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Jak dotychczas, w przekroju całego roku 2019 i poczàtku 2020,
najwi´kszà poczytnoÊcià internetowà cieszył si´ wywiad 
z komendantem głównym PSP st. bryg. Andrzejem Bartkowiakiem,
opublikowany w PP 12/2019. W niniejszym numerze publikujemy 
kolejny wywiad, przeprowadzony z okazji wizyty komendanta głównego
u Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Warto dowiedzieç si´, 
o czym rozmawiali szef PSP z głowà paƒstwa.

Działania stra˝aków ocenia si´ nie tylko po szkodzie. Niezmiernie
wa˝ne jest przygotowanie si´ na najgorsze – tak, by zminimalizowaç
zagro˝enia i straty. JeÊli zrobi si´ to dobrze, to zazwyczaj nic złego si´ 
nie dzieje. Przykładem na takie działania jest artykuł Ryszarda Dudka 
i Marka Witka (s. 30-33) o zabezpieczeniu przez PSP uroczystych
obchodów 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. To pouczajàca lektura,
pokazujàca wielki wysiłek kilku komend PSP i skutecznoÊç polskiego
paƒstwa, a praktyczne wnioski dla tych, którzy b´dà musieli wykonaç
podobne prace, sà tu wartoÊcià dodanà. 

A˝ do koƒca stycznia, a nawet dłu˝ej, wszelkie media masowe huczały
o po˝arach w Australii. KtoÊ niezorientowany w tej tematyce mógł
odnieÊç wra˝enie, ˝e Australia definitywnie spłon´ła, a wraz z nià 
jej przyrodnicze zasoby. Co i dlaczego si´ działo, przybli˝amy
w szczegółowych artykułach Renaty Golly i Pawła Rochali (s.12-19),
a zwiastunem tej tematyki jest zdj´cie na okładce. Nieco uprzedzajàc
treÊci artykułów, informujemy, ˝e zielona gałàzka widoczna poÊród
spalonych pni drzew eukaliptusowych nie jest Êwiadectwem ocalenia,
lecz odrodzenia, które bynajmniej nie nale˝y do po˝arowych cudów, 
lecz reguł. 

Z australijskimi tematami koresponduje artykuł Jacka Rusa 
(s. 20-22) o stra˝ackim lotnictwie Federacji Rosyjskiej. Mo˝na si´ z niego
dowiedzieç, ˝e w tak ogromnym paƒstwie, poroÊni´tym tajgà, posiadanie
wielkiej floty gaÊniczej nie jest fanaberià, lecz koniecznoÊcià, a przy tym
przekłada si´ nie na same tylko zyski materialne. 

Jak w pełnym rynsztunku stra˝ackim udzieliç skutecznie pierwszej
pomocy przedmedycznej i czy jest to mo˝liwe, podpowiada 
na s. 28-29 Arkadiusz Kot, a jako wieloletni praktyk wie, o czym pisze. 

JeÊli pozostał jeszcze ktoÊ, kto nie wie, ˝e hooligan jest najlepszym
przyjacielem stra˝aka, Marek Wyroz´bski dobitnie jej/mu to wyjaÊni
w trzecim, ostatnim odcinku poÊwi´conym temu przydatnemu kawałkowi
stali (s. 40-41). 

Entuzjastycznie przyj´ty przez czytelników artykuł Rafała Podlasiƒskiego
z PP 1/2020 o niebezpieczeƒstwach czynnoÊci ratowniczych i gaÊniczych
w obr´bie pojazdów z nap´dem hybrydowym znalazł swojà kontynuacj´
na s. 42-45. 

OczywiÊcie to nie wszystko, co oferujemy w niniejszym numerze, 
ale ˝eby osobiÊcie o tym si´ przekonaç, czas zasiàÊç do czytania. 
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Szanowny Panie Ministrze,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wielokrotnie miał okazj´ wyra˝aç swój podziw dla
ofiarnej słu˝by stra˝aków ochotników na rzecz lokalnych społecznoÊci. Dzi´kował za ich
profesjonalizm, odwag´, sprawnoÊç, sił´ charakteru oraz ciàgłà gotowoÊç do słu˝by
drugiemu człowiekowi, do bronienia ludzkiego ˝ycia i mienia. Cz´sto tak˝e spotykał si´
z proÊbami o wsparcie jednostek Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych w pozyskaniu sprz´tu
stra˝ackiego, a szczególnie o pomoc w zakupie wozów bojowych, bowiem ten ostatni
wydatek nierzadko przekracza mo˝liwoÊci tak jednostki, jak równie˝ gminy, w której pełni
ona słu˝b´. Kancelaria Prezydenta RP oraz Biuro Bezpieczeƒstwa Narodowego wielokrotnie
uczestniczyły w przekazywaniu próÊb stra˝aków ochotników do Komendanta Głównego
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, który w miar´ posiadanych mo˝liwoÊci i Êrodków udzielał
potrzebnego wsparcia. Niestety, wielu wnioskodawcom nie udało si´ pomóc ze wzgl´du
na ograniczone fundusze.

Wiem i wielokrotnie to wyra˝ałem, ˝e ka˝dy nowy wóz bojowy dla stra˝aków
ochotników dobrze słu˝y całej lokalnej społecznoÊci podczas akcji ratowniczych

Biuro Bezpieczeƒstwa 
Narodowego
Sekretarz Stanu
Szef Biura

Pan
Mariusz Kamiƒski
Minister Spraw Wewn´trznych
i Administracji
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i wspomaga ich działania na rzecz sprawnej i profesjonalnej pomocy wszystkim
potrzebujàcym. To cz´sto ochotnicy sà pierwsi na miejscu zdarzenia i to od ich wiedzy oraz
sprz´tu, którym dysponujà, zale˝y skutecznoÊç podejmowanych działaƒ.

Dlatego w imieniu Prezydenta RP prosz´ Pana Ministra o podj´cie działaƒ celem
uruchomienia ze Êrodków rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków kl´sk
˝ywiołowych w 2020 roku kwoty 40 mln złotych, która przeznaczona byłaby na zakup
wozów stra˝ackich dla jednostek OSP. Ta dodatkowa kwota pozwoli doposa˝yç kolejne
jednostki OSP, co w konsekwencji przyczyni si´ do wsparcia działaƒ na rzecz
przeciwdziałania oraz usuwania skutków kl´sk ˝ywiołowych.

JednoczeÊnie pragn´ poinformowaç, ˝e Pan Prezydent z zadowoleniem przyjàł
informacj´ o przygotowaniu przez Ministerstwo Spraw Wewn´trznych i Administracji we
współpracy z Komendà Głównà Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej projektu zmiany ustawy
o ochronie przeciwpo˝arowej, która ma przyczyniç si´ do obni˝enia kosztów certyfikacji
u˝ywanych wozów bojowych, które mogłyby słu˝yç jednostkom Ochotniczych Stra˝y
Po˝arnych. Problem wysokiego kosztu certyfikacji od lat ogranicza mo˝liwoÊci wielu
jednostek, szczególnie tych z małych oÊrodków, utrudniajàc lub wr´cz uniemo˝liwiajàc
zakup wozu bojowego lub jego pozyskanie w formie darowizny. Prosz´ zatem o podj´cie
wszelkich niezb´dnych kroków w celu jak najszybszego procedowania tego projektu wraz
z aktami wykonawczymi do ustawy.

Na zakoƒczenie chciałbym jeszcze zwróciç si´ do Pana Ministra z apelem
o kontynuacj´ w bie˝àcym roku tzw. Programu 5000+ dla jednostek OSP. Z docierajàcych
do mnie informacji wynika, ˝e program wspierajàcy działalnoÊç stra˝aków ochotników
został bardzo pozytywnie przyj´ty. Spotkał si´ tak˝e z szerokim odzewem w społeczeƒstwie,
bowiem pozyskane w ten sposób dodatkowe Êrodki przeznaczane były przede wszystkim
na działalnoÊç edukacyjnà, propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy czy
prewencj´ po˝arowà. Jestem przekonany, ˝e kontynuacja tego programu b´dzie dobrze
słu˝yç nam wszystkim i przyczyni si´ do zwi´kszenia poczucia bezpieczeƒstwa
w społeczeƒstwie.



W ja ki spo sób zo sta ło za ini cjo wa ne
spo tka nie pa na ko men dan ta z Pre zy -
den tem An drze jem Du dą?
Skon tak to wał się ze mną mi ni ster Bła żej

Spy chal ski z Kan ce la rii Pre zy den ta. Uznał, że
spra wy, któ re oma wia li śmy, są tak istot ne, że
czło wiek za nie od po wie dzial ny po wi nien
przed sta wić je bez po śred nio Pre zy den to wi.
Po tem, w roz mo wie z mi ni strem Paw łem 
So lo chem, sze fem Biu ra Bez pie czeń stwa 
Na ro do we go, usta li li śmy za kres pro ble mów,
któ re bę dą do ce lo wy mi te ma ta mi do po ru -
sze nia w roz mo wie z gło wą pań stwa. 

Za tem spo tka nie z Pre zy den tem by ło
po świę co ne bar dzo kon kret nym i ści -
śle usta lo nym te ma tom me ry to rycz -
nym?
Tak, ale nie ukry wam, że roz mo wa do ty -

czy ła rów nież spraw pry wat nych. Oka za ło
się, że Pre zy dent Andrzej Du da pa mię tał
mnie ze spo tka nia w Wą grow cu, mo jej ro -
dzin nej miej sco wo ści, co by ło dla mnie mi łą
nie spo dzian ką. 

Oczy wi ście roz ma wia li śmy głów nie o spra-
wach ochro ny prze ciw po ża ro wej, w tym

o dwóch ro dza jach na szych stra ży: pań stwo -
wej i ochot ni czych, a w szcze gól no ści o OSP.
Co oczy wi ste, nie da się opie rać sku tecz nych
dzia łań ra tow ni czych na sa mym tyl ko za pa -
le lu dzi, po trze ba też sprzę tu i kom for tu pra -
cy. Pod kre śli łem, jak waż na by ła by kon ty-
nu acja w 2020 r. pro gra mu 5000+, czy li prze -
ka za nie 82 mln zł na po trze by jed no stek
OSP. Po pro si łem rów nież o wspar cie w spra -
wie do fi nan so wa nia za ku pów sa mo cho dów
ra tow ni czo -ga śni czych dla jed no stek OSP
w kwo cie 40 mln zł z re zer wy „klęskowej”. 

Jak Pre zy dent od niósł się do tych za -
gad nień? 
Do brze zna tę pro ble ma ty kę. Wspo mniał,

że pod czas róż nych spo tkań pod cho dzą
do nie go stra ża cy ochot ni cy i dzie lą się swo -
imi do świad cze nia mi. To od nich do wie dział
się, że dzię ki pro gra mo wi 5000+ wie le jed -
no stek, któ re przez ca łe la ta nie otrzy my wa -
ły żad nych do ta cji, po raz pierw szy uzy ska ło
środ ki fi nan so we. Mo gły je prze zna czyć nie
tyl ko na no wy sprzęt, ale też np. zre pe ro wać
lub na wet ku pić sztan dar, wy mie nić mun du -
ry wyj ścio we. Wcze śniej żad na do ta cja nie

uwzględ nia ła ce lów niebę dą cych stric te 
ra tow ni czy mi, a prze cież dzia ła nie OSP 
ma rów nież bar dzo istot ny wy miar kul tu ro -
wy, z wy dźwię kiem pa trio tycz nym. Dla te go
ochot ni cy bar dzo po zy tyw nie oce ni li te no -
we moż li wo ści. Tak też to oce nia Pre zy dent
Andrzej Du da i je go wo lą jest, by kon ty nu -
ować te przed się wzię cia, cze go efekt ma my
w li ście Paw ła So lo cha, sze fa Biu ra Bez pie -
czeń stwa Na ro do we go do Ma riu sza Ka miń -
skie go, mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad -
mi ni stra cji. 

W kon tek ście po trzeb sprzę to wych OSP
du żo roz ma wia li śmy na te mat przy go to wy -
wa ne go przez MSWiA, we współ pra cy z Ko -
men dą Głów ną PSP, pro jek tu zmia ny usta wy
o ochro nie prze ciw po ża ro wej w aspek cie
cer ty fi ka cji uży wa nych sa mo cho dów po żar -
ni czych. Pre zy dent Andrzej Du da znał rów -
nież ten pro blem, ale chciał po znać je go
ge ne zę, do wie dzieć się, dla cze go cer ty fi ka -
cja jest tak kosz tow na. Wy ra ził za do wo le nie,
że pro jekt usta wy zo stał już prze ka za ny
do Sej mu i pod kre ślił, że jak tyl ko tra fi ona
na je go biur ko, pod pi sze ją nie zwłocz nie. 
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Owoc ne 
spo tka nie

12 lutego 2020 r. w Pałacu
Prezydenckim w Warszawie

komendant główny
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. Andrzej Bartkowiak

spotkał się z Prezydentem
Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzejem Dudą. O tym, jakie
tematy zostały poruszone

podczas wizyty, na jakie
aspekty działalności PSP i OSP

zwrócił uwagę Prezydent RP,
rozmawiamy z komendantem

głównym PSP. fo
t. 

El
iz

a 
R

ad
zi

ko
w

sk
a-

B
ia

ło
br

ze
w

sk
a 

/ K
PR

P



Za zna czy łem, że oprócz usta wy po trzeb ne
bę dą prze pi sy wy ko naw cze – ten aspekt
rów nież jest po ru szo ny w li ście mi ni stra
Paw ła So lo cha. To bar dzo waż na spra wa,
mó wi my o du żej licz bie aut, któ re mo gły by
zo stać wy ko rzy sta ne do ra to wa nia lu dzi. 

Ja ką po sta wę za pre zen to wał Pre zy -
dent wzglę dem in nych ob sza rów ochro-
ny prze ciw po ża ro wej? 
Po ru szy łem rów nież naj istot niej szą dla

Pań stwo wej Stra ży Po żar nej kwe stię no wej
usta wy mo der ni za cyj nej. W oce nie Pre zy den -
ta po przed nia usta wa da ła du żo do bre go,
o czym prze ko nał się w cza sie po dró ży służ -
bo wych w róż ne re gio ny kra ju. No wych sa -
mo cho dów, sprzę tu, umun du ro wa nia spe-
cjal ne go jest w Pol sce co raz wię cej. Pro si łem
Pre zy den ta o po par cie dla no wej usta wy mo -
der ni za cyj nej. Zresz tą roz ma wiam na ten te -
mat z wie lo ma oso ba mi. Ostat nio, pod czas
ob rad ko mi sji sej mo wej, po ru sza łem tę spra -
wę i mu szę przy znać, że wszy scy po sło wie,
z każ dej opcji po li tycz nej, by li za tym, by kon -
ty nu ować pra ce nad no wą usta wą mo der ni -
za cyj ną, bo jest ko niecz na. 

Po in for mo wa łem Pre zy den ta rów nież
o tym, że chcie li by śmy wpro wa dzić no we
umun du ro wa nie ko sza ro we, bo to też kwe -
stia po wra ca ją ca od lat – stra ża cy chcie li by się
ubrać tak, by no wo cze sna for ma cja ra tow ni -
cza, ja ką jest PSP, speł nia ła naj wyż sze do stęp -
ne stan dar dy. Do ło żę wszel kich sta rań, by tak
się sta ło, rów nież w in nych aspek tach dzia ła -
nia ra tow ni cze go. W po przed niej roz mo wie
opu bli ko wa nej na ła mach „Prze glą du Po żar -
ni cze go” [PP 12/2019, wy wiad do stęp ny jest
rów nież na stro nie in ter ne to wej PP – red.]
mó wi łem o pla nach. Dziś, już po dwóch mie -
sią cach, pla ny te są wpro wa dza ne w ży cie.
Prze pis kwa li fi ka cyj ny zo stał ogło szo ny,
w przy pad ku prze pi su pła co we go sta nie się
to nie ba wem. No wy prze pis trans por to wy też

obo wią zu je. Je śli cho dzi o cer ty fi ka cję sa mo -
cho dów, pro jekt usta wy już ma my. Po pro stu
wy cho dzi my na prze ciw ocze ki wa niom funk -
cjo na riu szy z ca łej Pol ski. Pre zy dent Andrzej
Du da jest te go świa do my. 

Przy oka zji chciał bym po dzię ko wać funk -
cjo na riu szom i pra cow ni kom Ko men dy
Głów nej PSP za to, jak cie pło mnie przy ję li
oraz za ich bar dzo sku tecz ną pra cę. Do ce -
niam wy si łek za ło gi i je go owo ce. Bę dę ro bił
wszyst ko, by na dal nam się współ pra co wa -
ło jak naj le piej dla do bra ca łej for ma cji. 

Pod czas spo tka nia zo sta ła po ru szo na
rów nież kwe stia te go rocz nej VIII Ogól -
no pol skiej Piel grzym ki Stra ża ków
na Ja sną Gó rę i cen tral nych ob cho dów
Dnia Stra ża ka. Czy mo że my li czyć na
udział w nich Pre zy den ta? 
Tak, pan Pre zy dent przy jął za pro sze nie

i bar dzo się ucie szył z per spek ty wy spo tka -
nia ze stra ża ka mi pod czas tych uro czy sto ści.
Li czę, że w piel grzym ce weź mie udział
ogrom na rze sza funk cjo na riu szy PSP i dru -
hów OSP – z wy li czeń wy ni ka, że bę dzie nas
oko ło 100 ty się cy, oby jak naj wię cej. Już dzi -
siaj bar dzo ser decz nie za pra szam druh ny
i dru hów OSP oraz funk cjo na riu szy i funk -
cjo na riusz ki PSP na tę wspa nia łą uro czy -
stość. 26 kwiet nia bę dzie my na Ja snej Gó rze
ra zem, ra mię w ra mię – stra ża cy PSP i OSP.

Oczy wi ście Pre zy dent przy jął ode mnie
rów nież za pro sze nie na cen tral ne ob cho-
dy Dnia Stra ża ka na pla cu Pił sud skie go
w War sza wie, któ re od bę dą się 2 ma ja
o godz. 10.00, i po twier dził swo ją obec ność
w dniu uro czy sto ści. 

PSP i OSP ma ją wpra wę w tym, co ro -
bią, bo nie ustan nie dzia ła ją w cen trum
wy da rzeń, za wsze tam, gdzie ktoś po -
trze bu je po mo cy...
Pan Pre zy dent Andrzej Du da to wie i do -

ce nia. Pod czas roz mo wy poświęciliśmy też

chwi lę ak cji ra tow ni czej w Szwe cji – Pre zy -
dent oce nił ją ja ko nie zwy kły suk ces dla 
kra ju. Przy po mnia łem rów nież o na szej te go -
rocz nej po mo cy dla Al ba nii do tknię tej trzę -
sie niem zie mi. Zgło si li śmy tak że go to wość
do wy lo tu do Au stra lii w licz bie dwu stu osób.
Stra ża cy zor ga ni zo wa li też zbiór kę środ ków
fi nan so wych na rzecz wal ki ze skut ka mi au -
stra lij skich po ża rów. To po ka zu je, że stra ża cy
sta ją na wy so ko ści za da nia – i funk cjo na riusz -
ki, i funk cjo na riu sze, druh ny i dru ho wie. 
Je ste śmy go to wi i dzia ła my w każ dym aspek -
cie – ra tow ni czym, edu ka cyj nym, spo łecz -
nym.

Mu szę po wie dzieć, że wła dze nas do ce -
nia ją. Na wet je śli ist nie ją róż ne spo ry, to kie -
dy pod ję ty zo sta je te mat stra ży po żar nej,
każ dy te spo ry wy ci sza, bo wi dzi, że cho dzi
o for ma cję, któ ra jest po nad po dzia ła mi. 
My je ste śmy po pro stu dla wszyst kich. War -
to też pod kre ślić, że stra ża cy PSP i OSP są
w do brych re la cjach, co zresz tą na każ dym
kro ku wi dać. Je stem z te go dum ny.

Czy za no si się na ko lej ne spo tka nie
z Pre zy den tem Andrzejem Du dą po -
za ty mi uro czy sto ścia mi, o któ rych 
by ła mo wa? 
Chcie li by śmy, by Pre zy dent wziął udział

w uro czy sto ściach w związ ku z od da niem
do użyt ku kil ku in we sty cji. Cho dzi o fi na li za -
cję pro jek tów za pi sa nych w usta wie mo der -
ni za cyj nej – ukoń cze nie bu do wy obiek tów
ko mend po wia to wych czy jed no stek ra tow -
ni czo -ga śni czych. By ło by wspa nia le, gdy by
za szczy cił nas swo ją obec no ścią i prze ciął
wstę gę. Roz ma wia li śmy na ten te mat i li czę,
że mi mo wy peł nio ne go gra fi ku pan Pre zy -
dent Andrzej Du da od wie dzi któ rąś z no wo
wy bu do wa nych ko mend lub jed no stek ra -
tow ni czo -ga śni czych. 

roz ma wiał st. bryg. Pa weł Ro cha la
opra co wa nie: An na So bót ka
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W 2019 r. z do fi nan so wa nia w ra mach pro gra mu 5000+ dla OSP sko -
rzy sta ło w Pol sce ty sią ce jed no stek OSP. Po raz pierw szy w hi sto rii do usta -
wy o ochro nie prze ciw po ża ro wej oprócz za dań zwią za nych z sa mym
ra tow nic twem wpi sa no in ne za da nia re ali zo wa ne przez ochot ni cze stra -
że po żar ne, m.in. krze wie nie spor tu oraz kul tu ry fi zycz nej, or ga ni za cję
przed się wzięć kul tu ral no -oświa to wych pro pa gu ją cych wie dzę prze ciw -
po ża ro wą czy pro pa go wa nie wśród lo kal nych spo łecz no ści za sad udzie -
la nia pierw szej po mo cy po szko do wa nym. 

Pro gram po zwo lił licz nym jed nost kom wy po sa żyć się w pro fe sjo nal -
ne ak ce so ria oraz spe cja li stycz ny sprzęt edu ka cyj ny. Do dat ko wo wie le
jed no stek OSP mo gło za ku pić nie zbęd ne pod czas co dzien nych dzia łań
ra tow ni czo -ga śni czych uzbro je nie oso bi ste, ubra nia spe cjal ne, a tak że
mun du ry wyj ścio we dla dru hów OSP.

W la tach ubie głych dzię ki re ali za cji „Pro gra mu mo der ni za cji Po li cji,

Stra ży Gra nicz nej, Pań stwo wej Stra ży Po żar nej i Służ by Ochro ny Pań stwa
w la tach 2021-2024” za pew nio no wy so ki po ziom dzia ła nia Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej. Mo der ni za cja m.in. obiek tów straż nic oraz ich wy po sa -
że nia umoż li wi ła zwięk sze nie sku tecz no ści dzia ła nia przez po lep sze nie
wa run ków służ by. 

In we sty cje w naj no wo cze śniej sze tech no lo gie czy po jaz dy po żar ni cze
mia ły na ce lu wzrost po ten cja łu PSP. Wzmoc nie nie mo ty wa cyj ne go sys -
te mu upo sa żeń po zwo li ło na suk ce syw ne ich podwyższanie, a co za tym
idzie, zwięk sze nie atrak cyj no ści służ by w PSP. Jak za po wie dzia ło Mi ni ster -
stwo Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji, za ło że nia ko lej nej edy cji pro -
gra mu mo der ni za cji po win ni śmy po znać już nie ba wem. Z wcze śniej szych
in for ma cji re sor tu wy ni ka, że tym ra zem pro gram mo der ni za cji służb
mun du ro wych ma się sku pić na in we sty cji w ka pi tał ludz ki.

Emi lia Klim





Uroczysty apel z okazji zakończenia służby przez
dotychczasowego zastępcę komendanta głównego PSP 

st. bryg. Arkadiusza Biskupa odbył się 24 lutego w siedzibie
Komendy Głównej PSP. 

Podczas spotkania komendant główny PSP st. bryg. Andrzej
Bartkowiak przekazał swojemu zastępcy serdeczne podziękowania
za ponad 30 lat służby na rzecz polskiego
pożarnictwa i ochrony przeciwpożarowej.
W sposób szczególny podziękował
za zaangażowanie w realizację zadań oraz
współpracę w ostatnich miesiącach.

Zdający obowiązki pożegnał się ze sztandarem,
całując jego płat i oddając mu honory.

St. bryg. mgr inż. Arkadiusz Biskup ukończył
w 1993 r. Szkołę Główną Służby Pożarniczej
w Warszawie. Następnie skierowano go do służby
w Komendzie Rejonowej PSP w Częstochowie.
Po reformie administracyjnej w 1999 r. w nowo
powstałej Komendzie Miejskiej PSP
w Częstochowie objął stanowisko zastępcy
naczelnika wydziału operacyjnego, a w 2000 r.
dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1
w Częstochowie. W 2008 r. został powołany
na stanowisko nieetatowego zastępcy dowódcy

Kompanii Gaśniczej Centralnego Odwodu Operacyjnego „PORAJ”.
Od 22 listopada 2016 r. pełnił obowiązki zastępcy komendanta

wojewódzkiego PSP w Katowicach, 19 maja 2017 r. został zastępcą
komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach, a 4 września
2018 r. – zastępcą komendanta głównego PSP.

KG PSP

M inister spraw wewnętrznych
i administracji Mariusz Kamiński

na wniosek komendanta głównego PSP
powołał 26 lutego nadbryg. Adama
Koniecznego na stanowisko zastępcy
komendanta głównego PSP. 

Nadbryg. Adam Konieczny rozpoczął

swoją drogę zawodową w PSP jako
absolwent Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej z 1994 r. Podczas studiów brał
udział w wielu akcjach ratowniczo-
-gaśniczych, również w działaniach
podczas pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej
w 1992 r. 

Po ukończeniu studiów w SGSP pełnił
służbę na stanowisku dowódcy sekcji
w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej
w Piotrkowie Trybunalskim. Od 1995 r.
obejmował kolejne stanowiska
w legnickiej Państwowej Straży Pożarnej.
Był dowódcą sekcji, oficerem, starszym
oficerem, zastępcą naczelnika wydziału
oraz naczelnikiem wydziału. W 2001 r.
uczestniczył w akcji przeciwpowodziowej
w Warszawie, za co został odznaczony
przez prezydenta RP Krzyżem Zasługi
za Dzielność. 

Od 2006 r. do 2016 r. był
komendantem miejskim PSP w Legnicy.
W lutym 2016 r. został powołany
na stanowisko dolnośląskiego
komendanta wojewódzkiego PSP 
we Wrocławiu. Uczestniczył w procesie
tworzenia Centrum Zarządzania
Bezpieczeństwem Województwa
Dolnośląskiego. Dowodził również akcją
ratowniczą po katastrofie budowlanej
w Świebodzicach. 24 lipca 2019 r.
otrzymał z rąk prezydenta RP Andrzeja
Dudy nominację generalską. 

EK
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Zmiany w kierownictwie KG PSP

Po˝egnanie zast´pcy komendanta głównego PSP
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Podczas poznańskich targów BUDMA 2020
odbyła się konferencja „Ochrona

przeciwpożarowa w obiektach
budowlanych – aspekty projektowe
i wykonawcze”. Zorganizowało ją 5 lutego
Stowarzyszenie DAFA. 

Ideą konferencji było zwiększenie
świadomości w obszarze ochrony
przeciwpożarowej oraz przedstawienie

wytycznych projektowych i dobrych praktyk
w doborze prawidłowych rozwiązań dla
obiektów budowlanych. Spotkanie było
doskonałą okazją do zdobycia starannie
wyselekcjonowanej wiedzy, opartej
na doświadczeniach rzeczoznawców,
wykładowców i praktyków.

Konferencja spotkała się z dużym
uznaniem słuchaczy. Frekwencja była

imponująca. W wydarzeniu uczestniczyło
blisko 350 osób zajmujących się kwestiami
ochrony przeciwpożarowej – głównie
strażaków, projektantów, architektów,
wykonawców oraz specjalistów
nadzorujących procesy budowlane.
W związku z tak dużą liczbą zainteresowanych
konieczne było dokonanie w ostatniej chwili
zmiany miejsca spotkania, tak aby wszyscy
mogli w komfortowych warunkach wysłuchać
wszystkich prelegentów.

Konferencję otworzył
prezes Stowarzyszenia
DAFA Piotr Olgierd
Korycki. Swoimi
wystąpieniami uświetniło
ją zacne grono ekspertów,
wśród których znaleźli się
m.in. wykładowcy Szkoły
Głównej Służby
Pożarniczej w Warszawie.
Pytania do znawców
zagadnień wzbogaciły
wydarzenie o studium
indywidualnych
przypadków.

Podczas konferencji zaprezentowane
zostały premierowo wytyczne Stowarzyszenia
DAFA pt. „Bezpieczeństwo pożarowe ścian
i fasad”, służące jako instrument
upowszechniania wiedzy i zwiększania
świadomości w zakresie sposobów
zapobiegania pożarom i bezpieczeństwa
pożarowego budynków.

TB

Okazją do uroczystego
spotkania komendanta

głównego PSP st. bryg. Andrzeja
Bartkowiaka z przedstawicielami
stowarzyszenia Strażacy Przeciw
Białaczce, na czele z prezesem
Pawłem Gębalskim, było objęcie
patronatem honorowym
tegorocznej działalności
stowarzyszenia. Spotkanie odbyło
się 17 lutego w siedzibie Komendy

Rami´ w rami´ z WOT

Komendant główny PSP st. bryg. Andrzej Bartkowiak, dowódca
Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła oraz

komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk 5 lutego

w siedzibie dowództwa WOT w Zegrzu podpisali porozumienia
o współpracy. Na spotkaniu obecny był również minister obrony
narodowej Mariusz Błaszczak.

Porozumienie Wojsk Obrony Terytorialnej z Państwową Strażą
Pożarną reguluje kwestie dotyczące współdziałania podczas

ograniczania oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych
i katastrof. W maju i czerwcu 2019 r. żołnierze WOT po raz
pierwszy wsparli strażaków zgodnie z procedurami
wynikającymi z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
Blisko 1500 „terytorialsów” współdziałało ze strażakami
PSP i OSP przy usuwaniu skutków trąby powietrznej,
udrażnianiu dróg, dostarczaniu energii, oświetleniu
rejonów działań, a także wzmacnianiu wałów
przeciwpowodziowych, zabezpieczaniu osunięć oraz
wypompowywaniu wody. Dzięki terytorialnemu
charakterowi WOT wsparcie służb przez wojsko było
po raz pierwszy możliwe praktycznie bezpośrednio
po wystąpieniu sytuacji kryzysowej.

KG PSP
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Naczelnicy oraz zastępcy naczelników wydziałów kontrolno-rozpoznawczych komend
wojewódzkich PSP oraz pracownicy Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP

omawiali w dniach 4-6 lutego w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony
Przeciwpożarowej – Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie aktualne zagadnienia
dotyczące swojej służby. 

Naradę otworzył zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. Arkadiusz Biskup. Przekazał słowa
uznania od komendanta głównego PSP st. bryg. Andrzeja Bartkowiaka, żywiącego nadzieję na efekt
synergii wynikający ze współpracy
pionu kontrolno-rozpoznawczego
z innymi pionami PSP. 

St. bryg. Arkadiusz Biskup
określił program narady jako
bogaty i specjalistyczny.
Zapowiedział wzmocnienie
ilościowe i jakościowe pionu
kontrolno-rozpoznawczego, ze
względu na dużą liczbę zadań
o dużej złożoności, a jednocześnie
nieadekwatną do ich realizacji
liczbę osób. Następnie wręczył
odchodzącym w najbliższym
czasie na emeryturę funkcjonariuszom PSP pamiątkowe grawertony od komendanta głównego PSP.

W ciągu trzech dni narady wygłoszono 24 referaty merytoryczne, poświęcone propozycjom
ułatwienia działania służby. Omówiono sprawy organizacyjno-szkoleniowe oraz kadrowe, kwestię
nadzoru nad pracą rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, w tym rozpatrywania
ekspertyz, zagadnienia ochrony lasów, zagrożeń stwarzanych przez odpady, przeciwpożarowych
zabezpieczeń technicznych oraz formalnoprawne aspekty działania nakazowego.

Ważnym elementem narady były również dyskusje dotyczące omawianych zagadnień, na które
wygospodarowano czas mimo napiętego programu. Wciąż powracającym tematem okazał się
rozdźwięk między merytorycznymi możliwościami działania, warunkowanymi znaczącym
odmłodzeniem kadry, a liczbą zadań ustawowych, których przybywa od ćwierćwiecza dosłownie
z roku na rok. 

Paweł Rochala / red. PP

Narada kontrolno-rozpoznawcza

S t. bryg. Paweł Frątczak, rzecznik prasowy komendanta
głównego PSP, uroczyście pożegnał się ze służbą 24 lutego

w siedzibie Komendy Głównej PSP.

Komendant główny PSP st. bryg. Andrzej Bartkowiak
serdecznie podziękował rzecznikowi za prawie 37 lat służby 
i za 12 lat trudnej niekiedy pracy w Komendzie Głównej PSP

na rzecz dobrego wizerunku naszej formacji.
Słowa podziękowania i uznania skierował 

do st. bryg. Pawła Frątczaka także zastępca
komendanta głównego PSP mł. bryg. Arkadiusz
Przybyła.

Wieloletnia służba dla polskiego pożarnictwa
i ochrony przeciwpożarowej to wyraz oddania i pasji,
jaką była i jest dla st. bryg. Pawła Frątczaka
Państwowa Straż Pożarna.

27 lutego funkcję rzecznika prasowego
komendanta głównego PSP objął st. kpt. Krzysztof
Batorski. Przez ostatni rok pełnił on służbę w zespole
prasowym KG PSP.
Marta Wawiórko / Gabinet Komendanta Głównego PSP

Rzecznik prasowy koƒczy słu˝b´
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Głównej PSP.
Komendant główny PSP

zauważył, że ludzie tworzący
organizację są też czynnymi
strażakami Grupy Ratownictwa
Specjalistycznego Ochotniczej
Straży Pożarnej i podejmują
dodatkową aktywność społeczną.

