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TreÊcià powołania stra˝aka jest mierzenie si´ z ludzkimi tragediami.
Zatem numer pierwszy z 2020 r. otwieramy artykułem Marcina
Wróblewskiego, opisujàcym akcj´ ratowniczo-gaÊniczà w chojnickim
hospicjum. To pouczajàce studium przypadku, gdy niewielki po˝ar mo˝e
spowodowaç wiele nieszcz´Êcia tylko dlatego, ˝e został zbyt póêno
zauwa˝ony, a Êwiadomi zagro˝enia ludzie sà obarczeni
niepełnosprawnoÊcià, niepozwalajàcà na jakàkolwiek samodzielnà
ewakuacj´. Zamieszczamy te˝ materiał Pawła Wolnego i Norberta TuÊni
o nowych, a co najwa˝niejsze – sprawdzonych gdzie indziej sposobach
i technikach ewakuacji właÊnie takich osób: nieb´dàcych w stanie
samodzielnie si´ poruszaç.

Opisów tragedii na tym nie koniec. Z artykułu Renaty Golly i Pawła
Rochali o po˝arze centrum handlowego w Kemerowie (Federacja
Rosyjska) dowiemy si´, jakie skutki przynosi nieprzestrzeganie przepisów
przeciwpo˝arowych przy wznoszeniu i u˝ytkowaniu współczesnych,
wielkich obiektów. Ten tekst, ku przestrodze, powinien przeczytaç ka˝dy
stra˝ak, projektant, rzeczoznawca ds. zabezpieczeƒ przeciwpo˝arowych
i pasjonat ochrony przeciwpo˝arowej. Przepisy wymyÊla si´ po to, by były
przestrzegane, inaczej w jednym po˝arze ginie kilkadziesiàt dzieci,
a ratownicy muszà potem zdawaç przykre sprawozdania z własnej
bezradnoÊci. 

OdnoÊnie do przepisów przeciwpo˝arowych – rzadko si´ zdarza, by
ktoÊ umiał w sposób przyst´pny je wyjaÊniaç. T́  sztuk´ najwyraêniej
posiadł Ryszard Pszonka, który napisał artykuł o pasach
mi´dzykondygnacyjnych. Co to jest i po co – wypada wiedzieç, a kto nie
wie, niech zajrzy na stron´ czternastà. 

Jak ratowaç, to ratowaç. Trzeba mieç czym. Marek Wyroz´bski
przedstawia w drugim odcinku swojego artykułu najlepszego przyjaciela
stra˝aka, czyli, nomen-omen, hooligana. Rzuca przy tym dosyç
buƒczuczne zapewnienie, w Êlad za Archimedesem: „Dajcie mi punkt
podparcia, a porusz´ ziemi´!”. Co przy tym ma na myÊli – przekonajcie
si´ Paƒstwo sami. 

Istotà KSRG jest łàczenie w imi´ dobra wspólnego inicjatyw
rozproszonych. Oto mamy ch´tnych do współpracy i pomocy, którzy
w dewizie majà niesienie pomocy bliênim, a przy tym propagujà dobre
imi´ Polski. Jak to si´ stało, ˝e polskie Harcerskie Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe dostało propozycj´ zabezpieczenia Âwiatowych Dni Młodzie˝y
w Panamie i co z tym wspólnego majà stra˝acy, dowiemy si´ z wywiadu
Katarzyny Zamorowskiej z harcmistrzem Adamem Niemkiewiczem. 

JeÊliby któryÊ z kierujàcych działaniem ratowniczym nie wiedział, gdzie
szukaç podstaw prawnych działania, Przemysław Berus przypomina o tym
na stronie siedemnastej. 

Zapewniamy te˝ nieco imponujàcej egzotyki. Michał Boral podaje
w swoim materiale prostà prawd´, ˝e historia Japonii jest historià
po˝arów. 

Zapraszamy do lektury!



Unifikacja
instruktorów
wysokoÊciówki

B iuro Szkolenia KG PSP wraz ze Szkołą
Aspirantów PSP w Krakowie

w dniach 7-10 stycznia zorganizowało
unifikację dla instruktorów ratownictwa
wysokościowego KSRG. Przeprowadzono
ją w obiektach ćwiczebnych
zlokalizowanych na terenie JRG 7

Komendant główny PSP bryg. Andrzej
Bartkowiak i dyrektor Wojewódzkiego

Instytutu Higieny i Epidemiologii 
płk dr n. med. Adam Ziemba podpisali
8 stycznia w Komendzie Głównej PSP

porozumienie o współpracy. Umowa
dotyczy zakresu prowadzenia analiz
laboratoryjnych podejrzanych przesyłek
zawierających materiał charakteryzujący
się szczególnie wysokim ryzykiem

zagrożenia biologicznego. Realizacja
porozumienia wynika z zapisów
rozporządzenia ministra spraw
wewnętrznych i administracji z dnia
3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej

organizacji krajowego
systemu ratowniczo-
-gaśniczego. Wynika
z nich, że w celu
dokonania ostatecznej
weryfikacji
niezidentyfikowanych
przesyłek pod kątem
możliwości wystąpienia
zagrożenia
biologicznego
komendant główny PSP
zawiera stosowną
umowę z laboratorium
mającym odpowiednie
możliwości badawcze.

Umowa została zawarta na okres 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Krzysztof Batorski / Gabinet Komendanta
Głównego PSP

Wizyta delegacji z Ukrainy

P rzedstawiciele Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji
Nadzwyczajnych w dniach 20-24 stycznia odbyli wizytę

studyjną w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej w Polsce.
Celem wizyty było zapoznanie gości zagranicznych z systemem
szkolenia w Państwowej Straży Pożarnej.

Przewodniczącym ukraińskiej delegacji był gen. Mykola
Ilchenko, zastępca szefa Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji
Nadzwyczajnych. Ponadto w składzie delegacji znaleźli się: szef

Zarządu Głównego Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji
Nadzwyczajnych w obwodzie rówieńskim, zastępca dyrektora
Departamentu Kadr Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji
Nadzwyczajnych oraz kierownik Działu Audytu Wewnętrznego
i Działu ds. Wdrażania Reform w jednostkach Państwowej Służby
Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Delegacja zagraniczna odwiedziła Szkołę Główną Służby
Pożarniczej w Warszawie, Szkołę Aspirantów PSP
w Poznaniu, Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej
PSP w Pionkach oraz Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. Na zakończenie
wizyty odbyło się spotkanie kierownictwa delegacji
ukraińskiej z komendantem głównym PSP bryg.
Andrzejem Bartkowiakiem oraz zastępcą komendanta
głównego PSP mł. bryg. Arkadiuszem Przybyłą.
Poświęcone było omówieniu przebiegu pobytu
ukraińskiej delegacji oraz dotyczących go uwag i opinii.

Główne tematy poruszane podczas poszczególnych
spotkań to system szkolenia strażaków Państwowej
Straży Pożarnej na wszystkich szczeblach (strażaka,
technika pożarnictwa oraz inżyniera pożarnictwa),
finansowanie placówek edukacyjnych PSP, struktura
kadrowa poszczególnych placówek edukacyjnych,

system oceny jakości kształcenia oraz procedury i sposoby
przeprowadzania egzaminów.

Biuro Współpracy Mi´dzynarodowej KG PSP
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w Warszawie a także Głównego Sztabu
Lotnictwa Policji oraz Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego na Lotnisku
Babice w Warszawie.

W trakcie czterodniowych zajęć m.in.
poddano analizie sprzęt stosowany
podczas ćwiczeń, szkoleń i działań
z zakresu ratownictwa wysokościowego,
a także zunifikowano metodykę
i tematykę prowadzonych szkoleń
z wykorzystaniem śmigłowca.

W trakcie spotkania dyrektor Biura
Szkolenia KG PSP st. bryg. Tomasz Naczas

wręczył pięciu uczestnikom
zeszłorocznego egzaminu
przeprowadzonego w Szkole
Aspirantów PSP w Krakowie
zaświadczenia
potwierdzające uzyskanie
tytułu starszego instruktora
ratownictwa
wysokościowego KSRG.

Unifikację ukończyło
21 instruktorów, wśród nich
14 starszych instruktorów
i siedmiu instruktorów.

KG PSP

Spotkanie kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się 14 stycznia
w Komendzie Głównej PSP. Zebranych przywitał komendant główny PSP bryg. Andrzej

Bartkowiak.
W naradzie udział wzięli zastępcy komendanta głównego PSP st. bryg. Arkadiusz Biskup

i mł. bryg. Arkadiusz Przybyła, komendanci wojewódzcy PSP, komendanci szkół
pożarniczych,
dyrektorzy
CNBOP-PIB
i Centralnego
Muzeum
Pożarnictwa,
a także dyrektorzy
biur KG PSP.

Podczas
spotkania
omówiono
najważniejsze
kwestie 
dotyczące
organizacji

i nadzoru, szkolenia, zagadnień kontrolno-rozpoznawczych, funkcjonowania KSRG, zasad
dotacji dla jednostek OSP, a także organizacji Centralnych Obchodów Dnia Strażaka
w maju 2020 r.

KG PSP

O ficjalne pożegnanie kujawsko-
-pomorskiego komendanta

wojewódzkiego PSP nadbryg. Janusza
Halaka odbyło się 31 stycznia w Kujawsko-
-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Bydgoszczy. 
Za 30 lat ofiarnej
służby na rzecz
bezpieczeństwa
obywateli szefowi
kujawsko-pomorskich
strażaków dziękowali:
komendant główny
PSP st. bryg. Andrzej
Bartkowiak, wojewoda
kujawsko-
-pomorski Mikołaj
Bogdanowicz,
parlamentarzyści,
samorządowcy,
przedstawiciele służb,
inspekcji, jednostek
administracyjnych, organizacji oraz
strażacy.

Zgodnie z ceremoniałem
po odśpiewaniu hymnu Polski,

przywitaniu gości i przedstawieniu
przebiegu służby nadbryg. Janusza Halaka
odczytane zostały akty odwołania 
ze stanowiska kujawsko-pomorskiego
komendanta wojewódzkiego PSP oraz

zwolnienia ze służby w Państwowej Straży
Pożarnej. Zdający obowiązki pożegnał się
ze sztandarem, całując jego płat i oddając
honory.

Następnie komendant główny PSP 
st. bryg. Andrzej Bartkowiak wręczył
decyzję o powierzeniu obowiązków
kujawsko-pomorskiego komendanta
wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej bryg. Jackowi Kaczmarkowi,
który dotychczas pełnił funkcję zastępcy
kujawsko-pomorskiego komendanta
wojewódzkiego PSP.

Nadbryg. Janusz Halak jest
absolwentem Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej w Warszawie z 1995 r. 
W 2003 r. ukończył studia prawnicze,
uzyskując tytuł magistra prawa
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Pełnił między innymi funkcję
dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Komendzie Powiatowej PSP
w Inowrocławiu, głównego specjalisty
w Komendzie Głównej PSP oraz
naczelnika Wydziału Kadr w Komendzie
Wojewódzkiej PSP w Toruniu. Stanowisko
kujawsko-pomorskiego komendanta
wojewódzkiego PSP piastował 
od 19 marca 2016 r. 

Kujawsko-Pomorski Urzàd Wojewódzki
w Bydgoszczy
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o żar zo stał za uwa żo ny przez per so nel
ho spi cjum. Gdy jed na z pra cow nic
otwo rzy ła drzwi do po ko ju, w któ rym

znaj do wał się pa cjent, z wnę trza za czę ły wy -
do by wać się kłę by dy mu, na tych miast wy -
peł nia jąc ko ry tarz i in ne po miesz cze nia.
Praw do po dob nie po żar roz wi jał się na dłu -
go przed je go do strze że niem. Świad czyć
mo że o tym ska la we wnętrz nych znisz czeń,

cał ko wi te zwę gle nie zwłok pa cjen ta i fakt, że
gdy przy je cha ła straż po żar na, ogniem ob -
ję ty był sa mo chód za par ko wa ny pod oknem
pło ną ce go po miesz cze nia.

Alarm i dys po no wa nie
6 stycz nia 2020 r. o godz. 3.11 do Sta no -

wi ska Kie ro wa nia Ko men dan ta Po wia to we -
go PSP w Choj ni cach wpły nę ło zgło sze nie

o po ża rze bu dyn ku ho spi cjum. Dy żur ny
ope ra cyj ny przy jął zgło sze nie w po sta ci for -
mat ki (elek tro nicz ny for mu larz zgło sze nia)
z plat for my in for ma tycz nej Wo je wódz kie-
go Cen trum Po wia da mia nia Ra tun ko we go
w Gdań sku (SI WCPR). Na pod sta wie je go
tre ści usta lił, że cho dzi o po żar w bu dyn ku,
w któ rym jed na oso ba naj praw do po dob niej
po nio sła śmierć, a na dal ist nie je re al ne za -
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RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

MAR CIN WRÓ BLEW SKI

Âmierç w ho sp
Tragiczny w skutkach pożar w chojnickim hospicjum na długo
pozostanie w pamięci mieszkańców tego spokojnego miasta.

W nocy z 5 na 6 stycznia ucierpieli najsłabsi, ludzie chorzy,
świadomi zagrożenia, lecz do ucieczki niezdolni. 

P



gro że nie dla ży cia i zdro wia oko ło 20 osób.
For mat ka z SI WCPR by ła je dy nym zgło sze -
niem do ty czą cym zda rze nia.

Do dzia łań w pierw szym rzu cie za dys po -
no wa ne zo sta ły za rów no si ły i środ ki Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej z Choj nic
(w tym GBA 2,5/25, GCBA 5/80 i SLOp), jak
i naj bliż sze jed nost ki ochot ni czych stra ży
po żar nych, czy li OSP Cha rzy ko wy z za stę -
pem GCBA 5/42 i OSP Choj ni ce z za stę pem
GBA 3/16. Za dys po no wa no rów nież pod no -
śnik z OSP Bru sy, gdyż pod no śnik JRG Choj -
ni ce był w tym cza sie re mon to wa ny. Łącz nie
w pierw szym rzu cie na miej sce zda rze nia za -
dys po no wa nych zo sta ło sześć za stę pów,
ośmiu ra tow ni ków PSP i czter na stu OSP. 
Po nie waż ho spi cjum znaj du je się oko ło 3 km
od sie dzi by JRG, pierw sze za stę py PSP do -

tar ły na miej sce po oko ło 4 min od za dys po -
no wa nia. 

Sy tu acja na miej scu zda rze nia
Per so nel pla ców ki pro wa dził już ewa ku -

ację pod opiecz nych z za gro żo ne go bu dyn -
ku. Na miej sce po ża ru przed przy by ciem
jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro wej do tarł
pa trol po li cji, któ ry w mo men cie zgło sze nia
znaj do wał się w po bli żu ho spi cjum. Funk cjo -
na riu sze wy bi li szy bę w drzwiach wej ścio -
wych do bu dyn ku i roz po czę li ewa ku ację
lu dzi z za gro żo nych po miesz czeń. 

Już pod czas do jaz du na miej sce dzia łań
stra ża cy wi dzie li sil ne za dy mie nie na uli cy
i pło ną cy w po bli żu bu dyn ku sa mo chód. 
Dy żur ny ope ra cyj ny Sta no wi ska Kie ro wa nia
po in for mo wał za kład ener ge tycz ny o ko -
niecz no ści odłą cze nia prą du od bu dyn ku. 

W mo men cie przy by cia pierw szych za -
stę pów pło mie nie wy do sta wa ły się na ze -
wnątrz przez okno jed ne go z po miesz czeń,
w stre fę pod da sza i na dach. W ca łym obiek -
cie pa no wa ło sil ne za dy mie nie. Za par ko wa -
ny pod oknem pa lą ce go się po miesz cze nia
sa mo chód był cał ko wi cie ob ję ty ogniem.
Z bu dyn ku do cho dzi ło wo ła nie o po moc.
Jed na z pra cow nic po in for mo wa ła kie ru ją -
ce go dzia ła niem ra tow ni czym – do wód cę
zmia ny kpt. Ro ma na Na rlo cha, że w bu dyn -
ku prze by wa oko ło 20 pa cjen tów, a po żar
po wstał w jed nym z po ko jów i naj praw do -

po dob niej znaj du je się w nim jed na oso ba,
któ ra mo gła za pró szyć ogień.

Po wstęp nym roz po zna niu sy tu acji
za prio ry tet dzia łań ra tow ni czych uzna no
ewa ku ację osób prze by wa ją cych w pło ną -
cym bu dyn ku, a na stęp nie uga sze nie po ża -
ru po miesz cze nia i sa mo cho du. 

Ewa ku acja i ga sze nie
Wy zna cze ni ra tow ni cy roz po czę li prze -

szu ki wa nie po miesz czeń, by od na leźć i ewa -
ku ować po szko do wa nych. Jed no cze śnie
część ra tow ni ków przy stą pi ła do spra wia nia
li nii ga śni czej. 

Do wód ca we wstęp nym mel dun ku do
Sta no wi ska Kie ro wa nia po in for mo wał, że
na miej scu zda rze nia po trze ba bę dzie wie lu
ze spo łów ra tow nic twa me dycz ne go. Sy tu -
acja roz wi ja ła się bar dzo dy na micz nie, a ra -
tow ni cy co chwi lę wy no si li ko lej ne oso by
z pło ną ce go i za dy mio ne go obiek tu.

Ewa ku owa nych na ze wnątrz bu dyn ku
pen sjo na riu szy prze ka zy wa no bez po śred -
nio przy by łym na miej sce ze spo łom ra tow -
nic twa me dycz ne go. Na szczę ście choj nic ki
szpi tal znaj du je się w od le gło ści za le d -
wie 1 km od miej sca zda rze nia, więc ze spo -
ły ra tow nic twa me dycz ne go po ja wi ły się
szyb ko, a od wo że nie osób po szko do wa nych
do szpi ta la od by wa ło się bar dzo spraw nie.
Aby jed nak w ra zie po trze by móc za pew nić
kom fort ter micz ny oso bom ewa ku owa nym
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i cjum Ho spi cjum przy ul. Strze lec kiej w Choj ni cach to pla ców ka sys te mu opie ki zdro wot nej
sto su ją ca me to dy opie ki pa lia tyw nej, prze zna czo na dla pa cjen tów prze wle kle i nie ule -
czal nie cho rych. Pro wa dzi ją Fun da cja Pa lium. 

Ho spi cjum zaj mo wa ło bu dy nek wy mia rach oko ło 60 x 12 m i wy so ko ści 10 m, o dwóch
kon dy gna cjach nad ziem nych, pod piw ni czo ny, z da chem dwu spa do wym o kon struk cji
drew nia nej. Jest to obiekt mu ro wa ny, ze stro pa mi i scho da mi we wnętrz ny mi mo no li tycz -
ny mi żel be to wy mi, wy po sa żo ny w in sta la cje: wo do cią go wą, elek trycz ną, ka na li za cji 
sa ni tar nej i cen tral ne go ogrze wa nia.

Ostat nia kon tro la w bu dyn ku ho spi cjum od by ła się w dniach 15-22 mar ca 2019 r.
W związ ku ze stwier dzo ny mi uchy bie nia mi z za kre su ochro ny prze ciw po ża ro wej ko men -
dant po wia to wy PSP w Choj ni cach wy dał de cy zję ad mi ni stra cyj ną na ka zu ją cą usu nię cie
ich w wy zna czo nym ter mi nie. W pierw szym kwar ta le 2020 r. w rocz nym pla nie kon tro li
zna la zła się in spek cja spraw dza ją ca sto pień re ali za cji tej de cy zji. 

Pod czas czyn no ści kon tro l no -roz po znaw czych w 2019 r. pod da no we ry fi ka cji wy ko -
na nie ter mi no wych prze glą dów in sta la cji użyt ko wych, urzą dzeń słu żą cych ochro nie prze -
ciw po ża ro wej oraz wy po sa że nie obiek tu w urzą dze nia prze ciw po ża ro we i pod ręcz ny
sprzęt ga śni czy. Pod czas kon tro li bu dyn ku stwier dzo no brak hy dran tów we wnętrz nych,
ich wy ko na nie na ka zy wa ła de cy zja ad mi ni stra cyj na. Prze ciw po ża ro we za opa trze nie w wo -
dę do ze wnętrz ne go ga sze nia po ża ru opie ra ło się na hy dran tach miej skiej sie ci wo do cią -
go wej. Pod czas dzia łań ra tow ni czych pro wa dzo nych przez jed nost ki stra ży po żar nej
przy ga sze niu po ża ru w ho spi cjum nie by ło po trze by ko rzy sta nia z hy dran tów ze wnętrz -
nych. 

W trak cie kon tro li nie przed ło żo no ak tu al nej in struk cji bez pie czeń stwa po ża ro we go
i na kaz re ali za cji te go obo wiąz ku tak że zo stał za war ty we wspo mnia nej de cy zji.
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z bu dyn ku, KDR po le cił za dys po no wa nie
na miej sce zda rze nia na mio tu pneu ma tycz -
ne go z na grzew ni cą. W póź niej szej fa zie 
ak cji za dys po no wa ny zo stał au to bus Miej -
skie go Za kła du Ko mu ni ka cji w Choj ni cach,
po nie waż jed nak trans port po szko do wa -
nych prze bie gał bez za kłó ceń, je go uży cie
nie by ło ko niecz ne. Oso by po szko do wa ne
tra fi ły do szpi ta li w Choj ni cach i Człu cho wie.

Dzia ła nia ga śni cze nie by ły skom pli ko wa -
ne ani trud ne, po nie waż po żar miał nie wiel -
ką po wierzch nię – ogra ni czał się do jed ne go
po miesz cze nia na par te rze bu dyn ku i po jaz -
du sto ją ce go obok. Po da no dwa prą dy wo -
dy w na tar ciu – je den na pło ną cy sa mo chód
oso bo wy i dru gi – przez otwór okien ny
do środ ka po miesz cze nia, do wnę trza bu -
dyn ku. Ko lej ny prąd wo dy po da no w obro -
nie na po łać da chu nad pa lą cym się po-
miesz cze niem. 

W tym cza sie zda rze nia dy żur ny ope ra -
cyj ny za dys po no wał na miej sce ko lej ne za -
stę py: GLM z OSP No wa Cer kiew, GLM z OSP
Kło da wa i GLBA z OSP Paw ło wo. Po nad to
po in for mo wa no po go to wie ga zo we o za ist -
nia łym zda rze niu i ko niecz no ści odłą cze nia
do pły wu ga zu do bu dyn ku.

Po oko ło 10 min od roz po czę cia dzia łań
ra tow ni czych KDR prze ka zał mel du nek, że
po żar jest już uga szo ny, a ra tow ni cy sku pi li
się na prze szu ki wa niu po szcze gól nych po -
miesz czeń i ewa ku acji po szko do wa nych.
W trak cie tych dzia łań zna leź li w cał ko wi cie
spa lo nym po miesz cze niu zwę glo ne szcząt -
ki pen sjo na riu sza, znaj du ją ce się na me ta lo -
wej ra mie spa lo ne go łóż ka. By ła to pierw sza

po twier dzo na ofia ra śmier tel na po ża ru.
Zgon ko lej nych dwóch osób le karz stwier -
dził pod czas ba da nia po szko do wa nych
na ze wnątrz bu dyn ku. Z uwa gi na ko niecz -
ność pil ne go prze trans por to wa nia po zo -
stałych po szko do wa nych cia ła ofiar śmier-
tel nych prze nie sio no na łóż ka znaj du ją ce się
przy bu dyn ku. 

Ofia ry śmier tel ne i ran ni
W mo men cie wy bu chu po ża ru w bu dyn -

ku prze by wa ło łącz nie 26 osób – 24 pen sjo -
na riu szy i dwie pra cow ni ce ho spi cjum.
Pod czas dzia łań z bu dyn ku ewa ku owa no
23 pen sjo na riu szy, zwę glo ne go cia ła nie ru -
sza no z miej sca. Ko lej ne dwie ofia ry zna la zły
się wśród 23 osób ewa ku owa nych na ze -
wnątrz – ich zgon po twier dził le karz. W szpi -
ta lu stwier dzo no zgon czwar tej oso by. 

Po mo cy w wa run kach szpi tal nych wy ma -
ga ły po nad to dwie pra cow ni ce ho spi cjum
oraz dwóch funk cjo na riu szy po li cji. Je den
z nich do znał ura zu dło ni, dru gi wy ka zy wał
ozna ki pod tru cia ga za mi po ża ro wy mi. Obaj
funk cjo na riu sze zo sta li za pa trze ni me dycz -
nie w choj nic kim SOR. Le karz stwier dził, że
ich zdro wiu i ży ciu nie za gra ża nie bez pie -
czeń stwo, obaj mo gli więc opu ścić szpi tal.

Wła dze i me dia na miej scu
zda rze nia
Dy żur ny ope ra cyj ny te le fo nicz nie po wia -

do mił o po ża rze ko men dan ta po wia to we go
PSP w Choj ni cach oraz do wód cę JRG, któ rzy
nie zwłocz nie uda li się na miej sce zda rze nia.
Ko men dant po za po zna niu się z sy tu acją

o godz. 3.46 prze jął do wo dze nie, pod trzy -
mu jąc de cy zje po przed nie go KDR. In for ma -
cje o po ża rze prze ka za ne zo sta ły rów nież
po mor skie mu ko men dan to wi wo je wódz -
kie mu PSP i je go za stęp cy. Oni tak że uda li się
na miej sce ak cji. WSKR za dys po no wał gru pę
ope ra cyj ną i ofi ce ra pra so we go KW PSP.
O godz. 5.37 na miej sce dzia łań przy był po -
mor ski ko men dant wo je wódz ki PSP nad -
bryg. To masz Ko mo szyń ski, któ ry do ko nał
prze glą du te re nu ak cji i prze jął do wo dze nie.

Na miej scu zda rze nia zja wi li się rów nież
wo je wo da po mor ski, sta ro sta i wi ce sta ro sta
choj nic ki, bur mistrz mia sta Choj ni ce, wi ce -
mar sza łek wo je wódz twa po mor skie go oraz
dy rek to rzy wy dzia łów zaj mu ją cych się bez -
pie czeń stwem i za rzą dza niem kry zy so wym
w sta ro stwie po wia to wym i urzę dzie mia sta.
Do zda rze nia za dys po no wa ny zo stał też sa -
mo chód do wo dze nia i łącz no ści, jed nak
w chwi li je go przy jaz du sy tu acja na miej scu
by ła już opa no wa na, po żar uga szo ny,
a wszy scy po szko do wa ni prze wie zie ni
do szpi ta li. Mi mo to oka zał się bar dzo przy -
dat ny, po nie waż uła twił prze pływ in for ma -
cji mię dzy KDR a SK KP oraz mię dzy PSP
a in ny mi służ ba mi pra cu ją cy mi na miej scu
zda rze nia. Po nad to wnę trze po jaz du za pew -
ni ło kom fort aku stycz ny pod czas prze ka zy -
wa nia re la cji przed sta wi cie lom me diów,
a dzię ki sprzę to wi te le in for ma tycz ne mu ofi -
cer pra so wy mógł przy go to wać no tat kę do -
ty czą cą po ża ru. Te go ro dza ju wy po sa że nie
by ło waż ne rów nież wówczas, gdy prze pro -
wa dzano w po jeź dzie ob rady szta bu. 

Po żar, w któ rym zgi nę ły czte ry oso by,
a kil ka dzie siąt by ło za gro żo nych, spo tkał się
z bar dzo du żym za in te re so wa niem środ ków
ma so we go prze ka zu. Z dzien ni ka rza mi
na bie żą co kon tak to wa li się za rów no ofi cer
pra so wy ko men dan ta wo je wódz kie go PSP,
jak i ofi cer pra so wy ko men dan ta po wia to -
we go PSP w Choj ni cach. In for ma cji udzie la li
bez po śred nio oraz te le fo nicz nie na miej scu
zda rze nia, a po prze ka za niu te re nu po li -
cji – już tyl ko te le fo nicz nie. 

Czyn no ści po uga sze niu 
po ża ru
Po uga sze niu po ża ru stra ża cy przy stą pi li

do od dy mia nia i wen ty la cji obiek tu. Po -
miesz cze nia prze szu ka no i spraw dzo no kil -
ku krot nie, ze wzglę du na nie pre cy zyj ne
in for ma cje o licz bie osób prze wie zio nych
do szpi ta li. Za mknię te sa le w mia rę moż li wo -
ści otwie ra no klu cza mi znaj du ją cy mi się
w po ko ju pie lę gnia rek oraz po miesz cze niu
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go spo dar czym, zaś do tych, któ rych otwo -
rzyć się nie uda ło, stra ża cy do sta wa li się
za po mo cą sprzę tu bu rzą ce go. Wspól nie
z funk cjo na riu sza mi po li cji prze szu ka li tak że
oko licz ny te ren, po nie waż ist nia ło ry zy ko, że
któ ryś z pod opiecz nych od da lił się od bu -
dyn ku. Obiekt zo stał spraw dzo ny przy uży -
ciu ka me ry ter mo wi zyj nej i de tek to ra
wie lo ga zo we go. 

Po za koń cze niu dzia łań JOP miej sce zda -
rze nia prze ka za no po li cji, któ ra pro wa dzi ła
czyn no ści ope ra cyj ne. Na miej sce przy był
po wia to wy in spek tor nad zo ru bu dow la ne -
go i po oglę dzi nach wy dał ust nie de cy zję
o za ka zie użyt ko wa nia bu dyn ku.

Po sie dze nie ze spo łu 
kry zy so we go
W go dzi nach po ran nych 6 stycz nia w sie -

dzi bie Ko men dy Po wia to wej PSP w Choj -
nicach od by ło się po sie dze nie ze spo łu
za rzą dza nia kry zy so we go, któ re mu prze -
wod ni czył wo je wo da po mor ski Da riusz 
Dre lich. Uczest ni czy li w nim sze fo wie
i przed sta wi cie le służb, któ re dzia ła ły
na miej scu po ża ru, sta ro sta po wia tu choj nic -
kie go i bur mistrz Choj nic, dy rek to rzy wy -
dzia łów zaj mu ją cych się bez pie czeń stwem
i za rzą dza niem kry zy so wym w sta ro stwie
po wia to wym i urzę dzie mia sta oraz przed -
sta wi cie le Fun da cji Pa lium, czy li za rząd cy 
ho spi cjum. Omó wio ny zo stał prze bieg zda -
rze nia – od mo men tu po wsta nia po ża ru,
przez po szcze gól ne fa zy ak cji. Usta lo no za -
sa dy po wia da mia nia ro dzin ofiar śmier tel -
nych i po szko do wa nych prze wie zio nych
do szpi ta li. Wy zna czo ny zo stał nu mer te le fo -
nu do kon tak tu dla ro dzin osób po szko do -
wa nych i prze by wa ją cych w szpi ta lach.

Po po sie dze niu ze spo łu za rzą dza nia kry -
zy so we go na te re nie JRG w Choj ni cach od -
by ła się kon fe ren cja pra so wa. Prze bieg
dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych przed sta wił
nad bryg. To masz Ko mo szyń ski – po mor ski
ko men dant wo je wódz ki PSP. Wo je wo da po -
mor ski Da riusz Dre lich po dzię ko wał wszyst -
kim bio rą cym udział w ewa ku acji i dzia -
ła niach ra tow ni czych. Bur mistrz mia sta
Choj ni ce Ar se niusz Fin ster ogło sił dwu dnio -
wą ża ło bę w mie ście. 

Pod su mo wa nie
Zda rze nie to pod ką tem dzia łań ga śni -

czych nie by ło trud ne. Świad czy o tym fakt,
że pod czas ak cji zu ży to za le d wie 4 m3 wo dy.
Po żar zo stał szyb ko uga szo ny. Za dys po no -
wa ny na miej sce pod no śnik roz sta wio no, ale

nie zo stał uży ty. Nie do ko na no po dzia łu
miej sca ak cji na po szcze gól ne od cin ki bo jo -
we. Ewa ku acja tak du żej licz by po szko do wa -
nych, któ rzy nie by li w sta nie po ru szać się
o wła snych si łach, wy ma ga ła jed nak że du -
że go za an ga żo wa nia ra tow ni ków. Na le ży
pa mię tać, że wszy scy pod opiecz ni ho spi -
cjum to oso by ter mi nal nie cho re. Część
z nich by ła pod łą czo na do apa ra tu ry me -
dycz nej. Ra tow ni cy bio rą cy udział w ewa ku -
acji wy no si li po szko do wa nych na rę kach,
prze ście ra dłach, a je śli to by ło moż li we, wy -
wo zi li na łóż kach i wóz kach in wa lidz kich. 

Do dat ko we utrud nie nie sta no wi ło sil ne
za dy mie nie we wnątrz obiek tu, a tak że ciem -
no ści oraz pa nu ją ce wa run ki at mos fe rycz -
ne – ni ska tem pe ra tu ra po wie trza i lek ka

mżaw ka. Dla te go oprócz sa mej ewa ku acji
z obiek tu waż ną spra wą by ło szyb kie prze -
trans por to wa nie po szko do wa nych do szpi -
ta la, w któ rym mo gli uzy skać fa cho wą
po moc me dycz ną. 

Zda niem pro ku ra tu ry przy czy ną po ża ru
ho spi cjum mo gło być za pró sze nie ognia.
Po żar wy buchł w po miesz cze niu, w któ rym
prze by wa ła jed na z ofiar. Oko licz no ści tra ge -
dii ba da pro ku ra tu ra okrę go wa w Słup sku.

Łącz nie w dzia ła niach uczest ni czy ło
17 za stę pów i 59 ra tow ni ków, wśród nich
26 z PSP i 33 z OSP. 

st. kpt. Marcin Wróblewski jest zast´pcà
komendanta powiatowego PSP

w Chojnicach
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Od re dak cji
Wnio sek, że po żar za uwa żo no bar dzo póź no, na rzu ca się sam. Głów nym, śmier tel nym

wro giem za rów no pa cjen tów ho spi cjum, jak i osób chcą cym nieść im po moc, był dym. 
Obo wią zu ją ce prze pi sy nie na ka zy wa ły wy po sa że nia te go ro dza ju bu dyn ku w sys tem

sy gna li za cji po ża ru. Zgod nie z § 28 ust. 1 pkt 8 roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz -
nych i ad mi ni stra cji z dnia 7 czerw ca 2010 r. w spra wie ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn -
ków, in nych obiek tów bu dow la nych i te re nów (DzU z 2009 r. nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r.
nr 57, poz. 353) sys tem ten jest wy ma ga ny w do mach po mo cy spo łecz nej i ośrod kach re -
ha bi li ta cji dla osób nie peł no spraw nych o licz bie łó żek po wy żej 100 w bu dyn ku. W obiek -
cie, w któ rym spło nę ło za le d wie jed no po miesz cze nie, prze by wać mo gło czte ro krot nie
mniej pen sjo na riu szy, za tem nie by ło pod staw do wy ma ga nia sys te mu sy gna li za cji po ża ru.
Jed no cze śnie moż na stwier dzić, że brak na ka zu sto so wa nia nie ozna cza je go za ka zu. W po -
rę po wia do mio ny per so nel był by w sta nie uga sić po żar w za rod ku za po mo cą ga śni cy, ogra -
ni cza jąc za gro że nie do mi ni mum.

W ta kiej sy tu acji za szczę śli wą oko licz ność na le ży uznać ma łą od le głość obiek tu ho spi -
cjum od jed nost ki PSP, go to wej do na tych mia sto we go dzia ła nia.
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da nych świa to wych wy ni ka, że pra -
wie mi liard osób na świe cie cier pi
na nie peł no spraw ność w na stęp -

stwie psy chicz nych, fi zycz nych lub sen so -
rycz nych scho rzeń. To oko ło 15% ca łej
po pu la cji (da ne WHO). W Pol sce osób z nie -
peł no spraw no ścia mi, któ re ma ją te go
praw ne po twier dze nie, jest po nad 3 mln.
W rze czy wi sto ści mo że być ich du żo wię -
cej – od 4 do 7 mln.

W tej sy tu acji nie zwy kle istot ną kwe stią
sta je się umoż li wie nie im bez piecz ne go
opusz cze nia bu dyn ków w ra zie za gro że nia.
Klu czo we jest do sto so wa nie obiek tu pod
wzglę dem za rów no in fra struk tu ry, jak i or -
ga ni za cji ewa ku acji, zwłasz cza je śli mó wi -
my o bu dyn kach, gdzie prze by wa ją oso by
z nie peł no spraw no ścia mi oraz o ogra ni czo -
nej zdol no ści po ru sza nia się, któ re nie ma -
ją orze cze nia o nie peł no spraw no ści.

Kil ka za sad i na rzę dzi 
nie wy stę pu ją cych w pra wie
Klu czo we ele men ty przy sto so wa nia bu -

dyn ku do po trzeb osób z nie peł no spraw -
no ścią na wy pa dek ewa ku acji to:
� do sto so wa nie dojść i przejść ewa ku acyj -
nych do po trzeb osób z róż ny mi ro dza ja mi
nie peł no spraw no ści,
� lo ka li za cja sta no wisk pra cy osób z nie -
peł no spraw no ścią jak naj bli żej wyj ścia
ewa ku acyj ne go – naj le piej na par te rze bu -
dyn ku oraz ta ka or ga ni za cja ich pra cy, aby
nie mu sia ły się prze miesz czać po wię cej niż
jed nym po zio mie czy ko rzy stać z wszel kich
dźwi gów oso bo wych czy plat form za si la -
nych ener gią elek trycz ną.

Roz wią za nia mi tech nicz ny mi uła twia ją -
cy mi spraw ną ewa ku ację osób z dys funk -
cja mi na rzą dów ru chu lub nie bę dą cych
w sta nie sa mo dziel ne się prze miesz czać
(np. pa cjen tów od dzia łów po ope ra cyj nych,

OIOM lub też osób z oty ło ścią II i III stop nia)
są m.in. spe cjal ne wóz ki umoż li wia ją ce
zwie zie nie ta kiej oso by po scho dach przez
jed ne go ra tow ni ka al bo ma te ra ce ewa ku -
acyj ne (ob słu ga 1-4 osób). Ta ki sprzęt naj -
le piej umiesz czać przy wej ściu do każ dej
klat ki scho do wej na każ dym po zio mie,
z wy łą cze niem par te ru – choć nie tyl ko.
W nie któ rych ho te lach lub fir mach lo ka li za -
cja za le ca na jest nie przy wyj ściu, a przy po -
miesz cze niu, gdzie prze by wa oso ba

z nie peł no spraw no ścią. Je go ob słu ga po -
win na być po wie rzo na pra cow ni kom wy -
zna czo nym do zwal cza nia po ża rów i ewa-
ku acji. Na zwi ska tych osób i for ma kon tak -
tu z ni mi po win ny być udo stęp nio ne
wszyst kim pra cow ni kom.

