy no sze ty -
pu de ska są ko niecz ne. 

Wy tycz ne In ter na tio nal Trau ma Li fe Sup -
port (ITLS) opi su ją sy tu acje, w któ rych uraz
krę go słu pa moż na po dej rze wać, na wet je śli
nie ma my wie dzy na te mat me cha ni zmu
ura zu (brak świad ków zda rze nia, po szko do -
wa ny nie pa mię ta, co się sta ło). Czyn ni kiem
ob cią ża ją cym stan po szko do wa ne go i ob li -
gu ją cym ra tow ni ka do za sto so wa nia pod -
wyż szo nych środ ków ostroż no ści jest
nie pa mięć wstecz na do ty czą ca zda rze nia
oraz za bu rzo ny stan świa do mo ści. Pod czas
wy wia du za py taj my: „Czy pa mię ta pan/pa ni
prze bieg zda rze nia?”. Je śli od po wiedź bę -
dzie ne ga tyw na, mo że to świad czyć o po -
waż nych ura zach – na le ży o tym wspo -
mnieć, prze ka zu jąc po szko do wa ne go pod
opie kę ze spo łu me dycz ne go. 

Ewa ku acja a trans port 
Ist nie ją róż ne me to dy ewa ku acji, po czy -

na jąc od naj prost szych roz wią zań, jak wy -
pro wa dze nie po szko do wa ne go ze stre fy
za gro że nia. In nym roz wią za niem są chwy ty
ra tow ni cze, któ re moż na sto so wać w po je -
dyn kę, we dwój kę lub w kil ka osób. Z ko lei
spo śród me tod przy rzą do wych naj czę ściej
wy bie ra ne jest uży cie płach ty lub de ski. Rza -
dziej sto su je się no sze pod bie ra ko we, ka mi -
zel kę KED i ma te rac próż nio wy. Ten ostat ni
wy ko rzy sty wa ny jest głów nie przez ZRM
do peł ne go unie ru cho mie nia i bez piecz ne -
go trans por tu na więk szą od le głość. 

Ewa ku acja ze stre fy za gro że nia po win -
na być szyb ka i bez piecz na. Je śli w da nych
oko licz no ściach szyb kość ewa ku acji wpły -
wa ne ga tyw nie na bez pie czeń stwo po szko -
do wa ne go i od wrot nie, ko niecz ny jest
kom pro mis, tak aby po szko do wa ny opu ścił
stre fę za gro że nia moż li wie bez zwło ki,
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ŁU KASZ DU DZI¡ SKI Nie do ce nia ne
no sze płach to we

Ten rzadko stosowany przez strażaków-ratowników przyrząd 
ma cenne zalety i warto traktować go w określonych sytuacjach

jako alternatywę dla noszy typu deska.

N



a jed no cze śnie by nie za szko dzi ło to je go
zdro wiu. 

Każ de prze miesz cze nie po szko do wa ne -
go po za stre fę za gro że nia, o któ rym de cy -
du je stra żak, na le ży roz pa try wać ja ko
ewa ku ację, a nie trans port. Trans port me -
dycz ny do ty czy ZRM i na le ży go trak to wać
ja ko dro gę po szko do wa ne go z miej sca zda -
rze nia do am bu lan su lub już po za bez pie -
cze niu am bu lan sem na SOR. Moż li wo ści
za sto so wa nia de ski or to pe dycz nej, w tym
wska za nia do sto so wa nia, tech ni ki prze kła -
da nia na de skę, za bez pie cze nia zo sta ły sze -
rzej omó wio ne w PP nr 10/2018. 

Płach ta ra tow ni cza
Ma ta zo sta ła wpro wa dzo na do użyt ku

w KSRG zgod nie z Za sa da mi or ga ni za cji ra -
tow nic twa me dycz ne go w kra jo wym sys te mie
ra tow ni czo -ga śni czym z 2013 r., któ re po le -
ca ją, aby w skład wy po sa że nia każ dej jed -
nost ki zna la zły się przy naj mniej jed ne
mięk kie no sze (ryc. 1, poz. 2).

Za sto so wa ny w płach cie ma te riał jest
moc ny i wy trzy ma ły. Moż na ją cią gnąć
po zie mi, po szko do wa ne go prze no sić bez -

po śred nio na niej lub uło żo ne go na de sce
or to pe dycz nej. Ostat nia moż li wość ma za -
sto so wa nie, gdy po szko do wa ny ura zo wy ze
wska za niem do ewa ku acji na no szach ty pu
de ska jest oso bą na ty le du żej po stu ry, że
zaj mu je ca łą po wierzch nię de ski, utrud nia -
jąc ra tow ni kom sko rzy sta nie przy prze no -
sze niu z uchwy tów. Ta ka mo dy fi ka cja to
kom pro mis mię dzy unie ru cho mie niem
na de sce a wy god nym utrzy ma niem po -
szko do wa ne go. Te go ty pu po łą cze nie nie -
znacz nie tyl ko zwięk sza cię żar, gdyż płach ta
jest bar dzo lek ka. Ma rów nież spe cjal ną kie -
szeń na no gi w czę ści szczy to wej (fot. 3a),

któ ra za po bie ga wy su nię ciu się po szko do -
wa ne go pod czas prze miesz cza nia go po po -
wierzch niach po chy łych, np. po scho dach. 

Lep sze mu zo bra zo wa niu tech nik uży cia
płach ty po słu żą fo to gra fie 4-7, wy ko na ne
pod czas ćwi czeń do sko na le nia za wo do we -
go II zmia ny służ bo wej w JRG 1 KM PSP
w Lu bli nie. Za ję cia zo sta ły prze pro wa dzo ne
z wy ko rzy sta niem re al ne go ob cią że -
nia – ma ne ki na o wa dze 80 kg. Oma wia jąc
każ dą z tech nik, przy ję to, że po szko do wa ny
nie do znał ura zu, nie wy ma ga unie ru cho -
mie nia na de sce, ale nie mo że się sa mo dziel -
nie po ru szać. 

/ 2019 WRZESIEŃ 21

Ryc. 1. Frag ment wy ka zu mi ni mal ne go stan dar du sprzę to we go dla JRG z za zna czo ną po zy cją „no sze płach to we” (po zy cja 2 z 9)

1

2

3a

3b

Fot. 1. Ma ty róż nych pro du cen tów, o róż nych roz mia rach, w peł ni roz ło żo ne, z po krow ca mi do prze -

no sze nia 

Fot. 2. Ta śmy wzmac nia ją ce – tyl na stro na ma ty

Fot. 3a. Kie szeń (za kład ka na no gi) za bez pie cza ją ca przed wy su nię ciem się po szko do wa ne go

Fot. 3b. Płach ta scho wa na w po krow cu fo
t. 
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4a

5

6a

4b

4c

4d

Fot. 4. Tech ni ka ro lo wa nia przy prze kła da niu po szko do wa ne go na ma tę

4a. Płach ta po ło żo na obok po szko do wa ne go, do pa so wa nie na dłu gość 

4b. Po ło że nie po szko do wa ne go na bo ku 

4c. Wsu nię cie płach ty pod po ślad ki (lub jak naj bli żej nich) na sze ro kość po ło wy ma ty 

4d. Po ło że nie po szko do wa ne go po now nie na ple cy, roz cią gnię cie płach ty do peł nych wy mia rów

z wi docz ny mi wszyst ki mi uchwy ta mi 

Fot. 5. Prze no sze nie po pła skiej po wierzch ni 

Fot. 6. Błędy podczas przenoszenia 

6a. Niewłaściwe przenoszenie poszkodowanego po schodach – zwrócony głową do dołu (ryzyko

podniesienia się ciśnienia śródczaszkowego, nudności, wymiotów). Prawidłowa technika (oprócz

przenoszenia bokiem – fot. 7) to przenoszenie poszkodowanego z głową zwróconą do góry,

zabezpieczonego przed wysunięciem się z noszy dzięki zabezpieczeniu kończyn dolnych w kieszeni maty.



Za le ty no szy płach to wych
No sze płach to we są przez stra ża ków ra -

tow ni ków sto so wa ne rzad ko i nie chęt nie.
Wpły wać na to mo że brak do sta tecz nej wie -
dzy na te mat ich moż li wo ści i wła ści wo ści.
Spo ra dycz ne wy ko rzy sty wa nie ich pod czas
ćwi czeń wpły wa na to, że w trak cie rze czy -
wi stych dzia łań ra tow ni czych, gdy zaj dzie
ko niecz ność ewa ku acji oso by nie po ru sza ją -
cej się sa mo dziel nie, stra ża cy wo lą za sto so -
wać de skę, bez wzglę du na to, czy są ku
te mu wska za nia, czy nie. 

Na le ży za uwa żyć, że prze ło że nie po szko -

do wa ne go na ma tę zaj mu je mniej cza su
(brak pa sów, któ re trze ba naj pierw od piąć,
na stęp nie po po ło że niu po szko do wa ne go
przy piąć w kil ku miej scach, aby unie ru cho -
mić go na czas prze no sze nia). Co wię cej, ma -
ta jest lek ka, wy trzy ma ła i wy god na w użyt-
ko wa niu, moż na ła two zmyć z niej pły ny eks -
plo ata cyj ne czy wy dzie li ny po szko do wa ne -
go, w sa mo cho dzie bo jo wym nie zaj mu je
du żo miej sca, a na spra wie nie jej do wy mia -
rów użyt ko wych po trze ba nie wie le cza su. Po -
nad to płach ta ide al nie na da je się do ewa ku -
acji po szko do wa nych z miejsc cia snych i wą -

skich. War to roz wa żyć ją ja ko al ter na ty wę dla
de ski pod czas ewa ku acji przy rzą do wej.

Dzia ła nia ra tow ni cze, pod czas któ rych
moż na by ło wy ko rzy stać w ewa ku acji no sze
płach to we, pro wa dzo ne by ły 31 sierp nia br.
w Lu bli nie. W do mu po mo cy spo łecz nej
przy ul. Gło wac kie go wy buchł po żar da chu.
Z pło ną ce go bu dyn ku zo sta ło ewa ku owa -
nych po nad 100 pen sjo na riu szy – osób ma -
ją cych trud no ści z cho dze niem lub le żą cych
z ra cji cho rób i po de szłe go wie ku. W ta kiej
sy tu acji wy ko rzy sta nie no szy płach to wych
by ło by wska za ne – są one nie za stą pio ne,
gdy po ja wia się ko niecz ność szyb kiej ewa -
ku acji osób nie po ru sza ją cych się sa mo dziel -
nie, nie ura zo wych. 

Li te ra tu ra
[1] Za sa dy or ga ni za cji ra tow nic twa me dycz ne go w kra jo wym
sys te mie ra tow ni czo -ga śni czym, Ko men da Głów na Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej, War sza wa 2013.
[2] P. Gu ła, W. Ma cha ła (red.), Po stę po wa nie przed szpi tal ne
w ob ra że niach cia ła, PZWL, War sza wa 2015. 
[3] L. Sty ka, Ewa ku acja i trans port po szko do wa ne go, Gór nic -
ki Wy daw nic two Me dycz ne, Wro cław 2008.
[4] Usta wa o Pań stwo wym Ra tow nic twie Me dycz nym
z dnia 8 wrze śnia 2006 r. (DzU nr 191, poz. 1410). 
[5] P. Bucz kow ski, Po żar DPS przy ul. Gło wac kie go w Lu bli nie:
Pen sjo na riu sze ura to wa ni z pło ną ce go bu dyn ku. Na po moc
ru szy li na wet oko licz ni miesz kań cy, https://www. dzien ni kw -
schod ni. pl/lu blin/po zar -dps -przy -ul -glo wac kie go -w -lu bli -
nie -pen sjo na riu sze -ura to wa ni -z -plo na ce go -bu dyn ku -na -p
o moc -ru szy li -na wet -oko licz ni -miesz kan cy, n, 1000249640.
html [da ta do stę pu: 2.09.2019].
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6b. Nie wła ści we po ło że nie po szko do wa ne go na ma cie – gło wa scho wa na w kie sze ni unie moż li wia ra tow ni kom ob ser wa cję je go twa rzy, słu żą cą oce nie droż no ści dróg od de cho wych, sa me mu po -

szko do wa ne mu utrud nia od dy cha nie i za sła nia mu oczy, po wo du jąc dys kom fort 

6c. Prze no sze nie po szko do wa ne go przez dwóch ra tow ni ków – wi docz ne opusz cze nie środ ka cięż ko ści (oko li ce po ślad ków po szko do wa ne go), po zy cja nie bez piecz na i nie wy god na za rów no dla po -

szko do wa ne go, jak i ra tow ni ków, jed nak w sy tu acji, gdy po trzeb na jest szyb ka ewa ku acja, a nie ma więk szej licz by do stęp nych stra ża ków, do pusz cza się za sto so wa nie tej tech ni ki 

6d. Tech ni ka prze no sze nia po szko do wa ne go przez trzech ra tow ni ków z nie wła ści wym miej scem uchwy tu – środ ko wa oso ba i oso ba znaj du ją ca się przy no gach ewa ku owa ne go trzy ma ją uchwyt

nad po szko do wa nym – to po zy cja nie er go no micz na i nie bez piecz na dla ra tow ni ków i po szko do wa ne go. Do pusz cza się mo dy fi ka cję tej tech ni ki, je śli wa ga ewa ku owa ne go po zwa la na zła pa nie przez

środ ko we go ra tow ni ka obu prze ciw le głych uchwy tów ma ty w jed ną rę kę, tak aby dru ga by ła wol na

Fot. 7. Prze no sze nie po scho dach – do pusz czal na tech ni ka bo kiem

7

6b

6c

6d

Pa ra me try tech nicz ne Ma ta czer wo na Ma ta czar na

Dłu gość 200 cm 190 cm

Sze ro kość 78 cm 70 cm

Wa ga* 3,3 kg 2,5 kg

Licz ba uchwy tów 8 uchwy tów (fot. 1), moż li we wa rian ty
z 6, 10, 12 uchwy ta mi

10 uchwy tów (fot. 1), moż li we wa rian -
ty z 6, 8, 12 uchwy ta mi

Mak sy mal ne 
ob cią że nie w za leż no ści od pro du cen ta 300-360 kg

In ne wzmoc nio na od ty łu ta śma mi zwięk sza ją cy mi wy trzy ma łość (fot. 2)
ma te riał wo do od por ny, ła two zmy wal ny

Tab. 1. Pa ra me try tech nicz ne – po rów na nie dwóch wer sji no szy płach to wych, róż nych pro du cen tów
(fot. 1) 

* wa ga ma ty i po krow ca łącz nie



e go rocz ny fe sti wal Pol’and’Rock, 
od by wa ją cy się w dniach 31 lip ca – 
4 sierp nia, zgro ma dził po nad

400 tys. uczest ni ków. We dług da nych służb
gra nicz nych na im pre zę przy by ło po nad
50 tys. go ści z ca łej Eu ro py, więk szość z kra -
jów nie miec ko ję zycz nych. 

Po dob nie jak w po przed nich la tach fe sti -
wal zor ga ni zo wa no na 280 ha by łe go po li -
go nu, le żą ce go na te re nie gmi ny Wit ni ca
i przed mie ściach Ko strzy na nad Od rą.
W bez po śred nim są siedz twie, na nie utwar -
dzo nych łą kach, ścier ni skach itp., zlo ka li -
zowa no kil ka na ście par kin gów o łącz nej
po wierzch ni ok. 40 ha.

Pod czas fe sti wa lu od by ło się pięć im prez
ma so wych oraz in ne wy da rze nia kul tu ral ne,
któ re z ra cji swo je go pro gra mu lub cha rak -
te ru nie pod le ga ły de fi ni cji za war tej w usta -
wie o bez pie czeń stwie im prez ma so wych.
Im pre zy ma so we od by wa ły się w okre ślo -
nych go dzi nach, we dług przed sta wio ne go
przez or ga ni za to ra pro gra mu. Dwie z nich
Po li cja za kwa li fi ko wa ła ja ko im pre zy pod -
wyż szo ne go ry zy ka. 

We wnio sku o wy da nie opi nii or ga ni za -
tor za de kla ro wał, że łącz na po wierzch nia 
te re nu, na któ rym od bę dą się im pre zy ma -
so we, wy no si 36 250 m2, co zgod nie z art. 3
pkt. 14 usta wy o bez pie czeń stwie im prez
ma so wych po zwo li na prze by wa nie na nim
w cza sie trwa nia wy da rzeń 72 500 osób. Po -
bli ski ob szar – po la na mio to we, stre fy ak tyw -
no ści part ne rów or ga ni za to ra, stre fy
sa ni tar ne, stre fy ga stro no micz ne itp. – był
za bez pie cza ny przez służ by po rząd ko we
i in for ma cyj ne or ga ni za to ra. We dług sza -
cun ków or ga ni za to ra te ren, na któ rym od -
by wa ły się im pre zy ma so we oraz ob szar
przy le gły w cią gu czte rech dni fe sti wa lu od -
wie dzi ło 300 tys. osób. 

Or ga ni za tor przy go to wał i przed sta wił
in struk cje po stę po wa nia na wy pa dek po ża -
ru  w obiek tach znaj du ją cych się na te re nie

im prez ma so wych. Do dat ko wo przygo to -
wa ne zo sta ły in struk cje bez pie czeń stwa dla
in nych ob sza rów i obiek tów, in struk cje służ -
by po rząd ko wej, re gu la min im prez ma so -
wych i te re nu fe sti wa lu, pla ny za bez pie cze-
nia me dycz ne go i sa ni tar ne go.

Ana li za po ten cjal nych 
za gro żeń 
Zgod nie z przed ło żo ną przez or ga ni za to -

ra do ku men ta cją na ob sza rze przy le głym
do te re nu fe sti wa lo we go zna la zły się m.in.
po la na mio to we, par kin gi, te re no we punk ty
po mo cy me dycz nej (w tym szpi tal po lo wy),
obiek ty ga stro no micz ne, obiek ty han dlo we,
sta cje trans for ma to ro we, agre ga ty prą do -
twór cze, to a le ty i umy wal nie po lo we, zin te -
gro wa ne cen trum do wo dze nia or ga ni za to ra
czy miej sca gro ma dze nia od pa dów. Na le ży
za zna czyć, że uczest ni cy im prez ma so wych
gro ma dzi li się licz nie po za te re nem fe sti wa -
lu: na ob sza rach za drze wio nych, nad cie ka -
mi wod ny mi – Ka na łem War nic kim, War tą
i Od rą, a tak że na dwor cach ob słu gi pa sa żer -

skiej (ko le jo wych i au to bu so wych). 
Po ana li zie przed ło żo nej do ku men ta cji

i prze pro wa dze niu lu stra cji te re nu za go spo -
da ro wa ne go na po trze by im prez ma so wych
oraz ob sza ru do nie go przy le głe go do ko na -
no ana li zy moż li wych nie bez pie czeństw
i opra co wa no siat kę za gro żeń. Ma jąc
na wzglę dzie do tych cza so we do świad-
cze nia, a tak że przy pad ki ata ków ter ro ry -
stycz nych w Eu ro pie, we współ pra cy ze szta -
bem ko men dan ta wo je wódz kie go Po li cji
w Go rzo wie Wiel ko pol skim wska za no ro dza -
je zda rzeń mo gą cych wy ma gać znacz ne go
za an ga żo wa nia służb ra tow ni czych. Wśród
za gro żeń, któ re mo gły by wy stą pić na co naj -
mniej jed nym te re nie zwią za nym z fe sti wa -
lem, zna la zły się: po żar, owa dy błon ko-
skrzy dłe, ka ta stro fa lot ni cza, ano ma lie po go -
do we, wy buch, za gro że nie ter ro ry stycz ne,
che micz ne, eko lo gicz ne, bio lo gicz ne, ra dia -
cyj ne, ka ta stro fa bu dow la na, wy pa dek
z udzia łem po jaz dów, upa dek z wy so ko ści,
utknię cie, uwię zie nie na wy so ko ści, pod to -
pie nie, uto nię cie.
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ROZPOZNAWANIE
ZAGROŻEŃ

DA RIUSZ SZY MU RA
PIOTR WI LI¡ SKI

Setki tysięcy miłośników rocka, pięć imprez masowych i ponad setka
strażaków dbających o bezpieczeństwo uczestników znanego festiwalu.
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Ope ra cja wo je wódz ka
Ope ra cja wo je wódz ka za bez pie cze nia 

fe sti wa lu Pol’and’Rock 2019 opar ta by ła
na si łach i środ kach KSRG, któ re zre ali zo wa -
ły sie dem po do pe ra cji. Trzy z nich zlo ka li zo -
wa no na te re nie fe sti wa lu, obej mo wa ły
wszyst kie pięć im prez ma so wych. Dwie po -
do pe ra cje re ali zo wa ne by ły w bez po śred -
nim są siedz twie wy da rze nia, obej mo wa ły
dwa naj więk sze par kin gi dla uczest ni ków fe -
sti wa lu. Ko lej ne dwie po do pe ra cje: Mia sto
i Rze ka za bez pie cza ły te re ny miej skie oraz
akwe ny – rze ki: War tę, Od rę oraz Po sto mię.

Dys po no wa ne si ły i środ ki w zna czą cej
więk szo ści po cho dzi ły z wo je wódz twa lu -
bu skie go. Ich dzia ła nia wspie ra ły za stę py
COO wo je wódz twa za chod nio po mor skie go
i wiel ko pol skie go w si le dwóch plu to nów ty -
pu A (na te re nie po do pe ra cji Hel oraz Gra -
bik) i jed ne go plu to nu ty pu B (funk cjo no wał
w po do pe ra cjach Sce na i Mia sto). Do po do -
pe ra cji Mia sto włą czo no SLRChem, wy po sa -
żo ny w sys tem zda nej de tek cji. Po nad to
fe sti wal za bez pie cza ły jed nost ki OSP KSRG
po wia tu go rzow skie go. W ce lu po pra wie nia
ja ko ści łącz no ści mię dzy szta bem ope ra cji
a do wód ca mi po do pe ra cji za dys po no wa no
maszt ra dio wy o wy so ko ści 25 m z KW PSP
w Szcze ci nie.

Ope ra cją wo je wódz ką do wo dził za -
stępca ko men dan ta wo je wódz kie go PSP 
w Go rzo wie Wiel ko pol skim st. bryg. Le sław
Gliń ski, któ ry do swo jej dys po zy cji miał sztab
zło żo ny z funk cjo na riu szy KW PSP i KM PSP
w Go rzo wie Wiel ko pol skim. Ze spół mo ni to -
ro wał bie żą cą sy tu ację, nad zo ro wał pra wi -
dło wość re ali za cji po wie rzo nych za dań,
do ku men to wał prze bieg ope ra cji, opra co -
wy wał mel dun ki sy tu acyj ne na po trze by
KCKRiOL oraz WCZK Lu bu skie go Urzę du Wo -
je wódz kie go w Go rzo wie Wiel ko pol skim.
W miej scu pra cy szta bu dwa ra zy dzien nie
od by wa ły się od pra wy do wód cy ope ra cji
z do wód ca mi po do pe ra cji, sze fem szta bu,
sze fa mi ze spo łów lo gi sty ki i łącz no ści, ko or -
dy na to rem me dycz nym oraz ofi ce rem bez -
pie czeń stwa. Na od pra wach do wód cy
skła da li ra por ty z bie żą cej sy tu acji w po -
szcze gól nych stre fach. 

Przed sta wi cie le La sów Pań stwo wych
dba li o utrzy ma nie prze jezd no ści dróg 

le śnych  i do jaz dów po ża ro wych, któ re prze -
bie ga ły w po bli żu te re nu fe sti wa lu. Do ich
za bez pie cze nia za an ga żo wa no 53 oso by.
Ca ło do bo wo te re ny le śne pa tro lo wa ło sie -
dem dwu oso bo wych ze spo łów. W go to wo -
ści po zo sta wa ły trzy sa mo lo ty pa tro lo -
wo -ga śni cze. Po nad to w szta bie PSP ze stra -
ża ka mi współ pra co wa li ko or dy na to rzy dzia -
łań na ob sza rach le śnych. 

Za dys po no wa ne si ły i środ ki przy by ły
do wy zna czo ne go punk tu kon cen tra cji
31 lip ca w go dzi nach po ran nych. Po do ko -
na niu po dzia łu za dań za stę py by ły suk ce -
syw nie wpro wa dza ne do dzia łań na te re nie
wy zna czo nych po do pe ra cji. 

W za bez pie cze niu ope ra cyj nym fe sti wa -
lu wzię ło łącz nie udział 50 za stę pów stra ży
po żar nej i 136 stra ża ków.

Za da nia funk cjo na riu szy PSP 
Funk cjo na riu sze PSP pod czas za bez pie -

cze nia fe sti wa lu Pol’and’Rock 2019 peł ni li
służ bę w sys te mie cią głym od 31 lip ca do
4 sierp nia. Jed nym z ich pod sta wo wych za -
dań by ło pa tro lo wa nie te re nu w ce lu mo ni -
to ro wa nia za gro żeń, pro wa dze nie dzia łań
pre wen cyj nych i ewen tu al ne in ter we nio wa -
nie w przy pad ku stwier dze nia za gro żeń. Pa -
tro lo wa nie (pie sze i zme cha ni zo wa ne)
te re nu fe sti wa lu i ob sza rów przy le głych od -
by wa ło się we dług opra co wa nych przez do -
wód ców po do pe ra cji har mo no gra mów.
By ły one wdra ża ne na pod sta wie roz ka zu
dzien ne go do wód cy ope ra cji. 

Pa tro le re ali zo wa ne by ły w ra mach po do -
pe ra cji Sce na, Hel, Gra bik, Par king i Dą bro -
szyn. Har mo no gram za kła dał dwu go dzin ne
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Nazwa podoperacji

PSP OSP KSRG Powiat
GorzowskiPSP Lubuskie w tym PSP COO

pojazdów ratowników pojazdów ratowników pojazdów ratowników

Sztab operacji 12 28 0 1 0 0

Scena 5 19 1 3 0 0

Hel 6 20 4 16 0 0

Grabik 6 20 4 16 0 0

Parking 5 10 0 0 1 5

Dąbroszyn 2 6 0 0 3 8

Rzeka 1 1 0 0 1 4

Miasto 8 15 5 1 0 0

Suma 45 119 14 46 5 17

„Pol’and’Rock 2019”



obej ście lub ob je cha nie te re nu im prez ma -
so wych i fe sti wa lu przez mi ni mum dwu oso -
bo we ze spo ły wy po sa żo ne w pod ręcz ny
sprzęt ga śni czy, pod ręcz ny sprzęt bu rzą cy,
ap tecz kę pierw szej po mo cy, sprzęt łącz no -
ści, ma py te re nu w wer sji pa pie ro wej oraz
elek tro nicz nej. Pod czas pa tro li w każ dej po -
do pe ra cji w try bie cią głym utrzy ma na by ła
go to wość do pod ję cia in ter wen cji przez mi -
ni mum je den za stęp ra tow ni czy w peł nej
ob sa dzie. Po nad to do mo ni to ro wa nia te re -
nu fe sti wa lu wy ko rzy sta no SLRChem z sys -
te mem zdal nej de tek cji za gro żeń che mi-
cz nych z KP PSP w Po li cach.

Sztab PSP sta le współ pra co wał ze szta -
bem Po li cji, SK KW w Go rzo wie Wiel ko pol -
skim, WBiZK Lu bu skie go Urzę du Wo je-
wódz kie go i Zin te gro wa nym Cen trum Do -
wo dze nia Or ga ni za to ra.

In ter wen cje 
Pod czas pa tro li stra ża cy szcze gól ną uwa -

gę zwra ca li na bez pie czeń stwo uczest ni ków
fe sti wa lu, zwłasz cza gdy ko rzy sta li z otwar -
te go ognia, agre ga tów prą do twór czych itp.
Po ja wi ły się po ża ry i miej sco we za gro że nia,
stra ża cy udzie la li rów nież kwa li fi ko wa nej
pierw szej po mo cy.

Do naj po waż niej szych zda rzeń, do któ -
rych do szło w cza sie fe sti wa lu, na le ży za li -
czyć:
� po żar sa mo cho du do staw cze go – za stę -
py JOP po da ły dwa prą dy pia ny w na tar ciu
na pło ną cy po jazd, ogień uga szo no; w dzia -
ła niach bra ły udział dwa za stę py PSP;
� zna le zie nie nie wy bu chu – pod czas prac
ziem nych ope ra tor ko par ki na tra fił na po cisk;
in ter we nio wał po li cyj ny pa trol roz po zna nia
mi ner sko -pi ro tech nicz ne go, w dzia ła niach
brał udział je den za stęp PSP, któ ry za bez pie -
czał te ren dzia łań do cza su przy jaz du pa tro -
lu sa per skie go i pod czas je go dzia łań;

� za wia do mie nie o pod ło że niu ła dun ku
wy bu cho we go na te re nie fe sti wa lu – do -
wód ca ope ra cji wpro wa dził pod wyż szo ny
stan go to wo ści ope ra cyj nej, wdro żo ne zo -
sta ły przy go to wa ne na czas fe sti wa lu pro ce -
du ry bez pie czeń stwa; w wy ni ku usta leń
Po li cji oka za ło się, że by ło to fał szy we zgło -
sze nie. 

Za bez pie cze nie lo gi stycz ne
Po jaz dy tan ko wa ne by ły na te re nach po -

szcze gól nych po do pe ra cji przy uży ciu spe -
cjal ne go zbior ni ka o po jem no ści 400 l,
za mon to wa ne go na sa mo cho dzie ty pu 
pic kup, prze zna czo ne go do prze wo że nia
ole ju na pę do we go. Zbior nik wy po sa żo ny
w osprzęt, tj. prze pły wo mierz z wy ska lo wa -
nym licz ni kiem i pi sto le tem pa li wo wym,
umoż li wiał ła twe i szyb kie tan ko wa nie więk -
szej ilo ści po jaz dów. 

Wy ży wie nie ra tow ni ków po wie rzo ne zo -
sta ło ze wnętrz nej fir mie ca te rin go wej, nad -
zór nad nią spra wo wał pań stwo wy in spek tor
sa ni tar ny MSWiA na ob szar wo je wódz twa
lu bu skie go.

Do za kwa te ro wa nia wy ko rzy sta ne zo sta -
ły na mio ty pneu ma tycz ne, po cho dzą ce
z wy po sa że nia jed no stek or ga ni za cyj nych
PSP wo je wódz twa lu bu skie go. W na mio-
tach znaj do wał się sprzęt oświe tle nio wy, na -
grzew ni ce, łóż ka po lo we, krze sła i sto li ki. 

W ra zie po ja wie nia się awa rii po jaz dów
ist nia ła moż li wość sko rzy sta nia z baz na -
praw czych pod le głych KW Po li cji w Go rzo -
wie Wiel ko pol skim, któ re funk cjo no wa ły
w cza sie fe sti wa lu 24 godz. na do bę. 