Komendant Bartkowiak
przekazał na ręce prezesa Pawła
Gębalskiego życzenia, aby
działalność stowarzyszenia
przynosiła dalszy wymierny wzrost
liczby zarejestrowanych
potencjalnych dawców szpiku
kostnego.

KG PSP
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o ża ry la sów, pod sy ca ne dłu gim
okre sem su szy, re kor do wo wy so ki -
mi tem pe ra tu ra mi i wia trem, sza-

la ły w Au stra lii od wrze śnia. Stycz nio we
desz cze po mo gły stra ża kom ujarz mić ży -
wioł, acz kol wiek se zon na dal trwa.

Si ły
Na po czą tek kil ka po rów nań. W Au stra -

lii miesz ka 24 mln lu dzi, a w Pol sce 38 mln.
Z po ża ra mi la sów na pią tym kon ty nen cie
wal czą za rów no stra ża cy za wo do wi, któ -
rych jest 20 tys., jak i ochot ni cy, któ rych licz -
bę sza cu je się na 153 tys. W Pol sce to
od po wied nio oko ło 30 tys. i 700 tys.,
przy czym w dzia ła niach bie rze lub mo że
brać czyn ny udział oko ło 230 tys. ochot ni -
ków. Po wierzch nia Pol ski wy no si nie speł -
na 313 tys. km2, tymczasem Au stra lii nie-
mal 7,7 mln km2. 

Za tem nie dość, że stra ża ków w Au stra -
lii jest mniej niż w Pol sce, to te ren, któ ry
chro nią, jest 24 ra zy więk szy od po wierzch -
ni Pol ski. Na wet przy uwzględ nie niu, że
prak tycz nie ga si się tyl ko pas la sów wo kół
wy brze ży, bę dzie to ob szar dzia ła nia kil ka -
krot nie więk szy. 

Jak wy ni ka z da nych sta ty stycz nych, Au -
stra lia rów nież bo ry ka się z pro ble mem
wciąż ma le ją cej licz by chęt nych do ga sze -

nia po ża rów la sów w ra mach wo lon ta ria tu.
W ostat niej de ka dzie licz ba stra ża ków
ochot ni ków spa dła o 17 tys. osób. Au stra -
lij czy cy zda ją so bie do sko na le spra wę z te -
go, że dzia ła nia ochot ni ków są nie oce nio ne
i jak wiel kie ma ją zna cze nie w sys te mie
bez pie czeń stwa pań stwa w kon tek ście po -
ża rów la sów. To wła śnie ich in ter wen cje 
sta no wią więk szość re ak cji na ogień i bez -
dy sku syj nie dzię ki nim kraj do tych czas ra -
dzi so bie z ży wio łem w se zo nie po ża-
ro wym. Spad ko wi za an ga żo wa nia w wo -
lon ta riat przy glą da ją się z tro ską i okre śla ją
je go za sad ni cze przy czy ny: kło po ty zwią za -
ne z nie obec no ścią w pra cy, ko niecz ność
ko rzy sta nia z dni urlo po wych, nie jed no -
krot nie prze zna cza nie wła snych środ ków fi -
nan so wych na po czet ra to wa nia ży cia,
zdro wia i mie nia współ miesz kań ców.
W związ ku z tym pre mier Scott Mor ri son
za po wie dział, że stra ża cy ze sta nu No wa
Po łu dnio wa Wa lia bę dą mo gli otrzy -
mać 300 do la rów au stra lij skich za każ dy
dzień, mak sy mal nie 6 tys. do la rów, je śli
w se zo nie po ża ro wym spę dzą na dzia ła -
niach wię cej niż 10 dni.

W trwa ją cym na dal se zo nie po ża ro wym
do tych czas w dzia ła niach uczest ni czy ło co
naj mniej 72 tys. stra ża ków ochot ni ków.
Więk szość zma ga ła się z ogniem w sta nach

No wa Po łu dnio wa Wa lia i Wik to ria. Na po -
moc au stra lij skim stra ża kom przy by li re zer -
wi ści ar mii (3 tys. osób), żoł nie rze ma ry nar ki
wo jen nej i lot nic twa. Wspar cie na de szło
rów nież m.in. ze Sta nów Zjed no czo nych,
Ka na dy i No wej Ze lan dii. W trak cie dzia łań
stra ża cy współ pra cu ją z in ny mi służ ba mi,
m.in. z po li cją i woj skiem, głów nie w przy -
pad ku ewa ku acji lu dzi z za gro żo nych te re -
nów oraz wstrzy ma nia ru chu na dro gach. 

Rząd Au stra lii de kla ro wa nej pol skiej po -
mo cy (200 stra ża ków), go to wej do wy lo tu,
nie przy jął. 

Środ ki
Aby sku tecz nie zwal czyć roz le głe po ża -

ry la sów, stra ża cy ko rzy sta li z róż ne go ro -
dza ju środ ków, po cząw szy od sa mo cho -
dów ga śni czych, przez cięż ki sprzęt bu -
dow la ny, a skoń czyw szy na sa mo lo tach
i śmi głow cach ga śni czych. Sa mo cho da mi
ga śni czy mi do wo żo no środ ki ga śni cze
na miej sce po ża rów, a cięż ki sprzęt, ta ki jak
spy char ki czy ko par ki, słu żył do two rze nia
pa sów prze ciw po ża ro wych. 

W cza sie gdy po ża rów by ło naj wię cej,
każ de go dnia do wal ki z ni mi kie ro wa no
oko ło 100 sa mo lo tów. W Au stra lii do stęp -
nych jest oko ło 160 sa mo lo tów prze zna -
czo nych do ga sze nia po ża rów. Są to ma łe

LUTY 2020 /12

ZA GRANICĄ

RE NA TA GOL LY

Śmierć trzydziestu trzech osób, zniszczenie tysięcy domów
i spalenie blisko 20 mln hektarów ziemi – takie spustoszenie

siał ogień w ostatnich miesiącach w kraju kangurów i koali.
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sa mo lo ty i śmi głow ce wy ko rzy sty wa ne
do do wo dze nia i kon tro li, ale też więk sze
sa mo lo ty i cięż kie śmi głow ce, któ re mo -
gą zrzu cać ty sią ce li trów wo dy. Flo tą za -
rzą dza Na tio nal Aerial Fi re fi gh ting Cen ter
(NAFC), or gan fi nan so wa ny za rów no
przez rzą dy sta no we i te ry to rial ne, jak
i rząd fe de ral ny. 

Oprócz te go NAFC ko or dy nu je dzier ża -
wę wy spe cja li zo wa nych sa mo lo tów ga śni -
czych, uzu peł nia ją cych je go wła sną flo tę
w se zo nie po ża ro wym. Ogó łem w Au stra lii
do stęp nych jest po nad 500 sa mo lo tów, do -
star cza nych przez po nad 150 ope ra to rów.
NAFC za pew nia rów nież ela stycz ność, któ -
ra jest nie zbęd na do re ago wa nia na róż ne
wy da rze nia i sy tu acje, przez moż li wość „dzie-
le nia się” za so ba mi lot ni czy mi mię dzy sta -
na mi i te ry to ria mi.

Naj więk szy obec nie sa mo lot ga śni czy
w NAFC to Bo eing 737, dzier ża wio ny przez
straż po żar ną sta nu No wa Po łu dnio wa Wa -
lia NSW Ru ral Fi re Se rvi ce – jest do stęp ny
przez ca ły rok. Po jem ność je go zbior ni ka
to 15 tys. l wo dy. Na au stra lij skim nie bie
ope ru je rów nież sa mo lot DC-10 ze Sta nów
Zjed no czo nych, ze zbior ni kiem na 44 tys. l
wo dy – któ re mo że zrzu cić w cią gu 8 s. Wy -
pa da za zna czyć, że nie są to ta nie przed się -
wzię cia. Wy dzier ża wie nie du że go sa mo lo tu
ga śni cze go kosz tu je oko ło 2,5 mln do la rów,
a cięż kie go śmi głow ca oko ło 2,2 mln.
Do flo ty NAFC na le żą rów nież bar dzo szyb -
kie spe cja li stycz ne śmi głow ce, wy po sa żo -
ne w ska ne ry na pod czer wień, za po mo cą
któ rych lo ka li zu ją po ża ry. 

Pod czas te go rocz nej wal ki z po ża ra mi
la sów uży te zo sta ły do dat ko wo sa mo lo ty
woj sko we i okrę ty ma ry nar ki wo jen nej 
– słu ży ły głów nie do ewa ku acji lu dzi.

Alar mo wa nie i ewa ku acja
Miesz kań cy kra ju mo gą do wie dzieć się

o sy tu acji po ża ro wej, ja ka pa nu je w oko li -
cy, dzwo niąc na in fo li nię stra ży po żar nej
lub od wie dza jąc stro nę in ter ne to wą. Do te -
go ce lu stwo rzo na zo sta ła rów nież apli ka -
cja mo bil na, a na por ta lach spo łecz no-
ścio wych, ta kich jak Fa ce bo ok czy Twit ter,
za miesz cza ne są re gu lar nie po sty na te mat
ak tu al nej sy tu acji po ża ro wej, dzia łań stra -

ża ków itd. Ko mu ni ka ty prze ka zy wa ne są
rów nież przez sta cje ra dio we, a rzą do we
agen cje za rzą dza nia kry zy so we go ko rzy -
sta ją z kra jo we go sys te mu ostrze ga nia te -
le fo nicz ne go przez wy sła nie wia do mo ści.

Je den ze spo so bów alar mo wa nia lub też
in for mo wa nia lud no ści o nie bez pie czeń -
stwie sta no wi oce na za gro że nia po ża ro we -
go. Jest to ta bli ca z tę czo wym wa chla rzem,
któ ra wska zu je ak tu al ne wa run ki po ża ro we
m.in. na pod sta wie tem pe ra tu ry, wil got no -
ści i pręd ko ści wia tru. Oce na za gro że nia po -
ża ro we go jest pro gno zo wa na z czte ro -
dnio wym wy prze dze niem i ak tu ali zo wa -
na dwa ra zy dzien nie, o 5:30 i o 16:00. Wa -
chlarz skła da się z ko lo ru zie lo ne go,
nie bie skie go, żół te go, po ma rań czo we go,
czer wo ne go i czer wo ne go z kre sko wa niem.
Każ dy z ko lo rów ma swo je zna cze nie i sta -
no wi wska zów kę lub ostrze że nie dla spo -
łe czeń stwa. Na przy kład zie leń ozna cza
za gro że nie po ża ro we na ni skim, umiar ko -
wa nym po zio mie. Ale już czer wień – eks tre -
mal ne za gro że nie, któ re wią że się z wy so ką
tem pe ra tu rą i wia trem. Jest to rów no znacz -
ne z nie bez pie czeń stwem po wsta nia po ża -
ru, któ ry bę dzie szyb ko się roz prze strze niał
i mo że być trud ny do opa no wa nia dla służb
ra tow ni czych. A dla miesz kań ców sta no wi
to sy gnał, aby roz wa żyć po zo sta nie w do -
mach lub pod jąć dzia ła nia w ce lu ochro ny
zdro wia i ży cia swo je go i ro dzi ny. Po zo sta -
nie w do mu za le ca się tyl ko wów czas, kie -
dy nie ru cho mość jest przy go to wa na do
obro ny przed po ża rem. W in nym wy pad ku
naj bez piecz niej jest opu ścić miej sce za -
miesz ka nia. Za kre sko wa ny ob szar w ko lo -
rze czer wo nym to naj wyż szy po ziom za -
gro że nia po ża ro we go i jed no znacz ny sy -
gnał do na tych mia sto wej ewa ku acji, gdyż
ża den dom nie jest w ta kich wa run kach
bez piecz nym miej scem. 

Do tych czas ewa ku acja miesz kań ców
od by wa ła się w trzech sta nach: No wej Po -
łu dnio wej Wa lii, Wik to rii i Au stra lii Po łu -
dnio wej. Naj wię cej szkód od no to wa no
w No wej Po łu dnio wej Wa lii, na któ rej te re -
nie znaj du je się sto li ca pań stwa – Syd ney.
W kil ku sta nach ogło szo no stan wy jąt ko wy
i wy da no ostrze że nie o eks tre mal nym za -
gro że niu po ża ro wym. W ewa ku ację miesz -

kań ców włą czy ła się rów nież ma ry nar ka
wo jen na. Przy sil nym wie trze i tem pe ra tu -
rze po nad 45°C po nad 100 tys. miesz kań -
ców opu ści ło stre fy ewa ku acji.

Tech ni ki ga śni cze
Wal ka z po ża ra mi la su, w do dat ku tak

spe cy ficz ny mi, jak w Au stra lii, sta no wi
ogrom ne wy zwa nie. Dla stra ża ków ozna cza
wy si łek wy cień cza ją cy za rów no fi zycz nie,
jak i psy chicz nie. Wią że się z wie lo go dzin ną
pra cą (nie jed no krot nie przez kil ka na ście,
a na wet kil ka dzie siąt go dzin) i po trze bą
szyb kiej re ak cji na dynamicznie zmie nia ją -
ce się wa run ki po ża ro we. Jest to przy tym
za każ dym ra zem dłu go trwa ła ak cja ra tow -
ni czo -ga śni cza, pro wa dzo na w eks tre mal -
nych wa run kach.

Stra ża cy sto su ją do ga sze nia po ża rów
la su sze reg tech nik. Tak ty ka za le ży głów nie
od ro dza ju te re nu, na któ rym roz wi ja się
po żar. Zwal cza nie po ża rów traw róż ni się
od po ża rów la su. Jed nak ogól nie rzecz bio -
rąc jest to dwu fa zo wa ope ra cja, zło żo na
z bez po śred nich i po śred nich ata ków. 

Pod czas pierw szej fa zy po ża ru do dzia łań
dys po no wa ny jest ze spół szyb kie go re ago -
wa nia, w peł ni wy po sa żo ny w sprzęt ga śni -
czy i za pas wo dy do ga sze nia. Je że li po żar
po wstał w du żej od le gło ści od lą do wych sił
i środ ków lub w trud no do stęp nym miej scu,
dys po no wa ny jest sa mo lot lub śmi gło wiec.
Zwy kle ma to na ce lu spraw dze nie, ja kie roz -
mia ry po żar zdą żył osią gnąć.

Mniej sze po ża ry zwal cza ne są bez po -
śred nio przez stra ża ków za po mo cą tzw.
mo krych (dość oczy wi stych) i/lub su chych
tech nik. Bez po śred nio ata ku je się skrzy dła
po ża ru, tak aby za wę zić ob wód i czo ło po -
ża ru. Oprócz wo dy stra ża cy wy ko rzy stu ją
do ga sze nia pło mie ni tłu mi ce. Me to dy su -
che po le ga ją na two rze niu przerw w war -
stwie zie mi wo kół po ża ru za po mo cą na -
rzę dzi ręcz nych, ta kich jak gra bie i mo ty ki.
Naj waż niej sze jest tak szyb kie, jak to tyl ko
moż li we, za trzy ma nie roz prze strze nia nia
się pło mie ni. Je śli nie uda się stłu mić ognia
w cią gu pierw szej go dzi ny, po żar przej dzie
do ko lej nej fa zy, w któ rej wal ka z nim bę -
dzie jesz cze trud niej sza, a za po trze bo wa -
nie na si ły i środ ki la wi no wo wzro śnie.
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W ta kich sy tu acjach po wo łu je się ze spół,
któ ry ko or dy nu je dzia ła nia i pla nu je ich
stra te gię. Kie dy in ten syw ność na fron cie
po ża ru prze kra cza moż li wo ści wal ki z pło -
mie nia mi, dzia ła nia stra ża ków kon cen tru ją
się na tym, by za po biec roz prze strze nia niu
się bo ków po ża ru oraz na ochro nie ży cia
i mie nia lud no ści. Je śli ogień zbli ża się
do za bu do wy mia sta, do dzia łań an ga żo -
wa ne są wszyst kie moż li we si ły i środ ki. 

Kie dy z ko lei po żar jest zbyt in ten syw ny,
a dys po no wa nie sił i środ ków bez po śred -
nio na miej sce zda rze nia sta no wi za gro że -
nie w szcze gól no ści dla stra ża ków, sto -
so wa ne są tzw. ata ki po śred nie, głów nie
z sa mo lo tów i śmi głow ców. Du że sa mo lo -
ty ga śni cze umoż li wia ją zrzu ce nie wiel kich
ilo ści wo dy w trud no do stęp nych miej -
scach. Do wo dy do da je się rów nież środ ki
ga śni cze, któ re po pra wia ją dzia ła nie ga śni -

cze wo dy. Czę sto są one bar wio ne na czer -
wo no, aby ob sza ry, na któ rych zo sta ły 
zrzu co ne, by ły wy raź nie wi docz ne. Me to dy
ata ku po śred nie go obej mu ją rów nież wy -
ko rzy sta nie ma szyn gą sie ni co wych do two -
rze nia sze ro kich pa sów prze ciw po żaro-
wych w wierzch niej war stwie zie mi.

Do me tod ga śni czych za li cza się rów -
nież dzia ła nie prze ciw o gniem, to jest ce lo -
we wy pa la nie ro ślin no ści na dro dze roz-
prze strze nia nia się pło mie ni. Me to da ta sto -
so wa na jest rów nież do obro ny okre ślo -
nych ob sza rów, m.in. nie ru cho mo ści czy
in fra struk tu ry. Usu wa się ma te riał pal ny
i w ten spo sób two rzy prze rwę po mię dzy
obiek tem chro nio nym a fron tem po ża ru. 

Po żar uzna je się za opa no wa ny, je śli się
nie roz prze strze nia. Ale na wet kie dy na stą -
pi ten etap, na dal trwa pro ces do ga sza nia.
Jest on szcze gól nie istot ny z uwa gi na ry zy -

ko po wsta nia ko lej nych ognisk po ża rów.
Na wet do kil ku ty go dni po po ża rze stra ża -
cy mo ni to ru ją spa lo ne ob sza ry, aby upew -
nić się, że są bez piecz ne pod wzglę dem
po ża ro wym. 

Wa run ki po go do we a po ża ry
W grud niu 2019 r. za de kla ro wa no od no -

to wa nie sze ściu naj go ręt szych dni w hi sto -
rii Au stra lii, a śred nią opa dów w ca łym kra ju
ogło szo no ja ko naj niż szą w hi sto rii, o 11%
niż szą niż po przed ni re kord z 1902 r. Śred -
nia mak sy mal na tem pe ra tu ra na kon ty nen -
cie wy no si ła po wy żej 40°C przez 11 dni
w mie sią cu. We wrze śniu, paź dzier ni ku i li -
sto pa dzie od no to wa no mak sy mal ne tem -
pe ra tu ry znacz nie wyż sze niż śred nie,
a opa dy desz czu by ły znacz nie po ni żej
śred niej. To wła śnie wy so ka tem pe ra tu ra,
bar dzo ni ska wil got ność i sil ne wia try do -
pro wa dzi ły do nie bez piecz nych wa run ków
po ża ro wych. Już na po cząt ku wrze śnia
w po łu dnio wo -wschod nim sta nie Qu een -
sland i pół noc no -wschod niej No wej Po łu -
dnio wej Wa lii wy bu chło wie le po ża rów.

Sy tu ację po pra wi ły stycz nio we opa dy,
któ re po ja wi ły się w cią gu mie sią ca we
wszyst kich czę ściach wschod niej Au stra lii
i przy czy ni ły się do zmniej sze nia licz by i na -
si le nia nie kon tro lo wa nych po ża rów la su. 

Do dat ko wym czyn ni kiem nie ko rzyst -
nym są sil ne wia try o zmien nych kie run -
kach. Na wet nie wiel ki po żar ma wte dy
po stać li nio wą, o wą skim fron cie i bar dzo
szyb ko się roz prze strze nia, a przy zmia nie
kie run ku wia tru i nie do ga sze niu po go rze -
li ska je go front w jed nej chwi li sta je się bar -
dzo sze ro ki, a roz mia ry gi gan tycz ne. 

Nie zwy kle trud no wy obra zić so bie pło -
mie nie o wy so ko ści 70 m, a trze ba, po nie waż
ta kie za ob ser wo wa no w se zo nie 2019/2020.
Ko lej ną licz bą, któ ra ro bi wra że nie, jest szyb -
kość roz wo ju po ża ru. Dla po rów na nia: do ro -
sły czło wiek mo że prze biec w go dzi nę 10 km,
ro we rem je dzie 20 km/h, na to miast po ża ry
bu szu osią ga ją śred nią pręd kość po nad
22 km/h. Dla te go są tak nie bez piecz ne. Pło -
mie nie mo gą roz prze strze niać się jesz cze
szyb ciej, co za le ży od wil got no ści po wie trza
i ściół ki, si ły wia tru, tem pe ra tu ry i to po gra fii.
Ten ostat ni czyn nik zwięk sza pręd kość po ża -
ru dwu krot nie już przy na chy le niu te re nu
pod ką tem 10 stop ni.

Znisz cze nia, ofia ry
Po ża ry la sów od lip ca 2019 r. po chło -

nę ły po wierzch nię po nad 19,4 mln (!)
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hek ta rów zie mi. Dla zo bra zo wa nia roz -
mia rów are ału – jest to ob szar więk szy
niż po wierzch nia Da nii, Ho lan dii i Is lan -
dii łącz nie. Naj bar dziej ucier piał stan 
No wa Po łu dnio wa Wa lia, w któ rym pło -
mie nie ob ję ły te ren po nad 4,9 mln hek -
ta rów. 

Pło mie nie do ko na ły ogro mu znisz czeń
ob sza rów na tu ral nych, ale rów nież ca łych
miast, a ich miesz kań cy tra ci li nie jed no krot -
nie do ro bek ży cia. Ogień do się gnął po -
nad 3000 do mostw na te re nie ca łe go kra ju,
naj wię cej w sta nie No wa Po łu dnio wa Wa -
lia – licz ba znisz czo nych do mostw się gnę -
ła tam 1588, a uszko dzo nych zo sta ło po-
nad 650. 

Eks per ci w dziedzinie dzie dzic twa kul tu -
ral ne go twier dzą, że znisz czo ne lub uszko -
dzo ne przez po ża ry mo gły zo stać ty sią ce
świę tych i waż nych miejsc Abo ry ge nów.
Na te re nie Au stra lii ist nie ją co naj -
mniej 7062 ta kie za re je stro wa ne miejsca,
przy czym licz ba ta obej mu je tyl ko miej sca
for mal nie uzna ne na mo cy prze pi sów sta -

no wych i te ry to rial nych. W prak ty ce jest ich
o wie le wię cej. 

Śmierć w okre sie od 1 paź dzier ni ka 2019 r.
do 31 stycz nia 2020 r. po nio sły 33 oso by. 

Ak tu al ny se zon po ża rów la sów w Au -
stra lii jest jed nak se zo nem o naj wyż szym
od set ku spa lo nej po wierzch ni, ofiar śmier -
tel nych i znisz czo nych do mostw je dy nie
w od nie sie niu do ostat nie go dzie się cio le -
cia. Naj wyż szą licz bę ofiar śmier tel nych od -
no to wa no w sta nie Wik to ria w se zo nie
po ża ro wym 2008/2009 (se ria po ża rów za -
czę ła się w Czar ną So bo tę 7 lu te go – te go
dnia zgi nę ły 173 oso by). Kil ka ra zy w hi sto -
rii gi nę ło po nad 50 osób.

W hi sto rii Au stra lii zda rza ły się se zo ny
po ża ro we o więk szej ska li znisz czeń niż
obec na. Pod wzglę dem are ału po chło nię -
te go ogniem naj gor szy był 1974 r., w któ -
rym spło nę ło 117 mln hek ta rów po wierzch -
ni Au stra lii, co od po wia da obszarowi Fran -
cji, Hisz pa nii i Por tu ga lii łącz nie (!), a se zon
2008/2009 oce nia ny był ja ko naj do tkliw szy
pod wzglę dem strat ma te rial nych.

Licz ba wy kry tych ognisk po ża ru w se zo -
nie 2019-2020 – do koń ca stycz nia 2020 r.
wa ha ła się do kil ku do kil ku na stu tysię cy
da ne go dnia, z po cząt kiem stycz nia się gnę -
ła na wet 31 tys. Więk szość po ża rów na te -
re nie Au stra lii sta no wi ły po ża ry bu szu, in ne
za le d wie 1%.

Da ro wi zny
Kie dy in for ma cje o sy tu acji po ża ro wej

obie gły świat, kor po ra cje, gwiaz dy i spor -
tow cy ofia ro wa li da ro wi zny. 19 stycz nia
2020 r. sza co wa no je na łącz ną kwo tę
500 mln do la rów au stra lij skich. Ra port wy -
da ny przez Fun dra ising In sti tu te of Au stra -
lia po da je, że da ro wi zny w związ ku
z po ża ra mi la sów przekazała rów nież po -
nad po ło wa do ro słych Au stra lij czy ków. 
Po la cy też do łą czy li do tej ak cji. By li to mię -
dzy in ny mi stra ża cy z Ochot ni czej Stra ży
Po żar nej w Po rę bie Spyt kow skiej (woj. ma -
ło pol skie), któ rzy zor ga ni zo wa li zbiór kę
i wpłacili kwo tę po nad 422 tys. zł na kon to
Par ków Na ro do wych i Dzi kiej Przy ro dy
w Au stra lii, z prze zna cze niem na Park Na ro -
do wy Ko ściusz ki.

Pla ny i prio ry te ty 
na przy szłość
To, cze go stra ża cy po trze bu ją te raz, to

nie po chwa ły ze stro ny po li ty ków, my śli
i mo dli twy. Stra ża cy po trze bu ją fak tycz-
ne go wspar cia w po sta ci sił i środ ków. 
Ko niecz na jest dys ku sja, w ja ki spo sób
ochot ni cza straż ma spro stać po ża rom, któ -
re po wsta ją obec nie. I nie trwa ją – jak kie -
dyś – po kil ka dni w ro ku czy mie sią cu, ale
ty go dnia mi, a na wet mie sią ca mi. 

Ko lej nym te ma tem do omó wie nia jest
za rzą dza nie bez pie czeń stwem po ża ro wym
już na eta pie pro fi lak ty ki. Stra ża cy i eks per -
ci jed no gło śnie twier dzą, że prio ry te tem
po win no być za rzą dze nie ro ślin no ścią, któ -
rą mo że stra wić ogień. Moż na to zro bić
za po mo cą ma szyn lub przez wy pas zwie -
rząt, ta kich jak owce czy ko zy. Kon tro lo wa -
ne wy pa la nie to ko lej na z moż li wych opcji
pro fi lak ty ki po ża ro wej. 

mł. kpt. Renata Golly pełni słu˝b´ 
w Biurze Rozpoznawania Zagro˝eƒ

w Komendzie Głównej PSP

Li te ra tu ra do st´p na u au tor ki

Fot. na str. 12: Droga w pobli˝u Bruthen w stanie
Wiktoria. Fala ognia trawiàcego busz zbli˝a si´ do
miejscowoÊci
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jed nak jest. Gdy się z tym wal czy,
skut ki są opła ka ne – a co naj -
mniej spek ta ku lar ne. Co gor sza

mo gą się one po ja wić w po sta ci sta no wio -
ne go pra wa. Wte dy in ge ren cja się ga tam,
gdzie nie po win na, lub za nie chu je się te go,
co na le ża ło by ro bić. Z chwi lą usta no wie nia
pra wa idee czy ide olo gie prze sta ją dzia łać,
a do ak cji wkra cza ją urzęd ni cy. Wie le wska -
zu je na to, że coś po dob ne go by ło jed nym
z istot nych czyn ni ków ostat niej klę ski po -
ża ro wej w Au stra lii.

Cze go się nie do wia du je my
Już wca le nie py ta my, dla cze go ener gia

wę glo wa jest zła, ato mo wa jesz cze gor sza,
a do bra tyl ko wia tro wa i sło necz na. Wod -
na (kra je skan dy naw skie) też któ re goś dnia
sta nie się zła, a to za spra wą urzą dzeń ją
two rzą cych, czy li za kłó ca ją cych swo bod ny
spływ. Nie py ta my, więc nie do wie my się,
że za nim po wsta ną te do bre ener gie, ja koś
trze ba wy pro du ko wać za rów no prze twor -
ni ki wia tru i słoń ca, jak i ma ga zy ny prą du:
sta cjo nar ne i prze woź ne. Ja ki jest in deks
wę glo wy tych pro duk cji, jak one wpły wa ją
na śro do wi sko na tu ral ne?... 

Oczy wi ście by wa, że na uka przy oka zji
się roz wi ja i wresz cie po ja wia ją się po zy -
tyw ne skut ki. Kosz ty są jed nak tak po tęż ne,
że zmia nom pod le ga ją ca łe kul tu ry. Pe wien
afry kań ski kraj zde wa sto wa no ostat ni mi
cza sy na rzecz po zy ska nia cze goś, bez cze -
go te le fo ny ko mór ko we nie mo gły by nam
za stą pić wię zi spo łecz nych. Ale o tym nie
sły chać, tyl ko o glo bal nym ocie ple niu,
umie ra ją cych ra fach i zdy cha ją cych bia łych
niedź wie dziach. No i o pro duk cji CO2. Dla
tych ha seł prze cięt ne pol skie go spo dar -
stwo po win no wy dać na wła sną elek trow -
nię fo to wol ta icz ną 30 tys. zł, a dom otu lić
ab sur dal nie gru bą izo la cją, któ rej wy ma -
ga ny pra wem unij nym opór ciepl ny ma 

ro snąć z pię cio lat ki na pię cio lat kę. Ja kie
mo gą być z te go pięk ne po ża ry, po ka zał
bu dy nek Gren fell To wer (PP 8/2017, a także
12/2019 i 1/2020). 

I oto w Au stra lii speł nił się eko lo gicz nym
ka ta stro fi stom ich naj czar niej szy sce na -
riusz. Po noć tem pe ra tu ry oka za ły się re kor -
do wo wy so kie, su sza wy jąt ko wo dłu go-
trwa ła, w ślad za tym po wsta ją ce po ża ry
przy bra ły roz mia ry nie no to wa ne w hi sto rii.
„Po noć” to w tym przy pad ku do bre sło wo. 

War tość me dial na
au stra lij skich po ża rów 
Od wrze śnia do koń ca stycz nia świat

obie ga ła wieść: Au stra lia pło nie. Po wsta ło
przy tym kil ka dzia ła ją cych na wy obraź nię
prze ka zów, zwłasz cza ob raz ko wych, któ re
au to rzy z cza sem zmie ni li pod na ci skiem
praw dy, no ale są uspra wie dli wie ni, prze -
cież w do brej wie rze dzia ła li, praw da? I roz -
la li hi ste rię na świat. Za an ga żo wa li się w to
ci, któ rzy za wsze chcą być na cza sie: ce le -
bry ci i ce le bryt ki. Tro chę to gro te sko we,
gdy tro skę o przy ro dę de kla ru ją lu dzie ko -
rzy sta ją cy w ży ciu pry wat nym z wszel kich
zdo by czy cy wi li za cji, la ta ją cy zi mą do cie -
płych kra jów, a la tem do chłod nych. Lu dzie,
któ rzy nie mo gli by funk cjo no wać bez prze -
ka zu sa te li tar ne go. Za kła da ją cy co dzien nie
in ne ubra nie z pla sti ku, bo wal czą cy z ho -
dow ca mi fu ter. Kto te sto sy two rzyw sztu-
cz nych i kie dy zu ty li zu je – już nie mó wią. 

Au stra lij skie po ża ry oka za ły się tak spek -
ta ku lar ne, a przy tym da ły tak ide al ną po -
żyw kę dla wy ra ża nia tro ski o do bro świa ta,
że przy kry ły na wet „eko lo gicz ny” pro jekt
me dial ny, opar ty na na sto lat ce, ma ją cej po -
twier dzo ne upo rczy we trud no ści w za kre -
sie umie jęt no ści spo łecz nych. Nie wspo-
mni my jej z imie nia i na zwi ska, bo ostat nio
zo sta ły one za re je stro wa ne ja ko znak to wa -
ro wy i mo że się zda rzyć, że za sa mo ich

przy wo ła nie na le ża ło by pła cić. 
Głów ny mi gwiaz da mi sta ły się po pa rzo -

ne ko ale. 
I tu do ty ka my spe cy fi ki Au stra lii, czy li

kra ju -kon ty nen tu, po ło żo ne go w znacz nej
czę ści na zwrot ni ko wej sze ro ko ści geo gra -
ficz nej. Cóż to ozna cza? Dla bia łych lu dzi 
sa mo zło – sze ro ko ści zwrot ni ko we to pu -
sty nie, gdzie go rą co by wa w po rze su chej.
Jed no cze śnie w po rze nie su chej wca le nie
mu si pa dać deszcz. Kto nie wie rzy, niech
spoj rzy na Sa ha rę – to ta sa ma sze ro kość
geo gra ficz na, co Au stra lia, tyl ko tu pół noc -
na, a tam po łu dnio wa. Czy ktoś dzi wi się, że
na Sa ha rze jest go rą co? 

Pa li się to, co spa lić się mu si
O po ża rach w Au stra lii moż na po wie -

dzieć to sa mo, co pre mier te go kra ju: by ły,
są i bę dą. Po dob nie jest w kra jach śród -
ziem no mor skich, a zwłasz cza w Por tu ga lii,
ale też na in nych sze ro ko ściach w USA i Ka -
na dzie. Tam tej sze po ża ry to pro ces nie -
zbęd ny, by bez za kłó ceń prze bie ga ło ży cie:
la sów świer ko wych w Ka na dzie, se kwoi
ame ry kań skich w USA oraz dę bu kor ko we -
go na te re nach ibe ryj skich, chy ba że czło -
wiek ja ki miś sztucz ny mi za bie ga mi za stą pi
to, co da je ogień, czy li ochro nę przed kon -
ku ren cją i szkod ni ka mi. Jed no cze śnie im
czę ściej coś się tam spa la, tym le piej dla
wszyst kich, bo z niż szy mi pło mie nia mi
i krót szym trwa niem po ża ru. Nasz wrzos też
tak ma. 