Prak tycz na we ry fi ka cja przed sta wio -
nych po wy żej za ło żeń nie na pa wa opty mi -
zmem. Wy ka zał to au dyt prze pro wa dzo ny
przez Naj wyż szą Izbę Kon tro li w ośmiu
obiek tach za li czo nych do ka te go rii za gro -
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PA WEŁ WOL NY
NOR BERT TU ÂNIO Ewa ku acja osób 

Tragiczny pożar w Chojnicach pokazuje, jak duże znaczenie ma
sprawna i szybka ewakuacja osób, które nie są w stanie

samodzielnie się poruszać. Jak wygląda kwestia dostosowania
budynków w tym zakresie w Polsce i za granicą? 

Z

Przykładowe umieszczenie wózka ewakuacyjnego w budynku wraz z oznakowaniem



że nia lu dzi ZL II, któ re z ra cji swo je go prze -
zna cze nia po win ny być naj le piej przy sto so -
wa ne do ewa ku acji osób z nie peł no-
spraw no ścia mi. W ra por cie NIK znaj du ją się
wnio ski świad czą ce o nie do sko na ło ści sys -
te mu i or ga ni za cji te go pro ce su. Na le ży
pod kre ślić, że kon tro la NIK obej mo wa ła tyl -
ko i wy łącz nie bu dyn ki z ka te go rii za gro że -
nia lu dzi ZL II, a pro ble ma ty ka ewa ku acji
osób nie peł no spraw nych mo że do ty czyć
prak tycz nie wszyst kich obiek tów.

Waż niej sze wy ni ki kon tro li
Prze pi sy nie re gu lu ją pre cy zyj nie, w ja ki

spo sób na le ży przy go to wać ewa ku ację
osób z nie peł no spraw no ścia mi. W opi nii
NIK jest to głów ną przy czy ną nie do sto so -
wa nia za sad po stę po wa nia w pro ce du rach
obo wią zu ją cych na wy pa dek za gro że nia.
Pro ce du ry ewa ku acji do sto so wa ne do zróż -
ni co wa nych po trzeb osób z nie peł no -
spraw no ścia mi zo sta ły opra co wa ne tyl ko
w trzech z ośmiu skon tro lo wa nych obiek -
tów. Za rzą dza ją cy dwo ma obiek ta mi okre -
śli li na to miast spo so by po stę po wa nia
w sy tu acji za gro że nia, uwzględ nia jąc tyl ko
nie któ re ro dza je nie peł no spraw no ści.
W pię ciu obiek tach uję to me to dy alar mo -
wa nia i po wia da mia nia o za gro że niu ade -
kwat ne do po trzeb znaj du ją cych się
w bu dyn kach osób, opra co wa no tech ni ki
bez piecz nej ewa ku acji oraz wy zna czo no
oso by od po wie dzial ne za te czyn no ści.

Ra port wska zał pięć kry tycz nych ob sza -
rów zwią za nych z bez piecz ną ewa ku acją
osób z nie peł no spraw no ścia mi:
� brak prak tycz ne go spraw dze nia wa run -
ków i or ga ni za cji ewa ku acji osób z nie peł -
no spraw no ścią (50% obiek tów),
� brak szko leń pra cow ni ków do ty czą cych
ewa ku acji osób z nie peł no spraw no ścią
(37,5%),
� brak spe cja li stycz ne go wy po sa że nia
do ewa ku acji osób z nie peł no spraw no ścią
(100%),
� brak wie dzy o sta nie spraw no ści użyt -
kow ni ków obiek tu (37,5%),
� brak pro ce dur ewa ku acji osób z nie peł -
no spraw no ścią (62,5%).

Żad na ze skon tro lo wa nych jed no stek
nie by ła wy po sa żo na w spe cja li stycz ny

sprzęt prze zna czo ny do ewa ku acji osób
z nie peł no spraw no ścią, a za in sta lo wa ne
w obiek tach sys te my nie by ły do sto so wa -
ne do po trzeb osób z po szcze gól ny mi ro -
dza ja mi dys funk cji. W czę ści skon tro lo -
wa nych jed no stek za kła da no, że w trak cie
ewa ku acji per so nel bę dzie ko rzy stał z wy -
po sa że nia obiek tu uła twia ją ce go na co
dzień po ru sza nie się osób o ogra ni czo nej
spraw no ści (np. wóz ków).

Sys tem ame ry kań ski
W USA pod sta wo wym do ku men tem re -

fe ren cyj nym uła twia ją cym od po wied nie
do sto so wa nie bu dyn ku oraz przy go to wa -
nie sche ma tów ewa ku acyj nych jest prze -
wod nik pla no wa nia ewa ku acji w na głych
wy pad kach dla osób z nie peł no spraw no -
ścia mi. Do star cza on in for ma cji o pię ciu
ogól nych ka te go riach nie peł no spraw no ści
(upo śle dze nie ru cho we, wzro ku, słu chu,
mo wy i funk cji po znaw czych) i okre śla czte -
ry ob sza ry nie zbęd ne do pra wi dło we go
prze pro wa dze nia ewa ku acji: alar mo wa nie,
ozna ko wa nie dróg ewa ku acyj nych, sa mo -
ewa ku acja i ewa ku acja ze wspar ciem. Za -
wie ra rów nież li stę kon tro l ną pla no wa nia
ewa ku acji stwo rzo ną na in dy wi du al ne po -
trze by, z któ rej mo gą sko rzy stać wła ści cie -
le lub za rząd cy bu dyn ków oraz oso by
z nie peł no spraw no ścia mi, aby opra co wać
naj bar dziej efek tyw ny plan ewa ku acji.

Oso bi sta li sta kon tro l na pla no wa nia
ewa ku acji za wie ra szcze gó ło we da ne do ty -
czą ce oso by z nie peł no spraw no ścią (nie tyl -
ko imię i na zwi sko, ale i da ne kon tak to we,
do kład ną lo ka li za cję z po da niem po zio mu,
gdzie oso ba ta naj czę ściej prze by wa, in for -
ma cję, czy ma zwie rzę te ra peu tycz ne itd.).
Część pierw sza do ty czy spo so bów po wia -
da mia nia o za gro że niach (li sta obej mu je
po żar, trzę sie nie zie mi, po wódź, bu rzę, atak
ter ro ry stycz ny oraz in ne, spe cy ficz ne dla
da nej oko li cy) i te go, czy sy gna ły te są zro -
zu mia łe. Część dru ga za wie ra py ta nia do ty -
czą ce dróg ewa ku acyj nych i ich do sto -
so wa nia do po trzeb osób o róż nych stop -
niach i ro dza jach nie peł no spraw no ści. Do -
ty czy to nie tyl ko do stęp no ści dróg
ewa ku acyj nych, ale rów nież kom plet ne go,
zro zu mia łe go ozna ko wa nia.

W trze ciej czę ści mo wa jest o prze pu sto -
wo ści dróg ewa ku acyj nych, ze szcze gól -
nym uwzględ nie niem bez pie czeń stwa
ewa ku acji. Py ta nia za war te w tym frag men -
cie uła twia ją prak tycz ną we ry fi ka cję do -
stęp no ści dojść i przejść ewa ku acyj nych
do punk tu zbiór ki po ewa ku acji.

Część czwar ta okre śla, czy da na oso ba
po trze bu je asy sty przy ewa ku acji, a tak że
wska zu je wy ma ga ny po ziom szko le nia asy -
sten ta, okre śle nie ich licz by oraz spo so bu
we zwa nia w try bie alar mo wym.

Ostat nia część po świę co na jest pro ce -
du rom po stę po wa nia ze zwie rzę ciem te ra -
peu tycz nym. W tym miej scu na le ży pod-
kre ślić, że we dług ame ry kań skie go pra wa
za zwie rzę te ra peu tycz ne uzna wa ne jest
do wol ne zwie rzę, któ re po pra wia sa mo po -
czu cie oso by z nie peł no spraw no ścią, a nie
tyl ko – jak w pol skim pra wie – pies prze -
wod nik dla oso by nie wi do mej. Na po zio -
mie fe de ral nym do zwie rząt te ra peu-
tycz nych za li cza ne są: pies prze wod nik, ku -
cyk oraz pies słu żą cy do te ra pii emo cjo nal -
nej. Jed nak na przy kład w Mon ta nie,
zgod nie z pra wem sta no wym, nie ma już
żad nych ogra ni czeń co do ga tun ku zwie -
rzę cia uzna wa ne go za te ra peu tycz ne. Mo -
gą być to ko ty, pta ki, a na wet wil ki, je śli
przy czy nia ją się do zwięk sze nia kom for tu
ży cia oso by z nie peł no spraw no ścią.

Sys tem bry tyj ski w teo rii
Ro lą służb ra tow ni czych pod czas ewa -

ku acji jest za pew nie nie ta kich sił i środ ków,
aby jak naj szyb ciej za pew nić bez pie czeń -
stwo wszyst kim oso bom znaj du ją cym się
w bu dyn ku.

Zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi
prze ciw po ża ro wy mi obo wiąz kiem oso by
lub osób od po wie dzial nych za bu dy nek jest
prze pro wa dze nie oce ny ry zy ka po ża ro we -
go obej mu ją cej opra co wa nie pla nu ewa ku -
acji wszyst kich, któ rzy mo gą znaj do wać się
na te re nie, rów nież osób z nie peł no spraw -
no ścia mi, oraz ta kie za pla no wa nie dzia łań,
aby wdro że nie pla nu sta ło się re al ne.

W fi lo zo fii ra tow ni czej kra jów an glo sa -
skich plan ewa ku acji nie po wi nien opie rać
się je dy nie na in ter wen cji służb ra tow ni -
czych. W przy pad ku bu dyn ków współ użyt -
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Re ko men do wa ne jest przy go to wa nie
har mo no gra mu szko leń z rocz nym wy prze -
dze niem, uwzględ nia ją ce go rów nież kwe -
stię za bez pie cze nia środ ków fi nan so wych.

In dy wi du al ne pla ny ewa ku acji
(PEEP)
Do ku men tem, któ ry wpro wa dzo no za -

rów no w USA, jak i UK, jest in dy wi du al ny plan

ewa ku acji opra co wa ny na po trze by pra cow -
ni ków i pod wy ko naw ców sta le prze by wa ją -
cych w obiek cie. Przy go to wy wa ny jest przez
dział HR lub za rząd cę obiek tu we współ pra cy
z oso bą za in te re so wa ną. Plan mu si być do sto -
so wa ny do in dy wi du al nych po trzeb i za wie -

spraw no ści, tech ni ki po ru sza nia się, pod no -
sze nia i prze no sze nia oraz ety kie tę sto so -
wa ną pod czas ewa ku acji osób z nie peł no-
spraw no ścią. Sys tem szko leń mu si być dłu -
go fa lo wy, a nie ogra ni czo ny do jed no ra zo -
wej ak cji. Wo lon ta riu szom na le ży rów nież
za pew nić ja sno okre ślo ne ko rzy ści (w sys -
te mie bry tyj skim pra cow ni cy od po wie -
dzial ni np. za pierw szą po moc uzy sku ją

do dat ko wą gra ty fi ka cję, rów nież fi nan so -
wą). Cza sa mi ich re kru ta cja mo że być trud -
na, po nie waż kan dy da ci bę dą ocze ki wa li
gwa ran cji, że ich bez pie czeń stwo nie zo sta -
nie za gro żo ne, je śli bę dą po ma ga li w ewa -
ku acji oso bie z nie peł no spraw no ścią.

ko wa nych przez róż ne pod mio ty od po wie -
dzial ność mo że spo czy wać na wy zna czo nej
gru pie osób z każ de go z nich oraz na wła -
ści cie lach bu dyn ku. Klu czem do suk ce su
jest współ pra ca i ko or dy na cja przy opra co -
wa niu pla nów ewa ku acji. Do ty czy to szcze -
gól nie bu dyn ków, w któ rych za rzą dza nie
ewa ku acją jest pro wa dzo ne cen tral nie, np.
ga le rii han dlo wych.

Je że li pra co daw ca lub za rzą dza ją cy bu -
dyn kiem nie za pew nia bez piecz nej ewa ku -
acji osób z nie peł no spraw no ścia mi z obie-
k tu, w świe tle bry tyj skie go pra wa oprócz
stwier dzo nej nie zgod no ści z wy mo ga mi
ochro ny prze ciw po ża ro wej mo że być to
po strze ga ne ja ko dys kry mi na cja.

Sys tem bry tyj ski w prak ty ce
W pla nach ewa ku acyj nych uwzględ nia -

ją cych po trze by osób z nie peł no spraw no -
ścia mi po ja wia się nie kie dy ten den cja
do „na do pie kuń czo ści” i prze sa dza nia ze
środ ka mi bez pie czeń stwa, ze szko dą dla nie -
za leż no ści i god no ści nie peł no spraw nych.

Au to rzy bry tyj skie go po rad ni ka zwra ca -
ją uwa gę na istot ny ele ment, na któ ry mo gą
nie zwró cić uwa gi oso by peł no spraw ne. Jest
to zwią za ne z wy sił kiem, ja ki wło żyć mu si
oso ba z nie peł no spraw no ścią w ewa ku ację
w try bie alar mo wym. Mo że być on nie ade -
kwat ny do co dzien nej ru ty ny i ob cią że nia 
fi zycz ne go. Dla te go za le ca ne jest mak sy mal -
ne ogra ni cze nie udzia łu ta kich osób w dzia -
ła niach szko le nio wych. Twór cy po rad ni ka
ro zu mie ją przez to ak tyw ność osób z nie peł -
no spraw no ścią je dy nie na wy pa dek re al ne -
go za gro że nia. O ile moż na zgo dzić się z ta ką
opi nią w przy pad ku alar mów fał szy wych lub
tech nicz nych, to brak udzia łu w prób nych
ewa ku acjach mo że mieć da le ko idą ce kon -
se kwen cje w ra zie za gro że nia rze czy wi ste -
go. Po mi ja nie czyn ne go udzia łu w szko-
le niach ogra ni cza wza jem ne zro zu mie nie
osób z nie peł nospraw no ścią i ich ewen tu al -
nych asy sten tów ewa ku acji, nie bu du je obu -
stron ne go za ufa nia, co mo że zna czą co
wpły nąć na ja kość i sku tecz ność pro ce su
ewa ku acji. Po za tym unie moż li wia to prak -
tycz ne prze te sto wa nie pro ce dur oraz usu -
nię cie po ten cjal nych nie do sko na ło ści sy-
s te mu.

Pro ces szko le nia wo lon ta riu szy jest nie -
zmier nie istot ny, mu si uwzględ niać pre cy -
zyj ne in for ma cje na te mat ele men tów
in fra struk tu ry bu dyn ku słu żą cych do uła -
twia nia i wspo ma ga nia pro ce su ewa ku acji,
świa do mość róż nych ro dza jów nie peł no -
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Re la cja z se mi na rium zor ga ni zo wa ne go w ra mach kam pa nii „Dni ucze nia się do ro słych 2019” w Szko le Głów nej Służ by Po żar ni -

czej (War sza wa, 10.10.2019). Na fo to gra fiach przed sta wio no prze bieg czę ści prak tycz nej se mi na rium zwią za ne go z tą pro ble -

ma ty ką.



rać szcze gó ło we wy tycz ne na te mat po stę po -
wa nia na wy pa dek ewa ku acji.

Dla osób po ja wia ją cych się w obiek cie
spo ra dycz nie na le ży opra co wać bar dziej
ogól ną in struk cję po stę po wa nia, za wie ra -
ją cą klu czo we ele men ty, ta kie jak:
� udo god nie nia dla osób z nie peł no -
spraw no ścią znaj du ją cych się w bu dyn ku,
� pro ce du ry ewa ku acyj ne,
� dro gi ewa ku acyj ne do stęp ne dla osób
z nie peł no spraw no ścią,
� ist nie ją ce urzą dze nia prze ciw po ża ro we,
np. DSO, SSP,
� sche mat ewa ku acyj ny.

Oso by po ru sza ją ce się na wóz kach
w stan dar dach bry tyj skich uzna wa ne są
za na le żą ce do gru py zwięk szo ne go ry zy ka
pod czas ewa ku acji. Ich sto pień nie peł no -
spraw no ści jest jed nak róż ny, co uza sad nia
in dy wi du al ne po dej ście do każ de go przy -
pad ku. Przy kła do wo oso ba, któ ra czę sto
ko rzy sta z wóz ka, mo że cho dzić sa mo dziel -
nie na krót kich dy stan sach, a tym sa mym
jest w sta nie po móc we wła snej ewa ku acji
lub ewa ku ować się sa mo dziel nie. Istot ne
jest, aby oso bie z nie peł no spraw no ścią za -
da wać od po wied nie py ta nia w spo sób tak -
tow ny i tym sa mym przy jąć opty mal ny plan
opusz cze nia przez nią stre fy za gro że nia. 

Pre fe ro wa nym roz wią za niem w przy -
pad ku osób po ru sza ją cych się na wóz kach
jest uciecz ka do są sied niej stre fy po ża ro wej
na tym sa mym po zio mie lub na ze wnątrz
bu dyn ku, ewen tu al nie przy uży ciu win dy
ewa ku acyj nej lub prze ciw po ża ro wej. Je śli
te opcje nie są do stęp ne, ko niecz ne mo że
być prze nie sie nie tej oso by po scho dach
ewa ku acyj nych.

Ko lej nym ele men tem bra nym pod uwa -
gę przy two rze niu pro ce dur ewa ku acyj nych
osób o ogra ni czo nej zdol no ści po ru sza nia
się jest to, z ja kie go wóz ka ko rzy sta ją. Elek -
trycz ne wóz ki z re gu ły użyt ku ją lu dzie
o więk szym stop niu nie peł no spraw no ści niż
oso by po ru sza ją ce się na wóz kach ak tyw -
nych. Ta gru pa osób bę dzie praw do po dob -
nie wy ma ga ła znacz nie więk szej po mo cy
przy alar mo wym opusz cza niu bu dyn ku i co
za tym idzie, więk szej licz by asy sten tów. 

W związ ku z du żą ma są wóz ka o na pę -
dzie elek trycz nym na le ży za pew nić al ter na -
tyw ne wy po sa że nie umoż li wia ją ce szyb ki
trans port oso by nie cho dzą cej po za stre fę
za gro że nia (wóz ki lub ma te ra ce ewa ku acyj -
ne). Przy oce nie dro gi ewa ku acyj nej na le ży
wziąć pod uwa gę sze ro kość dojść, przejść
i wyjść ewa ku acyj nych, tak aby mo gły się

w nich zmie ścić oso by wspo ma ga ją ce ewa -
ku ację ra zem ze sprzę tem.

Ist nie je wie le ro dza jów tech nik prze no -
sze nia z wy ko rzy sta niem dwu -, trzy - lub
czte ro oso bo wych ze spo łów. Je śli oso ba
z nie peł no spraw no ścią chce zo stać ewa ku -
owa na na wła snym wóz ku lub in ną me to -
dą, na le ży prze pro wa dzić oce nę ry zy ka
(w tym za gro żeń dla ra tow ni ków – np. prze -
cią że nia krę go słu pa, moż li wo ści ura zu).
Wy ni ki ana li zy umoż li wią opra co wa nie roz -
wią zań bez piecz nych.

Oso by nie do sły szą ce i głu che
Opra co wu jąc plan uwzględ nia ją cy po -

trze by osób z upo śle dze niem na rzą du słu -
chu lub głu chych, na le ży ze brać in for ma cje
na te mat do stęp no ści na stę pu ją cych ele -
men tów tech nicz nych, któ re mo gą być wy -
ko rzy sta ne do uspraw nie nia pro ce su
ewa ku acji:
� wi zu al ne go sys te mu alar mo we go,
� wia do mo ści tek sto wych SMS lub ko mu -
ni ka to rów in ter ne to wych,
� in tra ne tu (sie ci we wnętrz nej),
� pa ge ra z wi bra cją,
� ochro ny obiek tu lub in dy wi du al ne go
asy sten ta,
� apli ka cji na wi gu ją cej.

Oso by nie do wi dzą ce 
i nie wi do me
Po dob nie jak w USA funk cjo nu je sys tem

zna ków ewa ku acyj nych do sto so wa nych
do po trzeb osób z tym ro dza jem nie peł no -
spraw no ści. Sys tem ten mo że być uzu peł -
nia ny o sy gna ły au dio, kon tra sty ko lo ry -
stycz ne – w tym ozna ko wa nie z in ten syw -
ną ko lo ry sty ką po rę czy, scho dów i kra wę -
dzi stop ni, ko lor kon tra sto wy lub róż ne
tek stu ro wa nie pod łóg na dro gach ewa ku -
acyj nych.

Oso by z nie peł no spraw no ścią
po znaw czą
Oso by z za bu rze nia mi po znaw czy mi

czę sto ma ją pro ble my ze zro zu mie niem te -
go, co dzie je się pod czas ewa ku acji lub mo -
gą nie po strze gać ry zy ka tak sa mo, jak
oso by peł no spraw ne. U nie któ rych pro ble -
my po znaw cze nie mu szą być wi docz ne,
dzie je się tak np. w przy pad ku osób z au ty -
zmem, dys lek sją (mo gą wy stą pić pro ble my
z in ter pre ta cją ko mu ni ka tów tek sto wych)
czy dys prak sją (upo śle dze nie ko or dy na cji
ru cho wej). Nie za wsze są też świa do me
swo ich ogra ni czeń. 

Wie le osób z trud no ścia mi w ucze niu się
ma tak że in ne nie peł no spraw no ści, nie któ -
re mo gą mieć pro ble my z po ru sza niem się,
a in ne za bu rze nia wi dze nia i utra tę słu chu.
Cza sa mi lu dzie z za bu rze nia mi po znaw czy -
mi bę dą po ru sza li się wol niej niż głów ny
stru mień ewa ku acji i mo że ist nieć po trze -
ba wy dzie le nia wol ne go i szyb kie go pa sa
na scho dach ewa ku acyj nych, je śli po zwa la
na to ich sze ro kość.

Pod su mo wa nie
Ar ty kuł nie wy czer pu je ca łe go do stęp ne -

go know -how po cho dzą ce go z kra jów an -
glo sa skich. Licz ba pu bli ka cji, po rad ni ków,
norm, stan dar dów, wy tycz nych po szcze gól -
nych mi ni sterstw i de par ta men tów jest
ogrom na. Ana li zie pod da no je dy nie kil ka set
stron do ku men tów. Po ana li zie ra por tu NIK
moż na stwier dzić, ja ki dy stans dzie li nas
od tych kra jów w za kre sie pla no wa nia, za -
rzą dza nia i or ga ni za cji struk tur zwią za nych
z ewa ku acją osób z nie peł no spraw no ścia mi. 

mł. bryg. dr in˝. Norbert TuÊnio pełni słu˝b´
w Szkole Głównej Słu˝by Po˝arniczej,

na Wydziale In˝ynierii Bezpieczeƒstwa
i Ochrony LudnoÊci

dr in˝. Paweł Wolny w 2019 r. obronił
w SGSP prac´ doktorskà pt. „Analiza

efektywnoÊci gaÊniczej systemów
hybrydowych wykorzystujàcych mgł´

wodnà z czynnikiem roboczym w postaci
gazów oboj´tnych”, interesuje si´

nowoczesnymi technologiami
w ratownictwie oraz zarzàdzaniem

kryzysowym
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ment/uplo ads/sys tem/uplo ads/at tach ment_da ta/fi -
le/422202/9446_Me ans_of_Esca pe_v2_. pdf.
[5] Emer gen cy Eva cu ation Plan ning Gu ide for Pe ople with
Di sa bi li ties, Na tio nal Fi re Pro tec tion As so cia tion,
https://www.nfpa.org/-/me dia/Fi les/Pu blic -Edu ca tion/By -
-to pic/Di sa bi li ties/EvacuationGuidePDF.ashx? la=en.
[6] Pro mo ting Sa fe Egress and Eva cu ation for Pe ople with
Di sa bi li ties, Na tio nal Di sa bi li ty Au tho ri ty, https://www. ac -
ces si ble to urism.org/re so ur ces/ac ces si ble -egress -re port.
pdf.
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a sy mię dzy kon dy gna cyj ne ogra ni -
cza ją roz prze strze nia nie się po ża ru
po mię dzy kon dy gna cja mi – nie za -

leż nie od te go, czy są one stre fa mi po ża ro -
wy mi, czy też znaj du ją się w jed nej stre fie
po ża ro wej. Prze pi sy tech nicz no -bu dow la -
ne nie okre śla ją ich de fi ni cji ani funk cji.
Z § 216 [1] wy ni ka, że pas mię dzy kon dy -
gna cyj ny sta no wi część ścia ny ze wnętrz nej
bu dyn ku, dla któ rej ko niecz ne jest za pew -
nie nie od po wied niej kla sy od por no ści
ognio wej wraz z po łą cze niem ze stro pem
oraz stop nia nie roz prze strze nia nia ognia.

Zna cze nie pa sów 
mię dzy kon dy gna cyj nych
Funk cja, któ rą peł ni pas mię dzy kon dy -

gna cyj ny, wy ni ka z pod sta wo wych wy ma -
gań bez pie czeń stwa po ża ro we go, ja kie
po wi nien speł niać każ dy bu dy nek. Zgod nie
z roz po rzą dze niem [1] każ dy bu dy nek mu si
być za pro jek to wa ny i wy ko na ny w spo sób
ogra ni cza ją cy moż li wość po wsta nia po ża ru,
a w ra zie je go wy stą pie nia mu si za pew niać:

� za cho wa nie no śno ści kon struk cji przez
okre ślo ny czas,
� ogra ni cze nie roz prze strze nia nia się og-
nia i dy mu we wnątrz bu dyn ku,
� ogra ni cze nie roz prze strze nia nia się po -
ża ru na są sied nie obiek ty bu dow la ne lub
te re ny przy le głe,
� moż li wość ewa ku acji lu dzi lub ich ura -
to wa nia w in ny spo sób,
� uwzględ nie nie bez pie czeń stwa ekip ra -
tow ni czych.

Moż na za tem stwier dzić, że ro lą pa sów
mię dzy kon dy gna cyj nych w ra zie wy stą pie -
nia po ża ru jest ogra ni cze nie roz prze strze nia -
nia się ognia i dy mu we wnątrz bu dyn ku
na są sied nie kon dy gna cje oraz prze rzu tu
ognia na zlo ka li zo wa ne w bez po śred nim są -
siedz twie obiek ty bu dow la ne lub te re ny
w cza sie wy ni ka ją cym z kla sy od por no ści
po ża ro wej bu dyn ku, przy uwzględ nie niu
moż li wo ści prze pro wa dze nia spraw nej ak cji
ra tow ni czej w bez piecz nych dla ekip ra tow -
ni czych wa run kach. Z punk tu wi dze nia bez -
pie czeń stwa po ża ro we go ro la pa sów mię-
dzy kon dy gna cyj nych jest za tem za sad ni cza,
zwłasz cza w aspek cie roz prze strze nia nia się
po ża ru na są sied nie kon dy gna cje bu dyn ku,
zlo ka li zo wa ne wy żej od miej sca po ża ru. 

We dług prze pi sów pa sy mię dzy kon dy -
gna cyj ne speł nią po wyż sze funk cje, je śli zo -
sta ną wy ko na ne zgod nie z wa run ka mi
okre ślo ny mi w roz po rzą dze niu [1]. Przed -
mio to we wy ma ga nia do ty czą przede wszy-
st kim:
� od por no ści ognio wej,
� stop nia roz prze strze nia nia ognia,
� kształ tu i wy mia rów.

Kla sa od por no ści po ża ro wej
i roz prze strze nia nie ognia
Kla sa od por no ści ognio wej pa sów mię -

dzy kon dy gna cyj nych wy ni ka z kla sy od por -
no ści po ża ro wej bu dyn ku. W za leż no ści

od gru py wy so ko ści bu dyn ku, ka te go rii za -
gro że nia lu dzi lub mak sy mal nej gę sto ści
ob cią że nia ognio we go stre fy po ża ro wej
bu dyn ków pro duk cyj no -ma ga zy no wych
roz po rzą dze nie [1] usta la pięć klas od por -
no ści po ża ro wej bu dyn ków: „A”, „B”, „C”, „D”
i „E”. Od po wied nio do kla sy od por no ści 

po ża ro wej po szcze gól ne ele men ty bu dyn -
ku, w tym pa sy mię dzy kon dy gna cyj ne sta -
no wią ce część ścia ny ze wnętrz nej wraz
z po łą cze niem ze stro pem, po win ny speł -
niać mi ni mal ne wy ma ga nia w za kre sie kla -
sy od por no ści ognio wej. 

Nie za leż nie od kla sy od por no ści ognio -
wej, po dob nie jak zde cy do wa na więk szość
ele men tów bu dow la nych (wy stę pu ją pew -
ne wy jąt ki) rów nież pa sy mię dzy kon dy gna -
cyj ne po win ny speł niać wy ma ga nia nie roz-
prze strze nia nia ognia. 

Kształt i wy mia ry 
geo me trycz ne
We dług § 223 i § 224 roz po rzą dze nia [1]

pa sy mię dzy kon dy gna cyj ne po win ny mieć
wy so kość nie mniej szą niż 0,8 m. Za rów no -
rzęd ne roz wią za nia uzna je się od dzie le nia
po zio me w for mie dasz ków, gzym sów i bal -
ko nów o wy się gu co naj mniej 0,5 m lub też
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RY SZARD PSZON KA Pa sy mi´ d
Pasy międzykondygnacyjne pełnią istotną funkcję biernego

zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku. Jakie wymagania
techniczno-budowlane obowiązują względem nich?

P

Rys. 1. Przy kład kon struk cji pa sa mię dzy kon dy gna cyj -

ne go [2]

Rys. 2. Kla sa od por no ści ognio wej pa sów mię -
dzy kon dy gna cyj nych.

Klasa odporności
pożarowej budynku

Kla sa od por no ści
ognio wej pa sa mię -

dzy kon dy gna cyj ne go

A E I 120 (o� i)

B E I 60 (o� i)

C E I 30 (o� i)

D E I 30 (o� i)

E bez wy ma gań



in ne od dzie le nia po zio me i pio no we o su -
mie wy się gu i wy mia ru pio no we go co naj -
mniej 0,8 m, przy czym ele men ty po zio me
po win ny speł niać za war te w ta be li 1 wy ma -
ga nia szczel no ści ognio wej i izo la cyj no ści
ognio wej, rów nież w ob rę bie po łą cze nia ze
ścia na mi ze wnętrz ny mi i iden tycz nie jak
w przy pad ku tych ścian wy ma ga się od
nich ce chy nie roz prze strze nia nia ognia. 

Wy mie nio ne wy żej wy ma ga nia do ty czą
bu dyn ków wie lo kon dy gna cyj nych za kwa li -
fi ko wa nych do ka te go rii ZL oraz PM ze stre -
fa mi po ża ro wy mi o gę sto ści ob cią że nia
ognio we go do 1000 MJ/m2. In ne wy ma ga -
nia w oma wia nym za kre sie do ty czą pa sów
mię dzy kon dy gna cyj nych w ścia nach ze -
wnętrz nych bu dyn ku wie lo kon dy gna cyj -
nego, w któ rym stre fy po ża ro we zo sta ły
za kwa li fi ko wa ne do ka te go rii PM, o gę sto ści
ob cią że nia ognio we go po wy żej 1000 MJ/m2.
W od nie sie niu do ta kich stref po ża ro wych
wy so kość pa sa mię dzy kon dy gna cyj ne go
po win na wy no sić co naj mniej 1,2 m, wy sięg
po zio mych od dzie leń nie po wi nien być
mniej szy niż 0,8 m, a su ma wy mia ru pio no -
we go i wy się gu nie mo że być mniej sza
niż 1,2 m. Bar dzo waż ne jest rów nież miej -
sce wy ko na nia pa sa mię dzy kon dy gna cyj ne -
go. W przy pad ku stref po ża ro wych ty pu PM
o gę sto ści ob cią że nia ognio we go po wy -
żej 1000 MJ/m2 ko niecz ne jest, aby pas mię -
dzy kon dy gna cyj ny prze bie gał nad stre fą
po ża ro wą PM, co w prak ty ce ozna cza, że nie
po wi nien być wy ko na ny po ni żej stro pu
nad tą kon dy gna cją. 

Speł nie nie wy ma gań prze pi sów [1]
w za kre sie wy mia rów i spo so bu wy ko na -
nia pa sów mię dzy kon dy gna cyj nych wraz
z przy kła da mi rze czy wi stych roz wią zań
przed sta wio no na rys. 3-5.

Pod su mo wa nie
Ana li za wy ma gań prze ciw po ża ro wych

dla pa sów mię dzy kon dy gna cyj nych da je
po wód do za sta no wie nia się, czy zgod ność
z prze pi sa mi po zwa la w każ dym przy pad -
ku uznać, że pa sy mię dzy kon dy gna cyj ne
bę dą gwa ran to wa ły osią gnię cie wy ma gań
pod sta wo wych bez pie czeń stwa po ża ro we -
go bu dyn ków w za kre sie ogra ni cze nia roz -
prze strze nia nia się po ża ru na są sied nie
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zy kon dy gna cyj ne

Rys. 3. Wy mia ry geo me trycz ne i lo ka li za cja pa sa mię dzy kon dy gna cyj ne go [3]

Rys. 4. Przy kła dy ukształ to wa nia pa sów mię dzy kon dy gna cyj nych [2]

Rys. 5. Przy kła dy wy dzie le nia kon dy gna cji za po mo cą ele men tów po zio mych [2]



kon dy gna cje bu dyn ku, w cza sie wy ni ka ją -
cym z wy ma ga nej dla da ne go bu dyn ku kla -
sy od por no ści po ża ro wej. 

Pierw sza wąt pli wość po wsta je w od nie -
sie niu do wy mia rów pa sa mię dzy kon dy -
gna cyj ne go. Ele ment bu dow la ny o wy so-
ko ści np. 80 cm nie gwa ran tu je peł ne go za -

bez pie cze nia przez prze nie sie niem się
ognia po mię dzy kon dy gna cja mi bu dyn ku.
Choć nie ma prze szkód tech nicz nych, to
jed nak za pew nie nie bez pie czeń stwa po ża -
ro we go ma pew ne ogra ni cze nia, wy ni ka ją -
ce z kom pro mi su po mię dzy wy ma ga nia mi
prze ciw po ża ro wy mi a in ny mi wy ma ga nia -
mi, do ty czą cy mi mię dzy in ny mi do świe tle -
nia po miesz czeń, co wią że się ze zwięk -
sze niem kom for tu ży cia użyt kow ni ków

obiek tu czy też poprawą wa lo rów es te tycz -
nych bu dyn ku [2].

Dru ga wąt pli wość wy ni ka z moż li wo ści
wy ko na nia w wie lo kon dy gna cyj nych bu -
dyn kach ni skich i śre dnio wy so kich izo la cji
ciepl nej ścian ze wnętrz nych z uży ciem ma -
te ria łu pal ne go, co do ty czy rów nież pa sów

mię dzy kon dy gna cyj nych. Ma to szcze gól -
ne zna cze nie zwłasz cza wte dy, gdy każ da
kon dy gna cja bu dyn ku sta no wi od dziel ną
stre fę po ża ro wą. Zgod nie z § 226 ust. 2 roz -
po rzą dze nia [1] od dziel ną stre fą po ża ro wą
jest mię dzy in ny mi każ da kon dy gna cja bu -
dyn ku, je że li klat ki scho do we i szy by dźwi -
go we w tym bu dyn ku są obu do wa ne,
za mknię te drzwia mi o kla sie od por no ści
ognio wej co naj mniej E I 30 i wy po sa żo ne

w urzą dze nia za po bie ga ją ce za dy mie niu
lub słu żą ce do usu wa nia dy mu. W ta kim
przy pad ku pas mię dzy kon dy gna cyj ny peł -
ni ro lę ele men tu od dzie le nia prze ciw po ża -
ro we go, co po win no wy klu czać moż li wość
je go do cie pla nia z uży ciem ma te ria łów pal -
nych. 

Uży cie wy łącz nie ma te ria łów nie pal -
nych do izo la cji ciepl nej pa sów mię dzy kon -
dy gna cyj nych, co naj mniej w przy pad ku,
gdy peł nią ro lę ele men tu od dzie le nia prze -
ciw po ża ro we go, ma swo je uza sad nie nie
w prze pi sach § 232 ust. 1 oraz § 235 ust. 2
roz po rzą dze nia [1], we dług któ rych ścia ny
i stro py sta no wią ce ele men ty od dzie le nia
prze ciw po ża ro we go po win ny być wy ko na -
ne z ma te ria łów nie pal nych, a przy po dzia -
le bu dyn ku na stre fy po ża ro we w pio nie
na ca łej wy so ko ści ścia ny ze wnętrz nej na -
le ży za sto so wać pio no wy pas z ma te ria łu
nie pal ne go o sze ro ko ści co naj mniej 2 m
i kla sie od por no ści ognio wej E I 60.

Pro blem zwięk szo ne go za gro że nia po -
ża ro we go w wy ni ku sto so wa nia izo la cji
ciepl nej ścian ze wnętrz nych z uży ciem ma -
te ria łów pal nych i cią głym wzro stem gru -
bo ści war stwy izo la cyj nej zo stał już daw no
za uwa żo ny. Przy kła dem jest rów nież tra -
gicz ny w skut kach po żar bu dyn ku Gren fell
To wer w Lon dy nie. 