Pre wen cja spo łecz na
W trak cie fe sti wa lu utwo rzo ne zo sta ły

sta no wi ska in for ma cyj ne przed sta wia ją ce
te ma ty kę bez pie czeń stwa po ża ro we go
za po mo cą prak tycz nych ćwi czeń wpły wa -
ją cych na zmia nę po staw oraz wzrost świa -
do mo ści w tym za kre sie. Po ru szo no kwe stie
ewa ku acji z za gro żo ne go po miesz cze nia
oraz po jaz du, a tak że spo so bów ra dze nia so -
bie ze stre sem po trau ma tycz nym zda rze niu.

Wnio ski
Kil ku dnio we gro ma dze nie się kil ku set ty -

się cy osób na ob sza rze po nad 250 ha wy -
mu sza na służ bach od po wied nie przy go-
to wa nie do pro fe sjo nal nych dzia łań ra tow -
ni czych. Spo sób za bez pie cze nia fe sti wa lu
we ry fi ko wa ny był na prze strze ni 25 lat. Ana -
li za po ten cjal nych za gro żeń oraz wnio sków
z po przed nich lat po zwo li ła stwier dzić, że
nie zbęd na jest bez po śred nia obec ność
służb na te re nie fe sti wa lu i ob sza rach przy -
le głych, na wet mi mo re ali za cji przez or ga-
ni za to ra im prez ma so wych obo wiąz ków
w za kre sie za pew nie nia bez pie czeń stwa
uczest ni ków. 

Wła ści we roz lo ko wa nie na te re nie fe sti -
wa lu sił i środ ków ra tow ni czych w od po -
wied niej ilo ści i kon fi gu ra cji po zwo li ło
skró cić czas po ten cjal ne go do jaz du do miej -
sca zda rze nia. Pa tro le pie sze i zme cha ni -
zowa ne (qu ady) dzia ła ły pre wen cyj nie,
pa tro lu ją cy ob szar fe sti wa lu stra ża cy mie li
rów nież moż li wość szyb sze go re ago wa nia
na za uwa żo ne nie bez pie czeń stwo i je go
wcze snej li kwi da cji. Ta ki spo sób dzia ła nia
zna czą co zmniej szał ry zy ko po wsta nia po -
waż nych zda rzeń. O za sad no ści ta kiej stra -
te gii mo że świad czyć rów nież licz ba
pod ję tych in ter wen cji oraz sto su nek licz by
zda rzeń du żych do ma łych i lo kal nych.

st. kpt. Dariusz Szymura i st. kpt. Piotr
Wiliƒski pełnià słu˝b´ w Wydziale

Operacyjnym KW PSP w Gorzowie
Wielkopolskim, podczas operacji

zabezpieczenia festiwalu st. kpt. Szymura
był oficerem bezpieczeƒstwa operacji oraz

oficerem prasowym, a st. kpt.
Wiliƒski – dowódcà podo pe ra cji HEL
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Ro dzaj zda rze nia (in ter wen cji) Licz ba 
zda rzeń 

Ogni ska, gril le, świecz ki 
w na mio tach 1026

Błon ko skrzy dłe 5

Po ża ry 1

Miej sco we za gro że nia 
(udzie la nie kpp) 5

Łącz nie 1037
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dniach 2-11 sierp nia na te -
re nie Ar chi die ce zjal ne go
Ośrod ka Cha ry ta tyw ne go

CARITAS Ar chi die ce zji War miń skiej prze pro -
wa dzo na zo sta ła przez KW PSP w Olsz ty nie
ope ra cja wo je wódz ka „Zlot ZHR”. Ob szar zlo -
tu o po wierzch ni 72 ha zo stał po dzie lo ny
na 42 gniaz da roz miesz czo ne w krę gach,
w któ rych jed no cze śnie prze by wa ło od 110
do 190 osób. Na te re nie obo zo wi ska zor ga -
ni zo wa no: szpi tal po lo wy, po ste ru nek PSP,
sto łów kę, plac ape lo wy (sta no wił on rów nież
wy zna czo ne lą do wi sko LPR), ką pie li sko,
karcz mę, sa ni ta ria ty, sce nę, par king dla 40
au to ka rów oraz ka pli cę, wy zna czo no dro gi
do jaz do we do po szcze gól nych gniazd.
W zlo cie wzię ło udział bli sko 6 tys. har ce rzy
Związ ku Har cer stwa RP, rów nież ro dzi ny har -
cer skie – w su mie 29 cho rą gwi har cer skich
z ca łe go kra ju.

Przy go to wa nia 
W ra mach przy go to wań do zlo tu prze -

pro wa dzo no roz po zna nie ope ra cyj ne te re -
nu obo zo wi ska, te re nu sank tu arium ma ryj -

ne go w Gie trz wał dzie, lo ka li za cji im prez ma -
so wych, dwor ca ko le jo we go Olsz tyn Głów -
ny oraz szla ków dro go wych i ko le jo wych.
Ko men dant miej ski PSP w Olsz ty nie wy dał
dwie opi nie do ty czą ce speł nie nia wy ma gań
prze ciw po ża ro wych dla te re nu prze zna czo -
ne go na obóz har cer ski w Ry ba kach w ra -
mach let nie go wy po czyn ku dzie ci i mło -
dzie ży oraz opi nie do ty czą ce or ga ni za cji im -
prez ma so wych. 

Spo rzą dzo ny zo stał plan za bez pie cze nia
ope ra cyj ne go zlo tu, w któ rym uwzględ nio -
no przede wszyst kim za gro że nia wy ni ka ją ce
ze znacz nej licz by uczest ni ków, lo ka li za cję
wy da rzeń to wa rzy szą cych (w tym dwóch im -
prez ma so wych) oraz kie run ki prze miesz cza -
nia się har ce rzy (po dró żo wa li au to ka ra mi).
Pla no wa nie ope ra cyj ne roz po czę ło się
od szcze gó ło wej ana li zy za gro żeń we
wszyst kich lo ka li za cjach, tj. oce ny moż li wo -
ści wy stą pie nia po ża rów, ano ma lii po go do -
wych, za gro żeń CBRN oraz wy pad ków
z udzia łem po jaz dów. Prze ana li zo wa no moż -
li wo ści ewa ku acji uczest ni ków zlo tu oraz za -
po trze bo wa nie na SIS i obiek ty za stęp cze. 

Re ali za cja ope ra cji 
wo je wódz kiej
Ope ra cja wo je wódz ka roz po czę ła się

2 sierp nia od od pra wy do wód cy ope ra cji
z or ga ni za to ra mi zlo tu oraz służ ba mi me -
dycz ny mi za pew nia ją cy mi bez pie czeń stwo
na te re nie obo zo wi ska. Na stęp nie od by ła się
od pra wa ze szta bem ope ra cji i do wód ca mi
po do pe ra cji. Przed sta wio no na niej głów ne
ce le po do pe ra cji oraz spo sób do wo dze nia
SIS, po dział za dań, gra fik służb, or ga ni za cję
łącz no ści, ra por to wa nie oraz spo sób współ -
pra cy z Cen trum Za rzą dza nia Zlo tem i szpi -
ta lem po lo wym. 

Pierw szym za da niem by ła or ga ni za cja
po ste run ku PSP. Je go ob sa dę sta no wi ło 49
osób – funk cjo na riu sze z KM PSP w Olsz ty -
nie oraz pod cho rą żo wie ze Szko ły Głów nej
Służ by Po żar ni czej. Po ste ru nek dys po no -
wał cięż kim sa mo cho dem ra tow ni czo -ga -
śni czym z mo du łem prosz ko wym, dwo ma
śred ni mi sa mo cho da mi ra tow ni czo -ga śni -
czy mi, sa mo cho dem roz po zna nia che micz -
ne go ze zdal ną de tek cją, kon te ne rem
lo gi stycz nym z na mio ta mi ze Szko ły Pod -

ROZPOZNAWANIE
ZAGROŻEŃ

JA RO SŁAW SKAL SKI Zlot ZHR
Siły PSP i OSP zapewniły bezpieczeństwo uczestnikom

dziewięciodniowego jubileuszowego zlotu z okazji 30-lecia ZHR,
który odbył się w Rybakach. 

W

fot. Jarosław Skalski / KW PSP w Olsztynie



ofi cer skiej PSP w Byd gosz czy oraz dwo ma
qu ada mi, ło dzią ra tow ni czą i au to bu sem.
Do za bez pie cze nia po szcze gól nych po do -
pe ra cji wy zna czo no rów nież je de na ście
jed no stek OSP z te re nu po wia tu olsz tyń -
skie go. 

Po ste ru nek PSP skła dał się z na mio tu
szta bo we go, na mio tów dla stra ża ków peł -
nią cych służ bę i na mio tu kwa ter mi strzow -
skie go. Na miot szta bo wy wy po sa żo ny zo stał
w nie zbęd ny sprzęt – ra dio sta cję z wy nie sio -
nym masz tem do utrzy my wa nia łącz no ści ze
sta no wi skiem kie ro wa nia ko men dan ta wo -
je wódz kie go na ka na le wo je wódz kim, ra -
dio sta cję i ka nał ra tow ni czo -ga śni czy do
użyt ku na te re nie obo zo wi ska. Zor ga ni zo -
wa no łącz ność ra dio wą i te le fo nicz ną z Cen -
trum Za rzą dza nia Zlo tem, do któ re go
od de le go wa ny był za wsze je den stra żak,
a tak że bez po śred nią łącz ność ze szpi ta lem
po lo wym na ka na le ra tun ko wym zlo tu. Za -
si la nie elek trycz ne oraz łącz ność te le fo nicz -
ną prze wo do wą na po trze by obo zo wi ska
i po ste run ku za pew ni ło woj sko. Po ste ru nek
miał do dat ko wo nie za leż ne za si la nie awa ryj -
ne i mo bil ny maszt oświe tle nio wy. 

Sztab ope ra cji wo je wódz kiej peł nił dy żur
przez 24 godz. na do bę przez ca ły czas trwa -
nia zlo tu. W każ dym dniu wy zna cze ni do -
wód cy po do pe ra cji przyj mo wa li służ bę
i sprzęt oraz za po zna wa li się z licz bą har ce -
rzy w po szcze gól nych gniaz dach, har mo-
no gra mem dnia, kar ta mi po do pe ra cji,
szcze gó ło wą ma pą roz miesz cze nia gniazd,
na bie żą co pro wa dzo no kar tę ma ni pu la cyj -
ną ope ra cji wo je wódz kiej. Po nie waż har ce -
rze prze by wa li w wie lu miej scach, w któ rych
na le ża ło za pew nić bez pie czeń stwo, ope ra -
cję wo je wódz ką po dzie lo no na pięć po do -
pe ra cji:

1. OBÓZ – re ali zo wa no ją na te re nie
ośrod ka cha ry ta tyw ne go CARITAS w Ry ba -
kach. Do wód cy za stę pów sta no wią cy ob sa -
dę po jaz dów oraz ofi cer łącz ni ko wy i ofi cer
ds. łącz no ści pod le ga li do wód cy po do pe ra -
cji. Służ by w sys te mie zmia no wym w po ste -
run ku peł ni li stra ża cy z JRG 1 w Olsz ty nie
oraz pod cho rą żo wie z SGSP. 

Głów nym za da niem po do pe ra cji by ło za -
pew nie nie bez pie czeń stwa uczest ni ków,
pro wa dze nie dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych
oraz ewa ku acja ca łe go obo zo wi ska w ra zie
wy stą pie nia za gro że nia. 

Po przy by ciu na miej sce wszyst kich
uczest ni ków zlo tu, 3 sierp nia, funk cjo na riu -
sze KM PSP w Olsz ty nie oraz pod cho rą żo wie
ze SGSP prze pro wa dzi li dla nich szko le nia

do ty czą ce bez pie czeń stwa po ża ro we go
i ewa ku acji. Prób na ewa ku acja wszyst kich
osób prze by wa ją cych w obo zo wi sku, w licz -
bie pra wie 6 tys., na stą pi ła krót ko przed roz -
po czę ciem wy da rze nia. Uda ło się prze -
pro wa dzić ją w cią gu 27 min. 

W uro czy stym otwar ciu zlo tu brał udział
pre mier Ma te usz Mo ra wiec ki, co wią za ło się
z rów no cze snym za bez pie cze niem ope ra -
cyj nym tra sy prze jaz du i po by tu pre ze sa Ra -
dy Mi ni strów. 

2. DROGI – po do pe ra cja do ty czy ła za bez -
pie cze nia ope ra cyj ne go dróg do jaz do wych,
któ ry mi prze miesz cza ły się au to bu sy z dzieć -
mi. Re ali zo wa no ją 2 i 11 sierp nia (przy jazd
i od jazd uczest ni ków) oraz 4 sierp nia (wy -
jazd do sank tu arium ma ryj ne go w Gie trz -
wał dzie i po wrót do obo zo wi ska). W po do-
pe ra cji bra ły udział dwa za stę py PSP z ob sa -
dą dzie wię ciu stra ża ków oraz sześć za stę -
pów OSP z ob sa dą 40 ra tow ni ków.

3. SANKTUARIUM – po do pe ra cja re ali zo -
wa na by ła 4 sierp nia w go dzi nach
9.00 – 24.00 na bło niach Sank tu arium Mat ki
Bo żej Gie trz wałdz kiej. Przy go to wa no ma py
ope ra cyj ne, sche ma ty łącz no ści, roz miesz -
czo no si ły i środ ki, wy zna czo no dro gi ewa -
ku acji, zbu do wa no łącz ność ze służ ba mi
za bez pie cza ją cy mi zlot. Jed nym z za dań by -
ło rów nież za bez pie cze nie prze miesz cza nia
się gosz czą ce go na zlo cie pre zy den ta An -
drze ja Du dy – od miej sca lą do wa nia he li -
kop te ra i star tu oraz dróg do jaz du do
miej sco wo ści Gie trz wałd. 

W su mie w po do pe ra cji wzię ły udział trzy
za stę py PSP z ob sa dą dzie wię ciu osób i sie -
dem za stę pów z ob sa dą 39 osób z naj bliż -
szych jed no stek OSP. Te ren spo tka nia
mo ni to ro wa ny był do dat ko wo przy po mo -
cy sys te mu zdal nej de tek cji sa mo cho du roz -
po zna nia che micz ne go.

4. KONCERT I i KONCERT II – po do pe ra cje
zre ali zo wa no 9 i 10 sierp nia w godz.
20:00 – 24:00 na pla cu wy zna czo nym na te -
re nie zlo tu w Ry ba kach. Kon cer ty mia ły cha -
rak ter im prez ma so wych, bra li w nich udział
wy łącz nie uczest ni cy zlo tu za opa trze ni w in -
dy wi du al ne iden ty fi ka to ry. W ra mach po do -
pe ra cji roz lo ko wa no za stę py ra tow ni-
czo -ga śni cze na te re nie or ga ni zo wa ne go
kon cer tu. Si ły za bez pie cza ją ce obóz i im pre -
zy ma so we dzia ła ły nie za leż nie. 

Pod su mo wa nie i wnio ski
Ju bi le uszo wy Zlot 30-le cia ZHR był du -

żym przed się wzię ciem or ga ni za cyj nym 
i lo gi stycz nym, ale prze biegł bez piecz nie.

Od no to wa no kil ka in ter wen cji, do ty czy ły
one głów nie wspar cia służb me dycz nych
w za kre sie udzie la nia po mo cy oso bom, któ -
re za pew ne z po wo du od wod nie nia (otwar -
ty te ren i wy so kie tem pe ra tu ry po wie trza)
ule ga ły krót ko trwa łe mu osła bie niu lub
uskar ża ły się na złe sa mo po czu cie. Dzia ła nia
stra ża ków po le ga ły na udzie la niu kwa li fi ko -
wa nej pierw szej po mo cy (wspar cie psy -
chicz ne, uło że nie w od po wied niej po zy cji,
po da wa nie pły nów), trans por cie w miej sca
za cie nio ne lub po mo cy w trans por cie
do szpi ta la po lo we go. Mia ło miej sce rów -
nież kil ka zda rzeń zwią za nych z za gro że -
niem spo wo do wa nym przez owa dy błon-
ko skrzy dłe. Nie od no to wa no po ża rów, choć
ogni ska by ły roz pa la ne nie mal co dzien nie.

War tą pod kre śle nia kwe stią jest wy bór
lo ka li za cji obo zo wi ska. Po cząt ko wo wy bra -
no te ren le śny, jed nak po su ge stiach sze fa
ope ra cji wo je wódz kiej kie row nic two ZHR
zde cy do wa ło się na te ren otwar ty, z in fra -
struk tu rą w po sta ci dróg do jaz do wych,
obiek tów za stęp czych czy hy dran tów. 
Ta zmia na zna czą co zwięk szy ła bez pie czeń -
stwo uczest ni ków, eli mi nu jąc za gro że nie
w po sta ci ła ma nia się drzew czy ko na rów
na na mio ty. Pod czas zlo tu nie wy stą pi ła ko -
niecz ność ewa ku acji obo zo wi ska, choć
IMGW dwu krot nie wy da wał ostrze że nia me -
te oro lo gicz ne o bu rzach. In for ma cja o nich
by ła na tych miast prze ka zy wa na do Cen -
trum Za rzą dza nia Zlo tem. 

Du żą trud ność pod czas zlo tu sta no wi ło
usta le nie rze czy wi stej licz by osób, któ re wy -
ma ga ły by ewa ku acji w po szcze gól nych
gniaz dach. By ło to zwią za ne ze znacz ną licz -
bą uczest ni ków oraz ich cią głym prze miesz -
cza niem się. Nie za wsze ca ła dru ży na lub
gniaz do opusz cza ły swój obóz, po nie waż
część osób po zo sta wa ła na od po czy nek.
Na bie żą co po dej mo wa ne by ły dzia ła nia,
któ re po zwa la ły na ak tu ali za cję tej in for -
macji. 

Pod su mo wu jąc, na le ży pod kre ślić bar -
dzo do brą współ pra cę z kie row nic twem
i szta bem ZHR oraz ich otwar tość na wszel -
kie su ge stie do ty czą ce roz wią zań w za kre sie
bez pie czeń stwa. 

mł. bryg. Jarosław Skalski jest zast´pcà
naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP

w Olsztynie, pełnił funkcj´ szefa sztabu
operacji wojewódzkiej „Zlot ZHR”
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o stęp po jaz dów po żar ni czych nie tyl ko do bu dyn ków, ale
rów nież do zlo ka li zo wa nych po za bu dyn ka mi skła do wisk,
in sta la cji i urzą dzeń tech no lo gicz nych, jak też do zbior ni ków

prze ciw po ża ro wych, ma ją za pew nić dro gi po ża ro we. Tak na ka zu je
pra wo [1], któ re okre śla pa ra me try dro gi po ża ro wej. W dal szej czę ści
ar ty ku łu, o ile nie za zna czo no ina czej, in for ma cje o dro gach po ża ro -
wych po cho dzą ze wska za ne go prze pi su.

Czy dro ga po ża ro wa mu si być wszę dzie?
Otóż nie mu si. Dro ga po ża ro wa ma ści śle okre ślo ne pa ra me try mi -

ni mal ne, do ty czą ce nie tyl ko jej sze ro ko ści, no śno ści, moż li wo ści za -
wra ca nia, lecz na wet za go spo da ro wa nia jej są siedz twa i za ka zu
za sta wia nia. W do dat ku te wy ma ga nia mu szą być speł nio ne przez ca -
ły rok. Bez ce lo we go i pra wi dło we go za pro jek to wa nia oraz wy ko na -
nia dro gi ich speł nie nie ma cha rak ter zu peł nie przy pad ko wy. 

Za tem nie każ da ist nie ją ca dro ga mo że być uzna na za po ża ro wą,
choć lep sza by le ja ka niż żad na. Z dru giej stro ny dro gi ta kie nie mu -
szą pro wa dzić do wszyst kich bu dyn ków, obiek tów bu dow la nych czy
te re nów. Mu szą być tam, gdzie po żar mo że przy nieść groź ne skut ki,
gdyż bę dzie bar dzo in ten syw ny al bo na wet ja ko nie wiel ki mo że nieść
nie pro por cjo nal ne za gro że nie. Po ni żej przed sta wio ny zo stał ze staw
obiek tów, w któ rych przy pad ku dro gi po ża ro we są wy ma ga ne.
Przy oka zji zy ska my prze gląd pod sta wo wych prze pi sów kwa li fi ku ją -
cych, od któ rych za czy na się for mu ło wa nie róż nych wy ma gań prze -
ciw po ża ro wych – dro gi po ża ro we są tyl ko jed ny mi z nich. 

Bu dy nek za wie ra ją cy stre fę po ża ro wą za kwa li fi ko wa ną do ka -
te go rii za gro że nia lu dzi ZL I lub ZL II

O tej kwa li fi ka cji sta no wią de fi ni cje okre ślo ne w wa run kach tech -
nicz no -bu dow la nych [2] i są one na stę pu ją ce: 

ZL I – obiek ty za wie ra ją ce po miesz cze nia prze zna czo ne do jed no -
cze sne go prze by wa nia po nad 50 osób nie bę dą cych ich sta ły mi użyt -
kow ni ka mi, a nie prze zna czo ne przede wszyst kim do użyt ko wa nia
przez lu dzi o ogra ni czo nej zdol no ści po ru sza nia się: te atry, ki na, obiek -
ty kul tu re li gij ne go, sa le wi do wi sko we i spor to we, sta dio ny, ha le dwor -
ców ko le jo wych i lot ni czych;

ZL II – obiek ty prze zna czo ne przede wszyst kim do użyt ko wa nia
przez lu dzi o ogra ni czo nej zdol no ści po ru sza nia się, ta kie jak szpi ta le,
żłob ki, przed szko la, do my dla osób star szych.

War to za uwa żyć, że kwa li fi ka cja ze wzglę du na ZL I i ZL II jest nie -
za leż na od wiel ko ści bu dyn ku. Czy li je śli ktoś urzą dzi so bie sal kę ki -
no wą al bo do mek we sel ny, w któ rym ma się ba wić po nad 50 osób,
al bo zmie ni bu dy nek miesz kal ny w przed szko le lub w do mek po mo -
cy spo łecz nej, mu si za pew nić dro gę po ża ro wą do bu dyn ku. 

Bu dy nek na le żą cy do gru py wy so ko ści: śre dnio wy so ki, wy so -
ki lub wy so ko ścio wy, za wie ra ją cy stre fę po ża ro wą za kwa li fi ko -
wa ną do ka te go rii za gro że nia lu dzi ZL III, ZL IV lub ZL V.

Z po wyż sze go wy ni ka, że bu dyn ki ni skie tych ka te go rii za gro że -
nia lu dzi nie wy ma ga ją bu do wy dróg po ża ro wych. Przy po mnij my, co
ozna cza ją po szcze gól ne ka te go rie: 

ZL III – obiek ty uży tecz no ści pu blicz nej nie za kwa li fi ko wa ne
do ZL I i ZL II, czy li głów nie biu ra i szko ły, ale rów nież ośrod ki zdro wia,
je śli nie ma ją sal dla lu dzi ob łoż nie cho rych;

ZL IV – bu dyn ki miesz kal ne, za rów no jed no ro dzin ne, jak i wie lo ro -
dzin ne;

ZL V – za miesz ka nia zbio ro we go nie za kwa li fi ko wa ne do ZL I i ZL II,
czy li ho te le, mo te le, pen sjo na ty.

Po wyż sze li sty obiek tów nie są za mknię te, ale da ją istot ny po gląd,
do ja kich obiek tów na le ży do pro wa dzać dro gi po ża ro we. 

Je śli za tem ktoś ze chce so bie po sta wić bu dy nek miesz kal ny, któ ry
na zwie jed no ro dzin nym, a bę dzie to pa łac, ko niecz nie mu si uwa żać
na je go wy so kość, mie rzo ną licz bą kon dy gna cji nad ziem nych. O ile
bo wiem bu dyn ki ni skie we wszyst kich in nych ka te go riach miesz czą
się w wy so ko ści do 12 m, o ty le miesz kal nym bu dyn kiem ni skim jest
ta ki, któ ry ma nie wię cej niż czte ry kon dy gna cje nad ziem ne, nie za leż -
nie od ich wy so ko ści. Je śli ktoś chce miesz kać w wia tra ku – pro szę bar -
dzo, na cho dzi się tyl ko po scho dach. Ale mu si uwa żać, że by nie
zbu do wać wię cej niż czte ry kon dy gna cje, bo bę dzie mu siał do pro wa -
dzić do bu dyn ku dro gę po ża ro wą. 

In ne bu dyn ki ni skie za kwa li fi ko wa ne do ka te go rii za gro że nia
ży cia lu dzi (ZL)

Prze pis na ka zu je do pro wa dze nie dro gi po ża ro wej do bu dyn ku ni -
skie go, któ ry za wie ra stre fę po ża ro wą za gro że nia lu dzi ZL III lub ZL V,
gdy jest speł nio ne jed no z po niż szych kry te riów:

a) po wierzch nia stre fy po ża ro wej ka te go rii za gro że nia lu dzi
ZL III prze kra cza 1000 m2, a przy tym obej mu je kon dy gna cję nad ziem -
ną in ną niż pierw sza,

b) stre fa po ża ro wa za kwa li fi ko wa na do ka te go rii za gro że nia lu dzi
ZL V ma po nad 50 miejsc noc le go wych.

Bu dyn ki ze stre fa mi po ża ro wy mi pro duk cyj ny mi i ma ga zy no -
wy mi oraz urzą dze nia tech no lo gicz ne, pla ce skła do we lub wia ty
po za bu dyn ka mi 

Przy skła do wa niu i prze twa rza niu ma te ria łów za sad ni czym kry te -
rium kwa li fi ku ją cym do po sia da nia dro gi po ża ro wej jest gę stość ob -
cią że nia ognio we go da nej stre fy po ża ro wej, znaj du ją cej się czy to
w bu dyn ku, czy na otwar tej prze strze ni. To kry te rium jest uzu peł nio -
ne o do dat ko we wa run ki do ty czą ce wiel ko ści (po wierzch ni) stre fy lub
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W naszej kulturze przekuto w prawo racjonalną zasadę, by pożary

gasić. Kiedy potrzeba czegoś większego i skuteczniejszego niż
gaśnica, gdy trzeba ratować ludzi czekających w oknach budynku,
niezbędny jest szybki dostęp strażaków i ich sprzętu do budynku.
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wy stą pie nia za gro że nia wy bu chem. Za tem dro ga mu si być, je że li gę -
stość ob cią że nia ognio we go wy mie nio nych stref po ża ro wych prze -
kra cza 500 MJ/m2 i jed no cze śnie za cho dzi co naj mniej je den
z wa run ków:

– jej po wierzch nia prze kra cza 1000 m2,
– wy stę pu je po miesz cze nie za gro żo ne wy bu chem.
Gę stość ob cią że nia ognio we go 500 MJ/m2 bar dzo ła two prze kro -

czyć – ta ką war tość da je jed na war stwa eu ro pa let uło żo na na pod -
ło dze. We dług sta re go, bar dziej ob ra zo we go sys te mu ob li czeń,
abs trak cyj ne 500 MJ/m2 to rów no waż nik 25 kg drew na przy pa da ją -
ce go na ten że sam metr. Na to miast 1000 m2 jest war to ścią du żą,
gdyż od po wia da bu dyn ko wi czy skła do wi sku o wy mia rach
20 x 50 m. 

Nie co my lą ce mo że być „wy stą pie nie po miesz cze nia za gro żo ne go
wy bu chem”. Je śli idzie o po miesz cze nia, sa ma obec ność w nich ja kichś
sub stan cji o wła ści wo ściach wy bu cho wych wca le nie mu si ozna czać, że
jest ono wy bu chem za gro żo ne, gdyż od po wied nie środ ki za rad cze wy -
star czą, by za gro że nie zni we lo wać – np. sub stan cja mo że być od po wied -
nio za pa ko wa na lub/i po miesz cze nie sku tecz nie wen ty lo wa ne. 

Bu dy nek za wie ra ją cy stre fę po ża ro wą pro duk cyj ną lub ma ga -
zy no wą o gę sto ści ob cią że nia ognio we go po ni żej 500 MJ/m2

o po wierzch ni prze kra cza ją cej 20.000 m2

Jak wi dać na wet bar dzo ni ska war tość gę sto ści ob cią że nia ognio -
we go nie chro ni przed ko niecz no ścią po sia da nia dro gi po ża ro wej. 
Je śli po wierzch nia bu dyn ku z na wet nie pal ny mi ma te ria ła mi prze -
kracza 2 hek ta ry, dro ga mu si być. 

Obiekt bu dow la ny in ny niż bu dy nek, prze zna czo ny do uży -
tecz no ści pu blicz nej lub za miesz ka nia zbio ro we go

Cho dzi o ta ki obiekt, w któ rym prze wi du je się moż li wość jed no -
cze sne go prze by wa nia w stre fie po ża ro wej po nad 50 osób. Za tem je -
śli ktoś sta wia na miot w ce lach wi do wi sko wych al bo noc le go wych,
przy speł nie niu kry te rium licz by lu dzi mu si za pew nić do nie go dro gę
po ża ro wą. 

Sta no wi sko czer pa nia wo dy do ce lów prze ciw po ża ro wych
Sta no wi sko to, jak już wie my, jest nie od łącz nym ele men tem źró -

deł wo dy do ce lów prze ciw po ża ro wych, ta kich jak na tu ral ne i sztucz -
ne zbior ni ki wod ne oraz rze ki i ka na ły. Aby by ło funk cjo nal ne w ra zie
po ża ru, na le ży za pew nić do nie go dro gę po ża ro wą, by sa mo chód
mógł do je chać, na brać wo dy i od je chać. By wa, że dla in we sto rów wca -
le to nie jest oczy wi ste i wy ma ga uświa do mie nia. 

Pod sta wo we pa ra me try dro gi po ża ro wej
Je śli ist nie je pas te re nu speł nia ją cy pa ra me try tech nicz ne dro gi

po ża ro wej, je dy ne czyn no ści, ja kie na le ży wy ko nać, to wy ty cze nie
i od po wied nie ozna ko wa nie, zwłasz cza za ka zem za sta wia nia i par ko -
wa nia. Ist nie ją prze cież uli ce, cią gi pie szo -jezd ne, a na wet chod ni ki,
któ re w ra zie wy bu chu po ża ru po słu żą ja ko dro gi po ża ro we – i tak jest
naj le piej. Jed nak by wa, że uli ca to za ma ło – nie ko niecz nie stra żac ki
sa mo chód bę dzie w sta nie wy ko nać na niej nie zbęd ne ma new ry lub
oka że się nie wła ści wie po ło żo na, np. zbyt bli sko po ża ru. Na po dob ne
oko licz no ści ist nie ją od po wied nie prze pi sy. Oto one. 

Prze bieg dro gi po ża ro wej
Dro ga po ża ro wa po win na biec wzdłuż dłuż sze go bo ku bu dyn ku,

na ca łej je go dłu go ści. Je śli krót szy bok bu dyn ku ma wię cej niż 60 m,
dro ga po ża ro wa po win na prze bie gać z dwóch stron bu dyn ku. 