Zwłasz cza w Au stra lii przy da ło by się,
gdy by po ża rów by ło jed nost ko wo wię cej,
na przy kład wy stę po wa ły co rok, a dzię ki
te mu by ły mniej sze – ko ale mia ły by wte dy
szan se prze żyć. Oczy wi ście ogień jest tym
zwie rzę tom do ni cze go nie po trzeb ny, ale
sko ro to zja wi sko nie uchron ne, a glo bal -
nie – na wet po ży tecz ne, to war to by ło by
wy zna czać mu ra my dzia ła nia tam, gdzie
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istot nie mo że szko dzić. Abo ry ge ni prak ty -
ko wa li to z po wo dze niem przez ty siąc le cia
i ko ale so bie ży ły, a zie mia po zo sta wa ła
upraw na. Bo praw da jest ta ka: je śli ma my
busz eu ka lip tu so wo -aka cjo wy z do miesz ką
in nych ro ślin – na pew no spło nie któ re goś
dnia. Je śli ma my las eu ka lip tu so wy – też
mu si spło nąć, tyl ko prze rwy mię dzy po ża -
ra mi bę dą więk sze. Nie da się te mu za po -
biec w ża den trwa ły spo sób. Moż na tyl ko
od su nąć w cza sie zja wi sko ognio we go od -
ro dze nia, ale w ten spo sób tyl ko spo tę gu je
się skut ki po ża ru do ta kiej mo cy, któ rej na -
tu ra nie prze wi dy wa ła, czy li praw dzi wie
nisz czy ciel skich.

Ca ła ro dzi ma ro ślin ność (flo ra) i świat
zwie rzę cy (fau na) przy sto so wa ły się do ży -
cia na sze ro ko ści zwrot ni ko wej i pod zwrot -
ni ko wej, czy li rów nież do se zo no wych
po ża rów. Je śli cho dzi o ro śli ny, tych spo so -
bów jest kil ka. Jed ne po pro stu na czas su -
szy za mie ra ją i ca łą ener gię ży cio wą gro -
ma dzą pod zie mią, cze ka jąc na lep sze cza -
sy. Dru gie ubie ra ją się w izo la cję prze ciw o -
gnio wą. Trze cie zaś nie ma ją nic prze ciw
te mu, by po zor nie żyw cem spło nąć. 

Kil ka z tych spo so bów sto su ją ro śli ny
z Au stra lii, two rzą ce tam tej sze za ro śla i la -
sy, choć ko ra eu ka lip tu sów drze wia stych
jest pal na na ty le, że mo że słu żyć za na tu -
ral ną po chod nię. Mi mo to wy kształ ci ły one
zdu mie wa ją cą od por ność na ogień, od ra -
sta ją na zie lo no ze zda wa ło by się zwę glo -
nych pni i ga łę zi. Zresz tą co ga tu nek, to
nie co in ny spo sób na prze trwa nie, bo w in -
nym śro do wi sku wy pra co wa ny, ale jed no je
łą czy: ognio wy spo sób roz mna ża nia z na -
sion.

Sa mo za pal ne eu ka lip tu sy 
Otóż bez udzia łu ognia osło ny na sion

eu ka lip tu sów, se kwoi, świer ków ka na dyj -
skich i wie lu in nych ga tun ków ro ślin nie
otwo rzą się. Skąd bio rą ogień? Prze waż nie
z pio ru nów. A eu ka lip tu sy sa me z sie bie.

Po pierw sze je den par ków na ro do wych
Au stra lii no si na zwę Gór Błę kit nych – od ko -
lo ru mgieł ki uno szą cej się nad ko ro na mi
drzew. Ta mgieł ka to opa ry olej ków eu ka -
lip tu so wych. Już to po win no da wać do

my śle nia – ro śli ny pro du ku ją coś pal ne go
w ich zwy czaj nym cy klu ży cio wym.

Dru ga spra wa to fakt, że nie zmier nie ła -
two do cho dzi do sa mo za pło nów, zwłasz -
cza w wy so kich tem pe ra tu rach. Tem pe-
ra tu ry w cie niu rzę du +40°C, a no cą +38°C
są tam nor mą, nie wy jąt kiem. A wte dy za -
czy na być groź nie. Zwy czaj ną spra wą jest,
że drze wo ca łe na raz sta je w ogniu i to
w for mie wy bu chu ga zów. Spa la się, a po -
tem od ra dza. W bliż szych nam sze ro ko -
ściach geo gra ficz nych, lecz nie na na szej, te
zja wi ska rów nież wy stę pu ją, a jed no zo sta -
ło na wet od no to wa ne w Sta rym Te sta men -
cie, gdy Moj żesz roz ma wiał z krze wem
go re ją cym. Krzew go re ją cy na pu sty ni to
nic dziw ne go, Bóg w nim obec ny – to zu -
peł nie in na spra wa. 

Trze cia kwe stia – eu ka lip tu sy są krze wa -
mi i drze wa mi wiecz nie zie lo ny mi. Cią gle
zrzu ca ją li ście wy peł nio ne olej ka mi, a w ich
miej sce pro du ku ją no we, więc przy by wa
ściół ki ła two pal nej. Ba! Część ga łę zi ob ła -

mu je się z drze wa, przy czy nia jąc się do
zwięk sze nia ilo ści pal ne go su szu na zie mi.
Im star sze drze wo, tym te go ma te ria łu jest
pod nim wię cej. Je śli weź mie my pod uwa -
gę, że drze wo eu ka lip tu so we ro śnie wy jąt -
ko wo szyb ko, nie któ re na wet metr na rok,
że co rocz nie zrzu ca ma sę li ści i ga łę zi, bo
trwa wy ścig do nie ba, by tam roz ło żyć ko -
ro nę jak pa ra sol, to nie trud no so bie wy -
obra zić znacz ną „gę stość ob cią że nia ognio-
we go” ta kie go la su, nie rzad ko się ga ją ce go
wy so ko ści 40 m. Na sze la sy so sno we nie
mo gą się z tym rów nać. 

Czwar ta oko licz ność to swo ista nie znisz -
czal ność wszel kich czę ści eu ka lip tu sa. 
Ole jek za war ty w li ściach i drew nie ma wła -
ści wo ści bak te rio bój cze, więc drew no to
nie tyl ko ład nie pach nie, ale nie chce próch -
nieć! Jest też wy jąt ko wo od por ne na wil -
goć. Rów nież li ście nie zmie nia ją się
w próch ni cę, peł niąc do dat ko wą funk cję
ochron ną dla drze wa – za tru wa ją kon ku -
ren cję. Je dy nie ter mi ty są w sta nie szyb ko
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prze ro bić drew no eu ka lip tu so we na próch -
ni cę, wy drą ża jąc ga łę zie od środ ka, zo sta -
wia jąc tyl ko ze wnętrz ną, naj tward szą sko-
ru pę, któ rą Abo ry ge ni ce nią ze wzglę du na
wła ści wo ści aku stycz ne. 

Prak tycz nie rzecz bio rąc, jest jesz cze je -
den czyn nik po ma ga ją cy w prze mia nie
ściół ki i uschnię tych ga łę zi w na wóz 
– ogień. 

Go spo dar ka ognio wa 
Za tem za rów no au stra lij ski busz, jak i la -

sy pro wa dzą sa mo ist ną go spo dar kę ognio -
wą. Bez udzia łu czło wie ka o jej kształ cie
de cy du ją zja wi ska na tu ral ne – po ry su cha
i desz czo wa tu dzież okre sy wie lo let nich
susz.

Więk szość au stra lij skiej ro ślin no ści (po -
za la sa mi desz czo wy mi) po osią gnię ciu doj -
rza ło ści do wy da wa nia na sion pra gnie, by
ogień wy stą pił. Krze wy tra cą ko ro ny, ale
po to je ma ją. Drze wa są na ty le wy so kie, że
ogień do ich ko ron za zwy czaj nie się ga. To -
reb ki na sien ne otwie ra ją się, a wiatr roz no -
si na sio na na znacz ne od le gło ści i za nu rza
w po pie le. Ro śli ny cze ka ją na deszcz, że by
się od ro dzić. Zwie rzy na do sko na le wie, że

ogień jest groź ny. Skrzy dla ci od fru wa ją,
bie ga ją cy od bie ga ją, a wspi na cze, jak ko ale,
wy bie ra ją so bie naj wyż sze drze wa i wcho -
dzą w ich ko ro ny, gdzie pło mie nie nie po -
win ny się gnąć. 

Ta ką go spo dar kę pro wa dzi li Abo ry ge -
ni – w sto sow nym cza sie wy pa la li tra wy
i ściół kę le śną. Zresz tą na te re nach, gdzie
wol no im żyć po sta re mu, na dal tak ro bią,
z po żyt kiem dla fau ny i flo ry. No ale we
wschod niej Au stra lii, gdzie wy bu chło naj -
wię cej szko dli wych po ża rów, nie Abo ry ge -
ni rzą dzą, tyl ko bia li lu dzie – z zu peł nie in ną
men tal no ścią, ukształ to wa ną przez set ki lat
in nych wa run ków kli ma tycz nych. Z my śle -
niem uzu peł nio nym o naj now szy kom po -
nent eko lo gicz ny.

Rzą dy prze ciw o gnio we 
bia łych lu dzi
Osie dle nie się bia łe go czło wie ka w Au -

stra lii wy da ło na stę pu ją ce owo ce: gę stą 
za bu do wę miesz kal ną i prze my sło wą, ko -
pal nie, dro gi, kro wy, owce, psy pa ster skie
i stud nie ar te zyj skie. Nie by ło to ni czym
złym, ale nio sło ze so bą ko niecz ność za -
pro wa dze nia ochro ny prze ciw po ża ro wej.
Naj pierw stwier dzo no, że wszel kie po ża -
ry trze ba ga sić, choć Abo ry ge ni mó wi li -
by, że prze ciw nie – niech się pa li, to
bę dzie le piej. No ale bia ły czło wiek swój
do ro bek ży cio wy lo ko wał w nie ru cho mo -
ściach, a Abo ry gen mógł wziąć to, co
miał, na ple cy i przenieść gdzie in dziej.
Za tem trze ba by ło ga sić po ża ry znacz nie
więk sze niż coś, co przypo mi na ło by wy -
pa la nie traw. 

Co oczy wi ste, na le ża ło bro nić zwłasz cza
te re nów, na któ rych znaj do wa ły się osie dla
ludz kie. Za kła da no stra że po żar ne, ro bio no
prze cin ki przez la sy ja ko dro gi po ża ro we.
Mu sia ły mi nąć dwa stu le cia, by się zo rien -
to wa no, że wal ka z po ża ra mi, któ re przyj -
mu ją po stać ka ta stro fal ną z za dzi wia ją cą
cy klicz no ścią, co kil ka na ście lat, ko niecz nie
mu si po le gać na czę stym ce lo wym spa la -
niu po żyw ki dla ognia. Naj wię cej do my śle -
nia da ły roz wią za nia ame ry kań skie lat 70.,
gdy Au stra lij czy cy by li już moc no po szko -
dzie za spra wą po ża rów na praw dę re kor -
do wych wiel ko ścio wo (patrz są sied ni tekst
Re na ty Gol ly). Jed nak na go spo dar kę po ża -
ro wą za bra kło pie nię dzy i wo li po li tycz nej,
rzecz po zo sta wio no w ge stii sa mo rzą dów.
Nie ste ty, dla sa mo rzą dów za wsze co in ne -
go jest waż niej sze niż ochro na prze ciw po -
ża ro wa. 

Wresz cie w au stra lij skich po ża rach
z trudnego 2009 r., któ re do tar ły do miast,
pa dła re kor do wa licz ba ofiar śmier tel nych
po śród lu dzi (173), re kor do we by ły też stra -
ty ma te rial ne. Roz go rza ła wiel ka dys ku sja.
Oto zda nie jed ne go z jej uczest ni ków:

Po li ty ka za gar nia nia la sów na rzecz re zer -
wa tów i par ków na ro do wych bez ich pre wen -
cyj ne go wy pa la nia, oka za ła się śmier tel nym
błę dem – oświad czył szef au stra lij skie go sto -
wa rzy sze nia na rzecz prze my słu drzew ne go
(NAFI) Al lan Han sard. Je go zda niem (….) że -
by za po biec ka ta stro fie, ko niecz ne są re gu lar -
ne, pre wen cyj ne wy pa la nia i gę sta siat ka
dróg do jaz do wych. Ta kich roz wią zań uni ka
się na ob sza rach chro nio nych, a za to, zda -
niem Han sar da, wi nę po no szą „zie lo ni ide -
olo dzy” [1]. 

Co się od tam te go cza su sta ło? Otóż nic.
A na wet go rzej. 

Wie le urzę dów władz sa mo rzą do wych
oraz od po wie dzial nych za stan śro do wi ska
na tu ral ne go ob ję li lu dzie zwią za ni z eko lo -
gią w wy da niu skraj nym, dla któ rych dwu -
tle nek wę gla, jak dla na szej naj now szej
no blist ki, jest nie mal że klu czem do zro zu -
mie nia dzie jów świa ta. To ozna cza ło za nie -
cha nie wszel kich za bie gów pie lę gna-
cyj nych po le ga ją cych na in ge ren cji nie tyl -
ko w ob sza ry chro nio ne, wy bro nio ne
od ognia przez dzie się cio le cia, ale też w po -
zo sta łe. Już nie by ło mo wy o tra dy cyj nym
dla Abo ry ge nów wy pa la niu traw i ściół ki le -
śnej w mie sią cach wil got nych, gdy po żar
kil ku hek ta rów mo gło opa no wać trzech
chło pa uzbro jo nych w ga łę zie. In ge ren cja
po le ga ła na ga sze niu wszyst kie go. Bo ściół -
ka jest miej scem ży cia, a pro dukt ognia
(CO2) przy czy nia się do ocie ple nia zie mi. 

Za tem w chwi li naj więk szej pró by
w ostat nim se zo nie po pro stu nie by ło gra -
nic, na któ rych moż na by za trzy mać ogień.
Ma ło te go – na sku tek na gro ma dze nia ma -
te ria łów pal nych po ża ry la sów eu ka lip tu so -
wych osią gnę ły ka ta stro fal ne roz mia ry
pod wzglę dem in ten syw no ści i wiel ko ści.
Ko ale nie są w sta nie ich prze żyć, bo pło -
mie nie się ga ją po wy żej ko ron drzew. Ży jąt -
ka ze ściół ki też zgi nę ły. 

Se ria eko lo gicz nych 
spro sto wań
Oka zu je się, że nie wszyst ko moż na

zrzu cić na glo bal ne ocie ple nie. Przy tym kil -
ku dzia ła czy mu sia ło pod na ci skiem praw -
dy co nie co po zmie niać w swo ich ma te-
ria łach. 
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Oto z ar ty ku łu Wik to ra Mły na rza „Eko lo -
dzy pod pa li li Au stra lię” [2] do wia du je my
się, że nie za leż ni od głów ne go nur tu ba da -
cze przyj rze li się za rów no au stra lij skiej su -
szy (a sięgneli do danych o opa dach z lat
1900-2019), jak i tem pe ra tu rom – za po zna li
się ze wska za nia mi ter mo me trów od koń -
ca XIX w. Tekst opa trzy li da ny mi i wy kre sa -
mi. Pro szę, ja kie im wy szły wy ni ki (po niż szy
tekst jest skró tem i wol nym tłu ma cze niem). 

Opa dy w No wej Po łu dnio wej Wa lii w cią -
gu ostat nich trzech mie się cy są znacz nie 
po ni żej śred niej, ale nie są niż sze niż w po -
przed nich la tach. W rze czy wi sto ści, z wy jąt -
kiem kil ku nie wiel kich ob sza rów, więk szość
Au stra lii jest wil got niej sza niż w 1910 r.

Wal gett to jed na z nie wie lu dłu go let nich
po mia ro wych sta cji wiej skich w No wej Po łu -
dnio wej Wa lii. Tem pe ra tu ra w tym miej scu
osią gnę ła jak do tąd [cho dzi o se zon 2019-
-2020 – PR] naj wyż szy po ziom 44,8°C, w tym
mie sią cu śred nio 38,0°C. Jed nak tem pe ra tu -
ra 44,8°C nie jest dla Wal gett wy jąt ko wa. 
Re kord wszech cza sów – 49,2°C zo stał usta -
no wio ny już 3 stycz nia 1903 r. Naj wyż sza
tem pe ra tu ra grud nia wy nio sła 47,8°C 
w 1883 r. [3].

Co do po wierzch ni la sów, któ re spło nę -
ły… W więk szo ści są to nie użyt ki po ro śnię -
te krza ka mi, któ rych ga sze nie to ża den
prio ry tet. Do pie ro wy stą pie nie po ża rów
w wy so kich la sach eu ka lip tu so wych (ko ale)
lub w po bli żu osie dli ludz kich jest po wo -
dem do ga śni cze go dzia ła nia. I tyl ko ta kie
ob raz ki, a nie po ża ry ni skie go bu szu, oglą -
da my na ekra nach te le wi zo rów i kom pu te -
rów. Za ser wo wa no nam map kę Au stra lii,
z któ rej wy ni ka ło, że co naj mniej po ło wa
kon ty nen tu zgo rza ła. W re ak cji na to wie -
rut ne kłam stwo, ma so wo ko pio wa ne, wy -
twór ca gra fi ki dał ko men tarz, że na niósł
na niej wszyst kie po ża ry z dzie jów, a nie tyl -
ko ostat ni. No ale map ka po szła w ce le bryc -
ko -hi ste rycz ny świat ja ko wy łącz nie te go-
rocz na, a z ja kim za cię ciem jej bro nio no!… 

Świat obie gła też bu dzą ca gro zę, a za pa -
mię ta le po wta rza na in for ma cja, o pół mi -
liar da pa dłych od po ża rów zwie rząt. Au tor
sko ry go wał ją po tem spryt nie, a bez wstyd -
nie do licz by stwo rzeń, na któ re ogień od -
dzia ły wał, na przy kład je wy stra szył. No
i znów in for ma cja zro bi ła swo je, bo ko rekt
nikt nie roz po wszech niał. Moż na po wie -
dzieć, że uty tu ło wa ny au tor tę licz bę osza -

co wał tak, jak li czy li So wie ci licz bę Niem -
ców po le głych od ich ognia ar ty le ryj skie go
w cza sie wiel kiej woj ny oj czyź nia nej. Sko ro
wy strze la no na da ny hek tar wa gon amu ni -
cji, a na tym hek ta rze by ło prze cięt nie 100
Niem ców, a zu ży to 100 wa go nów po ci -
sków, to zgi nę ło 10 tys. fa szy stów. Tym cza -
sem gi nę ło ich, o ile ja cyś, po kil ku
na ki lo metr, bo prze cież nie by li w cie mię
bi ci i po tra fi li spod ognia wyjść al bo się
przed nim chro nić. Praw da – by ło po tem
o czym opo wia dać, zwłasz cza jak Ro sja nie
bi li ogniem w swo ich. 

st. bryg. Paweł Rochala jest doradcà
komendanta głównego PSP

Przy pi sy
[1] EW, Pre wen cyj ne wy pa la nie ra dą na ka ta stro fę, w: dzien -
n ki.pl, 16 lu te go 2009 r., [da ta do stę pu: 18 lu te go 2020 r.],
za: wsen sie.pl/pi tu -pi tu/34552-ra fal -oto ka -frac kie wicz -au -
stra lia -plo nie -i -co -z -te go. 
[2] W. Mły narz, Eko lo dzy pod pa li li Au stra lię, w: pi tu -pi tu.
pl/2020/01/08/eko lo dzy -pod pa li li -au stra lie [da ta do stę -
pu: 19 lu te go 2020 r.].
[3] Are Au stra lian Wild fi res Due To Cli ma te Chan ge?,
https://no ta lo to fpe oplek now that. word press. com/2019/
12/24/are -au stra lian -wild fi res -due -to -cli ma te -chan ge [da -
ta do stę pu: 19 lu te go 2020 r.].
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o sja ma ogrom ny po ten cjał i dys po -
nu je ogrom ny mi za so ba mi na tu ral -
ny mi oraz źró dła mi ener gii. Gos-

po dar czo zaj mu je szó ste miej sce w świe cie.
Wszyst ko w niej jest wiel kie, po ża ry rów -
nież. I pro ble my – za rów no od le gło ścio we,
jak kli ma tycz ne. 

Wraz ze zmniej sza niem się wpły wu Oce -
anu Atlan tyc kie go ma le je ilość opa dów at -
mos fe rycz nych i ro śnie rocz na am pli tu da
tem pe ra tu ry po wie trza. Sro gie zi my zmie -
nia ją się w skraj ne upa ły. To wła śnie naj wyż -
sze w hi sto rii zie mi tem pe ra tu ry przy czy ni ły
się do po wsta nia w Ro sji ka ta stro fal nych po -
ża rów w 2010 r. W 2019 r. w re gio nie Kra sno -
jar ska na Sy be rii w cią gu jed ne go mie sią ca
spa le niu ule gło 3 mln hek ta rów la sów – po -
wierzch nia zbli żo na do tej, ja ką zaj mu je 
Bel gia. Po ża ry nie za miesz ka łych ob sza rów
le śnych to bar dzo po waż ny pro blem i ogro-
m ne wy zwa nie dla służb. Do stęp do nich
moż li wy jest głów nie dro gą po wietrz ną. 
Za tem nic dziw ne go, że w Ro sji roz wi nię to
od po wied nie si ły lot ni cze. 

Skrót hi sto rii czyn nej ro syj skiej
ochro ny prze ciw po ża ro wej
W Ro sji spra wa mi bez pie czeń stwa po ża -

ro we go kie ru je Mi ni ster stwo ds. Sy tu acji
Nad zwy czaj nych (EMERCOM), któ re go za -
kres dzia ła nia przy po mi na obro nę cy wil ną.
Zo sta ło utwo rzo ne w 1994 r. przez Bo ry sa
Jel cy na. Hi sto ria obro ny cy wil nej Ro sji się ga
jesz cze cza sów Alek se go I Ro ma no wa, któ -

ry za po mo cą swo je go de kre tu w 1649 r. po -
wo łał do ży cia mo skiew ską miej ską służ bę
po ża ro wą. Póź niej, za cza sów ko lej ne go ca -
ra Pio tra I Wiel kie go, rów nież Sankt Pe ters -
burg otrzy mał swo ją wła sną straż po żar ną,
a jej funk cjo no wa nie opar te by ło na za chod -
nich prak ty kach tam tych cza sów. Do 1863 r.
ochro na prze ciw po ża ro wa Ro sji prze szła
sze reg trans for ma cji. 

W XX w. obro na cy wil na by ła re ali zo wa -
na naj pierw pod wo dzą so wiec kich po wietrz -
nych sił obron nych, któ re w 1940 r. pod le ga ły
pod NKWD (Lu do wy Ko mi sa riat Spraw We -
wnętrz nych ZSRR) i re ali zo wa ły swo je za da -
nia wspól nie z Do wódz twem Stra ży Po żar-
nych NKWD utwo rzo nym w 1918 r. Pa ra dok -
sal nie ochro na prze ciw po ża ro wa znaj do wa -
ła się w struk tu rach, któ re w hi sto rii za pi sa ły
się czar ny mi zgło ska mi. Ko mi sa riat był na rzę -
dziem w rę kach władz so wie tów, słu żą cym
do re pre sjo no wa nia za rów no wła snych oby -
wa te li, jak i lud no ści po za gra ni ca mi ZSRR.
Dość po wie dzieć, że or ga ny NKWD by ły wy -
ko naw cą zbrod ni ka tyń skiej na ofi ce rach pol -
skich, ale tak że au to ra mi in nych wy ro ków
śmier ci, choć by na więź niach ska za nych za
dzia łal ność kontr re wo lu cyj ną. 

W 1946 r. z roz ka zu Jó ze fa Sta li na po prze -
pro wa dze niu trans for ma cji ko mi sa ria ty sta ły
się mi ni ster stwa mi, a ochro na prze ciw po ża -
ro wa ra zem z mi li cją tra fi ły do Mi ni ster stwa
Spraw We wnętrz nych. W 1960 r. obro na cy -
wil na po wró ci ła do Mi ni ster stwa Obro ny, 
ja ko część so wiec kich sił zbroj nych. 

La ta 80. XX w. to czas wiel kich ka ta strof
w Związ ku Ra dziec kim, któ ry wy ka zy wał
symp to my upad ku go spo dar cze go. Sys tem
za rzą dza nia bez pie czeń stwem we wnętrz -
nym przy po mo cy woj ska nie spraw dził się.
W 1986 r. mia ła miej sce ka ta stro fa w elek -
trow ni ato mo wej w Czar no by lu na Ukra inie,
a w 1988 r. trzę sie nie zie mi w Ar me nii (w ów -
cze snym cza sie za rów no Ukra ina, jak Ar me -
nia by ły czę ścią Związ ku Ra dziec kie go). 
Te dwa wy da rze nia do pro wa dzi ły do wy da -
nia 17 lip ca 1990 r. dy rek ty wy o utwo rze niu
for ma cji pod na zwą Ro syj ski Kor pus Ra tow -
ni czy. Kor pus roz po czął swo je funk cjo no wa -
nie jesz cze w tym sa mym ro ku, 27 grud nia.

W 2002 r. Ro syj ska (Pań stwo wa) Straż 
Po żar na rów nież sta ła się czę ścią Mi ni ster -
stwa Obro ny Cy wil nej, po 84 la tach pod le -
gło ści pod Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz-
nych.

Obro na cy wil na i ochro na
prze ciw po ża ro wa obec nie
W obec nej Ro sji i ochro na prze ciw po ża-

ro wa, i obro na cy wil na po zo sta ją pod zwie-
rzch nic twem EMERCOM-u. Do za dań tej
in sty tu cji na le ży sze ro ko po ję te za rzą dza nie
kry zy so we i nad zwy czaj ne, a tak że od po -
wied nio ukie run ko wa ne dzia ła nia ma ją ce
na ce lu mi ni ma li zo wa nie skut ków klęsk ży -
wio ło wych, ka ta strof i in nych zda rzeń zwią -
za nych z obro ną cy wil ną. 

Nie ste ty, zmia ny w sys te mie dzia ła nia
stra ży po żar nej nie przy no szą spo dzie wa -
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Federacja Rosyjska jest największym krajem świata.
Obejmuje dwa kontynenty. Lotnictwo nie jest tam luksusem,

a koniecznością. Również lotnictwo strażackie.

R
fot. Dmitriy Pichugin, Wikipedia



nych wy mier nych efek tów. W po rów na niu
z pań stwa mi za chod ni mi sta ty sty ka śmier ci
w po ża rach wciąż po zo sta je nie po ko ją ca.
Zgod nie z da ny mi CTIF (In ter na tio nal As so -
cia tions of Fi re and Re scue Se rvi ces in Rus -
sia) za 2017 r. na 100 tys. miesz kań ców Ro sji
przy pa da 6 ofiar śmier tel nych w po ża rach.
Tym cza sem w Sta nach Zjed no czo nych Ame-
ry ki Pół noc nej (USA) licz ba ta wy no si 1,
a w Wiel kiej Bry ta nii 0,5. Da ne te nie po zo -
sta wia ją złu dzeń, że re for ma po żar nic twa
w Ro sji ma przed so bą jesz cze dłu gą dro gę.
Po trze ba zwięk sze nia moż li wo ści re ago wa -
nia na sy tu acje kry zy so we sta ła się w ostat -
nim ro ku bar dzo istot na z punk tu wi dze nia
bez pie czeń stwa kra ju. 

Lot nic two w ro syj skiej 
ochro nie prze ciw po ża ro wej
W 1991 r. za da nia lot ni cze, głów nie pa -

tro lo we, re ali zo wa ło sześć śmi głow ców
w czte rech re gio nach: Ro sja Cen tral na, Ural,
część wschod nio sy be ryj ska, Da le ki Wschód 
– co by ło da le ce nie wy star cza ją ce. Dziś moż -
na już mó wić o puł ku lot ni czym z bar dzo
sze ro kim spek trum za dań: trans port hu ma -
ni tar ny, ewa ku acja z miejsc za gro żo nych (za -
rów no w ra zie ka ta strof na tu ral nych, jak
i dzia łań wo jen nych), za da nia po szu ki waw -
czo -ra tow ni cze, a tak że po wietrz ne dzia ła -
nia prze ciw po ża ro we. 

EMERCOM ma osiem re gio nal nych cen -
trów lot ni czych, zlo ka li zo wa nych w ob wo -
dzie mo skiew skim i dys po nu je dość cie ka wą
flo tą po wietrz ną do zwal cza nia po ża rów i re -
ali za cji in nych za dań ra tow ni czych. W ostat -
nim cza sie Fe de ra cja Ro syj ska zna czą co
zwięk szy ła wy dat ki na za kup bez za ło go -
wych stat ków po wietrz nych, śmi głow ców
oraz sa mo lo tów am fi bio tycz nych. Wszyst ko
za spra wą no wej po li ty ki roz wo jo wej i mo -
der ni za cyj nej EMERCOM-u, któ ra roz po czę -
ła się w 2010 r., po naj więk szych w hi sto rii
Ro sji po ża rach la sów – i trwa do dziś. 

Lot ni cze za ple cze sprzę to we
EMERCOM-u obec nie
Za sta na wia ją ce jest znacz ne zróż ni co wa -

nie sprzę to we, któ re od po wia da z jed nej 
stro ny sze ro kie mu spek trum za dań, a z dru -
giej moż li wo ściom po zy ski wa nia da nych

stat ków po wietrz nych. Flo tę po wietrz ną
EMERCOM-u two rzą: śmi głow ce do za dań
trans por to wych i ewa ku acyj nych – Mi -8, Ka -
-32, Mi -26, Bo -105, Ka -226 i BK-117 – do za -
dań po szu ki waw czo -ra tow ni czych w trud-
nych wa run kach oraz sa mo lo ty – Ił -76 – 
cięż ki sa mo lot trans por to wy i ga śni czy, 
An -148 – sa mo lot pa sa żer ski do ewa ku acji
osób, Be -200 – wie lo za da nio wa łódź la ta ją ca,
An -3 – sa mo lot wie lo za da nio wy, An -74p – 
sa mo lot trans por to wy, Ił – 62, Jak -42D – sa -
mo lo ty pa sa żer skie.

W 2016 r. EMERCOM zło żył za mó wie nie
na czte ry śmi głow ce Mi -8MVT-1. Do ich za -
dań na le ży mię dzy in ny mi ga sze nie po ża rów
z po wie trza przy uży ciu za mo co wa nych
pod śmi głow cem zbior ni ków, pro wa dze nie

ak cji po szu ki waw czo -ra tow ni czych czy wre-
sz cie za bez pie cze nie za ple cza me dycz ne -
go 24 godz. na do bę we wszyst kich wa-
run kach po go do wych. Śmi gło wiec zo stał
do dat ko wo wy po sa żo ny w wy cią gar kę oraz
li ny wy cią go we z za wie siem, za po mo cą któ -
rych mo że prze no sić ła du nek o ma sie do 4 t.

War to wspo mnieć o sa mo lo cie Il ju szyn 
Ił -76, któ ry jest w sta nie za brać po nad 43 tys.
li trów środ ka ga śni cze go. Nie jest to naj -
więk szy „la ta ją cy zbior nik wod ny” na świe -
cie. W USA skon stru owa no dwie po jem-
niej sze jed nost ki la ta ją ce. Jed na z nich to
Ever gre en 747 Su per tan ker, któ ry w po wie -
trzu mo że prze trans por to wać do ce lów ga -
śni czych aż 74 tys. l, a dru ga McDonnell
Do uglas DC-10 o po jem no ści zbior ni ka
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Łódź la ta ją ca Be riev Be -200
Je den z bar dziej spek ta ku lar nych sprzę tów ma ją cych za za da nie ga sze nie po ża rów z po wie -

trza (fot. na str. 20). Jest wy po sa żo ny w osiem alu mi nio wych zbior ni ków wo dy. Moż li wo ści tech -
nicz ne po zwa la ją na tan ko wa nie zbior ni ków pod czas śli zgu sa mo lo tu po wo dzie przy
pręd ko ści 160 km/h. W cią gu 14 s jest w sta nie po brać 12 t wo dy. 

Zbior ni ki na śro dek ga śni czy moż na de mon to wać. Wte dy sa mo lot mo że za brać na po kład
do 26 stra ża ków lub 7 t sprzę tu ra tow ni cze go. Pod czas ak cji ga śni czej sa mo lot jest w sta nie do -
ko nać jed no ra zo we go zrzu tu ca łe go środ ka ga śni cze go lub do ośmiu na stę pu ją cych po so bie
zrzu tów. Do dat ko wo wy po sa żo no go w sześć zbior ni ków prze wi dzia nych na in ny niż wo da śro -
dek ga śni czy, o po jem no ści cał ko wi tej do 1,2 m3. Tyl ko se kun dę zaj mu je zrzut 12 t wo dy z sa mo -
lo tu na pło ną cy te ren. Mi ni mal na pręd kość, przy któ rej moż na do ko nać zrzu tu, to 220 km/h.