Za gad nie nia zwią za ne z ele wa cja mi wy -
ko na ny mi w za sto so wa niem ma te ria łów
pal nych oraz kształ to wa niem pa sów mię -
dzy kon dy gna cyj nych są oma wia ne w wie -
lu pu bli ka cjach, a w ślad za ni mi po wsta ją
opra co wa nia za wie ra ją ce roz wią za nia, któ -
rych za sto so wa nie mo że mieć wpływ
na ogra ni cze nie moż li wo ści i szyb ko ści roz -
prze strze nia nia się po ża ru po ele wa cji
na wyż sze kon dy gna cje bu dyn ku – w po -
sta ci po rad ni ków i wy tycz nych bran żo -
wych. 

st. bryg. Ryszard Pszonka jest naczelnikiem
Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego

w Komendzie Wojewódzkiej PSP
w Rzeszowie

Li te ra tu ra 
[1] Roz po rzą dze nie mi ni stra in fra struk tu ry z dnia 12 kwiet -
nia 2012 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 ze zm.).
[2] M. Ko sio rek, Pod czas po ża ru. Funk cje bu dyn ku i je go ele -
men tów, Bu il der 2015, li sto pad.
[3] Bez pie czeń stwo po ża ro we bu dyn ków, pre zen ta cja fir my
Mer cor SA.

STYCZEŃ  2020 /16

ROZPOZNAWANIE
ZAGROŻEŃ

Rys. 6. Za bez pie cze nie pa sów mię dzy kon dy gna cyj nych: I – stan roz wa ża ny, II – stan zgod ny z prze pi sa mi

Rys. 7. Pro po no wa ne za bez pie cze nie pa sów mię dzy kon dy gna cyj nych w przy pad ku wy ko na nia każ dej kon dy gna cji bu dyn ku

ja ko od dziel nej stre fy po ża ro wej
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Wśród wio dą cych źró deł na le ży wy mie nić usta wę o ochro nie
prze ciw po ża ro wej [1] (m. in. roz dział 4 „Dzia ła nia ra tow ni cze”), oraz
usta wę o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej [2] (m. in. roz dział 3 „Pro wa -

dze nie i or ga ni za cja ak cji ra tow ni czej”). Ogól ne prze pi sy usta wo we
są roz wi ja ne szcze gó ło wo w kil ku roz po rzą dze niach [3]. 

Wy żej wy mie nio ne prze pi sy pre cy zu ją try by i za kres kie ro wa nia
dzia ła nia mi ra tow ni czy mi oraz re gu lu ją kwe stie bez pie czeń stwa

dzia łań. Wi dać, że licz ba do ku men tów źró dło wych jest spo ra, jak za -
tem po ru szać się wśród nich i kie dy ko rzy stać z ich za pi sów? Uła twi
to po rząd ku ją cy in for ma cje rys. 1. 

Po zio my kie ro wa nia dzia ła nia mi ra tow ni czy mi
Ak tem nor ma tyw nym do pre cy zo wu ją cym te ma ty kę kie ro wa -

nia dzia ła nia mi ra tow ni czy mi jest wspo mnia ne roz po rzą dze nie
MSWiA w spra wie szcze gó ło wej or ga ni za cji kra jo we go sys te mu 

PRZE MY SŁAW BE RUS

O KDR 
w ak tach praw nych

Zagadnienie kierowania działaniami ratowniczymi jest uregulowane
w kilku odrębnych aktach prawnych – ustawach i rozporządzeniach.

Ustawa o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej wskazuje m.in.:
– podmiot odpowiedzialny za organizacj´ akcji ratowniczych oraz
ogólny kształt działaƒ ratowniczych
(rozdział 3, art. 20.1, 20.a.1, 21.2, 21.2)

Rozporzàdzenie MSWiA w sprawie szczegółowych warunków
bezpieczeƒstwa i higieny słu˝by stra˝aków Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej wskazuje m.in.:
– obowiàzki KDR w zakresie organizacji akcji ratowniczych oraz
çwiczeƒ (§ 3.1)

Ustawa o ochronie przeciwpo˝arowej wskazuje m.in.:
– kwalifikacje osób uprawnionych do kierowania działaniami
ratowniczymi w zale˝noÊci od poziomu kierowania działaniami
(rozdział 4, art. 22.1)
– uprawnienia KDR (rozdział 4, art. 25.1)

Za gad nie nia for mal ne 

Za gad nie nia operacyjne 

Rys. 1. Ak ty praw ne re gu lu ją ce kwe stie kie ro wa nia dzia ła nia mi ra tow ni czy mi

Rozporzàdzenie MSWiA w sprawie szczegółowej organizacji
krajowego systemu ratowniczo-gaÊniczego wskazuje m.in.:
– definicje kierowania działaniami ratowniczymi (§ 21.1) 
– zasady kierowania działaniami ratowniczymi (§ 22.2, § 22.3) 
– poziomy kierowania wraz ze wskazaniem osób uprawnionych
i zobowiàzanych do przej´cia kierowania działaniami ratowniczymi
(§ 23 do § 29)

Rozporzàdzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu i trybu korzy-
stania z praw przez KDR wskazuje m.in.:
– uprawnienia KDR podczas działaƒ ratowniczych (§ 1.1)

Rozporzàdzenie MSWiA ws. szczegółowych zasad kierowania
i współdziałania jednostek ochrony przeciwpo˝arowej bioràcych
udział w działaniu ratowniczym wskazuje m.in.:
– hierarchi´ struktury przekazywania informacji o zdarzeniach
(KCKR, WSKR, PSK/MSK, PA – § 1.1) 
– moment rozpocz´cia działaƒ ratowniczych oraz podmioty
zobowiàzane do przej´cia kierowania działaniami ratowniczymi
(§ 2.1, § 2.2)
– zdefiniowanie zasad współpracy ww. jednostek podczas zdarzenia
(§ 3)



ra tow ni czo -ga śni cze go. Znaj dzie my w nim de fi ni cję po ję cia kie ro -
wa nia dzia ła nia mi ra tow ni czy mi oraz okre śle nie je go po zio mów
wraz ze wska za niem funk cyj nych upraw nio nych i zo bo wią za nych
do wy ko ny wa nia te go ro dza ju za dań. Roz po rzą dze nie okre śla po -
zio my dzia łań ra tow ni czych pod wzglę dem ich ska li i zło żo no ści,
po zwa la jąc na przy po rząd ko wa nie de cy zji or ga ni za cyj nych do fi -
zycz nych moż li wo ści po dej mo wa nia dzia łań, to jest do bę dą cych
w dys po zy cji sił i środ ków (SIS) oraz za po trze bo wa nia na nie.

Zgod nie z § 2 wspo mnia ne go roz po rzą dze nia kie ro wa nie dzia -
ła nia mi ra tow ni czy mi to pla no wa nie, or ga ni zo wa nie, nad zo ro wa nie
i ko or dy no wa nie dzia łań ra tow ni czych. Mo że być ono re ali zo wa ne
na trzech po zio mach: in ter wen cyj nym, tak tycz nym i stra te gicz nym
(rys. 2).

Kto mo że być KDR?
Roz po rzą dze nie pre cy zu je rów nież, któ re oso by są upraw nio ne

bądź zo bo wią za ne do prze ję cia kie ro wa nia na każ dym z wy mie nio -
nych po zio mów. Za gad nie nie to zo sta ło przed sta wio ne na rys. 3 

– ko lo ry od po wia da ją tym uży tym na rys. 2, przy pi sa nym okre ślo -
nym po zio mom do wo dze nia.

Ko lej ność przej mo wa nia do wo dze nia przez po szcze gól nych
funk cyj nych w za leż no ści od kwa li fi ko wal no ści zda rze nia jest opi sa -
na w roz po rzą dze niu dość pre cy zyj nie. Kwe stia, kto w ja kim przy -
pad ku po wi nien prze jąć kie ro wa nie dzia ła nia mi ra tow ni czy mi, nie
po win na za tem sta no wić za sad ni cze go pro ble mu. 

Waż ną zmia ną w roz po rzą dze niu jest za pis za miesz czo ny

w § 24.4, roz sze rza ją cy moż li wość prze ję cia kie ro wa nia dzia ła nia -
mi ra tow ni czy mi na po zio mie in ter wen cyj nym: mo że się te go pod -
jąć ofi cer lub aspi rant wy zna czo ny przez ko men dan ta po wia-
to we go (miej skie go) PSP do kie ro wa nia w je go imie niu i na je go
po le ce nie, ko men dant po wia to wy (miej ski) PSP, funk cyj ny prze wi -
dzia ny do kie ro wa nia dzia ła nia mi ra tow ni czy mi na po zio mie stra -
te gicz nym.

Ko lej nym aspek tem do pre cy zo wa nym w roz po rzą dze niu bez po -
śred nio prze kła da ją cym się na wła ści wą kwa li fi ka cję zda rze nia jest
po dział wy ko ny wa nych na miej scu zda rze nia czyn no ści na pod sta -
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Poziom interwencyjny Poziom taktyczny Poziom strategiczny

Rys. 2. Sche mat po zio mów kie ro wa nia dzia ła nia mi ra tow ni czy mi

Re ali zo wa ny w ce lu okre Êle nia i przy j´ cia
nie zb´d nej stra te gii w li kwi do wa niu za -
gro ̋ e nia oraz nad zo ru nad kie ro wa niem
tak tycz nym; kie ro wa niu stra te gicz ne mu
pod le ga jà si ły od wo dów ope ra cyj nych
na ob sza rze wo je wódz twa (WOO), si ły
cen tral ne go od wo du ope ra cyj ne go (COO)
lub si ły prze kra cza jà ce wiel ko Êcià je den
ba ta lion.

Re ali zo wa ny na gra ni cy stre fy za gro ̋ e nia
lub po za nià w ce lu wy ko na nia przy j´ tych
tak tyk lub okre Êlo nej stra te gii oraz nad -
zo ru nad kie ro wa niem in ter wen cyj nym;
kie ro wa niu tak tycz ne mu pod le ga jà si ły
nie prze kra cza jà ce wiel ko Êcià jed ne go ba -
ta lio nu lub si ły, w któ rych skład wcho dzà
spe cja li stycz ne gru py ra tow ni cze (na wet
do 80 za st´ pów włàcz nie).

Re ali zo wa ny w stre fie za gro ̋ e nia lub
w stre fie dzia łaƒ ra tow ni czych, w ce lu wy -
ko ny wa nia czyn no Êci ra tow ni czych oraz
za pew nie nia bez pie czeƒ stwa ra tow ni -
kom. Kie ro wa niu in ter wen cyj ne mu pod -
le ga jà si ły nie prze kra cza jà ce wiel ko Êcià
jed nej kom pa nii (od 8 do 16 za st´ pów
włàcz nie).

Kierowanie interwencyjne Kierowanie taktyczne Kierowanie strategiczne

§§ 26. 1. Kie ro wa nie stra te gicz ne przej mu -
jà w na st´ pu jà cej ko lej no Êci: 
1) ofi cer wy zna czo ny przez ko men dan ta
wo je wódz kie go PSP do kie ro wa nia w je -
go imie niu i na je go po le ce nie; 
2) ko men dant wo je wódz ki PSP; 
3) ofi cer wy zna czo ny przez ko men dan ta
głów ne go PSP do kie ro wa nia w je go imie -
niu i na je go po le ce nie; 
4) ko men dant głów ny PSP. 

§ 25.1. Kie ro wa nie tak tycz ne sà obo wià -
za ni prze jàç w na st´ pu jà cej ko lej no Êci: 
1) za st´p ca do wód cy JRG PSP; 
2) do wód ca JRG PSP; 
3) ofi cer lub aspi rant wy zna czo ny przez
ko men dan ta po wia to we go (miej skie go)
PSP do kie ro wa nia w je go imie niu i na je -
go po le ce nie. 

§ 24.1. Kie ro wa nie in ter wen cyj ne przej -
mu jà (…) w ko lej no Êci: 
1) czło nek ochot ni czej stra ̋ y po ̋ ar nej; 
2) ko men dant gmin ny ochro ny prze ciw -
po ̋ a ro wej, je Êli jest człon kiem ochot ni -
czej stra ̋ y po ̋ ar nej; 
3) stra ̋ ak jed nost ki ochro ny prze ciw po -
˝a ro wej; 
4) do wód ca za st´ pu PSP; 
5) do wód ca sek cji PSP; 
6) za st´p ca do wód cy zmia ny PSP; 
7) do wód ca zmia ny PSP; 
8) za st´p ca do wód cy JRG PSP; 
9) do wód ca JRG PSP.
3. Kie ro wa nie in ter wen cyj ne pod czas
dzia łaƒ ra tow ni czych z udzia łem spe cja li -
stycz nej gru py ra tow ni czej, w re ali zo wa -
nej przez nià cz´ Êci za daƒ, jest or ga-
ni zo wa ne przez jej do wód c´.

Rys. 3. Oso by upraw nio ne do prze ję cia do wo dze nia na róż nych po zio mach kie ro wa nia dzia ła nia mi ra tow ni czy mi

Kom pa nia – pod od dział w skła dzie od 8 do 16 za stę pów oraz do wód ca. Zgod nie z de fi -
ni cją pod od dział ten mo że two rzyć mak sy mal nie 16 za stę pów. 

Ba ta lion – od dział w skła dzie od 3 do 5 kom pa nii oraz do wód ca i sztab. Zgod nie z de fi ni -
cją pod od dział ten mo że two rzyć mak sy mal nie 80 za stę pów.
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wo we i ra tow ni cze. Pierw szy ich ro dzaj wy ko ny wa ny jest w po szcze -
gól nych dzie dzi nach ra tow nic twa przez wszyst kich ra tow ni ków,
a dru gi – z uży ciem sprzę tu spe cja li stycz ne go przez od po wied nio
prze szko lo nych ra tow ni ków.

Wła ści we de fi nio wa nie po wyż szych czyn no ści umoż li wia dy na -
micz ną kwa li fi ka cję po zio mu po dej mo wa nych dzia łań ra tow ni -
czych. W wie lu przy pad kach po zor nie nie skom pli ko wa ne zda rze nie
po zio mu in ter wen cyj ne go za kwa li fi ko wa ne zo sta nie do po zio mu
tak tycz ne go, co bę dzie wy ni ka ło z ko niecz no ści wy ko ny wa nia spe -
cja li stycz nych czyn no ści ra tow ni czych przez okre ślo ny pod od dział
spe cja li stycz ny. 

Cy to wa ne w opra co wa niu do ku men ty za wie ra ją wie le po trzeb -
nych każ de mu KDR in for ma cji, po zwa la ją cych mu bez piecz nie
i w gra ni cach pra wa po dej mo wać trud ne wy zwa nie, ja kim jest świa -
do me kie ro wa nie dzia ła nia mi ra tow ni czy mi.

Do ku men tem w pe wien spo sób sca la ją cym po ru sza ne za gad -
nie nia są opra co wa ne w 2013 ro ku „Za sa dy or ga ni zo wa nia dzia łań
ra tow ni czych” [4]. Wią że się on ści śle z obo wią zu ją cym w tam tym
okre sie roz po rzą dze niem ws. or ga ni za cji ksrg [5], pre cy zu je wie le
kwe stii zwią za nych z kie ro wa niem dzia ła nia mi ra tow ni czy mi,
w tym ich za kres, za sa dy po dzia łu te re nu ak cji na od cin ki bo jo we,
or ga ni za cję sys te mu łącz no ści, wska za nie pod mio tów re ali zu ją -
cych dzia ła nia ra tow ni cze na wła ści wych po zio mach itp. Jed no cze -
śnie wska zu je on źró dła po wią za ne (np. za sa dy or ga ni za cji
po szcze gól nych dzie dzin ra tow nic twa, za sa dy or ga ni za cji łącz no -
ści itp.), któ re rów nież na le ży brać pod uwa gę, kie ru jąc dzia ła nia -
mi ra tow ni czy mi.

Mó wiąc za tem o spraw nym i przede wszyst kim świa do mym ko -
or dy no wa niu dzia łań po szcze gól nych pod od dzia łów czy też
związ ków tak tycz nych, na le ży mieć na uwa dze umie jęt ne ko rzy -
sta nie z za so bów wie dzy, miesz czą cej się w róż nych ak tach praw -
nych. In for ma cje te w wa run kach dzia ła nia mu szą łą czyć się
z wie dzą na te mat ure gu lo wań praw nych pod mio tów współ dzia -
ła ją cych z jed nost ka mi ochro ny prze ciw po ża ro wej na miej scu
zda rze nia. 

KDR świa do mie za rzą dza ją cy SIS po wi nien umie jęt nie po ru -
szać się w gra ni cach obo wią zu ją cych ure gu lo wań praw nych w od -
nie sie niu do cha rak te ru zda rze nia, tak by za pew nia jąc jak naj-
wyż szy po ziom bez pie czeń stwa wszyst kich uczest ni ków zda rze -
nia (za rów no ra tow ni ków, jak i po szko do wa nych), osią gnąć cel
tak tycz ny dzia ła nia. Je go ro lą jest wie dzieć, kto, kie dy i w ja kim
przy pad ku mo że wy ko nać da ne za da nie, kie dy nie wol no mu te -
go zro bić oraz w ja ki spo sób na le ży udo ku men to wać ca ły pro ces
dzia ła nia ra tow ni cze go. Im spraw niej na uczy my się po ru szać
wśród obo wią zu ją cych ure gu lo wań z za kre su or ga ni za cji dzia łań

ra tow ni czych, tym efek tyw niej bę dzie my re ali zo wa li każ de ko lej -
ne za da nie. 

mł. bryg. Prze my sław Be rus jest głów nym spe cja li stà w Wy dzia le
Kształ ce nia SA PSP w Po zna niu

Przy pi sy
[1] Usta wa z dnia 24 sierp nia 1991 r. o ochro nie prze ciw po ża ro wej (DzU z 1991 r. nr 81,
poz. 351 ze zm.).
[2] Usta wa z dnia 24 sierp nia 1991 r. o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej (DzU z 2019 r. poz. 1419).
[3] Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 4 lip ca 1992 r. w spra wie za kre su i try bu ko rzy -
sta nia z praw przez kie ru ją ce go dzia ła niem ra tow ni czym (DzU z 1992 r. nr 54 poz. 259); roz -
po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji z dnia 31 lip ca 2001 r. w spra wie
szcze gó ło wych za sad kie ro wa nia i współ dzia ła nia jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro wej
bio rą cych udział w dzia ła niu ra tow ni czym (DzU z 2013 r. poz. 709); roz po rzą dze nie mi ni -
stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji w spra wie szcze gó ło wej or ga ni za cji sys te mu ra -
tow ni czo -ga śni cze go z dnia 3 lip ca 2017 (DzU z 2017 r. poz. 1319); roz po rzą dze nie mi ni stra
spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji z dnia 16 wrze śnia 2008 r. w spra wie szcze gó ło wych
wa run ków bez pie czeń stwa i hi gie ny służ by stra ża ków Pań stwo wej Stra ży Po żar nej 
(DzU z 2008 r. nr 180, poz. 1115).
[4] Za sa dy or ga ni zo wa nia dzia łań ra tow ni czych, KG PSP, War sza wa 2013.
[5] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji z dnia 18 lu te go 2011 r.
w spra wie szcze gó ło wych za sad or ga ni za cji kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go
(DzU z 2011 r. nr 46, poz. 239).
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Rys. 4. Obszary wiedzy niezbędnej dla każdego KDR, przenikające się wzajemnie
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Har cer skie Ochot ni cze Po go to wie Ra -
tun ko we jest jed nost ką Związ ku Har -
cer stwa Rze czy po spo li tej, któ ra przy-
go to wu je i szko li har cer ki i har ce rzy
do służ by me dycz nej w spo łe czeń -
stwie. Po wróć my do wy da rzeń sprzed
ro ku, kie dy w stycz niu 2019 r. słu ży li -
ście pod czas Świa to wych Dni Mło dzie -
ży w Pa na mie i po ka za li ście tam, że
je ste ście pro fe sjo nal ny mi i nie za wod -
ny mi ra tow ni ka mi. Jak wspo mi na pan
ten czas?
Ta kie wy da rze nia, jak za bez pie cza nie me -

dycz ne Świa to wych Dni Mło dzie ży, są szcze -
gól ny mi mo men ta mi na szej służ by. HOPR to
in struk tor ki, in struk to rzy i star si har ce rze,
któ rzy dzię ki zdo by ciu umie jęt no ści w za kre -
sie pierw szej po mo cy, kwa li fi ko wa nej pierw -
szej po mo cy i ra tow nic twa przede wszyst-
kim pod no szą bez pie czeń stwo gro mad
i dru żyn ZHR. Pro wa dzą tak że za ję cia w szko -
łach, świe tli cach oraz or ga ni zu ją za bez pie -
cze nie przed się wzięć lo kal nych, re gio-
nal nych i ogól no pol skich. Pod czas ak cji let -
niej peł nią służ bę na ko lo niach zu cho wych,

obo zach har cer skich i wę drow nych. To wła -
śnie pod czas tej co dzien nej pra cy zdo by-
wa my do świad cze nie, któ re pro cen tu je pod -
czas wiel kich im prez ma so wych. Pa na ma to
był już trze ci raz, kie dy peł ni li śmy służ bę me -
dycz ną pod czas Świa to wych Dni Mło dzie ży
(1993 r. Czę sto cho wa, 2016 r. Kra ków), ale
w cza sie po mię dzy ni mi za bez pie cza li śmy
tak że piel grzym ki Ja na Paw ła II i ko lej nych
pa pie ży w Pol sce i za gra ni cą. Co waż ne, ra -
zem z na mi już w Kra ko wie by li har cer ki
i har ce rze ze Związ ku Har cer stwa Pol skie go
na Li twie i Har cer stwa Pol skie go na Ukra inie.
Słu ży my z ni mi ra mię w ra mię.

Gdy by nie wa sza obec ność w Kra ko -
wie, mo że nie by ło by Pa na my?
Na pew no. Nasz udział w ŚDM Kra ko wie

był wiel kim przed się wzię ciem, któ re po prze -
dza ły kil ku let nie przy go to wa nia. Służ ba
w pa tro lach me dycz nych obej mo wa ła nie
tyl ko człon ków HOPR, ale tak że kil ku set
człon ków ZHR, ZHP na Li twie i HP na Ukra -
inie. Mu sie li śmy prze pro wa dzić sze reg szko -
leń: dla no wych ra tow ni ków – kur sy kpp,

a na po zio mie okrę gów HOPR – kur sy dla 
sa ni ta riu szy i ra tow ni ków HOPR. W efek-
cie sta no wi li śmy naj więk szą or ga ni za cję za -
bez pie cze nia me dycz ne go ca łych Świa to -
wych Dni Mło dzie ży – na 3500 wszyst kich
za an ga żo wa nych w za bez pie cze nie osób
aż 1100 by ło z ZHR, ZHP na Li twie i z Ukra -
iny.

A na ko niec do sta li ście za pro sze nie
od pre zy den ta Pa na my...
Tak. A za czę ło się od chwi li, kie dy pa pież

Fran ci szek ofi cjal nie ogło sił, że Pa na ma bę -
dzie na stęp nym go spo da rzem ŚDM – od ra -
zu pod ją łem de cy zję, że chce my od po-
wie dzieć po zy tyw nie na to za pro sze nie. 
Ru szy ła ca ła se ria spo tkań, od pre zy den ta
An drze ja Du dy (któ ry jest pro tek to rem or ga -
ni za cji har cer skich), po przez am ba sa dy Pa -
na my w Pol sce i Pol ski w Pa na mie, aż
po bez po śred nie spo tka nia z pa nam ski mi
de le ga cja mi rzą do wy mi i ko ściel ny mi w Pol -
sce i w Pa na mie. Pod czas pierw sze go ta kie -
go spo tka nia ogrom ne wra że nie zro bi ła
na mnie roz mo wa z pa nem Mar co 
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W OGNIU PYTAŃ

Âwia to wa ma
Profesjonalna służba medyczna jest

kwintesencją codziennej działalności
Harcerskiego Ochotniczego Pogotowania

Ratunkowego. Testem najwyższej próby
było zabezpieczanie medyczne

Światowych Dni Młodzieży w Krakowie
i Panamie – został zdany bez zarzutu.
O służbie harcerskiej, która ma wiele

wspólnego ze służbą strażacką,
w rozmowie z hm. Adamem

Niemkiewiczem, komendantem
głównym Harcerskiego Ochotniczego

Pogotowia Ratunkowego (HOPR) fo
t. 
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Ru edą – sze fem za bez pie cze nia Świa to wych
Dni Mło dzie ży w Pa na mie. Bar dzo szcze gó -
ło wo wy py ty wał mnie o kwe stie nie ty le or -
ga ni za cyj ne, co wy cho waw cze. Na przy kład
co jest dla nas waż ne, skąd się wzię ła idea,
że by har ce rze peł ni li służ bę ra tow ni czą, jak
się przy go to wu je my itp. Szcze rze mó wiąc,
czu łem się jak na eg za mi nie u star sze go in -
struk to ra, szcze gól nie że py ta nia świad czy ły
o bar dzo do brej zna jo mo ści te ma tu. Do pie -
ro na ko niec roz mo wy zdra dził, że przez
20 lat był skau tem i ca ły czas się nim czu je...
Po tem, już w Pa na mie, ści śle współ pra co -
wa li śmy, bo był głów nym sze fem za bez pie -
cze nia ŚDM. Jesz cze w 2017 r. po je cha li śmy
pię cio oso bo wą eki pą do Pa na my, gdzie
w cią gu 10 dni od by li śmy 26 spo tkań. Ca łe
przy go to wa nia do fi na łu w stycz niu 2019 r.
to na praw dę skom pli ko wa na lo gi stycz nie
i or ga ni za cyj nie wy pra wa.

Ja kie za po trze bo wa nie zgło si li Pa -
nam czy cy?
By li śmy je dy ną mło dzie żo wą for ma cją 

ra tow ni ków z ca łe go świa ta, któ rą wła dze
Pa na my za pro si ły do współ pra cy. W Kra ko -
wie by ło aż 1100 har ce rek i har ce rzy z ZHR.
Pa nam czy cy pro si li, o ile to moż li we, o 500
osób, ale ze wzglę dów lo gi stycz nych nie
mo gła po le cieć tak du ża gru pa. Do pew ne -
go mo men tu ne go cjo wa li śmy ze stro ną 
ko ściel ną, ale fi nal nie od po wie dzial ność
za za bez pie cze nie bez pie czeń stwa pod czas
te go wy da rze nia prze ję ły wła dze świec -
kie – tak by ło rów nież w Kra ko wie.

Fi nal nie gru pa li czy ła 200 osób, a za -
pew ne w mi sji w Pa na mie chcia ło
wziąć znacz nie wię cej har ce rzy. Ja kie
kry te ria de cy do wa ły więc o tym, kto
po le ci?
Kry te ria by ły ja sno okre ślo ne – przede

wszyst kim zo sta ły za kwa li fi ko wa ne oso by,
któ re mia ły ukoń czo ny kurs kwa li fi ko wa nej
pierw szej po mo cy, ale też ra tow ni cy me -
dycz ni, pie lę gnia rze, le ka rze. Oczy wi ście na -
bór ZHR obej mo wał har cer ki i har ce rzy
pol skich z Li twy i Ukra iny. Po trze bo wa li śmy
tak że do świad czo nych osób do za rzą dza nia,
łącz no ści, kwa ter mi strzo stwa czy służb do -

ku men tu ją cych. Ra tow ni cy prze cho dzi li
szko le nia, wie lu uczy ło się ję zy ka hisz pań -
skie go, przy go to wy wa li się spraw no ścio wo.
Ter min ŚDM był bar dzo trud ny, po nie waż
na ło żył się na za koń cze nie se me stru w szko -
łach i se sje eg za mi na cyj ne. Dla osób, któ re
pra cu ją za wo do wo, ma ją ro dzi ny, ma łe dzie -
ci, te ter mi ny nie by ły ła twe do po go dze nia.
Tym bar dziej że do bre przy go to wa nie wy -
ma ga cza su na akli ma ty za cję, czy li trze ba
tam być przy naj mniej ty dzień (część spę dzi -
ła w Pa na mie na wet czte ry ty go dnie – zaj -
mo wa li się or ga ni zo wa niem za ple cza). Lot
trwa po nad 11 godz., róż ni ca cza su to mi -
nus 6 godz., a róż ni ca tem pe ra tur w stycz niu
wy no si ła 40°C. Przy le cie li lu dzie z ca łej Pol -
ski, więc dla nie któ rych róż ni ca wy no si ła na -
wet po nad 50°C (wy la ty wa li z Pol ski, gdzie
by ło –10°C, a w Pa na mie mie li śmy od czu -
wal ną temperaturę po nad 40°). Do bra akli -
ma ty za cja by ła więc prio ry te tem.

Wy la ty wa li ście gru pa mi?
Tak, pierw sze gru py – w su mie 30 osób 

– wy le cia ły już po Świę tach Bo że go Na ro -
dze nia, w su mie by ło 36 grup wy lo to wych.
O ile w tam tą stro nę mie li śmy tyl ko trzy lo -
ka li za cje prze siad ko we: Am ster dam, Pa ryż
i Frank furt, to w dro dze po wrot nej by ło to
już kil ka na ście lot nisk, na trzech kon ty nen -
tach. Spe cjal na gru pa zaj mo wa ła się lo gi sty -
ką zwią za ną z po dró żą, mie li śmy łącz ność
po przez apli ka cję na te le fon, więc by ła peł -
na kon tro la nad tym, gdzie kto w da nej
chwi li się znaj du je, na ja kim lot ni sku, gdzie
bę dzie miał prze siad kę czy zmia nę tra sy etc. 

Przejdź my do dzia łań w Pa na mie.
Z kim tam współ pra co wa li ście?
Na szym głów nym part ne rem by ła pa -

nam ska straż po żar na. To z ni mi peł ni li śmy
służ bę, wszyst ko uzgad nia li śmy. To wła śnie
stra ża cy udo stęp ni li nam tak że au to ka ry
i bu sy, któ ry mi prze miesz cza li śmy się przez
ca ły okres po by tu. By ło to bar dzo po moc ne,
bo w sa mym Pa na ma Ci ty HOPR miał trzy
ba zy, a jed ną szko le nio wą 600 km od Pa na -
ma Ci ty, już na wy spach na Mo rzu Ka ra ib -
skim. Po przy lo cie i uro czy stym po wi ta niu
przez rzą do wą de le ga cję Pa na my (tak by ło

za każ dym ra zem!) za czy nał się czas in ten -
syw nych szko leń i od praw. Akli ma ty za cji słu -
ży wy si łek fi zycz ny, więc by ły kon dy cyj ne
tre nin gi i pły wa nie. Rze czy wi ście przy nio sło
to efekt, bo nie mie li śmy po tem pro ble mów,
na wet je śli peł ni li śmy służ bę wie le go dzin
w upa le. W trak cie przy go to wań or ga ni zo -
wa li śmy szko le nia i ma new ry ze wszyst ki mi
tam tej szy mi służ ba mi: stra żą po żar ną, gwar -
dią na ro do wą, obro ną cy wil ną i po li cją.

Wa sze kwa li fi ka cje speł ni ły ich ocze ki -
wa nia?
Na 200 pro cent! Zde cy do wa nie do ce nia li

na sze do świad cze nie – na ty le, że kon sul to -
wa li się z na mi i od no si li się do nas bar dzo
part ner sko przed uro czy sto ścia mi, a po pier-
w szym dniu służ by trak to wa li nas jak każ dą
pa nam ską for ma cję. By li śmy urze cze ni tym,
że ja ko go spo da rze czu li się za nas bar dzo
od po wie dzial ni, więc na po cząt ku za pro po -
no wa li, żeby na każ dy pa trol har cer ski przy -
pa da ło dwóch stra ża ków. Kie dy zo ba czy li, że
świet nie so bie ra dzi my, to wy łącz nie z uwa -
gi na ko mu ni ka cję i bez pie czeń stwo był tyl -
ko je den łącz nik na ca ły sek tor i na kil ka -
na ście pa tro li HOPR, ale funk cję ko or dy na -
to ra peł nił już nasz ra tow nik. Tak że w głów -
nym cen trum do wo dze nia służ ba mi by ło
non -stop dwóch ra tow ni ków ZHR. Bez pro -
ble mów otrzy ma li śmy na wy łącz ność czę -
sto tli wo ści do kon tak tu, to ozna cza peł nię
za ufa nia. Mo gli śmy na wet w kil ku sy tu -
acjach uży wać dro na. Dzię ki te mu na sze
służ by by ły przy go to wa ne na róż ne sy tu acje,
a – służ by me dial ne ZHR – naj lep sze na świe -
cie mia ły tak do brej ja ko ści ma te ria ły, że
udo stęp ni li śmy je kil ku na stu me diom pol -
skim i za gra nicz nym. 

A je śli cho dzi o kwa li fi ka cje me dycz ne,
czy pol ski i pa nam ski sys tem jest po -
dob ny?
Nie, sys tem jest in ny. Nie ma tam po zio -

mu kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy w ta -
kim sen sie, jak w na szym sys te mie. Wszy scy
stra ża cy prze cho dzą prze szko le nie pod sta -
wo we z za sad udzie la nia pierw szej po mo cy,
a nie któ rzy we dług na szych stan dar dów 
sy tu ują się mię dzy KPP a ra tow ni ka mi me -
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dycz ny mi – jest ich jed nak bar dzo ma ło. 
Dla te go też na si ra tow ni cy zo sta li sek to ro -
wy mi. Na sze, pol skie upraw nie nia by ły po -
twier dzo ne przez rząd pa nam ski, a po tem
na ich pod sta wie usta la no skła dy pa tro li.

Wspo mi nał pan o in ten syw nych szko -
le niach – cze go do ty czy ły?
By ła ca ła ga ma szko leń do ty czą cych za -

bez pie cze nia me dycz ne go, ale tak że osob -
ne – po świę co ne na przy kład cho ro bom
tro pi kal nym. Uczest ni czy li śmy w szko le -
niach tech nicz nych ze zna jo mo ści to po gra -
fii te re nu i roz miesz cze nia sek to rów, a tak że
szko le niach z łącz no ści. Co praw da szko le -
nia z KPP od by wa ły się tak że w Pol sce,
przed sa mym wy lo tem, ale im wię cej prak -
ty ki, tym le piej. Po za tym na szą gru pę two -
rzy ły oso by ze śro do wisk ZHR z ca łe go kra ju,
Po la cy z Li twy i Ukra iny, więc chcie li śmy
mieć pew ność, że wszyst kie pro ce du ry są
w jed na ko wy spo sób prze ćwi czo ne, a ewen -
tu al ne nie ja sno ści wy ja śnio ne przed ak cją,
a nie w jej trak cie. Ze wzglę du na na sze
upraw nie nia za bez pie cza li śmy oko ło 20 proc.
sek to rów. Kie dy in ne służ by zo rien to wa ły
się, że ma my tak du żo wy kwa li fi ko wa nych
osób, współ pra co wa li śmy już nie tyl ko ze
stra ża ka mi, ale tak że w in nych sek to rach
z obro ną cy wil ną, pa nam skim Czer wo nym
Krzy żem. Już po pierw szym dniu służ by
wszy scy prze ko na li się, że ma my od po wie-
d nie kwa li fi ka cje – mie li śmy peł ne za ufa -
nie. I je stem bar dzo dum ny z har ce rek i har-
ce rzy ZHR, ZHP na Li twie i Har cer stwa Pol -
skie go na Ukra inie, bo te go za ufa nia nie za -
wie dli – to by ła tak że świet na pro mo cja
Pol ski, bo po pierw szych dniach wszy scy
piel grzy mi wie dzie li, że czer wo ne stro je ra -
tow ni ków to pol scy har ce rze i har cer ki. 
Cho dzi li śmy bo wiem w jed no li tych stro jach,
ale z chu s ta mi na szych dru żyn. 

Mie li ście du żo in ter wen cji?
Już wcze śniej, za nim za czę ły się cen tral ne

uro czy sto ści ŚDM, od by wa ły się róż ne spo -
tka nia wo lon ta riu szy mię dzy na ro do wych,
ale za zwy czaj mia ły miej sce wie czo rem, kie -
dy tem pe ra tu ra by ła niż sza, więc in ter wen cji
by ło mniej niż w Kra ko wie. Ale pod czas uro -
czy sto ści z pa pie żem Fran cisz kiem licz ba in -
ter wen cji znacz nie się zwięk szy ła. Pa tro le
z no sza mi ca ły czas by ły w uży ciu i do no si ły
po szko do wa nych do na mio tów ra tow ni -
czych. Za zwy czaj mie li śmy do czy nie nia
z omdle nia mi piel grzy mów, któ rzy po dłu -
giej po dró ży, w go rą cu, sła bo na wod nie ni,

nie wy trzy my wa li kon dy cyj nie. By li śmy tak -
że pro sze ni o wspar cie in nych służb, więc
licz ba na szych in ter wen cji by ła pro por cjo nal -
nie więk sza niż w Kra ko wie. Po za tym ra tow -
ni cy HOPR pod cho dzi li do swo ich za dań
z ta kim en tu zja zmem, że na wet kie dy koń -
czy li zmia nę – dy żur, to i tak peł ni li da lej służ -
bę. Chcie li uczest ni czyć w uro czy sto ściach,
a przy oka zji wspie rać po zo sta łe pa tro le. 

Pol skę obie gła wia do mość, że mło dy
ra tow nik ZHR ura to wał ży cie.
Tak, o tym zda rze niu do wie dzie li śmy się

w wy jąt ko wych oko licz no ściach, mia no wi -
cie pod czas ogni ska z pa nią pre zy den to wą
Aga tą Korn hau ser -Du dą. By li śmy bez po -
śred nio po służ bie, pa tro le zgła sza ły się
spon ta nicz nie i opo wia da ły wra że nia z te go
dnia. Wte dy wszy scy usły sze li śmy hi sto rię
Mać ka, Ani i Szy mo na, któ rzy przed sta wi li
sy tu ację sprzed dwóch go dzin – ura to wa nie
mło dej Sal wa dor ki z bez de chem. War to
pod kre ślić, że ra tow nik (KPP) roz po zna je za -
trzy ma nie krą że nia i brak od de chu – i wy ko -
nu je okre ślo ne czyn no ści we dług pro ce dur.
Tak więc nasz pa trol zro bił wszyst ko zgod nie
ze sztu ką: przy stą pił do re su scy ta cji, nie spa -
ni ko wał, dzię ki te mu dziew czy na szyb ko od -
zy ska ła od dech.