Bliż sza kra wędź dro gi po ża ro wej mu si być od da lo na od ścia ny bu -
dyn ku o 5-15 m dla obiek tów za li cza nych do ka te go rii za gro że nia lu -
dzi (ZL) i o 5-25 m dla po zo sta łych obiek tów (PM i IN). Po mię dzy tą
dro gą i ścia ną bu dyn ku nie mo gą wy stę po wać sta łe ele men ty za go -
spo da ro wa nia te re nu lub drze wa i krze wy o wy so ko ści prze kra-
cza ją cej 3 m, unie moż li wia ją ce do stęp do ele wa cji bu dyn ku za po mo -
cą pod no śni ków i dra bin me cha nicz nych. W ostat nim zda niu sło wo
„unie moż li wia ją ce” ma klu czo we zna cze nie – sta łą prak ty ką jest spraw -
dze nie w for mie ćwi czeń, czy ja kieś drze wo unie moż li wia swo bod ny
do stęp do ele wa cji bu dyn ku. Je śli tak – jest pro blem, któ ry mo że za -
koń czyć się ludz ką śmier cią. 

Prze pi sy o dro gach nie są jed nak w tym przy pad ku cał kiem sztyw -
ne, więc za bu do wa nie zmie nia się za ich spra wą w sze reg re gu lar -
nych pro sto ką tów, po zba wio nych ma łej ar chi tek tu ry i ro ślin no ści
wyż szej niż 3 m. 

Pierw szym z ta kich wy jąt ków jest prze bieg wzdłuż dłuż szej ścia ny
bu dyn ku. W przy pad kach uza sad nio nych wa run ka mi lo kal ny mi,
w szcze gól no ści ar chi tek to nicz ny mi, dro ga po ża ro wa mo że być po -
pro wa dzo na w ta ki spo sób, aby był za pew nio ny do stęp do:

1) 30% ob wo du ze wnętrz ne go bu dyn ku przy je go roz pię to ści (naj -
więk szej sze ro ko ści) do 60 m,

2) 50% ob wo du ze wnętrz ne go bu dyn ku przy je go roz pię to ści
prze kra cza ją cej 60 m,

3) 100% dłu go ści ele wa cji od fron tu bu dyn ku przy za bu do wie pie -
rze jo wej. 

Jed no cze śnie dro ga po ża ro wa mu si speł niać opi sa ne wy żej wy -
mo gi od le gło ści od bu dyn ku i bra ku prze szkód mię dzy nią a wy ma -
ga ną czę ścią ob wo du czy ele wa cji.

Opi sa ne wy ma ga nia są trud ne do speł nie nia. Dla nie któ rych bu -
dyn ków prze pi sy prze wi du ją ich zła go dze nie. 

Po pierw sze dro gi, o ile nie prze bie ga ją w opi sa nych wy żej miej -
scach (od stro ny kla tek scho do wych, wzdłuż dłuż szej ścia ny czy
przy wy ma ga nych czę ściach ele wa cji), moż na zbli żyć na mniej niż 5 m
od chro nio ne go bu dyn ku, pod wa run kiem, że ścia na ze wnętrz na bu -
dyn ku na tym od cin ku oraz w od le gło ści do 5 m od nie go ma kla sę
od por no ści ognio wej wy ma ga ną dla ścia ny od dzie le nia po ża ro we go.

Po dru gie wy ma ga nia za rów no co do od le gło ści dro gi po ża ro wej, jak
i za go spo da ro wa nia te re nu mię dzy dro gą a bu dyn kiem mo gą być nie -
speł nio ne w od nie sie niu do bu dyn ku o wy so ko ści nie więk szej niż 12 m
i jed no cze śnie ma ją ce go nie wię cej niż trzy kon dy gna cje nad ziem ne,
pod wa run kiem, że jest za pew nio ne: po łą cze nie z dro gą po ża ro wą wyjść
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z te go bu dyn ku utwar dzo nym doj ściem o sze ro ko ści mi ni mal nej 1,5 m i dłu -
go ści nie więk szej niż 30 m, w spo sób za pew nia ją cy do tar cie bez po śred nio
lub dro ga mi ewa ku acyj ny mi do każ dej stre fy po ża ro wej.

Tak do szli śmy do kwe stii po łą cze nia dro gi po ża ro wej z bu dyn kiem. 

Po łą cze nie dro gi po ża ro wej z bu dyn kiem
Wbrew po tocz nym wy obra że niom dzia ła nia ra tow ni czo -ga śni cze

nie po le ga ją tyl ko na po da niu wo dy czy roz sta wie niu dra bin. Bar dzo
istot ne jest, by stra ża cy mo gli wejść do bu dyn ku, zna leźć po żar i po -
szko do wa nych lu dzi, a na stęp nie wy pro wa dzić ich na ze wnątrz.
Do te go naj le piej słu żą klat ki scho do we. Dra bi ny i sko ko chro ny są
sprzę tem cza sa mi nie zbęd nym, ale osta tecz ne go za sto so wa nia,
o nie gwa ran to wa nej sku tecz no ści. To z te go po wo du dro gi po ża ro -
we po win ny być pro wa dzo ne od stro ny wejść do bu dyn ku. Ma ło te -
go – wyj ścia z obiek tów bu dow la nych po win ny mieć po łą cze nie
z dro gą po ża ro wą doj ściem o sze ro ko ści mi ni mal nej 1,5 m i dłu go ści
nie więk szej niż 50 m, w spo sób za pew nia ją cy do tar cie bez po śred -
nio lub dro ga mi ewa ku acyj ny mi do każ dej stre fy po ża ro wej w tych
obiek tach. 

W bu dyn kach wy so kich, a ko niecz nie w wy so ko ścio wych, mu szą
zna leźć się dźwi gi dla ekip ra tow ni czych. Każ dy ta ki dźwig po wi nien
mieć po łą cze nie z dro gą po ża ro wą doj ściem, przy czym wy mie nio na
dłu gość doj ścia (50 m) po win na obej mo wać rów nież dro gę ewa ku -
acyj ną w bu dyn ku. Czy li prze pi sy za pew nia ją, by dy stans dla stra ża -
ków mię dzy sa mo cho dem a dźwi giem nie był mę czą cy i by w dro dze
do nie go nie mu sie li klu czyć. 

Au to rzy prze pi su o dro gach po ża ro wych sta ra li się moc no o to, by był
on jak naj bar dziej ela stycz ny. W związ ku z tym zna la zły się w nim za pi sy,
któ re po zwa la ją nie mal że na od stą pie nie od pod sta wo wych, czy tel nych
wy ma gań do ty czą cych dróg po ża ro wych – aby ta dro ga by ła. Od stą pie -
nie do ty czy opi sa nych wy żej wa run ków prze bie gu dro gi wzdłuż dłuż sze -
go bo ku bu dyn ku od stro ny wejść do nie go, wy so ko ści prze szkód mię dzy
dro gą a bu dyn kiem, do stę pu do czę ści ele wa cji oraz od le gło ści od bu dyn -
ku. Trze ba za to w chro nio nym bu dyn ku speł nić łącz nie trzy wa run ki. Nie -
ste ty – prze pis „wy łą cza ją cy” nie jest kla row ny i z wy jąt kiem pkt 3 nie ła two
go za sto so wać. Oto on w brzmie niu ory gi nal nym. 

§ 12.6. Wy ma gań, o któ rych mo wa w ust. 2 i 3, nie sto su je się, gdy są speł -
nio ne łącz nie na stę pu ją ce wa run ki:

1) w bu dyn ku o wię cej niż trzech kon dy gna cjach nad ziem nych, na każ dej
kon dy gna cji po wy żej trze ciej nad ziem nej, do wy so ko ści 25 m, każ da klat ka
scho do wa słu żą ca ewa ku acji ma okno dla ekip ra tow ni czych, umoż li wia ją ce
do stęp z ze wnątrz przez otwór o dol nej kra wę dzi po ło żo nej nie wy żej niż 90 cm
nad po zio mem po sadz ki oraz o wy so ko ści i sze ro ko ści od po wied nio co naj -
mniej 110 cm i 60 cm, lub ma za pew nio ne do tar cie do ta kie go okna po zio mą
dro gą ewa ku acyj ną o dłu go ści nie prze kra cza ją cej 50 m;

2) dro ga po ża ro wa jest do pro wa dzo na do bu dyn ku tak, że jej naj bliż sza
kra wędź jest od da lo na o 5-10 m od rzu tu pio no we go na po ziom te re nu każ -
de go z okien, o któ rych mo wa w pkt 1, a mię dzy tą dro gą i wy mie nio ny mi
okna mi nie wy stę pu ją sta łe ele men ty za go spo da ro wa nia te re nu lub drze wa
o wy so ko ści prze kra cza ją cej 3 m, unie moż li wia ją ce do tar cie do tych okien
za po mo cą pod no śni ków i dra bin me cha nicz nych;

3) okno, o któ rym mo wa w pkt 1, jest ozna ko wa ne od we wnątrz zna kiem
bez pie czeń stwa „nie za sta wiać”, a z ze wnątrz – zna kiem bez pie czeń stwa od -
po wied nim do spo so bu, w ja ki moż na do stać się do wnę trza bu dyn ku, zgod -
nie z Pol ską Nor mą do ty czą cą zna ków bez pie czeń stwa.

Prze jezd ność dro gi po ża ro wej
Nie cho dzi tyl ko o to, by móc na dro gę po ża ro wą wje chać. Ta ka sy -

tu acja gro zi ła by za kor ko wa niem sa mo cho dów po żar ni czych, co by
z nich czy ni ło sprzęt bez u ży tecz ny. Mu si być moż li wość za wró ce nia
lub wy jaz du al bo po je cha nia da lej, do in nej dro gi ko mu ni ka cyj nej.
Prze cież do wo że nie wo dy jest jed nym z ele men tów tak ty ki ga sze nia
po ża rów, po dob nie jak ma new ro wa nie si ła mi. Zmo rą przy po ża rach
miej skich jest brak miej sca dla dra bi ny me cha nicz nej. 

Sze ro kość i na chy le nie
W bez po śred nim są siedz twie chro nio ne go obiek tu i na od cin kach

o dłu go ści 10 m od tych miejsc oraz od miejsc za pew nia ją cych do jazd
i wy jazd (np. pla ców ma new ro wych, wjaz dów na dzie dziń ce) mi ni mal -
na sze ro kość dro gi po ża ro wej po win na wy no sić co naj mniej 4 m, a jej
na chy le nie po dłuż ne nie mo że prze kra czać 5%. To sa mo wy ma ga nie
do ty czy jej prze bie gu na dłu go ści 15 m w są siedz twie okien ewa ku -
acyj nych (wy ma ga nie ła go dzą ce, uka za ne w ram ce). 

Po za ty mi miej sca mi dro ga mo że być węż sza – 3,5 m w mia stach
i dal szym są siedz twie bu dyn ków, dla któ rych kry te rium do pro wa dze -
nia dro gi po ża ro wej jest gę stość ob cią że nia ognio we go lub za gro że -
nie wy bu chem. Na te re nach wiej skich dro ga po za bez po śred nim
są siedz twem obiek tów chro nio nych mo że na to miast mieć sze ro -
kość 3 m. 

Ma new ro wa nie
Za sa dą jest, by dro ga po ża ro wa za pew nia ła prze jazd bez co fa nia

lub by ła za koń czo na pla cem ma new ro wym o wy mia rach 20 x 20 m.
Ale i od tej za sa dy prze pi sy czy nią wy ją tek, ma ją cy pod ło że wy łącz -
nie eko no micz ne: do pusz cza się wy ko na nie od cin ka dro gi po ża ro wej
o dłu go ści nie więk szej niż 15 m, z któ re go wy jazd jest moż li wy je dy -
nie przez co fa nie po jaz du.

Wy bit nie „ma new ro wym” prze pi sem jest na kaz, by naj mniej szy
pro mień ze wnętrz ne go łu ku dro gi po ża ro wej wy no sił nie mniej
niż 11 m. Brzmie nie prze pi su mo że su ge ro wać, że łu ki ze wnętrz ne
dróg po ża ro wych są więk sze, a cza sa mi zbli żo ne do 11 m. Prak ty ka
wy glą da ina czej, wy jąt kiem jest więk szy pro mień. 

W prze pi sie tym kry je się pu łap ka dla współ cze snych po jaz dów,
a zwłasz cza dla pro du cen tów pod wo zi, na któ rych ka ro su je się sa -
mo cho dy po żar ni cze. Teo re tycz nie wszyst kie one miesz czą się 
w łu kach 11 m. W prak ty ce przy po ko ny wa niu za krę tów czę ści nie -
któ rych z nich wy sta ją po za ten wy miar, na po ty ka jąc prze szko dy
w po sta ci słup ków, pni drzew, mur ków czy na wet hy dran tów. 
Za tem przy za ku pach sa mo cho dów, zwłasz cza do dzia łań w mia -
stach o sta rej za bu do wie, na le ży zwra cać uwa gę na ten wła śnie ele -
ment, bo mo że się oka zać, że do po ża ru nie do je dzie my, mi mo
teo re tycz ne go speł nie nia prze pi su za rów no przez po jazd, jak i przez
dro gę po ża ro wą. 

Wjaz dy i prze jaz dy 
Mi mo wie lu zła go dzeń, kom pli ku ją cych czy ta nie prze pi su, ale też

po zwa la ją cych na je go za sto so wa nie bez bu rze nia do tych cza so wej
za bu do wy, czę sto oka zu je się, że trze ba do pro wa dzić dro gę po ża ro -
wą na ja kiś dzie dzi niec, za mknię te po dwór ko, osie dle lub tar go wi sko.
Wa run ki w tym za kre sie są na stę pu ją ce:

– wy so kość prze jaz du nie mniej sza niż 4,2 m, a w bu dow nic twie
jed no ro dzin nym 3,2 m,

– sze ro kość prze jaz du nie mniej sza niż 3,6 m, w tym sze ro kość jezd -
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ni co naj mniej 3 m, a je śli jezd nia jest od dzie lo na od chod ni ka słu pa -
mi lub ścia na mi, jej sze ro kość nie mo że być mniej sza niż 3,6 m,

– od le głość mię dzy prze jaz da mi na je den dzie dzi niec nie więk sza
niż 150 m.

Je że li prze jazd jest wy ko rzy sty wa ny ja ko sta łe przej ście dla pie -
szych, na le ży za pew nić do dat ko wo chod nik o sze ro ko ści co naj -
mniej 1 m.

Wia duk ty, es ta ka dy, przej ścia i in ne po dob ne urzą dze nia lub sta łe
ele men ty usy tu owa ne po nad dro ga mi po ża ro wy mi po win ny mieć
prze świt o wy so ko ści i sze ro ko ści nie mniej szej niż 4,5 m.

Na wy dzie lo ny te ren o po wierzch ni prze kra cza ją cej 5 ha, na któ -
rym znaj du ją się obiek ty, do któ rych na le ży do pro wa dzić dro gę po -
ża ro wą, oraz na pla ce tar go we i wy sta wo we o ta kiej po wierzch ni
na le ży za pew nić co naj mniej dwa wjaz dy, od le głe od sie bie o co naj -
mniej 75 m. 

No śność dro gi po ża ro wej
Wszyst kie te wy mia ry i od le gło ści by ły by na nic, gdy by się oka za -

ło, że sa mo chód po żar ni czy na dro gę po ża ro wą co praw da wje chał,
ale za ko pał się w niej po osie. Dro ga mu si go unieść, szcze gól nie
w miej scu, gdzie ma się za trzy mać i dzia łać, co zwy kle wią że się z roz -
la niem wo dy, a więc po ten cjal nym zmięk cze niem na wierzch ni jezd -
ni. W tym za kre sie wy ma ga nia są dwo ja kie – in ne dla te re nów
miej skich i po za miej skich. Jed na ko wo wy so kie są dla obiek tów, dla
któ rych kry te rium do pro wa dze nia dro gi jest li cze nie gę sto ści ob cią -
że nia ognio we go, po wierzch ni i wy stę po wa nie stref za gro że nia wy -
bu chem, na wet je śli są zlo ka li zo wa ne po za gra ni ca mi miast.
Przy wyż szych wy ma ga niach dro ga po ża ro wa po win na umoż li wiać
prze jazd po jaz dów o na ci sku osi na na wierzch nię jezd ni co naj -
mniej 100 kN (ki lo niu to nów). Przy wy ma ga niach niż szych po win na
umoż li wiać prze jazd po jaz dów o na ci sku osi na na wierzch nię jezd ni
co naj mniej 50 kN. 

War to za uwa żyć, że na ka zu jąc okre ślo ną no śność dro gi po ża ro wej,
prze pi sy nie sta no wią o nic ma te ria łach, z ja kich na le ża ło by ją zbu do -
wać. Za tem dro ga wca le nie mu si mieć na wierzch ni as fal to wej. Mo że
mieć i grun to wą – by le za pew nia ła od po wied nią no śność. 

Ozna ko wa nie
Dro gę po ża ro wą na le ży od po wied nio ozna ko wać. Je śli cho dzi

o po żar ni cze ta bli ce in for ma cyj ne, bę dzie to uni wer sal ny znak „nie za -
sta wiać” z pod pi sem „dro ga po ża ro wa”. Ale to nie wszyst ko. Pry wat ni
wła ści cie le, a zwy kle dro gi po ża ro we wio dą przez ta kie grun ty, mo gą
i po win ni za sto so wać zna ki ru chu dro go we go, jak za kaz par ko wa nia.
Za sad ni czym pro ble mem jest prze cież nie tyl ko brak dróg po ża ro -
wych, ale i ich za sta wia nie po jaz da mi. Pod tym wzglę dem sy tu acja
wy glą da fa tal nie, zwłasz cza w za bu do wie miesz ka nio wej wie lo ro dzin -
nej z lat PRL-u. Nie ste ty, bi lans ro dzin ny 2 + 1 (dwa sa mo cho dy + jed -
no dziec ko) bar dzo sprzy ja roz wo jo wi po ża rów. 

Ozna ko wa nie dro gi po ża ro wej po zwa la na eg ze kwo wa nie za ka zu
par ko wa nia przez służ by upraw nio ne do na kła da nia grzy wien w dro -
dze man da tu kar ne go. Z dru giej stro ny utrud nie nie dzia łań stra ża -
kom, a w kon se kwen cji czyjś uszczer bek na zdro wiu lub śmierć, mo że
być po wo dem rosz czeń od szko do waw czych.

Wa run ki za mien ne
By wa ją sy tu acje, że zgod nej prze pi sa mi dro gi po ża ro wej ni jak nie

da się do pro wa dzić do bu dyn ku. Wów czas po zo sta je sko rzy stać z furt -

REKLAMA

ki, ja ką da ją prze pi sy rów nież i na ta ką oko licz ność. Tak jak w in nych
dzia łach ochro ny prze ciw po ża ro wej, tak że w dzie dzi nie dróg po ża ro -
wych ma ją za sto so wa nie prze pi sy o wa run kach za mien nych. Np. nie
ma dro gi, to mo że na le ży wy po sa żyć bu dy nek w ja kieś urzą dze nie
prze ciw po ża ro we, nie wy ma ga ne wo bec nie go prze pi sa mi? 

Pra wo w tym za kre sie wy glą da na stę pu ją co. 
W szcze gól nie uza sad nio nych przy pad kach, gdy speł nie nie wy ma -

gań do ty czą cych do pro wa dze nia dro gi po ża ro wej do obiek tu bu dow la -
ne go jest nie moż li we ze wzglę du na lo kal ne uwa run ko wa nia lub jest
uza sad nio ne przy ję cie in nych roz wią zań, na wnio sek wła ści cie la bu dyn -
ku, obiek tu bu dow la ne go lub te re nu do pusz cza się sto so wa nie roz wią -
zań za mien nych za pew nia ją cych nie po gor sze nie wa run ków ochro ny
prze ciw po ża ro wej obiek tu, uzgod nio nych z wła ści wym miej sco wo ko -
men dan tem wo je wódz kim Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.

Na le ży jed nak mieć na wzglę dzie po czą tek prze pi su: „w szcze -
gólnie uza sad nio nych przy pad kach”. Prak ty ka wy ka zu je, że w na zbyt
wie lu przy pad kach za po mi na się, iż po win ny być szcze gól nie uza sad -
nio ne. 

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

Przypisy
[1] §§ 12-17 roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji z dnia 16 czerw -
ca 2003 r. w spra wie prze ciw po ża ro we go za opa trze nia w wo dę oraz dróg po ża ro wych 
(DzU nr 121, poz. 1139).
[2] § 209 ust. 2 pkt 1 i 2 roz po rzą dze nia mi ni stra in fra struk tu ry z dnia 12 kwiet nia 2002 r.
w spra wie wa run ków tech nicz nych, ja kim po win ny od po wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie
(DzU z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.)



e dług roz po rzą dze nia mi ni -
stra spraw we wnętrz nych i ad -
mi ni stra cji z dnia 3 lip ca 2017 r.

w spra wie szcze gó ło wej or ga ni za cji kra jo -
we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go do
za dań KDR na le ży:
� wy da wa nie roz ka zów lub po le ceń oraz
kon tro la ich wy ko na nia,
� nad zo ro wa nie re ali za cji za sad i pro ce dur
ra tow ni czych uję tych w pla nach ra tow ni -
czych,
� ostrze ga nie o ro dza jach i za się gu za gro -
że nia oraz ewen tu al nym stop niu ry zy ka
pla no wa ne go dzia ła nia ra tow ni cze go.

Kie ru jąc dzia ła niem ra tow ni czym, na le -
ży brać pod uwa gę ro dzaj i ska lę zda rze nia,
licz bę osób po szko do wa nych lub bez po -
śred nio za gro żo nych, wy stę pu ją ce za gro -
że nia oraz pro gno zy ich roz wo ju.

Jak za tem po win no wy glą dać przy go -
to wa nie do wła ści we go peł nie nia tej funk -
cji? Za sad ni czo pod sta wo we za gad nie nia
po ru sza ne są pod czas na uki w szko łach
aspi ran tów Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
oraz w Szko le Głów nej Służ by Po żar ni czej.
Ab sol wen ci tych pla có wek w chwi li ich
ukoń cze nia na by wa ją upraw nie nia do kie -
ro wa nia dzia ła nia mi ra tow ni czy mi sto sow -
nie do uzy ska nych kwali fi ka cji. Czy jed nak
na by ta w pro ce sie edu ka cji wie dza i umie -

jęt no ści są wy star cza ją ce w per spek ty wie
wie lo let niej służ by? Od po wiedź na su wa
się sa ma. Roz wój za wo do wy po wi nien być
cią gły, choć by ze wzglę du na spe cy fi kę za -
gro żeń na te re nie po szcze gól nych po wia -
tów i wy ni ka ją cą z niej czę sto tli wość wy-
stę po wa nia sy tu acji nie bez piecz nych, do
któ rych trze ba do sto so wać dzia ła nia ra -
tow ni cze. 

Nie zwy kle istot ne jest do sko na le nie za -
wo do we w po szcze gól nych ko men dach
po wia to wych i miej skich PSP, któ re bez po -
śred nio nad zo ru ją stan przy go to wa nia za -
wo do we go pod le głych stra ża ków. Za gad-
nie nie kie ro wa nia dzia ła nia mi ra tow ni czy -
mi jest nie zwy kle roz bu do wa ne – obej mu -
je te ma ty kę za rów no czy sto ope ra cyj ną, jak
i pre wen cyj ną, za gad nie nia BHP czy re gu -
la cje for mal no praw ne okre śla ją ce ra my or -
ga ni za cyj ne dzia łań ra tow ni czych. 

W za leż no ści od po zio mu dzia ła nia ra -
tow ni cze, zgod nie z obo wią zu ją cym w tym
za kre sie roz po rzą dze niem [1], dzie li my na
trzy po zio my:
� in ter wen cyj ny, 
� tak tycz ny, 
� stra te gicz ny.

Ni niej szy ar ty kuł po świę co ny jest przy -
go to wa niu funk cjo na riu szy PSP do po dej -
mo wa nia dzia łań ra tow ni czych na po -

zio mie in ter wen cyj nym, do ty czy go bo -
wiem 90% dzia łań ra tow ni czych na te re nie
każ de go z po wia tów. Czę sto myl nie mó wi
się o nim, że jest naj ła twiej szy – dzie je się
tak dla te go, że obej mu je on dzia ła nia po -
cząt ko we każ dej ak cji ra tow ni czej. 

Cze go bra ku je w do sko na le -
niu za wo do wym?
Przy go to wa nie osób funk cyj nych

do po dej mo wa nia dzia łań ra tow ni czych
jest kwe stią bar dzo in dy wi du al ną. W ska li
kra ju do sko na le nie za wo do we stra ża ków
JRG re ali zo wa ne jest w zróż ni co wa ny spo -
sób. Ana li zu jąc do świad cze nia funk cjo na -
riu szy PSP pro wa dzą cych dzia ła nia ra-
tow ni cze w aspek cie przy go to wa nia za wo -
do we go przy szłych i obec nych KDR, moż -
na wska zać kil ka ob sza rów, któ re wy ma-
ga ją po pra wy.

Brak za jęć, pod czas któ rych oma wia -
ne są for mal no praw ne aspek ty or ga ni -
za cji dzia łań ra tow ni czych

Pro blem ten po wo du je du że zróż ni co -
wa nie po zio mu wie dzy na wet wśród funk -
cyj nych tej sa mej JRG, co z ko lei prze kła da
się na zna czą ce dys pro por cje w spraw no ści
po dej mo wa nia dzia łań ra tow ni czych. Or -
ga ni za cja ta kich za jęć po mo gła by zni we lo -
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wać nie do sko na ło ści prze ka zu in for ma cji
po mię dzy po szcze gól ny mi ko mór ka mi or -
ga ni za cyj ny mi w służ bie i uzu peł nić wie dzę
funk cjo na riu szy na te mat obo wią zu ją cych
ak tów praw nych, za sad i pro ce dur ra tow ni -
czych itp., fi nal nie zwięk sza jąc ich wie dzę
i pew ność co do za kre su za dań KDR.

Zde cy do wa nie zbyt ma ła licz ba za jęć,
pod czas któ rych funk cjo na riu sze, szcze -
gól nie po skom pli ko wa nych ak cjach ra -
tow ni czo -ga śni czych, do ko nu ją oce ny
sku tecz no ści pod ję tych dzia łań

W tym punk cie nie cho dzi o ana li zę da -
ne go zda rze nia, lecz o je go omó wie nie
w gro nie do wód ców wszyst kich zmian
służ bo wych da nej JRG i kon struk tyw ną
oce nę pod ję tych dzia łań, z ukie run ko wa -
niem dys ku sji na po pra wę ich sku tecz no ści.
Czę sto wy ni kiem ta kich spo tkań jest uświa -
do mie nie so bie trud nych do za uwa że nia
pod czas ak cji błę dów, któ rych moż na by ło
unik nąć i któ re z pew no ścią ła twiej bę dzie
wy eli mi no wać w przy szło ści, je śli do ko na -
na zo sta nie rze tel na oce na prze pro wa dzo -
nych dzia łań.

Zbyt ma ła licz ba szko leń do wód ców
po zio mu in ter wen cyj ne go pro wa dzo -
nych przez prze ło żo nych – za stęp cę lub
ko men dan ta po wia to we go/miej skie go
PSP 

Pod czas oma wia nych za jęć po win ny
być wy ja śnia ne spo so by po stę po wa nia
pod czas zda rzeń bądź wy pra co wy wa ne
go to we sche ma ty dzia ła nia pod ką tem
przy szłych ak cji ra tow ni czych. Te go ro dza -
ju szko le nia za sad ni czo zmie nia ją spoj rze -
nie za rów no pod wład nych, jak i prze ło-
żo nych na prze pro wa dzo ne i przy szłe dzia -
ła nia ra tow ni cze.

Nie efek tyw na we wnętrz na we ry fi ka -
cja po zio mu przy go to wa nia po szcze gól -
nych do wód ców do peł nie nia funk cji
KDR 

Aspekt ten nie do ty czy stric te for mal ne -
go przy go to wa nia do peł nie nia tej funk cji,
lecz np. zna jo mo ści te re nu chro nio ne go
(szcze gól nie je śli pro wa dzo ne są na nim
waż ne in we sty cje), a tak że po ten cja łu SIS
na chro nio nym ob sza rze itp. Wpro wa dze -
nie we wnętrz ne go sys te mu we ry fi ka cji po -
zwo li ło by na zwięk sze nie wie dzy wszyst -
kich funk cjo na riu szy upraw nio nych do kie -
ro wa nia dzia ła nia mi ra tow ni czy mi w da nej
jed no st ce.

Nie wy ko rzy sty wa nie po ten cja łu wie -
dzy i do świad cze nia do wód ców peł nią -
cych te funk cje od wie lu lat 

Funk cjo na riu sze z krót szym sta żem czę -
sto ma ją głów nie teo re tycz ne przy go to wa -
nie do po dej mo wa nia dzia łań ra towni-
czych, nie zwe ry fi ko wa ne prak ty ką. Tym cza -
sem w każ dej JRG znaj dzie się jed na lub
wię cej osób, któ re dys po nu ją wie dzą, do -
świad cze niem i umie jęt no ścią dzie le nia się
wia do mo ścia mi – war to wy ko rzy stać ten
po ten cjał.

Nie wy star cza ją ca licz ba szko leń, pod -
czas któ rych do wód cy z krót szym sta -
żem nad zo ro wa ni przez bar dziej do -
świad czo nych ko le gów apli ka cyj nie roz -
wią zu ją da ny pro blem tak tycz ny 

Przy go to wu jąc np. za miar tak tycz ny
do kon kret ne go za ło że nia, oma wia jąc po -
dej mo wa ne dzia ła nia, wska zu jąc upraw -
nie nia, z któ rych sko rzy sta no, po zna jąc
sto sow ną w da nej sy tu acji do ku men ta cję
ope ra cyj ną itp., no wo mia no wa ni bądź
przy szli do wód cy ma ją oka zję do brze po -
znać za kres swo ich przy szłych za dań.

Nie wy star cza ją ca licz ba szko leń z ob -
sa da mi PSK lub MSK 

Pod czas te go ty pu szko leń do wód cy
ma ją moż li wość wza jem ne go wy ja śnie nia
czę sto nie pre cy zyj nie po da wa nych pod -
czas zda rzeń in for ma cji, co mo że za po biec
po wsta wa niu sy tu acji kon flik to wych i na-
dać płyn ność współ pra cy pod czas zda rzeń.
Funk cjo na riu sze peł nią cy służ bę w sta no -
wi sku kie ro wa nia ma ją zaś moż li wość za -
rów no przed sta wie nia swo ich uwag, jak
i po dzie le nia się cen ną wie dzą, przy dat ną
KDR.