Be -200 jest w sta nie wy star to wać za rów no z lą du, jak i z wo dy. Do star tu z wo dy po trze bu je
nie mniej niż 1000 m, a z lą du ok. 1300 m dłu go ści pa sa. EMER COM za mó wi ło już sześć sa mo lo -
tów Be -200ES. Mo del ten pro du ko wa ny jest w Be riev Air craft Com pa ny, na le żą cej do ro syj skie -
go przed się bior stwa lot ni cze go. Na je go cze le stoi Gie or gij Be riew, któ ry twier dzi, że ro syj ska
łódź la ta ją ca to sa mo lot je dy ny w swo jej kla sie. Jest naj no wo cze śniej szy i mo że za tan ko wać dwa
ra zy ty le wo dy, co je go naj bliż szy kon ku rent. Be -200 bra ły udział w zwal cza niu po ża rów w Gre -
cji, Fran cji, Por tu ga lii, Izra elu czy In do ne zji. Obec nie fa bry ki Be riev są w sta nie wy pro du ko wać
rocz nie osiem ta kich sa mo lo tów. 
Da ne tech nicz ne:
za ło ga: 2
dłu gość: 32,0 m
roz pię tość skrzy deł: 32,8 m
wy so kość: 8,9 m
po wierzch nia no śna: 11,4 m²
ma sa wła sna: 27 600 kg
ma sa star to wa: 43 000 kg
mak sy mal na po jem ność: środ ka ga śni cze go – 12 000 kg, ła dun ku ma so we go – 7500 kg
Osią gi:
pręd kość mak sy mal na: 700 km/h
pręd kość eko no micz na: 550 km/h
pręd kość lą do wa nia: 200 km/h
pręd kość mi ni mal na: 157 km/h
za sięg: 2100 km
pu łap: 11 000 m



45 tys. l. Tym jed nak, co wy róż nia Iła -76 na tle
ame ry kań skich cy stern lot ni czych, jest fakt,
że ich pierw szy lot od był się w 2006 r. Ił -76
po raz pierw szy wy star to wał 35 lat wcze śniej
i przez ty le czasu świę cił triumfy jako naj po -
jem niej szy po wietrz ny stat ek ga śni czy na
świe cie. 

Do dat ko wo do koń ca 2019 r. za ku pio no
trzy sa mo lo ty ty pu Ił -76 prze wi dzia ne do
re ali zo wa nia trans por tu cięż kie go, Ił -114 –
tur bo śmi gło wy sa mo lot trans por to wy, 
Ka -226 – śmi głow ce do ewa ku acji me dycz -

nej (MedEvac), Mi -26 oraz Mi -8. Rok 2015
z ko lei za mknię to za ku pem 750 bez za ło go -
wych stat ków po wietrz nych (czte ro śmi gło -
wych dro nów), z któ rych 650 to mo de le
Phan tom 3s, oraz 107 dro nów pro duk cji Ro -
syj skiej Ar ne ga -DTM, wy po sa żo nych w ka -
me rę HD z moż li wo ścią prze ka zy wa nia ob ra -
zu w pod czer wie ni. 

Tak zna czą ca in we sty cja w bez za ło go we
stat ki po wietrz ne uza sad nia na jest mi ni ma -
li zo wa niem kosz tów dys po no wa nia do
zda rzeń. Dro ny są w sta nie zlo ka li zo wać 

zda rze nie, okre ślić do kład ne miej sce po ża -
ru, ska lę zda rze nia czy ry zy ko, ja kie ze so bą
nie sie. Po nad to ope ra tor dro na jest w sta nie
na bie żą co mo ni to ro wać roz wój sy tu acji po -
ża ro wej i na tej pod sta wie opra co wy wać lub
do pa so wy wać wła ści wy za miar tak tycz ny.

La ta ją cy park ma szy no wy Mi ni ster stwa
ds. Nad zwy czaj nych Ro sji dość trud no ze sta -
wić choć by ze służ ba mi USA. Po wo dem jest
do brze zna na na świe cie po li ty ka Fe de ra cji
Ro syj skiej, a co za tym idzie – wszech obec -
na cen tra li za cja. Wszel kie dzia ła nia ra tow ni -
czo -ga śni cze, bez wzglę du na ogrom ną
po wierzch nię pań stwa, re ali zo wa ne są wy -
łącz nie przez utrzy my wa ne przez pań stwo
służ by i sprzęt. Dla po rów na nia Sta ny Zjed -
no czo ne li kwi du ją te za gro że nia, opie ra jąc
się nie tyl ko na wła snym, pań stwo wym
sprzę cie, ale rów nież na kon trak tach czy
umo wach le asin go wych. Rocz nie udział
w przed się wzię ciach ra tow ni czo - ga śni czych
z po wietrz a bie rze tam oko ło 1000 róż nych
jed no stek la ta ją cych. 

Kry ty ka
Funk cjo nu ją cy obec nie sys tem ochro ny

prze ciw po ża ro wej Ro sji jest sze ro ko kry ty -
ko wa ny przez nie za leż nych eks per tów. 
We dług sze fa Trans pa ren cy In ter na tio nal
(mię dzy na ro do wej po za rzą do wej or ga ni za -
cji ujaw nia ją cej i zwal cza ją cej prak ty ki ko -
rup cyj ne) w St. Pe ters bur gu Dmi try ia Su k-
ha re va ochro na prze ciw po ża ro wa w Ro sji,
a w szcze gól no ści w jej roz le głych pro win -
cjo nal nych re gio nach, sta ła się for mą dzia -
łal no ści go spo dar czej i wy ko rzy sty wa na jest
do czer pa nia ko rzy ści ma jąt ko wych przez
nie któ rych in spek to rów ochro ny prze ciw po -
ża ro wej. Przy kła dem tych nie chlub nych
prak tyk mo że być aresz to wa nie w ostat nim
cza sie sze fa stra ży po żar nej jed ne go z kra -
jów związ ko wych pod za rzu tem przy ję cia ła -
pów ki w za mian za ochro nę pod czas
pro wa dze nia czyn no ści kon tro l nych. Jed -
nym z po wo dów ta kie go sta nu rze czy mo -
gą być ni skie za rob ki w ochro nie prze ciw-
po ża ro wej w Ro sji. In spek to rzy prze ciw po -
ża ro wi oraz ich prze ło że ni za ra bia ją mie -
sięcz nie od 250 do 400 do la rów, co na wet
na wa run ki ro syj skie jest ni skim wy na gro -
dze niem.

st. kpt. Ja cek Rus peł ni słu˝ b´ w Wy dzia le
Ope ra cyj nym KW PSP w Ło dzi 

Li te ra tu ra do st´p na u au to ra
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Udział w dzia ła niach po za gra ni ca mi kra ju
Dzia ła nia ra tow ni cze po za gra ni ca mi pań stwa ro syj skie go sta ły się sta łą prak ty ką EMERCOM-u.
Po zwa la ją, oprócz oczy wi stej po mo cy za gra nicz nej, zna czą co przy czy nić się do ła go dze nia i ocie -
pla nia wi ze run ku Ro sji, co mo że prze ło żyć się na zy ski po li tycz ne i go spo dar cze. 
Wy bra ne dzia ła nia:
� kwie cień 2016 r. – trzę sie nie zie mi w Ekwa do rze: EMERCOM dys po no wał sa mo lot Ił -76 z 30 t
ła dun ku hu ma ni tar ne go (na mio ty), agre ga ty prą do twór cze, za pa sy żyw no ści, po dob ne dzia ła -
nia re ali zo wa ne by ły w Ta dży ki sta nie w stycz niu te go sa me go ro ku;
� gru dzień 2015 r. – trzę sie nie zie mi w Kir gi sta nie: do star cze nie dro gą po wietrz ną po mo cy hu -
ma ni tar nej;
� kwie cień 2015 r. – trzę sie nie zie mi w Ne pa lu: po moc hu ma ni tar na oraz spe cja li ści z róż nych
dzie dzin ra tow nic twa, w tym ra tow ni cy wy so ko ścio wi, psy po szu ki waw czo -ra tow ni cze wraz
z opie ku na mi, me dy cy, psy cho lo go wie;
� sier pień 2016 r. – po ża ry la sów w Por tu ga lii: EMERCOM dys po nu je dwa Be -200 do zwal cza nia
po ża rów;
� paź dzier nik, li sto pad 2015 r. – po ża ry na Su ma trze: sa mo lo ty Be -200 do ko na ły zrzu tu łącz -
nie 6000 t wo dy, ra tu jąc do my 1500 lu dzi;
� po czą tek 2015 r. – sa mo lot Be -200 zo stał wy sła ny do po szu ki wa nia sa mo lo tu In do ne zyj skich
Li nii Lot ni czych AirAsia lot 8501 AirBus 320-216, któ ry wpadł do mo rza w grud niu 2014 r.
Od 1994 r. si ły i środ ki Mi ni ster stwa ds. Nad zwy czaj nych uczest ni czy ły w ok. 400 ak cjach hu ma -
ni tar nych, a od 2015 r. do chwi li obec nej służ by mi ni ster stwa do star czy ły po nad 90 tys. t ła dun -
ku po mo cy hu ma ni tar nej do 18 państw świa ta.
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uch po wietrz ny re ali zo wa ny jest
przez sa mo lo ty: pa sa żer skie, trans -
por to we (car go), woj sko we trans por -

to we oraz kom bi (z głów nym prze dzia łem
to wa ro wym i do dat ko wym prze dzia łem pa -
sa żer skim).

Pol skie re alia trans por to we
Pań stwo wa Straż Po żar na do trans por tu

gru py ra tow ni czej kie ro wa nej do dzia łań po -
za gra ni ca mi kra ju mo że wy ko rzy sty wać:
� sa mo lo ty trans por to we Sił Po wietrz nych
Woj ska Pol skie go, 
� sa mo lo ty pa sa żer skie kra jo we go ope ra -
to ra LOT,
� sa mo lo ty wy czar te ro wa ne z udzia łem
firm bro ker skich.

Każ de z tych roz wią zań ma swo je za le ty
i ogra ni cze nia. 

Środ kiem trans por tu gru py po szu ki waw -
czo -ra tow ni czej do Tur cji, do tknię tej trzę sie -
niem zie mi w 1999 r., był rzą do wy sa mo lot
TU-154. Po dob nie pod czas dzia łań w In -
diach (2001), Pa ki sta nie (2005) In do ne zji
(2006) i Ha iti (2010). W cza sie dzia łań po trzę -
sie niu zie mi w Ne pa lu (2015) gru pa po dró -
żo wa ła Bo ein giem 787 wy czar te ro wa nym
z LOT-u. W tych przy pad kach za ła du nek
i roz ła du nek sprzę tu od by wał się wpraw dzie
ręcz nie, ale wa run ki lo tu dla lu dzi i psów by -
ły bar dzo do bre. 

W cza sie ak cji w Ira nie (2003) trans port od -
by wał się woj sko wym sa mo lo tem ty pu Ca sa
w wer sji trans por to wej, dzię ki cze mu za ła du -
nek i roz ła du nek by ły prost szy, ale wa run ki lo -
tu – tak dla lu dzi, jak i psów – bar dzo trud ne. 

Pod czas za ła dun ku za każ dym ra zem 
ko niecz na by ła eli mi na cja czę ści sprzę tu,

z uwa gi na ogra ni cze nia cię ża ru ope ra cyj ne -
go da ne go sa mo lo tu oraz wa run ki wy wa że -
nia go do prze lo tu ra tow ni ków. W związ ku
z tym każ do ra zo wo po ja wia ły się py ta nia: co
zo sta wić? co mo że być zbęd ne? Na wet ilość
tak pod sta wo we go ar ty ku łu, ja kim jest wo -
da pit na, czę sto mu sia ła być okro jo na.

Co i jak za pa ko wać
Ko lej ną kwe stią zwią za ną z przy go to wa -

niem gru py do trans por tu lot ni cze go jest
od po wied nie spa ko wa nie i ozna ko wa nie
sprzę tu, ze szcze gól nym uwzględ nie niem
prze wo żo nych ma te ria łów nie bez piecz nych.
Z uwa gi na spe cy fi kę trans por tu, przy go to -
wa nie i prze wóz ele men tów za wie ra ją cych
ma te ria ły nie bez piecz ne jest to bar dzo re -
stryk cyj nie prze strze ga ne. Za ma te riał nie -
bez piecz ny uzna je się w lot nic twie nie tyl ko
du że ilo ści sub stan cji po wszech nie uzna -
nych za nie bez piecz ne, ale rów nież ma te ria -

ły, któ re z uwa gi na zmien ne wa run ki oto -
cze nia (przede wszyst kim ci śnie nia oraz
tem pe ra tu ry) mo gą ulec uszko dze niu, znisz -
cze niu i roz sz czel nie niu oraz sub stan cje, któ -
re w tych wa run kach gro żą wy cie kiem,
stwa rza jąc w ten spo sób za gro że nie tech -
nicz ne dla sa mo lo tu, a tym sa mym bez pie -
czeń stwa lo tu. Oprócz stan dar do wych 9 klas
ma te ria łów nie bez piecz nych wy stę pu ją tzw.
ukry te ma te ria ły nie bez piecz ne, tj:
� aku mu la to ry – aku mu la to ry bez elek tro -
li tu (dry cells), jak kol wiek nie są ma te ria łem
nie bez piecz nym, mu szą być tak opa ko wa ne,
aby unie moż li wić wy stą pie nie zwar cia,
� bu tle z ga zem – je śli są na peł nio ne, mo -
gą zo stać przy ję te do prze wo zu wy łącz nie
ja ko car go,
� czę ści sa mo cho do we – tak że do sil ni ków
i mo to cy kli – ist nie je nie bez pie czeń stwo, że
za wie ra ją mo kre aku mu la to ry, amor ty za to -
ry ga zo we, po dusz ki po wietrz ne,
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JA RO SŁAW KO WAL SKI
SŁA WO MIR WOJ TA

lot ni czy SGPR
Jednym z kryteriów gotowości operacyjnej grup ratowniczych

jest możliwość szybkiego transportu do rejonu dotkniętego
katastrofą. Może to zapewnić transport lotniczy.

R

Pa ko wa nie sa mo lo tu TU 154 przed wy lo tem do dzia łań ra tow ni czych po trzę sie niu zie mi w Ha iti w 2010 r.
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� na rzę dzia pod ręcz ne – na rzę dzia ta kie
jak np. pi ły łań cu cho we mo gą mieć sil nik
spa li no wy z pa li wem w ba ku,
� sprzęt ra tun ko wy – mo że za wie rać urzą -
dze nia dzia ła ją ce na ba te rie, aku mu la to ry,
sprzęt ra tu ją cy ży cie lub na wi ga cyj ny, sprzęt
pły wa ją cy itp.,
� ze sta wy na praw cze – mo gą za wie rać kle -
je, ce lu lo zę, far bę, nad tlen ki or ga nicz ne, roz -
pusz czal ni ki.

W związ ku z po wyż szym gru pa mu si
przy go to wać, spa ko wać i ozna ko wać sprzęt

zgod nie z mię dzy na ro do wy mi re gu la cja mi
w tym za kre sie. Nie speł nie nie tych wy ma -
gań mo że się wią zać z od mo wą zgo dy na
start stat ku po wietrz ne go lub przy ję cie go
(po zwo le nia na lą do wa nie) na lot ni sku do -
ce lo wym. 

Mię dzy na ro do we pra wo 
o pa ko wa niu na rzecz 
trans por tu lot ni cze go
Za gad nie nia te są re gu lo wa ne prze pi sa -

mi ran gi kon wen cji mię dzy na ro do wej. Mia -
no wi cie 7 grud nia 1944 r. pod pi sa na zo sta ła
w Chi ca go Kon wen cja o lot nic twie cy wil -
nym, a tym sa mym po wo ła no do ży cia Mię -
dzy na ro do wą Or ga ni za cję Lot nic twa Cy wil-
ne go (ICAO). W okre sie swo je go funk cjo no -
wa nia ICAO, w skład któ rej we szły pań -
stwa – sy gna ta riu sze po sta no wień kon -
wen cji chi ca gow skiej, wy da ła sze reg do ku -
men tów – za łącz ni ków do do ku men tu Kon -
wen cji, któ re w ran dze prze pi sów re gu lu ją
za sa dy funk cjo no wa nia trans por tu lot ni-
cze go na świe cie. Za łącz nik nr 18 sta no wi 
re gu la cje do ty czą ce prze wo zu ła dun ków
i ma te ria łów nie bez piecz nych dro gą po -
wietrz ną. W za łącz ni ku znaj du je się od wo ła -
nie do „In struk cji tech nicz nych dla bez -

piecz ne go trans por tu ma te ria łów nie bez -
piecz nych dro gą po wietrz ną”, któ re są do ku -
men tem z ran gą praw ną pu bli ko wa nym
również przez ICAO.

W na szym kra ju od po wie dzial nym za im -
ple men ta cję prze pi sów ICAO, w tym pu bli -
ka cję ich ak tu ali za cji, jest pre zes Urzę du
Lot nic twa Cy wil ne go. 

Rów no le gle z re gu la cja mi ICAO stan dar -
dy i nor my w za kre sie trans por tu ma te ria łów
nie bez piecz nych two rzy Mię dzy na ro do we
Zrze sze nie Prze woź ni ków Po wietrz nych 

– po nad 260 prze woź ni ków zaj mu ją cych się
trans por tem lot ni czym. IATA sta ło się ogól -
no świa to wym kre ato rem i re gu la to rem
prze pi sów do ty czą cych trans por tu ma te ria -
łów nie bez piecz nych dro gą po wietrz ną. 
Co rocz nie wy da je zak tu ali zo wa ny do ku -
ment pod na zwą „Prze pi sy o ma te ria łach
nie bez piecz nych” (Dan ge ro us Go ods Re gu-
la tions – DGR). Treść prze pi sów jest prak tycz -
nie iden tycz na z tre ścią „In struk cji tech nicz -
nych”, roz sze rzo ne zo sta ły o szcze gó ło we
za sa dy spe cy ficz ne dla lot nic twa oraz spe -
cy ficz ne ogra ni cze nia. 

Za ma te ria ły nie bez piecz ne uzna je się
sub stan cje, któ re ze wzglę du na wła ści wo ści
fi zy ko che micz ne lub bio lo gicz ne mo gą
w cza sie prze wo zu, skła do wa nia lub prze ła -
dun ku spo wo do wać śmierć, utra tę zdro wia,
uszko dze nie cia ła, znisz cze nie lub uszko dze -
nie dóbr ma te rial nych al bo ska że nie śro do -
wi ska*. 

For mal no ści
Wa run kiem trans por tu lot ni cze go ma te -

ria łów nie bez piecz nych jest speł nie nie kil ku
pod sta wo wych za sad. Wy ma ga ny jest mię -
dzy in ny mi od po wied ni wpis do li stu prze -
wo zo we go (Ma ster Air Way Bill – MAWB) oraz
do dat ko wy do ku ment – de kla ra cja nadaw -
cy to wa rów nie bez piecz nych (Ship per’s Dec -
la ra tion for Dan ge ro us Go ods). Za war te są
tam in for ma cje o tra sie to wa ru (da ne
nadaw cy, od bior cy, por ty wy lo tu i przy lo tu,
typ sa mo lo tu) oraz o sa mym ma te ria le nie -
bez piecz nym (tj. pra wi dło wa na zwa wy sył -
ko wa, nu mer UN, ilość, spo sób spa ko wa nia,
typ opa ko wa nia i in struk cja pa ko wa nia)

Każ dy prze wi dzia ny do trans por tu lot ni -
cze go ma te riał nie bez piecz ny, jak rów nież
urzą dze nia, w któ rych się znaj du je, po win ny
być w od po wied ni spo sób za pa ko wa ne,
a opa ko wa nie mu si być od po wied nio ozna -
ko wa ne. 

Opa ko wa nie dla ma te ria łów nie bez -
piecz nych mu si mieć wła ści wy atest – wi -
docz ny na opa ko wa niu sym bol UN. Zgod nie
z prze pi sa mi IATA DGR na opa ko wa niu po -
win ny zna leźć się na stę pu ją ce in for ma cje:
� nu mer UN lub ID,
� wła ści wa na zwa wy sył ko wa,
� peł ny ad res nadaw cy i od bior cy.
� ozna ko wa nie (na klej ki) in for mu ją ce o ro -
dza ju nie bez pie czeń stwa oraz o spo so bie
po stę po wa nia przez ob słu gę lot ni ska (per -
so nel han dlin go wy).
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Przy kład wła ści we go ozna ko wa nia pacz ki za wie ra ją cej ma te riał nie bez piecz ny

Psy ra tow ni cze w sa mo lo cie CASA SL WP – wy lot do Pa ki sta nu w 2008 r. po trzę sie niu zie mi 
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Obo wiąz ki USAR Po land
W sprzę cie ra tow ni czym USAR Po land

znaj du ją się rów nież ma te ria ły nie bez piecz -
ne:
� pa li wa urzą dzeń spa li no wych (Pb, ON)
prze wo żo ne w ka ni strach,
� sprzęt spa li no wy (po mi mo opróż nio nych
ba ków rów nież za li czo ny ja ko ma te riał nie -
bez piecz ny),
� ole je do mie sza nek i ole je sma ru ją ce,
� ba te rie li to wo -jo no we,
� aku mu la to ry kwa so we (że lo we – su che)
� bu tle po wietrz ne,
� bu tle z tle nem tech nicz nym i me dycz -
nym,
� ae ro zo le (far by w sprayu),
� gaz chłod ni czy z lo dó wek.

Przy go to wu jąc trans port lot ni czy dla
gru py, na le ży za wcza su okre ślić: 

1) wa riant wy jaz do wy USAR Po land
(śred ni – 44 oso by lub cięż ki – 78 osób);

2) wa gę i ob ję tość: 
a) sprzętu ra tow ni cze go,
b) sprzętu lo gi stycz ne go,
c) ba ga żu oso bi ste go ra tow ni ków,
d) za pa su żyw no ści, w tym wo dy;

3) spo sób prze wo zu psów (licz bę oraz
ogra ni cze nia);

4) lot ni sko wy lo tu (czas osią gnie cia go -
to wo ści);

5) lot ni sko do ce lo we oraz lot ni ska za pa -
so we.

Na prze strze ni lat w wie lu przy pad kach
wy stę po wa ło dzia ła nie od wrot ne, tj. do do -
stęp ne go ro dza ju sa mo lo tu do pa so wy wa no
po szcze gól ne punk ty (szcze gól nie pierw sze
trzy). Nie mniej jed nak de ter mi nu ją cy w tym
wy pad ku jest czas i zwią za na z tym ko niecz -
ność pod ję cia de cy zji o wy ko rzy sta niu ak tu -
al nie do stęp nej ma szy ny.

Przy spie sze nie pro ce dur
Trans port lot ni czy, szcze gól nie w wa rian -

cie re ali zo wa nym dla gru py ra tow ni czej, 
czy li wy czar te ro wa nia sa mo lo tu, jest dość
kosz tow ny. W tym wy pad ku po ję cie de cy zji
o wy lo cie wią że się z wy dat ko wa niem kwo -
ty, wo bec któ rej na le ży za sto so wać po stę po -
wa nie zgod nie z usta wą o za mó wie niach
pu blicz nych. Jed nak na tę oko licz ność w Ko -
men dzie Głów nej PSP wdro żo no pro ce du rę
szyb kie go po stę po wa nia, któ re moż na za -
mknąć w cza sie na wet do 6 godz. Jest to
rów nież czas, któ ry gru py prze zna cza ją
na mo bi li za cję i do jazd do lot ni ska wy lo tu.
Ten spo sób przy go to wa nia trans por tu lot ni -
cze go po zwo lił mię dzy in ny mi na bar dzo

szyb kie do tar cie gru py USAR Po land 
w 2015 r. do Ne pa lu, gdzie po 48 godz.
od wy stą pie nia trzę sie nia zie mi ra tow ni cy
mo gli wejść do dzia łań. 

Ma jąc da ne tech nicz ne po szcze gól nych
ty pów sa mo lo tów do stęp nych w Pol sce,
moż na przy go to wać od po wied nie wa rian ty
wy po sa że nia, tak by do mi ni mum ogra ni -
czyć czas od de cy zji o udzia le w dzia ła niach
do wy lo tu. 

Ja ko wstęp ne za ło że nie przyjmijmy na -
stę pu ją ce pa ra me try gru py:

� wa ga sprzę tu ra tow ni cze go i lo gi stycz ne -
go (car go) ~ 9 t,
� wa ga ra tow ni ków ze sprzę tem oso bi -
stym i psa mi ~ 10 t.

Da je to w su mie 19 t ma sy do prze wo zu
i ok. 41 m3 prze strze ni car go. Ta kie wy mo gi
speł nia ją na stę pu ją ce sa mo lo ty: 
� Bo eing 707/737 – 400/ 747/757-200/767,
� Ił – 76/96,
� AN 12/124/225,
� Air bus A300,
� MD 11,
� DC 8/10,
� Em bra er 195,
� Loc khe ed Her cu les C130E.

Sto so wa nie do trans por tu sa mo lo tów
pa sa żer skich sta no wi jed nak po waż ne ogra -
ni cze nie, po nie waż wo bec tej for my prze pi -
sy DGR IATA są bar dziej re stryk cyj ne niż dla
sa mo lo tów car go. Ogra ni cze nia do ty czą
szcze gól nie mak sy mal nych ilo ści prze wo żo -
nych ma te ria łów nie bez piecz nych oraz spo -
so bu ich pa ko wa nia.

Wnio ski
Po mi mo bar dzo roz wi nię te go ob sza ru

trans por tu lot ni cze go, je go do stęp no ści,
szcze gól nie w prze wo zie pa sa żer skim, po zo -
sta je on naj bar dziej zna czą cym pro ble mem

przy or ga ni za cji wy jaz du gru py z mi sją ra tow -
ni czą. Oczy wi ście jest to głów nie kwe stia
środ ków fi nan so wych nie zbęd nych do za -
pew nie nia sa mo lo tu speł nia ją ce go wy mo gi
prze wo zo we gru py. Nie za wsze jest do stęp -
ny w da nym mo men cie od po wied ni sa mo -
lot, dla te go też, ma jąc na uwa dze czas
do tar cia, sto su je się in ne do stęp ne i szyb kie
roz wią za nia, któ re jed nak wy ma ga ją re kon fi -
gu ra cji za so bów ludz kich i sprzę to wych. 
Do dat ko wo ko niecz ne jest za pew nie nie dla
gru py pa li wa, ben zy ny i ole ju na pę do we go

w ilo ściach po zwa la ją cych na na tych mia sto -
we wej ście do dzia łań ra tow ni czych i za bez -
pie cze nie ba zy ope ra cyj nej przez pierw sze
go dzi ny lub dni, w za leż no ści od moż li wo ści
za opa trze nie się w te me dia na miej scu. Pa -
mię tać na le ży rów nież o za pew nie niu żyw no -
ści i wo dy. Głów nym za ło że niem dla gru py
mię dzy na ro do wej jest sa mo wy star czal ność,
aby nie sta no wi ła ona do dat ko we go ob cią -
że nia dla kra ju do tknię te go ka tastro fą.

Ana li zu jąc wszyst kie wy ma ga nia i ogra -
ni cze nia, moż na wy cią gnąć wnio sek, że
w trans por cie GPR naj le piej spraw dza się
sys tem kom bi (car go z do dat ko wym prze -
dzia łem pa sa żer skim), któ ry w prze pi sach 
re gu lu ją cych trans port ma te ria łów da je naj -
więk sze moż li wo ści tech nicz ne (szyb kość
i ła twość za ła dun ku) oraz bar dziej li be ral ne
za sa dy za ła dun ku i prze wo zu ma te ria łów
nie bez piecz nych.

bryg. Jarosław Kowalski jest starszym
wykładowcà SA PSP w Krakowie i dowódcà

zespołu logistycznego USAR POLAND, 
a st. bryg. Sławomir Wojta – starszym

wykładowcà SA PSP w Krakowie i członkiem
USAR POLAND

* P. Tka czyk, Ma łe mo że nie być nie bez piecz ne, [w:] „Prak ty ka
Lot ni cza” 2008, nr 3.
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Wy lot sa mo lo tu woj sko we go C -130 Her cu les z lot ni ska w Kat man du (dzia ła nia ra tow ni cze po trzę sie niu zie mi w Ne pa lu w 2015 r.)
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god nie z obo wią zu ją cy mi „Za sa da mi or ga ni za cji ra tow nic -
twa wy so ko ścio we go w KSRG” z 13 lip ca 2013 r. biu ro wła -
ści we do spraw szko le nia po żar ni cze go Ko men dy Głów nej

Pań stwo wej Stra ży Po żar nej prze pro wa dza we dług po trzeb, lecz nie
rza dziej niż raz na 2 la ta, uni fi ka cję in struk to rów ra tow nic twa wy so -
ko ścio we go KSRG. Uczest nic two w szko le niu uni fi ka cyj nym oraz
ukoń cze nie go z wy ni kiem po zy tyw nym jest wa run kiem do pusz cze -
nia in struk to ra do pro wa dze nia za jęć dy dak tycz nych pod czas szko -
leń ra tow nic twa wy so ko ścio we go zgod nie z pro gra ma mi za twier-
dzo ny mi przez ko men dan ta głów ne go PSP na ko lej ne 2 la ta. Li sta in -
struk to rów do pusz czo nych do pro wa dze nia za jęć jest ogła sza na
na każ dy ko lej ny rok ka len da rzo wy.

Uni fi ka cja sta no wi za tem waż ne przed się wzię cie, ro dzaj spraw -
dzia nu utrzy mu ją ce go nie zbęd ny po ziom wie dzy teo re tycz nej i umie -
jęt no ści prak tycz nych ka dry in struk tor skiej. W stycz nio wej edy cji
wzię ło udział 21 in struk to rów i star szych in struk to rów ra tow nic twa
wy so ko ścio we go KSRG. Wszy scy ukoń czy li uni fi ka cję z wy ni kiem po -
zy tyw nym.

W tra cie uni fi ka cji dy rek tor Biu ra Szko le nia KG PSP st. bryg. To masz
Na czas wrę czył pię ciu uczest ni kom ostat nie go – ze szło rocz ne go eg -
za mi nu, prze pro wa dzo ne go w Szko le Aspi ran tów PSP w Kra ko wie, za -
świad cze nia po twier dza ją ce uzy ska nie ty tu łu star sze go in struk to ra
ra tow nic twa wy so ko ścio we go KSRG.

Wy ma ga nia uni fi ka cyj ne
Te go rocz na uni fi ka cja by ła efek tem współ pra cy: Biu ra Szko le nia

KG PSP, Szko ły Aspi ran tów PSP w Kra ko wie oraz KW PSP w War sza wie
i KM PSP m. st. War sza wy, do jej prze pro wa dze nia po słu ży ły obiek ty
ćwi czeb ne zlo ka li zo wa ne na te re nie JRG nr 7 w War sza wie, a tak że
obiek ty Głów ne go Szta bu Lot nic twa Po li cji oraz Lot ni cze go Po go to -
wia Ra tun ko we go na lot ni sku Ba bi ce w War sza wie.

Uni fi ka cja ma dwa za kre sy: teo re tycz ny i prak tycz ny. Za kres teo re -
tycz ny po le ga na przed sta wie niu w for mie pre lek cji wła snych do -
świad czeń w za kre sie: dzia łal no ści szko le nio wej, do sko na le nia
za wo do we go, no we go sprzę tu al pi ni stycz ne go i tech nik ra tow ni -
czych oraz cie ka wych i trud nych ak cji ra tow ni czo -ga śni czych.

Za kres prak tycz ny po le ga na za li cze niu dwóch za dań. Pierw sze to
pre zen ta cja warsz ta tu pra cy in struk to ra w za kre sie wy lo so wa ne go te -
ma tu, dru gie – spraw ne i po praw ne tech nicz nie po ru sza nie się po po -
rę czów kach pio no wych o łącz nej dłu go ści pod cho dze nia oko ło 60 m,
przez co naj mniej sześć prze pięć, oraz łącz nej dłu go ści zjaz du oko -
ło 60 m, przez co naj mniej sześć prze pięć.

Po nad to w ra mach za jęć prak tycz nych uczest ni cy szko le nia pod -
czas spo tka nia do ko na li:

� we ry fi ka cji sprzę tu sto so wa ne go ak tu al -
nie pod czas ćwi czeń, szko leń i dzia łań re ali zo -

wa nych w ra mach ra tow nic twa wy so ko ścio we go,
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Spraw dzian 
dla in struk to rów
W dniach 7-10 stycznia 2020 r. miała miejsce unifikacja instruktorów

ratownictwa wysokościowego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
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� uni fi ka cji me to dy ki i te ma ty ki pro wa dzo nych szko leń w za kre sie
ra tow nic twa wy so ko ścio we go z wy ko rzy sta niem śmi głow ca,
� pod su mo wa nia warsz ta tów z za kre su ra tow nic twa wy so ko ścio we -
go,
� za po zna nia się z tech nikami współ pra cy ze śmi głow ca mi wy ko rzy -
sty wa ny mi przez służ by w kra ju, ze szcze gól nym uwzględ nie niem Lot -
nic twa Po li cji oraz Lot ni cze go Po go to wia Ra tun ko we go i ich zu ni -
fi ko wa nia.

Obec nie PSP nie po sia da wła snych stat ków po wietrz nych umoż li -
wia ją cych pro wa dze nie dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych, ale dzię ki za -
war tym po ro zu mie niom mo że mieć do stęp do 27 śmi głow ców
EC-135 (ko lej nych ge ne ra cji) sta cjo nu ją cych w 22 ba zach LPR oraz
17 śmi głow ców Po li cji (m.in.: S -70i Black Hawk, Bell 407, Bell 412, 
W -3 So kół, Mi -2, Bell 206, Mi -8) roz miesz czo nych w sze ściu mia stach:
War sza wie, Kra ko wie, Ło dzi, Po zna niu, Szcze ci nie i Wro cła wiu. 

Efek ty do dat ko we
Wy pra co wa no ujed no li co ny pro ces pro wa dze nia szko leń dla ra tow -

ni ków wy so ko ścio wych oraz star szych ra tow ni ków wy so ko ścio wych
KSRG, a tak że usta lo no kie ru nek ewa lu acji pro gra mów szko le nia w za -
kre sie ra tow nic twa wy so ko ścio we go z wy ko rzy sta niem śmi głow ca. 