Służ ba ra tow ni ków ZHR pod czas Świa -
to wych Dni Mło dzie ży w Pa na mie zo -
sta ła bar dzo do brze oce nio na przez
or ga ni za to rów wy da rze nia.
Tak, do świad czy li śmy wie lu do wo dów

wdzięcz no ści – od kra jo wych sze fów sze ściu
służb mun du ro wych, mi ni strów, HOPR
otrzy mał tak że za służ bę me dal Świa to wych
Dni Mło dzie ży. Kil ka krot nie otrzy ma li śmy
pu blicz ne po dzię ko wa nia od pre zy den ta 
Pa na my, któ ry tak że te le fo nicz nie po dzię ko -
wał za na szą obec ność pre zy den to wi An -
drze jo wi Du dzie. Za po śred nic twem pier-
w szej da my otrzy ma li śmy na wet po dzię ko -
wa nia dla pol skich har ce rek i har ce rzy od sa -
me go pa pie ża Fran cisz ka! Bar dzo mi łe by ło
tak że to, że pięć mi nut po za koń cze niu mszy
nie dziel nej wy mie nio no har ce rzy -ra tow ni -
ków z Pol ski i od 700 000 mło dych piel grzy -
mów z ca łe go świa ta otrzy ma li śmy naj więk -
sze bra wa w hi sto rii ZHR (śmiech).

Ma cie te raz chy ba nie złe re la cje ze
stra żą po żar ną w Pa na mie?
Zde cy do wa nie, te wspól ne do świad cze -

nia bar dzo nas zbli ży ły. Chwi la mi ich
wdzięcz ność by ła dla nas wręcz onie śmie la -

ją ca, bo np. pod czas ape lu dzię ko wa li nam
i mó wi li, że są za szczy ce ni, że mo gą z na mi
pra co wać. Czę sto po służ bie stra ża cy, wiel -
kie chło py, sa lu to wa li i od da wa li ho no ry...
przed na szy mi mło dy mi har ce rza mi. To
chwy ta ło za ser ce, da wa ło ogrom ną ener gię
do dal szych dzia łań i rze czy wi ście wszy scy
pra co wa li na 200 pro cent.

W tym za cho wa niu stra ża ków wi dać
zu peł nie in ny tem pe ra ment – po łu -
dnio wy?
Pa nam czy cy, gdy w grę wcho dzą ja kieś

emo cje, da ją im wy raz, nie wsty dzą się oka -
zy wa nia uczuć. Przy każ dej oka zji pod kre śla -
li, jak wdzięcz ni są za to, że po ko na li śmy tak
da le ką dro gę, że by uczest ni czyć z ni mi
w wy da rze niu, ja kie go jesz cze w Pa na mie
nie by ło – że pra gnie my z ni mi słu żyć dla Ich
kra ju.

Są pla ny dal szej współ pra cy?
Rze czy wi ście pla nu je my kon ty nu ację

współ pra cy, my śli my o wspól nym pro jek cie,
w któ rym na si ra tow ni cy szko li li by ra zem
z pa nam ski mi stra ża ka mi dzie ci i mło dzież
z pierw szej po mo cy. Być mo że bę dą moż li -
we tak że dłu go ter mi no we, np. sze ścio -, dzie -
wię cio mie sięcz ne sta że dla ra tow ni ków
HOPR. 

Wy da je się, że służ ba har cer ska jest
do sko na łym przy go to wa niem do służ -
by stra żac kiej.
W na szych sze re gach jest spo ro stra ża -

ków, głów nie ochot ni ków, ale i ze stra ży 
za wo do wej. Część z nich zresz tą by ła w Pa -
na mie, a wie lu mło dych har ce rzy chce wią -
zać swo ją przy szłość ze stra żą. Ge ne ral nie
ma my szczę ście do tej gru py za wo do wej, bo
w Pol sce rów nież współ pra ca ukła da się do -
brze. Po trze bu je my pro fe sjo na li stów w swo -
ich sze re gach, bo wszyst ko wska zu je na to,
że ko lej ne wy zwa nia przed na mi. Za 3 la ta
prze cież Por tu ga lia.

Je ste ście, po dob nie jak pol scy stra ża -
cy po ga sze niu po ża rów w Szwe cji,
bar dzo roz po zna wal ną mar ką w świe -
cie. 
Rze czy wi ście, na każ dym kro ku w Pa na -

mie, ale o dzi wo na wet pod czas po wro tu
z Pa na my na lot ni skach w Eu ro pie ob cy lu -
dzie dzię ko wa li nam za tę służ bę… 

roz ma wia ła
Ka ta rzy na Za mo row ska
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Na au striac kich wa run kach 
Sta ry Sącz był wie lo krot nie na wie dza ny

przez po ża ry. Naj tra gicz niej szy, z 24 kwiet -
nia 1795 r., znisz czył oko ło 140 bu dyn ków,
w tym ra tusz, szpi ta le i ko ścio ły, a tak że
90 sto dół. 

W ra mach uła twie nia od bu do wy mia sta
au striac kie wła dze zgo dzi ły się na ulgi po -
dat ko we i przy zna ły po życz ki. Nada ny wów -
czas Sta re mu Są czo wi cha rak ter urba ni-
stycz ny za cho wał się do dnia dzi siej sze go. 

W 1874 r. do Ra dy Gmin nej Kró lew skie -
go Wol ne go Mia sta Sta re go Są cza wpły nął
wnio sek na uczy cie la i dy rek tor szko ły Jana
Chleb ka o po wo ła nie stra ży ognio wej. Raj -
com gmin nym spodo ba ła się je go pro po zy -
cja i tak oto uchwa łą z 13 grud nia 1874 r.
po wo ła no Ochot ni czą Straż Ognio wą w Sta -
rym Są czu. Na jej cze le sta nął Jan Chle bek,
któ ry sku pił wo kół sie bie chęt nych lu dzi
i roz po czął ich szko le nie, kła dąc du ży na cisk
na ćwi cze nia fi zycz ne. Do sto wa rzy sze nia, ja -
ko czło nek wspie ra ją cy, mógł wstą pić każ dy
oby wa tel o nie po szla ko wa nej opi nii. 

W pierw szych la tach służ by straż ga si ła
prze waż nie po je dyn cze po ża ry, któ re nie
roz prze strze ni ły się na wię cej niż dwie po se -
sje, co świad czy do brze o efek tach ich pra -
cy. W la tach 1875-1891 spa li ło się w gmi nie
15 bu dyn ków. Jed nym z czyn ni ków de cy du -
ją cych o sku tecz no ści sta ro są dec kiej stra ży
by ły spo re za so by sprzę tu. W la tach 1885-
1887 z ka sy mia sta za ku pio no m.in. dłu gie
wę że do si ka wek, dwie si kaw ki dwu ko ło we,
dwie czte ro ko ło we becz ki, a w 1888 r. przy -
wie zio no z Wied nia du żą czte ro ko ło wą si -

kaw kę, za ku pio ną w zna nej i ce nio nej fa bry -
ce Kna usta. 

Hi sto ria pi sa na sztan da ra mi
W paź dzier ni ku 1891 r. od by ło się wal ne

zgro ma dze nie człon ków li czą ce go 254 oso -
by To wa rzy stwa OSP w Sta rym Są czu (czyn -
nych stra ża ków by ło w tym cza sie oko ło 30).
Zgro ma dze nie wy bra ło no wy za rząd, na cze -
le z pre ze sem księ dzem Ja ku bem Roz wa -
dow skim i za stęp cą pre ze sa ad wo ka tem 

dr. Edwar dem Szay erem (je go cór ka Ja dwi -
ga w nie dłu gim cza sie mia ła stać się sław ną
śpie wacz ką ope ro wą Adą Sa ri). Z ini cja ty wy
tych za cnych oby wa te li w ma ju 1892 r. OSP
zgło si ła po trze bę po sia da nia sztan da ru. 

By ło to waż ne ze wzglę dów na ro do wo ścio -
wych, bo wo bec bra ku pol skie go woj ska
stra że po żar ne ja ko je dy ne for ma cje mun -
du ro we wy stę po wa ły ze sztan da ra mi. Uro -
czy stość po świę ce nia sztan da ru jed nost ki
od by ła się w lip cu 1892 r., w ra mach ob cho -
dów 600-le cia śmier ci bł. Kin gi. Jak re la cjo -
no wał póź niej pre zes OSP ks. J. Roz wa -
dow ski, spo łecz ne skład ki po kry ły w ca ło ści
koszt sztan da ru i wy star czy ły na wet jesz cze
na za kup fu te ra łu.

Po 20 la tach, 2 czerw ca 1912 r., uro czy -
ście po świę co no no wy sztan dar sta ro są -
dec kiej stra ży, z bar dzo śmia łą sym bo li -
ką pa trio tycz ną. Po stać świę te go Flo ria -
na umiesz czo no ja ko me ta lo wą sta tuę
na zwień cze niu drzew ca (tzw. gło wi cę), zaś
na sztan da rze z jed nej stro ny wi ze ru nek 
bł. Kin gi, a z dru giej go dło Pol ski (orzeł z ko -
ro ną, zbli żo ny w sty li sty ce do te go z her bu
Rze czy po spo li tej Oboj ga Na ro dów). 

W mar cu 1927 r., pod czas zjaz du jed no -
stek OSP z po wia tów no wo są dec kie go i li -
ma now skie go, dru ho wie ze Sta re go Są cza
otrzy ma li sztan dar ufun do wa ny przez lo kal -
ne spo łe czeń stwo, ja ko wy raz wdzięcz no ści
za ofiar ność w cza sie ak cji ra tow ni czych – za -
rów no ga śni czych, jak i po wo dzio wych Był
to pierw szy sztan dar, ja ki jed nost ka stra ży
otrzy ma ła w nie pod le głej Pol sce.

Po dru giej woj nie świa to wej sta ro są dec -
ka straż szyb ko się od ro dzi ła, na szczę ście
oca la ła więk szość sprzę tu. Sku tecz ność po -
dej mo wa nych przez OSP ak cji i jej dzia ła nia
na rzecz lo kal nej wspól no ty do ce nia li wło -
da rze mia sta i miej sco wa spo łecz ność, któ -
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SPRAWY OCHOTNIKÓW

JE RZY GUT KOW SKI Pa sja 
we dług Êw. Kin gi

145 lat temu rajcowie magistraccy Starego Sącza zdecydowali, 
że do opieki nad miastem, oprócz jego założycielki i patronki św. Kingi,

potrzebna jest jeszcze jakaś ziemska siła – i powołali Ochotniczą Straż
Pożarną. Przez wieki tworzyli ją i nadal tworzą ludzie z pasją.

Fragment sztandaru OSP Stary Sącz z roku 1912 r.
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ra ufun do wa ła dla jed nost ki no wy sztan dar.
Je go wrę cze nie na stą pi ło 22 lip ca 1967 r.,
pod czas uro czy sto ści na ryn ku. Sta ro są dec -
ka OSP otrzy ma ła przy tej oka zji sa mo chód
po żar ni czy Star 26-P, a ze stro ny władz pa dły
też obiet ni ce po mo cy w urze czy wist nie niu
ma rzeń o no wej re mi zie. Gdy osta tecz nie
przy zna no lo ka li za cję pod in we sty cję, od ra -
zu roz po czę ły się pra ce, któ re w du żej czę ści
wy ko ny wa li sa mi stra ża cy. Uro czy ste otwar -
cie obiek tu, przy licz nym uczest nic twie
miesz kań ców, od by ło się 30 kwiet nia 1972 r.

Na 1985 r. zo sta ły prze su nię te ob cho -
dy 110. rocz ni cy po wsta nia stra ży w Sta rym
Są czu. Osta tecz nie uro czy stość od by ła się
w dniach 14-15 wrze śnia. No wy sztan dar
ude ko ro wa no zna czą cym od zna cze niem:
Zło tym Zna kiem Związ ku Ochot ni czych
Stra ży Po żar nych. 

Naj waż niej szym wy da rze niem 1999 r. by -
ła czerw co wa wi zy ta pa pie ża Ja na Paw ła II.
W wie lo ty go dnio wych przy go to wa niach
do mszy świę tej, pod czas któ rej mia ła zo stać
ka no ni zo wa na bł. Kin ga, stra ża cy ode gra li
pierw szo pla no wą ro lę. Piel grzym ka pa pie ża
by ła po wo dem prze su nię cia ter mi nu ob cho -
dów 125-le cia po wo ła nia jed nost ki. Uro czy -
sto ści ju bi le uszo we sta ro są dec kiej stra ży
od by ły się 23 wrze śnia 2000 r. Dru ho wie
otrzy ma li od władz mia sta no wy sztan dar, by
ten pe ere low ski mo gli odło żyć do la mu sa. 

Za pi sa ni w pa mię ci
W każ dej gru pie spo łecz nej, nie za leż nie

od uzna nia, ja kim się cie szy, są lu dzie po nad -
prze cięt ni, trwa le wpi sa ni w pa mięć ko lej -

nych po ko leń. Ma też ta kich lu dzi sta ro są -
dec ka OSP.

W lu tym 1913 r. w To wa rzy stwie OSP
w Sta rym Są czu prze pro wa dzo no wy bór
uzu peł nia ją cy za rzą du stra ży. Je go no wym
człon kiem zo stał dr Zyg munt Wu sa tow -
ski – miej sco wy sę dzia, po stać barw na,
a w wol nej Pol sce bar dzo zna na w śro do wi -
sku praw ni czym. Na je go wnio sek uchwa lo -
no w mar cu 1913 r., by do pro gra mu ćwi -
czeń jed nost ki włą czyć musz trę, a stra ża ków
ob jąć szko le niem strze la nia z ka ra bi nów.

War to wspo mnieć, że wie lu hi sto ry ków
przy pi su je Zyg mun to wi Wu sa tow skie mu
ura to wa nie ży cia Win cen te mu Wi to so wi.
Mia ło to miej sce w 1915 r., kie dy w ma ju,
po bi twie pod Gor li ca mi, Ro sja nie zo sta li wy -
par ci przez woj ska au striac kie, a te z ca łą
bez względ no ścią za czę ły roz li czać miesz -
kań ców ze zbyt niej przy chyl no ści w sto sun -
ku do po przed ni ków. Na sta ły krwa we cza sy
szpie go ma nii, któ re do pro wa dzi ły do śmier -
ci kil ku ty się cy Po la ków za miesz ka łych w Ga -
li cji. Do nos na Win cen te go Wi to sa zło żył
ko men dant żan dar me rii w Wierz cho sła wi -
cach. Oskar żo no go o zdra dę sta nu, za co
z au to ma tu ska zy wa no na śmierć. Na szczę -
ście spra wa tra fi ła do od de le go wa ne go
do Tar no wa sę dzie go Zyg mun ta Wu sa tow -
skie go, któ ry nie bał się spra wy umo rzyć. 

W lu tym 1914 r. pre ze sem To wa rzy stwa
OSP zo stał bur mistrz Alek san der Paw li kow -
ski, któ ry zgod nie z wcze śniej szy mi usta le -
nia mi Ra dy Gmin nej ogło sił w kwiet niu
kon kurs na bu do wę straż ni cy. Na wet wy dru -
ko wa no i roz wie szo no w mie ście pla ka ty 

in for mu ją ce o wa run kach przy stą pie nia
do kon kur su i zgro ma dzo no już spo rą kwo -
tę. Wy buch pierw szej woj ny świa to wej po -
krzy żo wał pla ny i prze war to ścio wał ce le.
22 sierp nia 1914 r. na wnio sek bur mi strza
(i pre ze sa stra ży) Alek san dra Paw li kow skie -
go Ra da Miej ska zde cy do wa ła o prze ka za -
niu 5 tys. ko ron na two rzą ce się Le gio ny
Pol skie Jó ze fa Pił sud skie go. Na ak cję wer -
bun ko wą do nich od po wie dzia ło wie lu mło -
dych miesz kań ców Sta re go Są cza, rów nież
stra ża cy. Pierw szą gru pę ochot ni ków, od jeż -
dża ją cych w sierp niu 1914 r. na miej sce
zbiór ki, od pro wa dza ła na dwo rzec or kie stra
i licz na gru pa miesz kań ców. 

Tra gicz ny los spo tkał wie lu bo ha ter skich
sta ro są dec kich stra ża ków pod czas dru giej
woj ny świa to wej. Da le ko po za Są dec czy znę
się ga sła wa ko men dan ta po wia to we go stra -
ży po żar nych por. poż. Sta ni sła wa Ma za na,
któ ry wraz z pod ko mend ny mi, wśród nich
dru ha mi z OSP, utwo rzył w Sta rym Są czu Po -
wia to wą Szko łę Po żar ni czą. Roz po czę ła ona
dzia łal ność wio sną 1942 r., re ali zu jąc od po -
cząt ku po dwój ne za da nia: po za kur sa mi ty -
po wo po żar ni czy mi or ga ni zo wa ne by ły dla
pod zie mia taj ne szko le nia woj sko we z te re -
no znaw stwa, ob słu gi bro ni i tak ty ki dy wer -
syj nej (sze rzej o tym w PP 9/2018). War to
jed nak przy po mnieć, że pla ców ka ta utwo -
rzo na zo sta ła w po ro zu mie niu z ko men dan -
tem głów nym Stra żac kie go Ru chu Opo ru
„Ska ła” płk. poż. Je rzym Lgoc kim. Po cho dzą -
cy z tych stron Lgoc ki chciał tu utwo rzyć
swe go ro dza ju cen trum wy szko le nia bo jo -
we go dla kadr do wód czych, ja ko fi lię Cen -
tral nej Szko ły Po żar ni czej w War sza wie. Gdy
Niem cy zo rien to wa li się w praw dzi wych ce -
lach szko leń, aresz to wa li po rucz ni ka Ma za -
na i je go naj bliż szych współ pra cow ni ków.
Zo sta li oni pod da ni okrut nym tor tu rom
pod czas śledz twa, któ re za wszel ką ce nę
mia ło do pro wa dzić ge sta po do or ga ni za to -
rów stra żac kich grup bo jo wych. Za mil cze -
nie za pła ci li ży ciem. Zo sta li roz strze la ni
12 stycz nia 1944 r. przy to rach ko le jo wych li -
nii No wy Sącz – Cha bów ka, we wsi Kłod ne.

Śmier cią za pła ci li też za dzia łal ność kon -
spi ra cyj ną dwaj ostat ni przed wy bu chem
woj ny pre ze si OSP w Sta rym Są czu. Cha ry -
zma tycz ny na uczy ciel Ma rian Ko siń ski, spo -
łecz nik, któ ry jak nikt po tra fił za ra zić mło -
dzież bak cy lem po żar nic twa, zo stał stra co -
ny 28 stycz nia 1944 r. w Da chau za współ pra -
cę ze zbroj nym pod zie miem. Ksiądz Jó zef
Kon do le wicz, bar dzo ak tyw ny kol por ter
pod ziem nych wy daw nictw an ty hi tle row -
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skich, za mor do wa ny zo stał w Oświę ci miu
24 czerw ca 1942 r.

Spo koj ni o przy szłość
Gdy w 1995 r. za czął funk cjo no wać w Pol -

sce kra jo wy sys tem ra tow ni czo -ga śni czy,
sta ro są dec ka jed nost ka zna la zła się wśród
oko ło 1700 ochot ni czych stra ży po żar nych,
któ re zo sta ły do nie go włą czo ne ja ko pierw -
sze. Zwięk sze nie spek trum dzia łań wy ma ga -
ło co raz bar dziej spe cja li stycz ne go sprzę tu.
W 2003 r. OSP otrzy ma ła no wy sa mo chód
po żar ni czy Ive co, przy sto so wa ny do ra tow -
nic twa tech nicz ne go, któ ry za stą pił wy słu -
żo ne go Jel cza. Od mar ca 2011 r. si łę bo jo wą
jed nost ki wzmoc nił za ku pio ny we Fran cji 
sa mo chód ga śni czy Re nault. 

W sierp niu 2013 r. do Sta re go Są cza tra fił
Star 1142, prze ka za ny przez Cen tral ną Szko -
łę PSP w Czę sto cho wie. Po grun tow nym
prze glą dzie, do ko na nym pod okiem na czel -
ni ka OSP Grze go rza Go lon ki, zo stał w li sto -
pa dzie za re je stro wa ny. Pra gnie niem dru hów
by ło jed nak po sia da nie cał ko wi cie no we go,
do brze wy po sa żo ne go sa mo cho du ga śni -
czo -ra tow ni cze go. Na spe cjal nie za ło żo nym
kon cie ban ko wym od kła da li wszyst kie pie -
nią dze od spon so rów oraz te ze sprze da ży
ka len da rzy i wy co fa ne go sprzę tu, a na wet
ekwi wa len ty pie nięż ne za czas po świę co ny
na ak cje ra tow ni cze. Ma rze nia speł ni ły się
w 2017 r., kie dy to przy wspar ciu środ ka mi
sa mo rzą du lo kal ne go i eu ro pej skie go fun -
du szu wspar cia zo sta ło za ku pio ne po żar ni -
cze Vo lvo.

Na po cząt ku ma ja 2017 r. OSP ogło si ła
na bór do Mło dzie żo wej Dru ży ny Po żar ni -
czej. Mi mo prze moż nej si ły, z ja ką przy cią ga -
ją dzi siaj dzie ci i mło dzież gry kom pu te ro we
i in ter net, chęt nych, i to w róż nym wie ku, by -
ło spo ro. Uro czy ste ślu bo wa nie, a tym sa -
mym ofi cjal ne przy ję cie naj młod szych stra-
ża ków w po czet MDP w Sta rym Są czu na stą -
pi ło 22 paź dzier ni ka 2017 r. Opie ku na mi
MDP zo sta li dru ho wie Krzysz tof Bo ber i ks.
To masz Sta rzec. Pod czas gmin nych ob cho -
dów Dnia Stra ża ka w ma ju 2018 r. od by ła się
pięk na uro czy stość po świę ce nia i prze ka-
za nia Mło dzie żo wej Dru ży nie Po żar ni czej
pro por ca i nada nie jej imie nia Sta ni sła wa
Ma za na. Do peł nie niem do wo dów pa mię ci
i wdzięcz no ści sta ro są de czan dla ofiar wal ki
z hi tle ry zmem by ło wmu ro wa nie ta bli cy pa -
miąt ko wej na te re nie dzi siej szej Bi blio te ki
Pu blicz nej przy ul. Mic kie wi cza 33, gdzie
pod czas woj ny mie ści ła się Po wia to wa Szko -
ła Po żar ni cza. Od sło nię cia ta bli cy w set ną

rocz ni cę od zy ska nia nie pod le gło ści do ko na -
li bur mistrz Sta re go Są cza Ja cek Le lek, pra -
wnuk Sta ni sła wa Ma za na Woj ciech Ko stec ki,
za stęp ca ko men dan ta PSP w No wym Są czu
st. bryg. Pa weł Mo ty ka i pre zes OSP w Sta -
rym Są czu Ro man Jop. W 2019 r., ju bi le u-
szo wym dla sta ro są dec kiej jed nost ki,
człon ko wie MDP uczest ni czy li 10 czerw ca
w Kłod nem w uro czy sto ści od sło nię cia od -
no wio ne go obe li sku w miej scu roz strze la nia
przez hi tle row ców ich pa tro na i człon ków
Stra żac kie go Ru chu Opo ru „Ska ła”.

Re flek sja na su wa się sa ma: wy cho wu jąc
człon ków Mło dzie żo wej Dru ży ny Po żar ni -
czej w du chu pa mię ci i czci dla naj wspa nial -

szych przed sta wi cie li stra żac kiej służ by, dru -
ho wie z OSP w Sta rym Są czu przy go to wu ją
swo ich na stęp ców, ale przede wszyst kim
uczą mło dych lu dzi ży cia po zba wio ne go
ego izmu, wy peł nio ne go tro ską o dru gie go
czło wie ka. 

Jerzy Gutkowski jest absolwentem
pierwszego rocznika WOSP,

współzało˝ycielem kwartalnika „Po˝arniczy
Przeglàd Historyczny” – dodatku

do „Przeglàdu Po˝arniczego”, ukazujàcego
si´ w latach 1982-1989; w ostatnich latach

słu˝by kustosz Muzeum Po˝arnictwa
w Warszawie
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dzi siej szych cza sach czę sto
bra ku je wzor ców do na śla -
do wa nia, spo sob no ści do te -

go, aby po ka zać in ne war to ści, dro gę ży cia,
któ rą mło dy czło wiek (czę sto w okre sie bun -
tu) mógł by po dą żać. Chcąc na uczyć dzie ci
i mło dzież wza jem ne go sza cun ku i współ -
pra cy w gru pie, człon ko wie Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej w To po ro wie wspól nie
z funk cjo na riu sza mi Ko men dy Po wia to wej
PSP w Świe bo dzi nie, na cze le z ko men dan -
tem po wia to wym PSP, zor ga ni zo wa li pierw -
szy obóz stra żac ki pod ha słem „Za pan brat
z pierw szą po mo cą”. 

Wy zwa nia…
Od 28 czerw ca do 4 lip ca 2019 r. na te re -

nie Har cer skiej Ba zy Obo zo wej Huf ca ZHP
Świd ni ca w Nie su li cach prze by wa ło 69 dzie -
ci i mło dych lu dzi, głów nie z te re nów wiej -
skich. Ce lem obo zu by ło roz bu dze nie w nich
pa sji nie sie nia po mo cy dru gie mu czło wie -
ko wi, za szcze pie nie du cha pa trio ty zmu oraz
za chę ce nie do ak tyw no ści fi zycz nej.

Waż nym, sym bo licz nym ak cen tem wa ka -
cyj nej przy go dy by ło przej ście to ru prze -
szkód. Każ dy mło dy druh bę dą cy pierw szy
raz na obo zie stra żac kim po je go po ko na niu
mógł uści snąć dłoń star sze go stra ża ka
i od tej chwi li był już młod szym stra ża kiem.

Po cząw szy od pierw sze go dnia, co dzien -
nie na te re nie obo zo wi ska, któ re zbu do wa li
mło dzi dru ho wie z po mo cą wy cho waw ców
i człon ków OSP z po wia tu świe bo dziń skie -
go, od by wa ły się za ję cia z pierw szej po mo -
cy. Pro wa dzi li je funk cjo na riu sze Ko men dy
Po wia to wej PSP w Świe bo dzi nie. Zwień cze -

niem cy klu za jęć by ło spo tka nie z wo je -
wódz kim ko or dy na to rem ra tow nic twa me -
dycz ne go. We współ pra cy z nim i przed-
sta wi cie la mi pierw szej zmia ny JRG PSP
w Świe bo dzi nie prze pro wa dzo ny zo stał eg -
za min, ma ją cy na ce lu spraw dze nie na by -
tych przez uczest ni ków obo zu umie jęt no ści.
Wszy scy zda li go śpie wa ją co.

Każ dy dzień roz po czy nał się i koń czył
uro czy stym ape lem, pod czas któ re go wcią -
ga no na maszt fla gę Związ ku Ochot ni czych
Stra ży Po żar nych RP oraz od śpie wy wa-
no hymn „Ry ce rze Flo ria na”. Bu do wa ło to
w uczest ni kach obo zu sza cu nek do służ by
i sym bo li na ro do wych. 

Co dzien na po ran na za pra wa do da wa ła
dzie ciom i mło dzie ży ener gii i mo ty wa cji
do przy jem nych, ale wy ma ga ją cych cza sem
wy sił ku wy zwań dal szej czę ści dnia. Za ję cia
po żar ni cze, m.in. roz wi ja nie li nii głów nych
i ga śni czych, na uka tech nik zwi ja nia od cin -
ków wę żo wych, prze pro wa dza ne by ły w du -
chu na uki przez za ba wę, zgod nie z me to dą
Mon tes so ri.

Na ko niec obo zu każ dy z uczest ni ków
po tra fił wzo ro wo wy ko nać wszyst kie czyn -
no ści nie zbęd ne, by zre ali zo wać za da nie. 
Po żar ni cze to ry prze szkód uczy ły współ dzia -
ła nia, by wspól nie osią gnąć cel, wedle re gu -
ły pa nu ją cej w stra ży po żar nej: „Je den za
wszyst kich, wszy scy za jed ne go”. 

Du że zna cze nie dla edu ka cji dzie ci i mło -
dzie ży mia ła rów nież obec ność stra ża ków
OSP z po wia tu świe bo dziń skie go. Ich dys po -
zy cyj ność, po moc w pro wa dze niu za jęć dla
tak du żej licz by osób oraz wie dza i do świad -
cze nie w za kre sie po żar nic twa przy czy ni ły

się do efek tyw ne go prze ka zy wa nia wie dzy.
Oprócz za jęć zwią za nych stric te z wy ko rzy -
sta niem ar ma tu ry wod nej oraz po da wa niem
prą dów wo dy nie mo gło za brak nąć musz try
ze spo ło wej, któ ra słu ży ła rów nież in te gra cji
w gru pie. 

… i atrak cje
Nie za bra kło tak że za baw ty po wo in te -

gra cyj nych i ze spo ło wych, któ rych ce lem 
by ło zbli że nie mło dzie ży po cho dzą cej z róż -
nych grup spo łecz nych. Pod czas wy bo rów
miss i mi ste ra stra ża ków 2019 mło dzi lu dzie
wy ka zy wa li się du żą kre atyw no ścią. Tur niej
„Bru ne ci kon tra blon dy ni” po zwo lił wy ćwi -
czyć z jed nej stro ny współ dzia ła nie, a z dru -
giej zdro wą gru po wą ry wa li za cję, któ ra
po tem oka za ła się klu czo wa w pra wi dło -
wym uczest nic twie w za ję ciach pro gra mo -
wych. Do dat ko wym ele men tem in te gru-
ją cym by ła noc fil mo wa.

Ko lej ną atrak cję sta no wi ły dwie fa kul -
tatyw ne wy ciecz ki. Uczest ni cy obo zu od -
wie dzi li sa lę edu ka cyj ną bez pie czeń stwa
prze ciw po ża ro we go „Ognik” – do wie dzie li
się, jak w ży ciu co dzien nym za po bie gać 
po ża rom i in nym nie bez pie czeń stwom czy -
ha ją cym w naj bliż szym oto cze niu. Mło dzi
dru ho wie wy bra li się rów nież do Mię dzy -
rzec kie go Re jo nu Umoc nio ne go i wzię li
udział m.in. w spo tka niu z we te ra nem wo -
jen nym – ta wi zy ta, ja ko ży wa lek cja hi sto rii,
uwraż li wi ła mło dzież na war to ści pa trio -
tycz ne.

Waż ną chwi lą w cza sie trwa nia obo zu by -
ła wi zy ta za stęp cy lu bu skie go ko men dan ta
wo je wódz kie go PSP bryg. Ja nu sza Droz dy
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DO RO TA GO MÓŁ KA Wa ka cyj na
przy go da

Jak zorganizować dla dzieci i młodzieży atrakcyjny, rozwojowy wypoczynek
w strażackim duchu? Wskazówką może być obóz strażacki pod hasłem 

„Za pan brat z pierwszą pomocą”, zorganizowany w Niesulicach w 2019 r.
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w asy ście ko men dan ta po wia to we go PSP
w Świe bo dzi nie st. kpt. Ma riu sza Wój ci ka i je -
go za stęp cy mł. bryg. Mar ci na Bo husz ki.

Na za koń cze nie obo zu od był się apel,
pod czas któ re go na gro dzo no wszyst kich
mło dych stra ża ków wy róż nia ją cych się
w po szcze gól nych kon ku ren cjach i kon kur -
sach. Każ dy z uczest ni ków otrzy mał dy plom
po twier dza ją cy zdo by cie umie jęt no ści
zgod nych z pro gra mem obo zu. To waż ny
do ku ment, któ ry mło dzież prze ka że opie ku -
nom w swo ich ma cie rzy stych MDP. 

Du że emo cje to wa rzy szy ły za rów no
uczest ni kom obo zu, jak i je go or ga ni za to -
rom. Ce lem osób, któ re przy go to wy wa ły to
przed się wzię cie, by ło prze ka za nie mło dym
lu dziom wie dzy i umie jęt no ści z za kre su
pierw szej po mo cy, a ma rze niem – by choć
je den z wy cho wan ków zo stał funk cjo na riu -
szem PSP lub człon kiem OSP. Pra ca or ga ni -
za to rów i ka dry obo zo wej to in we sty cja
w przy szłość, w mło de go czło wie ka – być
mo że uda ło im się pod po wie dzieć, ja ką
ścież ką po dą żać w ży ciu. 

Re cep ta na suk ces
Aby zor ga ni zo wać cie ka wy i atrak cyj ny

obóz stra żac ki dla dzie ci i mło dzie ży, po -
trzeb ne są przede wszyst kim chę ci or ga ni -
za to rów i ich za an ga żo wa nie. Do bra, zgra-
na ka dra, z od po wied nim po dej ściem do
dzie ci, naj le piej zwią za na ze stra żą po żar ną,
to klucz do suk ce su. 

Je śli ma my gru pę lu dzi, któ rym mo że my

ufać, na le ży zna leźć od po wied nie miej sce
na re ali za cję te go ty pu przed się wzię cia. Mu -
si ono speł niać od po wied nie wa run ki, zwią -
za ne przede wszyst kim z bez pie czeń stwem
uczest ni ków. Ja kie to wy mo gi? Moż na je
zna leźć w do ku men ta cji dla or ga ni za to rów
wy po czyn ku dla dzie ci i mło dzie ży, do stęp -
nej na stro nach in ter ne to wych ku ra to riów. 

Na stęp nie na le ży za jąć się re kru ta cją
uczest ni ków – i przy go to wać się do spo tkań
z ro dzi ca mi dzie ci. Opie ku no wie bę dą py ta li
o plan, pro gram obo zu (war to jed nak nie
zdra dzać szcze gó łów, by dzie ci mia ły nie -
spo dzian kę), ubez pie cze nie, for mę or ga ni -
za cji. 

Okre śle nie wie ku uczest ni ków jest rów -
nież bar dzo waż ne – gru pa naj młod szych
nie mo że być tak sa mo licz na, jak ta skła-
dają ca się z osób po wy żej 10. ro ku ży -
cia – wszyst ko to okre śla ją od po wied nie
prze pi sy. Na le ży rów nież zło żyć wnio sek
do wła ści we go ku ra to rium o zgo dę na zor -
ga ni zo wa nie obo zu. Po trzeb ne bę dą za -
świad cze nia wy cho waw ców o od by tych
kur sach wy cho waw cy ko lo nij ne go bądź
tych, któ re upra wia ją ich do peł nie nia tej
funk cji, do dat ko wo na le ży po dać nu mer za -
świad cze nia do ty czą ce go nie ka ral no ści.
W przy pad ku funk cjo na riu szy peł nią cych
służ bę wy star czy tyl ko pod pi sa ne wła sno -
ręcz nie oświad cze nie we dług kon kret ne go
wzo ru. 

Waż nym ele men tem są rów nież de ta le.
Dy plo my dla każ de go dziec ka uczest ni czą -

ce go w obo zie to pod sta wa – je że li otrzy ma -
ją upo min ki, na pew no ra dość bę dzie więk -
sza i bę dą one sta no wi ły pa miąt kę na la ta.
Je że li w pro gra mie obo zu znaj du ją się wy -
ciecz ki fa kul ta tyw ne, trze ba od po wied nio
wcze śnie za re zer wo wać bi le ty wstę pu oraz
środ ki lo ko mo cji, któ ry mi gru pa do trze
do ce lu. Na le ży wziąć pod uwa gę wszel kie
oko licz no ści, tak że sy tu acje kry zy so we.
Wszyst ko mu si być za pla no wa ne od po cząt -
ku do koń ca – na wet roz wią za nie nie prze wi -
dzia ne go pro ble mu. Od po wie dzial ność,
któ ra wią że się z or ga ni za cją ta kich przed się -
wzięć, jest z pew no ścią du ża, ale war ta sa -
tys fak cji pły ną cej z wi do ku szczę śli wych
uczest ni ków. 

Pla nu jąc obóz stra żac ki, trze ba za cząć
dzia łać znacz nie wcze śniej, co po zwo li na
unik nię cie nie po trzeb nych ner wów i stre su
zwią za ne go z prze ocze niem waż nych kwe -
stii. To, co zy sku je my, da jąc cząst kę z sie bie
in nym, w tym przy pad ku mło dym adep tom
po żar nic twa, jest do brą in we sty cją w przy -
szłość, mło de go czło wie ka, lep szy świat. Je -
że li wło ży my w przy go to wy wa nie obo zu
stra żac kie go ser ce i za an ga żu je my się w peł -
ni, to oka że się, że „nie moż li we nie ist nie je”.

st. str. Dorota Gomółka pełni słu˝b´
w OÊrodku Szkolenia KW PSP w Gorzowie

Wielkopolskim zs. w Âwiebodzinie, 
jest równie˝ stra˝akiem-ratownikiem
i opiekunem MDP OSP w Toporowie
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o sja to naj więk szy na świe cie skar -
biec za so bów na tu ral nych. Naj bo -
gat sze zło ża wy stę pu ją za pa smem

gór skim Ura lu, czy li już w czę ści azja tyc kiej
Fe de ra cji. Po wsta ło tam sze reg miast -kom -
bi na tów, wy spe cja li zo wa nych w da nej
dzie dzi nie su row co wo -prze my sło wej. Ke -
me ro wo jest jed nym z ta kich miejsc. Le ży
w Sy be ryj skim Okrę gu Fe de ral nym,
3600 km na wschód od Mo skwy. Ma po -
nad pół mi lio na miesz kań ców. Znaj du je się
w re jo nie Kuź niec kie go Za głę bia Wę glo we -
go, gdzie pro spe ru je prze mysł wy do byw -
czy wę gla ka mien ne go.