Brak lub zbyt ma ła licz ba szko leń 
od by wa nych wspól nie z pod mio ta mi
współ dzia ła ją cy mi z JOP pod czas dzia -
łań ra tow ni czych 

Wśród tych pod mio tów moż na wy mie -
nić po li cję, pro ku ra tu rę, wy dzia ły za rzą dza -
nia kry zy so we go, przed sta wi cie li obro ny
cy wil nej czy in nych in sty tu cji, któ re uczest -
ni czą w or ga ni za cji dzia łań ra tow ni czych
w po szcze gól nych po wia tach. Pod czas te -
go ty pu szko leń moż na wy ja śnić nie do mó -
wie nia po ja wia ją ce się na miej scu ak cji,
po znać wza jem ne ocze ki wa nia oraz rze czy -
wi ste moż li wo ści w aspek cie pro wa dze nia
dzia łań ra tow ni czych, za po znać się z uwa -
run ko wa nia mi na tu ry praw nej, pre cy zu ją -

cy mi za da nia po szcze gól nych in sty tu cji.
Szcze gól nie istot ne jest wy pra co wa nie za -
sad po stę po wa nia w kon kret nych przy pad -
kach – zde cy do wa nie uła twia to funk cjo -
no wa nie i współ pra cę mię dzy in sty tu cjo nal -
ną, szcze gól nie na miej scu zda rze nia. 

Pod su mo wa nie
Od po wied nie przy go to wa nie kie ru ją -

cych dzia ła niem ra tow ni czym prze kła da się
na ja kość i pew ność w dzia ła niu w sy tu -
acjach wy ma ga ją cych po dej mo wa nia na -
tych mia sto wych de cy zji. Trud no ocze ki wać
spraw nie funk cjo nu ją ce go sys te mu ra tow -
ni cze go, je śli je den z je go ele men tów, de
fac to ele ment klu czo wy, nie jest wła ści we
przy go to wa ny do re ali za cji po wie rza nych
za dań. 

Do sko na le nie za wo do we stra ża ków PSP
jest ure gu lo wa ne sto sow ny mi za sa da mi [2],
pre cy zu ją cy mi ogól ne wy mo gi szko le nio -
we wzglę dem funk cjo na riu szy PSP. Na le ży
jed nak pod kre ślić, że ża den do ku ment nie
za stą pi zdro wo roz sąd ko we go po dej ścia
oraz chę ci do po sze rza nia wie dzy i roz wi ja -
nia umie jęt no ści. Roz wa ża jąc kwe stie do -
sko na le nia za wo do we go stra ża ków PSP, nie
moż na ogra ni czać się wy łącz nie sztyw no
do za twier dzo ne go w da nej ko men dzie
rocz ne go pla nu do sko na le nia za wo do we -
go – po wi nien on sta no wić nie zbęd ne mi -
ni mum, a nie wy zna czać gór ne gra ni ce
stan dar dów szko le nio wych w służ bie stra -
ża ka. Nie po sze rza nie spe cja li stycz nej wie -
dzy, nie ana li zo wa nie prze pro wa dzo nych
dzia łań czy też za my ka nie się na to, co no -
we, pro wa dzi nie uchron nie do ob ni ża nia
spraw no ści funk cjo no wa nia ca łe go sys te -
mu ra tow ni cze go.

Zmie nia ją ca się co dzien ność to no we
wy zwa nia, no we za gro że nia i co za tym
idzie – no we roz wią za nia, lecz aby by ły one
sku tecz ne, mu szą być do sto so wa ne do ak -
tu al nych uwa run ko wań.

mł. bryg. Przemysław Berus 
jest głównym specjalistà w Wydziale

Kształcenia SA PSP w Poznaniu

Przy pi sy
[1] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi -
ni stra cji z dnia 3 lip ca 2017 r. w spra wie szcze gó ło wej or -
ga ni za cji kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go 
(DzU z 2017 r. poz. 736 i 1169).
[2] Za sa dy or ga ni za cji do sko na le nia za wo do we go w PSP,
War sza wa 2016.
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a stę py Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
pro wa dzą ak cje ra tow ni cze, któ re
z uwa gi na czas ich trwa nia dzie lą

się na krót ko trwa łe i dłu go trwa łe. Ce zu rę
sta no wi w tym przy pad ku 6 godz. Stan
praw ny w kwe stii za bez pie cze nia dłu go -
trwa łych ak cji ra tow ni czych re gu lu je roz po -
rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych
i ad mi ni stra cji z dnia 11 grud nia 1997 r.
w spra wie dłu go trwa łych ak cji ra tow ni -
czych, szcze gó ło wych norm, za sad i wa run -
ków otrzy my wa nia wy ży wie nia w cza sie
tych ak cji oraz ćwi czeń lub szko le nia przez
stra ża ków Pań stwo wej Stra ży Po żar nej lub
in ne oso by bio rą ce w nich udział, a tak że
przy pad ków, w któ rych wy pła ca się rów no -
waż nik pie nięż ny w za mian za przy słu gu ją -
ce wy ży wie nie, spo so bu usta la nia je go
wy so ko ści oraz szcze gó ło wych za sad wy pła -
ca nia (DzU z dnia 29 grud nia 1997 r.). Prze -
pi sy szcze gó ło wo okre śla ją, ja kie dzia ła nia
wpi su ją się w de fi ni cję dłu go trwa łej ak cji 
ra tow ni czej, opi su ją za sa dy udzia łu jed no -
stek PSP w te go ro dza ju dzia ła niach oraz ro -
dzaj za dań, któ re za stę py PSP mo gą
re ali zo wać. 

Ten akt praw ny sta no wi pod sta wę
do okre śla nia upraw nień i obo wiąz ków jed -
no stek PSP w sy tu acjach kry zy so wych, jed -
nak nie po dej mu je kwe stii wy ko rzy sta nia
za so bów te re no wych do ich za bez pie cze nia
lo gi stycz ne go w dłu go trwa łych ak cjach 
ra tow ni czych.

Za bez pie cze nie lo gi stycz ne
jed no stek PSP – czym jest?
Tym mia nem okre śla się za spo ka ja nie po -

trzeb sta łych i zmien nych jed no stek PSP
w trak cie zwal cza nia przez nie wszel kie go ro -
dza ju za gro żeń. Pod czas du żych ak cji ra tow -
ni czych or ga ni zo wa ne w ra mach za bez-
pie cze nia lo gi stycz ne go do sta wy za opatrze -
nia i świad czo ne usłu gi po win ny uwzględ -
niać spe cy fi kę pro wa dzo nych dzia łań. 

Za so by te re no we to okre ślo ne zdol no ści
wy ko naw cze tkwią ce w po ten cja le ludz kim,
za so bach za opa trze nio wych oraz usłu go -
wych (lo gi stycz nych i me dycz nych), któ re
moż na wy ko rzy stać m.in. do za bez pie cze nia
lo gi stycz ne go ak cji ra tow ni czych, w tym róż -
ne go ro dza ju ak cji pro wa dzo nych przez jed -
nost ki PSP. Za so by te po strze ga ne są ja ko
waż ne źró dła środ ków za opa trze nia oraz
usług lo gi stycz nych i usług (po mo cy) me -
dycz nych, któ re wspie ra ją eta to wy po ten cjał
lo gi stycz ny i me dycz ny PSP. Skła da się na nie
po ten cjał ludz ki, za opa trze nio wy (środ ki za -
opa trze nia) oraz usłu go wy (w za kre sie usług
lo gi stycz nych i usług me dycz nych), któ re
moż na po zy ski wać (na pod sta wie wcze śniej
za war tych umów i po ro zu mień) w re jo nach
(na ob sza rach lub w ich po bli żu) pro wa dze -
nia ak cji ra tow ni czych. Za so by te re no we
mo gą być wy ko rzy sty wa ne do za spo ko je nia
za rów no sta łych, jak i zmien nych po trzeb 
lo gi stycz nych i me dycz nych.

Za bez pie cze nie lo gi stycz ne jed no stek
PSP w dłu go trwa łych ak cjach ra tow ni czych
obej mu je do sta wy środ ków za opa trze nia
oraz usłu gi lo gi stycz ne i usłu gi (po moc) me -
dycz ne. Wśród pod sta wo wych środ ków za -
opa trze nia, nie za leż nych od ro dza ju pro -

wa dzo nych ak cji i sto so wa nych tech nik ra -
tow ni czych, wy róż nić mo że my:
� wo dę pit ną,
� wo dę do ce lów go spo dar czych i ga śni -
czych,
� ar ty ku ły żyw no ścio we
� spe cja li stycz ne środ ki za opa trze nia
� ma te ria ły me dycz ne (ze sta wy ra tow ni cze)
� czę ści za mien ne,
� pa li wa, sma ry i ole je.

W za kre sie świad czo nych na rzecz jed no -
stek PSP usług lo gi stycz nych moż na wy mie -
nić:
� usłu gi trans por to we (do wóz, ewa ku acja),
� usłu gi re mon to we po jaz dów i sprzę tu
tech nicz ne go,
� usłu gi go spo dar czo -by to we (ga stro no -
micz ne, kwa te run ko we, ką pie lo we i han dlo -
we).

Ostat nią gru pą świad czo nych usług są
usłu gi me dycz ne, któ re obej mu ją:
� po moc przed le kar ską (pierw szą po moc,
kwa li fi ko wa ną pierw szą po moc, me dycz ne
czyn no ści ra tun ko we), 
� pierw szą po moc le kar ską (re ali zo wa ną
przez le ka rzy pod sta wo wej opie ki me dycz -
nej, po win na zo stać udzie lo na przed upły -
wem go dzi ny od chwi li wy pad ku/ura zu). 
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Pro ble my lo gi stycz ne 
– przy kła dy 
Na pod sta wie em pi rycz nych ba dań naj -

więk szych dłu go trwa łych ak cji ra tow ni czych
w Pol sce (prze pro wa dzo nych przez jed ne go
z au to rów ar ty ku łu na pod sta wie an kiet
i wy wia dów z eks per ta mi) w ob sza rze za bez -
pie cze nia lo gi stycz ne go zi den ty fi ko wa no
nie do stat ki, któ re wy ma ga ją na pra wy.

Po żar w Kuź ni Ra ci bor skiej
� brak sys te mu, któ ry ogra ni czał by nie pra -
wi dło wo ści w wy da wa niu żyw no ści – pod -
sta wę sta no wi ło za ufa nie do lu dzi;
� brak łącz no ści z do wód ca mi od cin ków
bo jo wych, utrud nia ją cy dzia ła nia lo gi stycz -
ne;
� brak w dys po zy cji kwa ter mi strza ak cji ra -
tow ni czej od po wied nich po jaz dów do do -
wo zu żyw no ści na od cin ki bo jo we;
� roz człon ko wa nie sił ra tow ni czych z jed -
ne go wo je wódz twa na kil ku od cin kach bo -
jo wych;
� ko niecz ność wy da wa nia po sił ków po -
za głów nym miej scem dys try bu cji żyw no ści;
� nie przy go to wa nie jed no stek PSP nie któ -
rych wo je wództw do pro wa dze nia wie lo -
dnio wej ak cji ra tow ni czej (przy by ły bez
za ple cza kwa ter mi strzow skie go, któ re
umoż li wi ło by przy naj mniej roz dział i spo -
żywa nie go rą cych po sił ków);
� brak wy zna czo ne go miej sca na wy po czy -
nek dla ra tow ni ków (każ dy ra tow nik or ga ni -
zo wał je we wła snym za kre sie);
� brak od po wied nich po jaz dów do trans -

por tu me dycz ne go w trud nych wa run kach
te re no wych;
� brak pro ce dur do ty czą cych or ga ni za cji
za bez pie cze nia lo gi stycz ne go dłu go trwa -
łych ak cji ra tow ni czych, a w ich ra mach za -
bez pie cze nia lo gi stycz ne go uczest ni czą cych
w dzia ła niach jed no stek PSP.

Po wódź w 1997 i 2010 r.*
� pro ble my z za kwa te ro wa niem ra tow ni -
ków, któ rzy bra li udział w dzia ła niach ra tow -
ni czych;
� utrud nio ny do stęp do pro fe sjo nal nych
usług me dycz nych – na miej scu dzia łań
moż li we by ło je dy nie udzie le nie pierw szej
po mo cy; 
� brak spe cja li stów w dzie dzi nie po zy ski -
wa nia za so bów te re no wych pod czas ak cji
ra tow ni czych;
� brak od po wied nie go sprzę tu do pro wa -
dze nia dzia łań ra tow ni czych, np. ubrań
ochron nych nie zbęd nych pod czas ak cji po -
wo dzio wych;
� utrud nie nia w łącz no ści prze wo do wej
i bez prze wo do wej.

Ka ta stro fa bu dow la na 
w Cho rzo wie w 2006 r.

� brak w wy po sa że niu sprzę tu spe cja li -
stycz ne go nie zbęd ne go do wy ko ny wa nia
dzia łań ra tow ni czych (pi la rek, tar czy, agre -
ga tów);
� brak na miej scu zda rze nia psy cho lo ga,
któ ry udzie lił by po mo cy ra tow ni kom oraz
człon kom ro dzin osób po szko do wa nych
w cza sie ka ta stro fy bu dow la nej;
� brak po dzia łu kom pe ten cji w po zy ski wa -
niu za so bów te re no wych mię dzy or ga na mi
kie row ni czy mi PSP i te re no wy mi or ga na mi
ad mi ni stra cji pu blicz nej;
� brak gra ty fi ka cji dla pod mio tów go spo -
dar czych za utrzy my wa nie go to wo ści do re -
ali za cji do staw środ ków za opa trze nia oraz
świad cze nie usług lo gi stycz nych na rzecz
jed no stek PSP;
� dłu gi czas uru cha mia nia do staw środ ków
za opa trze nia i świad cze nia usług przez pod -
mio ty go spo dar cze oraz kło po ty z ich eg ze -
kwo wa niem w week en dy;
� opóź nie nia w do sta wach środ ków za -
opa trze nia i świad cze niu usług lo gi stycz -

nych przez pod mio ty go spo dar cze, m.in.
na sku tek bra ku praw nych re stryk cji za nie -
wła ści wą re ali za cję kon trak tu.

Pro ble my, któ re wy stą pi ły w przy pad ku
wię cej niż jed nej z ana li zo wa nych dłu go -
trwa łych ak cji ra tow ni czych, to:
� brak roz wią zań praw nych i fi nan so wych
oraz pro ce dur umoż li wia ją cych spraw ne po -
zy ski wa nie za so bów do stęp nych na miej scu
na po trze by or ga ni za cji za bez pie cze nia lo -
gi stycz ne go jed no stek PSP (wszyst kie z wy -
mie nio nych ak cji);
� brak wcze śniej szych wzor ców i do świad -
cze nia do wód ców w za kre sie pro wa dze nia
tak du żej ak cji ra tow ni czej (po żar w Kuź ni
Ra ci bor skiej, po wo dzie);
� pro blem z na pra wą uszko dzo nych po jaz -
dów i sprzę tu tech nicz ne go z uwa gi na du -
żą róż no rod ność ich ma rek i ty pów, któ ra
bar dzo kom pli ko wa ła lub wręcz unie moż li -
wia ła ter mi no we do sta wy czę ści za mien -
nych (po wo dzie, ka ta stro fa bu dow la na
w Cho rzo wie).

Głów ne trud no ści w pro wa dze niu wy -
mie nio nych ak cji ra tow ni czych spo wo do wa -
ne by ły bra kiem od po wied nich re gu la cji
praw nych i usta leń nor ma tyw nych do ty czą -
cych fi nan so wa nia ak cji ra tow ni czych, po -
dzia łu kom pe ten cji mię dzy or ga na mi
kie row ni czy mi PSP i te re no wy mi or ga na mi
ad mi ni stra cji pu blicz nej, współ pra cy z pod -
mio ta mi go spo dar czy mi, pro ce dur roz li cza -
nia się pod mio tów ra tow ni czych z zu ży tych
za so bów lo gi stycz nych oraz re gu la cji płat -
no ści za po zy ska ne z go spo dar ki na ro do wej
za so by lo gi stycz ne. Istot nym utrud nie niem
był tak że brak pro ce dur usta la nia kosz tów
po nie sio nych przez pod mio ty go spo dar cze
pod czas świad cze nia tzw. nie wy mier nych
usług lo gi stycz nych czy ko niecz ność ści słe -
go prze strze ga nia po sta no wień usta wy 
o za mó wie niach pu blicz nych itp.

Pro po zy cje roz wią zań 
Sku tecz ność pro wa dze nia ak cji ra tow ni -

czych w du żej mie rze za le ży od za bez pie -
cze nia lo gi stycz ne go dzia łań ra tow ni czych.
W związ ku z tym w ce lu wy eli mi no wa nia
pro ble mów, któ re wy stę po wa ły do tej po -
ry, na le ży roz wa żyć na stę pu ją ce roz wią za -
nia:
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� Pre cy zyj ne okre śle nie moż li wo ści i pro ce -
dur pla no wa nia wy ko rzy sta nia za so bów do -
stęp nych na miej scu w ce lu za bez pie cze nia
lo gi stycz ne go jed no stek PSP w dłu go trwa -
łych ak cjach ra tow ni czych.
� Opra co wa nie pla nów wy ko rzy sta nia za -
so bów do stęp nych na miej scu, np. sta cji pa -
li wo wych, szkół, re stau ra cji, ja ko czę ści
skła do wej pla nów ra tow ni czych.
� Umo wy cy wil no praw ne z pod mio ta mi
go spo dar czy mi po win ny gwa ran to wać do -
stęp ność usług (np. szko ły – miej sca noc le -
go we) do za bez pie cze nia lo gi stycz ne go
jed no stek PSP nie póź niej niż w dru gim dniu
ak cji ra tow ni czej.
� Sta łe do sko na le nie pro ce dur za wie ra nia
przez ko men dy PSP z pod mio ta mi go spo -
dar czy mi umów cy wil no praw nych na wy ko -
rzy sta nie za so bów te re no wych, któ re umo-
ż li wią ter mi no we do sta wy środ ków za opa -
trze nia oraz świad cze nie usług lo gi stycz nych
i me dycz nych o każ dej po rze dnia i no cy,
w week en dy, dni świą tecz ne itp.
� Wy zna cze nie i szko le nie osób, któ re bę -
dą zaj mo wa ły się ko or dy na cją za bez pie cze -
nia lo gi stycz ne go jed no stek PSP.
� Ba zy sprzę tu spe cja li stycz ne go na le ży
przy sto so wać do spe cy fi ki wy stę pu ją cych
oraz moż li wych zda rzeń w da nym re jo nie
(np. po wo dzi).
� Zwięk sze nie efek tyw no ści wy ko rzy sta nia
sys te mu kon te ne ro we go na po trze by dłu -
go trwa łych dzia łań ra tow ni czych. W obec -
nie funk cjo nu ją cych roz wią za niach do ty-
czą cych pla no wa nia i za rzą dza nia ope ra cyj -
ne go roz miesz cze niem kon te ne rów po żar -
ni czych bra ku je ja snych ure gu lo wań praw -
nych po zwa la ją cych na two rze nie spój ne go
sys te mu na te re nie ca łe go kra ju. Wi docz ne
jest to przede wszyst kim w kon tek ście wy -
po sa że nia po szcze gól nych wo je wództw
w ele men ty sys te mu kon te ne ro we go. War -
to za sta no wić się na stwo rze niem nor ma ty -
wu wy po sa że nia baz kon te ne ro wych
na te re nie kra ju okre ślo ne go w opar ciu
o przy go to wa ne ak ty praw ne. Nor ma tyw
ten po wi nien za wie rać ra mo we wy po sa że -
nie po szcze gól nych wo je wództw w ele men -
ty sys te mu kon te ne ro we go uzu peł nio ne
o sprzęt wy ni ka ją cy z po trzeb te re no wych
da ne go re gio nu.

Po stu lo wa ne kie run ki zmian
Dal szy roz wój w ob sza rze za pew nie nia

spraw nie dzia ła ją ce go i funk cjo nal ne go za -
bez pie cze nia lo gi stycz ne go pod czas dłu go -
trwa łych ak cji ra tow ni czych zda niem

au to rów wy ma ga pod ję cia na stę pu ją cych
dzia łań: 
� Bu do wa baz sprzę tu spe cja li stycz ne -
go – jed na w każ dym wo je wódz twie. Stwo -
rze nie sie ci baz w ca łym kra ju umoż li wi
spraw niej szą or ga ni za cję za bez pie cze nia 
lo gi stycz ne go pro wa dzo nych dzia łań.
� Roz wią za nie pro ble mów ka dro wych
w jed nost kach ra tow ni czo -ga śni czych,
przy któ rych dzia ła ją kra jo we ba zy sprzę tu
spe cja li stycz ne go. Jed nost ki te na co dzień
pro wa dzą dzia ła nia w swo ich re jo nach.
W przy pad ku uży cia sprzę tu z ba zy zmniej -
sza się au to ma tycz nie licz ba ra tow ni ków 
za bez pie cza ją ca te ren dzia ła nia da nej jed -
nost ki.
� Opra co wa nie pro ce dur po zy ski wa nia
przez ko men dy po wia to we PSP środ ków za -
opa trze nia i usług lo gi stycz nych z za so bów
te re no wych na wy pa dek dłu go trwa łych ak -
cji ra tow ni czych.
� Wy po sa że nie osób funk cyj nych do spraw
lo gi stycz nych w łącz ność bez prze wo do wą
(np. te le fo ny ko mór ko we), by umoż li wić im
spraw ne kon tak to wa nie się z do staw ca mi
usług.
� Stwo rze nie i wpro wa dze nie sys te mu
kom pu te ro we go, któ ry bę dzie za wie rał
wszyst kie istot ne in for ma cje do ty czą ce pro -
wa dze nia dzia łań ra tow ni czych na wiel ką
ska lę, m.in. miej sce, licz bę osób za an ga żo wa -
nych w dzia ła nia, stan pa li wa w po szcze gól -
nych po jaz dach, miej sca zdat ne do od po -
czyn ku itp. Ta ki de mon stra tor sys te mu zo stał
opra co wa ny w ra mach pro jek tu „Sys tem
kom plek so we go za bez pie cze nia lo gi stycz -
ne go wie lo pod mio to wych ak cji ra tow ni -
czych”. Wy ko rzy stu je on stwo rzo ne opro gra-
mo wa nie kom pu te ro we, któ re wraz z ba zą
wie dzy, za sa da mi po stę po wa nia oraz przy ję -
tą pro ce du rą do ku men to wa nia re ali zo wa -
nych dzia łań wspo ma ga za rzą dza nie wie lo -
pod mio to wy mi dzia ła nia mi ra tow ni czy mi
w za kre sie za bez pie cze nia lo gi stycz ne go.
� Opra co wa nie prze pi sów szcze gó ło wych
do usta wy o za mó wie niach pu blicz nych
obo wią zu ją cych w sy tu acjach kry zy so wych
(pod czas dłu go trwa łych ak cji ra tow ni czych)
umoż li wia ją cych skra ca nie ter mi nów po zy -
ski wa nia za so bów te re no wych. Eks per ci 
jed no myśl nie po twier dzi li ko niecz ność
stwo rze nia ta kich re gu la cji.
� Do ko na nie ści słe go po dzia łu kom pe ten -
cji mię dzy ko men da mi PSP (po wia to wy mi
i wo je wódz ki mi) oraz ade kwat ny mi te re no -
wy mi or ga na mi ad mi ni stra cji pu blicz nej
w za kre sie po zy ski wa nia za so bów te re no -

wych. Brak ta kie go po dzia łu po wo do wał
m.in. to, że pod czas dłu go trwa łych ak cji ra -
tow ni czych nie ko rzy sta no ze środ ków za -
opa trze nia zgro ma dzo nych w ra mach
re zerw stra te gicz nych pań stwa (bra ko wa ło
osób, któ re mo gły by się tym za jąć).
� Za pew nie nie au to no micz no ści lo gi stycz -
nej jed nost kom PSP kie ro wa nym do pro wa -
dze nia dłu go trwa łych ak cji ra tow ni czych.
Do ty czy to szcze gól nie dys po no wa nia za pa -
sa mi spe cja li stycz nych środ ków za opa trze -
nia i żyw no ści na co naj mniej je den dzień
(jed ną do bę) ak cji ra tow ni czej. Eks per ci jed -
no myśl nie po twier dza ją ko niecz ność wpro -
wa dze nia ta kich roz wią zań.

Wska za nie w ar ty ku le moż li we kie run ki
zmian ma ją na ce lu zwięk sze nie wy ko rzy sta -
nia przez jed nost ki PSP po ten cja łu drze mią -
ce go w za so bach te re no wych w trak cie
dłu go trwa łych ak cji ra tow ni czych. Za pew -
nie nie opty mal ne go za bez pie cze nia lo gi -
stycz ne go wy ma ga po nad to od po wied nich
ure gu lo wań praw nych, któ re po zwo lą za -
kon trak to wać ko rzy sta nie z za so bów te re -
no wych bę dą cych pod mio ta mi go spo dar -
czy mi, a tak że ści słe go współ dzia ła nia ko -
mend PSP z od po wied ni mi te re no wy mi or -
ga na mi ad mi ni stra cji rzą do wej i po za rzą-
do wej. Nie zbęd ne są rów nież funk cjo nal ne
pro ce du ry po zy ski wa nia za so bów te re no -
wych pod czas ak cji ra tow ni czych oraz pre -
cy zyj ne za sa dy fi nan so wa nia tych dzia łań. 

Za bez pie cze nie lo gi stycz ne w cza sie dłu -
go trwa łych ak cji ra tow ni czo -ga śni czych po -
win no być na kie ro wa ne na dys po no wa nie
od po wied nich sił i środ ków oraz za pew nie -
nie wła ści wych wa run ków go spo dar czo -by -
to wych i sprzę to wych. Za gwa ran to wa nie
od po wied nie go za bez pie cze nia lo gi stycz -
ne go umoż li wia ra tow ni kom spraw ne
i szyb kie usu wa nie skut ków zda rze nia pod -
czas dłu go trwa łych dzia łań ra tow ni czych.

dr in˝. Michał Chmiel, mgr in˝. Tomasz
Markowski i mgr in˝. Karolina Równicka sà

pracownikami Centrum
Naukowo-Badawczego Ochrony

Przeciwpo˝arowej im. Józefa
Tuliszkowskiego – Paƒstwowego Instytutu

Badawczego w Józefowie

* Pod czas dzia łań ra tow ni czych w cza sie po wo dzi w 1997
i 2010 r. trud no ści te nie wy stę po wa ły z tą sa mą in ten syw -
no ścią, jed nak wy ko rzy sta nie za so bów te re no wych do za -
bez pie cze nia lo gi stycz ne go w tych że ak cjach nie by ło
pod sta wo wym źró dłem za opa trze nia jed no stek PSP.
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ro ble my z funk cjo no wa niem fi zycz -
nym i psy chicz nym, ja kich do świad -
cza ją lu dzie po zda rze niach trau-

ma tycz nych, no szą współ cze śnie na zwę ze -
spo łu stre su po ura zo we go (z ang. Post Trau -
ma tic Stress Di sor der, w skró cie PTSD).
W pod ręcz ni kach psy cho lo gii i psy chia trii
jest to jed no z le piej opi sa nych za bu rzeń,
z ja sno okre ślo ny mi ob ja wa mi i przy czy na -
mi. Czy jed nak ist nia ło ono, za nim na ukow -
cy i le ka rze umie ści li je w ta be lach i kla -
sy fi ka cjach cho rób? A mo że zo sta ło ono
przez nich stwo rzo ne i opi sa ne ja ko zu peł -
nie teo re tycz ne zja wi sko? Czy kie dyś lu dzie
do świad cza li stre su i cho ro wa li z je go po wo -
du, czy mo że by li sil niej si? Przy glą da jąc się
hi sto rii psy chia trii, zwłasz cza psy chia trii woj -
sko wej, na tra fi my na ta jem ni cze jed nost ki
cho ro bo we, jak ser ce żoł nier skie, ner wi ca
wo jen na czy szok ar ty le ryj ski. Jak pod po wia -
da in tu icja, wszyst kie one do ty czą za bu rzeń

funk cjo no wa nia wy stę pu ją cych u żoł nie rzy
do świad cza ją cych trau my woj ny. Dia gno zy
te po ja wi ły się w mo men cie, gdy bar dzo
wie lu lu dzi za czę ło cier pieć na po dob ne do -
le gli wo ści, czę sto zwią za ne z lę kiem. Oprócz
wspól nych ob ja wów łą czy ło ich to, że by li
uczest ni ka mi trau ma tycz nych zda rzeń zwią -
za nych z wal ką na fron cie. Nie od ra zu jed -
nak od kry to, w ja ki spo sób stres wpły wa
na za cho wa nie i wie lu żoł nie rzy zo sta ło 
stra co nych za nie wy peł nie nie roz ka zów 
bo jo wych. Je den z sę dziów woj sko wych
orze ka ją cych wy ro ki za de zer cję wspo mi na,
że był prze ko na ny, iż w ob li czu ta kie go okru -
cień stwa ża den czło wiek nie po wi nien być
od po wie dzial ny za to, jak za re agu je je go
psy chi ka. Woj na się skoń czy ła, a w spo łe -
czeń stwie po zo sta ła ogrom na gru pa lu dzi
z po tęż ny mi trud no ścia mi w do sto so wa niu
się do nor mal ne go ży cia – ob ja wa mi ze spo -
łu stre su po ura zo we go. Po dob ny pro blem

do tknął spo łe czeń stwo ame ry kań skie, w któ -
rym z po now ną ada pta cją do ży cia mie rzy li
się we te ra ni woj ny w Wiet na mie. 

Nie wszyst kie zda rze nie trud ne
są trau ma tycz ne 
Naj czę ściej ko ja rzo ne z ze spo łem stre su

po ura zo we go są woj na i ata ki ter ro ry stycz -
ne. Sy tu acji o cha rak te rze trau ma tycz nym
jest jed nak znacz nie wię cej. By cie ofia rą wy -
pad ku, po szko do wa nym w po ża rze lub
choć by świad kiem ta kich zda rzeń mo że ne -
ga tyw nie wpły nąć na psy chi kę. Na le ży jed -
nak pa mię tać, że trau ma to nie każ de trud ne
zda rze nie. Upa dek ze scho dów i zła ma -
na no ga nie wy wo ła trau my, na wet je śli wią -
że się ze znacz nym cier pie niem. Na PTSD
na ra żo ny jest każ dy, kto znaj dzie się w sy tu -
acji kon fron ta cji ze stre so rem, któ ry prze kra -
cza w da nym mo men cie moż li wo ści po ra -
dze nia so bie z nim. Ta ka de fi ni cja trau my
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KA TA RZY NA BAR TY¡ SKA

F43 
Czy to nazwa najnowszego
amerykańskiego myśliwca?
Nie! F43 to kod
diagnostyczny zaburzenia,
które może dotknąć
każdego z nas. 

P

pa dek, gdy znaj dziesz się w trud nej sy tu acji.

800 70 2222
Cen trum Wspar cia dla osób w sta nie kry zy -

su psy chicz ne go 
W ra mach Cen trum Wspar cia Fun da cja ITAKA

pro wa dzi:
– bez płat ną li nię te le fo nicz ną, któ ra dzia ła

24 godz. przez 7 dni w ty go dniu 
– e -ma il: po ra dy@li niaw spar cia.pl,
– stro nę www.li niaw spar cia.pl i czat.
Dy żu ru ją cy w Cen trum Wspar cia psy cho lo -

go wie go to wi są do wy słu cha nia, zro zu mie nia
i ak cep ta cji. Po mo gą tak że we wska za niu od po -
wied nich pla có wek spe cja li stycz nych w da nym
re gio nie kra ju, w któ rych moż na otrzy mać bez -
po śred nią po moc. 