Zde cy do wa no tak że o pil nej po trze bie pod ję cia prac nad„Za sa da -
mi or ga ni za cji ra tow nic twa wy so ko ścio we go w kra jo wym sys te mie
ra tow ni czo -ga śni czym” oraz nad pro gra ma mi szko leń re ali zo wa ny mi
w ra mach spe cja li za cji. Po wstał har mo no gram ter mi nów prac nad za -
sa da mi i pro gra ma mi szko leń wraz z ze skła da mi ze spo łów ro bo czych
i ich prze wod ni czą cy mi.

Usta lo ny zo stał ter mi narz cen tral nych przed się wzięć szko le nio -
wych z za kre su ra tow nic twa wy so ko ścio we go na 2020 r. 

Pod su mo wa nie
In struk to rzy wy pra co wa li po niż sze te ma ty ja ko ko niecz ne do

wdro że nia i re ali za cji w bie żą cym ro ku:
� Wy stą pie nie KG PSP do przed sta wi cie la fir my Petzl w Pol sce z py -
ta niem, czy pro du cent do pusz cza dal sze użyt ko wa nie przy rzą du 
au to ase ku ra cyj ne go Shunt w spo sób sto so wa ny w ra tow nic twie wy -
so ko ścio wym KSRG.
� Do pro wa dze nie do opu bli ko wa nia wy pra co wa nych tech nik ra tow -

ni czych czy in nych za le ceń po uni fi ka cyj nych na stro nie in ter ne to wej
straz.gov.pl w Ba zie Wie dzy KG PSP.
� Zmo dy fi ko wa nie cen tral nych eg za mi nów dla kan dy da tów
na młod szych ra tow ni ków wy so ko ścio wych KSRG w ta ki spo sób, by
jed na – do dat ko wa kon ku ren cja by ła nie wia do mą i obej mo wa ła je -
den z te ma tów ob ję tych szko le niem (np. drze wo ła zy, au to ra tow nic -
two, zjazd z po szko do wa nym, udzie le nie KPP, wy ko rzy sta nie tech nik
awa ryj nych itp.).
� Wpro wa dze nie na eg za mi nach po kur sach kwa li fi ka cyj nych (mł.
rat., rat., st. rat.) do dat ko we go in struk to ra ra tow nic twa wy so ko ścio -
we go KSRG, któ ry – nie pro wa dząc za jęć na da nym szko le niu – wcho -
dził by w skład ko mi sji eg za mi na cyj nej wraz z in struk to ra mi szko-
lą cy mi.
� De le go wa nie na eg za min rocz ny do każ dej SGRW in struk to ra ra -
tow nic twa wy so ko ścio we go KSRG – w ce lu pod nie sie nia po zio mu eg -
za mi nów rocz nych SGRW, do pro wa dze nia do zu ni fi ko wa nia wie dzy
wszyst kich ra tow ni ków wy so ko ścio wych, a tak że mo ni to rin gu wie -
dzy i umie jęt no ści peł ne go skła du SGRW.

Wy kaz in struk to rów ra tow nic twa wy so ko ścio we go KSRG wy zna -
czo nych do re ali za cji szko leń wy so ko ścio wych w 2020 r. zo stał za -
miesz czo ny na stro nie in ter ne to wej KG PSP w pla nie pra cy szkół PSP
i ośrod ków szko le nia w KW PSP: https://www.straz.gov.pl/pan stwo -
wa_straz_po zar na/plan_pra cy_szkol_psp_i_osrod kow_szko le -
nia_w_kwpsp.

bryg. Mar cin Przy by łow ski peł ni słu˝ b´ w Biu rze Szko le nia KG PSP
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a to 2016 r., pla ża w Świ no uj ściu. 
Tem pe ra tu ra po wie trza w cie niu
prze kra cza 30°C. Jed na z osób wy ma -

ga na tych mia sto wej po mo cy me dycz nej.
Na miej scu zja wia ją się ra tow ni cy po go to -
wia ra tun ko we go, stra ży po żar nej i funk cjo -
na riu sze po li cji. 

W peł nym rynsz tun ku na pla ży
Ra tow ni cy z po go to wia i po li cjan ci ubra -

ni są w swo je służ bo we uni for my, ade kwat -
ne do po go dy. Ma ją ko szul ki z krót kim
rę ka wem. Wi dok pra cu ją cych rę ka w rę kę
z ni mi stra ża ków jest de li kat nie mó wiąc gro -
te sko wy. Za stęp PSP pro wa dzi bo wiem dzia -
ła nia w peł nym umun du ro wa niu bo jo wym.
W tym kon kret nym przy pad ku za sto so wa -
nie te go ty pu środ ków ochro ny w prak ty ce
nie ma żad ne go po zy tyw ne go prze ło że nia
na bez pie czeń stwo wła sne stra ża ków. Prze -
ciw nie – ro dzi kil ka po waż nych za gro żeń, za -
rów no dla ich zdro wia, jak i efek tyw no ści
pra cy. Nie trze ba być znaw cą, aby wie dzieć,
że du ży wy si łek fi zycz ny po łą czo ny z wy so -
ką tem pe ra tu rą ro dzi ry zy ko wy stą pie nia
uda ru ciepl ne go, utra ty przy tom no ści,
a w skraj nych przy pad kach na wet na głe go
za trzy ma nia krą że nia (NZK). Na pew no zaś
po wo du je zmniej sze nie kom for tu pra cy
i płyn no ści ru chów. 

W przy pad ku po ża ru czy miej sco wych
za gro żeń, na przy kład na dro dze, ko rzy ści
wy ni ka ją ce ze stop nia ochro ny ra tow ni ka
prze wyż sza ją zna czą co te nie do stat ki.
W ana li zo wa nej sy tu acji znacz nie ko rzyst -
niej sze wy da wa ło by się jed nak za sto so wa -

nie ubra nia ko sza ro we go, na wet nie peł ne -
go, wzbo ga co ne go o rę ka wi ce la tek so we
oraz oku la ry ochron ne z ze sta wu PSP R1. 
Za tem na ka za nie stra ża kom dzia ła nia w peł-
nym za bez pie cze niu na le ży uznać w tym
przypadku za bez sen sow ne. Prze słan ki, któ -
re prze są dzi ły o ta kiej de cy zji, wy ni ka ły naj -
prawdo po dob niej ze złej, nad gor li wej
in ter pre ta cji prze pi sów BHP, któ re nie ste ty
nie są w Pol sce tak ja sne, jak ży czy li by so bie
te go stra ża cy z po dzia łu bo jo we go. 

Wię cej lu zu dla KDR
Set ki, ty sią ce zda rzeń, z któ ry mi przy cho -

dzi zmie rzyć się stra ża kom każ de go dnia,
po ka zu je, że nie są to od osob nio ne przy -
pad ki. Neu tra li zo wa nie plam sub stan cji ro -
po po chod nych na po wierzch ni jezd ni czy
ocze ki wa nie na kla sy fi ka cję: wy pa dek – ko -
li zja już po za koń cze niu wła ści wych dzia łań
ra tow ni czo -ga śni czych to te naj bar dziej po -
wszech ne. Wi dok stra ża ków sto ją cych go -
dzi na mi w no me xach i heł mach przy za-
bez pie czo nych już wra kach po jaz dów to
w Pol sce nie mal nor ma. Te kil ka go dzin
w peł nym za bez pie cze niu nie tyl ko po wo -
du je dys kom fort ra tow ni ka, ale tak że osła -
bia je go mo ra le – szcze gól nie w cie płe dni.
Na le ża ło by za ło żyć, że obie te rze czy, chcąc
nie chcąc, od bi ja ją się na ja ko ści dzia łań
przy ko lej nych wy jaz dach. 

Pro blem moż na by ło by roz wią zać na trzy
spo so by:
� zmie nia jąc (pre cy zu jąc) prze pi sy tak, aby
od po wia da ły rze czy wi stym po trze bom pra -
cy stra ża ka,

� de cy du jąc się na wpro wa dze nie do tra -
dy cji po żar ni czej ko rzyst niej szej in ter pre ta -
cji obo wią zu ją cych prze pi sów,
� nie zmie nia jąc prze pi sów ani in ter pre ta -
cji, prze czy tać kom plet ne, już ist nie ją ce re -
gu la cje praw ne i zro zu mieć, że sta no wią one
funk cjo nal ną ca łość.

To trze cie roz wią za nie jest we dług mnie
naj lep sze. Moż na z nie go sko rzy stać w za sa -
dzie od ra zu. Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw
we wnętrz nych i ad mi ni stra cji z 16 wrze -
śnia 2008 r. w spra wie szcze gó ło wych wa -
run ków BHP służby stra ża ków PSP mó wi
ogól nie o za pew nie niu środ ków ochro ny in -
dy wi du al nej w ce lu za bez pie cze nia przed
czyn ni ka mi nie bez piecz ny mi i szko dli wy mi
w miej scu pro wa dzo nych dzia łań. Pod kreśl -
my te sło wa: w ce lu za bez pie cze nia przed
czyn ni ka mi nie bez piecz ny mi i szko dli wy -
mi. Teo re tycz nie za pis ta ki da je du żą swo bo -
dę do wód cy, jed nak w prak ty ce zo sta ło to
spro wa dzo ne do ocze ki wa nia, że ca ły za stęp
bę dzie od mo men tu wy jaz du ze straż ni cy
do za koń cze nia dzia łań po zo sta wał w peł -
nym za bez pie cze niu. 

Re cep ta wy da je się wo bec te go pro sta,
a po win na po le gać na wpro wa dze niu
do prak ty ki po żar ni czej ja snej od gór nej ak -
cep ta cji re gu ły, że to kie ru ją cy dzia ła nia mi
ra tow ni czy mi (KDR) okre śla każ do ra zo wo
środ ki ochro ny ade kwat ne do za gro że nia.
Po par ciem ta kie go ro zu mo wa nia mo że być
po nad to za pis mó wią cy o ko niecz no ści
uwzględ nie nia przez KDR nie dy spo zy cji psy -
cho fi zycz nej stra ża ków. W myśl te go, je że li
na przy kład no sze nie heł mu przy za mia ta -
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Środki ochrony indywidualnej mają gwarantować strażakowi
bezpieczeństwo. Jednak ślepe stosowanie się do zasady ich pełnego

użycia od początku do końca działań jest bezcelowe i negatywnie
wpływa na ergonomię i efektywność pracy ratowników. 
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niu jezd ni w upal ny dzień przy no si znacz ne
ob ni że nie spraw no ści psy cho fi zycz nej, a po -
zo sta je bez istot ne go wpły wu na rze czy wi -
ste bez pie czeń stwo, to moż na od nie go
zwy czaj nie od stą pić bez na ra ża nia się na
nieprzy jem no ści. 

Przy to czo ne roz po rzą dze nie za wie ra
szcze gó ło we re gu la cje wy ni ka ją ce ze spe -
cy fi ki pra cy stra ża ka, ra czej nie po rów ny wal -
nej z pra cą w in nych za wo dach. Ale ten akt
wy ko naw czy nie dzia ła w próż ni. Usta wa
o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej od wo łu je się
do prze pi sów Ko dek su pra cy wie lo krot nie
i to nie tyl ko w od nie sie niu do ta kich za gad -
nień, jak urlo py, ro dzi ciel stwo czy udzie la nie
dni wol nych z róż nych ty tu łów. Od no sząc się
do te ma ty ki ni niej sze go opra co wa nia, nie
moż na po mi nąć naj waż niej sze go prze pi -
su – art. 29a ust. 3: W spra wach zwią za nych
z bez pie czeń stwem i hi gie ną służ by, w za kre -
sie nie ure gu lo wa nym usta wą i roz po rzą dze -
niem, o któ rym mo wa w ust. 2, sto su je się
od po wied nio prze pi sy dzia łu dzie sią te go usta -
wy z dnia 26 czerw ca 1974 r. Ko deks pra cy
(DzU z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

Roz dział 10 Ko dek su pra cy za wie ra wie le
prze pi sów pre cy zu ją cych pra wa i obo wiąz -
ki stron sto sun ku pra cy od no szą ce się do
bez pie czeń stwa pra cy. By przy to czyć naj -
waż niej sze:

Art. 211. Prze strze ga nie prze pi sów i za sad
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy jest pod sta wo -
wym obo wiąz kiem pra cow ni ka. W szcze gól -
no ści pra cow nik jest obo wią za ny:

1) znać prze pi sy i za sa dy bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy, brać udział w szko le niu i in -
struk ta żu z te go za kre su oraz pod da wać się
wy ma ga nym eg za mi nom spraw dza ją cym;

2) wy ko ny wać pra cę w spo sób zgod ny
z prze pi sa mi i za sa da mi bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy oraz sto so wać się do wy da wa nych
w tym za kre sie po le ceń i wska zó wek prze ło żo -
nych;

3) dbać o na le ży ty stan ma szyn, urzą dzeń,
na rzę dzi i sprzę tu oraz o po rzą dek i ład w miej -
scu pra cy;

4) sto so wać środ ki ochro ny zbio ro wej,
a tak że uży wać przy dzie lo nych środ ków
ochro ny in dy wi du al nej oraz odzie ży i obu -
wia ro bo cze go, zgod nie z ich prze zna cze -
niem.

Pod kre śle nie ostat nich słów jest ce lo we
i za mie rzo ne. Zgod nie z ich prze zna cze niem,
czy li nie dla te go, że zo sta ły przy dzie lo ne,
a dla te go, że w da nych oko licz no ściach, rze -
czy wi stych wa run kach eli mi nu ją szko dli wy
wpływ tych czyn ni ków na or ga nizm.

Ko lej ny prze pis ana li zo wa ne go dzia łu
okre śla kon kret ne wska za nia dla sto so wa nia
środ ków ochro ny in dy wi du al nej:

Art. 2377. § 1. Pra co daw ca jest obo wią za ny
do star czyć pra cow ni ko wi nie od płat nie środ ki
ochro ny in dy wi du al nej za bez pie cza ją ce
przed dzia ła niem nie bez piecz nych i szko -
dli wych dla zdro wia czyn ni ków wy stę pu ją -
cych w śro do wi sku pra cy oraz in for mo wać go
o spo so bach po słu gi wa nia się ty mi środ ka mi.

Na le ży rów nież wska zać de le ga cję usta -
wo wą do szcze gó ło we go (choć ogól ne go
nie tyl ko z na zwy) ure gu lo wa nia kwe stii 
bez pie czeń stwa przy wy ko ny wa niu pra cy,
a mia no wi cie prze pis art. 23715, któ ry w § 1
na ka zu je mi ni stro wi pra cy i po li ty ki so cjal -
nej w po ro zu mie niu z mi ni strem zdro wia
i opie ki spo łecz nej okre śle nie w dro dze roz -
po rzą dze nia ogól nie obo wią zu ją cych prze -

pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy do ty -
czą cych prac wy ko ny wa nych w róż nych ga -
łę ziach pra cy.

Uwzględ nia jąc po wyż sze re gu la cje, na le -
ży brać pod uwa gę za sa dy ogól ne okre ślo -
ne w prze pi sach pra wa pra cy, choć sa mo
roz po rzą dze nie nie uzna je za śro dek ochro -
ny in dy wi du al nej wy po sa że nia służb ra tun -
ko wych. Do star cza ne pra cow ni kom do sto-
so wa nia środ ki ochro ny in dy wi du al nej po -
win ny jed nak: 
� być od po wied nie do ist nie ją ce go za gro -
że nia i nie po wo do wać sa me z sie bie zwięk -
szo ne go za gro że nia,
� uwzględ niać wa run ki ist nie ją ce w da nym
miej scu pra cy, 
� uwzględ niać wy ma ga nia er go no mii oraz
stan zdro wia pra cow ni ka (§ 2 za łącz ni ka
nr 2).

Za da nie de ter mi nu je strój
Za sa dy kul tu ral ne go wy cho wa nia mó -

wią, że na każ dą oka zję wy pa da być od po -
wied nio ubra nym. Na uro czy sty bal do bry
jest frak, pod czas gdy na biz ne so wy lunch
wła ściw szy bę dzie gar ni tur. Rów nież w stra -
ży po żar nej w Pol sce po win no się wy pra co -
wać to, co uda ło się już za gra ni cą. Ni ko go
tam nie dzi wi wi dok stra ża ka w ak cji nie ko -
niecz nie za pię te go pod szy ję, w peł nym
umun du ro wa niu bo jo wym.

Pri mum non no ce re (z łac. po pierw sze nie
szko dzić) to jed na z na czel nych za sad etycz -
nych w me dy cy nie, przy pi sy wa na Hi po kra -
te so wi. Hi sto ria uczy, że nad miar nie po -
trzeb ne go sprzę tu przy czy nił się do klę ski
nie jed nej ar mii. War to więc wy cią gnąć 
z te go wła ści we wnio ski, nie na cią ga jąc
przy tym prze pi sów. Moż na to zro bić. 
Wy star czy tyl ko zdro wy roz są dek, kon se -
kwen cja i nie pod da wa nie się me dial nym ko -
men ta rzom la ików.

To do wód ca ak cji wi nien być zna kiem na -
ka zu, jak w za łącz ni ku nr 1 roz po rzą dze nia
w spra wie ogól nych prze pi sów bhp. Jest 
za gro że nie – jest re ak cja. Za gro że nie usta -
ło – nie wol no go stwa rzać. Na le ży też pa -
mię tać o ludz kiej od por no ści, na przy kład
kie row ców na in fla cyj ne zna ki ogra ni cza ją -
ce pręd kość, bo ktoś je za po mniał zdjąć,
choć już daw no po wi nien. Chroń my ży cie
i słu chaj my Hi po kra te sa.

mł. asp. w st. spocz. Arkadiusz Kot 
jest doradcà w zakresie prawa pracy,

wykładowcà w DolnoÊlàskim Zakładzie
Doskonalenia Zawodowego w Kłodzku
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stycz nia 1945 r. zo stał wy -
zwo lo ny przez od dzia ły ar -
mii czer wo nej nie miec ki

na zi stow ski obóz kon cen tra cyj ny i ośro dek
za gła dy Au schwitz oraz je go po bli ska część
Au schwitz II – Bir ke nau. Obo zy te Niem cy
zlo ka li zo wa li nie opo dal mia sta Oświę cim. 

De cy zją ONZ 27 stycz nia ob cho dzi my
Mię dzy na ro do wy Dzień Pa mię ci o Ofia rach
Ho lo kau stu. Tym sa mym Au schwitz jest
miej scem szcze gól nym, choć na le ży pa mię -
tać, że wię zio no w nim i mor do wa no nie 
tyl ko Ży dów. Obóz za gła dy po chło nął po -
nad mi lion sto ty się cy ist nień ludz kich róż -
nych na ro do wo ści. 

Te ren i obiek ty by łe go obo zu są obec nie
za rzą dza ne przez Pań stwo we Mu zeum Au -
schwitz -Bir ke nau w Oświę ci miu. Każ de go

ro ku obiek ty mu zeum od wie dza po nad dwa
mi lio ny osób. Po nad to pla ców ka ta or ga ni -
zu je sze reg wy da rzeń i uro czy sto ści upa -
mięt nia ją cych ofia ry to ta li tar ne go ter ro ru,
w tym cy klicz ne uro czy sto ści re li gij ne i pań -
stwo we, z udzia łem głów państw. Ma ją ca
sym bo licz ny wy miar 75. rocz ni ca wy zwo le -
nia mu sia ła zy skać wy miar szcze gól ny. Sy tu -
acja po li tycz na na świe cie spra wi ła, że
ob cho dy by ły tym więk szym wy zwa niem
dla służb od po wie dzial nych za bez pie czeń -
stwo – rów nież w aspek cie ochro ny prze ciw -
po ża ro wej. 

Przy go to wa nia wstęp ne
Sza co wa no, że w uro czy sto ściach i ini -

cja ty wach to wa rzy szą cych rocz ni cy weź -
mie udział oko ło 4000 za pro szo nych go ści. 

Nie jest to du żo w po rów na niu do Świa to -
wych Dni Mło dzie ży w 2016 r. – w ich kul -
mi na cyj nym mo men cie, mszy na Brze gach
ko ło Kra ko wa od pra wia nej przez pa pie ża
Fran cisz ka, uczest ni czy ło bli sko trzy mi lio -
ny lu dzi. Isto tę za bez pie cze nia uro czy sto -
ści w Au schwitz de ter mi no wa ła ich mię -
dzy na ro do wa ran ga. W ob cho dach wziął
udział pre zy dent RP oraz bli sko 60 de le ga -
cji za gra nicz nych, któ rych obec ność wy -
ma ga ła za bez pie cze nia przez Służ bę
Ochro ny Pań stwa. By ło to kil ka set naj waż -
niej szych osób z ca łe go świa ta, któ re
w jed nym cza sie mia ły zgro ma dzić się
na te re nie mu zeum. 

Sche mat przy go to wań był po dob ny, jak
w przy pad ku in nych wy da rzeń o cha rak te -
rze ma so wym. Do ko na no roz po zna nia za -

ROZPOZNAWANIE
ZAGROŻEŃ

RY SZARD DU DEK
MA REK WI TEK Au schwitz -Bir ke na

302 funkcjonariuszy PSP i druhów OSP, 77 zastępów oraz blisko cztery
miesiące ciężkiej, intensywnej pracy pionu kontrolno-rozpoznawczego 
– to bilans operacji wojewódzkiej, w ramach której małopolscy strażacy

w dniach 26-29 stycznia 2020 r. zabezpieczali jubileuszowe obchody
75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu

koncentracyjnego i ośrodka zagłady Auschwitz-Birkenau.
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gro żeń i ich ana li zy, osza co wa no za bez pie -
cze nie ope ra cyj ne. Są jed nak róż ni ce, bo -
wiem wy da rze nia na te re nie mu zeum
Au schwitz -Bir ke nau nie są im pre za mi ma so -
wy mi w ro zu mie niu zna nej wszyst kim usta -
wy, lecz zgro ma dze nia mi, wy ma ga ją cy mi
ze zwo le nia wo je wo dy ma ło pol skie go.
W tym miej scu na le ży do dać, że mu zeum
Au schwitz to łącz nie po nad 150 obiek tów
bu dow la nych, któ rych część znaj du je się
w Oświę ci miu, przy ru chli wych uli cach
i w za bu do wie miej skiej, a po zo sta łe na
otwar tym te re nie w są sied niej Brze zin ce.
Tam też, w Brze zin ce, u zbie gu ul. Mę czeń -
stwa Na ro dów i Ofiar Fa szy zmu, zlo ka li zo -
wa no głów ne uro czy sto ści. Dla te go aby
wznieść ha lę głów nych wy da rzeń, or ga ni za -
tor mu siał prze jąć cza so wo w użyt ko wa nie
część te re nu gmin ne go oraz uzy skać zgo dę
za rząd cy dróg na jej wy ko rzy sta nie w spo -
sób szcze gól ny. Sa ma ha la po wsta wa ła we -
dług pro jek tu bu dow la ne go uzgod nio ne go
z rze czo znaw cą ds. za bez pie czeń prze ciw -
po ża ro wych oraz z kon ser wa to rem za byt -
ków, ale w try bie zgło sze nia, czy li bez
moż li wo ści prze pro wa dze nia ty po wych
czyn no ści od bio ro wych przez PSP i PINB. 
Nie zna czy to, że obiekt po wsta wał bez ich
nad zo ru i że istot nych uwag or ga ni za to rzy
by nie uwzględ ni li. 

Ko lej nym waż nym ogni wem w łań cu chu
przy go to wań by ła bu do wa do dat ko wej dro -
gi od cią ża ją cej, któ ra mia ła za za da nie prze -
ję cie ru chu ko ło we go na skrzy żo wa niu
ulic – to bo wiem na po nad mie siąc zna la zło
się pod pod ło gą ha li. Mi mo opóź nień uda ło
się na czas za pew nić prze jezd ność te go frag -
men tu mia sta i prze pro wa dzić nie zbęd ne
od bio ry. 

Przy go to wa nia za awan so wa ne 
Ostat nia fa za przy go to wań roz po czę ła

się 22 li sto pa da, w mu zeum od by ło się wów -
czas spo tka nie or ga ni za cyj ne w sze ro kim
gro nie, z udzia łem wszyst kich służb i pod -
mio tów za an ga żo wa nych w przy go to wa nia.
Przed sta wio ny zo stał na nim har mo no gram
głów nych uro czy sto ści i wy da rzeń to wa rzy -
szą cych, któ ry już miał się nie zmie niać. 
To po zwo li ło na prze nie sie nie za mia rów or -
ga ni za to rów na grunt roz ka zów po szcze gól -

nych służb. Przy go to wa nia ob ję ły dzie więć
po wia tów i pięć wo je wództw. W ślad za tym
ko men dant głów ny PSP przy dzie lił za da nia
szcze gó ło we ko men dom wo je wódz kim
i po wia to wym/miej skim, rów no cze śnie po -
le ca jąc co ty go dnio we ra por to wa nie o po -
stę pach przy go to wań. 

Przy go to wa nia pre wen cyj ne ob ję ły pięć
głów nych grup obiek tów: obiek ty tym cza -
so we, obiek ty spo tkań to wa rzy szą cych, 
te ren uro czy sto ści za sad ni czych, obiek ty ho -
te lar skie oraz por ty lot ni cze. Li sta obiek tów
wy ma ga ją cych kon tro li kształ to wa ła się do -
słow nie do ostat nich dni. Zgod nie z ww. ka -
te go ry za cją pro wa dzo no czyn no ści kon-
tro l no -roz po znaw cze i roz po zna nie ope ra -
cyj ne obiek tów oraz spo rzą dza no kar ty cha -
rak te ry sty ki obiek tów i te re nu, po czy na jąc
od por tów lot ni czych w War sza wie, Kra ko -
wie, Ło dzi, Wro cła wiu, Ka to wi cach -Py rzo wi -
cach, Rze szo wie i No wym Dwo rze Ma zo -
wiec kim, a na ho te lach i po zo sta łych obiek -
tach uro czy sto ści głów nych na te re nie 
sa me go mu zeum i mia sta Oświę cim koń -
cząc. 

Szcze gól nie waż ne by ły ho te le na te re nie
Oświę ci mia i Kra ko wa, ja ko miej sca noc le gu
by łych więź niów i pre zy den ta RP oraz po by -
tu naj więk szej licz by de le ga cji za gra nicz -
nych. W su mie do ob słu gi uro czy sto ści
i wy da rzeń to wa rzy szą cych wy ty po wa nych
zo sta ło 25 obiek tów ho te lar skich: po trzy

w War sza wie i Ka to wi cach, je den w Trze bi ni,
trzy w Oświę ci miu i aż 15 w Kra ko wie. 

Funk cjo na riu sze Ko men dy Po wia to wej
PSP w Oświę ci miu w ra mach przy go to wań
skon tro lo wa li 13 bu dyn ków na te re nie mu -
zeum, dla któ rych spo rzą dzo no kar ty cha -
rak te ry sty ki. Po nad to opra co wa no od ręb ne
kar ty dla te re nów mu zeum w Oświę ci miu
i Brze zin ce. Przy go to wa nia ob ję ły też in ne
obiek ty na te re nie mia sta Oświę cim, prze -
zna czo ne dla wy da rzeń to wa rzy szą cych: za -
mek, bi blio te kę, dwa bu dyn ki uczel ni oraz
bu dy nek usłu go wy w Brze zin ce (sie dzi bę
szta bu Po li cji) i do ce lo we miej sca ewa ku acji,
na któ re zo sta ły wy zna czo ne dwie ha le spor -
to we. We wszyst kich obiek tach funk cjo na -
riu sze JRG w Oświę ci miu prze pro wa dzi li
roz po zna nie ope ra cyj ne, z ćwi czeb ną oce ną
prze jezd no ści dróg po ża ro wych oraz ich do -
stęp no ści dla sprzę tu spe cja li stycz ne go.
Zwró co no uwa gę na prze ciw po ża ro we za -
opa trze nie w wo dę oraz spraw ność mo ni to -
rin gu po ża ro we go. 

Do dat ko we i nie ty po we 
dzia ła nia PSP 
Po prze ana li zo wa niu sy tu acji i po su ge -

stiach ze stro ny PSP w ce lu zmi ni ma li zo wa -
nia ry zy ka wo je wo da ma ło pol ski wy dał
za rzą dze nie o cza so wym za ka zie trans por tu
ko le jo we go i dro go we go to wa rów nie bez -
piecz nych i ru chu po jaz dów nie nor ma tyw -
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nych na te re nie mia sta Oświę cim i miej sco-
wo ści Brze zin ka. Co war to pod kre ślić, kon -
tro le w obiek tach pro wa dzi ły wszyst kie służ -
by PSP, nie tyl ko kon tro l no -roz po znaw cza.
Wzię li w nich udział przed sta wi cie le ko mó -
rek: ope ra cyj nej, kwa termi strzow skiej i or ga -
ni za cyj no -ka dro wej. 

Suk ces przy go to wań za le żał od bie żą ce -
go wy ko ny wa nia po le ceń prze ło żo nych oraz
ko or dy na cji dzia łań po szcze gól nych ko mó -
rek ko men dy, jak i od ini cja ty wy wła snej.
Nie ba ga tel ne zna cze nie dla prze pły wu in -
for ma cji mia ły wi de okon fe ren cje, w któ rych
uczest ni czy li przed sta wi cie le Ko men dy
Głów nej PSP i za an ga żo wa nych ko mend
wo je wódz kich, po wia to wych i miej skich
PSP. 

Rów nie waż ne by ły do świad cze nia i sche -
ma ty dzia ła nia wy pra co wa ne na prze strze ni
kil ku na stu lat, pod czas za bez pie czenia wi zyt
Oj ca Świę te go oraz Świa to wych Dni Mło -
dzie ży. Zna jo mość wła sne go po wia tu przez
funk cjo na riu szy Ko men dy Po wia to wej PSP
w Oświę ci miu, a w przy pad ku mu zeum Au -
schwitz do słow nie pa ra me trów każ dej dro gi
i bra my wjaz do wej, po zwa la ła ocze ki wać
na głów ne uro czy sto ści z du żym spo ko jem. 

Ostat nie dni przy go to wań to wie le go dzin
spę dzo nych na miej scu, po świę co nych na
do pil no wa nie: usta wie nia i mon ta żu krze-
seł, wy po sa że nia obiek tów tym cza so wych

w oświe tle nie awa ryj ne, wy świe tla nia i roz -
gła sza nia ko mu ni ka tów ewa ku acyj nych, lo -
ka li za cji urzą dzeń grzew czych, zbior ni ków
ON i agre ga tów prą do twór czych, masz tów
oświe tle nio wych, pro wa dze nia tras ka blo -
wych, wy zna cze nia sta no wisk dla pra sy i te -
le wi zji, roz miesz cze nia w ha li de tek to rów
tlen ku wę gla itp. Dość po wie dzieć, że osta -
tecz na go to wość obiek tu zo sta ła osią gnię ta
po po łu dniu w nie dzie lę 26 stycz nia. Do pie -
ro wte dy pod pi sa no pro to kół z czyn no ści
kon tro l no -roz po znaw czych, a w kar cie obiek -
tu moż na by ło od no to wać sta no wi sko po zy -
tyw ne i za mel do wać o pra wi dło wym przy go-
to wa niu bu dyn ku. Swo ją kon tro lę za koń czył
wów czas rów nież PINB w Oświę ci miu.

Prze bieg i ska la uro czy sto ści 
Głów ne uro czy sto ści za pla no wa no na

27 stycz nia w godz. 15.00-18.00, pod da -
chem ha li nr 1 (patrz ram ka). Po ich za koń -
cze niu de le ga cje za gra nicz ne, li czą ce w su-
mie około 300 osób, prze szły pod od le gły
o ok. 500 m po mnik Ofiar Fa szy zmu, gdzie
za pa li ły zni cze i od da ły hołd po mor do wa -
nym. Do dat ko wo na te re nie Au schwitz II –
Bir ke nau wy zna czo no tzw. sek tor otwar -
ty, dla maks. 1000 osób. 

Wy da rze nia to wa rzy szą ce od by wa ły się
na te re nie Oświę ci mia już od 26 stycz nia.
W gma chu bi blio te ki miej skiej mia ło miej sce

spo tka nie z by ły mi więź nia mi, a w Cen trum
Dia lo gu i Mo dli twy zo sta ła od pra wio na
msza świę ta. Dzień 27 stycz nia roz po czął się
od od da nia hoł du po mor do wa nym m.in.
przez by łych więź niów i pre zy den ta RP
pod tzw. Ścia ną Stra ceń, na te re nie mu zeum
w Oświę ci miu. Na stęp nie w bu dyn kach po -
bli skiej Ma ło pol skiej Uczel ni Pań stwo wej
od by wa ły się spo tka nia bi la te ral ne de le ga -
cji pań stwo wych, z udzia łem m.in. pre zy -
den ta RP, za koń czo ne wspól ną kon fe ren cją
pra so wą. W tym sa mym cza sie de le ga cje
pań stwo we mia ły moż li wość zwie dza nia
obiek tów wy sta wo wych w mu zeum. Sa mo
mu zeum by ło w tym dniu nie do stęp ne dla
osób spo za zgło szo nych ofi cjal nych de le ga -
cji za gra nicz nych. 

Ca łość uro czy sto ści ob słu gi wa ły dwa
cen tra pra so we, ulo ko wa ne w bu dyn kach
mu ze al nych: w Brze zin ce (tzw. Sau na) oraz
w Oświę ci miu (tzw. Sta ry Te atr). 
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ROZPOZNAWANIE
ZAGROŻEŃ

Miej scem głów nych uro czy sto ści by -
ła ha la na mio to wa nr 1 o wy mia rach rzu -
tu 51 m x 84 m, po wierzch ni po nad
4200 m2 i wy so ko ści 17 m. Wraz z przy le -
głą mniej szą ha lą VIP two rzy ła ona stre fę
po ża ro wą o po wierzch ni po nad 4500 m2.
Przy go to wa no miej sca dla 3000 osób,
rów nież dla by łych więź niów Au -
schwitz – lu dzi w po de szłym wie ku, 
czę sto na wóz kach in wa lidz kich. 