To mia sto ja kich wie le w Fe de ra cji Ro syj -
skiej. Sta ło się jed nak zna ne za spra wą po -
ża ru. Moż na go trak to wać ja ko swo isty
sym bol, gdyż 25 mar ca 2018 r. spło nę ła

świą ty nia współ cze snej cy wi li za cji kon -
sump cyj nej – ga le ria han dlo wa. Spło nę ła,
zisz cza jąc naj gor sze kosz ma ry stra ża ków,
zwłasz cza stra ża ków pre wen ty stów. 

Opis bu dyn ku ga le rii 
W cen tral nej czę ści mia sta, przy alei 

Le ni na 35, mie ścił się dwu - i czte ro kon dy -
gna cyj ny kom pleks han dlo wo -roz ryw ko wy
o pa su ją cej do lo ka li za cji na zwie Zi mo wa
Wi śnia. Pa su ją cej z uwa gi na śred nią tem -
pe ra tu rę rocz ną oko ło 1°C na plu sie (tak!)
i śred nią tem pe ra tu rę w naj zim niej szym
mie sią cu (stycz niu) 19°C na mi nu sie. Jesz -
cze w mar cu 2018 r. obiekt funk cjo no wał
pod szyl dem cen trum han dlo we go, ale
pier wot nie miał zu peł nie in ną funk cję.
W 1936 r. ru szy ła w tym miej scu pro duk cja

sło dy czy i trwa ła do 2006 r. W 2009 r. roz po -
czę to re wi ta li za cję dwu pię tro we go bu dyn -
ku o po wierzch ni po nad 20 tys. m2. Licz ba
kon dy gna cji wzro sła w czę ści obiek tu
do czte rech, a je go po wierzch nia zwięk szy -
ła się do 23 tys. m2. Był wy po sa żo ny w sys -
tem sy gna li za cji po ża ru. 

Zmo der ni zo wa ny obiekt zo stał otwar ty
w 2013 r. Jak po da je por tal in for ma cyj ny
RBC, zmia na je go prze zna cze nia i roz bu -
do wa zo sta ły prze pro wa dzo ne bez zgo dy
or ga nów nad zo ru. Czyn no ści urzę do we
do ty czą ce od bio ru bu dyn ku i po zwo le nia
na użyt ko wa nie mia ły rów nież wy łącz nie
po zor ny cha rak ter. 

Mi mo to kom pleks han dlo wo -roz ryw ko -
wy funk cjo no wał z po wo dze niem, na le żał
do naj po pu lar niej szych obiek tów te go ty -
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PA WEŁ RO CHA LA Po ̋ ar Z

Każdy, kto był w granicach Federacji Rosyjskiej, z pewnością mógł się
przekonać, że wszystko tam jest „naj”. Niestety – w tak wielkim kraju
także problemy potrafią być największe. W dziedzinie pożarów dwa

lata temu padł tragiczny rekord liczby dziecięcych ofiar śmiertelnych. 
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pu w mie ście i oko li cy. Zi mo wa Wi śnia ofe -
ro wa ła wie le atrak cji. Oprócz skle pów mie -
ści ła m.in. mi ni zoo, sa lę za baw dla dzie ci,
trzy sa le ki no we (pierw sza sa la mia ła 256
miejsc, dru ga i trze cia po 143), krę giel nię,
lo do wi sko, re stau ra cje, ba sen, sau ny i par -
king dla 250 sa mo cho dów. 

Wszyst ko to ulo ko wa no w jed nej ku -
ba tu rze, nie dba jąc o roz dzie le nie funk cji
bu dyn ku. Z przy czyn me ry to rycz nych fa -
cho we or ga ny nie chcia ły wy dać zgo dy
na bu do wę obiek tu. Por tal Eve ning Stan -
dard okre śla bu dy nek mia nem la bi ryn tu
z kil ko ma okna mi, jed ną głów ną klat ką
scho do wą, jed nym szy bem win do wym
i jed ny mi scho da mi ru cho my mi. Przy po -
wierzch ni rzu tu kon dy gna cji wy no szą cej
w przy bli że niu 6 tys. m2 oraz za sto so wa -
nych roz wią za niach ewa ku acji na wy pa dek
po ża ru wy da je się to upraw nio nym stwier -
dze niem. 

Opis zda rze nia
By ła nie dzie la, 25 mar ca 2018 r. Roz po -

czął się pierw szy week end szkol nych fe rii.
Tem pe ra tu ra wy no si ła –2°C, wiatr wiał
z pręd ko ścią 3 m/s. Nie dziel ne po po łu dnie
w cen trum han dlo wo -roz ryw ko wym Zi mo -
wa Wi śnia spę dza ły ro dzi ny, grup ki zna jo -
mych i przy ja ciół. Część z nich wy bra ła
za ku py, część z nich re laks w ki nie, a in ni,
szcze gól nie naj młod si, prze by wa li w sa li za -
baw. 

Oko ło 17.00 cza su lo kal ne go na ostat -
niej kon dy gna cji po wstał po żar. Jak in for -
mo wa ły me dia, ogień po ja wił się w sa li
za baw dla dzie ci. Na tej kon dy gna cji znaj -
do wa ły się rów nież trzy sa le ki no we, klub
fit ness, lo do wi sko, sa la bi lar do wa i ka wiar -
nia. Sys tem sy gna li za cji po ża ru za dzia łał.
Ko mi tet śled czy ogło sił, że po tym, jak po -
wstał po żar i włą czył się alarm po ża ro wy,
pra cow nik ochro ny cen trum han dlo wo -
-usłu go we go ów alarm po pro stu wy łą czył.
A sko ro alarm nie zo stał po twier dzo ny, nie
uru cho mi ło się se kwen cyj ne alar mo wa nie
wszyst kich czę ści bu dyn ku – więk szość
osób znaj du ją ca się na róż nych kon dy gna -
cjach obiek tu nie by ła więc świa do ma nie -
bez pie czeń stwa. 

Ogień roz prze strze niał się bar dzo szyb -
ko. We wnątrz zga sły świa tła, a z pło ną ce go
pla sti ku, gu my i two rzyw sztucz nych wy -
dzie lał się tru ją cy, gę sty dym. W wy ni ku po -
ża ru prze sta ły dzia łać ru cho me scho dy
i win dy – co jest zwy czaj ną pro ce du rą
w po dob nych przy pad kach, ale tu przy czy -
ni ło się do dez orien ta cji klien tów obiek tu.
Nie moż na się dzi wić, że w ob li czu śmier tel -
ne go za gro że nia, w ciem no ściach i przy

wy raź nej awa rii ca łe go bu dyn ku wśród 
od wie dza ją cych cen trum han dlo we wy bu -
chła pa ni ka. Wie le wska zu je na to, że klien -
ci kom plek su by li zda ni sa mi na siebie 
– ostrze ga li się wza jem nie o nie bez pie -
czeń stwie, a prze cież nie zna li roz kła du
obiek tu i nie spo dzia nek z tym zwią za nych
tak do brze, jak je go per so nel. 

Do spo tę go wa nia za gro że nia przy czy ni li
się za rząd cy i per so nel Zi mo wej Wi śni. Mia -
no wi cie po za my ka li w spo sób nie moż li wy
do otwar cia dla prze cięt ne go czło wie ka
wszel kie – zbęd ne ich zda niem – wyj ścia
ewa ku acyj ne. Ucie ka ją cy lu dzie mo gli się
o tym prze ko nać do pie ro wte dy, gdy zna -
leź li się przy drzwiach. Po nie waż te by ły nie
do sfor so wa nia, ucie ka li z obiek tu przez
okna bądź na dach. 

Nie tyl ko drzwi ewa ku acyj ne z bu dyn ku
zo sta ły za mknię te – po dob nie by ło z drzwia-
mi do sal ki no wych. Mia ło to unie moż li wiać

wcho dze nie do nich bez bi le tu. W jed nej
z sal wy świe tla ny był film ani mo wa ny,
a oglą da ją ce go dzie ci po pro stu za mknię -
to w sa li. Kie dy wy buchł po żar, nie mo gły
się wy do stać. W środ ku roz gry wał się praw -
dzi wy dra mat. Na ze wnątrz wy do by wa ły się
ogrom ne chmu ry dy mu. We wnątrz z ko lei
tem pe ra tu ra wy no si ła oko ło 700°C, a wi -
docz ność by ła bar dzo ogra ni czo na. 

Ogień ob jął po wierzch nię 1600 m2 i bar -

dzo szyb ko znisz czył nie od por ne ognio wo
ele men ty bu dyn ku. Po cząt ko wo strop
dwóch sal ki no wych uległ za wa le niu na po -
wierzch ni 500 m2. Na stęp nie dach i su fit 
za wa li ły się mię dzy czwar tym a trze cim pię -
trem na po wierzch ni 1500 m2.

Dzia ła nia ga śni cze 
i ra tow ni cze
Dzia ła nia stra ży po żar nej trud no oce nić

ja ko efek tyw ne pod ja kim kol wiek wzglę -
dem, co zresz tą nie po win no dzi wić, je śli
mo wa o obiek cie, w któ rym nie prze strze -
ga no ele men tar nych prze pi sów za po bie -
ga ją cych roz prze strze nia niu się ognia i dy-
mu oraz tych do ty czą cych wy trzy ma ło ści
kon struk cyj nej w ra zie po ża ru (od por no ści
ognio wej) za sad ni czych ele men tów bu -
dyn ku. 

Mi mo wy łą cze nia alar mu uru cho mio ne -
go przez sys tem sy gna li za cji straż po żar -
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na do wie dzia ła się o po ża rze w nie wie le mi -
nut po je go wy bu chu. Stra ża cy otrzy ma li
pierw sze zgło sze nie o 17.04. Dwie naj bliż -
sze jed nost ki stra ży po żar nej znaj du ją się
w od le gło ści 3 i 5 km od cen trum han dlo -
we go. Pierw szy za stęp przy był na miej sce
po 7 min od zgło sze nia. Do jazd do bu dyn -
ku utrud nia ły za par ko wa ne wo kół nie go 
sa mo cho dy. Włą cze nie się stra ża ków do
efek tyw nej ak cji do dat ko wo opóź nił czas
do cie ra nia do po ża ru. Jed no cze śnie, bio rąc
pod uwa gę szyb kie roz prze strze nia nie się
ognia i licz bę lu dzi, któ rym na le ża ło nieść
po moc, stra ża ków by ło po pro stu za ma ło,
a roz cho dzą cy się po obiek cie dym utrud -
niał im dzia ła nia. 

We dług ofi cjal nych in for ma cji z pło ną -
ce go bu dyn ku zo sta ło ewa ku owa nych 120
osób. Ile osób opu ści ło bu dy nek sa mo dziel -
nie – nie wia do mo. Z uwa gi na roz miar tra -
ge dii i trau ma tycz ne prze ży cia wie lu osób
na miej scu zda rze nia z po szko do wa ny mi
i z ro dzi na mi ofiar pra co wa li psy cho lo go -
wie. Trud no przy pusz czać, by swą pra cę za -
czę li na tych miast, trud no też oce nić jej
efek tyw ność, sko ro w mie ście szyb ko roz -
prze strze nia ły się hio bo we wie ści, we dług
któ rych ofiar by ły set ki. W isto cie nie wia -
do mo, ilu oso bom na le ża ło udzie lić po mo -
cy psy cho lo gicz nej oraz ilu sku tecz nie jej
udzie lo no. 

Po za tym dzia ła nia stra ża ków by ły stan -
dar do we. Po le ga ły głów nie na po da wa niu
prą dów ga śni czych z pod no śni ków hy drau -
licz nych i dra bin me cha nicz nych, lecz nie
ty le w ce lu pro wa dze nia ak cji ga śni czej, co
do ga sza nia. W po nie dział ko wy po ra nek sy -
tu acja by ła opa no wa na, a ogni sko po ża ru
zlo ka li zo wa ne. Stra ża cy wal czy li z pło mie -
nia mi po nad 17 godz. Co praw da kil ka krot -
nie in for mo wa li o opa no wa niu ży wio łu, ale
za raz po tem po ja wia ły się no we ogni ska
po ża ru – co nie jest świa dec twem sku tecz -
no ści dzia łań ga śni czych. 

Sa ma lo ka li za cja po ża ru nie ozna cza ła
za koń cze nia dzia łań. Do ga sza nie ele men -
tów kon struk cyj nych bu dyn ku trwa ło dłu -
żej. Wie czo rem 26 mar ca roz po czę to oczy-
sz cza nie bu dyn ku i wzmac nia nie kon struk -
cji no śnych. 

W ak cji ra tow ni czo -ga śni czej bra ło
udział w jed nym cza sie oko ło 300 stra ża -
ków i 60 wo zów bo jo wych. Na miej scu zda -
rze nia obec ne by ło mo bil ne la bo ra to rium
do po mia ru stę że nia szko dli wych sub stan -
cji w po wie trzu. Ro syj skie Mi ni ster stwo ds.
Sy tu acji Nad zwy czaj nych po da ło in for ma -

cję, że ogó łem w ak cji ra tun ko wej wzię ło
udział po nad 840 osób ze służb ra tow ni -
czych. Wy ko rzy sta no 195 jed no stek sprzę -
tu, w tym dwa sa mo lo ty. 

Ty le je śli idzie o da ne ofi cjal ne, bo na fil -
mach ilu stru ją cych wy da rze nie, na gry wa -
nych przez ga piów i uczest ni ków po ża ru, sił
tych nie wi dać. Oso by po stron ne i miesz -
kań cy po bli skich bu dyn ków wy ko na li
po ama tor sku sko ko chron z kil ku warstw
ko ców roz cią gnię tych w po wie trzu, na któ -
ry ska ka li z wy so ko ści ewa ku ują cy się lu -
dzie. Nie wy szli z te go bez szwan ku, ale
ura to wa li ży cie. 

Ofia ry
Po upły wie do by od

wy bu chu po ża ru po in for -
mo wa no o licz bie ofiar –
by ły to 64 oso by, wśród
nich 41 dzie ci. Po kil ku
dniach da ne zak tu ali zo -
wa no i obec nie jest mo wa
o 60 ofia rach śmier tel -
nych i 37 dzie ciach. Ty le
je śli idzie o stra ty ofi cjal -
ne. Mia rą na stro jów, ja kie
za pa no wa ły w mie ście
w trak cie po ża ru (wi docz -
ne go ze wsząd) i wkrót ce
po nim, by ły krą żą ce
wśród miesz kań ców in for -
ma cje o za ni że niu fak tycz -
nej licz by ofiar po ża ru.
Mo że to być wy nik za mie -
sza nia, gdyż w pierw szej
chwi li sy tu acja mo gła się
wy da wać lu dziom jesz cze
gor sza, niż by ła w isto cie.
Po nad to po ja wił się czyn -
nik, któ ry obu rze nie 
spo łecz ne spo wo do wa ne
po ża rem i prze bie giem
dzia łań ra tow ni czych
ukształ to wał już na sa -
mym po cząt ku – w do bie
te le fo nów ko mór ko wych
wie le osób do wia dy wa ło
się o śmier tel nym za gro -
że niu ich bli skich od nich
sa mych. Nim sy tu acja się
wy ja śni ła, licz ba ofiar wy -
ni ka ją ca z prze ka zu nie ofi -
cjal ne go mo gła wzro snąć.
Jed nak śmierć w po ża -
rze 60 osób, wśród
nich 37 dzie ci, to wy star -

cza ją ca tra ge dia, wo bec któ rej trud no w ja -
ki kol wiek spo sób uspra wie dli wić za nie dba -
nia władz i za rząd ców obiek tu. 

Nie któ re z ciał by ły tak zwę glo ne, że
iden ty fi ka cji do ko na no za po mo cą ba dań
DNA. Ofia ry zo sta ły zna le zio ne w jed nej
z sal ki no wych, w ko ry ta rzu w po bli żu nich
i na klat ce scho do wej, gdzie drzwi wyj ścio -
we by ły za mknię te. 

To ko lej ny tak tra gicz ny po żar w Ro sji.
Moż na tu przy po mnieć po żar w klu bie noc -
nym w Per mie w 2009 r. W klu bie rów nież
nie wszyst kie drzwi ewa ku acyj ne by ły
otwar te. Zgi nę ło 156 osób. Oba te zda rze -
nia nie dzier żą jed nak świa to we go re kor du
ofiar, gdyż ten na le ży do Bra zy lii. W po ża -
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Ry su nek po glą do wy przed sta wia ją cy m.in. lo ka li za cję kla tek scho do wych i wyjść ewa -

ku acyj nych w obiek cie. W cza sie po ża ru czyn na by ła tyl ko jed na klat ka scho do wa
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rze obiek tu dys ko te ko wo -klu bo we go zgi -
nę ły tam 232 oso by.

Dzia ła nia po po ża rze
Ro syj scy urzęd ni cy z lo kal nych od dzia -

łów Mi ni ster stwa ds. Sy tu acji Nad zwy czaj -
nych zgod nie z po le ce niem Pro ku ra tu ry
Ge ne ral nej już w po nie dzia łek po zda rze -
niu, tj. 26 mar ca, roz po czę li kon tro le prze -
strze ga nia za sad bez pie czeń stwa po ża ro -
we go we wszyst kich obiek tach po dob nych
do Zi mo wej Wi śni. Pod ko niec lip ca 2018 r.
de par ta ment mi ni ster stwa po in for mo wał,
że pod czas in spek cji ujaw nio no w ca łym
kra ju po nad 280 tys. na ru szeń za sad bez -
pie czeń stwa po ża ro we go. To ska la po ra ża -
ją ca przy tak wiel kich obiek tach, skła nia ją ca
do po sta wie nia py ta nia, czy ro syj skie pra -
wo z za kre su ochro ny prze ciw po ża ro wej
w isto cie dzia ła. Prze cież nie cho dzi o dzie -
siąt ki ty się cy ta kich obiek tów, lecz o set ki
ty się cy. Ja koś je zbu do wa no, funk cjo nu ją,
tyl ko po ża rów w nich jesz cze nie by ło. 

W związ ku z tra ge dią pre zy dent Ro sji
Wła di mir Pu tin ogło sił 28 mar ca 2018 r.
dniem ża ło by w ca łej Ro sji. 

W związ ku z pro wa dzo nym śledz twem
aresz to wa no pięt na ście osób, m.in. dy rek -
tor ge ne ral ną fa bry ki sło dy czy Ke me ro wo
OJSC (wła ści ciel kę cen trum han dlo we go),
dy rek to ra fir my za rzą dza ją cej sys te mem
alar mu po ża ro we go, pra cow ni ka pry wat -
nej fir my ochro niar skiej, dwóch do wód ców
jed no stek ra tow ni czo -ga śni czych stra ży
po żar nej, by łe go sze fa Mi ni ster stwa ds. Za -
gro żeń w re gio nie Ke me ro wo oraz by łą sze -
fo wą Pań stwo wej Służ by Nad zo ru Bu do-

w la ne go Re gio nu Ke me ro wo i jej sy na, a za -
ra zem part ne ra biz ne so we go. 

Wy ja śnia nie tra ge dii
Rok po tra ge dii przed sta wio no wy ni ki

ob szer ne go, bo li czą ce go 800 to mów,
wstęp ne go do cho dze nia w spra wie zda rze -
nia w Ke me ro wie – choć przy czy ny bez po -
śred nie są ba nal nie pro ste i wi docz ne bez
ana li zy. Nad ma te ria łem pra co wa ła gru pa
po nad 100 śled czych. Pod czas prac prze -
pro wa dzo no po nad 400 ba dań kry mi na li -
stycz nych, ge ne tycz nych i in nych. Skon-
tro lo wa no po nad 17 tys. m2 spa lo ne go
obiek tu. 

Prze pro wa dzo ne do cho dze nie ujaw ni ło
licz ne na ru sze nia pra wa w cza sie bu do wy
obiek tu oraz za nie dba nie za sad bez pie -
czeń stwa po ża ro we go za rów no przez wła -
ści cie la cen trum han dlo we go, jak i je go
po szcze gól nych pra cow ni ków. Ofi cjal nie
stwier dzo no, że pra cow ni cy or ga nu nad zo -
ru, prze pro wa dza jąc kon tro le, przy mknę li
oko na wie le rze czy. 

Co do przy czy ny po ża ru przy pusz czeń
jest kil ka, mię dzy in ny mi za pró sze nie ognia
przez ba wią ce się w sa li za baw dzie ci, pod -
pa le nie w sa li za baw, za pró sze nie ognia
w sa li ki no wej bądź zwar cie in sta la cji elek -
trycz nej. Po zda rze niu śled czy stwier dzi li, że
za blo ko wa ne wyj ścia ewa ku acyj ne, wy łą -
czo ny sys tem alar mo wy i „ra żą ce na ru sze -
nia” za sad bez pie czeń stwa sta ły się
przy czy ną du żej licz by ofiar śmier tel nych. 

Jak twier dzi Alek san der Rubt sov, ko or -
dy na tor gru py ro bo czej pre zy den ta Fe de -
ra cji Ro syj skiej ds. re for my prze pi sów

tech nicz nych w la tach 2001-2007 (obec nie
kie row nik Cen trum Stu diów Fi lo zo ficz nych
Pro ce sów Ide olo gicz nych In sty tu tu Fi lo zo -
fii Ro syj skiej Aka de mii Na uk), wy ma ga -
nia do ty czą ce ochro ny prze ciw po ża ro wej
w Ro sji są dość skom pli ko wa nym two rem,
Prze pi sy są roz rzu co ne po róż nych ak tach
praw nych. Co wię cej, nie jed no krot nie wy -
klu cza ją się, są ab sur dal ne i nie wy ko na ne,
a nor my za wi łe i nie przej rzy ste.

Jed nak roz pro sze nie prze pi sów prze ciw -
po ża ro wych nie jest tu żad nym uspra wie -
dli wie niem. Na eta pie wzno sze nia bu dyn-
ku, zwłasz cza tak wiel kie go, nie ko rzy sta ją
z nich prze cież ama to rzy, tyl ko za wo dow -
cy. Dla nich – pro jek tan tów, bu dow ni czych,
rów nież fa chow ców od ochro ny prze ciw -
po ża ro wej – roz pro sze nie nie po win no być
istot nym pro ble mem. 

Na wet bez ana li zy skom pli ko wa nych 
ro syj skich prze pi sów prze ciw po ża ro wych
moż na po wie dzieć, że jak kol wiek by się
wza jem nie nie wy klu cza ły, to z pew no ścią
nie prze wi du ją ab so lut nie nie sku tecz ne go
po dzia łu na stre fy po ża ro we, za my ka nia
w spo sób nie moż li wy do otwar cia wyjść
ewa ku acyj nych, bra ku wła ści wych do jaz -
dów po ża ro wych dla stra ży po żar nych, bra -
ku oświe tle nia ewa ku acyj ne go, bra ku
od dy mia nia czy udzie le nia ze zwo le nia
na ła two pal ny wy strój wnętrz i wy two rze -
nia w bu dyn ku uży tecz no ści pu blicz nej ta -
kich oko licz no ści, w któ rych dzie ci mo gły
za pró szyć ogień. Z pew no ścią też, ja ki mi 
by prze pi sy in ne niż prze ciw po ża ro we nie
by ły, sa mo wo la bu dow la na po zo sta je sa -
mo wo lą bu dow la ną. Za wa le nie stro pu
nad kon dy gna cją ob ję tą po ża rem nie spo -
wo do wa ło za wa le nia ca łe go bu dyn ku, za -
tem kon struk cja by ła so lid na. 

Do cho dze nie po twier dzi ło, że bu dy nek
Zi mo wej Wi śni był ska za ny na po raż kę
w sy tu acji po ża ru od pierw sze go dnia ist -
nie nia. A py ta nie brzmia ło nie „czy spło -
nie?”, tyl ko „kie dy spło nie?”. I sta ło się to
25 mar ca 2018 r. Obec nie obiekt już nie ist -
nie je. Zo stał ro ze bra ny cał ko wi cie, a na te -
re nie, na któ rym kie dyś się znaj do wał,
po wsta ło miej sce pa mię ci ofiar – po mnik -
-ogród. 

Li te ra tu ra do st´p na u au to rów

st. bryg. Paweł Rochala jest doradcà
komendanta głównego PSP, 

a mł. kpt. Reneta Golly pełni słu˝b´ 
w Biurze Rozpoznawania Zagro˝eƒ KG PSP
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Park Aniołów w miejscu wyburzonego centrum handlowego w Kemerowie
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na jo mość sprzę tu, je go wad i za let, a tak że po ten cja łu je -
go za sto so wa nia na miej scu dzia łań jest bar dzo waż na.
Ho oli gan ma róż ne koń ców ki ro bo cze, a każ da z nich po -

zwa la na wy ko na nie in nych za dań. Ge ne zą po wsta nia te go na rzę -
dzia by ło wła śnie łą cze nie naj lep szych cech róż nych ło mów
wie lo funk cyj nych, aby by ły wszech stron ne i słu ży ły nie tyl ko do wy -
wa ża nia drzwi. Za sad ni czo ho oli gan skła da się więc ze stop ki (ostrza,
kli na), wi de łek (pa zu ra), kol ca i łą czą ce go je prę ta (rę ko je ści). War to
pa mię tać, że wer sje z koń ców ką prze zna czo ną do cię cia bla chy
z uwa gi na in ną kon struk cję wi de łek (m.in. ma ła po wierzch nia sty -
ku koń ców ki) nie do koń ca na da ją się do wy wa ża nia drzwi. Są jed -
nak przy dat ne przy in nych za da niach, zwią za nych za rów no
z po ża ra mi, jak i ra tow nic twem tech nicz nym. 

Po pierw sze: wy wa ża nie
„Daj cie mi wy star cza ją co dłu gą dźwi gnię i wy star cza ją co moc ną

pod po rę, a sam je den po ru szę ca ły glob”, jak po wie dział Ar chi me -
des. Sen ten cja ta świet nie spraw dza się też przy wy wa ża niu drzwi.
Ko rzy sta jąc z ło mów, wy ko nu je my pra cę opar tą wła śnie na za sa dzie
dzia ła nia dźwi gni, któ ra z fi zycz ne go punk tu wi dze nia jest bry łą
sztyw ną (np. prę tem), wy po sa żo ną w nie ru cho mą oś ob ro tu, wo kół
któ rej mo że się ob ra cać (a sta no wią cą jej punkt pod par cia). Wy róż -
nia my dźwi gnię dwu - i jed no stron ną, w za leż no ści od te go, po któ -
rej stro nie punk tu pod par cia roz kła da ją się si ły. Wiel kość mo men tów
sił dzia ła ją cych na dźwi gnię uza leż nio na jest od war to ści dzia ła -
ją cych na nią sił (F, P) oraz dłu go ści ra mion (R1, R2 – patrz rys 1.).
Zgod nie z pierw szą za sa dą dy na mi ki dźwi gnia znaj du je się w rów -
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Naj lep szy 
przy ja ciel stra ̋ a ka (cz. 2)

MA REK WY RO Z¢B SKI

Łomy wielofunkcyjne to narzędzia ratownicze stosowane
na całym świecie. Jakie są możliwości ich wykorzystania?
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no wa dze, gdy wy pad ko wy mo ment si ły bę dzie rów ny ze ru (czy li
mo men ty sił wza jem nie się zrów no wa żą). Od po wied nie mo men ty
sił bę dą sta no wi ły więc ilo czyn sił i dłu go ści ra mion (M1 = R1*F oraz
M2 = R2*P), a w sta nie rów no wa gi ich war to ści bę dą rów ne (R1*F =
R2*P). Po prze kształ ce niu uzy ska my za leż ność na si łę (F), z któ re go
wy ni ka, że im dłuż sze jest ra mię (R1), tym war tość si ły (P) jest mniej -
sza. Prze kła da jąc to na prak ty kę: im dłuż sze ra mię po stro nie pra -
cow ni ka, tym mniej szą si łę mu si on za sto so wać by pod nieść cię żar.
Za sa da ta dzia ła tak sa mo dla dźwi gni dwu stron nej, jak i dźwi gni
jed no stron nej. Pierw szy przy kład od po wia da kla sycz nej dwu stron -
nej huś taw ce dla dzie ci, dru gi – pod no sze niu za ła do wa nej tacz ki.
Za sa dę dźwi gni wy ko rzy sta my nie tyl ko przy wy wa ża niu, ale rów -
nież przy wy ry wa niu krat, pod wa ża niu, cię ciu i wy gi na niu bla chy.

Tech ni ki si ło we go otwie ra nia drzwi ho oli ga nem i mło tem zo sta -
ły opi sa ne w PP 9/2014. Wy dłu ża jąc ra mię (czy li np. bio rąc dłuż szy
łom), zmniej sza my si łę, ja kiej uży je my do wy wa że nia drzwi. W przy -
pad ku ło mów wie lo funk cyj nych ist nie ją przy naj mniej czte ry spo -
so by, by ta ki efekt uzy skać. Pierw szy (nie za wsze oczy wi sty) to przy -
ło że nie na szej si ły jak naj da lej od punk tu pod par cia – na sa mym
koń cu na rzę dzia (stąd w pier wo wzo rach ho oli ga nów za sto so wa nie
ha ka, do moc ne go chwy tu). Czę stym błę dem jest na pie ra nie na na -
rzę dzie w je go po ło wie, przez co mar nu je my je go po ten cjał i na sze
si ły. War to rów nież wspo mnieć, że pra cu jąc z ho oli ga nem, w nie któ -
rych sy tu acjach moż na wes przeć swo je rę ce bar ka mi, by w ten spo -
sób znacz nie zwięk szyć si łę na po ru na drzwi (fot. 1). 

Dru gi spo sób to po pro stu za sto so wa nie dłuż sze go ho oli ga na.
Wy stę pu ją one w róż nych wer sjach i dłu go ściach, naj czę ściej
po ok. 60, 75, 90 i 105 cm. War to o tym pa mię tać, bo róż ni ca w sto -
so wa nej przez ra tow ni ka si le mię dzy naj dłuż szym a naj krót szym
z nich to na wet 40% jej war to ści. Z dru giej stro ny, za dłu gie na rzę -
dzie mo że być kło po tli we do za sto so wa nia w cia snych ko ry ta rzach
i przy wą skich drzwiach. 

Ko lej nym spo so bem jest wspar cie na rzę dzia in nym. W USA naj -
czę ściej wy ko rzy stu je się w tym ce lu sta lo wy bo sak dłu go ści
ok. 180 cm (ro of ho ok, fot. 2), czę sto łą czo ny w pod ręcz ny ze staw
wraz z ho oli ga nem. Przy wy wa ża niu drzwi otwie ra nych na ze wnątrz
nie mal dwu krot nie zwięk sza dłu gość ra mie nia, a co wię cej – po zwa -
la na przy ło że nie do dat ko wej si ły, bo jest wy star cza ją co dłu gi, by
ob słu gi wa ły go dwie oso by. 

Po dob nym spo so bem na wy dłu że nie ra mie nia dźwi gni (to cie -
ka wost ka) jest po łą cze nie dwóch ho oli ga nów przez wbi cie koń có -
wek wi deł jed ne go na rzę dzia w wi dły dru gie go. Pa tent ten
spraw dza się tyl ko w ho oli ga nach jed no czę ścio wych (od la nych
z jed ne go ka wał ka me ta lu), z uwa gi na sze ro kość i kon struk cję koń -
có wek (po rów naj zdję cia w cz. 1 ar ty ku łu). Łą cze nie moż na uzy skać
przez po sta wie nie jed ne go na rzę dzia na zie mi i ude rze nie w nie
dru gim tak, by wi deł ki chwy ci ły dru gie na rzę dzie. Jest to wy star -
cza ją co moc ne po łą cze nie, by wy ko rzy stać je przy wy wa ża niu, a że -
by roz dzie lić na rzę dzia, wy star czy upu ścić ca łość na be to no wą
pod ło gę. 
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Rys. 1. Dźwignia dwu- i jednostronna w stanie

równowagi sił. Po przekształceniu równań

na momenty działających sił uzyskujemy

zależność na siłę (F), z którego wynika, że im

dłuższe jest ramię (R1), tym wartość siły (P)

jest mniejsza. 

Rys. 2. Uproszczony rozkład sił podczas

wyważania drzwi otwieranych do środka. 

Jest to przykład dźwigni jednostronnej.

Długość ramion sił: 4,5 cm i 90 cm. 

Przełożenie siły – 1: 20!. 

Rys. 3. Uproszczony rozkład sił podczas

wyważania drzwi otwieranych do środka. 

Jest to przykład dźwigni jednostronnej.

Długość ramion sił: 10 cm i 90 cm. 

Przełożenie siły – 1: 9. 

Rys. 4. Uproszczony rozkład sił podczas

wyważania drzwi otwieranych na zewnątrz.

Jest to przykład dźwigni dwustronnej. Długość

ramion sił: 10 cm i 80 cm. Przełożenie

siły – 1: 8. 
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Przy wy wa ża niu za sa dę dźwi gni wy ko rzy stu je my za rów no 
w wa rian cie jed no stron nym, jak i dwu stron nym – wszyst ko za le ży
od kie run ku otwie ra nia drzwi (do we wnątrz, czy na ze wnątrz). W za -
leż no ści od do bra nej tech ni ki uzy sku je my in ne prze ło że nie si ły (róż -
ne pro por cje dłu go ści ra mion), za tem war to zwró cić uwa gę, któ ra
tech ni ka jest bar dziej efek tyw na. Dla przy kła du: je śli mię dzy ra mę
drzwi otwie ra nych do środ ka wbi ja my ho oli ga na o dłu go ści 90 cm
(wi deł ka mi) i bę dzie my na pie ra li w kie run ku drzwi (fot. 3 i 4), uzy -
ska my teo re tycz ne prze ło że nie si ły w pro por cji 1: 9 (10 cm dłu gość

wi de łek do punk tu pod par cia / 90 cm dłu go ści prę ta). Ale je śli wbi -
je my je dy nie koń ców kę stop ki i bę dzie my na pie ra li na na rzę dzie
w kie run ku drzwi (fot. 5), pro por cje sił wy nio są już 1: 20! (4,5 cm sze -
ro ko ści stop ki / 90 cm dłu go ści prę ta). Sa mą zmia ną tech ni ki uzy -
ska my więc po nad dwu krot ne zwięk sze nie si ły, z ja ką dzia ła my.
Cho ciaż ode gnie my drzwi na nie ca łe 5 cm, mo że to wy star czyć, by
ze rwać za bez pie cze nia lub wy ko nać sze ro ką szcze li nę do pra cy in -
nym spo so bem. Pa mię tać też na le ży, że jest to pew ne uprosz cze nie,
za kła da ją ce, że dłu gość ra mion dźwi gni jest mak sy mal na i się nie
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Fot. 1. Wyważanie drzwi hooliganem. Wsparcie narzędzia na barkach ratownika umożliwia

zwiększenie siły naporu na drzwi. 

Fot. 2. Hooligan „ożeniony” z bosakiem. Forma ta nie tylko ułatwia przenoszenie narzędzi,

ale również umożliwia zwiększenie długości dźwigni przy wyważaniu drzwi otwieranych

na zewnątrz.  

Fot. 3. Uzyskiwanie dostępu do zawiasów drzwi samochodowych z pomocą hooligana:

najpierw należy zerwać lampki kierunkowskazu stopką i włożyć kolec narzędzia w otwór,

a następnie wykonać energiczne ruchy hooliganem w kierunku przodu pojazdu w celu

odgięcia blachy. 

Fot. 4. Wykonanie dziury w masce samochodu w celu odgięcia jej i uzyskania dostępu

prądownicy do płonącej komory silnika. 

Fot. 5. Dziurawienie kolcem poszycia drzwi w celu zerwania nitów i śrub. Pozwala to

na osłabienie zabezpieczeń drzwi – zamków, belek, wzmocnień. 
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zmie nia. W prak ty ce pro por cje się nie co zmie nia ją, bo pod czas pro -
ce su wy wa ża nia koń ców ka na rzę dzia wbi ja się głę biej, śli zga, zmie -
nia punkt opar cia o kra wę dzie drzwi, zaś ra tow nik nie mo że trzy mać
ho oli ga na za sam czu bek koń ców ki, ale zmie nia po zy cję
rąk – a przez to miej sce przy ło że nia si ły. Na le ży mieć jesz cze na uwa -
dze kwe stię wy trzy ma ło ści punk tu pod po ru, drzwi i sa me go ło mu,
któ re mo gą nie wy trzy mać du żych sił.

Za sto so wa nie koń có wek
Ho oli ga ny moż na sto so wać do wie lu czyn no ści, wy ko rzy stu jąc

ich koń ców ki ro bo cze. Przyj rzyj my się, ja kie za da nia moż na wy ko -
nać za po mo cą każ dej z koń có wek, choć li sta ta z pew no ścią nie wy -
czer pu je moż li wo ści.

Pła ska ko ców ka stop ki (ostrza) 
� od stro ny prę ta ma tę pą część, któ ra umoż li wia za sto so wa nie na -
rzę dzia ja ko mło ta; przy da je się do ude rza nia w drzwi, wbi ja nia in -
ne go na rzę dzia (ło mu, kli na, dru gie go ho oli ga na), nisz cze nia ścian
i mu rów oraz usu wa nia ostrych ka wał ków szkła z ra my okien;
� koń ców ka stop ki po umiesz cze niu w szcze li nie drzwi (rów nież
sa mo cho do wych) umoż li wia po sze rze nie szcze li ny i przy go to wa nie
do wła ści we go wy wa ża nia drzwi (zgod nie z za sa dą Gap -Set -For ce);
� w ra tow nic twie dro go wym – po zwa la na po sze rze nie szcze lin
i uzy ska nie do stę pu do za wia sów drzwi w po jeź dzie (dla na rzę dzi
hy drau licz nych), wy wa że nie zam ka w drzwiach, otwar cie ma ski i kla -
py ba gaż ni ka;
� przy so lid nym punk cie pod po ru umoż li wia pod no sze nie lub
pod wa ża nie drzwi al bo in nych cięż kich przed mio tów, a tak że wy -
wa ża nie drzwi i wy ry wa nie krat ze ścian;
� po zwa la na zry wa nie li stew ma sku ją cych przy fu try nie drzwi,
usu wa nie i od gi na nie za wia sów, a tak że wy bi ja nie z nich trzpie ni;
� umoż li wia ko pa nie na rzę dziem w zie mi, w gru zie, po go rze li sku;
� przy wy wa że niu drzwi w po miesz cze niu ob ję tym po ża rem po -
zwa la kon tro lo wać drzwi przez szyb ki chwyt skrzy dła i je go przy -
mknię cie.