W wy zna czo nych go dzi nach w Cen trum peł -
nią dy żu ry tak że spe cja li ści: le ka rze psy chia trzy,
praw ni cy oraz pra cow ni cy so cjal ni. In for ma cje
na te mat dy żu rów zna leźć moż na na stro nie
www.li niaw spar cia.pl.

Wspo mi na jąc mi nio ne cza sy, czę sto sły szy my,
że kie dyś by ło ina czej. Lu dzie in te re so wa li się so -
bą, du żo roz ma wia li, opo wia da li o suk ce sach
i tro skach, da wa li so bie wspar cie i w spo sób na -
tu ral ny an ga żo wa li się w po moc. Czło wiek nie był
sa mot ny, bo mógł li czyć na in nych. 

W cza sach „hos sy cy wi li za cyj nej” trud no nie
za uwa żyć zmian. Roz wój no wych tech no lo gii
z jed nej stro ny uła twia nam ży cie, jest mo to rem
na sze go cią głe go roz wo ju i do sko na le nia się,
z dru giej – mo że pro wa dzić do pro ble mów i kry -
zy sów, ude rzać w na sze re la cje ro dzin ne, przy ja -
ciel skie i spo łecz ne. A prze cież to wła śnie tam
znaj do wa ły się, jesz cze kil ka lat te mu, naj sku tecz -
niej sze i na tu ral ne za so by wspar cia i po mo cy
w sy tu acjach trud nych. Dzi siaj do świad cza my
zna czą cej „bes sy re la cji”. Cią gła go ni twa, in ten -
syw na pra ca za wo do wa, kon sump cjo nizm, ży cie
w wir tu al nej rze czy wi sto ści – to tyl ko nie któ re

czyn ni ki od da la ją ce nas od sie bie, a przez to też
po zba wia ją ce szan sy i na dziei na to, że w trud nej
dla nas chwi li ktoś to za uwa ży i po mo że po ra dzić
so bie z nią. 

W kon tak tach za pi sa ne ma my na mia ry do
me cha ni ka sa mo cho do we go, agen ta ubez pie -
cze nio we go, do rad cy ban ko we go czy też do -
staw cy piz zy lub prze woź ni ka ta xi. Kon tak tu je my
się z ni mi za zwy czaj w spra wach bie żą cych
i na ogół prze wi dy wal nych. 

Po ni żej znaj dziesz li stę kil ku kon tak tów, któ ry -
mi za pew ne nie dys po nu jesz w swo jej ba zie. Mo -
gą się wy da wać nie po trzeb ne To bie i Two im
bli skim. Nie je steś prze cież ani sła by, ani bez rad -
ny, za bu rzo ny, czy też cho ry. Do tej po ry ra dzi łeś
so bie. Na wet je śli tak jest, co wię cej – na wet je śli
nie bę dziesz mu siał sko rzy stać z po niż szej ofer ty,
war to wie dzieć, gdzie i ja ką po moc moż na uzy -
skać. Jest to swe go ro dza ju za bez pie cze nie na wy -

Gdzie szu kać po mo cy i wspar cia w sy tu acjach 
trud nych i kry zy so wych



ozna cza, że w róż nych okre sach swo je go ży -
cia bę dzie my mie li róż ną „od por ność”. 

W 1967 r. dwaj psy chia trzy – Tho mas Hol -
mes oraz Ri chard Ra he opra co wa li ska lę 43
wy da rzeń ży cio wych, któ rą usze re go wa li
we dług te go, jak du żym wy zwa niem jest
każ de z nich. Po ko ny wa nie trud no ści wy ma -
ga zu ży cia tzw. ener gii przy sto so wa nia, mo -
że więc oka zać się, że nie ma my jej już
wy star cza ją co du żo na po ra dze nie so bie
z trau ma tycz nym zda rze niem. Dla te go wła -
śnie, choć trau my spo ty ka ją na wet do 80%
na sze go spo łe czeń stwa, to na PTSD za cho -
ru ją tyl ko nie któ rzy. Moż na to na zwać skraj -
nym pe chem – zna leź li śmy się w nie wła-
ści wym miej scu w nie wła ści wym cza sie. 

Czy po tra fi my roz po znać
symp to my PTSD?
Na PTSD skła da ją się trzy gru py ob ja wów.

Pierw sza zwią za na jest z nad mier nym prze -
twa rza niem i przy po mi na niem so bie prze -
ży te go ura zu. Jest to oczy wi ście nie za leż ne
od czło wie ka, a na wet czę sto dzie je się
wbrew je go wo li i mi mo usil nych sta rań, by
o zda rze niu za po mnieć. Na le ży mieć to
na uwa dze, po dej mu jąc się pró by udzie le nia
wspar cia czy po mo cy oso bie po szko do wa -
nej. Naj częst szym zda niem, ja kie sły szy od
ko le gów lub ro dzi ny, jest: „Sta raj się o tym
już nie my śleć”… Nie ste ty, kie dy mó wi my
o PTSD, to nie moż li we. Na nic zda je się si ła
wo li, a ko lej ne pró by za po mnie nia ura zu
koń czą się po raż ką. W po szu ki wa niu odro bi -
ny wy tchnie nia od na wra ca ją cych ob ra zów
i kosz ma rów lu dzie się ga ją po wspo ma ga -
cze, ta kie jak al ko hol, nar ko ty ki czy le ki przyj -

mo wa ne bez kon tro li le ka rza. Dru gą gru pą
są ob ja wy zwią za ne z uni ka niem wszyst kie -
go, co wią że się z zda rze niem. Do ty czy to nie
tyl ko miej sca czy oko licz no ści wy pad ku, ale
cza sem rów nież osób, a na wet roz mów
na da ny te mat. Bar dzo sil na nie chęć wspo -
mi na nia trau my sta no wi do dat ko wą trud -
ność w zmo ty wo wa niu po szko do wa ne go
do się gnię cia po po moc spe cja li sty. Te dwie
pierw sze gru py two rzą swo istą sa mo na pę -
dza ją cą się pu łap kę. Im wię cej ob ja wów
z gru py pierw szej, kosz mar nych snów, nie -
chcia nych sa mo od twa rza ją cych się wspo -
mnień, tym bar dziej czło wiek an ga żu je się
w pró by ich wy głu sze nia. Co raz moc niej sta -
ra się uni kać wszyst kie go, co mo że je wy -
zwa lać. Trze cia gru pa ob ja wów jest już
je dy nie kon se kwen cją wy mie nio nych do le -
gli wo ści. Do ty czy ona zmian po bu dze nia, re -
ago wa nia emo cjo nal ne go. Cho dzi o pod-
mi no wa nie, draż li wość, czuj ność, re ak tyw -
ność na nie ocze ki wa ne bodź ce, ujaw nia ją cą
się np. wy bu cha mi zło ści, ale cza sem też
apa tią, re zy gna cją i wy co fa niem. 

Cho ro ba du szy, czy cia ła?
Ba da nia nad PTSD to nie tyl ko psy cho lo -

gia, ale rów nież psy chia tria czy neu ro fi zjo lo -
gia. Co raz wię cej dzie dzin na uki za an -
ga żo wa nych jest w po szu ki wa nie le ku na cho -
ro bę, w któ rą wciąż jesz cze nie wszy scy wie -
rzą. Więk szość z nas uwa ża, że choć lu dzie
za pa da ją na cho ro by psy chicz ne, nam sa mym
to z pew no ścią nie gro zi. Jest to zna ny psy -
cho lo gii spo łecz nej me cha nizm obron ny, po -
le ga ją cy na po czu ciu po nad prze cięt no ści.
Ma my ten den cję do de li kat ne go prze ce nia -

nia swo ich umie jęt no ści, cech i pre dys po zy -
cji – tak że od por no ści – w sto sun ku do in nych
lu dzi. W ba da niach nad ze spo łem stre su po -
ura zo we go uda ło się wska zać kon kret ne ob -
sza ry mó zgu, któ re w wy ni ku do świad cze nia
trau my zmie nia ją swo ją struk tu rę lub za czy -
na ją ina czej pra co wać. Naj waż niej sze z nich to
struk tu ry zwią za ne z pa mię cią. W tym kon tek -
ście pierw sza gru pa ob ja wów, do ty czą cych
wła śnie pa mię ci, wy da je się być oczy wi sta.
Ko lej nym ob sza rem jest cia ło mig da ło wa te,
któ re od po wia da za emo cjo nal ne prze twa rza -
nie zda rzeń, głów nie za roz po zna wa nie lę ku.
Wy glą da więc na to, że PTSD jest cho ro bą nie
tyl ko psy chi ki, ale ma rów nież waż ny kom po -
nent fi zjo lo gicz ny. 

Co po ma ga? 
Za bu rze nia zwią za ne ze stre sem, rów nież

stre sem trau ma tycz nym, są jed nym z le piej
zba da nych za gad nień psy cho lo gii. Dzię ki te -
mu bar dzo du żo już wie my na te mat sku tecz -
nej po mo cy oso bom do świad cza ją cym
trau my. Ko lej ne me to dy le cze nia i te ra pii te -
sto wa ne są przez ta kie dzie dzi ny, jak far ma ko -
lo gia i wkrót ce być mo że do po wszech nych
me tod po mo cy cho rym do łą czy an ty bio ty ko -
te ra pia lub te ra pia hor mo nal na. Na dzień dzi -
siej szy jed nak naj sku tecz niejsza jest psy cho -
te ra pia od no szą ca się wy raź nie do trau ma -
tycz nych prze żyć, w szcze gól no ści po znaw -
czo -be ha wio ral na. Bę dzie ona wy ma ga ła
po now ne go przy po mnie nia i omó wie nia zda -
rze nia, co jak ła two się do my ślić, wspo mi na jąc
dru gą gru pę ob ja wów te go za bu rze nia, bę -
dzie bar dzo trud ne. Trud ne nie zna czy jed nak
nie moż li we, a zy ski w po sta ci uwol nie nia się
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116 111
Te le fon za ufa nia dla dzie ci i mło dzie ży 
Te le fon słu ży mło dzie ży i dzie ciom po trze bu -

ją cym wspar cia, opie ki i ochro ny. Li nia ob słu gi -
wa na jest przez psy cho lo gów i pe da go gów,
któ rzy wy słu chu ją mło dych lu dzi, roz ma wia ją
o ich pro ble mach, udzie la ją im wspar cia. 

Czyn ny jest co dzien nie w godz. 12.00-2.00
(bez płat ny).

Stro na in ter ne to wa: www.116111.pl, pro wa -
dzo na przez Fun da cję Da je my Dzie ciom Si łę,
umoż li wia mło dym oso bom za da wa nie ano ni -
mo wych py tań on li ne przez ca łą do bę. 

116 123 
Kry zy so wy Te le fon Za ufa nia
Kry zy so wy Te le fon Za ufa nia po wstał z my ślą

o oso bach, któ re z róż nych po wo dów nie ma ją
moż li wo ści bez po śred nie go kon tak tu z psy cho -
lo giem. 

Ofer ta po rad ni te le fo nicz nej kie ro wa na jest
do osób do ro słych w kry zy sie emo cjo nal nym, po -

trze bu ją cych wspar cia i po ra dy psy cho lo gicz nej,
ro dzi ców po trze bu ją cych wspar cia w pro ce sie
wy cho waw czym oraz osób nie peł no spraw nych. 

Po rad nia udzie la po mo cy psy cho lo gicz nej
oso bom do świad cza ją cym kry zy su emo cjo nal ne -
go, sa mot nym, cier pią cym z po wo du de pre sji,
bez sen no ści, chro nicz ne go stre su.

Te le fon czyn ny jest co dzien nie w godz. 14.00-
22.00 (bez płat ny).

Stro na in ter ne to wa www.116123.edu.pl pro -
wa dzo na jest przez In sty tut Psy cho lo gii Zdro wia
Pol skie go To wa rzy stwa Psy cho lo gicz ne go. 

800 108 108
Te le fon wspar cia po stra cie bli skich
Li nia ad re so wa na jest do wszyst kich osób

w ża ło bie, któ re po trze bu ją po mo cy. Dzwo nią cy
mo gą ano ni mo wo po roz ma wiać o swo jej sy tu -
acji, otrzy mać wspar cie i za się gnąć po ra dy. Dy żu -
ry peł nią psy cho lo go wie i prze szko le ni stu den ci
ostat nich lat psy cho lo gii.

Te le fon czyn ny jest od po nie dział ku do piąt -

ku w godz. 14.00-20.00 (bez płat ny). 
Wię cej in for ma cji zna leźć moż na na stro nie in -

ter ne to wej Fun da cji Na gle Sa mi: www.na gle sa -
mi.org.pl. Fun da cja zaj mu je się kom plek so wą
po mo cą oso bom w ża ło bie.

800 100 100
Te le fon dla ro dzi ców i na uczy cie li w spra -

wie bez pie czeń stwa dzie ci
Po moc te le fo nicz na dla ro dzi ców i na uczy cie -

li, któ rzy po trze bu ją wspar cia i in for ma cji w za kre -
sie prze ciw dzia ła nia i po mo cy psy cho lo gicz nej
dzie ciom prze ży wa ją cym kło po ty i trud no ści ta -
kie jak: agre sja i prze moc w szko le, cy ber prze moc
i za gro że nia zwią za ne z no wy mi tech no lo gia mi,
wy ko rzy sta nie sek su al ne, kon takt z sub stan cja mi
psy cho ak tyw ny mi, de pre sja i ob ni żo ny na strój,
my śli sa mo bój cze, za bu rze nia od ży wia nia. 

Te le fon czyn ny jest od po nie dział ku do piąt -
ku w godz. 11.00-15.00 (bez płat ny).

Wię cej in for ma cji na stro nie in ter ne to wej
www.800100100.pl.
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od na ra sta ją ce go lę ku i po bu dze nia wy na gra -
dza ją pod ję ty wy si łek. Nie któ rzy po zy tyw nie
oce nia ją rów nież dzia ła nia wspie ra ją ce zdro -
wie nie, jak tre nin gi re lak sa cyj ne, jo ga czy me -
dy ta cja. Na le ży jed nak pa mię tać, że sta no wią
one je dy nie wspar cie głów ne go le cze nia, któ -
rym jest psy cho te ra pia. Sto so wa ne ja ko je dy -
na po moc, przy po mi na ją ra czej le cze nie
za pa le nia płuc wi ta mi ną C. 

Co nie po ma ga? 
Oso bę do tknię tą trud ną sy tu acją nie mal

za wsze ota cza ją lu dzie go to wi nieść po moc.
Cza sem jed nak na wet naj szczer sze in ten cje
są źró dłem nie tra fio nych in ter wen cji. War to
prze my śleć, z cze go wy ni ka ją do zna nia oso -
by cho rej i po znać me cha ni zmy cho ro by,
aby unik nąć po rad sku pia ją cych się
na wzbu dze niu chę ci do wy zdro wie nia. Jak
już zo sta ło wspo mnia ne, pro blem nie le ży
w bra ku pra gnie nia zdro wia (bo to jest bar -
dzo sil ne), ale bar dziej w lę ku przed po now -
nym zmie rze niem się z trau mą w to ku
te ra pii. Do te go wła śnie z ca łych sił na le ży
mo ty wo wać na szych bli skich lub po szko do -
wa nych, któ ry mi się opie ku je my. 

Tym, co w znacz nym stop niu utrud nia
roz po czę cie le cze nia, jest funk cjo no wa nie
w świa do mo ści fał szy wych prze ko nań na
te mat PTSD – mi tów. War to więc wy ja śnić
kil ka waż nych kwe stii do ty czą cych te go za -
bu rze nia, tak by zwłasz cza lu dzie za wo do wo
zaj mu ją cy się po ma ga niem i ra tow nic twem
(np. stra ża cy, ra tow ni cy me dycz ni) nie ule -
ga li tym szko dli wym ste reo ty pom. 

Mit 1: PTSD do ty czy szcze gól nie osób
sła bych i lę kli wych

Na tu ra stre so ra trau ma tycz ne go ozna cza,
że ura zu do zna ją za rów no bar dziej, jak i mniej
wraż li wi. Czę sto, wbrew po wszech ne mu
mnie ma niu, to wła śnie dla osób, któ re wcze -
śniej by ły sil ne i za ta kie się uwa ża ły, nie spo -
dzie wa ne wy da rze nie trau ma tycz ne sta ło się
bar dziej do tkli we – dla te go, że zbu rzy ło ich
wi zję wła snej si ły, zdol no ści po ra dze nia so bie
w każ dych nie mal wa run kach. Oso by uwa ża -
ją ce się za „twar de” zwy kle też prze ży wa ją
wstyd, gdy zmu szo ne są pro sić o po moc. 
Bę dą więc mia ły ten den cje do od wle ka nia tej
de cy zji w cza sie, a czas bę dzie dzia łał na ko -
rzyść roz wi ja ją cych się ob ja wów. 

Mit 2: PTSD jest cho ro bą psy chicz ną
wy wie ra ją cą pięt no na ca łe ży cie

PTSD to za bu rze nie funk cjo no wa nia, lecz
nie cho ro ba psy chicz na. 50% osób, któ re
w pierw szych mie sią cach cier pia ły na ob ja -
wy PTSD, w cią gu dwóch lat do świad cza po -
pra wy i ob ja wy te w na tu ral ny spo sób
ustę pu ją. Po zo sta ną jed nak skut ki cho ro wa -
nia w po sta ci znisz czo nych re la cji spo łecz -
nych, utra co nej po zy cji za wo do wej bądź
utra ty wspar cia bli skich. Wcze śniej sze le cze -
nie po ma ga w przy spie sze niu pro ce su zdro -
wie nia. U oko ło 70% osób pod da nych
le cze niu na stę pu je cał ko wi ta re mi sja ob ja -
wów i po wrót do daw ne go funk cjo no wa nia
spo łecz ne go i za wo do we go.

Mit 3: PTSD wy stę pu je u ofiar wy pad -
ków i ka ta kli zmów, a nie u osób nio są -
cych im po moc – pro fe sjo na lizm chro ni
przed PTSD.

Na ra żo ne na wy stą pie nie PTSD są za rów -
no ofia ry, jak i pra cow ni cy służb ra tow ni -
czych. Ra tow ni cy sta ją się wie lo krot ny mi

uczest ni ka mi zda rzeń trau ma tycz nych. Czę -
sto tli wość do świad cza nia trau my osła bia,
a nie wzmac nia me cha ni zmy obron ne.

Po wrót do zdro wia to pro ces,
któ re go pierw szym eta pem
jest dia gno za
Mi mo że PTSD jest do brze po zna nym za -

bu rze niem, a spe cja li ści dys po nu ją bar dzo
sku tecz ny mi me to da mi le cze nia, na dal wie -
le osób cier pi przez wie le mie się cy, za nim
po dej mie de cy zję o te ra pii. Po pu la ry za cja
wie dzy na ten te mat po win na zwięk szyć
świa do mość do stęp nych form i miejsc po -
mo cy. Za cząć jed nak na le ży od od po wie -
dze nia so bie na py ta nie: czy prze ży wa ne
ob ja wy wy ma ga ją kon sul ta cji? 

Po móc w tym mo gą po wszech nie do stęp -
ne w sie ci au to dia gno stycz ne te sty, jak np. ten
znaj du ją cy się pod lin kiem: https://www. ka -
ta rzy na po dle ska.pl/test/test -ptsd/. Oczy wi -
ście uzy ska ny tu wy so ki wy nik nie jest for mą
dia gno zy me dycz nej, a je dy nie su ge stią kon -
sul ta cji spe cja li stycz nej. 

Na stro nie http://www.in ter wen cja kry zy -
so wa.pl/osrod ki -in ter wen cji -kry zy so wej
znaj du ją się ad re sy ośrod ków in ter wen cji
kry zy so wej, w któ rych moż na bez płat nie
otrzy mać po moc spe cja li sty i za pla no wać
ko lej ne kro ki te ra peu tycz ne. Nie jest to pro -
sta dro ga, ale każ dy, kto po dej mu je ten trud,
mo że być pe wien, że wy si łek się opła ci, bo
na koń cu tej dro gi jest ży cie bez lę ku i na -
wra ca ją cych ob ja wów trau my. 

Ka ta rzy na Bar tyƒ ska jest psy cho lo giem
w Szko le Aspi ran tów PSP w Kra ko wie

800 12 00 02
Ogól no pol ski te le fon dla ofiar prze mo cy

w ro dzi nie „Nie bie ska Li nia” 
Otrzy masz tu wspar cie, po moc psy cho lo gicz -

ną, in for ma cje o obo wią zu ją cych w Pol sce prze -
pi sach i pro ce du rach oraz o pla ców kach
udzie la ją cych po mo cy oso bom do zna ją cym
prze mo cy w ro dzi nie.

Te le fon czyn ny jest co dzien nie, ca ło do bo wo
(bez płat ny).

Wię cej in for ma cji na stro nie Sto wa rzy sze nia
na Rzecz Prze ciw dzia ła nia Prze mo cy w Ro dzi nie
„Nie bie ska Li nia”: www.nie bie ska li nia.org. 

801 190 990
Ogól no pol ski Te le fon Za ufa nia „Nar ko ty -

ki – Nar ko ma nia” 
Te le fon dzia ła na za sa dzie in fo li nii, z któ rą po -

łą cze nie kosz tu je roz mów cę je dy nie ce nę pierw -
sze go im pul su. Ofer ta skie ro wa na jest do osób
z pro ble mem nar ko ma nii: osób uży wa ją cych nar -
ko ty ków, uza leż nio nych oraz ich bli skich.

Czyn ny jest co dzien nie w godz. 16.00-21.00,
z wy jąt kiem świąt pań stwo wych.

Koszt po łą cze nia z te le fo nów sta cjo nar nych to
koszt jed ne go im pul su, we dług ta ry fy ope ra to ra. 

Koszt po łą cze nia z te le fo nów ko mór ko -
wych – ce na za każ dą mi nu tę, za leż nie od ta ry fy
ope ra to ra.

Po rad nia on -li ne dla osób uży wa ją cych nar ko -
ty ków i ich bli skich

Po rad nia www.nar ko ma nia.org.pl po ma ga
w ra dze niu so bie z pro ble ma mi po wo do wa ny mi
przez nar ko ty ki oso bom, któ re ich uży wa ją oraz
bli skim tych osób. Je śli masz pro blem z nar ko ty -
ka mi, je śli coś cię nie po koi, je śli chcesz po móc ko -
muś bli skie mu lub in nej oso bie z two je go
oto cze nia, po rad nia ofe ru je bez płat nie:

– po ra dy e -ma il,
– czat z eks per tem,
– wy szu ki war kę pla có wek po mo co wych. 

801 889 880
Ogól no pol ski Te le fon Za ufa nia „Uza leż -

nie nia be ha wio ral ne”
Te le fon dla osób cier pią cych z po wo du uza -

leż nień be ha wio ral nych, tj. uza leż nie nia od ha zar -
du, In ter ne tu, sek su, za ku pów, pra cy czy je dze nia.

Czyn ny co dzien nie w godz. 17.00-22.00.
Koszt po łą cze nia z te le fo nów sta cjo nar nych to

koszt jed ne go im pul su, we dług ta ry fy ope ra to ra. 
Koszt po łą cze nia z te le fo nów ko mór ko -

wych – ce na za każ dą mi nu tę, za leż nie od ta ry fy
ope ra to ra.

Wię cej in for ma cji oraz dy żu rach spe cja li stów
w po rad ni on -li ne na stro nie in ter ne to wej:
www.uza le znie nia be ha wio ral ne.pl

800 888 448
Te le fon za ufa nia HIV/AIDS
Czyn ny jest od po nie dział ku do piąt ku

w godz. 9.00-21.00 (bez płat ny). 
Wię cej in for ma cji na stro nie Kra jo we go Cen -

trum ds. AIDS: www.aids.gov.pl.
st. bryg. Ce za ry Do bro dziej 

jest psy cho lo giem w KG PSP



wol nie nie ze służ by to waż ne wy -
da rze nie w ży ciu stra ża ka, za rów no
w per spek ty wie za wo do wej, jak

i oso bi stej. Wie dza na ten te mat przy da się
tak że kie row ni kom jed no stek or ga ni za cyj -
nych Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, bę dą -
cych or ga na mi upraw nio ny mi do zwal -
nia nia stra ża ków ze służ by. Bę dzie to do ty -
czy ło rów nież prze ło żo nych, któ rzy prze ka -
zu ją dro gą służ bo wą ra por ty o zwol nie nie
do ko lej nych prze ło żo nych [1]. 

W pierw szej czę ści ar ty ku łu przed sta -
wio ne zo sta ną ogól ne in for ma cje do ty czą -
ce zwol nień stra ża ków ze służ by, m.in.
wła ści wo ści prze ło żo nych, pro ce du ry zwol -
nień, de cy zji o zwol nie niu, try bu od wo ław -
cze go oraz po stę po wa nia są do we go.
W dru giej czę ści przyj rzy my się po szcze gól -
nym przy czy nom zwol nie nia (pod sta wy
praw ne) oraz upraw nie niom stra ża ka zwią -
za nym ze zwol nie niem ze służ by. 

Kto mo że zwol nić?
Zgod nie z art. 32 usta wy o Pań stwo wej

Stra ży Po żar nej [2], do zwal nia nia ze służ by
wła ści wi są prze ło że ni:
� w Ko men dzie Głów nej – ko men dant
głów ny PSP,
� w ko men dzie wo je wódz kiej – ko men -
dant wo je wódz ki PSP,
� w ko men dzie po wia to wej (miej skiej) 
– ko men dant po wia to wy (miej ski) PSP,
� w Szko le Głów nej Służ by Po żar ni czej
i po zo sta łych szko łach – ko men dant szko ły,
� w in sty tu cie ba daw czym – dy rek tor jed -
nost ki,
� w Cen tral nym Mu zeum Po żar nic twa 
– dy rek tor mu zeum. 

Ko men dant głów ny Pań stwo wej Stra ży

Po żar nej ma szcze gól ne kom pe ten cje
w tym za kre sie, a mia no wi cie zgod nie
z art. 47 ust. 1 usta wy o PSP zwal nia ze służ -
by ofi ce rów, a tak że in nych stra ża ków
w przy pad kach, o któ rych mo wa w art. 43
ust. 3 pkt 5 usta wy – z in nych niż okre ślo ne
w art. 43. ust. 3 pkt 2-4a waż nych przy czyn,
je że li dal sze po zo sta wa nie w służ bie nie
gwa ran tu je na le ży te go wy ko ny wa nia obo -
wiąz ków służ bo wych.

Zwol nie nie stra ża ka ze służ by na stę pu je
w pro ce sie po stę po wa nia ad mi ni stra cyj -
nego okre ślo ne go w Ko dek sie po stę po-
wa nia ad mi ni stra cyj ne go [3]. For mu ło wa na
jest de cy zja ad mi ni stra cyj na, któ ra po -
winna za wie rać (zgod nie z art. 107 § 1 kpa)
na stę pu ją ce ele men ty:
� ozna cze nie or ga nu ad mi ni stra cji – wła -
ści wy or gan Pań stwo wej Stra ży Po żar nej,
� da tę wy da nia,
� ozna cze nie stro ny – da ne stra ża ka,
� po wo ła nie pod sta wy praw nej,
� roz strzy gnię cie,
� uza sad nie nie fak tycz ne i praw ne,
� po ucze nie o pra wie do od wo ła nia oraz
o pra wie do zrze cze nia się od wo ła nia,
� pod pis z po da niem imie nia i na zwi ska
oraz sta no wi ska służ bo we go oso by upo -
waż nio nej do wy da nia de cy zji.

Or gan mo że od stą pić od uza sad nie nia
de cy zji, gdy uwzględ nia ona w ca ło ści żą -
da nie stra ża ka (np. de cy zja za wie ra pod sta -
wę praw ną i da tę zwol nie nia wska za ną
przez stra ża ka w ra por cie o zwol nie nie). 
Je śli w de cy zji okre ślo na zo sta ła in na pod -
sta wa praw na lub in na da ta niż wska za -
na w ra por cie, po win no to być szcze gó ło -
wo uza sad nio ne.

W de cy zji o zwol nie niu stra ża ka na le ży

okre ślić dzień zwol nie nia ze służ by. Po wi -
nien on być usta lo ny ze sto sow nym wy prze -
dze niem w sto sun ku do prze wi dywa-
nej da ty do rę cze nia de cy zji, po nie waż stra -
żak ma pra wo do od wo ła nia, a do pie ro de -
cy zja osta tecz na pod le ga wy ko na niu. Ma jąc
to na wzglę dzie, or gan pierw szej in stan cji
nie kie dy na da je de cy zji ry gor na tych mia sto -
wej wy ko nal no ści (art. 108 kpa) – wów czas
de cy zja pod le ga wy ko na niu z chwi lą do rę -
cze nia. Or gan zwal nia ją cy stra ża ka ma obo -
wią zek w de cy zji uza sad nić nada nie jej
ry go ru na tych mia sto wej wy ko nal no ści. Na -
le ży pod kre ślić, że to or gan zwal nia ją cy
w de cy zji usta la dzień zwol nie nia stra ża ka ze
służ by, a ewen tu al ne okre śle nie tej da ty
w ra por cie o zwol nie nie na le ży trak to wać ja -
ko pro po zy cję stra ża ka, któ ra zo sta nie
uwzględ nio na, je że li za bez pie czo ny bę dzie
in te res służ by. Po dob nie jest przy po wo ły -
wa niu się stra ża ka na okre ślo ną pod sta wę
praw ną – przy zbie gu kil ku pod staw praw -
nych osta tecz ne jej okre śle nie w de cy zji na -
le ży do or ga nu zwal nia ją ce go. 

De cy zję do rę cza się stra ża ko wi na pi -
śmie (art. 109 § 1 kpa), wy sy ła jąc pocz tą
na ad res do mo wy za zwrot nym po świad -
cze niem od bio ru, lub w miej scu peł nie nia
służ by. Ko deks po stę po wa nia ad mi ni stra -
cyj ne go prze wi du je rów nież in ne for my do -
rę cze nia (art. 43, 44 kpa) – do rę cze nie
za stęp cze (do ro słe mu do mow ni ko wi, są sia -
do wi lub do zor cy do mu), a tak że awi zo wa -
nie przez ope ra to ra pocz to we go.