To naj więk szy na miot w hi sto rii Pol ski
po sta wio ny bez pod pór we wnętrz nych.
Wy bu do wa nie go w wa run kach zi mo -
wych zo sta ło już prze ćwi czo ne 5 lat
wcze śniej. Pod ło gę wy ko na no ze sklej ki,
uło żo nej na me ta lo wych le ga rach. Wy -
koń czo no ją trud no za pal ną wy kła dzi ną.
Kon struk cję no śną ha li wy ko na no z pro -
fi li alu mi nio wych, a ca łość po kry to plan -
de ką z nie za pal ne go PCV. We wnątrz
wy strój i uszczel nie nie po wsta ły z trud -
no za pal nej tka ni ny. Obiekt ogrze wa ny
był na grzew ni ca mi ole jo wy mi do tem pe-
ra tu ry 18˚C, co po wo do wa ło top nie nie
ewen tu al ne go śnie gu na po wło ce ha -
li – cho dzi ło tu nie tyl ko o kom fort ciepl -
ny uczest ni ków uro czy sto ści, ale rów nież
o ochro nę kon struk cji przed ob cią że -
niem śnie giem. Dru gim kry te rium bez -
piecz ne go użyt ko wa nia ha li by ła pręd-
kość wia tru – mak sy mal nie do 91 km/h.
Co istot ne, ha la przy kry wa ła w ca ło ści
bu dy nek B -1 (tzw. Bra mę Śmier ci), któ ry
sta no wił de ko ra cję i tło dla głów ne go
wy da rze nia. 



Za bez pie cze nie ope ra cyj ne
Dzia ła nia ope ra cyj ne PSP re ali zo wa ne

by ły na wie lu płasz czy znach. Oprócz za bez -
pie cze nia prze ciw po ża ro we go głów nych
uro czy sto ści istot ne by ło za pla no wa nie za -
bez pie cze nia pod ką tem za gro żeń zwią za -
nych z CBRNE, w tym przy go to wa nie de kon -
ta mi na cji wstęp nej. Na le ża ło rów nież za bez -
pie czyć głów ne trasy prze jaz do we ko lumn
de le ga cji za gra nicz nych ochra nia nych przez
Służ bę Ochro ny Pań stwa. Do dat ko we go za -
bez pie cze nia wy ma ga ły ho te le w Kra ko wie
i Oświę ci miu, w któ rych za trzy ma ły się naj -
waż niej sze de le ga cje. Ca łość przed się wzięć
zo sta ła ure gu lo wa na w do ku men cie pn.
„Plan za bez pie cze nia ope ra cyj ne go 75. rocz -
ni cy wy zwo le nia nie miec kie go na -zi stow -
skie go obo zu kon cen tra cyj ne go i ośrod ka
zagła dy Au schwitz -Bir ke nau w dniach 26-29
stycz nia 2020 r. pk. „Rocz ni ca 75”, któ ry zo -
stał spo rzą dzo ny zgod nie z„Ra mo wy mi wy -
tycz ny mi do za bez pie cze nia waż nych
im prez, uro czy sto ści lub wy da rzeń oraz
opra co wa nia pla nu za bez pie cze nia opera -
cyj ne go” (KG PSP, li piec 2018 r.). Wy tycz ne te
by ły m.in. po kło siem za bez pie cza nia Świa -
to wych Dni Mło dzie ży w 2016 r.

Ca ło ścią przed się wzię cia do wo dził za -
stęp ca ma ło pol skie go ko men dan ta wo je -
wódz kie go PSP st. bryg. Piotr Fi li pek. Aby
za pew nić efek tyw ną ko or dy na cję dzia łań,
w miej scu głów nych uro czy sto ści zo stał po -
wo ła ny sztab ope ra cji, kie ro wa ny przez na -
czel ni ka Wy dzia łu Ope ra cyj ne go KW PSP
w Kra ko wie. Dzia ła nia prze bie gły w ra mach
sze ściu po do pe ra cji na te re nie Ma ło pol ski,
głów nie w po wie cie oświę cim skim, a tak że
w po wia tach chrza now skim, kra kow skim
oraz na ob sza rze wo je wódz twa ślą skie go.
Struk tu ra za bez pie cze nia na te re nie woj.
ma ło pol skie go przed sta wia ła się na stę pu -
jąco:

1. Ope ra cja „Oświę cim” – ko men dant
po wia to wy PSP w Oświę ci miu

� po do pe ra cja „Brze zin ka” – re ali zo -
wa na na te re nie miej sca głów nych uro czy -
sto ści. Obej mo wa ła m.in. za bez pie cze nie
w za kre sie prze ciw po ża ro wym, roz po zna -
wa nie za gro żeń w ob sza rze CBRNE oraz de -
kon ta mi na cję wstęp ną – pa kie ty de kon ta -
mi na cyj ne sta no wi ły wy po sa że nie wszyst -
kich sa mo cho dów ga śni czych bę dą cych
na miej scu. Do dat ko wo go to wych do za dys -
po no wa nia by ło oko ło 5000 pa kie tów. 
Za bez pie cze nie w Brze zin ce re ali zo wa ły za -
stę py z Wa do wic, Wol bro mia, Oświę ci mia
oraz Spe cja li stycz na Gru pa Ra tow nic twa

Che micz no -Eko lo gicz ne go „Kra ków 6” z roz -
po zna niem che micz nym oraz z urzą dze -
niem do zdal nej de tek cji ska żeń;

� po do pe ra cja „De kon ta mi na cja” –
za da nie to mie li re ali zo wać funk cjo na riu sze
ze Spe cja li stycz nej Gru py Ra tow nic twa 
Che micz no -Eko lo gicz ne go „Oświę cim” przy
wspar ciu dru hów z OSP Brzesz cze z po wia -
tu oświę cim skie go;

� po do pe ra cja ,,Od wód” – wspar cie
dzia łań zwią za nych z za bez pie cze niem ope -
ra cji „Oświę cim” mia ła wy ko nać Spe cja li -
stycz na Gru pa Ra tow nic twa Che micz no -
-Eko lo gicz ne go „Kra ków 6”. Do dat ko wo
na czas kul mi na cyj nych uro czy sto ści utwo -
rzo ny zo stał po ste ru nek spe cja li stycz ny
do mo ni to ro wa nia at mos fe ry po przez 
urzą dze nie do zdal nej de tek cji ska żeń
SGRChem-Eko „Tar nów 1”. Jed no cze śnie za -
bez pie cze nie po wia tu wspie ra li stra ża cy
z JRG 5 KM PSP w Kra ko wie oraz dru ho wie
z OSP Oświę cim i OSP Brze zin ka;

� po do pe ra cja ,,Tra sa” – re ali zo wa na
27 stycz nia, mia ła na ce lu za bez pie cze nie
prze jaz du po jaz dów de le ga cji za gra nicz -
nych oraz naj waż niej szych osób w pań stwie
na od cin kach dróg po mię dzy lot ni ska mi,
ho te la mi oraz miej scem głów nych uro czy -
sto ści.

2. Ope ra cja „Kra ków”
� po do pe ra cja „Ho te le” – po le ga ła

na wy ty po wa niu sił i środ ków do re ali za cji
ewen tu al nych dzia łań ra tow ni czych i ewa -
ku acyj nych w ho te lach, w któ rych prze by -
wa ły de le ga cje za gra nicz ne;

� po do pe ra cja „Lot ni sko” – za bez pie -
cza ła obiekt lot ni ska Kra ków Air port pod -

czas przy lo tów i od lo tów w dniach od
26 do 29 stycz nia.

W ra mach od wo du ope ra cyj ne go oraz
z uwa gi na ran gę uro czy sto ści w stan go to -
wo ści po sta wio na zo sta ła rów nież Kom pa -
nia Ga śni cza SMOK-1.

Wnio ski
� Ko niecz ny jest udział przed sta wi cie la

PSP we wszel kie go ro dza ju spo tka niach or -
ga ni za cyj nych oraz re ko ne san sach na każ -
dym eta pie tych prac. 

� Na le ży dą żyć do jak naj wcze śniej sze go
uzy ska nia do ku men ta cji ppoż. opra co wa nej
dla uro czy sto ści, by w po rę żą dać wpro wa -
dze nia ko niecz nych ko rekt i uzu peł nień. 

� W pra cach szta bu na le ży wy ko rzy sty -
wać do stęp ne środ ki na ba zie SDŁ. Uży cie
sprzę tu mul ti me dial ne go, in ter ne tu, te le wi -
zji, pod glą du z ka mer da je moż li wość bar -
dzo efek tyw ne go dzia ła nia.

� Na le ży za pra szać sta łych przed sta wi -
cie li in nych służb do prac w szta bie PSP.

� Bar dzo do brze spraw dzi ło się wy ko -
rzy sty wa nie roz wią zań chmu ro wych pod -
czas spo rzą dza nia pla nu za bez pie cze nia
oraz w trak cie trwa nia za bez pie cze nia. Dzię -
ki te mu każ da jed nost ka or ga ni za cyj na PSP
za an ga żo wa na w za bez pie cze nie uro czy sto -
ści mia ła peł ny do stęp do ak tu al nych in for -
ma cji.

mł. bryg. Ry szard Dudek jest p.o. 
zast´pcy komendanta powiatowego 
PSP w OÊwi´cimiu, a st. kpt. Marek

Witek – starszym specjalistà w Wydziale
Operacyjnym KW PSP w Krakowie
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Czym wła ści wie zaj mu je się Fun da cja
„So li dar ni”?
Cel dzia ła nia Fun da cji Po mo cy Po szko do -

wa nym Funk cjo na riu szom i Pra cow ni kom
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej oraz Człon kom
ich Ro dzin „So li dar ni” sta no wi przede wszyst -
kim nie sie nie po mo cy funk cjo na riu szom
i pra cow ni kom Pań stwo wej Stra ży Po żar nej,
eme ry tom i ren ci stom Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej, jak rów nież człon kom ich ro dzin. 

Jed nym z głów nych, a za ra zem pod sta -
wo wych wa run ków udzie le nia po mo cy 
jest po sia da nie ubez pie cze nia gru po we go 
PZU P Plus Straż Po żar na 2014 ofe ro wa ne go
przez fir mę bro ker ską Men tor. Fun da cja
udzie la po mo cy na le cze nie oraz re ha bi li ta -
cję w for mie fi nan so wej po szko do wa nym
w wy ni ku zda rze nia lo so we go, a tak że oso -
bom, któ re do zna ły trwa łej lub czę ścio wej
utra ty zdro wia w wy ni ku cho ro by lub wy -
pad ku. Udzie la my rów nież po mo cy wdo -
wom, wdow com oraz dzie ciom osiero co-
nym przez stra ża ków, któ rzy zgi nę li w cza sie
ak cji, a ich ro dzi ny po zo sta ją w trud nych wa -
run kach ży cio wych.

Kie dy i w ja kich oko licz no ściach po -
wsta ła Fun da cja? Skąd zro dził się po -
mysł jej po wo ła nia?
Fun da cja „So li dar ni” po wsta ła w 2012 r.

Wcze śniej ist niał Fun dusz Po mo cy Po szko -
do wa nym Funk cjo na riu szom i Pra cow ni kom
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej oraz Człon kom
Ich Ro dzin. Kie dy wy czer pa ła się for mu ła
Fun du szu, a po zo sta ły po nim środ ki fi nan -
so we, związ ki za wo do we dzia ła ją ce w Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej pod ję ły wspól ną
de cy zję o po wo ła niu Fun da cji. Od 2013 r.,
po do ko na niu nie zbęd nych for mal no ści

praw nych w 2012 r., Fun da cja za czę ła dzia -
łać peł ną pa rą. 

Ile osób pra cu je na rzecz Fun da cji?
Wła dze na szej Fun da cji to przede wszyst -

kim Za rząd, któ ry jest or ga nem kie ru ją cym
ca ło kształ tem jej dzia łań i jed no cze śnie 
re pre zen tu ją cym ją na ze wnątrz. Za rząd
spra wu je pie czę nad ma jąt kiem Fun da cji, za -
wie ra róż ne go ro dza ju umo wy oraz opra co -
wu je re gu la mi ny we wszel kich spra wach
Fun da cji nie za strze żo nych do kom pe ten cji
in nych jej or ga nów. Ka den cja Za rzą du Fun -
da cji trwa 3 la ta. Obec nie w Za rzą dzie za sia -
da sześć osób. Ko lej ny or gan sta no wi Ra da
Fun da cji, w któ rej skład wcho dzą prze wod -
ni czą cy trzech cen tral związ ko wych dzia ła -
ją cych w struk tu rach Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej. Ra da Fun da cji usta na wia na sze
we wnętrz ne prze pi sy, wy ty cza głów ne kie -
run ki dzia ła nia Fun da cji, przyj mu je co rocz -
ne spra woz da nia, za twier dza rocz ny plan
fi nan so wy, udzie la człon kom Za rzą du ab so -
lu to rium, oce nia pra cę Ko mi sji Re wi zyj nej.
Po dej mu je tak że na wnio sek Za rzą du Fun -
da cji de cy zje o zmia nach w sta tu cie i re gu -
la mi nie Fun da cji. W skład Fun da cji wcho dzi
rów nież Ko mi sja Re wi zyj na, skła da ją ca się
z trzech osób. Spra wu je ona nad zór nad
dzia łal no ścią Fun da cji we wszyst kich dzie -
dzi nach jej dzia łal no ści. Wszyst kie wy żej wy -
mie nio ne oso by pra cu ją pro bo no – nie
po bie ra ją wy na gro dze nia. Do dat ko wo Fun -
da cja w ra mach umów zle ce nia za trud nia
księ go we go oraz dwie oso by zaj mu ją ce się
ob słu gą ad mi ni stra cyj no -biu ro wą.

Na ja ki kon kret nie ro dzaj po mo cy mo -
gą li czyć oso by zgła sza ją ce się do Fun -
da cji?

Po moc udzie la na jest na po kry cie kosz tów
le cze nia, za bie gów, ope ra cji, za ku pu le ków
i re ha bi li ta cji. Na le ży jed nak pod kre ślić, że aby
zo stać be ne fi cjen tem Fun da cji, obo wiąz ko -
wym wa run kiem jest po sia da nie ubez pie -
czenia gru po we go PZU P Plus Straż Po żar -
na 2014. Oso by ubez pie czo ne u in nych ubez -
pie czy cie li nie ste ty nie zo sta ną ob ję te po mo -
cą Fun da cji. Na sza Fun da cja z re gu ły udzie la
po mo cy be ne fi cjen tom na czę ścio we lub cał -
ko wi te po kry cie udo ku men to wa nych kosz -
tów. To, w ilu pro cen tach po kry je my kosz ty,
za le ży od sy tu acji fi nan so wej Fun da cji.

Wie le osób nie ste ty nie wie jesz cze
o ist nie niu i dzia łal no ści Fun da cji.
Gdzie moż na więc Pań stwa zna leźć?
W ja ki spo sób oso by po szko do wa ne
mo gą się do Pań stwa zgło sić?
Zda je my so bie spra wę z te go, że wie dza

o ist nie niu Fun da cji wśród pra cow ni ków 
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej jest nie wiel ka.
Aby wyjść te mu pro ble mo wi na prze ciw,
w tym ro ku w do wszyst kich jed no stek or ga -
ni za cyj nych Pań stwo wej Stra ży Po żar nej prze -
ka że my ka len darz trój dziel ny z lo giem
Fun da cji i wszel ki mi in for ma cja mi o niej oraz
pla kat in for ma cyj ny. Po nad to zwró ci li śmy się
do ko men dan ta głów ne go Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej st. bryg. An drze ja Bart ko wia ka
z proś bą o umiesz cze nie lin ku do stro ny www
Fun da cji na stro nie in ter ne to wej Ko men dy
Głów nej PSP, jak rów nież na stro nach in ter ne -
to wych ko mend wo je wódz kich, po wia to wych
i miej skich PSP oraz jed no stek ra tow ni czo -ga -
śni czych. Ma my na dzie ję, że dzię ki te mu roz -
wią za niu świa do mość wśród pra cow ni ków
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej wzro śnie. Na stro -
nie www.fun da cjapsp.pl moż na zna leźć wszel -
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W OGNIU PYTAŃ

War to po ma gaç!
Czy może być w człowieku coś piękniejszego 
niż bezinteresowna chęć pomocy drugiej osobie?
Fundacja „Solidarni” nie boi się takich wyzwań.
O wsparciu udzielanym poszkodowanym
funkcjonariuszom i pracownikom PSP w rozmowie
z Jackiem Piwińskim, prezesem zarządu Fundacji. fo
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kie in for ma cje na nasz te mat, czy li kon takt
do Fun da cji, za kres na sze go dzia ła nia, sta tut,
re gu la min, wska za nie, kto mo że ubie gać się
o po moc. Jest tam krok po kro ku po ka za ne, jak
po stę po wać, jak wy peł nić wnio sek i ja kie do -
ku men ty są wy ma ga ne.

Jak prze bie ga sam pro ces ubie ga nia
się o po moc? Ja kie obo wią zu ją pro ce -
du ry?
Pro ce du ry są bar dzo pro ste. Je śli do tknie

nas ja kieś nie szczę ście, na le ży wejść na
wspo mnia ną stro nę, wy dru ko wać za miesz -
czo ny tam wnio sek i po pro stu go wy peł nić.
Sta ra my się obec nie, aby moż li we by ło wy -
peł nie nie te go wnio sku on li ne, co uła twi
nam pra cę, z uwa gi na brak czy tel no ści
wnio sków wy peł nia nych ręcz nie. Na stęp nym
kro kiem jest przed sta wie nie po nie sio nych
kosz tów, czy to wi zy ty pry wat ne u le ka rza,
czy róż ne go ro dza ju za bie gi itp. Na wszel kie
po nie sio ne kosz ty na le ży przed ło żyć fak tu -
rę imien ną oraz do ku men ta cję le kar ską. Bar -
dzo waż ną rze czą jest, aby na od wrot nej
stro nie opi sać, cze go do ty czy da ny do ku -
ment. Naj waż niej sza dla nas jest peł na do -
ku men ta cja me dycz na, z któ rej wy ni ka
gru pa sta ty stycz na cho ro by i wska za nie me -
dycz ne. W cięż kich przy pad kach, z któ ry mi
spo ty ka my się w Fun da cji, kon sul tu je my się
z le ka rza mi, oni nie ja ko pro wa dzą nas za rę -
kę. W Fun da cji nie pra cu ją bo wiem le ka rze
i w nie któ rych przy pad kach mu si my wspo -
ma gać się wie dzą spe cja li stów. Roz pa tru jąc
po szcze gól ne wnio ski, pa trzy my więc
przede wszyst kim na po sia da nie gru po we -
go ubez pie cze nia PZU P Plus Straż Po żar -
na 2014, przed sta wio ną do ku men ta cją me-
dycz ną, po nie sio ne przez be ne fi cjen ta kosz -
ty oraz wska za nie me dycz ne do za ku pu
środ ków me dycz nych. 

Z ja ki mi naj czę ściej pro ble ma mi zgła -
sza ją się do Fun da cji po szko do wa ni?
Oso by czyn ne za wo do wo zgła sza ją się

przede wszyst kim z ura za mi sta wu sko ko we -
go, ko la no we go, ze rwa niem wię za deł, uszko -
dze nia mi łą kot ki. In ne przy pad ki zgło szeń to
róż ne go ro dza ju ura zy po wsta łe pod czas
udzia łu w ak cjach, ćwi cze niach, za ję ciach
spor to wych, czy li uszko dze nia bar ku, mię śni,
in nych czę ści cia ła, re ha bi li ta cja po zła ma -
niach i in nych za bie gach. Żon i dzie ci do ty czy
sze ro ki za kres cho rób i re ha bi li ta cji, po dob -
nie w przy pad ku eme ry tów i ren ci stów.

Ilu oso bom do tej po ry po mo gła Fun -
da cja?
Pod czas sied mio let nie go okre su dzia łal no -

ści Fun da cji roz pa trzy li śmy oko ło 900 zło żo -

nych wnio sków, po mo cą ob ję li śmy po nad 700
osób. War tość udzie lo nej przez Fun da cję po -
mo cy jak do tąd wy no si po nad 5 mln zł.

Jak na prze strze ni lat kształ tu je się
licz ba osób ubie ga ją cych się o po moc?
Czy lu dzie obec nie czę ściej i chęt niej
ko rzy sta ją z po mo cy?
Obec nie ob ser wu je my ten den cję wzro -

sto wą. Gdy za czy na li śmy dzia łal ność, roz pa -
try wa li śmy rocz nie oko ło 120 wnio sków.
W tej chwi li jest to od 140 do 160 wnio sków
rocz nie. Pod czas jed ne go po sie dze nia Za rzą -
du Fun da cji roz pa tru je my oko ło 30-50 zło żo -
nych wnio sków, po sie dze nia od by wa ją się
czte ry ra zy w ro ku.

Ja ki był naj cięż szy przy pa dek, z któ -
rym zgło si ły się oso by po szko do wa ne
do Fun da cji i któ ry utkwił Pa nu oso bi -
ście naj bar dziej w pa mię ci?
By ło kil ka ta kich przy pad ków. Naj bar dziej

pa mię tam sy tu ację, gdy mło dy, 32-let ni stra -
żak w wy ni ku nie uda nej ope ra cji stra cił sto pę.
Do wód ca zmia ny za dzwo nił do nas z za py ta -
niem, czy je ste śmy w sta nie wes przeć te go
stra ża ka, bo chcie li mu po móc w za ku pie pro -
te zy. Oczy wi ście wszyst kie pro ce du ry prze szły
po praw nie. Zło żo ny zo stał wnio sek, któ ry Fun -
da cja roz pa trzy ła po zy tyw nie. By ły to du że
pie nią dze. Po spo rzą dze niu de cy zji by li śmy już
w peł ni przy go to wa ni na prze ka za nie środ ków
fi nan so wych i na gle od do wód cy zmia ny na -
de szła wia do mość: pro szę nie wy sy łać pie nię -
dzy, bo nie ste ty stra żak zmarł. 

I jesz cze po moc dla dzie ci. One też za -
wsze wy wo łu ją we mnie sil ne emo cje. Dziec -
ko na sze go stra ża ka, le cze nie za gra ni cą,
środ ki zo sta ły na ten cel prze ka za ne, ma my
in for ma cję, że po ko lej nym za bie gu wszyst -
ko już by ło w naj lep szym po rząd ku i na gle
wia do mość, że nie ste ty dziec ko zmar ło. 

Czy wy stą pi ły przy pad ki od mo wy oso -
bie ubie ga ją cej się o po moc? 
Nie ste ty, nie kie dy mu si my od mó wić po -

mo cy. Nie raz wy stą pi ły pró by na cią gnię cia
Fun da cji, dla te go każ dy zło żo ny wnio sek 
jest do głęb nie we ry fi ko wa ny. Fun da cja nie
udzie la po mo cy w za kre sie spła ty zo bo wią -
zań fi nan so wych wnio sko daw cy wy ni ka ją -
cych z je go za dłu że nia, tj. kre dy tów, po ży-
czek. Na to środ ków od nas na pew no nikt
nie otrzy ma. Nie słu ży my in for ma cją o kon -
sul ta cjach i usłu gach me dycz nych, nie
udzie la my wspar cia na po pra wę sy tu acji by -
to wej wnio sko daw cy, nie udzie la my po ży -
czek. My po ma ga my oso bom, któ re do zna ły
utra ty zdro wia bądź uszczerb ku na zdro -
wiu. I to jest nasz głów ny cel.

Czy Fun da cja utrzy mu je kon takt
z oso ba mi, któ ry mi wcze śniej udzie li -
ła po mo cy?
Ma my kon takt z na szy mi be ne fi cjen ta mi,

mo że nie ze wszyst ki mi, ale jest ich wie lu.
Bar dzo czę sto lu dzie przy sy ła ją nam po dzię -
ko wa nia za udzie lo ną po moc, dzwo nią
do nas. Jest to bar dzo mi łe.

Kto i w ja ki spo sób mo że zo stać dar -
czyń cą na rzecz Fun da cji?
Dar czyń cą mo że zo stać każ dy. Wy star czy

wejść na na szą stro nę in ter ne to wą, w za -
kład ce Dar czyń cy po da ne są nu me ry kont,
na któ re moż na wpła cić do wol ną kwo tę
na dzia łal ność sta tu to wą Fun da cji. Pla nu je -
my w nie dłu gim cza sie uzy skać sta tut or ga -
ni za cji użyt ku pu blicz ne go, aby moż na by ło
prze ka zać nam 1% przy roz li cze niu rocz nym.

Czy Fun da cja współ pra cu je z ja ki miś
or ga ni za cja mi?
Tak, współ pra cu je my obec nie z Fun da cją

„Do ra staj z na mi”. Wspól nie trzy krot nie or ga -
ni zo wa li śmy warsz ta ty let nie dla na szych ma -
łych pod opiecz nych i ich ro dzi ców. By ły to
sied mio -, dzie się cio dnio we po by ty. Fun da cja
po kry wa ła ca ły ich koszt, je dy nym kosz tem,
któ ry po no si li ro dzi ce, był do jazd na warsz ta -
ty. W warsz ta tach bra ły udział dzie ci w wie ku
od 6 do 15 lat, z róż nym stop niem nie spraw -
no ści. Pod czas trwa nia warsz ta tów in te gro-
wa ły się mię dzy so bą, zaj mo wa li się ni mi
ani ma to rzy. W tym sa mym cza sie ro dzi ce mie li
moż li wość uczest ni cze nia w za ję ciach gru po -
wych pro wa dzo nych przez wy kwa li fi ko wa -
nych psy cho lo gów, od któ rych mo gli uzy skać
po moc i od po wie dzieć so bie na tra pią ce ich
py ta nia, m.in. jak so bie ra dzić w za ist nia łej sy -
tu acji, co bę dzie da lej? Mo gli rów nież umó wić
się na spo tka nia in dy wi du al ne z psy cho lo -
giem. Pod czas warsz ta tów od by wa ły się też
za ję cia wspól ne or ga ni zo wa ne przez ani ma -
to rów – gra w pił kę siat ko wą, noż ną, róż ne gry
te re no we, za ję cia na ba se nie, sa li gim na stycz -
nej. Mia ło to do bry od dźwięk, dla te go też
chcie li by śmy bar dzo kon ty nu ować to przed -
się wzię cie w przy szło ści, nie ste ty kosz ty po by -
tu na ta kich warsz ta tach są bar dzo du że. 

Czy nie sie nie po mo cy da je pa nu sa tys -
fak cję?
Jak naj bar dziej. Bar dzo lu bię to, co ro bię,

zresz tą bę dąc jesz cze za wo do wo czyn nym
stra ża kiem, też udzie la łem się spo łecz nie. Cie -
szę się, że po przez swo ją pra cę w Za rzą dzie
Fun da cji mo gę po ma gać lu dziom i nieść im
po moc.

roz ma wia ła Emi lia Klim
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o nia ków to wieś w Be ski dzie Ślą -
skim, w po wie cie cie szyń skim, któ -
rej po czą tek da tu je się na 1712 r.

Na le ży do gmi ny Isteb na, zwa nej Trój w sią,
gdyż skła da się z trzech wsi: Ko nia ko wa,
Isteb nej i Ja wo rzyn ki, któ re łącz nie li czą
pra wie 12 tys. miesz kań ców. W Ko nia ko wie
miesz ka 3643 osób, wśród nich ma się ro -
zu mieć stra ża cy ochot ni cy. 

Hi sto ria OSP rów nież bu do wą
re miz pi sa na
W jed no st ce od chwi li za ło że nia pro wa -

dzo na jest kro ni ka, do ce nio na wy róż nie -
niem w Ogól no pol skim Kon kur sie Kro nik
or ga ni zo wa nym przez Za rząd Głów ny
ZOSP RP w War sza wie w 2018 r.

W 1928 r. z ini cja ty wy ów cze sne go na -
uczy cie la Jó ze fa Li pow cza na za ło żo no Pol -
ską Straż Ognio wą, któ ra na po cząt ku
li czy ła 25 stra ża ków. W 1930 r. pod ję to de -
cy zję, by wy bu do wać re mi zę – już po ro ku
zo sta ła od da na do użyt ku. Po wie lu trud no -
ściach uda ło się w 1963 r. od dać do użyt ku
po więk szo ną re mi zę – z ga ra żem na sa mo -
chód. 

W 1972 r. u pre ze sa Paw ła Ha ra ty ka uro -
dził się po mysł, że by w świe tli cy re mi zy zor -
ga ni zo wać Izbę Re gio nal ną. Izba ta sta ła się
ma łą skar bon ką na bu do wę wy ma rzo ne go
no we go obiek tu re mi zy. Za jął się tym wy -
bra ny w 1978 r. no wy za rząd – je go pre ze -
sem zo stał Mi chał Li goc ki, na czel ni kiem Jan
Wa szut. W 1983 r. do ko na no otwar cia no -

wej, pięk nej straż ni cy – z trze ma ga ra ża mi,
sal ką szko le nio wą, sa lą z peł nym wy po sa -
że niem ku chen nym oraz ośrod kiem wy po -
czyn ko wym. Na otwar cie straż ni cy stra ża cy
otrzy ma li no wy sa mo chód Star 266. 

Bu dy nek straż ni cy jest wła sno ścią stra -
ża ków, a więc ca łość utrzy ma nia go spo czy -
wa na nich. Na bie żą co do ko nu ją spo łecz -
nie ko niecz nych re mon tów, przez co straż
po no si tyl ko kosz ty ma te ria ło we. Te zaś są
po kry wa ne dzię ki wspar ciu miesz kań ców
Ko nia ko wa oraz spon so rów, któ rzy prze ka -
zu ją da ro wi zny na rzecz OSP. Za an ga żo wa -
nie ko nia kow skich stra ża ków w pra ce spo-
łecz ne jest już tra dy cją. 

W okre sie 92-let niej dzia łal no ści OSP 
Ko nia ków Cen trum mia ła sze ściu pre ze sów

SPRAWY OCHOTNIKÓW

BO LE SŁAW HA RA TYK Stra ̋ a cy
Koniaków znany jest w Polsce i za granicą z koronkowych

ozdób, pięknych krajobrazów, rozwijającej się turystyki
i góralskiego folkloru. Ma też swoich strażaków. 
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i sied miu na czel ni ków. W 2004 r. zo sta ła
włą czo na do KSRG. Po sia da kil ka sa mo -
cho dów: Sta ra 266 GBA, ka ro so wa ne go
w 2005 r., MAN-a GBA z 2010 r. oraz sa mo -
chód lek ki To yo ta Hi lux z 2018 r. W ak cjach
bie rze udział prze szko lo nych 40 dru hów
i dru hen. Wszyst kich człon ków OSP jest
wię cej: 111 czyn nych, 18 ho no ro wych, pię -
ciu wspie ra ją cych oraz 25 człon ków Mło -
dzie żo wej Dru ży ny Po żar ni czej. 

Ro sną cy z mło dzie żą po ten -
cjał ra tow ni czo -ga śni czy
Mło dzież wy wo dzą ca się z MDP za wsze

by ła i jest chlu bą ko nia kow skiej OSP. Obec -
ny pre zes Bo le sław Ha ra tyk i by ły na czel nik
Sta ni sław Le gier ski przez 30 lat po świę ca li
czas na pra cę z mło dzie żą, co kon ty nu ują
ich wy cho wan ko wie. Dzię ki te mu człon ko -
wie MDP osią ga ją do bre wy ni ki w tur nie -
jach OTWP i w za wo dach CTIF, na wet
na szcze blu wo je wódz kim i kra jo wym.
Za spra wą tych suk ce sów MDP otrzy mu je
wie le za pro szeń na róż ne go ro dza ju kon fe -
ren cje or ga ni zo wa ne przez Za rząd Głów ny
ZOSP RP oraz na zlo ty MDP. Mło dzież
uzyskała rów nież dy plom w kon kur sie 
„Na si Naj lep si”. 

MDP nie ogra ni cza się do ry wa li za cji
na po lu stra żac kim. Bie rze udział w za wo -
dach or ga ni zo wa nych przez róż ne in sty tu -
cje – roz gryw kach w pił ce noż nej i siat ko-
wej, bie gach prze ła jo wych, np. w Ogól no -
pol skim Księ ży co wym Bie gu Kwiet nym. 

Bie ga nie za czy na być spe cjal no ścią ko -
nia kow skiej OSP, któ ra od 10 lat or ga ni zu je
bieg pa tro lo wy trzy oso bo wy dla MDP i do -
ro słych – za wsze star tu je w nim po nad 100
osób. 

Dru ho wie, nie tyl ko mło dzi, chęt nie bio -
rą udział w tur nie jach pił ki noż nej i siat ko -
wej, któ rych or ga ni za to rem jest gmi na oraz
Za rząd Od dzia łu Po wia to we go ZOSP RP
w Cie szy nie. Uczest ni czą tak że w ćwi cze -
niach or ga ni zo wa nych przez ko men dan ta
gmin ne go oraz ko men dan ta po wia to we go
PSP w Cie szy nie.

Po ten cjał ludz ki jest uzu peł nia ny po ten -
cja łem sprzę to wym. Z ro ku na rok dru ho -
wie co raz czę ściej wy jeż dża ją do róż ne go

ro dza ju ak cji, rów nież do dzia łań wy so ko -
ścio wych.

Jed nost ka OSP Ko nia ków Cen trum w ro-
ku 2019 wy jeż dża ła do ak cji 72 ra zy, 
20 razy były to po ża ry, 51 miej sco we za gro -
że nia, a raz alarm fał szy wy. Ogó łem w ak -
cjach bra ło udział 788 stra ża ków.