Wi deł ki
� sto so wa ne do pod wa że nia frag men tów wy cię te go da chu
i do spraw dza nia/zdej mo wa nia su fi tów pod wie sza nych (jak bo sa -
kiem pod ręcz nym);
� umoż li wia ją za krę ca nie za wo rów ga zo wych i wod nych, zry wa nie
śrub, wy cią ga nie gwoź dzi;
� uży wa ne do wy wa ża nia drzwi i ja ko klin do ich blo ko wa nia;
� słu żą do tłu cze nia szyb, nisz cze nia mu rów, ele wa cji i pod łóg;
� umoż li wia ją roz pi na nie za ci sków na aku mu la to rach au ta;
� przy da ją się do zry wa nia kłó dek na łań cu chach, przez ich ukrę -
ce nie;

� sto so wa ne są do usu wa nia za wia sów w drzwiach (z po mo cą mło -
ta), usu wa nia ma sko wa nia zam ków i ukrę ca nia wkła dek bę ben ko -
wych w drzwiach.
� po zwa la ją na wy ry wa nie zam ków bę ben ko wych (okrą głych)
w drzwiach.

Ko lec 
� słu ży do otwie ra nia (zry wa nia) kłó dek i wy bi ja nia szyb;
� umoż li wia wy ko na nie do stę pu do za wia sów drzwi sa mo cho do -
wych przez wło że nie kol ca w dziu ry po kie run kow ska zach i od gi na -
nie bla chy (fot. 6);
� po zwa la na dziu ra wie nie i od gi na nie bla chy w ka ro se rii sa mo -
cho du (np. ma sce, fot. 7);
� jest uży wa ny do prze bi ja nia opon;
� umoż li wia pod no sze nie klap od stu dzie nek;
� słu ży ja ko ko twi ca, punkt opar cia pod sto pę na da chu;
� sto so wa ny do wbi ja nia łeb ków śrub i ni tów w drzwiach, wy ko -
ny wa nia dziur (a tym sa mym osła bia nia mo co wań, zam ków, za bez -
pie czeń (fot. 8);
� wy ko rzy sty wa ny do wbi ja nia zam ków na wierzch nio wych (po zwa -
la prze nieść si łę ude rze nia mło tem bez po śred nio na za mek);
� po zwa la na wbi ja nie na rzę dzia w lek kie ścian ki dzia ło we i drew -
no, dach (ja ko punk tu opar cia dla sto py).

Koń ców ka do cię cia (wa riant ho oli ga na z „otwie ra czem do kon -
serw”)
� słu ży do pod wa ża nia frag men tów wy cię te go da chu i do spraw -
dza nia su fi tów pod wie sza nych;
� uży wa ny – ze zmniej szo ną sku tecz no ścią – do wy wa ża nia drzwi;
� sto so wa ny do tłu cze nia szyb, nisz cze nia mu rów, ele wa cji i pod -
łóg;
� przy da je się do zry wa nia kłó dek na łań cu chach, przez ich ukrę -
ce nie;
� umoż li wia cię cie bla chy, ka ro se rii, drzwi i da chu po jaz dów;
� po zwa la na cię cie (kru sze nie) szyb har to wa nych i kle jo nych sto -
so wa nych w po jaz dach i w ele wa cji bu dyn ków. 

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

Dzi´ ku j´ stra ̋ a kom z JRG 3 i JRG 11 za po moc w przy go to wa niu
zdj´ç do ar ty ku łu
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[2] FDNY For ci ble En try Re fe ren ce Gu ide, De cem ber, Tech ni qu es And Pro ce du res, 2006.
[3] M.A.T.H. (Me cha ni cal Ad van ta ge of the Hal li gan), Truc kless Truc kie Tra ining and To ols, LLC
@truc kles struc kie.
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ierw szy sa mo chód hy bry do wy
(z sil ni kiem spa li no wym i elek trycz -
nym) po ja wił się na świe cie już

w 1900 r. By ło to dzie ło Fer dy nan da 
Po rsche, któ re za pre zen to wał na Wy sta wie
Świa to wej w Pa ry żu [1]. Na le ży trak to-
wać je ja ko cie ka wost kę mo to ry za cyj ną.
Jed nak po bli sko 100 la tach sa mo chód hy -
bry do wy tra fił już do po wszech nej sprze -
da ży. By ło to w 1997 r. w Ja po nii [2].
Pierw szy mo del te go pro du cen ta w ko lej -
nych, wciąż uno wo cze śnia nych wer sjach
jeź dzi do dziś. Pierw szy sa mo chód hy bry -
do wy na pol skich dro gach po ja wił się
w 2004 r. [3]. 

Hy bry dy w Pol sce i na świe cie
Sprze daż sa mo cho dów hy bry do wych

i elek trycz nych z róż nych wzglę dów jest co -
raz bar dziej dy na micz na. Świad czą o tym
licz by. Do koń ca 2014 r. na świe cie sprze -
da no oko ło 9 mln hy bryd wszyst kich pro -
du cen tów. Do koń ca 2015 r. tyl ko je den
z pro du cen tów sprze dał ich po nad 8 mln
[4]. Pol ski Zwią zek Prze my słu Mo to ry za cyj -
ne go in for mu je, że w Pol sce tyl ko w 2017 r.
za re je stro wa no 1068 sa mo cho dów elek -
trycz nych (co ozna cza wzrost o 87,7% w sto-
sun ku do ro ku po przed nie go) oraz 16 895
aut o na pę dzie hy bry do wym (tu wzro stu
pro cen to we go nie po da no) [5]. 

W kra jach Unii Eu ro pej skiej w dru gim
kwar ta le 2018 r. za re je stro wa no 32 202
w peł ni elek trycz ne sa mo cho dy oso bo we
(wzrost o 45,5 % w sto sun ku do ro ku po -
przed nie go) oraz bli sko 40 tys. sa mo cho -
dów hy bry do wych (wzrost o 42,4%) [6]. 
Ten dy na mizm roz wo ju co raz bar dziej wy -
mu sza na ra tow ni kach ko niecz ność wy pra -

co wa nia uni wer sal ne go po stę po wa nia z te -
go ro dza ju na pę dem i je go cha rak te ry -
stycz ny mi za gro że nia mi.

Prak tycz nie każ dy z pro du cen tów aut
ma już w swo jej ofer cie sprze da żo wej mo -
del hy bry do wy i/lub elek trycz ny. Roz wią -
zań kon struk cyj nych jest przy tym wie le,
na wet u jed ne go pro du cen ta, stąd mo im
zda niem wy ni ka pew ne za gu bie nie ra tow -
ni ków. Źró deł wie dzy, jak po stę po wać
z tym ro dza jem aut, jest nie wie le, a te ma -
te ria ły, któ re są do stęp ne, uwa żam za ma ło
uni wer sal ne. Od no szą się ra czej do po -
szcze gól nych mo de li, nie pod kre śla jąc
przy tym wspól ne go mia now ni ka dla
wszyst kich sa mo cho dów. Od kil ku lat ja ko
in struk tor pro wa dzę na te re nie ca łe go kra -
ju warsz ta ty z za kre su ra tow nic twa tech -
nicz ne go. Wszę dzie, bez wy jąt ku zgła sza-
na jest po trze ba przy bli że nia za sad po stę -
po wa nia z au ta mi te go ty pu. Czę sto rów -
nież na mo je po cząt ko we py ta nie o pro-
po zy cję me to dy dez ak ty wa cji te go ro dza ju
na pę du ra tow ni cy opo wia da ją o ko niecz -
no ści od nie sie nia klu czy ka na pew ną od le -
głość od au ta oraz o wy cią gnię ciu tzw.
zwo ry ukła du wy so kie go na pię cia (HV).
Wy mie nia ją za tem dwa naj bar dziej nie uni -
wer sal ne kro ki dez ak ty wa cji – i po ten cjal -
nie naj bar dziej nie bez piecz ne. Jak za tem 
to ro bić?

Roz po zna nie
Ist nie je wie le ele men tów, któ re po zwo -

lą na iden ty fi ka cję sa mo cho du elek trycz -
ne go/hy bry do we go. Nie są to jed nak stan -
dar dy. Każ dy pro du cent au ta mo że to ak -
cen to wać w róż ny, cha rak te ry stycz ny dla
sie bie spo sób. Dla te go uwa żam, że każ dy

z sa mo cho dów na le ży już trak to wać ja ko
elek trycz ny/hy bry do wy. Do pie ro w bliż -
szym roz po zna niu moż na to wy klu czyć. 
To pew na mo dy fi ka cja tak ty ki dzia łań ra -
tow ni czych, gdzie pierwszym z punk tów
jest roz po zna nie ro dza ju na pę du, a na stęp -
nie po stę po wa nie ade kwat ne do stwier -
dzo nych za gro żeń. Mo im zda niem za ło że-
nie na sa mym po cząt ku, że jest to wła śnie
na pęd elek trycz ny, po zwa la na unik nię cie
opóź nie nia w roz po czę ciu tak waż ne go po -
stę po wa nia za bez pie cza ją ce go po jazd. 

Sko ro ele men tów po ma ga ją cych w roz -
po zna niu jest wie le, na co na le ży zwra cać
szcze gól ną uwa gę?

Ozna cze nia na ka ro se rii
Ozna cze nia na ze wnętrz nych ele men -

tach ka ro se rii naj ła twiej ra tow ni kom od na -
leźć i roz po znać. Nie są one jed no li te wśród
pro du cen tów, ale w dość na tu ral ny, in tu -
icyj ny spo sób wska zu ją na ro dzaj na pę du.
Ma ją po stać na pi sów, np. hy brid, elec tric, ze -
ro emis sion, eco, eco -hy brid, blue dri ve, 
hy brid dri ve, hy brid sy ner gy dri ve, plug -in.
Czę sto przy tym stan dar do wy em ble mat
pro du cen ta au ta ma do dat ko wą ob wód kę
ko lo ru nie bie skie go lub zie lo ne go.

Ozna cze nia pod ma ską
Są to ozna cze nia na pla sti ko wych i/lub

me ta lo wych osło nach sil ni ka, znaj du ją ce
się pod ma ską au ta. Są ade kwat ne do ozna -
czeń na ka ro se rii.

Gniaz da ła do wa nia
To gniaz da (tzw. plug -in) słu żą ce do ła -

do wa nia ba te rii au ta ener gią elek trycz ną 
ze źró deł ze wnętrz nych. W sa mo cho dach
elek trycz nych osło na gniaz da wy glą da jak
stan dar do wy wlew pa li wa. Pod klap ką osła -
nia ją cą znaj du je się jed nak gniaz do elek -

STYCZEŃ  2020 /36

TECHNIKA

Spo tka nRA FAŁ POD LA SI¡ SKI

Czy postępowanie ratowników z autami o napędzie hybrydowym
i elektrycznym oraz znajomość związanych z nimi zagrożeń jest

tak naturalna, jak naturalna jest już liczba tego typu pojazdów
na naszych drogach? Myślę, że mimo upływu tylu lat jeszcze nie.
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trycz ne. W sa mo cho dach hy bry do wych
mo że my mieć do czy nie nia z „dwo ma wle -
wa mi pa li wa”. W nad wo ziu po jaz du od -
naj dzie my dwie klap ki osła nia ją ce – jed-
na osła nia kon wen cjo nal ny wlew pa li wa 
sil ni ka spa li no we go, a dru ga wej ście elek -
trycz ne ze wnętrz ne go ła do wa nia. Gniaz -
do elek trycz ne mo że rów nież być za ma-
sko wa ne, bez moż li wo ści je go na tychmia -
sto we go roz po zna nia.

Brak ru ry wy de cho wej
W sa mo cho dach ty po wo elek trycz nych

nie wy stę pu je ru ra ukła du wy de cho we go
spa lin.

Pik to gra my na de sce roz dziel czej po-
jaz du

Na de sce roz dziel czej mo że my spo tkać
zie lo ne lub nie bie skie na pi sy świad czą ce
o pra cy sil ni ka elek trycz ne go. Mo gą one
mieć po stać na pi su: READY, READY TO GO,

POWER ON. Do dat ko wo na de sce roz dziel -
czej sa mo cho du elek trycz ne go nie od naj -
dzie my wskaź ni ka pa li wa.

Po ma rań czo we ele men ty ukła du wy so -
kie go na pię cia

Ele men ty wy so kie go na pię cia, np. prze -
wo dy, ozna czo ne są ja skra wym po ma rań -
czo wym ko lo rem. Są bar dzo ła twe do roz-
po zna nia, je śli wy pad ko we au to nie znaj -
du je się w po zy cji na ko łach, ale na bo ku
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ie z hy bry dà (cz. 1)

Fot. 1. Przykładowe oznaczenie

samochodu elektrycznego

na karoserii

Fot. 2. Gniazdo plug-in

w samochodzie hybrydowym

znajdujące się pod dodatkową

klapką, oprócz konwencjonalnego

wlewu paliwa („dwa wlewy”)

Fot. 3. Gniazdo plug-in

w samochodzie elektrycznym

zamaskowane pod emblematem

producenta. Brak możliwości

natychmiastowego rozpoznania

Fot. 4. Gniazdo plug-in

w samochodzie elektrycznym

znajdujące się pod klapką, w miejscu

konwencjonalnego wlewu paliwa

Fot. 5. Brak rury wydechowej układu

spalinowego w samochodzie

elektrycznym

1

2

3
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lub da chu. Te sa me prze wo dy od naj dzie my
rów nież pod ma ską au ta.

Kar ty ra tow ni cze / apli ka cje ra tow ni cze
Naj wię cej in for ma cji de ter mi nu ją cych

roz po zna nie i spo sób po stę po wa nia z da -
nym mo de lem po jaz du do star cza prze wo -
żo na w środ ku kar ta ra tow ni cza. Oczy-
wi ście moż na się po sił ko wać rów nież róż -
ne go ro dza ju apli ka cja mi, w któ rych moż -
na wy szu kać nie zbęd ne in for ma cje na
pod sta wie mo de lu po jaz du, z któ rym ma -
my do czy nie nia w da nym mo men cie.

Ko lor ta bli cy re je stra cyj nej
Od pierw sze go stycz nia 2020 r. na pol -

skich dro gach bę dzie moż na spo tkać sa mo -
cho dy z bar dzo cha rak te ry stycz ny mi ta -
bli ca mi re je stra cyj ny mi. Ma ją one zie lo ne tło
oraz czar ne cy fry i li te ry. Tak ozna cza ne bę dą
wszyst kie no wo re je stro wa ne sa mo cho dy
o na pę dzie elek trycz nym oraz wo do ro wym.
Te o na pę dzie elek trycz nym bę dą mia ły do -
dat ko wą czer wo ną ob wód kę wo kół zna ku

le ga li za cyj ne go, a te o na pę dzie wo do ro -
wym – żół tą. Wła ści cie le ta kich po jaz dów re -
je stro wa nych przed tą da tą ma ją moż li wość
wy mia ny swo ich ta blic re je stra cyj nych, jed -
nak nie jest to jesz cze obo wiąz kiem [8].

Ele men tem roz po zna nia NIE JEST
dźwięk sil ni ka

Na le ży pa mię tać, że sil nik elek trycz ny
jest bez gło śny. Brak dźwię ku pra cu ją ce go
sil ni ka nie sta no wi za tem wy znacz ni ka uru -
cho mie nia au ta. Do ty czy to tak że sa mo -
cho dów hy bry do wych, gdyż tu do ru sze nia
wy ko rzy sty wa ny jest sil nik elek trycz ny,
a nie spa li no wy.

Je śli już zy ska li śmy pew ność, że ma my
do czy nie nia z sa mo cho dem o na pę dzie
elek trycz nym/ hy bry do wym, na le ży upew -
nić się, że zo stał już wy łą czo ny lub do pro -
wa dzić do je go dez ak ty wa cji. Cie ka wost ką
jest fakt, że in ży nie ro wie nie któ rych pro du -
cen tów aut mon tu ją w nich sys tem dźwię -
ko wy imi tu ją cy na tu ral ną pra cę sil ni ka (ze

wzglę du na bez pie czeń stwo pie szych, któ -
rzy nie sły szą ja dą ce go po jaz du elek trycz -
ne go) [7].

st. kpt. Rafał Podlasiƒski 
pełni słu˝b´ w JGR SGSP

Przy pi sy
[1] https://www. hy brid cars. com/hi sto ry/hi sto ry -of -hy -
brid -ve hic les.html.
[2] https://www.ny ti mes.com/2001/11/08/tech no lo gy/
how -it -works -a -ta le -of -2-en gi nes -how -hy brid -cars -ta me -
-emis sions.html? scp=1&sq=hy brid%20To yo ta%20Prius%
201997%20Hon da%20In si ght%201999&st=cse.
[3] https://pl.wi ki pe dia. org/wi ki/Sa moch%C3%B3d_hy -
bry do wy#ci te_no te -:0-33.
[4] To yo ta sprze da ła na świe cie już po nad 7 mi lio nów sa -

mo cho dów hy bry do wych, www.to yo ta news.pl, 15 paź -
dzier ni ka 2014 r.
[5] https://elek tro woz.pl/au ta/licz ba -sa mo cho dow -elek -
trycz nych -w -pol sce -kpmg -ak tu ali za cja/.
[6] https://mo to ry za cja.wnp.pl/co raz -wie cej -sa mo cho -
dow -elek trycz nych -na -pol skich -dro gach, 329996_1_0_0.
html.
[7] https://an ty web.pl/sztucz ny -dzwiek -sil ni ka -w -elek -
trycz nych -sa mo cho dach -au di -czy -to -juz -prze sa da/.
[8] http://mo to.pl/MotoPL/7,170318,25575324,zie lo ne -ta -
bli ce -re je stra cyj ne -juz -na -pol skich -dro gach -co -ozna cza -
ja.html.
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Fot. 6 i 7. Na pis READY świad czą cy o pra cy sil ni ka elek trycz ne go (pik to gra my róż nią  się u po szcze gól nych pro du cen tów)

Fot. 8. Na pis READY świad czą cy o pra cy sil ni ka elek trycz ne go (pik to gra my róż nią się u po szcze gól nych pro du cen tów), do dat ko wo brak wskaź ni ka po zio mu pa li wa

Fot. 9. Wi docz ne po ma rań czo we prze wo dy wy so kie go na pię cia pod ma ską au ta
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ru pa an kie to wa nych by ła pró bą
róż no rod ną pod wzglę dem sta -
żu służ by/pra cy z wy ko rzy sta -

niem da nych oso bo wych. Wśród ba da nych
naj więk szą gru pę sta no wi ły oso by, któ re
da ne oso bo we prze twa rza ją po wy żej
10 lat – 39%, da lej oso by o sta żu od 5 do
10 lat – 32% ba da nych, a trze cia w ko lej no -
ści gru pa, o sta żu od 2 do 5 lat – 17%. 

Szcze gól na ochro na
Ba da nia na uko we zo sta ły opar te na

kwe stio na riu szu an kiet, a jed nym z pierw -
szych za da nych py tań re spon den tom w an -
kie cie by ło: 

Czy uwa ża pa ni/pan, że da ne oso bo we
po win ny pod le gać szcze gól nej ochro nie

w in sty tu cjach, rów nież w struk tu rach Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej? 

Świa do mość ko niecz no ści ochro ny da -
nych oso bo wych jest bar dzo wy so ka,
gdyż 91% an kie to wa nych za zna czy ło od -
po wiedź zde cy do wa nie tak lub ra czej tak.
Tyl ko 7% re spon den tów nie ma zda nia
w tej kwe stii, oko ło 2% uzna ło, że ra czej nie
mu szą pod le gać ochro nie, a ża den z re -
spon den tów nie za zna czył od po wie dzi, że
da ne te zde cy do wa nie nie mu szą być chro -
nio ne.

Re spon den ci ro zu mie ją za tem po trze bę
ochro ny da nych oso bo wych, lecz czy wi dzą
ko niecz ność za pi su te go obo wiąz ku w za -
kre sie czyn no ści na sta no wi sku osób prze -
twa rza ją cych da ne oso bo we oraz zna jo-

mo ści i prze strze ga nia prze pi sów do ty czą -
cych ochro ny da nych oso bo wych? 

An kie to wa ni po twier dzi li za sad ność
i zro zu mie nie po trze by ochro ny da nych
oso bo wych, gdyż 86% ba da nych uzna ło
za za sad ne usank cjo no wa nie obo wiąz ku
ochro ny da nych oso bo wych w za kre sach
czyn no ści na zaj mo wa nych sta no wi skach
służ bo wych tak dla pra cow ni ków cy wil -
nych, jak i dla funk cjo na riu szy stra ży po -
żar nej. Brak zda nia w tej kwe stii u 11%
i oko ło 3% ba da nych uwa ża ją cych te dzia -
ła nia za zbęd ne nie za kłó ca ją zro zu mie nia
dla po trze by ochro ny da nych oso bo wych.

Oce nia jąc uzy ska ne wy ni ki ba dań, są -
dzić moż na, iż wy so ki po ziom świa do mo -
ści ko niecz no ści ochro ny da nych oso bo-
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RODO w PSP(cz. 2)

KRZYSZ TOF CY GA¡ CZUK Artykuł stanowi kontynuację tekstu zamieszczonego
w numerze 12/2019 „Przeglądu Pożarniczego” 

– przedstawia sposób przeprowadzenia badań naukowych w zakresie
ochrony danych osobowych w Państwowej Straży Pożarnej.

G



wych wy ni ka nie tyl ko z wła ści wie pro wa -
dzo nej po li ty ki bez pie czeń stwa da nych
oso bo wych w stra ży po żar nej oraz z do -
świad cze nia za wo do we go, lecz tak że jest
efek tem po pra wy świa do mo ści w tym ob -
sza rze.

Ogra ni cze nia ochro ny da nych
oso bo wych
Chcąc do wie dzieć się więcej o ogra ni -

cze niach ma ją cych wpływ na ochro nę da -
nych oso bo wych w jed nost kach stra ży
po żar nej, za py ta no w kwe stio na riu szu: 

Co we dług pa ni/pa na sta no wi naj istot -
niej sze ogra ni cze nia do ty czą ce sto so wa nia
ochro ny da nych oso bo wych wraz z bez pie -
czeń stwem in for ma cji w PSP? 

An kie to wa ni wska zu ją na czyn nik ludz -
ki ja ko naj bar dziej za wod ny ele ment,
utrud nia ją cy i kom pli ku ją cy re ali za cję po li -
ty ki ochro ny da nych oso bo wych w PSP.
Szcze gól nie do tkli wa jest rów nież igno ran -
cja, ba ga te li zo wa nie ze stro ny osób prze -
twa rza ją cych da ne oso bo we te go za ga-
d nie nia, nie zro zu mie nie isto ty prze strze ga -
nia prze pi sów oraz brak po trze by do głęb -
nej zna jo mo ści li te ra tu ry przed mio tu.
Na stęp nym ogra ni cze niem wska za nym
przez an kie to wa nych był brak za in te re so -
wa nia prze ło żo nych, a w kon se kwen cji brak
nad zo ru nad ochro ną da nych oso bo wych. 

Ko lej nym ogra ni cze niem wska za nym
przez an kie to wa nych był brak do brej zna -
jo mo ści ob słu gi kom pu te ra wraz z opro-
gra mo wa niem, ale tyl ko 4% uzna ło to
za bar dzo istot ne, a 10% za zu peł nie nie -
istot ne. W tym py ta niu do mi no wa ły od po -
wie dzi trud no po wie dzieć – 45% oraz ra czej
nie – 30%, co wy da je się być zro zu mia łe,
gdyż nie wiel ka gru pa osób wy ko rzy stu je
sys te my te le in for ma tycz ne do prze twa rza -
nia da nych oso bo wych.

Nie wy star cza ją ce środ ki tech nicz ne
do ochro ny da nych oso bo wych rów nież
uzna no za nie istot ny czyn nik, po nie waż od -
po wie dzi zde cy do wa nie nie udzie li ło 18%
ba da nych, a ra czej nie – 59%. Opi nia ta jest
zgod na z wcze śniej przy to czo ną opi nią re -
spon den tów do ty czą cą po zio mu za pew -
nie nia przez ad mi ni stra to ra da nych oso-
bo wych (pra co daw cę) w miej scu pra -
cy/służ by urzą dzeń do ochro ny da nych
oso bo wych. Rów nież eks per ci uzna li, że
do stęp do środ ków tech nicz nych wy ko rzy -
sty wa nych do ochro ny da nych oso bo wych
w jed nost kach stra ży po żar nej jest na po -
zio mie zu peł nie wy star cza ją cym, aby za -

cho wać bez pie czeń stwo pod czas ich prze -
twa rza nia. 

We dług ba da nych nie sys te ma tycz ność
i brak sa mo dy scy pli ny w pra cy/służ bie 
nie ma więk sze go zna cze nia dla po zio mu
ochro ny da nych oso bo wych – od po wie dzi
zde cy do wa nie nie udzie li ło 6%, a ra czej
nie – 42%, po zo sta łe od po wie dzi za sze re -
go wa no w trud no po wie dzieć 37% i ra czej
oraz zde cy do wa nie tak na po zio mie 18%.

Wo bec prze świad cze nia re spon den tów
o bez piecz nym po zio mie ochro ny prze twa -
rza nia da nych oso bo wych nie zwy kle cie ka -
wa jest, czy wie dza, do świad cze nie, szko le -
nie i zro zu mie nie te ma tu idzie w pa rze z ich
bez piecz nym prze twa rza niem. 

Pod sta wo we po ję cia
Na stęp nie za da no py ta nie do ty czą ce

zna jo mo ści pod sta wo wych po jęć z ob sza -
ru ochro ny da nych oso bo wych.

Po ję cia mi z za kre su ochro ny da nych
oso bo wych i bez pie czeń stwa in for ma cji są:
da ne oso bo we, prze twa rza nie da nych oso bo -
wych oraz bez pie czeń stwo in for ma cji. W tej
ska li naj bar dziej zna ny jest ter min da ne
oso bo we, jego zna jo mość w ska li bar dzo
do brze i do brze wy no si 88%. Po dob ne de -
kla ra cje do ty czą zna jo mo ści de fi ni cji zbio -
ru da nych oso bo wych, gdzie ana lo gicz ne
od po wie dzi wy no szą po wy żej 80%. Rów -
nież do brze zna ne jest po ję cie środ ków
tech nicz nych w ochro nie da nych oso bo wych,
gdyż w róż nym stop niu zna jo mo ści wy no -
si oko ło 100%. Po dob nie wy so ki od se tek
ba da nych – bli sko 80% – zna na zwę ad mi -
ni stra to ra da nych oso bo wych i oso by ad -
mi ni stru ją cej da ny mi oso bo wy mi. Nie co
od mien nie przed sta wia się roz kład zna jo -
mo ści po jęć do ty czą cych atry bu tów bez -
pie czeń stwa da nych oso bo wych, czy li
po uf no ści, in te gral no ści, roz li czal no ści oraz
do stęp no ści. 

Da ne oso bo we
Fak tycz ną mia rę zna jo mo ści de fi ni cji da -

nych oso bo wych ustalono na pod sta wie
dwóch za da nych py tań, w któ rych an kie to -
wa ni mie li zi den ty fi ko wać in for ma cje sta -
no wią ce da ne oso bo we oraz okre ślić
szcze gól ne ka te go rie da nych oso bo wych.
Pierw szym z nich by ło:

Któ re z da nych/in for ma cji we dług pa -
ni/pa na moż na za li czyć do ob sza ru prze -
twa rza nia da nych oso bo wych?

Zde cy do wa nie naj więk sza licz ba an kie -
to wa nych, po wy żej 90%, uzna ła za da ne

oso bo we: imię i na zwi sko, nu mer PESEL,
ad res, da ne o sta nie zdro wia, ko dzie ge ne -
tycz nym, na ło gach lub ży ciu sek su al nym
oraz da ne do ty czą ce ska zań, orze czeń
o uka ra niu i man da tach kar nych. W py ta -
niach o to, czy da ne oso bo we sta no wią:
przy na leż ność par tyj ną, wy zna nio wą lub
związ ko wą, prze ko na nia po li tycz ne lub fi -
lo zo ficz ne, po glą dy po li tycz ne oraz płeć,
wzrost i zna ki szcze gól ne, an kie to wa ni
uzna li w wy so kim prze dzia le od 60%
do 80%, iż są to da ne oso bo we.

Po nad 90% ba da nych wła ści wie roz po -
zna ło, że nie sta no wi da nych oso bo wych
roz miar odzie ży i obu wia. Cha rak ter pi sma
an kie to wa ni uzna li w oko ło 75% za in for -
ma cję niena le żą cą do da nych oso bo wych.

Na stęp ne py ta nie za da ne an kie to wa -
nym po zwo li ło okre ślić po ziom zna jo mo ści
ka te go rii da nych oso bo wych szcze gól nie
chro nio nych, tj. po cho dze nia ra so we go lub
et nicz ne go, po glą dów po li tycz nych, prze -
ko nań re li gij nych lub fi lo zo ficz nych, przy -
na leż no ści wy zna nio wej, par tyj nej lub
związ ko wej, jak rów nież da nych o sta nie
zdro wia, ko dzie ge ne tycz nym, na ło gach
oraz da nych do ty czą cych ska zań, orze czeń
o uka ra niu i man da tów kar nych, a tak że in -
nych orze czeń wy da nych w po stę po wa niu
są do wym lub ad mi ni stra cyj nym. 

Da ne o sta nie zdro wia, ko dzie ge ne tycz -
nym, na ło gach lub ży ciu sek su al nym sta no -
wią od po wiedź zde cy do wa nie naj więk szej
gru py re spon den tów, tj. 95%. Nie co mniej,
tj. 73% ba da nych, uzna ło, że da ne wraż li we
to tak że da ne do ty czą ce ska za nia, orze czeń
o uka ra niu, man da tach kar nych itp. Pra wi -
dło wo po da no rów nież ja ko da ne sen-
sy tyw ne prze ko na nia po li tycz ne (70%
an kie to wa nych), przy na leż ność par tyj ną,
wy zna nio wą lub związ ko wą (65%), po glą -
dy po li tycz ne (63%) oraz po cho dze nie ra -
so we i et nicz ne (60%). Na stęp ne da ne
uzna ne przez re spon den tów za wraż li we, tj.
nu mer PESEL (70% an kie to wa nych), stan
cy wil ny niepo wią za ny z in ny mi in for ma cja -
mi (60%), imię i na zwi sko oraz cha rak ter pi -
sma (55%) nie są w myśl usta wy (usta wa
z dnia 10 ma ja 2018 r. o ochro nie da nych
oso bo wych, DzU 2018 poz. 1000) da nymi
wraż li wymi. 

Ba da jąc od po wie dzi na dwa po wyż sze
py ta nia, moż na wy cią gnąć wnio sek, że mi -
mo po sia da nia ogól nej wie dzy oraz ro zu -
mie nia ko niecz no ści ochro ny da nych
oso bo wych w struk tu rach stra ży po żar nej
an kie to wa ni nie zna ją jed nak do głęb nie
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teo re tycz nych pod staw. Jak wy ni ka z od po -
wie dzi, nie po tra fią bo wiem wy róż nić z ca -
łej ga my da nych oso bo wych tych, któ re
na zy wa my szcze gól ny mi ka te go ria mi da -
nych oso bo wych, co sta no wi przy czy nek
do prze twa rza nia da nych oso bo wych nie -
zgod nie z prze pi sa mi.

Po twier dze niem zro zu mie nia oraz ko -
niecz no ści ochro ny da nych oso bo wych jest
ich od nie sie nie do ży cia pry wat ne go, gdyż
utra ta wła snych da nych mo że spo wo do -
wać wie le pro ble mów i kom pli ka cji. 

Jak waż na jest wie dza
W związ ku z tym, aby po znać fak tycz ne

po dej ście an kie to wa nych, za da no py ta nie: 
Czy wie dza na te mat ochro ny da nych

oso bo wych zdo by ta przez pa nią/pa na
w cza sie pra cy/służ by po zwo li ła uświa do -
mić so bie, jak waż na jest ochro na da nych
oso bo wych w ży ciu pry wat nym i służ bo -
wym?

Oka zu je się, że po ziom zro zu mie nia
i świa do mo ści po trze by ochro ny da nych
oso bo wych w struk tu rach Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej wzrósł dzię ki zdo by tej wie -
dzy i do świad cze niu w trak cie służ by/pra -

cy – świad czą o tym od po wie dzi 72% re -
spon den tów, po śród któ rych 25% twier dzi,
iż wcze śniej nie do strze ga ło te go pro ble -
mu. Nie mal co czwar ty an kie to wa ny nie za -
sta na wiał się nad tym pro ble mem, cze go
efek tem by ła od po wiedź trud no po wie dzieć
(26%). Na to miast dwie naj mniej sze gru -
py – po oko ło 1% to oso by, któ re wcze śniej
w peł ni ro zu mia ły pro blem ochro ny da nych
oso bo wych, a wie dza zdo by ta w pra -
cy/służ bie „nie po sze rzy ła ich ho ry zon tów
my ślo wych” w tej kwe stii. W śla do wej licz -
bie re spon den ci uzna li, że zdo by ta wie dza
nie przy czy ni ła się do wzro stu świa do mo -
ści oraz że w ich opi nii da ne oso bo we nie
mu szą pod le gać ochro nie. 

Na stęp ne py ta nie po zwo li ło do wie dzieć
się, w ja kim za kre sie wie dza zdo by ta w cza -
sie pra cy/służ by w stra ży po żar nej po zwo -
li ła sku tecz nie za bez pie czyć wła sne da ne
oso bo we. 

Naj więk szą gru pę sta no wi tu 47% re -
spon den tów, któ rzy za de kla ro wa li, iż zdo -
by ta służ bo wo wie dza ra czej przy czy ni ła
się do lep sze go za bez pie cze nia wła snych
da nych oso bo wych. Od po wie dzi zde cy do -
wa nie tak udzie li ło 30% ba da nych, na to -

miast 21% nie ma zda nia w tej kwe stii, od -
po wie dzi ra czej nie i zde cy do wa nie nie po -
da no w licz bie nieprze kra cza ją cej 1 pro c.

Świa do mość i zro zu mie nie po trze by
ochro ny da nych oso bo wych są nie zwy kle
waż ne dla pra wi dło we go i sku tecz ne go
pro wa dze nia po li ty ki ochro ny da nych oso -
bo wych w każ dej or ga ni za cji, tak że w stru-
k tu rach Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.
Ba da nia po ka za ły, że o ile te czyn ni ki sy tu -
ują się na wy so kim po zio mie, o ty le za -
uwa żal ne są nie ste ty bra ki w nie któ rych
podsta wo wych for mu łach, ta kich jak np.
iden ty fi ka cja da nych oso bo wych, co mo że
po wo do wać nie pra wi dło wo ści w ich ochro -
nie.

dr in˝. Krzysztof Cygaƒczuk jest adiunktem
w Dziale Prac Studialnych i Projektów

Naukowych w CNBOP-PIB oraz autorem
pracy doktorskiej pt. „Ochrona danych

osobowych w powiàzaniu
z bezpieczeƒstwem informacji

w wybranych jednostkach organizacyjnych
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej”
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usta wie o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, a tak że in nych
usta wach re gu lu ją cych funk cjo no wa nie służb mun -
du ro wych nie znaj dzie my de fi ni cji ty tu łu praw ne go.

Pol ski usta wo daw ca pod jął pró by de fi nio wa nia go w in nych ak tach
praw nych (ale tyl ko na ich po trze by). 

Co mó wi usta wa o PSP?
W usta wie z dnia 24 sierp nia 1991 r. o Pań stwo wej Stra ży Po żar -

nej (da lej PSP) spo ty ka my się kil ka krot nie z po ję ciem ty tu łu praw -
ne go. Znaj dzie my je przede wszyst kim w prze pi sach do ty czą cych
rów no waż ni ków fi nan so wych za re mont i brak lo ka lu miesz kal ne -
go. We dług nich aby do stać rów no waż nik za re mont, mu si my mieć
ty tuł praw ny do do mu lub miesz ka nia (prze pis art. 77 ust. 1), zaś aby
otrzy mać rów no waż nik za brak lo ka lu lub do mu, nie mo że my mieć
ta kie go ty tu łu (prze pis art. 78 ust. 1). Pró bu jąc od po wie dzieć na py -
ta nie, co miał na my śli usta wo daw ca, sto su jąc ta ką ter mi no lo gię,
moż na za ry zy ko wać stwier dze nie, że na wią zy wał on tu do ogól nie
przy ję te go, sys te mo we go ro zu mie nia ter mi nu ty tuł praw ny.

Czym jest ty tuł praw ny?
Jed ną z prób de fi ni cji ter mi nu ty tuł praw ny (sta no wią cą swo isty

ewe ne ment) pod jął usta wo daw ca w usta wie z dnia 27 kwiet nia 2001 r.

Pra wo ochro ny śro do wi ska (art. 3 ust. 1 pkt 43). Ro zu mie go tam ja -
ko: pra wo wła sno ści, użyt ko wa nie wie czy ste, trwa ły za rząd, ogra ni -
czo ne pra wo rze czo we al bo sto su nek zo bo wią za nio wy. Wszyst kie
wy żej wy mie nio ne upraw nie nia są przez usta wo daw cę upo rząd ko -
wa ne od naj moc niej sze go (da ją ce go naj moc niej szy za kres upraw -
nień) pra wa wła sno ści do sto sun ków zo bo wią za nio wych bar dzo
sła bo sku tecz nych wzglę dem in nych osób. 

Ogra ni czo ne pra wa rze czo we sta no wią spe cy ficz ną gru pę
upraw nień na rze czy cu dzej. Na le żą do nich: użyt ko wa nie (tj. ob cią -
że nie rze czy pra wem do jej uży wa nia, po bie ra nia z niej po żyt ków),
słu żeb ność (np. słu żeb ność miesz ka nia), za staw, spół dziel cze wła -
sno ścio we pra wo do lo ka lu oraz hi po te ka. Sto sun ki zo bo wią za nio -
we to po wszech nie sto so wa ne umo wy, np. uży cze nie. Wszyst kie te
okre śle nia wią że je den ele ment: moż li wość ko rzy sta nia z rze czy. Tre -
ścią ty tu łu praw ne go jest bo wiem upraw nie nie do ko rzy sta nia z rze -
czy. Za kres upraw nie nia za le ży od ro dza ju ty tu łu i je go mo cy.