Od wo ła nie
Zgod nie z po ucze niem, od de cy zji wy da -

nej w pierw szej in stan cji słu ży stro nie od -
wo ła nie do or ga nu wyż sze go stop nia
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(art. 127 kpa). Na pod sta wie art. 32 usta wy
o PSP od de cy zji w spra wie zwol nie nia ze
służ by stra ża ko wi przy słu gu je od wo ła nie
do wyż sze go prze ło żo ne go, a od de cy zji ko -
men dan ta głów ne go PSP w tej spra -
wie – od wo ła nie do mi ni stra spraw
we wnętrz nych i ad mi ni stra cji. Choć zgod -
nie z art. 128 kpa od wo ła nie nie wy ma ga
szcze gó ło we go uza sad nie nia (wy star czy, je -
śli z wy ni ka nie go, że stro na nie jest za do -
wo lo na z wy da nej de cy zji), to na le ży mieć
świa do mość, że le piej bę dzie, je śli stra żak
w od wo ła niu uza sad ni swo je nie za do wo le -
nie z roz strzy gnię cia lub uza sad nie nia otrzy -
ma nej de cy zji, ewen tu al nie przed sta wi
kon kret ne za rzu ty lub na ru sze nie okre ślo -
nych prze pi sów praw nych – czy to ma te rial -
nych, czy pro ce du ral nych. Od wo ła nie wno si
się w ter mi nie 14 dni od dnia do rę cze nia de -
cy zji, ad re su jąc je do or ga nu od wo ław cze -
go, za po śred nic twem or ga nu, któ ry wy dał
de cy zję. Je śli or gan, któ ry wy dał de cy zję,
uzna, że zło żo ne od wo ła nie za słu gu je w ca -
ło ści na uwzględ nie nie, mo że wy dać no wą
de cy zję, w któ rej uchy li lub zmie ni za skar -
żo ną de cy zję (art. 132 § 1 kpa). Je śli te go nie
do ko na, ma obo wią zek w ter mi nie 7 dni
prze ka zać od wo ła nie wraz z ak ta mi spra wy
do or ga nu od wo ław cze go (art. 133 kpa). 

Or gan od wo ław czy ma obo wią zek po -
now ne go roz pa trze nia spra wy zwol nie nia
stra ża ka ze służ by. Mo że prze pro wa dzić do -
dat ko we po stę po wa nie do wo do we i po wi -
nien wy dać de cy zję w ter mi nie mie sią ca
od dnia otrzy ma nia od wo ła nia. W de cy zji
tej co do za sa dy (art. 138 kpa):
� utrzy mu je w mo cy za skar żo ną de cy zję
al bo
� uchy la za skar żo ną de cy zję (w ca ło ści lub
w czę ści) i w tym za kre sie orze ka co do isto -
ty spra wy, al bo
� uchy la za skar żo ną de cy zję w ca ło ści
i prze ka zu je spra wę do po now ne go roz pa -
trze nia or ga no wi pierw szej in stan cji. 

De cy zja or ga nu dru giej in stan cji jest
osta tecz na i pod le ga wy ko na niu. 

Skar ga
Po ucze nie w de cy zji osta tecz nej wska -

zu je na moż li wość wnie sie nia skar gi do
wła ści we go wo je wódz kie go są du ad mi ni -
stra cyj ne go za po śred nic twem or ga nu, któ -
ry wy dał de cy zję, w ter mi nie 30 dni od dnia
jej do rę cze nia. Skar ga ta ka nie pod le ga
opła cie i mo że ją pod pi sać sam stra żak.
Skar ga po win na za wie rać:
� imię, na zwi sko i ad res skar żą ce go,

� ozna cze nie są du,
� ozna cze nie or ga nu, któ ry wy dał de cy zję,
� ozna cze nie ro dza ju pi sma,
� wska za nie za skar żo nej de cy zji,
� okre śle nie na ru sze nia pra wa lub in te re -
su praw ne go,
� pod pis stra ża ka,
� spis ewen tu al nych za łącz ni ków, do łą -
czo nych do skar gi.

Or gan, do któ re go wpły nę ła skar ga,
prze ka zu je są do wi skar gę wraz z kom plet -
ny mi i upo rząd ko wa ny mi ak ta mi spra wy
i od po wie dzią na skar gę w ter mi nie 30 dni
od dnia jej otrzy ma nia (art. 54 § 2 usta wy
pra wo o po stę po wa niu przed są da mi ad mi -
ni stra cyj ny mi) [4]. Sąd po otrzy ma niu do -
ku men tów od or ga nu prze sy ła skar żą ce mu
od pis od po wie dzi or ga nu na skar gę. Obo -
wiąz kiem są du jest po wia do mie nie skar żą -
ce go stra ża ka oraz or ga nu o ter mi nie
roz pra wy. Na le ży pa mię tać, że w po stę po -
wa niu w spra wie są do wo -ad mi ni stra cyj nej
rów no praw ny mi stro na mi są skar żą cy oraz
or gan II in stan cji, któ ry wy dał de cy zję.
Na roz pra wie są do wej sąd szcze gó ło wo in -
stru uje skar żą ce go (je że li wy stę pu je w są -
dzie bez pro fe sjo nal ne go peł no moc ni ka)
o je go pra wach i obo wiąz kach. Trze ba wie -
dzieć, że sąd ad mi ni stra cyj ny ba da wy łącz -
nie, czy de cy zja by ła wy da na w opar ciu
o ist nie ją cą nor mę praw ną i czy nor ma ta
w oko licz no ściach da nej spra wy zo sta ła
pra wi dło wo za sto so wa na – nie in ge ru je
w po li ty kę ka dro wą or ga nu ani w słusz ność
roz strzy gnię cia za war te go w de cy zji.

Nie za leż nie od dro gi są do wej de cy zje
mo gą być pod da ne we ry fi ka cji w try bach
nad zwy czaj nych, do któ rych za li cza się:
� wzno wie nie po stę po wa nia (art. 145
i dal sze kpa),
� zmia na lub uchy le nie de cy zji (art. 155
kpa),
� stwier dze nie nie waż no ści de cy zji
(art. 156 i dal sze kpa).

Obo wiąz ki zwal nia ne go 
stra ża ka
Okres po mię dzy do rę cze niem de cy zji

a dniem wska za nym w de cy zji ja ko dzień
zwol nie nia stra żak po wi nien wy ko rzy stać
do sto sow ne go roz li cze nia się i za ła twie nia
kar ty obie go wej. I tak przy kła do wo w„Re gu -
la mi nie pra cy i służ by Ko men dy Głów nej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej” znaj du je się za -
pis w § 12 pkt 15, mó wią cy o tym, że stra żak
jest obo wią za ny roz li czyć się przed roz wią -
za niem sto sun ku służ by, w szcze gól no ści:

a) prze ka zać pro to ko lar nie do ku men ty
spraw nie za ła twio nych ze swo je go sta no -
wi ska pra cy pra cow ni ko wi przej mu ją ce mu
je go za kres obo wiąz ków lub pra cow ni ko wi
wska za ne mu przez prze ło żo ne go, a do ku -
men ta cję spraw za koń czo nych prze ka zać
do wła ści we go ar chi wum,

b) zwró cić le gi ty ma cję służ bo wą oraz
przed mio ty pod le ga ją ce zwro to wi,

c) roz li czyć się z po bra nych za li czek pie -
nięż nych, po ży czek, po wie rzo ne go mie nia,
itp.,

d) zwró cić wy peł nio ną kar tę obie go wą
po bra ną z ko mór ki or ga ni za cyj nej wła ści -
wej do spraw oso bo wych, naj póź niej
w ostat nim dniu ro bo czym przed roz wią za -
niem sto sun ku służ by. 

Zgod nie z art. 57a ust. 6 usta wy o PSP stra -
żak przy roz wią zy wa niu sto sun ku służ bo we -
go jest zo bo wią za ny zło żyć oświad cze nie
o swo im sta nie ma jąt ko wym. Zgod nie z § 2
pkt 2 roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we -
wnętrz nych i ad mi ni stra cji z 25 lu te go 2008 r.
[5], stra żak skła da oświad cze nie o sta nie ma -
jąt ko wym przy roz wią za niu sto sun ku służ bo -
we go w przy pad ku zwol nie nia ze służ by
na pod sta wie art. 43 ust. 2 pkt 5 usta wy
o PSP – rów no cze śnie z pi sem nym zgło sze -
niem żą da nia zwol nie nia ze służ by, a w przy -
pad ku in nej pod sta wy zwol nie nia – przed
wy da niem de cy zji o zwol nie niu ze służ by. 

Po że gna nie
Po że gna nie stra ża ka zwal nia ne go ze

służ by mo że prze bie gać we dług okre ślo ne -
go ce re mo nia łu. Jest on opi sa ny w za łącz -
ni ku nr 3 do za rzą dze nia nr 5 ko men dan ta
głów ne go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej 
z 21 czerw ca 2006 r. (patrz przy pis 1). Zgod -
nie z tym prze pi sem po że gna nie stra ża ka
mo że od by wać się w spo sób na stę pu ją cy:
� organizowane jest pod czas uro czy stej
zbiór ki;
� w uro czy sto ści po że gna nia uczest ni czy
kie row nic two jed nost ki or ga ni za cyj nej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, w któ rej zwal -
nia ny stra żak peł nił służ bę, je go prze ło że ni
oraz naj bliż si współ pra cow ni cy i ko le dzy;
mo że w niej tak że brać udział je go współ -
mał żo nek oraz naj bliż sza ro dzi na;
� je że li po że gna nie od by wa się pod czas
uro czy stej zbiór ki, prze bie ga ono zgod nie
z po rząd kiem uro czy stej zbiór ki okre ślo -
nym w ce re mo nia le;
� po po wi ta niu go ści przez oso bę usta lo ną
w szcze gó ło wym sce na riu szu kie row nik jed -
nost ki or ga ni za cyj nej Pań stwo wej Stra ży Po -
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żar nej cha rak te ry zu je prze bieg służ by zwal -
nia ne go stra ża ka, pod kre śla je go za słu gi dla
służ by po żar ni czej i jed nost ki or ga ni za cyj nej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej oraz wy mie nia
szcze gól ne osią gnię cia; je że li stra żak jest od -
zna cza ny lub nada wa ny jest mu wyż szy sto -
pień, od czy ty wa ne są sto sow ne ak ty;
� na stęp nie głos za bie ra prze ło żo ny że -
gna ne go stra ża ka i je den z je go ko le gów;
ja ko ostat ni za bie ra głos stra żak zwal nia ny
ze służ by;
� po oko licz no ścio wych prze mó wie niach
na stę pu je za koń cze nie uro czy stej zbiór ki,
we dług po rząd ku okre ślo ne go w ce re mo -
nia le.

Wy da je się ce lo we, aby stra żak, któ ry
otrzy mał de cy zję o zwol nie niu, uzy skał
w ko mór ce ka dro wej swo jej jed nost ki or -
ga ni za cyj nej in for ma cje do ty czą ce swo ich
upraw nień do świad czeń eme ry tal nych
oraz in nych upraw nień zwią za nych ze
zwol nie niem. 

Zgod nie z roz po rzą dze niem MSWiA 
z 7 grud nia 2018 r. w spra wie try bu po stę -
po wa nia i wła ści wo ści or ga nu w za kre sie
za opa trze nia eme ry tal ne go funk cjo na riu -
szy Po li cji [6] or gan eme ry tal ny na wnio sek
zwal nia ne go stra ża ka wszczy na po stę po -

wa nie w spra wie usta le nia pra wa do za opa -
trze nia eme ry tal ne go. In for ma cje wpi sy wa -
ne do wnio sku oraz wy ma ga ne za łącz ni ki
okre śla szcze gó ło wo wspo mnia ne roz po -
rzą dze nie. Zgod nie z § 6 pkt 2 roz po rzą-
dze nia wnio sek o eme ry tu rę lub ren tę
in wa lidz ką mo że być zło żo ny rów nież 
w ko mór ce ka dro wej or ga nu Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej wła ści we go ze wzglę du
na ostat nie miej sce peł nie nia służ by lub
miej sce za miesz ka nia za in te re so wa ne go
stra ża ka. Or gan ten prze ka zu je wy peł nio ny
wnio sek wraz z za łą czo ny mi do ku men ta mi
or ga no wi eme ry tal ne mu nie póź niej niż
w ter mi nie 7 dni od dnia je go zło że nia. 

Or gan eme ry tal ny, któ rym jest dy rek tor
Za kła du Eme ry tal no -Ren to we go MSWiA,
w ter mi nie do 60 dni od dnia zgło sze nia
wnio sku wy da je de cy zję w spra wie usta le -
nia pra wa do za opa trze nia eme ry tal ne go
i wy so ko ści świad cze nia. Wraz z de cy zją za -
in te re so wa ny otrzy mu je le gi ty ma cję eme -
ry ta -ren ci sty po li cyj ne go, z za zna cze niem,
że do ty czy ona eme ry ta zwol nio ne go ze
służ by w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.

Bog dan Iwasz ko pra cu je 
w Biu rze Kadr Ko men dy Głów nej PSP 

Przy pi sy
[1] Dro ga służ bo wa okre ślo na jest w Ra mo wym re gu la mi -
nie służ by, bę dą cym za łącz ni kiem do za rzą dze nia nr 5 ko -
men dan ta głów ne go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
z dnia 21 czerw ca 2006 r. w spra wie ra mo we go re gu la mi -
nu służ by w jed nost kach or ga ni za cyj nych Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej oraz re gu la mi nu musz try i ce re mo nia łu
po żar ni cze go (DzUrz KG PSP z 2006 r. nr 1, poz. 4).
[2] Usta wa z dnia 24 sierp nia 1991 r. o Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej (DzU z 2018 r. poz. 1313 ze zm.), zwa na da lej
usta wą o PSP.
[3] Usta wa z dnia 14 czerw ca 1960 r. Ko deks po stę po wa -
nia ad mi ni stra cyj ne go (DzU z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
zwa na da lej kpa.
[4] Usta wa z dnia 30 sierp nia 2002 r. Pra wo o po stę po wa -
niu przed są da mi ad mi ni stra cyj ny mi (t.j. DzU z 2018 r.
poz. 1302 ze zm.).
[5] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi -
ni stra cji z dnia 25 lu te go 2008 r. w spra wie try bu po stę -
po wa nia w spra wach oświad czeń o sta nie ma jąt ko wym
stra ża ków Pań stwo wej Stra ży Po żar nej oraz wzo ru
oświad cze nia ma jąt ko wym osób peł nią cych funk cje or ga -
nów Pań stwo wej Stra ży Po żar nej (t.j. DzU z 2013 r.
poz. 1591).
[6] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi -
ni stra cji z dnia 7 grud nia 2018 r. w spra wie try bu po stę po -
wa nia i wła ści wo ści or ga nu w za kre sie za opa trze nia
eme ry tal ne go funk cjo na riu szy Po li cji, Agen cji Bez pie czeń -
stwa We wnętrz ne go, Agen cji Wy wia du, Cen tral ne go Biu -
ra An ty ko rup cyj ne go, Stra ży Gra nicz nej, Służ by Ochro ny
Pań stwa, Pań stwo wej Stra ży Po żar nej i Służ by Cel no -Skar -
bo wej oraz ich ro dzin (DzU z 2018 r. poz. 2373).
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waj po ten cjal ni prze ciw ni cy II Rze -
czy po spo li tej – Zwią zek So cja li -
stycz nych Re pu blik So wiec kich

i III Rze sza Nie miec ka przy ję ły dok try ny wo -
jen ne ma so we go uży cia bom bow ców tak -
tycz nych, któ rych za sięg ope ra cyj ny i tak
wy star czał do wy ko ny wa nia na lo tów na do -
wol ny ośro dek kul tu ral ny i prze my sło wy 
Pol ski. 

W ślad za in for ma cja mi o lot ni czym po -
ten cja le ofen syw nym prze ciw ni ków po win -
ny iść od po wied nie środ ki prze ciw dzia ła nia
lub ogra ni cza nia skut ków je go uży cia. Środ -
ków woj sko wych nie bę dzie my szcze gó ło -
wo oma wiać, dość na zwać je da le ce nie-
wy star cza ją cy mi. Środ ki w za kre sie ochro ny
prze ciw po ża ro wej przed sta wia ły się na to -
miast na stę pu ją co. 

Or ga ni za cja ochro ny 
prze ciw po ża ro wej
Struk tu rę or ga ni za cyj ną ochro ny prze -

ciw po ża ro wej do sto so wa no do po dzia łu ad -
mi ni stra cyj ne go kra ju. Na szczy cie pi ra mi dy
był za rząd głów ny ZSP RP, ni żej za rzą dy wo -
je wódz kie, jesz cze ni żej okrę go we, po wia to -
we i gmin ne. Na cze le za rzą dów sta li pre ze si,
na cze le OSP – na czel ni cy. 

Choć wszyst kie wła dze teo re tycz nie
i praw nie po cho dzi ły z wy bo rów, w prak ty -
ce od dru giej po ło wy lat 20. pre ze sa mi zo -
sta wa li „zwy cza jo wo” wy so cy urzęd ni cy
pań stwo wi, od po wied nio do ran gi urzę du:
wo je wo do wie, ge ne ra ło wie woj ska, sta ro -
sto wie po wia to wi, wój to wie gmin i pre zy -
den ci miast. Za tem na wyż szych szcze blach
od po wia tu wzwyż ZSP był or ga ni za cją nie -
mal rzą do wą, ni żej – sa mo rzą do wą. Na sta -
no wi skach wi ce pre ze sów zda rza li się pa -
sjo na ci po żar nic twa – co nie zna czy, że fa -
chow cy. 

ZSP RP za trud niał i szko lił fa chow ców,
w stop niach ofi ce rów po żar nic twa, ja ko in -

spek to rów wo je wódz kich oraz in struk to rów
po wia to wych. Nie ste ty, ich głos był co naj -
wy żej gło sem do rad czym dla pre ze sów i wi -
ce pre ze sów, zaj mu ją cych się spra wa mi
ochro ny prze ciw po ża ro wej po ama tor sku.
Z ich sze re gów na prze ło mie lat 20. i 30. wy -
szły po stu la ty, by ZSP RP przy jął na sie bie
nie funk cjo nu ją ce w kra ju kom pe ten cje
i dzia ła nia po li cji ognio wej. Zlek ce wa żo no je. 

Do ZSP RP na le ża ło kil ka dzie siąt za wo -
do wych stra ży po żar nych du żych miast (bo
wię cej nie by ło) i kil ka ty się cy ochot ni czych
stra ży po żar nych. Si łą rze czy pro ble my by -
to we i sprzę to we tych ostat nich prze wa ży ły
nad ubez pie cze nia mi od ognia oraz bu dow -
nic twem ognio trwa łym, aż do ich wy ru go -
wa nia ze świa do mo ści władz i stra ża ków
ja ko skład ni ków ak cji prze ciw po ża ro wej. 

Co praw da od no śnie do bu dow nic twa
ognio trwa łe go usta no wio no od po wied nie
prze pi sy pań stwo we, ale za spra wą się ga ją -
cych de ka dy okre sów przej ścio wych za sad -
ni czych wy ma gań nie wdro żo no aż do
wy bu chu woj ny. Nie usta no wio no też wła -

dzy od po wie dzial nej za ich wdro że nie i do -
pil no wa nie prze strze ga nia. 

Ubez pie cze nia od ognia, bę dą ce w za ło -
że niach ro dza jem po dat ku ognio we go, któ -
re go głów ną część na le ża ło prze zna czać
na za bez pie cze nia prze ciw po ża ro we, bez
ce lo we go nad zo ru przy bra ły po stać przed -
się wzięć biz ne so wych. Na po cząt ku lat 20.
to z sze re gów ubez pie czy cie li wy cho dzi ły
kon cep cje ochro ny prze ciw po ża ro wej i wie -
dza o jej isto cie. W la tach 30. by ły je dy nie
źró dłem sta ty styk po ża ro wych i in for ma cji
o nie wy dol no ści fi nan so wej, co nie po win -
no dzi wić, je śli 70% skła dek wy pro wa dza no
za gra ni ce kra ju. 

O tym, w jak ogra ni czo ny spo sób po -
strze ga no ochro nę prze ciw po ża ro wą, moż -
na się prze ko nać, czy ta jąc pro dukt śro do -
wi ska stra żac kie go: usta wę o ochro nie
przed po ża ra mi i in ne mi klę ska mi z 1934 r.
[1]. Wszyst kie jej prze pi sy za po bie gaw cze to
do słow nie kil ka zdań. Na ich pod sta wie rząd
mógł wy da wać prze pi sy szcze gó ło we, ale
dzia łał bez po śpie chu. Naj po trzeb niej sze
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Niemcy skierowali przeciw Polsce przeszło tysiąc bombowców
i pięćset samolotów myśliwskich, Sowieci około 3300 samolotów.

Każdy bombowiec mógł zrzucić średnio tonę bomb. Było więc
czego się obawiać i do czego przygotowywać.
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uka za ły się sta now czo za póź no: w koń cu
paź dzier ni ka 1938 r. jed no stro ni co we roz po -
rzą dze nie [2] o bez pie czeń stwie po ża ro wym
bu dyn ków, w lip cu 1939 r. mia ło wejść w ży -
cie roz po rzą dze nie [3] re gu lu ją ce spra wy po -
wszech ne go udzia łu lud no ści w zwal cza niu
po ża rów, 22 sierp nia 1939 r. uka za ło się roz -
po rzą dze nie [4], któ re po win no być uchwa -
lo ne dwie de ka dy wcze śniej – o ko niecz-
no ści za opa trze nia osie dli i bu dyn ków 
w wo dę prze zna czo ną do ga sze nia po ża rów
(w wol nej Pol sce ra czej nikt go prze czy tać
nie zdą żył).

Woj sko czy ni ak cję 
prze ciw po ża ro wą
Woj sko ca ły czas wid nia ło na ho ry zon cie

dzia łań stra ży ognio wych, zwłasz cza od po -
ło wy 1926 r. W„Prze glą dzie Po żar ni czym” nie
bra kło ar ty ku łów o obro nie prze ciw ga zo wej,
obro nie prze ciw lot ni czej, kul tu rze fi zycz nej
oraz przy spo so bie niu woj sko wym, za to
trud no się do szu kać in for ma cji o bu dow nic -
twie ognio trwa łym, urzą dze niach prze ciw -
po ża ro wych i za opa trze niu w wo dę. Wraz
z usta wą z 1934 r. o obro nie prze ciw lot ni czej
i prze ciw ga zo wej [5], gdzie w kil ku zda niach
w jej sys tem włą czo no wszyst kie stra że po -
żar ne, woj sko za ist nia ło for mal nie ja ko istot -
na wła dza w spra wach ochro ny prze ciw -
po ża ro wej. Za czę ło nada wać jej ton, po dob -
nie jak Związ ko wi Har cer stwa Pol skie go 
oraz Li dze Obro ny Po wietrz nej i Prze ciw ga -
zo wej (Li ga OPP). 

Wkrót ce na mo cy wspo mnia nej usta wy
OPP za rów no te re no we od dzia ły Li gi OPP,
jak i ZSP RP, za czę ły do sta wać wspól ne i spój -
ne w ra mach ca łe go kra ju za da nia do wy ko -
na nia. Ge ne ral nie rzecz bio rąc, po nie waż
na cze le wie lu jed no stek stra ży po żar nych
i związ ków sta li za wo do wi woj sko wi, a i wy -
łącz nie z ta kich osób skła dał się kor pus in -
spek to rów i in struk to rów po żar nic twa, to ich
wła śnie prze szko lo no na kur sach sze fów
służ by OPP. Ta ki mi szko le nia mi ob ję to rów -
nież na czel ni ków OSP [6]. 

By li lu dzie i chę ci. Bra ko wa ło, po dob nie
jak w ochro nie prze ciw po ża ro wej, prze pi -
sów wy ko naw czych i środ ków do wy ko na -
nia. Do pie ro w koń cu lat 30. uka za ły się
roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów [7], opu bli -

ko wa ne w da tach: sty czeń 1937 r., kwie -
cień 1938 r., sty czeń 1939 r., ma rzec 1939 r.
By ły nie tyl ko bar dzo spóź nio ne, ale też ma -
ło re al ne do speł nie nia. Zwłasz cza pra wo
z kwiet nia 1938 r. gwa ran to wa ło by cał kiem
do brą ochro nę prze ciw lot ni czą (rów nież
prze ciw po ża ro wą) za bu do wy miast i osie dli 
– gdy by wszyst kie je zbu rzyć i po sta wić
od no wa z zu peł nie in nych ma te ria łów. 
Ta kie przed się wzię cia pla nu je się i wdra ża
przez de ka dy, a nie z ro ku na rok. 

W su mie żad nych prak tycz nych rad dla
lud no ści w owych prze pi sach nie by ło, za to
wie le po boż nych ży czeń, jak „wy po sa żyć
w nie zbęd ny sprzęt”, „przy go to wać od po -
wied nie …” itd., bez wy ja śnie nia, co ro zu -
mieć pod sło wa mi „nie zbęd ny” i „od po-
wied nie”. Co prze ło ży ło się na nie tra fio ne
dzia ła nia lub ich brak. Nie bu do wa no schro -
nów prze ciw lot ni czych, lecz za le ca no do sto -
so wać piw ni ce (świecz ki, za pał ki, wo da
w wia drach) i pla no wa no ko pać ro wy na uli -
cach. Nie bu do wa no wo do cią gów ani na wet
ko niecz nych ty się cy zbior ni ków na wo dę,
choć to brak wo dy pit nej i prze ciw po ża ro -
wej jest w cza sie woj ny naj do tkliw szy,
a po roz wa że niu praw do po do bień stwa epi -
de mii stanowi czyn ni k de cy du ją cy o ka pi tu -
la cji miast. Moż na od nieść wra że nie, że nikt
po dej mu ją cy istot ne de cy zje nie wie dział
o tak pod sta wo wych spra wach. No wy
od 1936 r. in spek tor obro ny po wietrz nej
pań stwa, po otrza ska niu się z obo wiąz ka mi,
za tro ska ny był przede wszyst kim fa tal nym
sta nem ilo ścio wym i ja ko ścio wym woj sko -
we go lot nic twa my śliw skie go. 

Woj sko chce za wie le, 
czy li stra ża cy ja ko obro na
te ry to rial na (re zer wo wa)
Po łą cze nie wy sił ków OPP z ga śni czą by -

ło bar dzo do brym roz wią za niem: po wszech -
nie oswo jo no stra ża ków z pod sta wo wą
wie dzą o ga zach nie bez piecz nych, ja kich
prze cież nie brak rów nież przy po ża rach,
a uży wa nie ma sek prze ciw ga zo wych nie by -
ło już abs trak cją. Zwró co no bacz niej szą
uwa gę na kwe stie spraw no ści fi zycz nej. 
Po nad to wzbo ga co no pro gra my szko leń
i ćwi czeń, przy bie ra ją cych na in ten syw no ści
z ro ku na rok, o za gad nie nia ma sko wa nia
obiek tów i przy go to wa nia schro nień dla
lud no ści. Pod nie sio no po ziom wy szko le nia
me dycz ne go. Ko bie ce dru ży ny sa ma ry tań -
skie sta ły się ogni wem wręcz nie zbęd nym
w no wym uję ciu bez pie czeń stwa pań stwa,
dzię ki cze mu na stą pił ich ży wio ło wy roz -

wój – aż żal, że tak po ży tecz ne przed się wzię -
cie nie zna la zło kon ty nu acji do dziś. 

Nie ste ty, woj sko na opi sa nych wy żej po -
my słach do szko le nia stra ża ków nie po prze -
sta ło i po szło jesz cze da lej: po sta no wi ło
uczy nić ze stra ża ków ar mię par ty zanc ką. 

W szko le niu stra ża ków uwzględ nio no
przy go to wa nie ogól no woj sko we do szcze -
bla plu to nu, oczy wi ście z za ple czem me -
dycz nym w po sta ci dru ży ny sa ma ry tań skiej.
Na wy pa dek woj ny od dzia ły stra żac kie, kie ru -
ją ce się dys cy pli ną woj sko wą, roz sia ne po ca -
łym te ry to rium pań stwa sta no wi ły ochot ni czą
ar mię re zer wo wą [8]. Pro wa dzo ne ma new ry
i po ka zy uzmy sło wi ły, ja kie istot ne ce le wy -
zna cza ją so bie wła dze. Np. już w 1929 r. 
kie lec ka OSP w po ro zu mie niu z woj skiem
i człon ka mi Li gii OPP urzą dzi ły ćwi cze nia
ma ją ce po ka zać, że z ocze ki wań wy wią żą się
bez za rzu tu. 

Za da niem by ła obro na przed nie przy ja cie -
lem, któ ry po wal kach z pol skim woj skiem 
roz po czął od wrót, nisz cząc po dro dze osie-
dla, za sie wy itp. (…). Na da ny sy gnał stra ża cy
chwy ci li za broń i roz po czę li na tar cie na wro -
ga. Nie przy ja ciel jed nak pod osło ną dy mów
bo jo wych do tarł do wsi i rzu ca jąc gra na ty
z tru ją cy mi ga za mi pod pa lał do my. Do szło
do wal ki wręcz. Na po moc po spie szył in ny od -
dział stra ży i wróg zo stał prze pę dzo ny. [9].

Jak wi dać, gdzie nie po do ła ła re gu lar -
na ar mia z bro nią cięż ką, zwy cię ży ły dwa
ma łe od dział ki stra ża ków, wy po sa żo ne je dy -
nie w broń oso bi stą… W cza sie woj ny ta kie
po spo li te ru sze nie nie mia ło naj mniej szych
szans po wo dze nia, a ca łe oko li ce na ra ża ło
na strasz li wy od wet, z cze go co bar dziej my -
ślą cy woj sko wi mu sie li zda wać so bie spra -
wę. 

Woj sko we za ję cia z tak ty ki, musz try
i strze la nia zaj mo wa ły bar dzo du żo cza su
stra ża kom ochot ni kom, czy li lu dziom, któ -
rzy prócz te go mu sie li ja koś za ra biać na ży -
cie i do pie ro w wol nych chwi lach mo gli
tre no wać. Za tem mie li ga sić po ża ry, przy go -
to wy wać kraj na wy pa dek na lo tów i ata ków
ga zo wych, wresz cie umieć wziąć broń do rę -
ki i wal czyć z wro giem ja ko par ty zan ci, gdy
li nie fron tu prze wa lą się nad ich gło wa mi. 
To już by ło za wie le. 

Tym cza sem za ję cia nie uwzględ nia ły do -
słow nie żad nych kon kret nych za dań z pod -
sta wo wej dzie dzi ny za po bie ga nia po ża rom.
Ten brak nie stał w po przek stra żac kiej wo li.
Co praw da ele ment za po bie gaw czy ist niał
ja ko za da nie głów ne w sta tu cie wzor co wym
to wa rzy stwa OSP z 1918 r., ale w no wym,
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wzor co wym sta tu cie z 1935 r. stał się ele -
men tem po moc ni czym.