Po ten cjał or ga ni za cyj ny
Na proś bę ZOW ZOSP RP w Ka to wi cach

OSP w Ko nia ko wie by ła or ga ni za to rem
Spo tka nia Eku me nicz ne go Stra ża ków Wo -
je wódz twa Ślą skie go, nie mó wiąc o ze bra -
niach za rzą dów od dzia łów: po wia to we go
i wo je wódz kie go OSP czy wie lu ze braniach

i tur nie jach w gmi nie. Jed nost ka ta or ga ni -
zo wa ła rów nież Po wia to wy Tur niej OTWP.
In te gra cji słu żą za ba wy an drzej ko we i syl -
we stro we oraz ob cho dzo ne co 5 lat ju bi le -
usze.

Od wie lu lat w jed no st ce ist nie je plu ton
ho no ro wy, za pra sza ny na róż ne uro czy sto -
ści stra żac kie i pań stwo we od gmi ny
po wo je wódz two. W 2018 r. plu ton otrzy -
mał za pro sze nie ko men dan ta wo je wódz -
kie go PSP na ob cho dy Dnia Stra ża ka
do War sza wy. Za pra sza ny jest rów nież
na uro czy sto ści do za przy jaź nio nych jed -
no stek OSP oraz do Czech i Sło wa cji.

Od wie lu lat ko nia kow ska OSP do brze
współ pra cu je z wła dza mi gmi ny, Gmin nym
Ośrod kiem Kul tu ry, ra dą so łec ką, dy rek to -
ra mi szkół i miesz kań ca mi Ko nia ko wa. Bar -
dzo do brze ukła da się tak że współ pra ca
z Za rzą dem Od dzia łu Po wia to we go ZOSP
RP w Cie szy nie oraz ko men dan tem po wia -
to wym PSP w Cie szy nie, któ ry jest człon -
kiem tej jed nost ki.

Wy ra zy uzna nia
W cią gu 90 lat dzia łal no ści ko nia kow -

skiej OSP pię ciu dru hów od zna czo no naj -
wyż szym od zna cze niem OSP – Zło tym
Zna kiem Związ ku. Sztan dar jed nost ki zo stał

od zna czo ny zło tym me da lem „Za Za słu gi
dla Po żar nic twa”, a dru ho wie otrzy ma li 
Me da le Ho no ro we im. Bo le sła wa Cho mi cza
oraz zło te i srebr ne od zna ki „Za słu żo ny dla
Wo je wódz twa Ślą skie go”. 

Ktoś po wie, że to tyl ko me da le – a prze -
cież stoi za ni mi kon kret na pra ca lu dzi, któ -
rej zwy czaj jest prze ka zy wa ny ko lej nym
stra żac kim po ko le niom.

druh Bo le sław Ha ra tyk jest pre ze sem 
OSP Ko nia ków Cen trum
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szyst ko to za spra wą człon ków
Mło dzie żo wej Dru ży ny Po żar -
ni czej w To po ro wie, któ rzy

dzię ki go ścin no ści świe bo dziń skich stra ża -
ków mo gli prze żyć swój pierw szy praw dzi -
wy dzień z ży cia stra ża ka PSP. Pierw szy, lecz
po dniu peł nym po zy tyw nych emo cji i wra -
żeń na pew no dla kil kor ga z mło dych lu dzi
nie bę dzie ostat nim w służ bie. 

Po czą tek
Idea zor ga ni zo wa nia wi zy ty w straż ni cy

w po sta ci „dnia z ży cia stra ża ka PSP” po wsta -
ła, by uroz ma icić zbiór ki szko le nio we MDP
od by wa ją ce się pod czas fe rii zi mo wych. 
Po nad to mło dzi adep ci po żar nic twa mo gli
się prze ko nać, że war to się sta rać i cięż ko
pra co wać po to, aby speł niać swo je ma rze -
nie – w tym przy pad ku zo sta nie funk cjo-
na riu szem Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. 
Bo prze cież nie moż li we nie ist nie je. 

Tak na praw dę to my, do ro śli, swo im za -
an ga żo wa niem i przede wszyst kim po sta wą
mo że my po móc obrać mło dym lu dziom
ścież kę, po któ rej war to kro czyć, aby zre ali -
zo wać swo je ma rze nia. W myśl sen ten cji
„Ma rze nia spi sa ne z da tą sta ją się ce lem, 
ce le po dzie lo ne na eta py sta ją się pla nem,
pla ny po par te dzia ła niem sta ją się rze czy wi -
sto ścią”. Je śli utwier dzi my mło dych lu dzi
w prze ko na niu o praw dzi wo ści tej sen ten cji,
mo że my do ło żyć w ten spo sób ce gieł kę
do ich do brej przy szło ści. 

Każ da for ma uroz ma ice nia za jęć, po ka za -
nia, jak waż nym za wo dem jest za wód stra -
ża ka, uka za nia cza sem nie wprost, a po przez
róż ne go ro dza ju sy tu acje i za cho wa nia za -
sad i war to ści, któ rych stra ża cy ślu bu ją prze -
strze gać i któ re są bli skie ich ser cu, sta je się

bez cen ną lek cją, któ rą prę dzej czy póź niej
mło dzi adep ci po żar nic twa zro zu mie ją
i z któ rej wy cią gną wnio ski. 

Wi zy ta z za da nia mi
Mo gło by się wy da wać, że dzień koń czą -

cy po wo li fe rie zi mo we w wo je wódz twie 
lu bu skim bę dzie ko lej nym zwy czaj nym
dniem. Oka za ło się, że stał się peł nym ma -
gicz nych wra żeń i mi le, choć pra co wi cie spę -
dzo nym cza sem. Mło dzież, prze kra cza jąc
próg straż ni cy, sta ła się czę ścią stra żac kiej 
ro dzi ny, w któ rej bar dzo szyb ko dzię ki po -
sta wie i za an ga żo wa niu funk cjo na riu szy JRG
KP PSP w Świe bo dzi nie się od na la zła. 

Przy go da w straż ni cy roz po czę ła się
od zmia ny służ by. O 8.00 do wód ca MDP
na roz kaz do wód ców Jed nost ki Ra tow ni czo -
-Ga śni czej od czy tał roz kaz dzien ny, w któ -
rym każ da sek cja MDP usły sza ła za da nia
do wy ko na nia pod czas peł nie nia służ by.
Po tak waż nej i pod nio słej z punk tu wi dze -
nia mło dzie ży chwi li nad szedł czas na za po -
zna nie się z sa mo cho da mi i sprzę tem
w po dzia le bo jo wym jed nost ki oraz ich prze -
ję cie. Każ da z sek cji zo sta ła przy pi sa -
na do kon kretne go po jaz du oraz funk -
cjo na riu sza PSP od po wie dzial ne go z ra mie -
nia JRG KP PSP w Świe bo dzi nie za za po zna -
nie człon ków ze znaj du ją cym się w nim
sprzę tem. Py tań, na któ re mło dzież uzy ski -
wa ła od po wie dzi od star szych bo jem ko le -
gów, by ło mo rze. 

Po za po zna niu się ze sprzę tem nad szedł
czas na wspól ne stra żac kie śnia da nie,
po któ rym zgod nie z roz ka zem dzien nym
nastąpiło po rząd ko wa nie re jo nów. Po rząd ki
w re mi zie zwią za ne by ły z umow nym
w straż ni cy dniem go spo dar czym. Mło dzi

stra ża cy ra mię w ra mię z funk cjo na riu sza mi
PSP upo rząd ko wa li ga raż, w któ rym znaj du -
ją się na co dzień po jaz dy ra tow ni czo -ga śni -
cze, a na stęp nie plac ze wnętrz ny. W cza sie
tych prac uśmiech nie zni kał z twa rzy mło -
dzie ży, co by ło bar dzo du żym za sko cze niem
dla obec nych w straż ni cy te go dnia ro dzi -
ców. 

Po po rząd ko wa niu jed nost ki na szedł czas
na chwi lę od po czyn ku i ogrza nie się cie płą
her ba tą. Nie dla wszyst kich ta chwi la trwa ła
dłu go, po nie waż na gle z gło śni ków ra dio wę -
zła roz le gły się sło wa: „Uwa ga MDP 1, ćwi cze -
nie bo jo we”. Po usły sze niu te go ko muni ka tu
wy ty po wa na sek cja mu sia ła szyb ko iść
do usta lo ne go wcze śniej miej sca sy mu la cyj -
ne go, ubrać się w swo je stro je bo jo we oraz
za ło żyć heł my, a na stęp nie ze brać się na pla -
cu ape lo wym, któ ry zo stał wcze śniej usta lo -
ny ja ko miej sce zbiór ki po usły sze niu
po wyż sze go ko mu ni ka tu. Za ło że nia ra tow -
ni czo -ga śni cze, któ re przy go to wa li do wód -
cy jed nost ki dla każ dej sek cji MDP, po le ga ły
na wy ko na niu kil ku na stę pu ją cych po so bie
za dań. Na po cząt ku mło dzi stra ża cy mu sie li
przejść ma ły test spraw no ści fi zycz nej, na -
stęp nie za li czyć ścież kę w ko mo rze dy mo -
wej – oczy wi ście w wa run kach bezpiecz nych
dla mło dzie ży. Da lej by ła zbiór ka i od po wied -
nie usta wie nie przed sa mo cho dem stra żac -
kim, po dział na ro ty i wy zna cze nie dla nich
kon kret nych za dań. 

Prze ję cie i moc ne za an ga żo wa nie mło -
dych stra ża ków by ło wi docz ne przez ca ły
czas trwa nia za ło że nia. Za uwa żyć da ło się
rów nież bar dzo moc ne za an ga żo wa nie i do -
sko na łą pra ca w ze spo le, co bar dzo do brze
wró ży na przy szłość – i po ka zu je, że pra ca
z mło dzie żą i war to ści prze ka zy wa ne im

LUTY 2020 /38

SPRAWY OCHOTNIKÓW

Dzieƒ 
z ˝y cia stra ̋a ka

6 lutego 2020 r. w strażnicy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie służbę pełniło 

– nie do wiary – aż o 22 strażaków więcej niż zazwyczaj!

W

DOROTA GOMÓŁKA



pod czas zbió rek szko le nio wych MDP znaj -
du ją swo je od zwier cie dle nie w rze czy wi sto -
ści, w stre su ją cych sy tu acjach. 

Po wy zna cze niu przez do wód ców za ło -
że nia za dań dla po szcze gól nych rot nad -
szedł czas na dzia ła nie. Kie row ca -me cha nik
roz ka zem do wód ców miał za jąć się au to -
pom pą i zro bił to do sko na le, współ pra cu jąc
ze stra ża kiem peł nią cym służ bę w JRG. Ro ta
pierw sza, po cząw szy od ubra nia się w sprzęt
ODO, roz wi nę ła li nię szyb kie go na tar cia
i uda ła się do ga sze nia po wsta łe go w nie -
zna nych oko licz no ściach po ża ru. W za bez -
pie cze niu czu wa ła ro ta dru ga, któ ra roz -
wi nę ła li nię za si la ją cą od hy dran tu do wo zu.
Po za koń czo nej suk ce sem ak cji ga śni czej
każ da z sek cji wra ca ła do ba zy, po czym mu -
sia ła upo rząd ko wać i uzu peł nić wy ko rzy sta -
ny pod czas dzia łań sprzęt. 

Ra do sna pra ca 
Na służ bie, jak to na służ bie – ni gdy nie

wia do mo, kie dy „za dzwo nią dzwon ki” 
i kie dy zmia na bę dzie mu sia ła wy je chać
do dzia łań. Mło dzi adep ci po żar nic twa
prze ko na li się na wła snej skó rze, że w naj -
mniej ocze ki wa nym cza sie, czy to pod czas
ćwi czeń na si łow ni, czy też pod czas za jęć
do sko na le nia za wo do we go, a co naj lep -
sze – pod czas po rząd ko wa nia pla cu ze -
wnętrz ne go czy dru gie go koń ca straż ni cy,
sta le mu szą być go to wi do wy jaz du. Rów -
no le gle do dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych
po zo sta łe sek cje bra ły udział w za ję ciach
do sko na le nia za wo do we go. Jed na sek cja
uczy ła się udzie la nia kwa li fi ko wa nej pierw -
szej po mo cy, ko lej na sek cja w tym sa mym
cza sie roz wią zy wa ła test wie dzy z za kre su
po żar nic twa, a ostat nia dru ży na wraz ze
star szy mi ko le ga mi bę dą cy mi w służ bie
wspól nie przy go to wy wa ła obiad pod czuj -
nym okiem ro dzi ców, któ rzy przy je cha li
wraz z mło dzie żą. 

Moż li wość uczest ni cze nia w ży ciu zmia -
ny służ bo wej, po czę ści rów nież peł nie nia
służ by, wy ko ny wa nie czyn no ści, któ re są co -
dzien no ścią dla funk cjo na riu szy PSP, by ły
du żym prze ży ciem, nie ła twym do wy ra że -
nia sło wa mi – no, mo że jed nym sło wem: 
ra dość. 

Na uka oby cia stra żac kie go, za an ga żo wa -
nie mło dzie ży w dzia łal ność na rzecz dru gie -
go czło wie ka, uwraż li wie nie na po trze bę
nie sie nia po mo cy oso bom te go po trze bu ją -
cym po przez za da nia, któ re mło dzież mu sia -
ła wy ko nać, by ły pu en tą wi zy ty w KP PSP
w Świe bo dzi nie.

Po dzię ko wa nia
Ży wi my na dzie ję, że dzię ki tak spę dzo -

nym chwi lom otwie ra my co raz sze rzej ser ca
mło dzie ży, za ra ża jąc choć by ma lut ką iskier -
ką dzia łal no ści stra ży po żar nej oraz ide ami
jej to wa rzy szą cy mi. Ma my rów nież na dzie -
ję, że po ka zu ją c mło dym lu dziom w ten
sposób służ bę, za kil ka, kil ka na ście lat bę -
dzie my mo gli z du mą uczest ni czyć w ich ślu -
bo wa niu na funk cjo na riu sza PSP lub stra-
ża ka OSP. 

Otwar tość ko men dan tów, do wód ców
oraz zmia ny służ bo wej Ko men dy Po wia to -
wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Świe bo -
dzi nie, ich bar dzo du ża cier pli wość i za -
an ga żo wa nie w edu ka cję mło dych adep tów
po żar nic twa re pre zen tu ją cych Mło dzie żo wą
Dru ży nę Po żar ni czą w To po ro wie by ły nie -
zwy kłe. W oczach mło dzie ży stra ża cy są bo -
ha te ra mi, z któ rych na le ży brać przy kład,
po dą żać ta ką ścież ką w swo im ży ciu, aby

za nie dłu gi czas móc spo tkać się z ni mi pod -
czas peł nie nia służ by i móc po wspo mi nać
„dzień z ży cia stra ża ka”. 

Człon ko wie MDP od pierw szych chwil
do sko na le od na leź li się w straż ni cy w Świe -
bo dzi nie i w re la cjach z funk cjo na riu sza mi
peł nią cy mi na co dzień służ bę w KP PSP. 
Po twier dzi ło to prze sła nie, któ re mło dzież
sły szy od swo ich opie ku nów na każ dej
zbiór ce szko le nio wej: że wszy scy stra ża cy,
czy to do ro śli, czy tak jak oni, bę dą cy na po -
cząt ku swo jej stra żac kiej przy go dy – są jed -
ną wiel ką ro dzi ną, a na le żeć do niej to
ogrom ny za szczyt. 

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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Za sto so wa nia al ter na tyw ne
Prócz dzia łań wy mie nio nych w ar ty ku le

w po przed nim nu me rze „Prze glą du Po -
żar ni cze go” ho oli gan świet nie na da je się
do prze szu ki wa nia, ja ko prze dłu że nie rę ki
czoł ga ją ce go się po zie mi ra tow ni ka. Po -
zwa la mu po zo stać bli sko ścian po miesz -
cze nia, a mi mo to mieć du ży za sięg spra-
w dza nia. Cie ka wą tech ni ką jest od po wied -
nie trzy ma nie na rzę dzia – tuż za wi deł ka mi
i opar cie go kol cem i stop ką o zie mię, co
two rzy trój kąt (fot. 1). Dzię ki te mu ra tow nik
mo że wy ko rzy stać na rzę dzie ja ko pod po-
rę i po ru szać się bez od ry wa nia go od pod -
ło ża. Co waż ne, je go dłoń spo czy wa na
uchwy cie kil ka cen ty me trów nad zie mią.
Nie tyl ko po pra wia to kom fort po ru sza nia
się, ale rów nież zwięk sza bez pie czeń stwo,
bo po zwa la na „son do wa nie” po wierzch ni,
po któ rej się po ru sza my. Je śli dłoń za ci śnię -
ta na prę cie do tknie pod ło ża, ozna czać to
bę dzie, że ko niec na rzę dzia na tra fił na
scho dy lub dziu rę w pod ło dze. Za sięg ło mu
sta no wi dzię ki te mu bu for mię dzy ra tow ni -
kiem a po ten cjal nym za gro że niem i po zwa -
la mu w po rę za re ago wać.

Ko lej nym za sto so wa niem ho oli ga na jest
uży cie go ja ko im pro wi zo wa nej ko twi cy.
W sy tu acji za gro że nia, gdy trze ba wy do stać
się z piw ni cy przez wą skie, wy so ko po ło żo -
ne okno, moż na użyć go ja ko pod pór ki dla
sto py. Wy star czy oprzeć go o ścia nę kol cem
i stop ką, tak by wi deł ki po zo sta ły na zie mi.
In ny spo sób, gdy okien ko piw nicz ne jest wą -

skie, to za ło że nie ta śmy al pi ni stycz nej na na -
rzę dzie, umiesz cze nie ho oli ga na za oknem
(za par cie go o ra mę lub pod ką tem 45° w ro -
gu okna), a na stęp nie prze ło że nie sto py
na dru gi ko niec ta śmy (w po wsta łą pę tlę)
i pod cią gnię cie się do okna. Oba spo so by są
pro ste i w mia rę bez piecz ne w za sto so wa -
niu. Spo ry mo że wzbu dzać po mysł uży cia
ho oli ga na ja ko ko twi cy przy ewa ku acyj nych
zjaz dach z okna (patrz ma te riał fil mo wy).
Tech ni ka ta jest pro mo wa na w Sta nach
Zjed no czo nych, po le ga na do wią za niu lin ki
zjaz do wej w po ło wie na rzę dzia, a na stęp nie
umiesz cze niu go pod ką tem 45° w dol nym
ro gu okna od stro ny we wnętrz nej miesz ka -
nia, tak by za przeć je kol cem i stop ką o frag -
men ty mu ru. Na stęp nie, ma jąc nie usta nie
na cią gnię tą lin kę zjaz do wą, pod pię tą do
sze lek z urzą dze niem zjaz do wym (lub z ka -
ra bin kiem i za wią za ną pół wy blin ką), na le ży
prze czoł gać się po pa ra pe cie, wyjść na ze -
wnątrz i opu ścić się na lin ce po ele wa cji.
W sy tu acji re al ne go bez po śred nie go za gro -
że nia ży cia ra tow ni ka ta tech ni ka mo że sta -
no wić dla nie go dro gę ra tun ku. Jed nak
z uwa gi na du że ry zy ko utra ty przy czep no -
ści „ko twi cy” na le ży ją po waż nie roz wa żyć
i wcze śniej prze ćwi czyć w bez piecz nych wa -
run kach, z za cho wa niem od po wied nie go
za bez pie cze nia ra tow ni ka. 

Tu ning
Jed ną z naj bar dziej zna nych mo dy fi ka -

cji ho oli ga na jest po łą cze nie go z mło tem,

sie kie rom ło tem lub to po rem (ho oli gan
mar ried to the axe), czy li stwo rze nie pa kie -
tu na rzę dzi, w ce lu ich spraw ne go prze no -
sze nia (patrz cz. 1 ar ty ku łu). Aby by ło to
moż li we, na ostrzu to po ra wy ko nu je się na -
cię cia do pa so wa ne do wi de łek, a na stęp nie
złą czo ne na rzę dzia spi na pa skiem (obec nie
wie lu pro du cen tów sprze da je na rzę dzia
z go to wy mi wcię cia mi). W przy pad ku łą cze -
nia ho oli ga nów z bo sa ka mi i mło ta mi naj -
czę ściej na le ży do spa wać do dat ko wy
me ta lo wy pro fil, któ ry umoż li wi za pię cie
stop ki lub wi deł ho oli ga na.

Ko le jną (tym ra zem drob ną) mo dy fi ka -
cją na rzę dzia jest płyt kie na cię cie i ozna ko -
wa nie far bą bo ków wi de łek i stop ki. Ma to
po móc kon tro lo wać głę bo kość wej ścia
koń ców ki mię dzy wy wa ża ne drzwi, aby
uzy skać opty mal ne wa run ki do wy wa ża nia.
W USA na stop ce ozna cza się stan dar do wą
głę bo kość ra my drzwi – czy li na ja ką je ste -
śmy w sta nie wbić na rzę dzie bez nisz cze nia
fu try ny: ok. 4,5 cm od kra wę dzi stop ki
(fot. 2). Li nię na wi dłach ho oli ga na
umiesz cza się na wy so ko ści ich wcię cia
(ok. 10 cm – fot. 3). Jest to miej sce o naj -
więk szej wy pu kło ści – opty mal ne, by wła -
śnie tu na pie rać na drzwi. Ozna ko wa nie to
po zwa la za ob ser wo wać pod czas wbi ja nia
mo ment, w któ rym po zy cja wi deł jest od -
po wied nia do wy wa ża nia. Nie któ rzy stra ża -
cy do da ją na wi dłach jesz cze do dat ko we
na cię cie – od po wied nik te go sto so wa ne go
na stop ce. 
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Naj lep szy 
przy ja ciel stra ̋ a ka (cz. 3)

MA REK WY RO Z¢B SKI

Historia hooliganów się
nie kończy. Wiele z nich
jest nadal ulepszanych,
nie tylko przez
producentów, ale 
i samych strażaków.



Naj waż niej szą mo dy fi ka cją ho oli ga -
na jest jed nak ze szli fo wa nie ra mion wi deł.
Dzię ki te mu uzy sku je my do dat ko we miej -
sce do ude rzeń sie kie rom ło tem. Tech ni ka
ta wy ko rzy sty wa na jest w przy pad ku bra -
ku prze strze ni do kla sycz ne go wbi cia ho oli -
ga na mię dzy drzwi (np. z uwa gi na zbyt
wą ski ko ry tarz). Wy ko rzy sta nie ra mion 
wi de łek i wy ko na nie w nie ude rzeń mło -
tem po zwo li na wpro wa dze nie wi deł mię -
dzy drzwi i kon ty nu owa nie wy wa ża nia
(fot. 4 i 5). W przy pad ku na rzę dzi trzy-
czę ścio wych – ni to wa nych nie ma moż li -
wo ści wy ko na nia ta kie go szli fu, ale nie któ re
eg zempla rze wy po sa żo ne są w sze ro kie
koń ców ki, któ re umoż li wia ją ta kie ude rze -
nia.

Ulep sza ne na rzę dzia ra tow ni cze zo sta ją
szyb ko do strze żo ne przez pro du cen tów
sprzę tu ra tow ni cze go. Wie le z mo dy fi ka cji
pier wot nie wy ko ny wa nych przez stra ża -
ków zo sta ło już wpro wa dzo nych na ry nek
w no wych pro duk tach. Jed na z nich, po le -
ga ją ca na do spa wa niu frag men tów sta -
rych, po psu tych ho oli ga nów i znacz nym
po sze rze niu stop ki w na rzę dziu, do cze ka ła
się na wet no wej li nii pro duk tów. 

***
Ło my wie lo funk cyj ne są na rzę dzia mi

uni wer sal ny mi, o sze ro kim za sto so wa niu.
Za bra ne do dzia łań ra tow ni czych, po zwo lą
stra ża kom na wy bi cie szy by, na wy wa że nie
kra ty na klat ce scho do wej czy urwa nie
kłód ki. Wie dza o tym, co moż na z ni mi zro -

bić, po win na iść w pa rze z umie jęt no ścia mi
prze ćwi czo ny mi w prak ty ce. Ani jed no, ani
dru gie nie bę dzie jed nak mia ło zna cze nia,
je śli ta iko na ra tow nic twa nie bę dzie sta le
przez stra ża ków za bie ra na do dzia łań. Nie -
za leż nie od te go, ja kie za da nia wy ko nu ją,
do brze mieć ze so bą te go wszech stron ne -
go „naj lep sze go przy ja cie la”.

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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Fot. 1. Przeszukiwanie powierzchni z wykorzystaniem hooligana. Narzędzie oparte o ziemię wszystkimi trzema końcówkami

roboczymi. Stanowi podporę dla ratownika i „sondę” do badania powierzchni. 

Fot. 2 i 3. Oznakowane na czerwono nacięcie w końcówce hooligana informujące o wprowadzeniu jej między drzwi a ramę

na optymalną do wyważania głębokość. 

Fot. 4 i 5. Zeszlifowane krawędzie widełek stanowią dodatkowe miejsce do uderzeń siekieromłotem. Technika ta

wykorzystywana jest w przypadku braku przestrzeni do klasycznego wbicia hooligana miedzy drzwi. 1
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Krok 0
Pierw szy punkt na zwa łem „kro kiem ze -

ro wym”, bo jest nie za leż ny od po stę po wa -
nia ra tow ni ka, na to miast wpły wa na bez-
pie czeń stwo oraz ja kość dzia łań. Czę sto ra -
tow nik po pro stu boi się pra co wać przy sa -
mo cho dzie elek trycz nym/hy bry do wym, ze
wzglę du na wiel ko ści na pię cia prą du mo gą -
ce tu wy stę po wać (200-400 V prą du sta łe go
z ogniw oraz 400-650 V prą du zmien ne go
z sil ni ka elek trycz ne go). Wszyst ko to po wo -
du je sztucz ne wstrzy my wa nie dzia ła nia ra -
tow ni cze go lub pro wa dzi w nie któ rych
przy pad kach do za nie cha nia waż nych czyn -
no ści ra tow ni czych. 

A jak jest na praw dę? Zgod nie z wy ma -
ga ją cy mi nor ma mi au ta te są pro jek to wa ne,
kon stru owa ne i spraw dza ne tak, aby w wy -
ni ku zda rze nia dez ak ty wo wa ły się sa me.
Au to de zak ty wa cja, jak po da ją pro du cen ci
oraz zgod nie z in for ma cją, któ rą po twier dzi -
łem w wie lu au to ry zo wa nych ser wi sach,
prze pro wa dza na jest wręcz nad mia ro wo.
Zbyt ostre ha mo wa nie, nie wiel ka stłucz ka,
uszko dze nie jed ne go z ele men tów ukła du
elek trycz ne go, uru cho mie nie po dusz ki bez -
pie czeń stwa, zwi ja cza pa sa czy na wet błąd
kom pu te ra to sa mo czyn ne wy łą cze nie wy -
so kie go na pię cia. Co praw da, jak wcze śniej
na pi sa łem, po win no się za ło żyć w każ dym
przy pad ku, że ma my do czy nie nia z na pę -
dem elek trycz nym, aby jak naj wcze śniej
wdro żyć po stę po wa nie dez ak ty wa cyj ne 
i spraw dza ją ce, jed nak w ża den spo sób nie
po win no to opóź niać dzia łań ra tow ni czych. 

Na le ży dzia łać nor mal nie, z wy ko rzy sta -
niem stan dar do wej tak ty ki i w ob rę bie zna -
nych tech nik ra tow ni czych. Oczy wi ste jest
przy tym, że nie moż na in ge ro wać w żad ne
ele men ty ukła du wy so kie go na pię cia. Nie -
do zwo lo ne jest prze cież prze ci na nie po ma -
rań czo wych prze wo dów, roz bie ra nie ba te rii
wy so kie go na pię cia czy ich zgnia ta nie. Sam
brak au to de zak ty wa cji to w prak ty ce du ża
skraj ność, na któ rą jak naj bar dziej się przy -

go to wu je my, zwięk sza jąc bez pie czeń stwo
wy ko ny wa niem ko lej nych kro ków al go ryt -
mu dez ak ty wa cji. Jak do tej po ry w zda rze -
niach, w któ rych bra łem udział, nie spo-
tka łem sa mo cho du, w któ rym na pęd elek -
trycz ny był ak tyw ny, choć znam ra tow ni -
ków, któ rzy te go do świad czy li.

Krok 1 – kli ny pod ko ła
W pierw szej ko lej no ści po win no się 

usta bi li zo wać po jazd w je go dłuż szej osi,
unie moż li wia jąc je go ewen tu al ny ruch
do przo du i do ty łu. Ro bi to je den ra tow nik
na jed nym ko le lub na jed nym bo ku po jaz -
du (w za leż no ści od sy tu acji). Nie po win no
się te go ro bić po dwóch stro nach wra ku,
gdyż ist nie je du że ry zy ko po peł nie nia błę -
du – po jazd mo że być za kli no wa ny tyl ko
w jed nym kie run ku, na wet je śli ro bi to je den
ra tow nik. Sa ma sta bi li za cja trwa nie ca łą mi -
nu tę, pod wa run kiem, że ra tow nik od po -
wie dzial ny za tę czyn ność za bie ra ze so bą
od ra zu kli ny pod ko ła. Za tem dla spraw no -
ści dzia łań ra tow ni czych kli ny pod ko ła po -
win ny znaj do wać się w ka bi nie sa mo cho du
po żar ni cze go lub po win ny być ła two i szyb -
ko do stęp ne za raz po wyj ściu z niej. 

Dla cze go jest to tak waż na czyn ność?
Skraj no ścią, z ja ką mo że my się spo tkać, jest
sy tu acja, w któ rej sa mo chód elek trycz -
ny/hy bry do wy nie zdez ak ty wo wał się sam.
Jed no cze śnie z du żym praw do po do bień -
stwem dźwi gnia zmia ny bie gów w po jeź -
dzie wy pad ko wym bę dzie w po ło że niu D
(dri ve), gdyż to ona umoż li wia je go jaz dę
do przo du. Bar dzo ma ło praw do po dob -
na jest sy tu acja, w któ rej kie row ca już
po zde rze niu sam zmie ni po zy cję dźwi gni
w po ło że nie P (par king). Je śli sil nik elek -
trycz ny jest ak tyw ny, dźwi gnia zmia ny bie -
gów znaj du je się w po ło że niu D, a sa mo -
chód nie ru sza, ozna cza to, że no ga oso by
po szko do wa nej spo czy wa na ha mul cu noż -
nym. Wy star czy, że pe dał ha mul ca zo sta nie
zwol nio ny, a sa mo chód ru szy i to nie zwy kle

dy na micz nie, ze wzglę du na du żo więk szą
spraw ność sil ni ka elek trycz ne go w po rów -
na niu z sil ni ka mi spa li no wy mi. Przed nie -
kon tro lo wa nym od je cha niem po jaz du za-
bez pie czą ra tow ni ków w tym mo men cie je -
dy nie kli ny pod ko ła mi. Waż ną in for ma cją
jest to, że au to, kie dy na po tka pod ko ła mi
du ży opór, od ci na prze ka zy wa nie na pę du
na ko ła. Au to nie prze na punk ty sta bi li za cji,
po zo sta jąc w miej scu. Ob ra zu ją to dwa fil -
my (Film 1) oraz (Film 2) mo je go au tor stwa
(ko dy QR od no szą ce się do fil mów moż -
na zna leźć na koń cu ar ty ku łu).

Krok 2 – dez ak ty wa cja sil ni ka
elek trycz ne go 
Po za kli no wa niu po jaz du na le ży roz po -

znać, czy na de sce roz dziel czej wid nie ją na -
pi sy świad czą ce o pra cy sil ni ka elek trycz-
ne go (READY, READY TO GO, POWER ON,
zie lo ny pik to gram au ta z na pi sem HV). Je śli
tak, na le ży sta cyj ką wy łą czyć po jazd. Sta cyj -
ka mo że mieć po stać tra dy cyj ne go klu czy -
ka lub po je dyn cze go przy ci sku ON/OFF,
ENGINE ON/OFF, POWER ON/OFF. Po wy łą -
cze niu sil ni ka na pis/pik to gram po wi nien
zga snąć. Od te go mo men tu sil nik elek trycz -
ny nie pra cu je.

Krok 3 – po zy cja „par king”, 
ha mul ce po sto jo we 
W na stęp nym kro ku na le ży prze sta wić

dźwi gnię zmia ny bie gów w po zy cję P.
W nie któ rych mo de lach aut nie jest to po -
zy cja dźwi gni zmia ny bie gów, a pe ry fe-
ryj ny, od dziel ny przy cisk. Mo że się on znaj -
do wać w sa mej dźwi gni lub w jej bez po -
śred nim ob rę bie. W dru gim przy pad ku
dźwi gnię prze sta wia się w po zy cję N (neu -
tral) i wci ska przy cisk P (je śli jest ak tyw -
ny – pod świe tla się). Czym się róż ni po zy -
cja P od N z per spek ty wy ra tow ni ka? Po zy -
cja P unie ru cha mia ko ła au ta, unie moż li wia -
jąc ru sze nie. W po zy cji N au to mo że być
to czo ne. 
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W tym sa mym punk cie al go ryt mu, ze
wzglę du na bez po śred nią bli skość ele men -
tów kon struk cyj nych, mó wi się o za cią gnię -
ciu ha mul ca po sto jo we go (po tocz nie zwa-
ne go ha mul cem ręcz nym). Na le ży jed nak
wspo mnieć, że ro lę ha mul ca po sto jo we go
mo że peł nić ha mu lec noż ny, do stęp ny do -

pie ro po otwar ciu drzwi od stro ny kie row -
cy. W tej kon fi gu ra cji jest to za wsze skraj ny
le wy pe dał, czę sto ozna czo ny do dat ko wym
pik to gra mem. Tę ro lę peł nić mo że rów nież
przy cisk elek trycz ny na de sce roz dziel czej.