Kie dy po wsta je ty tuł praw ny?
W po wszech nej świa do mo ści ty tuł praw ny do lo ka lu lub do mu

po wsta je w mo men cie pod pi sa nia umo wy kup na al bo np. da ro wi -
zny czy spad ku. Ale ty tuł ten na by wa my rów nież, gdy do sta je my od
gmi ny de cy zję o przy dzia le lo ka lu ko mu nal ne go, a tak że w chwi li
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Ty tuł praw ny
Pojęcie tytułu prawnego nie jest terminem 
języka prawnego, lecz języka prawniczego, 

czyli żargonu, w którym rozmawiają prawnicy. Skąd więc powinniśmy
wiedzieć, kiedy mamy do czynienia z tytułem prawnym, 

jaka jest jego moc i kto go określa?
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za war cia umo wy naj mu, uży cze nia lub dzier ża wy. Spe cy ficz ny mi for -
ma mi mo gą być też słu żeb ność miesz ka nia lub użyt ko wa nie. Z tak
róż no rod nych form na by cia ty tu łu praw ne go wy ni ka ją róż ne za kre -
sy je go obo wią zy wa nia. Pod kre ślić na le ży, że sa mo ko rzy sta nie to
nie wszyst ko, co gwa ran tu je nam ty tuł praw ny.

Kto oce nia, czy ist nie je ty tuł praw ny?
Ba da nie kwe stii ist nie nia bądź nie ist nie nia ty tu łu praw ne go i je -

go mo cy jest do me ną (i obo wiąz kiem) or ga nu pro wa dzą ce go po -
stę po wa nie w przed mio cie usta le nia upraw nień do rów no waż ni ków
z usta wy o PSP, a tak że nie któ re in ne po stę po wa nia z za kre su re gu -
la cji roz dzia łu 8 usta wy o PSP. Kie dy usta wo daw ca od sy ła do po ję -
cia ty tu łu praw ne go, da je or ga no wi upraw nie nie do oce ny, czy 
w ra mach da nej spra wy ist nie je ty tuł praw ny, czy go nie ma. Od po -
wied nie jed nost ki w PSP ba da ją stan fak tycz ny da nej spra wy i okre -
śla ją, w ja kim za kre sie oraz w ja ki spo sób upraw nie nie do ko -
rzy sta nia z rze czy jest sku tecz ne wzglę dem in nych stron i ja kiej pod -
le ga ochro nie.

Sta ro żyt ne umo wy
Hi sto ria po ję cia „ty tuł praw ny” się ga cza sów sta ro żyt nych. W sys -

te mie praw nym Ce sar stwa Rzym skie go ist nia ły umo wy, któ re opie -
ra ły się na prze ka za niu w użyt ko wa nie dru giej oso bie zie mi lub
rze czy, ale pod wa run kiem od da nia jej na ewen tu al ne we zwa nie –
mo gło ono na stą pić w do wol nym mo men cie. Jest to na dal spo ty -
ka ny w ob ro cie praw nym ro dzaj po ro zu mie nia. Umo wa ta ka okre -
śla na jest ja ko pre ka rium. Nie da je ona użyt kow ni ko wi żad nych praw
po za pra wem do uży wa nia rze czy. 

Ta kie po ro zu mie nie nie da wa ło gwa ran cji ochro ny ze stro ny sys -
te mu praw ne go i łą czy ło się z pew nym ry zy kiem dla obu stron. Nie
upraw nia ło tak że ko rzy sta ją ce go z rze czy do ja kich kol wiek czyn no -
ści praw nych roz po rzą dza ją cych, sku tecz nych wzglę dem osób trze -
cich. Był to więc ro dzaj bez płat ne go udo stęp nie nia rze czy ma te-
rial nej, bez prze no sze nia żad nych praw do niej, z za strze że niem, że
po ży cza ją cy mu si ją zwró cić bez zwłocz nie na żą da nie uży cza ją ce -
go. Jest to cie ka wy przy kład umo wy, któ ra w swych podsta wo wych
za ło że niach prze trwa ła do dzi siaj, ma cha rak ter ra czej grzecz no ścio -
wy i jest chęt nie sto so wa na, przy czym nie prze no si ani nie ge ne ru -
je ty tu łu praw ne go. 

Jed nym z kry te riów po zwa la ją cych na usta le nie, że rze czy wi sta
wo la stron po zwa la na okre śle nie da nej umo wy ja ko pre ka rium, jest
czas je go obo wią zy wa nia. Na le ży pod kre ślić, że je dy nym wa run kiem
od no szą cym się do cza su obo wią zy wa nia umo wy był wa ru nek
zwro tu przed mio tu umo wy na każ de we zwa nie i tyl ko w tym kon -
tek ście pre ka rium ro zu mieć na le ży ja ko tym cza so we. Czas trwa nia
pre ka rium nie był bo wiem ści śle okre ślo ny.

Pod su mo wa nie
Ty tuł praw ny do lo ka lu po sia da my, gdy na pod sta wie ja kiejś

umo wy lub pra wo moc ne go roz strzy gnię cia upraw nio ne go or ga nu
ma my upraw nie nie do ko rzy sta nia z nie ru cho mo ści. Kwe stia mo cy
na sze go ty tu łu praw ne go wzglę dem in nych osób za le ży już od na -
tu ry sa me go pra wa da ją ce go nam moż li wość ko rzy sta nia z rze czy.
Jest to jed nak że od ręb ne za gad nie nie, wy kra cza ją ce po za skrom ne
ra my ni niej sze go ar ty ku łu.

Do mi nik M. Ka bat peł ni słu˝ b´ w Biu rze Lo gi sty ki KG PSP

Pre zy dent RP An drzej Du da 8 stycz nia od zna czył mł. ogn. Mi cha ła
Kop kę Krzy żem Za słu gi za Dziel ność. Stra żak z My sło wic ura to wał
na służ bie pię cio let nią dziew czyn kę za ata ko wa ną przez agre syw ne -
go psa. Oprócz nie go Me da la mi za Ofiar ność i Od wa gę od zna czo ne
zo sta ły 42 oso by.

– Krzy że Za słu gi za Dziel ność i Me da le za Ofiar ność i Od wa gę są po to,
aby w sym bo licz ny spo sób pod kre ślić wy jąt ko wość tych lu dzi, któ rzy 
pa trzą ina czej na ota cza ją cą ich rze czy wi stość, któ rzy ma ją w so bie ja -
kiś im puls – mó wił pod czas uro czy sto ści An drzej Du da, wska zu jąc, że
to dom wy cho wu je do te go, aby nieść po moc dru gie mu czło wie ko -
wi, aby dru gie go czło wie ka do strze gać.

Mi chał Kop ka peł ni służ bę w Ko men dzie Miej skiej Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w My sło wi cach od 11 lat. Ma za so bą nie je den wy ma -
ga ją cy wy jazd do ak cji, jed nak te go praw do po dob nie nie za po mni 
ni gdy. Zo stał za dys po no wa ny do otwar cia miesz ka nia, w któ rym prze -
by wa ła star sza ko bie ta, za mknię ta z psem ra sy bul te rier.

Po otwar ciu okna przez star szą ko bie tę agre syw ny pies wy do stał
się na ze wnątrz i za ata ko wał 5-let nią dziew czyn kę, któ ra znaj do wa ła
się w po bli żu. Rzu cił się na nią, prze wró cił na zie mię i za ci snął szczę ki
na jej gło wie.

Tyl ko dzię ki od wa dze Mi cha ła Kop ki nie do szło do tra ge dii. Bez wa -
ha nia rzu cił się na psa, unie ru cha mia jąc go swo im cia łem i sta ra jąc się
uwol nić gło wę dziec ka z uści sku szczę k. Po chwi li uda ło mu się to
i dziew czyn kę prze jął ze spół ra tow nic twa me dycz ne go.

– Je cha li śmy tam na zu peł nie in ną in ter wen cję, a ta wy szła przy pad -
kiem, ale wie dzie li śmy, że po trzeb na jest po moc, więc bez wa ha nia jej
udzie li li śmy. Ta na gro da jest nie tyl ko dla mnie. Każ dy z mo ich ko le gów
ze służ by za cho wał by się na mo im miej scu tak sa mo. Ja po pro stu by łem
w tym mo men cie naj bli żej* – opo wia da mł. ogn. Mi chał Kop ka.

Je go po sta wa jest god na po dzi wu i na śla do wa nia. Mi mo za szczy -
tu, któ re go do stą pił, we dług prze ło żo nych po zo sta je skrom nym chło -
pa kiem, nie odma wia ją cym po mo cy ko le gom.

TB

* R. No sal, Ślą scy stra ża cy nie bo ją się ni cze go, https://tvs. pl/in for ma cje/sla scy -strazacy-
nie-boja-sie-niczego -naj dziel niej si -do sta li -dzi siaj -spe cjal ne -od zna cze nia/ [da ta do stę pu:
17.02.2020].
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stat nie kil ka na ście lat to czas dy -
na micz ne go roz wo ju środ ków
ma so we go prze ka zu. Prze łom

na stą pił w la tach 2001-2008 r., kie dy to po -
wsta wa ły pierw sze te le wi zje in for ma cyj ne
(2001 r. – TVN 24, 2007 r. – TVP INFO, 2008 r. 
– Pol sat News) i za czę to ma so wo two rzyć in -
for ma cyj ne por ta le in ter ne to we (lo kal ne
i ogól no pol skie).

Po nad to na ryn ku po ja wi ły się smart fo -
ny – wy po sa żo ne w ka me rę i apa rat fo to gra -
ficz ny z do stę pem do in ter ne tu. Spo wo-
do wa ło to, że ko mu ni ka cja do ty czą ca po ża -
rów, wy pad ków dro go wych czy gwał tow -
nych zja wisk po go do wych sta ła się bar dzo
dy na micz na oraz wią że się z du żym za po -
trze bo wa niem na in for ma cje od służb ra tun -
ko wych – nie mal 24 godz. na do bę, sie dem
dni w ty go dniu. 

Obec ność Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
wo je wódz twa ma zo wiec kie go w me diach
spo łecz no ścio wych wią za ła się z po trze bą
wy ko rzy sta nia no wych ka na łów ko mu ni ka cji
ze spo łe czeń stwem i przed sta wi cie la mi środ -
ków ma so we go prze ka zu. Pro fi le na Fa ce bo -
oku, Twit te rze i w ser wi sie YouTu be po wsta ły
w po ło wie 2013 r. Po mo gła w tym wy mia -
na do świad czeń z rzecz ni ka mi pra so wy mi
współ dzia ła ją cych ze stra żą po żar ną służb
i in sty tu cji z po zio mu wo je wódz kie go oraz
ogól no pol skie go. De cy zja o utwo rze niu pro -
fi li Ko men dy Wo je wódz kiej PSP w War sza-
wie w me diach spo łecz no ścio wych za pa dła
w kon tek ście uno wo cze śnie nia jej ar cha icz -
nej wów czas stro ny in ter ne to wej, znaj du ją cej
się pod ad re sem www.ma zow sze.straz.pl.
Stro na ta po wsta ła w 2007 r. i w 2013 r. nie
przy sta wa ła do no wo cze snych stan dar dów
gra ficz nych oraz funk cjo nal nych.

Re gu la cje do ty czą ce pra cy 
ofi ce ra pra so we go
Nie eta to wy ofi cer pra so wy KW PSP

w War sza wie re ali zu je po li ty kę in for ma cyj -
ną na pod sta wie do ku men tu „Za sa dy
współ pra cy jed no stek ksrg ze środ ka mi
ma so we go prze ka zu za twier dzo ny mi przez
ko mendan ta głów ne go PSP w 2012 r.” (zo -
sta ły wpro wa dzo ne w ży cie roz ka zem ko -
men dan ta głów ne go PSP w 2013 r.). Na le ży
zwró cić uwa gę, że do ku ment ten kon cen -
tru je się na po dzia le kom pe ten cji w za kre -
sie współ pra cy z mass me dia mi pod czas
ak cji ra tow ni czo -ga śni czych. Na dal nie ure -
gu lo wa no kwe stii stra te gii ko mu ni ka cyj nej
do ty czą cej ob sza rów sze ro ko ro zu mia ne go
bez pie czeń stwa, tzw. pre wen cji spo łecz nej
(po ża ry miesz kań, za tru cia tlen kiem wę gla,
po ża ry traw, la sów itp.), ostrze ga nia lud no -
ści o za gro że niach ze stro ny sił na tu ry (bu -

rze i hu ra ga ny, po wo dzie), kwe stii pro mo -
wa nia PSP w kontekście np. wstą pie nia
do służ by, spor tu po żar ni cze go, hi sto rii
i tra dy cji, za ku pów no wo cze sne go sprzę tu
po żar ni cze go czy uro czy sto ści po żar ni -
czych. 

In nym po moc nym w pra cy ofi ce ra pra so -
we go PSP do ku men tem mo że być pro ce -
du ra „Za sa dy współ dzia ła nia kie ru ją ce go
dzia ła niem ra tow ni czym, szta bu lub sta no -
wi ska kie ro wa nia ze środ ka mi ma so we go
prze ka zu”, za war ta w wo je wódz kim pla nie
ra tow ni czym, któ ra opi su je okre ślo ne dzia -
ła nia i ich wy ko naw ców:
� na eta pie przy go to waw czym,
� na eta pie wy stą pie nia symp to mów sy tu -
acji kry zy so wej,
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Przyjrzyjmy się, jak robi to Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.
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Profil KW PSP w Warszawie na Facebooku



� w trak cie sy tu acji kry zy so wej (m.in. po -
wo ła nie kry zy so we go ze spo łu pra so we go),
� po za koń cze niu fa zy re ago wa nia w sy tu -
acji kry zy so wej (ana li za i wy cią ga nie wnio -
sków).

Me dia spo łecz no ścio we
Ofi cer pra so wy naj czę ściej kon tak tu je

się z dzien ni ka rza mi przez służ bo wy te le -
fon (uma wia jąc spo tka nia w stu dio lub na -
gra nia do ka me ry w sie dzi bie jed no stek
PSP) lub za po mo cą e -ma ili. Wy ko rzy stu je
też stro nę in ter ne to wą www.straz.pl (pu bli -
ku jąc in for ma cje o bie żą cych wy da rze -
niach), a tak że me dia spo łecz no ścio we
(sprzę żo ne ze stro ną in ter ne to wą, na któ rej
moż na zna leźć od no śni ki do po szcze gól -
nych ar ty ku łów).

Ko men da Wo je wódz ka PSP w War sza wie
ma trzy pro fi le w me diach spo łecz no ścio -
wych: Fa ce bo ok, YouTube i Twit ter.

Każ dy z nich ma in ną funk cjo nal ność
i nie co in ną gru pę użyt kow ni ków. Świet nie
się uzu peł nia ją, po nie waż umoż li wia ją od -
mien ne for my do ku men to wa nia dzia łal no -
ści ma zo wiec kich stra ża ków i in for mo wa nia
o spra wach zwią za nych z sze ro ko ro zu mia -
nym bez pie czeń stwem. 

YouTube po zwa la na pre zen ta cję ma te -
ria łów fil mo wych wy ko na nych przez funk -
cjo na riu szy KW PSP w War sza wie w for mie
fil mów edu ka cyj nych lub np. na grań z ćwi -
czeń i uro czy sto ści po żar ni czych or ga ni zo -
wa nych przez ma zo wiec kich stra ża ków.
Stro na in ter ne to wa www.straz.pl ma funk -
cję wy świe tla nia fil mów lin ko wa nych z por -
ta lu YouTube, np. w dzia le „Ak tu al no ści” lub
„Bądź bez piecz ny”.

Naj bar dziej po pu lar ny por tal spo łecz no -
ścio wy – Fa ce bo ok wy róż nia się moż li wo -
ścią re da go wa nia dłu gich wpi sów oraz
two rze niem ga le rii zdjęć lub emi sji fil mów,
a tak że nada wa nia re la cji na ży wo – to świet -
ne uzu peł nie nie stro ny in ter ne to wej. Jed ną
z naj waż niej szych funk cji Fa ce bo oka jest in -
te rak cja z użyt kow ni ka mi, któ rzy mo gą ko -
men to wać da ne wy da rze nie oraz wy sta wiać
wła sną oce nę za po mo cą laj ków, czy li „lu -
bię – nie lu bię” wia do mo ści za miesz cza nych
na pro fi lu KW PSP w War sza wie.

Twit ter to por tal spo łecz no ścio wy bar -
dzo po pu lar ny wśród osób pu blicz nych,
w tym przed sta wi cie li me diów, in sty tu cji
pań stwo wych oraz po za rzą do wych, a tak że
ce le bry tów i lu dzi po li ty ki. Jest jed nym z naj -
czę ściej cy to wa nych przez mass me dia por -
ta li spo łecz no ścio wych. Obec nie sta no wi

waż ne źró dło in for ma cji wy ko rzy sty wa nych
przez przed sta wi cie li pra sy, któ rzy za miesz -
cza ją wpi sy na te mat bie żą cych wy da rzeń
na swo ich ka na łach in for ma cyj nych. Tym, co
wy róż nia Twit te ra, jest ogra ni cze nie licz by
zna ków wia do mo ści do 280. Po nad to Twit -

ter, po dob nie jak Fa ce bo ok, po zwa la na za -
miesz cze nie zdjęć lub fil mów na gra nych
za po mo cą te le fo nu ko mór ko we go z miej -
sca, w któ rym się znaj du je my – to naj waż -
niej sza funk cja me diów spo łecz no ścio wych:
re la cjo no wa nie i ko men to wa nie wy da rzeń
on li ne w cza sie rze czy wi stym. 

Me dia spo łecz no ścio we da ją wie le moż -
li wo ści w ko mu ni ko wa niu się ze spo łe czeń -
stwem z uwa gi na in te rak cję po mię dzy
użyt kow ni ka mi bę dą cy mi świad ka mi po ża -
ru lub wy pad ku oraz oso ba mi, któ re szu ka -
ją in for ma cji na te mat da ne go wy da rze nia.
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Jest to klu czo wa funk cja i tak na praw dę isto -
ta me diów spo łecz no ścio wych, czy li na tych -
mia sto wa ko mu ni ka cja z wy bra ną gru pą
użyt kow ni ków oraz po szu ki wa nie ma te ria -
łów zdję cio wych, fil mów i in for ma cji na in -
te re su ją ce użyt kow ni ka te ma ty. Stro ny
in ter ne to we in sty tu cji pu blicz nych naj -
czę ściej nie umoż li wia ją po dob nej in te -
rak cji, więc nie dzi wi two rze nie kont
w me diach spo łecz no ścio wych. Pro fi le
in sty tu cji lub osób w me diach spo łecz -
no ścio wych da ją szan sę na prze sy ła nie
spraw dzo nych i wia ry god nych in for ma -
cji, pre zen ta cję sta no wi ska w da nej 
spra wie albo wiadomości do ty czą cych
kon kret ne go wy da rze nia. Jest to o ty le
istot ne, że w do bie du że go za po trze bo -
wa nia na in for ma cję ze stro ny środ ków
ma so we go prze ka zu w bar dzo pro sty
spo sób moż na wy ra zić swo je sta no wi -
sko lub spro sto wać po ja wia ją ce się nie -
praw dzi we wia do mo ści i spe ku la cje.
In for mo wa nie za po mo cą kont spo łecz -
no ścio wych na le ży trak to wać ja ko uzu -
peł nie nie tra dy cyj nych form ko mu-
ni ka cji, ale też nie moż na ba ga te li zo wać
ich ro li. Co wię cej, wska za ne jest, aby in -
sty tu cje pu blicz ne, w mia rę wła snych
moż li wo ści, by ły ak tyw ne rów nież na
tym po lu, roz wi ja jąc ko lej ny ob szar sze ro ko
ro zu mia nej stra te gii ko mu ni ka cyj nej.

Przy kład: wy ko rzy sta nie 
Twit te ra 
Pro fil Ko men dy Wo je wódz kiej PSP w War-

sza wie ma za za da nie w szyb ki i przy stęp -
ny spo sób prze ka zy wać użyt kow ni kom
(ob ser wu ją cym pro fil) in for ma cje na te mat
dzia łań ma zo wiec kich stra ża ków. Wpi sy
na Twit te rze w du żej mie rze do da je się
za po mo cą te le fo nu ko mór ko we go i jest to
jed na z naj więk szych za let me diów spo -
łecz no ścio wych. Do da wa nie ar ty ku łów na
stro nie in ter ne to wej www.straz.pl wy ma ga
pra cy przy kom pu te rze sta cjo nar nym, co
znacz nie za wę ża moż li wość szyb kie go in -
for mo wa nia w sy tu acjach kry zy so wych, np.
prze ka za nia ko mu ni ka tu o prze bie gu ak cji,
licz bie po szko do wa nych czy prze sy ła nia
zdjęć z miej sca ak cji.

In for ma cje pu bli ko wa ne na por ta lach
spo łecz no ścio wych co do za sa dy są krót kie
i mo gą za wie rać np. zdję cie opi sy wa ne go
wy da rze nia, link do stro ny in ter ne to wej,
a tak że być opa trzo ne tzw. ha sh ta giem, któ -
ry jest czymś w ro dza ju za kład ki przy po rząd -
ko wu ją cej da ny post do okre ślo ne go wąt ku

te ma tycz ne go – np. #StrażPożarna, #Dzień
Strażaka, #CzujkaNaStrażyTwojegoBezpie-
czeństwa, #StopPożaromTraw, #Bezpie-
czneFerie, #BezpieczneWakacje, #Czujka
Dymu, #CzujkaCzadu.

Za kres pu bli ko wa nych in for ma cji jest
dość sze ro ki – od bie żą cych in ter wen cji
przez po ra dy z za kre su bez pie czeń stwa,
ostrze że nia i ko mu ni ka ty po go do we, uro -
czy sto ści po żar ni cze, sport po żar ni czy, hi sto -
ria i tra dy cje itp. Po sty w me diach spo łe-
cz no ścio wych do peł nia ją dzia łal ność in for -
ma cyj ną re ali zo wa ną za po mo cą stro ny in -
ter ne to wej KW PSP w War sza wie, ale tak że
wza jem nie się z nią uzu peł nia ją, np. przez
po da nie w twe ecie lin ku do ar ty ku łu w dzia -
le „Ak tu al no ści” lub dzia łu „Po ra dy” na stro -
nie www.straz.pl. 

A oto przy kła dy in for ma cji umiesz cza -
nych na pro fi lu KW PSP w War sza wie.
� ćwi cze nia ra tow ni cze,
� bie żą ce wy da rze nia, 
� ko mu ni ka ty, ostrze że nia (np. do ty czą ce
gwał tow nych zja wisk at mos fe rycz nych lub
stop ni za gro że nia po ża ro we go) – tra fia ją
do oby wa te li bez po śred nio lub za po mo cą
mass me diów (wy ko rzy stu ją cych da ne za -
war te w opu bli ko wa nych ko mu ni ka tach);
� in for ma cje o uro czy sto ściach po żar ni -
czych – to for ma za pro sze nia na uro czy sto -
ści, umoż li wia po da nie ich lo ka li za cji,
go dzi ny roz po czę cia i pre zen ta cję har mo no -
gra mu; waż ne, by in for ma cje o wy da rze niu

opu bli ko wać z kil ku dnio wym wy prze dze -
niem, dzię ki te mu za pro sze nie do trze do
szer sze go gro na osób;
� re la cje z wy da rzeń ta kich jak ape le, za wo -
dy spor to we lub ćwi cze nia – po sty za wie ra -

ją ce zdję cia i opis mo gą po ja wiać się
jesz cze w trak cie da ne go wy da rze nia,
w cza sie rze czy wi stym lub w kil ka, kil ka -
na ście go dzin póź niej;
� pod su mo wa nia in ter wen cji ma zo -
wiec kich stra ża ków – pre zen to wa ne są
okre so we sta ty sty ki, np. po wy stą pie niu
hu ra ga no wych wia trów i ulew nych
desz czy, to in for ma cje po żą da ne przez
środ ki ma so we go prze ka zu oraz oby wa -
te li, któ rzy do wia du ją się o ska li znisz -
czeń i stop niu za an ga żo wa nia służb
ra tow ni czych; 
� bie żą ce in ter wen cje – to ich do ty czy
więk szość in for ma cji na Twit te rze KW
PSP w War sza wie, prze ka zy wa ne in for -
ma cje do cie ra ją do środ ków ma so we go
prze ka zu; ta kie wpi sy po ka zu ją rów nież,
że na miej scu dzia ła ją służ by i sy tu acja
jest pod kon tro lą; in for ma cja o po ża rach
oraz za tru ciach tlen kiem wę gla czę sto
jest uzu peł nia na ha szta giem #Czujka
Dymu #CzujkaCzadu lub na zwą kam pa -
nii in for ma cyj nej #CzujkaNaStrażyTwo-

jegoBezpieczeństwa – sta no wi to ele ment
edu ka cyj ny wia do mo ści; 
� kam pa nie spo łecz ne PSP, np. „STOP 
po ża rom traw”;
� re la cje „na ży wo” z or ga ni zo wa nych
przed się wzięć – jed ną z funk cji Twit te ra jest
prze ka zy wa nie re la cji wi deo z da ne go miej -
sca, co mo że być wy ko rzy sta ne pod czas
brie fin gów pra so wych, uro czy sto ści, wy kła -
dów, ćwi czeń etc.; dzię ki te mu zwięk sza my
licz bę osób, któ re bra ły udział w wy da rze niu. 

Twit ter mo że peł nić rów nież istot ną funk -
cję in for ma cyj ną pod czas po waż nych ka ta -
strof, któ re tra fia ją na głów ne pa ski in for-
ma cyj ne sta cji te le wi zyj nych i por ta li in ter -
ne to wych. Wów czas da na for ma cja czy in -
sty tu cja mo że re la cjo no wać prze bieg
dzia łań, prze ka zy wać istot ne in for ma cje, np.
o ko lej nych po szko do wa nych czy miej scu
i go dzi nie roz po czę cia brie fin gu pra so we go
lub spo tka nia szta bu kry zy so we go, sta jąc się
tym sa mym głów nym źró dłem in fo ma cji
o sy tu acji kry zy so wej.

mł. bryg. Karol Kierzkowski jest oficerem
prasowym mazowieckiego komendanta

wojewódzkiego PSP
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zcze gól nie cie ka wy etap w hi sto rii ja -
poń skie go po żar nic twa przy pa da
na po czą tek XVII w. Wów czas kraj roz -

bi ty po mię dzy kla ny oraz wła ści cie li ziem -
skich zjed no czo ny zo stał przez sio gu nów
z ro du To ku ga wa. 

Kłót nie i po ża ry to kwia ty 
Edo [1]
Za gro że nie po ża ro we w mia stach

i na wsiach Ja po nii od da je sy tu acja w mie -
ście Edo (obec nie To kio). Na po cząt ku XVII w.
Edo sta ło się ad mi ni stra cyj ną sto li cą kra ju.
Swo ją re zy den cję mie li tu sio gu ni z ro du To -
ku ga wa, mu sie li tu rów nież za miesz ki wać
okre so wo da imyo oraz sa mu ra jo wie za leż ni
od swych pa nów feu dal nych. 

Za bu do wa mia sta by ła bar dzo cia sna.
Wśród ma te ria łów bu do wlanych do mi no -
wa ło drew no oraz pa pier. Do my kry to strze -
chą. Sto so wa ny bu du lec oraz obec ność
sil nych wia trów mon su no wych po wo do wa -
ły bar dzo szyb kie roz prze strze nia nie się po -
ża ru. Do dat ko wym czyn ni kiem stwa rza -
ją cym re al ne za gro że nie dla bez pie czeń stwa
po ża ro we go by ła spe cy ficz na kul tu ra w Kra -
ju Kwit ną cej Wi śni. Licz ne spo ry ro do we, in -
try gi mię dzy da imyo, głę bo kie po czu cie
ho no ru – to wszyst ko po wo do wa ło, że na -
wet naj mniej szy spór sta no wił pre tekst
do pod pa le nia wła sno ści wro ga. War to do -
dać, że w okre sie rzą dów ro du To ku ga wa

Edo znacz nie zwięk szy ło swo ją po pu la cję
[2]. Wo bec po wyż szych fak tów przy sło wie
„kłót nie i po ża ry to kwia ty Edo” na bie ra no -
we go zna cze nia. Znisz cze nia po ża ro we ne -
ga tyw nie od bi ja ły się na go spo dar ce i spo-
ko ju spo łecz nym. 

Sio gu ni ro zu mie li zna cze nie bez pie czeń -
stwa po ża ro we go. W 1650 lub 1658 r. utwo -
rzo no jo bi ke shi. For ma cja ta zor ga ni-
zo wa na zo sta ła w dziel ni cach sa mu ra jów.
W jej skład wcho dzi li za wo do wi stra ża cy.
Jed nost ka zor ga ni zo wa na by ła w od dzia ły,
któ rych licz ba wa ha ła się od 4 do 15 i uza leż -
nio na by ła od moż li wo ści fi nan so wych sio -
gu na. Jed nost ki sta cjo no wa ły w do mach
sa mu ra jów, w któ rych do bu do wa no spe cjal -
ne wie że ob ser wa cyj ne, roz miesz czo ne
w stra te gicz nych punk tach mia sta. Do dat ko -
wo jo bi ke shi w Edo mie li być wspie ra ni przez
stra ża ków de le go wa nych przez da imyo. 

Wiel ki po żar Edo i je go 
kon se kwen cje
2 mar ca 1657 r. wy buchł naj więk szy po -

żar w hi sto rii To kio, bę dą cy też jed ną z naj -
więk szych ka ta strof w hi sto rii Ja po nii. Wiel ki
Po żar Me ire ki trwał dwa dni i po chło nął ży -
cie po nad 100 tys. osób. 

Ów cze sna ja poń ska tak ty ka wal ki z po ża -
rem za kła da ła w głów nej mie rze roz bie ra nie
bu dyn ków na dro dze ognia. Stra ża cy uzbro -
je ni w róż ne ro dza je bo sa ków oraz dra bi ny

do słow nie roz ry wa li lek kie kon struk cje do -
mów. Dzia ła nia ga śni cze pro wa dzo no za po -
mo cą ma ło wy daj nych pomp ręcz nych.
Do dat ko wym utrud nie niem był ogra ni czo -
ny do stęp do wo dy. Sil ne wia try mon su no -
we spra wi ły, że po żar bar dzo szyb ko po -
chło nął pra wie 70 proc. mia sta. 

Ska la znisz czeń wy mu si ła zmiany ma ją ce
po pra wić stan ochro ny prze ciw po ża ro wej.
Wpro wa dzo no na kaz sto so wa nia ma te ria -
łów bu dow la nych o pod wyż szo nej od por -
no ści ognio wej. Da chy bu dyn ków za czę to
kryć drew nia ną da chów ką. Zmie nio no roz -
pla no wa nie prze strzen ne mia sta. Uli ce zo -
sta ły znacz nie po sze rzo ne, a kwar ta ły
miesz kal ne od dzie la no pu sty mi prze strze -
nia mi, na któ rych urzą dza ne by ły ogro -
dy – mia ło to na ce lu ogra ni cze nie w ra zie
po trze by roz prze strze nia nia się ognia. Za -
ostrzo no rów nież pra wo daw stwo w sto sun -
ku do pod pa la czy. Oso by uję te przy pró bie
pod pa le nia pa lo no żyw cem. Zle ce nio daw -
cy pod pa leń ka ra ni by li tak sa mo, jak pod -
pa la cze. Je że li pod pa la czem zle ce nio daw cą
był sa mu raj, ści na no mu gło wę. Cia ło pod -
pa la cza sa mu ra ja prze zna cza no do te sto wa -
nia ja ko ści mie czy (sic!). 

Ko lej ny krok w roz wo ju po żar nic twa
w Ja po nii sta no wi ło po wo ła nie w 1718 r.
ma chi hi ke shi. By ła to jed nost ka prze zna czo -
na do ochro ny prze ciw po ża ro wej te re nów
za miesz ka nych przez miesz czan. W 1723 r.
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ist nia ło 48 od dzia łów. W ich skład wcho dzi li
za rów no stra ża cy za wo do wi, jak i ochot ni cy.
Ma chi hi ke shi nie mie li pra wa do dzia łań
w ob sza rze za miesz ka nym przez sa mu ra jów,
te re ny te by ły re jo nem dzia ła nia jo bi ke shi.
Oby dwie for ma cje cie szy ły się wiel kim pre -
sti żem. Po dzi wia no od wa gę stra ża ków oraz
ich akro ba tycz ne zdol no ści. Jed no cze śnie
stra ża cy uwa ża ni by li za lu dzi draż li wych
i nie stro nią cych od al ko ho lu. Zna ne są przy -
pad ki bó jek, w któ rych uczest ni czy ły ca łe
od dzia ły stra ża ków. Człon ko wie stra ży po -
żar nych czę sto ta tu owa li swo je cia ła na znak
przy na leż no ści do for ma cji. 

Umun du ro wa nie stra ża ków skła da ło się
z sze ro kie go ka pe lu sza, bo ga to zdo bio nej
kurt ki, rę ka wic i spodni. Wie lo war stwo we
ba weł nia ne kurt ki zdo bio ne by ły w cha rak -
te ry stycz ne wzo ry, od róż nia ją ce po szcze gól -
ne od dzia ły od sie bie. Rów nież rę ka wi ce
i spodnie wy ko ny wa no z wie lo war stwo wej
gru bej ba weł ny. Przed wej ściem w stre fę od -
dzia ły wa nia wy so kiej tem pe ra tu ry stra ża cy
po le wa li się wo dą w ce lu za pew nie nia lep -
szej ochro ny ter micz nej. Każ dy od dział miał
swój nie po wta rzal ny sztan dar. For ma cje stra -
ża ków stop nio wo się roz ra sta ły. W 1738 r.
mo wa jest o 11 tys. stra ża ków, na to miast
w 1850 r. już 24 tys.

Era Me iji
W 1868 r. Ja po nia roz po czę ła okres prze -

mian, któ ry do pro wa dził do zmo der ni zo wa -
nia kra ju. Ist nie ją cy 200 lat sio gu nat zo stał
oba lo ny. Peł nią cy do tych czas ro lę ma rio-
net ki ce sarz prze jął wła dzę w swo je rę ce. 

Mo der ni za cja ob ję ła rów nież straż po żar ną.
For ma cję jo bi ke shi, ja ko zło żo ną z sa mu ra -
jów, wchło nę ły struk tu ry woj sko we. Wie le
wska zu je na to, że jo bi ke shi sta li się czę ścią
sfor mo wa nej w 1867 r. Gwar dii Im pe rial nej. 

Na po cząt ku ery Me iji for ma cją, na któ rej
opie ra no ochro nę prze ciw po ża ro wą w Edo,
a praw do po dob nie i w ca łej Ja po nii, by li ma -
chi hi ke shi. W 1878 r. ma chi hi ke shi prze kształ -
co no w sho bo -gu mi. No wa for ma cja opar ta
by ła na po mo cy są siedz kiej i sta no wi ła jed -
nost kę ty po wo ochot ni czą. Po za mia sta mi
za czę to for mo wać jed nost ki sho bo -gu mi
na te re nach wiej skich. 

Po czą tek XX w.
Sil nie roz wi ja ją ce się go spo dar czo pań -

stwo wkro czy ło agre syw nie na are nę mię -
dzy na ro do wą. Zwy cię stwa w wal kach
z Chi na mi, po ko na nie wojsk ro syj skich
w woj nie ro syj sko -ja poń skiej (1904-1905),
udział w I woj nie świa to wej po stro nie alian -
tów spo wo do wa ły znacz ny wzrost te ry to -
rial ny oraz uczy ni ły z Nip po nu po tę gę na
te re nie Pa cy fi ku. Po mi mo po cząt ko we go
roz ma chu w dzie dzi nie po żar nic twa na stą -
pi ła pew na sta gna cja. Prze pi sy prze ciw -
poża ro we nie by ły ści śle prze strze ga ne.
Jed nost ki stra ży po żar nych nie mia ły pra wa
na kła da nia kar za ich nie prze strze ga nie. 
Bu dow nic two da lej opar te by ło na drew nie
i pa pie rze. Sły ną cy z ogrom nej od wa gi ja -
poń scy stra ża cy by li sła bo wy po sa że ni. Pew -
ną licz bę sa mo cho dów z pom pa mi (głów -
nie mar ki Ford) spro wa dzo no w la tach 20.
z USA. Dzia ła nia na wy so ko ści pro wa dzo no

za po mo cą prze no śnych dra bin zro bio nych
z bam bu sa, dzia ła nia ga śni cze opie ra ły się
głów nie na pom pach ręcz nych, a nie rzad ko
po pro stu na wia drach. 

Za je dy ny po zy tyw moż na uznać sta le ro -
sną cą licz bę jed no stek ochot ni czych i za wo -
do wych. W 1918 r. rząd utwo rzył jed nost ki
za wo do we opła ca ne z fun du szy pań stwo -
wych. Roz miesz czo no je w naj więk szych
mia stach, czy li w To kio, Osa ce, Yoko ha mie,
Na goi, Ky oto i Ko be. 

II woj na świa to wa
La ta 30. to okres co raz agre syw niej szej po -

li ty ki Ce sar stwa. W 1940 r. Ja po nia wraz III Rze -
szą i Wło cha mi utwo rzy ła tzw. Oś. Kul mi na -
cją agre syw nej po li ty ki Ce sar stwa był atak
na USA, któ ry na stą pił 7 grud nia 1941 r. 
Kie dy głów ne wy spy Ja po nii zna la zły się 
w za się gu bom bow ców stra te gicz nych USA,
po ja wi ło się re al ne za gro że nie bom bar do wa -
nia mi. Tym cza sem bu dow nic two ja poń skie
w sfe rze miesz kal nej da lej opar te by ło
na drew nie i pa pie rze, a fa bry ki i za kła dy zbro -
je nio we ulo ko wa ne w mia stach ota cza ły gę -
sto za lud nio ne kwar ta ły miesz kal ne. 