Woj sko roz ka zu je, a stra ża cy
wresz cie za po bie ga ją po ża rom
Przy kła dy bom bar do wań miast w cza sie

woj ny do mo wej w Hisz pa nii uka za ły woj sko -
wym de cy den tom ca łą mi li tar ną gro zę po -
ża rów ma so wych. Spa lo ne mia sto nie da je
żad ne go opar cia żoł nie rzom, gdyż prze sta -
je być wę złem ko mu ni ka cyj nym i za ple czem
lo gi stycz nym. Jed no cze śnie sta je się ogrom -
nym ob cią że niem hu ma ni tar nym. Pol skie
mia sta róż ni ły się na nie ko rzyść od hisz pań -
skich więk szym uży ciem drew na, zaś pol skie
wsie, zwłasz cza by łych za bo rów ro syj skie go
i au striac kie go, mia ły za bu do wę w ca ło ści ła -
two pal ną i na ogół bar dzo cia sną. 

Woj sko wym wy da wa ło się, że to wła śnie
stra ża cy po win ni wie dzieć, jak po ża rom za -
po bie gać. Na rok przed wy bu chem woj ny
z or bi ty in spek to ra obro ny po wietrz nej pań -
stwa wy szło ra cjo nal ne za po trze bo wa nie, by
stra ża cy za ję li się kon tro la mi bu dyn ków. 
Za rząd Głów ny ZSP RP spo rzą dził mgli ste
wy tycz ne i ro ze słał w dół, ale na dal nikt nie
wie dział, kto i jak miał re ali zo wać kon tro le,
gdyż nie re gu lo wa ło te go do słow nie żad ne
pra wo, prócz wska za nia, że za kształt OPP
od po wia da ją gmi ny i że łą czy się to za da nie
z ochro ną prze ciw po ża ro wą, a sze fa mi te go
za mie sza nia są na czel ni cy OSP. Czy li – w do -
my śle – od po wia da gmi na, a z bra ku spe cja -
li stów wy ko nu je stra żak ama tor. Nie za leż nie
od wy tycz nych w gmi nach i tak in tu icyj nie
za po bie ga nie po ża rom po wie rza no stra ża -
kom. 

Oka za ło się, że w na tło ku róż nych za jęć,
jak musz tra, gim na sty ka i strze la nie, nie ma
cza su na re ali za cję na wet tak pro stych za dań
za po bie gaw czych, jak kon tro le stry chów.
Ma ło te go – wy szła na jaw gra ni czą ca z bez -
rad no ścią nie wie dza, jak te kon tro le wy ko -
nać, nie mó wiąc już o tym, jak wy eg ze kwo -
wać to, co ko niecz ne. Jak to się dzia ło
w prak ty ce, mo że my prze śle dzić na na stę -
pu ją cym przy kła dzie. 

W 1938 r. w ra mach obro ny prze ciw lot ni -
czej i po ża ro wej straż skon tro lo wa ła stry chy
i pod da sza bu dyn ków w Kiel cach. Do ko na ła
rów nież pod tym ką tem prze ró bek w swo jej
sie dzi bie. [10] Na po tka no przy tym na tak
istot ne pro ble my, że (…) straż wy stą pi ła
do za rzą du miej skie go z pro po zy cją za trud nie -
nia spe cjal ne go in struk to ra -re fe ren ta, któ ry
był by czę ścio wo opła ca ny przez mia sto. [11]
Da lej w pi śmie wy ka za no, że był by on po -

trzeb ny m.in. do: spo rzą dza nia pla nów obro -
ny obiek tów spe cjal ne go zna cze nia, prze pro -
wa dza nia kon tro li stry chów itp. [12]. Ów
trzy li te ro wy skrót „itp.” za sło wem „stry chów”
ozna cza, że przy oka zji spo rzą dza nia pi sma
nie po tra fio no przy to czyć z pa mię ci żad nych
in nych kon kret nych prze pi sów po rząd ko -
wych do ty czą cych bez pie czeń stwa po ża ro -
we go bu dyn ków. 

In te re su ją ce jest, co by ło da lej: Wła dze
wo je wódz kie i miej skie nie wy ra zi ły zgo dy
na po wo ła nie in struk to ra. Mo ty wo wa no to
taj no ścią przed się wzięć. Stwier dzo no rów nież,
że spra wy te le żą w ge stii ZSP RP [13]. Czy li
wo bec bra ku in sty tu cjo nal nej po li cji ognio -
wej do szło do prze py chan ki z uży ciem ku -
rio zal nych ar gu men tów „taj no ścio wych” –
tak zwy kle kry je się nie kom pe ten cję. 

Stra żac kie do le
W woj nie obron nej 1939 r. pol scy stra ża -

cy wzię li udział bar dzo ofiar ny, stra ta mi nie -
róż nią cy się od dzia łań bo jo wych. Re alia OPP
i ppoż. wrze śnia 1939 r. spo wo do wa ne nie
przez sa mych tyl ko wro gów by ły na stę pu -
jące. 

Tuż przed wy bu chem woj ny więk szość
stra ża ków za wo do wych, zwłasz cza z ka dry
ofi cer skiej, szko lo nych do OPP, do sta ła przy -
dzia ły mo bi li za cyj ne. W związ ku z tym za -
miast wal czyć ze skut ka mi na lo tów, prze -
mie rza li po la bi tew z bro nią w rę ku. Tym sa -
mym OPP w cza sie wo jen nej pró by prze szła
w rę ce kom plet nych ama to rów. 

Wie lu stra ża ków spę dza ło czas woj ny nie
ga sząc po ża ry, tyl ko tu ła jąc się po kra ju w sa -
mo cho dach ga śni czych. Ca łe od dzia ły za wo -
do wej stra ży po żar nej oraz naj lep szych OSP
po ło żo nych na za chód od Wi sły do sta wa ły
roz ka zy ewa ku acji z miast, któ rych mia ły
prze cież ofiar nie bro nić. Oka zyj nie stra ża cy
ga si li po ża ry w mia stach, przez któ re prze -
jeż dża li i – po słusz ni gro te sko wym roz ka -
zom – ru sza li da lej. 

War sza wy bro ni ło nie wie lu stra ża ków tra -
dy cyj nie krnąbr nej, a za ra zem świet nej War -
szaw skiej Stra ży Ognio wej – więk sza ich
część wy je cha ła na wschód. Z po ża ra mi wal -
czy li za wo do wi stra ża cy z Ło dzi, Po zna nia
i ochot ni cy z kil ku in nych miast, za trzy ma ni
w sto li cy jed nak nie na mo cy roz ka zów
wzmac nia ją cych obro nę sto li cy, lecz wsku -
tek za mknię cia pier ście nia okrą że nia przez
Niem ców. Opar cia dla stra ża ków w War sza -
wie nie by ło, gdyż ko sza ry z za ple czem tech -
nicz nym przy ul. Chłod nej i Po lnej zo sta ły
za ję te przez woj sko, za tem sprzęt szyb ko się

zu ży wał i wy kru szał. Co gor sza, nie by ło też
„kro pli wo dy do ga sze nia ognia”. 

Roz bu do wa na służ ba sa ma ry tań ska, po -
zba wio na po jaz dów, prze no śnych punk tów
opa trun ko wych, ba zy lo ka lo wej i do wo dze -
nia, a zwłasz cza za kre su kon kret nych za dań,
nie ob da rzy ła nas wie lo ma wspo mnie nia mi
wo jen ny mi. A by ła to prze cież nie ba ga tel -
na si ła kil ku na stu, a mo że i kil ku dzie się ciu ty -
się cy ko biet, ma ją cych na wet wła sne wła dze
cen tral ne z ko men dant ka mi i etos służ -
by. I zmar no wa ny wy si łek or ga ni za cyj ny. 

Nie ste ty, wszyst ko to ra zem, rów nież ja -
ko za nie dba nia li czą ce po nad de ka dę, stwo -
rzy ło ba ła gan i ob raz klę ski tak że na za ple-
czu dzia łań bo jo wych. Dziel nych lu dzi i wy -
so kie go mo ra le nie bra ko wa ło. Za bra kło
za to wy so kiej kla sy fa chow ców tam, gdzie
po dej mo wa no klu czo we de cy zje. Oczy wi ste
prze wa gi wro gów nie mo gą tu być żad nym
uspra wie dli wie niem. I to po win no być dla
nas naj waż niej szą na uką z hi sto rii. 

st. bryg. Paweł Rochala jest doradcà
komendanta głównego PSP

Przy pi sy
[1] Usta wa z dnia 13 mar ca 1934 r. o ochro nie przed po ża -
ra mi i in ne mi klę ska mi (DzU nr 41, poz. 365).
[2] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych z dnia
31 paź dzier ni ka 1938 r. wy da ne w po ro zu mie niu z mi ni stra -
mi spraw woj sko wych oraz prze my słu i han dlu o za po bie -
ga niu po wsta wa nia i roz sze rza nia się po ża rów w bu dyn -
kach (DzU nr 87, poz. 590). 
[3] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych z dnia
6 kwiet nia 1939 r. o obo wiąz kach lud no ści w wy pad kach
po ża rów lub in nych klęsk (DzU nr 37, poz. 242).
[4] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych z dnia
29 lip ca 1939 r. wy da ne w po ro zu mie niu z mi ni strem opie -
ki spo łecz nej o urzą dze niach pu blicz nych i pry wat nych
do za opa try wa nia lud no ści w wo dę i usu wa nia nie czy sto -
ści oraz o spe cjal nych urzą dze niach prze ciw po ża ro wych
(DzU nr 75, poz. 506).
[5] Usta wa z dnia 15 mar ca 1934 r. o obro nie prze ciw lot ni -
czej i prze ciw ga zo wej (DzU nr 80, poz. 742).
[6] Jó zef Jan kow ski, Naj trud niej sze la ta w służ bie 1939-1949,
War sza wa 1989, s. 9.
[7] Roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów: z dnia 29 stycz nia
1937 r. o przy go to wa niu w cza sie po ko ju obro ny prze ciw -
lot ni czej i prze ciw ga zo wej Pań stwa; z dnia 29 kwiet nia
1938 r. o przy go to wa niu w cza sie po ko ju obro ny prze ciw -
lot ni czej i prze ciw ga zo wej w dzie dzi nach re gu la cji i za bu -
do wa nia osie dli oraz bu dow nic twa pu blicz ne go
i pry wat ne go; z dnia 24 stycz nia 1939 r. o obo wiąz kach
osób fi zycz nych i praw nych oraz władz i in sty tu cyj w dzie -
dzi nie przy go to wa nia per so ne lu o obro ny prze ciw lot ni czej
i prze ciw ga zo wej w cza sie po ko ju; z dnia 24 mar ca 1939 r.
o przy go to wa niu w cza sie po ko ju obro ny prze ciw lot ni czej
i prze ciw ga zo wej w dzie dzi nie bu dow nic twa prze my sło we -
go.
[8] Ur szu la Oet tin gen, Ochot ni cza straż po żar na w Kiel -
cach 1919-1939, Kiel ce 2012, s. 62.
[9] Tam że, s. 71-72.
[10] Tam że, s. 65.
[11] Tam że, s. 65.
[12] Tam że, s. 65.
[13] Tam że, s. 66, przy pis 31.
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ar szaw ska Straż Ognio wa
uzna wa na jest za naj star szą
za wo do wą for ma cję po żar ni -

czą na zie miach pol skich. De cy zja o utwo -
rze niu stra ży ognio wej mia sta sto łecz ne go
War sza wy pod ję ta zo sta ła przez Ra dę Ad -
mi ni stra cyj ną Kró le stwa Pol skie go w 1834 r.
Wzo ro wa na na stra ży pe ters bur skiej for ma -
cja roz po czę ła służ bę 1 stycz nia 1836 r. Po -
cząt ko wo zor ga ni zo wa na by ła w czte ry
od dzia ły, o nu me rach I -IV. W 1851 r. po wstał
Od dział V. Stop nio wo mo der ni zo wa na i sta -
le roz wi ja na, sta ła się nie od łącz ną czę ścią
War sza wy. Stra ża cy War szaw skiej Stra ży
Ognio wej pod czas dzia łań ga śni czych i ra -
tow ni czych wy ka zy wa li się ogrom ną od wa -
gą i po świę ce niem.

Or ga ni za cja na czas woj ny
Zbli ża ją ca się woj na wy mu si ła na wła -

dzach War sza wy przy go to wa nie mia sta
do obro ny. War szaw ska Straż Ognio wa sta -
ła się in te gral ną czę ścią sys te mu obro ny
prze ciw lot ni czej. W dniach 23-25 mar ca
w sto li cy prze pro wa dzo no ćwi cze nia obro -
ny prze ciw lot ni czej. Do za dań war szaw skiej
stra ży pod czas dzia łań zbroj nych na le ża ło
ga sze nie po ża rów na te re nie mia sta, a tak -
że wspo ma ga nie za kła do wych stra ży po -
żar nych w ak cjach ga śni czych na ich
te re nie dzia ła nia. 

Obro na prze ciw lot ni cza (OPL) mia sta 
po dzie lo na zo sta ła na bier ną i czyn ną. 
Czyn na OPL na le ża ła do za dań Bry ga dy Po -
ści go wej, straż ognio wa włą czo na zo sta ła
zaś w skład obro ny bier nej. Na cze le OPL
mia sta stał ko men dant, któ re mu pod le ga li
za stęp ca i sze fo wie po szcze gól nych służb,
w tym stra ży po żar nej. Był nim ko men dant

War szaw skiej Stra ży Ognio wej kpt. poż. 
Sta ni sław Gieysz tor. Sztab służ by prze ciw -
po ża ro wej umiesz czo no w ko sza rach Od -
dzia łu III przy ul. Po lnej 1. War sza wa zo sta ła
po dzie lo na na trzy dziel ni ce OPL: Pra ga,
War sza wa -Pół noc i War sza wa -Po łu dnie. Gra -
ni cę stref pół noc nej i po łu dnio wej sta no wi -
ła li nia śred ni co wa ko lei pań stwo wej. Pra gę
od dzie la ła Wi sła. Każ da z dziel nic mia ła swo -
je go sze fa obro ny prze ciw po ża ro wej dziel -

ni cy. Dziel ni ce po dzie lo no na ko mi sa ria ty
OPL, od po wia da ją ce te ry to rial nie po dzia ło -
wi na ko mi sa ria ty Po li cji – w su mie 23. Każ -
dy ko mi sa riat miał swo je go do wód cę.
W dziel ni cy Po łu dnie do dat ko wo wy dzie lo -
no obro nę prze ciw po ża ro wą Okę cia. 

Ka dra obro ny prze ciw po ża ro wej opie ra -
ła się głów nie na stra ża kach War szaw skiej

Stra ży Ognio wej, któ rzy sta no wi li trzon sek -
cji ga śni czych roz lo ko wa nych w ko mi sa ria -
tach OPL. Do sek cji ga śni czych kie ro wa no
rów nież prze szko lo nych żoł nie rzy re zer wy.
Sek cje by ły dys po no wa ne tyl ko na roz kaz
sze fa służ by prze ciw po ża ro wej dziel ni cy
bądź ko men dan ta obro ny prze ciw po ża ro -
wej mia sta. Spod kom pe ten cji ko mi sa ria -
tów OPL wy ję to obiek ty woj sko we, któ rych
obro ną zaj mo wa ło się woj sko. 

30 sierp nia 1939 r. ogło szo no mo bi li za -
cję obro ny prze ciw po ża ro wej War sza wy.
Go to wość bo jo wą osią gnię to w dniu na -
stęp nym. Ca ła ob sa da War szaw skiej Stra ży
Ognio wej zo sta ła po dzie lo na na 61 sek cji
bo jo wych. 22 sek cje skie ro wa no do dziel -
ni cy Pół noc, 16 do dziel ni cy Pra ga, 16 do
dziel ni cy Po łu dnie. Na Okę ciu wy dzie lo no
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MI CHAŁ BO RAL W obro nie
sto li cy

Jednym z pierwszych celów bombardowań podczas II wojny
światowej była Warszawa. Udział w obronie miasta miała również

Warszawska Straż Ogniowa.

W

WSO pod czas ćwi czeń OPL w mar cu 1939 r.



do dat ko wo 7 sek cji. Do dys po zy cji do wód -
ców dziel nic po zo sta wa ło: 10 sek cji w dziel -
ni cy Pół noc, 8 w dziel ni cy Po łu dnie, 8
w dziel ni cy Pra ga. Po zo sta łe sek cje sta no -
wi ły od wo dy ko men dan ta War szaw skiej
Stra ży Ognio wej. 

Stan oso bo wy War szaw skiej Stra ży
Ognio wej w przed dzień roz po czę cia woj ny
wy no sił: 16 ofi ce rów, 44 pod ofi ce rów,
441 stra ża ków. W dys po zy cji stra ża ków
znaj do wa ło się: 17 au to pomp, 4 mo to pom -
py, 4 dra bi ny me cha nicz ne, 4 wo zy re kwi -
zy to we i 6 becz ko wo zów. Po ogło sze niu
mo bi li za cji sta ny oso bo we zwięk szo no
o 469 osób prze szko lo nych w 40-go dzin -
nych kur sach. Do służ by zgło si li się tak że
stra ża cy ochot ni cy. Ta bor po więk szo no
o 15 au to po le wa czek z au to pom pa mi
i sprzę tem po żar ni czym, od da nych przez
Za kład Oczysz cza nia Mia sta. Stra ża cy we
wła snym za kre sie przy go to wa li rów nież
10 sa mo cho dów z mo to pom pa mi i za adap -
to wa li je do dzia łań ga śni czych. Wszyst kie
sek cje sko sza ro wa no w bu dyn kach od dzia -
ło wych War szaw skiej Stra ży. W trak cie dnia
sek cje kwa te ro wa no i wy ży wia no w Od -
dzia łach. W no cy, a tak że w trak cie alar mów
dzien nych sek cje wy sy ła no na 54 przy go -
to wa ne sta no wi ska na te re nie mia sta.

Dzia ła nia
Ak cje ga śni cze War szaw ska Straż Og-

nio wa roz po czę ła już 1 wrze śnia. Bom by
nie miec kie spa dły te go dnia na Ko le 
i Urly cho wie. Stra ża cy ga si li bu dyn ki miesz -
kal ne i ra to wa li ich lo ka to rów. Sto li ca bom -
bar do wa na by ła co dzien nie i sek cje
ga śni cze War szaw skiej Stra ży mia ły rę ce
peł ne ro bo ty. Z po mo cą po spie szy ły stra że
ognio we z in nych miast Pol ski, za rów no za -
wo do we, jak i ochot ni cze. Część z tych sił
wcie lo na zo sta ła do OPL War sza wy i pod-
le ga ła ko men dan to wi Gieysz to ro wi.
5 i 6 wrze śnia bom bar do wa ne by ły skła dy
amu ni cyj ne w Pal mi rach. Stra ża cy dzia ła li
pod czas na lo tów bom bo wych i wy bu cha -
ją cych skła dów amu ni cji. 

6 i 7 wrze śnia w sze re gi stra ża ków wkra -
dło się pew ne za mie sza nie. Wy gło szo ne
w no cy 6 wrze śnia prze mó wie nie płk.
Umia stow skie go – sze fa pro pa gan dy na -
czel ne go wo dza – wzy wa ją ce mło dych
męż czyzn do uda wa nia się we wschod nie
re jo ny Rze czy po spo li tej, aby tam or ga ni zo -
wać opór, spo wo do wa ło, że lud ność War -
sza wy za czę ła opusz czać sto li cę. Mia ło to
wpływ na za stę py po żar ni cze. Część jed no -

stek, któ re przy by ły z kra ju, opu ści ła mia sto,
a jed nost ki sto łecz ne za czę ły wy co fy wać się
do ko szar w ce lu prze gru po wa nia i opusz -
cze nia sto li cy. Ko men dant Gieysz tor otrzy -
mał po le ce nie zgru po wa nia sił i przy go-
to wa nia ich do wy mar szu z mia sta. Już
o godz. 1.00 w no cy 7 wrze śnia lu dzie zgru -
po wa ni w dziel ni cy Pra ga -Pół noc by li go to -
wi do wy ru sze nia na wschód. Oko ło
godz. 3.00 z uwa gi na brak łącz no ści z ko -
men dan tem Gieysz to rem do wód ca dziel ni -
cy kpt. poż. Bo ro wy wy dał roz kaz wy -
mar szu sił na Pra gę do Od dzia łu V. Na miej -
scu oka za ło się że dziel ni ca ta nie otrzy ma -
ła żad nych po le ceń do ty czą cych ewa ku acji.
Kil ka za stę pów sa mo wol nie uda ło się w kie -
run ku Gar wo li na, nie cze ka jąc na dal sze
dys po zy cje. Oko ło godz. 7.00 ko men dant
Gieysz tor po łą czył się z od dzia ła mi i wy dał

roz kaz po wro tu na wy zna czo ne po zy cje.
Wy sła no rów nież pa tro le w ce lu spro wa -
dze nia za stę pów kie ru ją cych się na Gar wo -
lin. 8 wrze śnia War sza wa zna la zła się
w za się gu ar ty le rii nie miec kiej. Spo wo do -
wa ło to wzrost za po trze bo wa nia na in ter -
wen cje stra ża ków – nie tyl ko ga śni cze, ale
tak że ra tow ni cze, zwią za ne z wy do by wa -
niem lu dzi z za wa lo nych bu dyn ków.
10 wrze śnia do wód ca obro ny War sza wy
gen. Wa le rian Czu ma wy dał roz kaz zmi li ta -
ry zo wa nia War szaw skiej Stra ży Ognio wej.
Stra ża cy otrzy ma li woj sko we orzeł ki
na czap ki oraz bia ło -czer wo ne opa ski na rę -

ka wy mun du rów. Zmi li ta ry zo wa nie stra ży
spo wo do wa ło rów nież ob ję cie stra ża ków
są dow nic twem woj sko wym i woj sko wym
sys te mem kar. Zgod nie z no men kla tu rą
woj sko wą War szaw ska Straż Ognio wa by ła
od po wied ni kiem puł ku, a po szcze gól ne
dziel ni ce od po wied ni ka mi ba ta lio nów.

Obro na Zam ku Kró lew skie go
Jed nym z waż niej szych za dań po sta wio -

nych przed War szaw ską Stra żą Ognio wą
pod czas dzia łań zbroj nych by ła obro -
na prze ciw po ża ro wa Zam ku Kró lew skie go.
Na prze ło mie czerw ca i lip ca 1939 r. po wo -
ła no ko mi sję ma ją cą za za da nie przy go to -
wa nie pla nu obro ny prze ciw po ża ro wej
Zam ku. Ko mi sja sta nę ła przed bar dzo trud -
nym za da niem. Oglę dzi ny Zam ku od by wa -
ły się w asy ście stra ży zam ko wej, nie do

wszyst kich po miesz czeń człon ko wie ko mi -
sji uzy ska li do stęp. Spra wę kom pli ko wał
do dat ko wo stan bu dow la ny Zam ku. Wie le
drew nia nych scho dów, zbio ry mu ze al ne
o du żej gę sto ści ob cią że nia ognio we go,
kon struk cja no śna da chu wy ko na na z dre-
w na – to wszyst ko mo gło znacz nie utrud -
niać wal kę z po ża rem. Pro blem stwa rza ło
rów nież uza leż nie nie za so bów wod nych
Zam ku od miej skiej sie ci wo do cią go wej.
New ral gicz nym punk tem Zam ku by ły pod -
da sza i stry chy. Ko mi sja sfor mu ło wa ła wie -
le za le ceń ma ją cych po pra wić bez-
pie czeń stwo po ża ro we bu dyn ku, przede
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Po żar Zam ku Kró lew skie go po bom bar do wa niu 17 września 1939 r.



wszyst kim: wzmoc nie nie stro pów drew nia -
nych za po mo cą po le py ce men to wej, bu -
do wa do dat ko wych ognio mu rów na
pod da szach Zam ku, prze dłu że nie sie ci hy -
dran to wej na pod da sza, wy bu do wa nie
na dzie dziń cach Zam ku zbior ni ków prze -
ciw po ża ro wych o po jem no ści 100 m3 wo -
dy każ dy. Do dat ko wo ko mi sja za le ca ła
utwo rze nie zam ko wej stra ży po żar nej, ze
sta ły mi po ste run ka mi na pod da szach w ce -
lu po dej mo wa nia na tych mia sto -
wej ak cji ga śni czej w ra zie
po wsta nia po ża ru. Pro po zy cja
zbu do wa nia zbior ni ków zo sta ła
od rzu co na z uwa gi na moż li wość
znisz cze nia wa lo rów wi zu al nych
Zam ku. 

Za mek Kró lew ski, mi mo co -
dzien nych bom bar do wań mia sta,
po zo stał nie usz ko dzo ny aż do
8 wrze śnia. Oko ło godz. 17.00 po -
cisk ar ty le ryj ski ugo dził w bu dy -
nek. W trak cie bom bar do wa nia
ran ny zo stał je den z pra cow ni ków
stra ży zam ko wej. 17 wrze śnia ra no
roz po czę ła się ka no na da ar ty le ryj -
ska, któ ra spo wo do wa ła po wsta nie ogrom -
ne go po ża ru w bu dyn ku Zam ku. Oko ło
godz. 7.00 bom ba tra fi ła w dach bu dyn ku,
po wstał po żar. Z uwa gi na pal ną kon struk -
cję da chu oraz cią gły ostrzał po żar za czął
przy bie rać na si le. Do ak cji ru szy ła straż
zam ko wa, wspar ta nie ba wem przez sek cje
War szaw skiej Stra ży Ognio wej oraz sek cje
przy by łe z Po zna nia i Ło dzi*. Dzia ła nia mi
za rów no z ze wnątrz, jak i we wnątrz Zam ku
do wo dził por. poż. Czap ski z po znań skiej
stra ży. Ko men dant Gieysz tor wy dał roz kaz,
aby kie ro wa nie dzia ła nia mi prze jął kpt. poż.
Bo ro wy, do wód ca dziel ni cy Pół noc. Pod -
czas ostrza łu tra fio ny zo stał rów nież bu dy -
nek ka te dry św. Ja na. Do dzia łań ga ś-
ni czych w Zam ku i ka te drze skie ro wa no
łącz nie 11 sek cji. 

Stra ża cy pra co wa li pod ogniem ar ty le rii
nie miec kiej. Zry wa ne by ły li nie ga śni cze,
odłam ki uszka dza ły po jaz dy ga śni cze, je -
den ze stra ża ków pra cu ją cych na dra bi nie
me cha nicz nej zo stał po waż nie ra nio ny
odłam kiem po ci sku ar ty le ryj skie go. Po żar
opa no wa no do pie ro w go dzi nach wie czor -
nych. 18 wrze śnia trwa ło do ga sza nie po go -
rze li ska. Stra ty ma te rial ne by ły bar dzo
du że. Spło nął ca ły dach, ko pu ły wie ży Zyg -
mun tow skiej i Wła dy sła wow skiej, po waż -
nie ucier pia ło ca łe pół noc no -wschod nie
skrzy dło Zam ku. Dzię ki ofiar no ści stra ża -

ków, pra cow ni ków Zam ku oraz oko licz nej
lud no ści cy wil nej zdo ła no ura to wać z po -
ża ru wie le cen nych dzieł sztu ki.

Kres
Sek cje War szaw skiej Stra ży Ognio wej

bra ły udział w ga sze niu co raz licz niej szych
po ża rów na te re nie mia sta. Po mi mo cią -
głych bom bar do wań i ostrze li wa nia przez
sa mo lo ty nie miec kie stra ża cy da lej pro wa -

dzi li dzia ła nia. Wy cią ga li lu dzi z za wa lo nych
bu dyn ków, ga si li do my miesz kal ne oraz
gma chy pu blicz ne. 23 wrze śnia sek cje ga -
śni cze wal czy ły z ogniem w Te atrze Wiel -
kim. Na miej scu zda rze nia obec ny był
pre zy dent Sta rzyń ski oraz ko men dant
Gieysz tor. Ak cje ga śni cze sta wa ły się co raz
trud niej sze. Znisz cze nia bu dyn ków utrud -
nia ły do tar cie sek cji na miej sce zda rze nia.
Straż po no si ła rów nież stra ty oso bo we
i sprzę to we. Zwięk sza ją ca się licz ba po ża -
rów po wo do wa ła nie do bór sił i środ ków
oraz brak moż li wo ści do tar cia do wszyst -
kich ognisk ognia. Do cho dzi ło do przy -
krych sy tu acji, gdy stra ża cy mu sie li
wy bie rać, co ga sić: gma chy pu blicz ne czy
do my miesz kal ne. Sy tu ację po gar sza ło
prze ry wa nie sie ci hy dran to wej na sku tek
bom bar do wań oraz wy cień cze nie za ło gi.
Stra ża cy ga si li gmach Ra tu sza, Mi ni ster -
stwa Spraw Woj sko wych bu dyn ki elek tro-
w ni na Po wi ślu oraz set ki do mów
miesz kal nych. Sek cje, któ re utra ci ły po jaz -
dy, pro wa dzi ły dzia ła nia pie szo. 25 wrze śnia
sta nę ła osta tecz nie elek trow nia miej ska, co
spo wo do wa ło prak tycz nie od cię cie stra -
ża ków od wo dy z sie ci wo do cią go wej.
28 wrze śnia na sku tek bra ku moż li wo ści
dal szej obro ny War sza wa ska pi tu lo wa ła.

Stra ża cy War szaw skiej Stra ży Ognio wej,
wspie ra ni przez in ne jed nost ki stra ży
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ognio wych, za pi sa li w tych dniach pięk ną
kar tę w hi sto rii pol skie go po żar nic twa. 
Ko men dant Gieysz tor w swo im spra woz da -
niu po za koń cze niu obro ny mia sta pi sze, że
licz ba po ża rów, z któ ry mi wal czy li stra ża cy,
jest nie moż li wa do usta le nia. Po da je on
przy kład na lo tu, po któ rym zgło szo no 140
po ża rów. Ja ko mo ment za ła ma nia sys te mu
obro ny prze ciw po ża ro wej Gieysz tor wi dzi
dzień utra ty za si la nia w wo dę z wo do cią -

gów. To spa ra li żo wa ło cał ko wi cie
dzia ła nia stra ża ków i sta no wi ło
jed ną z przy czyn pod da nia się
mia sta. Łącz ne stra ty War szaw skiej
Stra ży Ognio wej podane przez ko -
men danta Gieysz tora to 57 osób.
W licz bie tej jest je den pod ofi cer
oraz 18 stra ża ków po le głych i 38
ran nych. Stra ty oso bo we się gnę ły
więc 12 proc. sta nu oso bo we go
z dnia mo bi li za cji. Ta bor sa mo cho -
do wy zo stał cał ko wi cie roz bi ty
i wy ma gał grun tow nej na pra wy,
a w wie lu przy pad kach stra ty by ły
bez pow rot ne. Wła dze nie miec kie
przy stą pi ły do od bu do wy struk tur

prze ciw po ża ro wych na zie miach pol skich.
Stra że ognio we zna la zły się w struk tu rach
po li cyj nych.

mł. kpt. Mi chał Bo ral peł ni słu˝ b´ w CS PSP
w Cz´ sto cho wie w Wy dzia le Kom pa nii
Szkol nych i Za bez pie cze nia Obiek tów

* Sek cje za wo do wych stra ży ognio wych z Po zna nia (6 sa mo -
cho dów) i Ło dzi (23 sa mo cho dy), któ re ewa ku owa ły się ze
swo ich miast, włą czo no w sys tem obro ny prze ciw po ża ro wej
War sza wy.

Li te ra tu ra:
[1] A. Ja wor ski, J. Wil czur, Stra żac ka wier ność: z dzie jów stra -
żac kie go an ty hi tle row skie go ru chu opo ru w oku po wa nej
War sza wie w la tach 1939-1945, War sza wa 1977.
[2] Spra woz da nie ko men dan ta głów ne go War szaw skiej
Stra ży Ognio wej z udzia łu w OPL, War sza wa, 10 paź dzier ni -
ka 1939 r., https://www. war sza wa. ap. gov. pl/1939/ima -
ges/01-26.htm; https://www.war sza wa.ap.gov. pl/1939/
ima ges/01-27. htm.
[3] http://gra miej ska.ipn.gov.pl/grm/czesc -hi sto rycz -
na/bio gra my/3522,Ro man -Umia stow ski -18931982.html.
[4] https://www. war sza wa. ap. gov. pl/1939/.
[5] http://www.geo tekst.pl/ar ty ku ly/hi sto ria/elek trow nia -
-war szaw ska.
[6] https://www.war sza wa.ap.gov.pl/1939/ima ges/01-27.
htm.

fot. Na ro do we Ar chi wum Cy fro we
fot. by nie zna ny – Apo lo niusz Za wil ski „Bi twy Pol skie go
Wrze śnia” („Bat tles of Po lish Sep tem ber”), War sza wa 1972,
Na sza Księ gar nia ISBN 83-218-0817-4 (cur rent edi tion),
http://dzie dzic two.pol ska.pl/ka ta log/skarb,Fo to gra -
fia_plo na ce go_Zam ku_Kro lew skie go_w_War sza -
wie_w_dniu_17_IX_1939_ro ku,gid,182945,cid,1191.htm,
Do me na pu blicz na, https://com mons.wi ki me dia.org/w/
in dex.php?cu rid=2132961

Stra˝acy Warszawskiej Stra˝y Ogniowej,
wspierani przez inne jednostki stra˝y ogniowych,

zapisali w tych dniach pi´knà kart´ w historii
polskiego po˝arnictwa. Liczba po˝arów, z którymi

walczyli stra˝acy, jest niemo˝liwa do ustalenia.
Jeden nalot potrafił spowodowaç 140 po˝arów.

Jako moment załamania systemu obrony
przeciwpo˝arowej komendant Gieysztor okreÊlił

dzieƒ utraty zasilania w wod´ z wodociàgów. 
To sparali˝owało całkowicie działania stra˝aków

i stanowiło jednà z przyczyn poddania si´ miasta.



iel ka Woj na na dal trwa ła, choć był to już 1919 r. Stra ża -
cy -żoł nie rze wła da ją cy prą dow ni cą i bro nią na po li tycz -
nie i kul tu ro wo zróż ni co wa nym te re nie po gra ni cza

Kre sów Wschod nich by li na ocz ny mi świad ka mi wal ki o zie mie za -
bra ne. 

Po wsta nie sej neń skie 1919 r.
O po wsta niu sej neń skim jesz cze w la tach 80. XX w. nie bar dzo

by ło moż na pi sać i mó wić. Wy bu chło spon ta nicz nie, za spra wą Pol -
skiej Or ga ni za cji Woj sko wej. Po nad ty siąc wal czą cych sprze ci wi ło się
li tew skiej ad mi ni stra cji na Sej neń czyź nie, otrzy maw szy ją od wy co -
fu ją cych się wojsk nie miec kich. Kil ku dnio wy zryw, trwa ją cy od
23 do 28 sierp nia, za koń czył się wy gra ną Po la ków, mi mo że nie by -
ła to wy gra na ła twa. „Do cza su wy ty cze nia li nii gra nicz nej lud ność
pol ska okrę gu su wal skie go, szcze gól nie po wia tu sej neń skie go, na -
ra żo na by ła ze stro ny władz li tew skich na gwał ty, ra bun ki i nie ustan -
ne re pre sje. (…) pol skie ma jąt ki ziem skie w ak tach ze msty zo sta ły
okra dzio ne. W po wie cie su wal skim i sej neń skim aresz to wa no
wszyst kich wła ści cie li ziem skich, wy bit niej szych wło ścian i miesz -
czan. W wię zie niu ko wień skim zna la zło się po nad 500 oby wa te li pol -
skich” – czy ta my w do dat ku do nr 374 „Zie mi Lu bel skiej” [1]. Wśród
uwię zio nych by li rów nież oby wa te le, któ rzy mie li wpływ na funk cjo -
no wa nie i dzia łal ność stra ży ognio wych. Wie le ra zy w ar ty ku łach pu -
bli ko wa nych na ła mach „Prze glą du Po żar ni cze go” pod kre śla li śmy ich
pio nier ską po sta wę, w szcze gól no ści etycz ność, bez in te re sow ność
i żar li wość, któ re wzbu dza ły za ufa nie spo łecz ne. Na le ży pa mię tać,
że w pro ce s two rze nia i kon so li do wa nia tej gru py za wo do wej mo -
gły włą czyć się wszyst kie war stwy spo łecz ne, bez ry zy ka kłót ni o po -
glą dy po li tycz ne. Ich po uf na woj sko wo -po li tycz na funk cja, a tak że
nie oce nio na pra ca edu ka cyj no -wy cho waw cza po zwo li ły na ener -
gicz ne i kon se kwent ne dzia ła nia, któ re są te ma tem dzi siej szych ba -
dań i prac na uko wych. 

Ochot ni cza Straż Po żar na w Sej nach
Zo sta ła za ło żo na w 1875 r. W skład ów cze sne go to wa rzy stwa we -

szło aż 23 pol skich urzęd ni ków. W ko lej nych la tach stra żą do wo dzi li
i wpły wa li na jej funk cjo no wa nie bur mi strzo wie, księ ża, a na wet
funk cjo na riu sze po li cji. Mo no gra fia OSP jest peł na na zwisk lu dzi wy -
kształ co nych, za moż nych i ma ją cych swój udział kształ to wa niu się
pol skie go pa trio tycz ne go ru chu spo łecz ne go. Moż na przy pusz czać,
że gdy trwa ły przy go to wa nia do wy bu chu po wsta nia, stra ża cy zwo -
ła li ze bra nie i za ję li sta no wi sko wo bec sy tu acji, któ ra po tem za wa -
ży ła na lo sach Po la ków ca łej Su walsz czy zny. Stra żac two pol skie
II Rze czy po spo li tej mia ło bo wiem we krwi po słu szeń stwo i dys cy -
pli nę, je śli cho dzi o spra wy na ro do wo wy zwo leń cze, kul tu ro we
i oświa to we. Przy kła dem te go jest rów nież fo to gra fia z lat 30. XX w.
ze zbio rów Na ro do we go Ar chi wum Cy fro we go, któ ra przed sta-
wia sej neń skich stra ża ków bę dą cych jed no cze śnie żoł nie rza mi
24. ba ta lio nu Kor pu su Ochro ny Po gra ni cza, utwo rzo ne go w mar cu
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HISTORIA I TRADYCJE

DA NU TA JA NA KIE WICZ -OLEK SY Po wsta nie
sej neƒ skie

Ogłoszona w 1918 r. suwerenność nie oznaczała zażegnania
konfliktu z państwami naszego pogranicza. W dalszym ciągu 

nie mieliśmy ustalonych granic państwa ani też możliwości
samodzielnego decydowania w sprawach terytorium pogranicza,

czyli tych ziem, które uważaliśmy za nasze rdzenne, wchodziły
bowiem w skład dawnej Rzeczypospolitej.
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Stra ża cy i żoł nie rze 24. ba ta lio nu Kor pu su Ochro ny Po gra ni cza, Sej ny
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1926 r. w ce lu pil no wa nia i ochro ny gra ni cy pol sko -li tew skiej.
Na zdję ciu wy stę pu ją w mun du rach żoł nier skich, heł mach stra żac -
kich, z prą dow ni ca mi i wę ża mi, a tak że prze no śną si kaw ką ty pu Try -
umf pro jek tu inż. Tu lisz kow skie go, wy pro du ko wa ną przez fir mę
Stra żak z War sza wy. 

Przy ści śle woj sko wej struk tu rze do tej for ma cji po wo ły wa no naj -
pierw żoł nie rzy, ale rów nież po li cjan tów, stra ża ków, har ce rzy i in ne
gru py spo łecz ne, któ re re pre zen to wa ły po żą da ne wów czas po win -
no ści mo ral ne wzglę dem Bo ga i Oj czy zny. 

Hi sto ria dzia łań każ de go z tych stra ża ków za pi sa na jest nie w ar -
chi wach kra jo wych czy za gra nicz nych, ale w ro dzin nych al bu mach
i opo wie ściach, skrzęt nie do dziś skry wa nych. Moż na za dać py ta nie:
dla cze go na dal, mi mo upły wu lat, po tom ko wie na szych bo ha te rów
wciąż nie chcą opo wia dać o lo sach swo ich dziad ków?

Uwię zie ni w mię dzy kul tu ro wo ści 
Do 1989 r. z po bu dek po li tycz nych w szko łach nie uczo no o po -

wsta niu sej neń skim. Nie do ku men to wa no też spo so bów wal ki
z pań stwem lub pań stwa mi, któ re ro ści ły so bie pra wo do te re nów,
na któ rych lu dzie ci ży li, by ich to nie na ra ża ło na zdra dę, wię zie nie
i re pre sje spo łecz ne. Do ty czy ło to za rów no Po la ków, Li twi nów, ale
tak że Ukra iń ców, Bia ło ru si nów i Ro sjan. Po II woj nie świa to wej Pol -
ska Zjed no czo na Par tia Ro bot ni cza re ali zo wa ła ide olo gię w oczy wi -
sty spo sób na rzu ca ną jej przez Zwią zek So cja li stycz nych Re pu blik
Ra dziec kich, któ re go czę ścią by li wschod ni są sie dzi Po la ki. 

W 1919 r. po ja wia ły się w pol skiej pra sie lo kal nej in for ma cje, że
licz ba ukry wa ją cych się po po wsta niu sej neń skim jest nie do zwe -
ry fi ko wa nia. Lu dzie ci nie chcie li po da wać swo ich praw dzi wych na -
zwisk, za wo dów i przy na leż no ści do to wa rzystw, czę sto też zmie nia li
miej sce za miesz ka nia. Prze by wa li tam, gdzie pło nę ły i krwa wi ły gra -
ni ce. Li twi ni mie li ta ki sam sto su nek do Sejn, jak Po la cy do Wil na. 

Ma my 2019 r., otwar te gra ni ce, a i tak w dal szym cią gu nie po tra -
fi my usta lić licz by stra ża ków, któ rzy wal czy li w po wsta niu sej neń -
skim. Nie zna my ich imion i na zwisk ani szcze gó łów mi li tar nych.
Wie dza na ten te mat ist nie je wy łącz nie na po zio mie lo kal nym. Po -
trze ba ogrom nej cha ry zmy, dy plo ma cji i za ufa nia pu blicz ne go, by
móc usły szeć o tam tych wy da rze niach i wła ści wie zro zu mieć prze -
kaz ust ny. Al bu my ro dzin ne skry wa ją wie le ta jem nic, któ re za pew -
ne ma ją swo je lo gicz ne uza sad nie nie. Praw dą jest też to, że
miesz kań cy po gra ni cza, mi mo na ro do wych kon flik tów, w spo łecz -
nym wy mia rze po tra fi li współ pra co wać. Han dlu jąc i za wie ra jąc
związ ki mał żeń skie, przyj mo wa li ba gaż tych wszyst kich do świad -
czeń, po ciech i krzywd, sta jąc się człon ka mi ro dzi ny. In sty tu cje kul -
tu ro we i na uko we – mu zea, do my kul tu ry, bi blio te ki i ar chi wa
dys po nu ją spo rym ma te ria łem, ale rów nież one sku tecz nie bro nią
się przed ich upo wszech nie niem. Ba rie rą mo że być oba wa, że ujaw -
nio ne do ku men ty mo gły by na ra zić je na są dy, kry ty kę pu blicz ną
oraz nie wy god ny dys kurs po li tycz ny. 

Da nu ta Ja na kie wicz -Olek sy 
pra cu je w Wy dzia le Do ku men ta cji Zbio rów CMP

Li te ra tu ra: 
[1] Do da tek do nr 374 „Zie mi Lu bel skiej” z 16 wrze śnia 1919 r.
[2] A. Kra cha ło, Mo no gra fia Stra ży Po żar nej w Sej nach 1875-1975, Urząd Mia sta i Gmi ny Sej -
ny, 1975.
[3] Stra żac ka Nie pod le gła 1918-1921, pra ca zbio ro wa pod red. P. Ro cha li, Ko men da Głów -
na PSP, War sza wa 2018. 

W 80. już rocz ni cę wy bu chu II woj ny świa -
to wej po raz ko lej ny od da je my hołd tym
wszyst kim, któ rzy po le gli w wal kach za Oj czy -
znę na ca łym świe cie. W spo sób szcze gól ny 
pa mię ta my o ro da kach, któ rzy bo ha ter sko,
czę sto zu peł nie po zba wie ni wspar cia, wal czy li
do ostat nie go tchu za to, by śmy dziś mo gli żyć

w wol nym kra ju. Pa mię taj my o lu dziach, któ rym woj na zbu rzy ła ma rze nia
i zmu si ła do od na le zie nia się w zu peł nie no wej, jak że okrut nej rze czy wi -
sto ści. Ni gdy przed tem nie by ło prze cież tak wie lu ofiar śmier tel nych wśród
lud no ści cy wil nej, zwłasz cza wśród ko biet i dzie ci. Woj na by ła jak że dłu go
dro gą zwy cię żo nych, ale jed nak nie po ko na nych. Dra ma tycz nym jej skut -
kiem by ła ba na li za cja śmier ci i prze mo cy, któ ra przy zwy cza iła mi lio ny lu -
dzi do nie zna nych wcze śniej roz mia rów po gar dy dla czło wie ka. Dwa
to ta li tar ne sys te my, od rzu ca jąc Bo ga, w prze ra ża ją cy spo sób zwró ci ły się
prze ciw ko lu dziom. Okres woj ny ujaw nił za ra zem he ro izm świę tych: Edy -
ty Ste in, oj ca Mak sy mi lia na Ma rii Kol be, ale tak że świa dec two da ne Bo gu
i Pol sce przez ty sią ce pol skich mę czen ni ków II woj ny świa to wej, wie lu na -
szych bra ci i sióstr, wier nych Chry stu so wi, Ewan ge lii i Ko ścio ło wi, a wresz -
cie wier nych Oj czyź nie.

O tym, że czło wiek zbyt wol no uczy się z hi sto rii, świad czy to, że na sze
cza sy nie są wol ne od ter ro ry zmu, krwa wych kon flik tów i wo jen. Nie tyl ko
więc wspo mnie nie II woj ny świa to wej, ale rów nież współ cze sne kon flik ty
wo jen ne ka żą nam z mo cą upo mi nać się o po kój, bo czło wiek jest stwo -
rzo ny do po ko ju – te go po ko ju, któ ry jest w pierw szym rzę dzie da rem Bo -
ga. Ta ki wła śnie po kój na po cząt ku XXI w. wy da je się być war to ścią
naj bar dziej przez ludz kość po żą da ną. Trud no mieć co do te go wąt pli wo -
ści, je śli od nieść się do nie mal nie ustan nie for mu ło wa nych de kla ra cji po -
ko jo wych. Fak tycz ny stan rze czy, uwi dacz nia ją cy się w ak tach jaw nie
za prze cza ją cych po ko jo wi, nie skła nia jed nak do opty mi zmu. Sko ro sze ro -
ko ro zu mia na woj na czy też jej naj bar dziej dziś po pu lar na for ma – ter ro -
ryzm wciąż jest dla wie lu je dy nym sku tecz nym spo so bem re ali zo wa nia
spo łecz nych, po li tycz nych, na ro do wych czy też re li gij nych ce lów, to ape -
le o po kój przy bie ra ją cha rak ter ra czej de kla ra tyw ny. Roz wią za niu tej kwe -
stii nie słu żą skom pli ko wa ne in te re sy po li tycz ne i eko no micz ne, czę sto
za ka mu flo wa ne i sto ją ce w opo zy cji na wet do ostro spo la ry zo wa nych sta -
no wisk po li tycz nych czy ide owych.

Prze ko nu jąc kon se kwent nie, że ludz kość mo że wresz cie usta no wić
trwa ły po kój po przez dia log, prze ba cze nie i dą że nie do po wszech ne go
bra ter stwa, Jan Pa weł II nie chciał for mu ło wać ko lej nej uto pii, lecz pro po -
no wał przy ję cie za sa dy ży cia spo łecz ne go opar tej na sza cun ku dla każ de -
go czło wie ka. Ma jąc do świad cze nie dwóch sys te mów to ta li tar nych,
for mu ło wał prze sła nie, w cen trum któ re go stoi opty mizm od no śnie przy -
szło ści świa ta i czło wie ka. Był pe wien, że nie moż na za po mnieć o mi nio -
nych wy da rze niach, ale trze ba od czy tać je w no wym du chu, ucząc się
z bo le snych do świad czeń, że tyl ko mi łość bu du je, a nie na wiść nie sie znisz -
cze nie i ru inę.

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

Pamięć 
o bohaterach

� SŁUŻBA I WIARA
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� Roz kład cza sów ewa ku acji wstęp nej z bu dyn ków (The Va ria -
tion of Pre -mo ve ment Ti me in Bu il ding Eva cu ation), M. Forss berg,
A. Moss be reg, J. Kjel l strom, H. Frant zich, D. Nils son, Fi re Tech no -
lo gy, https://doi.org/10.1007/s10694 -019-00881-1.

W se kwen cji dzia łań po dej mo wa nych pod czas ewa ku acji moż -
na wy róż nić czte ry czę ści. Po otrzy ma niu wia do mo ści o za gro że niu
czło wiek po dej mu je de cy zję, co zro bić, nie ja ko in ter pre tu jąc in for -
ma cję. Wów czas na stę pu je fa za przy go to wa nia, po któ rej po dej mu -
je okre ślo ną czyn ność. Je śli ma do czy nie nia z po ża rem, mo że się
ewa ku ować, pró bo wać zwal czyć po żar, ostrzec in nych lub przy jąć
po sta wę bier ną i ob ser wo wać roz wój zda rzeń, cze ka jąc na po moc. 

To tyl ko nie wiel ka prób ka fak tów do ty czą cych ewa ku acji, jed nak
da je pe wien ob raz roz le gło ści wie dzy, któ rą mu si mieć in ży nier pro -
jek tu ją cy czy mo de lu ją cy prze bieg ewa ku acji z bu dyn ku. Au to rzy
pre zen to wa ne go ar ty ku łu zwra ca ją uwa gę, że klu czo we dla po myśl -
ne go opusz cze nia obiek tu w sy tu acji za gro że nia jest skró ce nie cza -
su wstęp ne go ewa ku acji, obej mu ją ce go pierw sze trzy eta py opi -
sa ne go po wy żej pro ce su. 

Na le ży zwró cić uwa gę, że część do świad czal na ar ty ku łu jest im -
po nu ją ca. Au to rzy opi su ją czter dzie ści prze pro wa dzo nych ewa ku acji
prób nych, o któ rych nie zo sta li po in for mo wa ni użyt kow ni cy bu dyn -
ków. Wy ty po wa no aż sześć róż ne go ro dza ju bu dyn ków: biu row ce,
ki na, re stau ra cje, skle py wiel ko po wierzch nio we oraz klu by noc ne.
Na tu ral nie obiek ty te wy po sa żo ne zo sta ły w róż ne go ro dza ju urzą -
dze nia sy gna li za cyj ne, co wzię to pod uwa gę. W ten spo sób uzy ska -
no nie mal 2,5 tys. jed nost ko wych wy ni ków, któ re pod da no na stęp nie
ana li zie sta ty stycz nej. Do pa so wa no roz kład, dzię ki cze mu ar ty kuł ma
nie ba ga tel ne zna cze nie dla in ży nie rów zaj mu ją cych się mo de lo wa -
niem ewa ku acji. 

Ba da nia są na ty le roz le głe i do głęb ne, że ar ty kuł bez wąt pie nia
na le ży uznać za no wa tor ski, sta no wią cy ko pal nię uni kal nej wie dzy
na te mat ewa ku acji. W ja ki spo sób urzą dze nie alar mo we wpły wa
na ewa ku ację? Ile cza su po trze ba stan dar do wo do jej pod ję cia? Na te
i na wie le in nych py tań czy tel nik znaj dzie od po wiedź w tek ście. 

� Spo sób po zy ski wa nia da nych do trans for ma cji nie ustruk tu -
ry zo wa nych da nych tek sto wych z ra por tów stra ży po żar nej
do po sta ci ustruk tu ry zo wa nej: przy pa dek pol ski (In for ma tion
Extrac tion Sys tem for Trans for ming Unstruc tu red Text Da ta in Fi -
re Re ports in to Struc tu red Forms: A Po lish Ca se Stu dy), Mar cin Mi -
roń czuk, Fi re Tech no lo gy (https://doi.org/10.1007/s10694 -019-
00891-z).

Zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi Pań stwo wa Straż Po żar -
na zo bo wią za na jest do two rze nia ra por tu z każ de go zda rze nia,
do któ re go zo sta ła za dys po no wa na. Da ne zgro ma dzo ne w de dy ko -
wa nym sys te mie in for ma tycz nym (SWD-ST) sta no wią ko pal nię wie -
dzy na te mat ra tow nic twa w Pol sce. Cza sy do jaz dów czy miej sca
szcze gól nie na ra żo ne na okre ślo ny ro dzaj zda rze nia – te go ty pu in -
for ma cje ma ją prak tycz ną war tość i czę sto są wy ko rzy sty wa ne w pra -
cach dy plo mo wych czy ba da niach na uko wych. Przy obec nych
moż li wo ściach ana li zy tzw. big da ta, no wo cze snych al go ryt mach i gi -
gan tycz nych mo cach ob li cze nio wych spo so by wy ko rzy sta nia wie -
dzy za war tej w ra por tach są nie mal nie ogra ni czo ne. 

PRZEGLĄD PRASY
ZAGRANICZNEJ

Jak pod kre śla au tor ar ty ku łu, ele men tem pod ci na ją cym skrzy dła
am bit niej szym ana li zom jest spo sób prze cho wy wa nia te go ty pu 
da nych. Są one bo wiem nie ustruk tu ry zo wa ne, a więc trud niej sze
do wy ko rzy sta nia. Pro po nu je on jed nak de dy ko wa ny al go rytm
do eks trak cji da nych z ba zy i trans for ma cji do po sta ci ustruk tu ry zo -
wa nej, co znacz nie uła twia kon stru owa nie za py tań i wszel kie go ro -
dza ju ana li zy sta ty stycz ne i me ry to rycz ne. 

Ar ty kuł jest za tem cie ka wym spoj rze niem na za gad nie nia po żar -
ni cze oso by z ze wnątrz, fa chow ca w dzie dzi nie baz da nych, co da je
świe żą i in no wa cyj ną per spek ty wę. Dla te go też tekst mo że sta no wić
war to ścio wy krok w stro nę wy wo ła nia dys ku sji na te mat po pra wy
spo so bu prze cho wy wa nia da nych, by mo gły być wy ko rzy sta ne 
w peł niej szej i głęb szej ana li zie na po trze by pla ni stycz ne.

� Wi docz ność stra ża ka w wa run kach dzien nych: wła ści wo ści la -
mó wek i od bla sko wość (Fi re fi gh ter day ti me vi si bi li ty: trim pro per -
ties and con spi cu ity), Jo na than T. Kahl, Na than J. An der son, Glenn
Ca sner, Ve ra Shu man and Tim J. Gard ner, Fa shon and Te xti les
(2019) 6: 18.

Bez pie czeń stwo funk cjo na riu sza jest za wsze naj waż niej szym
aspek tem dzia łań ra tow ni czych. Za sa da ta jest szcze gól nie waż -
na pod czas zda rzeń dro go wych, kie dy to wy stę pu je praw do po do -
bień stwo po trą ce nia pra cu ją cych stra ża ków przez in ny po jazd. Je śli
cho dzi o dzia ła nia w no cy, spra wa jest oczy wi sta. Sy gna li za cja świetl -
na ko lo ru nie bie skie go, a tak że od bla sko we ele men ty ubra nia spe -
cjal ne go funk cjo na riu sza za pew nia ją sto sun ko wo do brą wi docz ność.
Jak wy glą da sy tu acja w wa run kach do bre go oświe tle nia, np. w upal -
ny, sło necz ny dzień? Czy to oczy wi ste, że stra ża ków do sko na le wi -
dać z da le ka? Otóż nie. Sy tu acja jest ana lo gicz na do obo wiąz ku jaz dy
na świa tłach, któ re zna czą co po pra wia ją wi docz ność po jaz du dla in -
nych uczest ni ków ru chu dro go we go, szcze gól nie gdy słoń ce znaj du -
je się ni sko. No mex z wszy ty mi od bla sko wy mi la mów ka mi po zwa la
na ła twą lo ka li za cję stra ża ka, ale co naj istot niej sze – wpły wa na je go
bez pie czeń stwo pod czas dzia łań pro wa dzo nych w oko li cy cią gów
ko mu ni ka cyj nych. 

Au to rzy ar ty ku łu prze pro wa dzi li prak tycz ne ba da nia. Od nie śli po -
mia ry zwią za ne z lu mi ne scen cją nie któ rych sto so wa nych w la mów -
kach ma te ria łów, któ re świet nie spraw dza ją się pod czas pra cy
w no cy, do ich wła ści wo ści w dzień. Prze pro wa dzo no ba da nia zdol -
no ści ludz kie go oka do roz po zna nia stra ża ka z od le gło ści, a tak że po -
rów na no róż ne ko lo ry sto so wa ne w la mów kach. 

Ar ty kuł z po zo ru do ty czy bran ży tek styl nej, jed nak do ty ka jed no -
cze śnie ży wot ne go pro ble mu bez pie czeń stwa dzia łań ra tow ni czych,
tak klu czo we go w służ bie. Dzię ki prze pro wa dzo nym ba da niom eks -
pe ry men tal nym, w któ rych obok przy rzą dów po słu żo no się opi nia -
mi osób oce nia ją cych wzro ko wo sku tecz ność te sto wa nych roz-
wią zań, sta no wi cie ka wą po zy cję li te ra tu ro wą i jed no cze śnie in te re -
su ją ce stu dium przy pad ku. 

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

Szlachetna rywalizacja

W grudniu zeszłego roku na naszych łamach ukazał się
artykuł o projekcie Firefighters Plus. Jednym z jego celów jest
dostarczenie strażakom nowoczesnych metod doskonalenia
w postaci kursu e-learningowego w języku polskim z zakresu
prewencji i integracji społecznej. Autorom projektu
przyświecała myśl, że PSP jako służba ciesząca się
największym zaufaniem obywateli może tę wiedzę
wykorzystać do realizacji wielu cennych inicjatyw
społecznych. 

Kurs e-learningowy to 60 godz. ciekawych prezentacji,
wzbogaconych zróżnicowanym materiałem wizualnym
(zdjęciami, filmami), które dotyczą rozmaitych aspektów
prewencji i integracji społecznej. Kurs został zaskakująco
ciepło przyjęty przez strażaków w Europie – podkreślano jego
innowacyjny charakter, profesjonalną i przystępną formę oraz łatwość
przejścia z teorii w praktykę. 

Obecnie, w ramach drugiego etapu projektu, trwa uzupełnianie
i weryfikacja kursu. Po naniesieniu poprawek będzie on gotowy

Dla analizujących bez końca 

Kilka stron wcześniej piszemy o PTSD, a także
o tym, gdzie szukać pomocy, kiedy nasze życie
skręci w niepożądaną stronę. Jako że istotnym
elementem pomocy sobie jest poznanie siebie,
polecamy dość nietypową w tym dziale książkę „Jak
mniej myśleć. Dla analizujących bez końca i wysoko
wrażliwych”. Tak oto rekomenduje książkę wydawca: 

„Za dużo myślisz. Twoi bliscy mówią, że jesteś
zakręcony i że zadajesz sobie za dużo pytań.
W Twojej głowie stale coś się kłębi – czasem
marzysz, żeby wcisnąć wyłącznik umysłu. Masz
wrażenie, że jesteś z innej planety. Nie możesz sobie
znaleźć miejsca. Czujesz się niezrozumiany. 

Czy chociaż jedno z tych zdań opisuje właśnie Ciebie? Jeśli tak, prawdopodobnie
rozpoznasz się w profilu osoby nadwydajnej mentalnie!

Kto pomyślałby, że inteligencja może przysporzyć tyle problemów i nieszczęść? Często
jednak na konsultacje zgłaszają się osoby, które narzekają na nadmierne myślenie. Ich
umysły nigdy nie pozwalają im odpoczywać, nawet w nocy. (…) Cierpią z powodu
odmienności, niezrozumienia i zranienia przez dzisiejszy świat. 

Bycie nadwydajnym bywa naprawdę męczące, ale twój mózg – właśnie ten, który myśli
zbyt wiele – to prawdziwy skarb. Jego subtelność, złożoność i szybkość, z jaką działa, są
naprawdę zdumiewające, a pod względem mocy można go porównać z silnikiem
Formuły 1! Ale bolid wyścigowy nie jest zwykłym samochodem. Gdy prowadzi go jakiś
niezdara, może się okazać kruchy i niebezpieczny. Potrzebuje kierowcy najwyższej klasy
i toru na swoją miarę, by wykorzystać swój potencjał.

Dzięki tej książce nauczysz się wykorzystywać niezwykłe możliwości swojego umysłu,
który do tej pory wydawał się nie do ogarnięcia! A do tego poczujesz ulgę i wreszcie
odetchniesz pełną piersią, akceptując siebie i swój fantastyczny umysł!”

Christel Petitcollin, Jak mniej myśleć. Dla analizujących bez końca i wysoko
wrażliwych, Wyd. Feeria 2019. 

Zawody strażackie, szczególnie międzynarodowe,
są atrakcją dla widzów i wielkim wyzwaniem dla
zawodników ekip narodowych, chcących jak najlepiej
zaprezentować swoje umiejętności w sportach
pożarniczych. Turnieje odbywają się w różnych krajach,
a ich zwieńczeniem są Światowe Zawody Pożarnicze.
Już 13. raz z kolei odbyły się one w miejscowości
Chungju w Korei Południowej. Z okazji mistrzostw
10 września 2018 r. poczta tego kraju wydała
okolicznościowy znaczek pocztowy. 

Następne zawody tej klasy odbędą się w 2020 r.
w duńskim mieście Aalborg.

Ma ciej Sa wo ni

Strażacy zaangażowani społecznie

do wykorzystania przez wszystkich strażaków PSP i OSP w Polsce
zainteresowanych tematyką prewencji i integracji społecznej. 

Zapraszamy na stronę projektu: https://www.pl.firefightersplus.eu/ 
TB
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