W mar cu 1945 r. bom bow ce USA roz po -
czę ły na lo ty na naj więk sze mia sta Ja po nii.
Ja poń ska straż po żar na by ła nie przy go to -
wa na do za da nia, któ re przed nią sta nę ło.
Gę stość ob cią że nia ognio we go miast by ła
bar dzo du ża. Ga sze nie ogrom nych ob sza -
rowo po ża rów po wsta ją cych po bom bar -
do wa niach wy ma ga ło do bre go sprzę tu
i za opa trze nia w wo dę. Za rów no jed ne go,
jak i dru gie go Ja poń czy kom bra ko wa ło.

Po za jed nost ka mi za wo do wy mi w wiel -
kich mia stach do wal ki z po ża ra mi sta wa ła
wspo mnia na wcze śniej for ma cja ochot ni cza
sho bo -gu mi oraz jed nost ki wspie ra ją ce po li -
cji i stra ży po żar nej. W skład tych ostat nich
wcho dzi li tak że ucznio wie szkół śred -
nich – ich służ bę oce nia no wy so ko. Na 201
stra ża ków, któ rzy zgi nę li w cza sie dzia łań ga -
śni czych pod czas bom bar do wań To kio,
20 proc. sta no wi li ci mło dzi lu dzie. 

W 1943 r. straż po żar na w To kio po sia da -
ła 280 po jaz dów ga śni czych wy po sa żo nych
w au to pom py bądź prze wo żą cych mo to -
pom py. W 1945 r. stan ten zo stał zwięk szo -
ny do 1117 po jaz dów (spro wa dzo no je
z mniej szych miej sco wo ści i za adap to wa no
po jaz dy cy wil ne). Sła bo wy po sa żo ne jed -
nost ki mu sia ły sta wić czo ło ame ry kań skiej
ofen sy wie ognio wej. Śmier tel ność pod czas
ak cji by ła wy so ka. Naj gor sze bom bar do wa -
nie, ja kie go do zna ło To kio, mia ło miej sce
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To kio po bom bar do wa niu ognio wym z mar ca 1945 r. 
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w no cy z 9 na 10 mar ca 1945 r. Do szczęt ne -
mu spa le niu ule gło 4100 ha po wierzch ni
mia sta. Bu rza ognio wa, któ ra roz pę ta ła się
na sku tek bom bar do wa nia, po chło nę ła ży -
cie od 72 tys. do 84 tys. osób [3]. 

Po woj nie
Po za koń cze niu dzia łań zbroj nych Ja po -

nia zna la zła się w stre fie oku pa cji ame ry-
kań skiej. Roz po czę to pro ces prze mian
ustro jo wych i go spo dar czych, któ ry uczy nił
z Ja po nii jed ną z naj więk szych po tęg go spo -
dar czych świa ta. Zmia ny do tknę ły rów nież
ja poń skie po żar nic two. W 1953 r. rząd cen -
tral ny roz po czął pro ces do fi nan so wy wa nia
władz lo kal nych w ce lu po pra wy ochro ny
prze ciw po ża ro wej. Naj waż niej szym za da -
niem by ło zmo to ry zo wa nie jed no stek, które
miało zwiększyć ich mo bil no ść i szyb ko ść
dzia ła nia. W la tach 60. Na ro do wa Agen cja
Ochro ny Prze ciw po ża ro wej wpro wa dzi ła stan -
da ry za cję wy po sa że nia i wy szko le nia. W za -
kres dzia łań stra ży po żar nych wpro wa dzo no
rów nież wal kę z klę ska mi ży wio ło wy mi. 

W 1973 r. po raz pierw szy od za koń cze -
nia woj ny od no to wa no spa dek licz by po ża -

rów w ska li kra ju. W 1986 r. utworzo na zo sta -
ła Ja poń ska Gru pa Po szu ki waw czo -Ra to-
w ni cza prze zna czo na do dzia łań po za 
gra ni ca mi kra ju. Od 1995 r. w Ja po nii ist nie -
ją „gru py szyb kie go re ago wa nia stra ży 
po żar nej”. Jed nost ki te wy zna czo ne są
do wspar cia jed no stek w są sied nich pre fek -
tu rach w wy pad ku klęsk ży wio ło wych.
Od 1947 r. ob ser wo wa ny jest wzrost li czeb -
no ści Kor pu su Ochot ni czych Stra ży Po żar -
nych. Ich ro la w sys te mie ochro ny prze -
ciw po ża ro wej Ja po nii jest bar dzo du ża. 

W 2011 r., po trzę sie niu zie mi z 11 mar ca,
na po moc po szko do wa nym ru szy ły jed nost -

ki za wo do we i ochot ni cze. W wy ni ku tsu na -
mi, któ re na stą pi ło póź niej, ży cie stra ci ło
254 człon ków Kor pu su Ochot ni czych Stra ży
Po żar nych. Stra ża cy ci zgi nę li pod czas pro -
wa dze nia dzia łań ra tow ni czych. 

W 2001 r. Na ro do wa Agen cja Ochro ny
Prze ciw po ża ro wej przy ję ła na zwę Fi re and 
Di sa ster Ma nag ment Agen cy i wcho dzi
w skład ja poń skie go MSW. Do za dań ja poń -
skiej stra ży po żar nej na le ży rów nież wspo -
ma ga nie in nych służb pod czas zda rzeń
w licz nych w tym kra ju elek trow niach ato mo -
wych.

Li te ra tu ra do st´p na u au to ra

mł. kpt. Michał Boral słu˝y w CS PSP
w Cz´stochowie w Wydziale Kompanii
Szkolnych i Zabezpieczenia Obiektów

Przy pi sy
[1] Wol ne tłu ma cze nie ja poń skie go przy sło wia.
[2] Praw do po dob nie przed 1721 r. w Edo licz ba miesz kań -
ców się gnę ła mi lio na.
[3] Nie któ re źró dła po da ją licz bę na wet 120 tys. osób. 
Ge ne ral nie bom bar do wa nie i po wsta ła w je go na stęp stwie
bu rza ognio wa po chło nę ły więk szą licz bę ofiar niż ata k ato -
mo wy na Hi ro szi mę.
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Słow ni czek
Edo – na zwa To kio sto so wa na do 1868 r.,
tłu ma czy się ją ja ko „bra ma na za to kę”
Da imyo – w śre dnio wiecz nej Ja po nii
wiel ki pan feu dal ny
Me ire ki – na zwa ery w hi sto rii Ja po nii
Nip pon – daw na na zwa Ja po nii
Sio gun – w daw nej Ja po nii naj wyż szy
stop ień woj sko wy 
Sio gu nat – sys tem po li tycz ny w Ja po nii
w la tach 1602-1868 

Stra żac kie pro por ce
Każ da gru pa ga śni cza XVIII-wiecz nych sa mu ra jów -stra ża ków wy -

róż nia ła się spo rych roz mia rów pro por cem zwa nym ma toi, któ ry po -
wie wał w po bli żu po ża ru, in for mu jąc jed no cze śnie o dzia ła niach
ra tow ni czych i ewa ku acyj nych. Pro por ce te nie jed no krot nie by wa ły
barw ny mi dzie ła mi sztu ki i sta no wi ły o si le, kul tu rze ob rzę dów, 
su we ren no ści oraz od wa dze. 

Spe cy ficz ne dwu stron ne we ksy lia uszy te z płót na, je dwa biu
i skó ry mia ły prze róż ne pi sem ne i gra ficz ne ozdob ni ki oraz ha fty,
rów nież wy ko na ne z pa pie ru. Sym bo li zo wa ły one mi stycz ne bó -
stwa. Przy cią ga ły uwa gę i od stra sza ły mści wych bo gów ognia. Pła -
ty awer su i re wer su pro por ca w sta rej kul tu rze zwa ły się to ban
i ba ren, a utra ta te goż sztan da ru ozna cza ła śmierć dla te go, któ ry
go dzier żył. Na le ży pod kre ślić, że tyl ko naj bar dziej za słu żo ny z za -
ło gi stra żak wy zna czał we ksy lium kie ru nek lub cen trum ognia.
Usta la jąc po ło że nie fla gi, ko men dan ci mo gli za tem wy da wać sto -
sow ne roz ka zy. 

Sa mu raj ki 
W Ja po nii ze wzglę du na kul tu rę oraz tra dy cję za wód stra ża ka był

głów nie mę skim za wo dem, nie mniej jed nak w hi sto rii ochro ny prze -
ciw po ża ro wej te go kra ju mo że my zna leźć in for ma cje o żeń skiej służ -
bie. Na po cząt ku XX w. Ja pon ki w wy jąt ko wych sy tu acjach two rzy ły
wła sne dru ży ny po żar ni cze. Przy kła dem mo gą być ko bie ty z ma łej
wio ski ry bac kiej Ki no sa ki (obec nie Echi zen) na wy spie Hon siu, któ re
w 1914 r. za ło ży ły ta ką dru ży nę. Sta ło się tak dla te go, że więk szość

męż czyzn nie mo gła uczest ni czyć w co dzien nym ży ciu – w okre sie
po ło wów dla za rob ku wy pły wa li na otwar te mo rze. 

Ko lek cja mu ze al na
Cen tral ne Mu zeum Po żar nic twa w My sło wi cach ma w swo jej ko -

lek cji czte ry ory gi nal ne eks po na ty po żar ni cze po cho dzą ce z Ja po -
nii – są to trzy heł my i to po rek bo jo wy. Przed mio ty te po cho dzą
z I i II poł. XX w. Et no gra fia orien tal na, do któ rej się za li cza ją, uka zu je
styl ów cze sne go ży cia, kul tu rę i tra dy cję, wzbu dzając du że za in te re -
so wa nie wśród od wie dza ją cych mu zeum, tym bar dziej że w Eu ro pie
jest ma ło zna na. 

Danuta Janakiewicz-Oleksy jest pracownikiem Wydziału

Dokumentacji Zbiorów CMP w Mysłowicach

Ko bie cy od dział stra ży po żar nej, 1933 r.
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Ja poń sk ie  c ie  ka wost  k i  po żar  ni  cze



ir ma Tro et zer i S -ka by ła jed nym z kil ku naj star szych pol skich
przed się biorstw, któ re do star cza ły sprzęt stra żom po żar nym
za bo ru ro syj skie go. Re kla mo wa ła się ja ko fa bry ka pomp, na -

rzę dzi ognio wych, apa ra tów i od lew nia, ad res: War sza wa, ul. Chłod -
na 29. 

Zo sta ła za ło żo na przez prze my słow ca Adol fa Tro et ze ra w 1842 r.
Naj bar dziej uno wo cze śnił ją i roz re kla -
mo wał je go syn Jó zef. Za rzą dzał fir mą
od 1899 r. Na ber liń skiej wy sta wie je -
go wy ro by zdo by ły srebr ny me dal. 

Naj bar dziej roz po zna wal ny dziś
sprzęt pro duk cji inż. Jó ze fa Tro et ze ra
to prze no śna dwu cy lin dro wa si kaw ka
z prze ło mu lat 20. i 30. XX w., pom pa
stra żac ka po tocz nie na zy wa na ty pem
pol skim (war szaw skim). Cie ka wost ką
jest, że prze no śną pom pę Tro et ze ra
w swo im ma jąt ku po sia dał Hen ryk
Sien kie wicz. Dzi siaj urzą dze nie to na -
dal ma do brze za cho wa ną sy gna tu rę
i jest eks po no wa ne przed dwor kiem
w Ob lę gor ku (Mu zeum Hen ry ka Sien -
kie wi cza – Od dział Mu zeum Na ro do -
we go w Kiel cach) ja ko „pom pa stra-
żac ka – wła sność Hen ry ka Sien kie wi -
cza”. 

Znak Tro et ze ra 
Jó zef Tro et zer wie lo krot nie sy gno -

wał swo je pro duk ty imie niem oj ca 
jesz cze dłu go po je go śmier ci. Czy nił
tak ze wzglę dów czy sto mar ke tin go -
wych. Nie chciał utra cić klien tów, któ -
rzy zwią za ni by li z Adol fem Tro et ze rem. 

Sy gna tu ry te po ja wia ły się za rów no w wer sji ro syj skiej: A. Tpeцeръ
Варшавъ (graż dan ka), jak rów nież w pi sow ni ła ciń skiej. Jed nak
do naj bar dziej zna nych sy gna tur Jó ze fa Tro et ze ra za li czyć trze ba
imien ne, któ re nie wy glą da ły jak zwy kłe ta blicz ki zna mio no we, lecz
two rzy ły jed no li ty układ gra ficz ny w od le wie: „TROETZER &
VARSOVIE”, „J. TROETZER VARSOVIE”. 

Na uwa gę za słu gu je ety mo lo gia
po szcze gól nych wy ra zów i zna ków.
Znak pi śmien ni czy „&” uży ty w cza sie
za bo rów mógł speł niać funk cję ma ka -
ro ni zmu i świad czyć o wie lo kul tu ro -
wo ści. Swo je po cho dze nie za wdzię-
cza ła ciń skie mu spój ni ko wi „et”. Znak
ten w pi sow ni fran cu skiej wy stę pu je
rów nież ja ko „et”, w an giel skiej „and”,
nie miec kiej „und”, a w pol skiej za stę -
pu je „i”. 

Po wyż sze spo so by sy gno wa nia
pro duk tów fir my Tro et zer mia ły sy tu -
ować się w kontrze wo bec ru sy fi ka cji,
a jed no cze śnie nie pro wo ko wać czy
też prze sad nie nie su ge ro wać, że
w rze czy wi sto ści fir ma ta uzna je sie -
bie za pol ską i pro du ku je sprzęt po -
żar ni czy głów nie z my ślą o pol skich
stra żach po żar nych z te re nów za bo ru
ro syj skie go i ści śle współ pra cu je ze
Związ kiem Flo riań skim (póź niej prze -
kształ co nym w Głów ny Zwią zek Stra -
ży Po żar nych RP). 

Pro du cent był za pew ne świa do my,
że war to sy gno wać sprzęt swo jej pro -
duk cji i chro nić swój znak to wa ro wy,
ale naj praw do po dob niej nie zgło sił
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DA NU TA JA NA KIE WICZ -OLEK SY Znak
Tro et ze ra

Firmowanie produktu swoim imieniem i nazwiskiem w jednolitym
układzie graficznym było wyróżnieniem dla producenta

i rzemieślnika. Sprzęty i tabor dawnych straży pożarnych również
takowe oznaczenia posiadały, dzięki czemu ich identyfikacja

i ustalenie pochodzenia jest dzisiaj znacznie prostsze. 

F

Sikawka konna Troetzera ze zbiorów CMP w Mysłowicach
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je go re je stra cji u za bor cy. Nie jest też wia do me, czy uczy nił to póź -
niej, kie dy pań stwo pol skie się od ro dzi ło (28 grud nia 1918 r. zo stał
utwo rzo ny Urząd Pa ten to wy, 4 lu te go 1919 r. Jó zef Pił sud ski pod pi -
sał de kret o ochro nie zna ków to wa ro wych).

Pom py in ne niż wszyst kie
Ochot ni cze i za wo do we stra że po żar ne XXI w. bu du jąc wła sne

izby tra dy cji, chęt nie włą cza ją się w pro ces in wen ta ry zo wa nia hi sto -
rycz ne go sprzę tu ga śni cze go. Je że li nie ma on sy gna tur i in nych
ozna czeń pro du cen ta, to jak go od róż nić i scha rak te ry zo wać? Si kaw -
ki fir my Tro et ze ra mia ły ta kie ele men ty skła do we, któ rych nie po sia -
da ły żad ne in ne. 

W si kaw kach prze no śnych ty pu war szaw skie go po wietrz nik naj -
czę ściej był lek ko za okrą glo ny, że liw ny, kształ tem zbli żo ny do od -
wró co nej grusz ki lub mie dzia ny, w peł ni za okrą glo ny, z wy raź nie
za zna czo nym pier ście niem w ob ry sie śred ni cy, jak u Sa tur na. Kor -
pus że liw ny był rów nież bar dzo cha rak te ry stycz ny, bo za koń czo ny
skrzy żo wa ną klam rą, któ ra kształ tem przy po mi na ła an kry wzmac -
nia ją ce kon struk cje sta rych bu dyn ków. 

W si kaw kach kon nych oprócz skła da nej dźwi gni naj więk szą ory -
gi nal ną do mi nan tę me cha ni zmu si kaw ko we go sta no wi ła do dat ko -
wa ku la wen ty lo wa. By ła ona do syć du żych roz mia rów i znaj do wa ła
się z ty łu wo zu.

Teo ria nie sy gno wa nia 
Brak wi docz nych sy gna tur, ta bli czek zna mio no wych i in nych

form iden ty fi ka cji pol skich pro du cen tów sprzę tu po żar ni cze go mógł
wy ni kać z umiej sco wie nia ich np. na pod sta wach i ele men tach
drew nia nych lub de ta lach i czę ściach wy mien nych. Z upły wem cza -
su, w mia rę wy ko ny wa nia ko lej nych na praw i re mon tów, zna ki te gi -
nę ły. 

Nie jest też ta jem ni cą, że Zwią zek Głów ny Stra ży Po żar nych te -
sto wał, sprze da wał lub do to wał ten sprzęt. Współ pra co wał z naj-
waż niej szy mi fir ma mi, na ma wia jąc je do ma so wej pro duk cji.
Naj wy raź niej mo że my to za uwa żyć w nie mal że iden tycz nej bu do -
wie prze no śnych si ka wek ty pu war szaw skie go. 

Sy tu acja no wo od ro dzo ne go pań stwa – go spo dar cza, spo łecz -
na i po li tycz na zo bo wią zy wa ła do pro duk cji pol skie go sprzę tu i roz -
wo ju ro dzi mych firm. Ce cho wa ła je kon ku ren cyj ność z rów ny mi
przy wi le ja mi. Po twier dza to cy tat z 1901 r. z po sie dze nia lwow skie -
go związ ku stra ży po żar nych*:

Ra da Za wia dow cza lwow skie go związ ku stra ży po żar nych za twier -
dzi ła cen nik przy rzą dów i przy bo rów po żar nych Lwow skie go Biu ra
Han dlo we go za strze ga jąc so bie kon tro lę nad tym skła dem i sprze da -
żą, któ rą na te raz po wie rzo no An to nie mu Szczer bow skie mu. Ce lem
usta le nia nazw przy rzą dów i przy bo rów po żar nych tym cen ni kiem ob -
ję tych, po sta no wio no cen nik ten prze słać obie go wo p. Dr Lu dwi ko wi
Cwi kli ce ro wi, An to nie mu Bah ro wi i Paw ło wi Prau no wi. 

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

* „Prze wod nik Po żar ni czy” 1901, nr 4, s. 29. 

Li te ra tu ra
[1] „Stra żak” 1901, nr 9, s. 8-9. 
[2] „Prze wod nik Po żar ni czy” 1901, nr 12, s. 113-114. 

Świet nie roz wi ja ją cy się dziś prze mysł roz -
ryw ko wy pró bu je przed sta wiać ide al ny świat
ja ko wiel ki plac za baw. Do mi nu ją ca kon cep cja
ży cia ma swój śro dek cięż ko ści nie w za an ga -

żo wa niu, a tym bar dziej w służ bie, lecz w roz ryw ce. Pra cu je się po to, aby
się ro ze rwać, zna leźć sa tys fak cję, prze żyć moż li wie przy jem nie czas kar na -
wa łu dzię ki za ra bia nym pie nią dzom. Trud no jed nak unik nąć wra że nia, że
choć czło wiek ni gdy nie od po czy wał ty le, co dziś, to jed no cze śnie ni gdy
nie do świad czał tak wiel kiej pust ki. Do stęp do wszel kiej roz ryw ki, moż li -
wość po dró żo wa nia nie da je lu dziom po czu cia peł ni w ich ser cach, nie da -
je praw dzi we go wy tchnie nia.

Wie lu współ cze snych lu dzi, pró bu jąc prze żyć w moż li wie naj bar dziej
przy jem ny spo sób dni kar na wa ło we, zda je się nie za uwa żać, że tak na -
praw dę uczest ni czą w grze po zo rów, w któ rej to, co istot ne, mie sza się
z tym, co bła he al bo złe. Mil cze niem ota cza się tu rze czy naj waż niej sze,
a krzy czy się gło śno o rze czach w isto cie ma ło waż nych. Ta gra jest za ba -
wą, któ ra da je tyl ko roz ryw kę i emo cje. 

Eg zy sten cja w raj skim świe cie, w któ rym nie ist nie je nic, co jest sprzecz -
ne z po trze bą ra do snej kon sump cji, a zwłasz cza cier pie nie oraz ści śle z nim
zwią za na śmierć, sta no wi bez wąt pie nia od wiecz ne ma rze nie czło wie ka.
Ilu zja ży cia w ta kiej rze czy wi sto ści zaj mu je sil nie rów nież umy sły lu dzi po -
no wo cze snych, któ rzy dys po nu jąc zu peł nie in ny mi niż ich po przed ni cy
moż li wo ścia mi, nie są wła ści wie w sta nie prze kro czyć gra nic tej ilu zji. Roz -
ter ki czło wie ka w tym ob sza rze w oczy wi sty spo sób po tę gu je współ cze -
sny kon sump cjo nizm, w kon tek ście któ re go naj więk szym wro giem
po zo sta je cier pie nie, ja ko an ty te za tak po żą da nej przy jem no ści.

Wraz z po czu ciem kru cho ści i ulot no ści ży cia na no wo zda je się dziś
od ży wać sta ro żyt na sen ten cja car pe diem, ma ją ca uspra wie dli wiać po dej -
mo wa nie przez czło wie ka wszel kich, a więc na wet ma ło mo ral nych dzia -
łań. Pre fe ru jąc ego izm i he do nizm ja ko re me dium na pro blem cier pie nia,
pró bu je się wy zna czać na strój cze goś w ro dza ju per ma nent ne go i wszech -
obec ne go „kar na wa łu”, nie po zo sta wia jąc zbyt wie le prze strze ni na al tru -
izm czy re flek syj ność. Trud no tak że po mi nąć to, że tak pre fe ro wa ne
w ra mach te go „ra do sne go” ży cia bez cier pie nia dą że nie do osią gnię cia
przy jem no ści po przez wy ra fi no wa ną roz ryw kę, je dze nie, ku po wa nie, ubie -
ra nie czy też atrak cyj ny wy gląd tak czę sto oku pio ne jest prze cież bó lem,
a na wet ogrom ny mi wy rze cze nia mi. 

Wie lu lu dzi pra gnie, aby ich ży cie by ło jed ną wiel ką im pre zą, po boż -
nych lu dzi uwa ża jąc za nie ży cio wych po nu ra ków. Tym cza sem Ko ściół 
wca le nie mó wi, że ży cie chrze ści jań skie po win no ogra ni czyć się do po -
szcze nia. Na ucza jed nak, aby na sze ży cie nie ogra ni cza ło się do bez tro skiej
za ba wy, do ty ka ją cej je dy nie na szych zmy słów. Je zus sprze ci wiał się prze -
cież fa ry ze uszom, któ rzy w imię for mal nie je dy nie ro zu mia nej po praw no -
ści mię dzy in ny mi kry ty ko wa li uczty, w ja kich czę sto bra li udział ucznio wie
Chry stu sa. Ja ko Je go ucznio wie sta raj my się więc wno sić praw dzi wą 
ra dość we wspól no ty, któ re two rzy my.

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

Karnawał 
w konsumpcyjnej
rzeczywistości

� SŁUŻBA I WIARA
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� Ba da nie za gro żeń po ża ro wych i wy bu cho wych w tu ne lach
po jaz dów na pę dza nych pa li wa mi al ter na tyw ny mi (Stu dy of fi re
and explo sion ha zards of al ter na ti ve fu el ve hic les in tun nels) Ying
Zhen Li, Fi re Sa fe ty Jo ur nal 2019, 110 (102871).

Ar ty kuł za wie ra szcze gó ło wą ana li zę za gro że nia po ża ro we go i wy -
bu cho we go stwa rza ne go przez po szcze gól ne ro dza je pa liw al ter na -
tyw nych wy ko rzy sty wa nych do na pę du po jaz dów me cha nicz nych,
któ re w da nym mo men cie po ru sza ją się w tu ne lach dro go wych. Miej -
sca te są szcze gól nie nie bez piecz ne w sy tu acji, gdy doj dzie do po ża -
ru. W ana li zie pa li wa al ter na tyw ne po rów na ne zo sta ły z pa li wa mi
kon wen cjo nal ny mi. Pa li wa al ter na tyw ne po dzie lo no na czte ry ka te -
go rie: pa li wa płyn ne, ga zy sprę żo ne, pa li wa skro plo ne i ogni wa ba -
te ryj ne (za si la nie elek trycz ne).

Au to rzy do ba da nia przy ję li trzy róż ne sce na riu sze po ża rów: po -
wierzch nio wy (cie czy pal nej), stru mie nio wy oraz po żar (ang. fi re ball)
bę dą cy na stęp stwem wy bu chu BLEVE. Bio rąc pod uwa gę roz miar po -
ża rów po wierzch nio wych pa liw al ter na tyw nych, są one po dob nie lub
mniej nie bez piecz ne w po rów na niu z za gro że nia mi po ża ro wy mi i wy -
bu cho wy mi wy ni ka ją cy mi z użyt ko wa nia pa liw kon wen cjo nal nych.
W przy pad ku skro plo nych ga zów za gro że nie mo że być po waż niej sze.
Po ża ry zbior ni ków pod ci śnie niem są więk sze, ale trwa ją kró cej, a za -
gro że nie, choć w pierw szej fa zie znacz ne, do syć szyb ko mi ja. 

W ze sta wie niu ba da nych pa liw naj bar dziej nie bez pieczny
pod wzglę dem po ża ro wym jest wo dór. Skut ki po ża rów z udzia łem
wo do ru są więk sze niż w przy pad ku CNG (Com pres sed Na tu ral Gas).
Ana li za mak sy mal ne go ci śnie nia wy bu chu w tu ne lu dro go wym
wska zu je, że kon se kwen cją pęk nię cia zbior ni ka pa li wa z ga zem skro -
plo nym mo że być wy buch BLEVE. Je śli na stęp stwem jest do dat ko -
wo po żar ty pu fi re ball, to kon se kwen cje mo gą być tra gicz ne dla
wszyst kich, któ rzy znaj dą się w stre fie od dzia ły wa nia pro mie nio wa -
nia ciepl ne go i fa li ci śnie nio wej. 

A po nie waż przy szłość na le ży do po jaz dów na pę dza nych pa li wa -
mi al ter na tyw ny mi, za gro że nia te po win ny być wni kli wie zba da ne
i wzię te pod uwa gę pod czas pro jek to wa nia po jaz dów me cha nicz -
nych. Umoż li wi to zmniej sze nie ry zy ka kon se kwen cji, o któ rych mo -
wa po wy żej.

� Teo ria dy na mi ki roz wo ju po ża ru i jej wy ko rzy sta nie w prak -
ty ce (Re view of the Use of Fi re Dy na mics The ory in Fi re Se r-
vi ce Ac ti vi ties), Nils Jo hans son, Ste fan Svens son, Fi re Tech no-
lo gy 2019, 55: 81-103.

Dzia ła nia ope ra cyj ne są dy na micz ne, de cy zje po dej mu je się szyb -
ko, czę sto bio rąc pod uwa gę ogra ni czo ną licz bę czyn ni ków (de ter -
mi nan tów). Ar ty kuł po ka zu je, jak po win na dzi siaj zmie niać się tak ty ka
dzia łań ga śni czych dzię ki na rzę dziom, któ ry mi już dys po nu je my, ale
nie ko rzy sta my z nich w peł ni lub w ogó le o nich za po mi na my. W ma -
te ria le wska za no trzy naj istot niej sze z punk tu wi dze nia na uki po żar -
ni czej ele men ty ma ją ce za sad ni cze zna cze nie dla pro wa dze nia
sku tecz nych i efek tyw nych dzia łań ga śni czych. Te ele men ty to: wen -
ty la cja nad ci śnie nio wa (PPV – Po si ti ve Pres su re Ven ti la tion), za leż ność
po mię dzy po da wa niem wody ga śni czej a in ten syw no ścią spa la nia

PRZEGLĄD PRASY
ZAGRANICZNEJ

(cał ko wi tą ilo ścią cie pła emi to wa ne go pod czas po ża ru) oraz roz wój
po ża ru przez ra dia cję ciepl ną. 

Au to rzy ar ty ku łu po sta wi li so bie za cel wska za nie, jak wie dza do ty -
czą ca wy mie nio nych wy żej czyn ni ków mo że wspo móc róż ne go ro -
dza ju dzia ła nia po żar ni cze, ale tak że zwró ci li uwa gę na ob sza ry sztu ki
po żar ni czej, w któ rych po win na być wy ko rzy sta na w więk szym stop -
niu.

� Po strze ga nie oraz przy po mnie nie za gro żeń wy stę pu ją cych
pod czas po ża rów obiek tów miesz kal nych (Per cep tion and re col -
lec tion of fi re ha zards in dwel ling fi res), Lynn M. Hul sea,, Edwin R.
Ga lea, Owa in F. Thomp son, Da vid Wa les, Sa fe ty Scien -
ce 2020, 122 (104518).

Oce na wpły wu po ża ru na oso by po szko do wa ne w je go wy ni ku jest
utrud nio na przez ogra ni cze nia zwią za ne z nie wy star cza ją cy mi da ny -
mi po ża ro wy mi (zwią za ny mi z za cho wa niem po ża ru w da nym obiek -
cie), błę da mi pod czas dzia łań ra tow ni czych, ale rów nież nie wła ści wą
oce ną za cho wa nia się użyt kow ni ków obiek tu w sy tu acji za gro że nia.
Bar dzo czę sto w ba da niach nie uwzględ nia się moż li we go spo so bu za -
cho wa nia lu dzi i ich su biek tyw nej per cep cji wiel ko ści po ża ru, za dy -
mie nia, za an ga żo wa nia w pro ces ga sze nia, na wet je śli po dej mo wa ne
jest ry zy ko prze by wa nia w wy peł nio nym dy mem po miesz cze niu. Naj -
czę ściej po strze ga nie za gro że nia przez oso by bez wie dzy spe cja li stycz -
nej nie jest bra ne pod uwa gę przez eks per tów w ana li zach. 

W ar ty ku le omó wio no eks pe ry men ty, w któ rych ba da nym oso bom
po ka za no dwa krót kie fil my przed sta wia ją ce po ża ry w po miesz cze niu
ku chen nym. W pierw szym za pre zen to wa no ja ko głów ne źró dło za gro -
że nia ogień, a w dru gim za dy mie nie (w ce lu uzy ska nia da nych o ich
per cep cji każ de go ze zja wisk po ża ro wych). Fil my zo sta ły po dzie lo ne
na trzy czę ści, z uwzględ nie niem ska li: ma łej, śred niej, du żej. 

Ba da ni mie li przed sta wić swo je spo strze że nia w kon tek ście za gro -
że nia z ma te ria łu fil mo we go za raz po je go wy emi to wa niu (eks pe ry -
ment 1) oraz z opóź nie niem, z wy ko rzy sta niem ele men tów tek -
sto wych i ob raz ko wych po moc nych w scha rak te ry zo wa niu za gro że -
nia (eks pe ry ment 2). Wy ni ki ba dań po ka za ły, że oso by oce nia ją ce za -
gro że nie na tych miast po obej rze niu fil mu po tra fi ły oce nić je mniej
do kład nie w po rów na niu do osób, któ re otrzy ma ły czas do na my słu
oraz de skryp to ry w po sta ci tek stów i ob raz ków opi su ją cych ro dzaj
i wiel kość za gro że nia. Po nad to ba da nie wska za ło, że oso by, któ re
okre śli ły za gro że nia po ża ro we ja ko więk sze, niż by ły w rze czy wi sto -
ści, mniej chęt ne an ga żo wa ły się w pró bę ga sze nia po ża ru niż oso -
by, któ re oce ni ły za gro że nie ja ko mniej sze niż rze czy wi ste. 

W ar ty ku le moż na zna leźć rów nież od nie sie nia so cjo de mo gra ficz -
ne do od po wie dzi ba da nych oraz szcze gó ło wy opis me to dy prze pro -
wa dze nia eks pe ry men tu, a tak że szcze gó ło wą in ter pre ta cję wy ni ków
koń co wych. Wy ko na na pra ca po ka zu je, jak istot nym ele men tem
w ochro nie zdro wia i ży cia jest pro fi lak ty ka i uświa da mia nie nie bez -
pie czeń stwa, któ re ro dzą pró by ra to wa nia wła sne go mie nia po dej -
mo wa ne za miast na tych mia sto wej ewa ku acji z obiek tu.

st. bryg. w st. sp. dr in˝. Wal de mar Ja skó łow ski
st. kpt. Jacek Rus pełni słu˝b´ 

w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi



/ 2020 STYCZEŃ 53

WWW.POZ@RNICTWO

STRAŻ NA ZNACZKACH

Helikopter 
do wszystkiego

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia witryny
www.niepelnosprawni.gov.pl prowadzonej przez Biuro Pełnomocnika
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, będące komórką organizacyjną
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na stronie znajdziemy wiele cennych informacji
i materiałów – od aktów prawnych i programów pomocowych
dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz
rehabilitacji zawodowej, przez informacje o Państwowym Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, po publikacje związane
z działaniami międzynarodowymi służącymi ludziom z różnymi
dysfunkcjami. Odnajdziemy tam również informacje o uprawnieniach
osób niepełnosprawnych, a także wiele statystyk, które zapewne
zaskoczą niejednego odbiorcę.

Proste, intuicyjne menu pozwala w łatwy i szybki sposób odnaleźć
wszelkie interesujące nas informacje i materiały. W razie problemów
z odnalezieniem treści z pomocą przychodzi wyszukiwarka
umieszczona na pasku w górnej części strony. Z uwagi na swój

Jerzy Gutkowski przedstawia 
dzieje starosądeckich ochotników
na przestrzeni lat. Opisuje okres
1871-1891, czyli czas powstania
i początków działalności starosądeckiej
straży, następnie funkcjonowanie
w galicyjskich strukturach
związkowych, dwudziestolecie
międzywojenne, a na zakończenie
czasy współczesne. 

OSP w Starym Sączu została
powołana w poczuciu pełnej
odpowiedzialności za mieszkańców

miasta, w jej szeregach pełnili służbę najznamienitsi obywatele. Pomimo
przeciwności losu przez swoją działalność dla ogółu stała się szkołą
patriotyzmu i oddania ideałom. Książka pozwala poznać bohaterów, którzy
swym zaangażowaniem i ciężka pracą przyczynili się do ratowania
ludzkiego życia i mienia. 

Dziś skuteczna walka z pożarami i katastrofami to przede wszystkim
ofiarni, wyszkoleni ludzie wyposażeni w nowoczesny sprzęt. OSP w Starym
Sączu konsekwentnie dba o to, by żadnego z tych elementów nie zabrakło.

Ogromną zaletą książki jest jasność przekazu. Choć publikacja zawiera
wiele szczegółowych opisów wydarzeń historycznych, to autor przedstawia
je w sposób przystępny również dla nieprofesjonalistów. 
Dzięki treści i ilustracjom zabiera czytelnika w niebanalną podróż w czasie.
Czytelnik może poznać byłych oraz obecnych członków OSP, ich siedziby
i sprzęt. 

Warto wspomnieć, że świetnym wprowadzeniem do książki Jerzego
Gutkowskiego będzie artykuł jego autorstwa zamieszczony w styczniowym
numerze „Przeglądu Pożarniczego” pt. „Pasja według świętej Kingi”. 

EK

28 lutego 2019 r. ukazała się w Hongkongu seria sześciu
znaczków pocztowych pt. „Państwowe Służby Lotnicze”, z których
jeden zasługuje na szczególną uwagę filatelistów pożarników.
Przedstawiono na nim helikopter pożarniczy Eurocopter AS332
Super Puma, używany m.in. do gaszenia lasów, dlatego też
wyposażony w podwieszany zbiornik na wodę typu „bambi”. 
Ten wielozadaniowy śmigłowiec znakomicie sprawuje się również
w ponadsiedmiomilionowej aglomeracji miejskiej Hongkongu,
w której znajduje się rekordowa liczba wieżowców.

Ma ciej Sa wo ni

(nie)Pełnosprawni

charakter strona spełnia oczywiście wszelkie kryteria standardu
dostępności treści internetowych WCAG. Polecamy zapoznanie się 
z nią również tym, którzy współpracują z osobami niepełnosprawnymi,
mają z nimi kontakt w czasie wykonywania obowiązków zawodowych –
a więc również strażakom.

TB

� WARTO
PRZECZYTAĆ Pod opieką 

św. Kingi
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Poziomo:
1. Stoi na czele OSP
2. Strażak w koloratce
3. Dawny element „łańcucha wodnego”
4. Zamiast medalu na mundurze
5. Do zjeżdżania lub wspinania
6. Jeden z typów eksplozji
7. Operacyjny, centralny lub wojewódzki 
8. Nie wawelski
9. Mistrz w straży
10. Sala edukacyjna w PSP
11. Przy wężu lub w sztabie
12. Pobiera się ją do badania
13. Drewniana „gaśnica”

Pionowo:
1. Asysta sztandaru lub flagi
2. Jednych wzywa, innych budzi
3. Stracił dach nad głową
4. Mylona z prądownicą
5. Utożsamiana z PTSD
6. Kursant w szkole podoficerskiej
7. Wstępna lub masowa
8. Świadkowa lub OSP
9. Pozwala łączyć różne węże
10. Z flagą lub anteną
11. Przyjmuje zgłoszenia

Tym razem, aby wziàç udział w losowaniu nagród, nale˝y podaç liczb´ wystàpieƒ w krzy˝ówce poszczególnych liter z hasła OGNIK. SpoÊród
nadesłanych odpowiedzi wylosujemy dwa zgłoszenia, które zostanà wyró˝nione nagrodami rzeczowymi. Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie karty
zgłoszenia z poprawnym rozwiàzaniem. Szczegóły na www.ppoz.pl.

opr. MarS
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projekt: Marta Kacprzycka