Krok 2 oraz krok 3 moż na wy ko ny wać za -
mien nie, w za leż no ści od te go, do cze go

uda się ra tow ni ko wi w wa run kach ak cji do -
się gnąć wcze śniej. Je śli naj pierw wy łą czy -
my sil nik elek trycz ny sta cyj ką, to sa mo chód
już nie od je dzie. Ko lej ne ope ra cje w ob rę -
bie bie gów i ha mul ca po sto jo we go ma ją
w tym mo men cie zwięk szyć pew ność dez -
ak ty wa cji. W dru gą stro nę – je śli pierw sze
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Fot. 1. Jednoprzyciskowa stacyjka włączania/wyłączania

silnika elektrycznego

Fot. 2. Dźwignia zmiany biegów z pozycją P (parking)

Fot. 3. Dźwignia zmiany biegów bez pozycji P, z peryferyjnym

przyciskiem P (parking)

Fot. 4. Specjalna pętla do przecięcia, dezaktywująca układ

wysokiego napięcia

Fot. 5. Dodatkowy piktogram informujący o występowaniu

pętli do przecięcia przez służby ratownicze
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zo sta ną prze pro wa dzo ne czyn no ści dźwi -
gnią zmia ny bie gów i/lub ha mul cem po sto -
jo wym, to sa mo chód nie ru szy, choć sil nik
elek trycz ny pra cu je i na le ży go dez ak ty wo -
wać.

Krok 4 – świa do me odłą cze nie
aku mu la to ra 12 V
Do pie ro te raz, po wy ko na niu kro ków 1, 2

oraz 3, moż na odłą czyć aku mu la tor 12 V.
Zbyt wcze sne, nie świa do me odłą cze nie te -
go aku mu la to ra nie sie ze so bą po tęż ne nie -
bez pie czeń stwo, a to nie ste ty na gmin ny
i kry tycz ny błąd ra tow ni ków. Wszy scy w teo -
rii wie my, że na le ży wy ko rzy stać wszyst kie
sys te my przed je go odłą cze niem, jed nak
ma ło kto o tym pa mię ta pod czas re al nych
dzia łań ra tow ni czych. Zbyt czę sto ra tow ni -
cy od ra zu przy stę pu ją do odłą cze nia aku -
mu la to ra, trak tu jąc to ja ko prio ry tet dzia łań. 

Ze wzglę du na co raz no wo cze śniej sze
kon struk cje po jaz dów zbyt wcze sne odłą -
cze nie aku mu la to ra jest bar dziej szko dli we,
niż gdy by śmy nie odłą czy li go wca le. Do -
sko na łym przy kła dem są tu wła śnie sa mo -

cho dy o na pę dzie elek trycz nym i hy bry do -
wym. Je śli odłą czy my aku mu la tor 12 V, za -
nim prze łą czy my dźwi gnię w po zy cję P, to
już te go nie zro bi my. Nie włą czy my rów nież
pe ry fe ryj ne go przy ci sku P, gdyż są to sys te -
my elek trycz ne, do ope ra cji tych więc wy -
ma ga ne jest za si la nie. Sa mo odłą cze nie
aku mu la to ra 12 V rów nież nie dez ak ty wu je
au to ma tycz nie sil ni ka elek trycz ne go i sys -
te mu wy so kie go na pię cia, co jest nie ste ty
jesz cze po wszech nym wśród ra tow ni ków
błęd nym prze ko na niem. Je śli sil nik elek -
trycz ny pra cu je i odłą czy my aku mu la tor
12 V, to wy da je się, że je ste śmy bez piecz ni,
a tak zde cy do wa nie nie jest. Wy wo ła łem du -
że zdzi wie nie wśród wie lu stra ża ków, gdy
pod czas warsz ta tów ra tow ni czych jeź dzi -
łem po pla cu au tem z odłą czo nym aku mu -
la to rem 12 V (Film 3). Po wy ko na niu kro-
ków 1-3 odłą cze nie aku mu la to ra 12 V za po -
bie ga po now ne mu uru cho mie niu sil ni ka
elek trycz ne go.

Kro ki od 0 do 4 są kro ka mi są kro ka mi
uni wer sal ny mi dla każ de go ro dza ju sa mo -
cho du hy bry do we go i elek trycz ne go, bez

wzglę du na mo del czy rok pro duk cji, i da ją
prak tycz nie cał ko wi tą pew ność dez ak ty wa -
cji po jaz du. Ca ła ope ra cja dez ak ty wa cji, je -
śli ra tow nik pod cho dzi do wra ku od ra zu
z kli na mi pod ko ła, trwa oko ło mi nu ty. 
To bar dzo nie wie le, a in we sty cja w ja kość
i bez pie czeń stwo dzia łań jest du ża. Cze mu
za tem nie wspo mnia łem o od no sze niu klu -
czy ka na pew ną od le głość i o odłą cza niu
zwor ki wy so kie go na pię cia – dwóch punk -
tach tak czę sto wy mie nia nych wśród ra -
tow ni ków? Bo są to ele men ty nie stan-
dar do we, wła ści we w przy pad ku kon kret -
nych mo de li po jaz dów. Mo że my od nieść
klu czyk tyl ko i wy łącz nie, je śli po twier dzi -
my tę in for ma cję w kar cie ra tow ni czej po -
jaz du. 

Do dat ko we nie stan dar do we
kro ki (w za leż no ści od mo de lu
po jaz du)

Krok 5 – zwor ka wy so kie go
na pię cia 
Tzw. zwor kę wy so kie go na pię cia mo że -
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rys. 1

rys. 2

Rys. 1. Wskazanie występowania zwory wysokiego napięcia w karcie ratowniczej pojazdu. Wycinek z karty ratowniczej samochodu Volkswagen Touareg

Rys. 2. Wskazanie bezpiecznika HEV w karcie ratowniczej pojazdu. Wycinek z karty ratowniczej samochodu Peugeot Partner

Rys. 3. Karta ratownicza, w której nie wskazano miejsca występowania zwory układu wysokiego napięcia z ostrzeżeniami przestrzegającymi przed ingerencją w układ. Toyota Prius od 2009 r.

rys. 3



my odłą czyć je dy nie, je śli ze zwa la na to pro -
du cent w swo jej kar cie ra tow ni czej. Oczy wi -
ście w tym punk cie ra tow nik po wi nien
sto so wać do dat ko we środ ki ochro ny in dy -
wi du al nej, w po sta ci ochron die lek trycz nych
i peł nej osło ny twa rzy, gdyż odłą cza nie
zwor ki mo że gro zić po ra że niem prą dem. Po -
nad to w wie lu przy pad kach sa mi pro du cen -
ci już nie wska zu ją miej sca wy stę po wa nia
zwor ki w kar tach ra tow ni czych oraz ce lo wo
za bu do wu ją ją tak, że by jej nie odłą czać. 

Krok 6 – Pę tla prze zna czo -
na do prze cię cia 
Nie któ rzy pro du cen ci za le ca ją prze cię cie

spe cjal nej pę tli. Jest to je den ze spo so bów
dez ak ty wa cji ukła du wy so kie go na pię cia
HV. Miej sce wy stę po wa nia prze cię cia wska -
zu je kar ta ra tow ni cza. Sa ma pę tla jest ozna -
czo na w po jeź dzie do dat ko wym pik to -
gra mem.

KROK 7 – bez piecz ni ki HEV
Nie któ rzy pro du cen ci wska zu ją miej sce

wy stę po wa nia bez piecz ni ka HEV. Je go wy -
cią gnię cie jest al ter na tyw nym spo so bem
wy łą cze nia sil ni ka elek trycz ne go w skraj nej
sy tu acji, w któ rej nie ma my do stę pu do sta -
cyj ki (ON/OFF).

Krok 8 – Od nie sie nie klu czy ka
Nie któ rzy pro du cen ci ze zwa la ją po wy -

łą cze niu sil ni ka elek trycz ne go na od nie sie -
nie klu czy ka / kar ty po jaz du na pew ną
(wska za ną przez nich) od le głość. Za bez pie -

cza to przed po now nym uru cho mie niem
sil ni ka elek trycz ne go, na to miast w ża den
spo sób go nie dez ak ty wu je (Film 4). Je śli nie
uzy ska li śmy in for ma cji, że moż na ta ką czyn -
ność prze pro wa dzić, na le ży z niej zre zy gno -
wać. W nie któ rych mo de lach aut od nie-
sie nie klu cza lub kar ty po jaz du po wy żej od -
le gło ści je go wy kry wa nia przez po jazd uru -
cha mia tryb an ty kra dzie żo wy. Ry glu ją się
drzwi, szy by zo sta ją pod nie sio ne, za my ka
się szy ber dach. Mo że to być sy tu acja skraj -
nie nie bez piecz na dla ra tow ni ków ope ru ją -
cych przez okna po jaz du. Si łow ni ki pod no-
sze nia szyb ge ne ru ją si ły, któ re są w sta nie
uszko dzić cia ło czło wie ka, łącz nie z udu sze -
niem go. 

Pod su mo wa nie
Wie lu ra tow ni ków okre śla jesz cze na pęd

hy bry do wy lub elek trycz ny mia nem na pę -
du al ter na tyw ne go. Ze wzglę du na dy na -
micz ny roz wój te go ty pu po jaz dów jest to
już du że nad uży cie. Jak po ka zu ją pro gno zy,
to, co wczo raj by ło al ter na ty wą, ju tro bę dzie
stan dar dem. Ra tow ni cy mu szą prze mo de lo -
wać tak ty kę swo ich dzia łań oraz świa do mie
pod cho dzić do każ dej czyn no ści, gdyż ma
to du ży wpływ na bez pie czeń stwo za rów no
ich sa mych, jak i osób, któ rym nio są po moc.
Do sko na łym przy kła dem jest mo ment odłą -
cze nia aku mu la to ra 12 V pod czas re al nych
ak cji ra tow ni czych. Ze wzglę du na no wo cze -
sną kon struk cję po jaz du je go zbyt wcze sne
odłącz nie to już nie bez piecz ny re likt, a nie
prio ry tet dzia łań. Mi mo róż no rod no ści mo -
de li aut je ste śmy w sta nie wy od ręb nić dla
nich wspól ny mia now nik. Każ dy z ra tow ni -
ków po wi nien go znać i w na tu ral ny spo sób
uży wać, bo za chwi lę bę dzie to jed no z pod -
sta wo wych na rzę dzi pra cy pod czas zda rzeń
na dro gach. Aby le piej zwi zu ali zo wać opi sa -
ne po wy żej kro ki, opra co wa łem gra ficz ny al -
go rytm po stę po wa nia (rys. 4).

Wy cin ki z kart ra tow ni czych po bra ne ze stro -
ny www.kar ty ra tow ni cze.pl

Li te ra tu ra do st´p na u au to ra
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Rys. 4. Al go rytm dez ak ty wa cji sa mo cho du hy bry do we go i elek trycz ne go

FILM 1 FILM 2 FILM 3 FILM 4
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Ana li zo wa ny przy pa dek wy glą da na stę -
pu ją co: stra żak ubie ga się o przy zna nie za sił -
ku po grze bo we go z ty tu łu śmier ci te ścio wej,
po wo łu jąc się na art. 43 ust. 1 pkt 2 usta wy
o PSP (Dz.U. z 2019 r. poz. 1499 ze zm.). Funk -
cjo na riusz przed sta wił do ku men ty, któ re po -
twier dza ją, że jest to czło nek ro dzi ny, a tak że
fak tu rę za po nie sio ne kosz ty po grze bu wy -
sta wio ną na je go te ścia. Czy ko men dant po -
wia to wy PSP po wi nien wy pła cić stra ża ko wi
ta ki za si łek, mi mo że otrzy mał on już za si łek
po grze bo wy z ZUS? 

Od po wiedź na tak po sta wio ne py ta nie
wy ma ga uprzed nie go przed sta wie nia i prze -
ana li zo wa nia prze pi sów praw nych ma ją cych
za sto so wa nie w spra wach zwią za nych
z przy zna wa niem za sił ku po grze bo we go
z ty tu łu śmier ci człon ka ro dzi ny stra ża ka. 
Nie zbęd ne mo że być rów nież od wo ła nie się
do ju dy ka tu ry. Nad mie nić na le ży, że py ta nie
zo sta ło zde fi nio wa ne dość ogól nie, a udzie -
le nie kon kret nej od po wie dzi wy ma ga moż -
li wie naj peł niej zo bra zo wa ne go sta nu fak-
tycz ne go. Nie moż na z gó ry wy klu czyć, że
z po zo ru nie istot na oko licz ność wpły nie
na zmia nę do ko na nej oce ny praw nej. Nie -
mniej jed nak po wyż sze py ta nie sta no wi
asumpt do roz wa żań.

Cha rak ter za sił ku po grze bo we go

Na wstę pie na le ży wy ja śnić, że za si łek po -
grze bo wy jest świad cze niem pie nięż nym
nie bę dą cym ele men tem upo sa że nia ani do -
dat kiem do upo sa że nia. Zgod nie z tre ścią
prze pi su art. 93 ust. 2 pkt 1 usta wy o PSP
w ra zie śmier ci stra ża ka lub człon ka je go ro -
dzi ny przy słu gu je za si łek po grze bo wy. Pra -
wo do nie go ure gu lo wa ne zo sta ło w art. 103
i art. 104 usta wy o PSP, z tym, że art. 103 re -
gu lu je pra wo do za sił ku po grze bo we go 
w ra zie śmier ci stra ża ka, a art. 104 pra wo
do za sił ku po grze bo we go przy słu gu ją ce go
stra ża ko wi z ty tu łu śmier ci człon ka je go ro -
dzi ny.

Pod sta wą ma te rial no praw ną żą da nia opi -
sa ne go w przed sta wio nym na wstę pie py ta -
niu jest prze pis art. 104 ust. 1 usta wy o PSP
(a nie, jak błęd nie wska za no w py ta niu,
art. 43 ust. 1 pkt 2 tej usta wy), zgod nie z któ -
rym w ra zie śmier ci człon ka ro dzi ny stra ża ko -

wi przy słu gu je za si łek po grze bo wy w wy so -
ko ści 4000 zł, je że li kosz ty po grze bu po no si
stra żak, al bo kosz tów rze czy wi ście po nie sio -
nych, nie wyż szych jed nak od po wy żej kwo -
ty, je że li kosz ty po grze bu po no si in na oso ba. 

W opi sa nym przy pad ku kosz ty po nio sła
„in na oso ba”, a zmar łym człon kiem ro dzi ny
stra ża ka jest te ścio wa. Nie wąt pli wie te ścio -
wie zo sta li za li cze ni do człon ków ro dzi ny
stra ża ka. Zgod nie bo wiem z art. 104 ust. 2
usta wy o PSP za człon ka ro dzi ny stra ża ka
uwa ża się: 1) mał żon ka, 2) dzie ci wła sne,
dzie ci mał żon ka oraz dzie ci przy spo so bio -
ne, 3) dzie ci wy cho wy wa ne w ra mach ro dzi -
ny za stęp czej, 4) dzie ci przy ję te na wy cho-
wa nie przed osią gnię ciem peł no let no ści, je -
że li ich ro dzi ce nie ży ją al bo nie mo gą im za -
pew nić utrzy ma nia, bądź zo sta li po zba wie ni
lub ogra ni cze ni w spra wo wa niu wła dzy ro -
dzi ciel skiej, 5) ro dzi ców i by łych praw nych
opie ku nów stra ża ka al bo je go mał żon ka, 6)
oso bę, któ rej opie ku nem praw nym zo stał
usta no wio ny stra żak lub je go mał żo nek. Tym
sa mym za war te w prze pi sie tej usta wy wy li -
cze nie osób uzna nych za człon ków ro dzi ny
do ce lów wy pła ty za sił ku po grze bo we go
obej mu je te ściów. Wy ni ka to do kład nie z tre -
ści art. 104 ust. 2 pkt 5 usta wy o PSP.

Jak uzy skać za siłek po grze bo wy?
Czy prze pi sy praw ne prze wi du ją
ja kieś ter mi ny? 

Do uzy ska nia za sił ku po grze bo we go nie -
zbęd ne jest wy stą pie nie przez stra ża ka 
z od po wied nim ra por tem (wnio skiem), po -
par tym sto sow ną do ku men ta cją. Cho dzi tu
w szcze gól no ści o udo ku men to wa nie śmier -
ci człon ka ro dzi ny oraz oko licz no ści i wy so -
ko ści kosz tów po grze bu po nie sio nych przez
stra ża ka al bo kosz tów rze czy wi ście po nie sio -
nych przez in ną oso bę. Udo ku men to wa nie
kosz tów na stę pu je po przez do łą cze nie do
wnio sku ory gi na łu fak tur (ra chun ków). 

Sko rzy sta nie z te go upraw nie nia nie jest
ob li ga to ryj ne. Nie ma też ter mi nu, w ja kim
na le ży wy stą pić z ta kim wnio skiem. War to
jed nak pa mię tać, że nie jest to upraw nie nie
ni czym nie ogra ni czo ne w cza sie. W tym za -
kre sie na le ży mieć na uwa dze treść art. 92
ust. 1 usta wy o PSP, zgod nie z któ rym rosz -

cze nia z ty tu łu pra wa do upo sa że nia i in nych
świad czeń oraz na leż no ści pie nięż nych ule -
ga ją przedaw nie niu z upły wem 3 lat od dnia,
w któ rym rosz cze nie sta ło się wy ma gal ne. 

Ja kie wy dat ki moż na uwzględ nić
w ra por cie do ty czą cym za sił ku 
po grze bo we go z ty tu łu śmier ci
człon ka ro dzi ny stra ża ka?

Pod kre ślić na le ży, że prze pis art. 104 usta -
wy o PSP nie wska zu je, ja kie ele men ty obej -
mu ją kosz ty po grze bu człon ka ro dzi ny stra-
ża ka. Nie wska zu ją te go rów nież prze pi sy
roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz -
nych i ad mi ni stra cji z dnia 1 mar ca 2002 r.
w spra wie wa run ków po kry wa nia ze środ -
ków wła ści wej jed nost ki or ga ni za cyj nej Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej kosz tów po grze bu
stra ża ka (Dz.U. nr 23, poz. 235), po nie waż do -
ty czą wy łącz nie stra ża ka, a nie człon ka je go
ro dzi ny. Nie moż na za tem po sił ko wać się
tym roz po rzą dze niem w ce lu okre śle nia
kosz tów po grze bu człon ka ro dzi ny stra ża ka.
Ta kie sta no wi sko wy ni ka z orzecz nic twa. 

Sko ro art. 104 usta wy o PSP nie
pre cy zu je, ja kie wy dat ki skła da ją
się na kosz ty po grze bu człon ka 
ro dzi ny, to czy moż na do nich za li -
czyć koszt po sta wie nia na grob ka
gra ni to we go np. dla te ścia? 

Ak tu al ne sta no wi sko ju dy ka tu ry w tym
przed mio cie jest apro bu ją ce. Z uwa gi na to,
że za war te przez usta wo daw cę sfor mu ło wa -
nie „kosz ty po grze bu” nie zo sta ło zde fi nio wa -
ne, ko niecz ne jest opar cie się na bo ga tym
orzecz nic twie. Są dy roz pa tru ją ce spra wy
w przed mio cie za sił ku po grze bo we go po -
dzie la ją wy pra co wa ne sta no wi sko dok try ny
do ty czą ce in ter pre ta cji te go po ję cia. Od wo -
łu ją się w tym za kre sie do „kosz tów po grze -
bu”, o któ rych mo wa w pra wie cy wil nym.
Przyj mu ją za tem, że kosz ty po grze bu po win -
ny uwzględ niać wy so kość ty po wych wy dat -
ków, przy uwzględ nie niu cha rak te ru da ne go
śro do wi ska, tra dy cji i zwy cza jów lo kal nych.
Kosz ty zwy cza jo wo przy ję te w da nym śro do -
wi sku to kosz ty prze cięt ne. Sąd Naj wyż szy
stoi na sta no wi sku, że przy kosz tach po sta -
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wie nia na grob ka moż na brać pod uwa gę 
ce ny na grob ków prze cięt nych, zaś przy roz -
strzy ga niu o zwro cie kosz tów wy ży wie nia
uczest ni ków uro czy sto ści po grze bo wych
(tzw. sty py) je dy nie za sad ni czy po si łek. Bę dą
to za tem kosz ty zwią za ne bez po śred nio
z po grze bem (np. prze wóz zwłok, na by cie
trum ny, za kup miej sca na cmen ta rzu itp.), jak
rów nież zwrot wy dat ków od po wia da ją cych
zwy cza jom da ne go śro do wi ska. Do tych wy -
dat ków moż na za li czyć koszt po sta wie nia
na grob ka (w gra ni cach kosz tów prze cięt -
nych, je że li na wet kosz ty rze czy wi ste by ły
znacz ne, np. ze wzglę du na ma te riał lub wy -
strój na grob ka), wy dat ki na wień ce, kwia ty
czy też koszt za ku pu odzie ży ża łob nej. O ile
za tem pod miot upraw nio ny do wy pła ty za -
sił ku nie za kwe stio nu je wy so ko ści kosz tu po -
sta wie nia na grob ka gra ni to we go, przy
za ło że niu, że stra żak udo ku men tu je i wy ka -
że wy so kość te go wy dat ku oraz fakt je go po -
nie sie nia, przed kła da jąc ory gi nał fak tu ry
(ra chun ku), to ta ki koszt mie ści się w usta wo -
wym po ję ciu kosz tów. 

Na mar gi ne sie war to nad mie nić, że zgod -
ne z za sa da mi do świad cze nia ży cio we go ce -
ny na grob ków się ga ją od kil ku do kil ku na stu
ty się cy zło tych, a śred ni (prze cięt ny) wy da -
tek to koszt ok. 7 tys. Ma jąc na uwa dze usta -
wo wy gór ny li mit przy zna wa ne go za sił ku,
stra żak otrzy ma 4 tys. zł, na wet je śli kosz ty
bę dą wyż sze.

Kto mu si po nieść kosz ty po grze bu
człon ka ro dzi ny stra ża ka?

Li te ral ne brzmie nie prze pi su art. 104
ust. 1 usta wy o PSP uza sad nia sta no wi sko,
zgod nie z któ rym w ra zie śmier ci człon ka ro -
dzi ny stra ża ko wi przy słu gu je za si łek po grze -
bo wy w wy so ko ści 4000 zł, je że li kosz ty
po grze bu po no si stra żak (pkt 1). Je że li zaś
kosz ty po grze bu po no si in na oso ba, wów -
czas przy słu gu je za si łek w wy so ko ści kosz -
tów rze czy wi ście po nie sio nych, nie wyż szych
jed nak niż 4000 zł (pkt 2). 

War to za uwa żyć, że prze pis ten w pkt 2
sta no wi, że stra ża ko wi przy słu gu je za si łek
po grze bo wy w wy so ko ści kosz tów rze czy wi -
ście po nie sio nych, nie wyż szych niż 4000 zł,
je że li kosz ty po grze bu po kry ła in na niż stra -
żak oso ba. Ta kie sfor mu ło wa nie prze pi su nie
wy ma ga, aby stra żak po niósł ja kie kol wiek
kosz ty po grze bu. Wy star cza ją ce jest, aby in -
na oso ba po nio sła kosz ty po grze bu oso by
bli skiej stra ża ko wi (a ści ślej mó wiąc – zmar -
łe go człon ka ro dzi ny stra ża ka, o któ rych mo -

wa w art. 104 ust. 2 usta wy o PSP), a stra ża -
ko wi przy słu gu je za si łek. 

Je śli za tem w ana li zo wa nym sta nie fak -
tycz nym kosz ty po grze bu po niósł teść stra -
ża ka (mąż zmar łej), to ten stra żak jest
upraw nio ny do za sił ku na pod sta wie art. 104
ust. 2 usta wy o PSP. 

Czy po bra nie za sił ku z ZUS ma
wpływ na wy pła tę za sił ku po grze -
bo we go, o któ rym mo wa w usta -
wie o PSP? 

Z opi sa ne go sta nu fak tycz ne go nie wy ni -
ka, czy Za kład Ubez pie czeń Spo łecz nych wy -
pła cił upraw nio ne mu za si łek po grze bo wy.
Nie jest to jed nak oko licz ność, któ ra wa run -
ku je przy zna nie lub od mo wę wy pła ty stra ża -
ko wi za sił ku po grze bo wego z ty tu łu śmier ci
człon ka ro dzi ny. Wy pła ce nie te go za sił-
ku na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia
17 grud nia 1998 r. o eme ry tu rach i ren tach
z Fun du szu Ubez pie czeń Spo łecz nych nie
wy łą cza upraw nie nia do ubie ga nia się o wy -
pła ce nie za sił ku po grze bo we go w opar ciu
o prze pi sy usta wy o Pań stwo wej Stra ży 
Po żar nej. 

Od mo wa wy pła ty – od wo ła nie,
skar ga do WSA, czy po zew 
do są du pra cy?

W usta wie o PSP brak prze pi su wska zu ją -
ce go, aby roz strzy gnię cie w przed mio cie wy -
pła ty lub od mo wy wy pła ty za sił ku po grze-
bo we go przy słu gu ją ce go stra ża ko wi z ty tu -
łu śmier ci człon ka ro dzi ny wy ma ga ło wy da -
nia de cy zji ad mi ni stra cyj nej. Dla te go też
w prak ty ce przy zna nie stra ża ko wi za sił ku po -
grze bo we go z ty tu łu śmier ci człon ka ro dzi -
ny przy bie ra for mę czyn no ści praw nej
uzna ją cej rosz cze nie słu żą ce re ali za cji te go
upraw nie nia przy zna ne go przez pra wo ma -
te rial ne. Ozna cza to, że by wy wo łać skut ki,
wy star czy skie ro wać do stra ża ka pi smo in for -
mu ją ce o re ali za cji przy słu gu ją ce go upraw -
nie nia, wska za niu pod sta wy praw nej i oko-
licz no ściach roz strzy gnię cia, ma jąc na uwa -
dze in dy wi du al ną spra wę stra ża ka.

Od pi sma in for mu ją ce go o od mo wie
bądź przy zna ją ce go w opi nii stra ża ka niż szy
za si łek, niż prze wi du je usta wa, nie moż -
na sku tecz nie wnieść od wo ła nia. W ta kim
przy pad ku nie przy słu gu je rów nież skar ga
do wo je wódz kie go są du ad mi ni stra cyj ne go. 

W orzecz nic twie do mi nu je po gląd, że
spra wa od mo wy wy pła ty stra ża ko wi za sił ku

po grze bo we go jest spra wą do ty czą cą rosz -
czeń ma jąt ko wych o świad cze nie pie nięż ne
wy ni ka ją ce ze sto sun ku służ bo we go i zgod -
nie z art. 111a usta wy o PSP pod le ga roz po -
zna niu przez sąd pra cy. Tym sa mym
wska za ny prze pis wy łą cza dro gę po stę po -
wa nia ad mi ni stra cyj ne go i po stę po wa nia
przed są da mi ad mi ni stra cyj ny mi w spra wach
do ty czą cych wy pła ty za sił ku po grze bo we go.
Po zo sta je je dy nie skie ro wa nie po zwu do
są du pra cy. 

Czy w po zwie moż na do ma gać się
od se tek?

Z prze pi su art. 111a usta wy o PSP wy ni ka,
że spra wy do ty czą ce rosz czeń ma jąt ko wych
o świad cze nie pie nięż ne wy ni ka ją ce ze sto -
sun ku służ bo we go stra ża ka roz strzy ga ją są -
dy pra cy, a prze pi sy usta wy z dnia 23 kwie-
t nia 1964 r. Ko deks cy wil ny, do ty czą ce skut -
ków nie wy ko na nia zo bo wią zań, sto su je się
od po wied nio. W związ ku z tym moż na żą dać
od se tek usta wo wych za opóź nie nie sto sow -
nie do tre ści art. 481 § 1 i 2 Ko dek su cy wil ne -
go, któ ry sta no wi, że je że li dłuż nik opóź nia
się ze speł nie niem świad cze nia pie nięż ne go,
wie rzy ciel mo że żą dać od se tek za czas opóź -
nie nia, cho ciaż by opóź nie nie by ło na stęp -
stwem oko licz no ści, za któ re dłuż nik nie
po no si od po wie dzial no ści. Je że li sto pa od -
se tek nie by ła z gó ry ozna czo na, na le żą się
od set ki usta wo we. 

Czy sąd na da je ry gor na tych mia -
sto wej wy ko nal no ści? 

Je że li sąd uwzględ ni po wódz two, to nada
wy ro ko wi ry gor na tych mia sto wej wy ko nal -
no ści do okre ślo nej kwo ty. Z prze pi sów pra -
wa wy ni ka bo wiem, że sąd, za są dza jąc na-
leż ność pra cow ni ka w spra wach z za kre su
pra wa pra cy, z urzę du nada wy ro ko wi
przy je go wy da niu ry gor na tych mia sto wej
wy ko nal no ści w czę ści nie prze kra cza ją cej
peł ne go jed no mie sięcz ne go wy na gro dze nia
pra cow ni ka (art. 477 § 1 k.p.c.). Za tem do po -
zwu ja ko za łącz nik na le ży do łą czyć za świad -
cze nie o śred nim mie sięcz nym upo sa że niu
stra ża ka. 

Odpowiedzi udziela zespół w składzie: radca
prawny Anna Sobiƒska i dr Damian Witczak,

prawnik pełniàcy słu˝b´ w KCKRiOL
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1. Do usuwania rozlewów olejowych
2. Pali się bezpłomieniowo pod powierzchnią gleby
3. Nagłe wyrzucenie pary, dymu lub ognia
4. Wybuch
5. Nacisk 10 metrów słupa wody
6. Marka masek
7. Pomiędzy butlą a maską aparatu powietrznego
8. Z działań, ze służby lub w sprawie
9. Metoda wyznaczania współrzędnych i punktów w oparciu 

o trójkąt
10. Wiązanie cząsteczek cieczy lub gazu przez ciało stałe
11. PSP, OSP, PKP
12. Na pokładzie GLBM

13. Do pomiaru natężenia prądu elektrycznego
14. Ułatwia zwijanie węży
15. Bojowy lub węża
16. Liczbowo-literowe oznaczenie pojazdu lub funkcji
17. Na imprezie masowej służy do ostrzegania
18. Odpowiednik dowódcy jrg w osp
19. Logistyk potocznie
20. Najmniejsza jednostka taktyczna w straży
21. Zamiast drabiny
22. Niekorzystne zjawisko niszczące pompy
23. Do pary z najaśnicą
24. Mocowanie łącznika z wężem

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.
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o żar wy buchł przy ul. Wol no ści 14. W po dwó rzu ka mie ni cy
znaj do wał się do syć spo rej wiel ko ści pa wi lon wy sta wo wy
z prze szklo nym da chem, użyt ko wa ny przez Wiel ko pol ski

Zwią zek Ar ty stów Pla sty ków. 
Więk szość ob ra zów, któ re te go dnia mia ły być pre zen to wa ne

na wy sta wie mu ze al nej, ule gła bez pow rot ne mu znisz cze niu. Spło -
nę ły dzie siąt ki płó cien ta kich ar ty stów, jak Sta ni sław Ga łek, Wło dzi -
mierz Tet ma jer, Ju liusz Fa łat, Le on i Sta ni sław Wró blew scy, Adam
Ha nyt kie wicz. Przy naj mniej kil ka dzie siąt dzieł nie tyl ko zgi nę ło
w ogniu, ale i za tra ci ło się w ludz kiej pa mię ci. 

Nie po we to wa ną stra tą oka za ły się m.in. dzie ła Wło dzi mie rza Tet -
ma je ra – ma la rza, gra fi ka i po li ty ka nie pod le gło ścio we go zwią za ne -
go z nur tem Mło dej Pol ski oraz Ju lia na Fa ła ta, uwa ża ne go dzi siaj
za jed ne go z naj wy bit niej szych pol skich przed sta wi cie li re ali zmu,
któ ry do śmier ci kon ty nu ował tra dy cje im pre sjo ni stycz ne w sztu -
kach pla stycz nych. W hi sto rii pol skie go ma lar stwa w ka ta lo gu dzieł
sztu ki nie od naj dzie my już opi sów i zdjęć m.in. płót na olej ne go Tet -
ma je ra za ty tu ło wa ne go „Ło kie tek w Oj co wie” czy akwa for ty Fa ła ta
„Ko śció łek wiej ski w noc księ ży co wą”.

Oprócz strat kul tu ro wych by ły to rów nież znacz ne stra ty ma te -
rial ne dla wła ści cie li. Spo ra część tych że dzieł po cho dzi ła ze zbio rów
pry wat nych człon ków związ ku, a ich udo stęp nie nie by ło efek tem
wy po ży cze nia na czas tzw. wio sen nej eks po zy cji. In ne obiek ty sta -
no wi ły wła sność ko lek cjo ner ską WZAP, któ ry to przez wie le lat sku -
po wał mu ze alia w ra mach mi sji za cho wy wa nia dla po ko leń do rob ku
ar ty stycz no -kul tu ro we go pol skich twór ców. By ły też wśród nich ob -
ra zy, pla ka ty i rzeź by przy wie zio ne przez Zwią zek Pla sty ków Pol skich
z Kra ko wa. 

Bar dzo krót ka ak cja ga śni cza
Ak cja ga śni cza trwa ła nie speł na kil ka na ście mi nut. Nie zo sta ła na -

ru szo na kon struk cja bu dyn ku głów ne go ani żad na z przy le ga ją cych
do nie go ka mie nic. Wnę trza eks po zy cyj ne, ścia ny i stro py rów nież
nie ule gły znisz cze niu, nikt też nie ucier piał fi zycz nie, a pa ra dok sal -
nie na sku tek nie ostroż no ści, nie uwa gi i ludz kiej głu po ty spło nął do -
ro bek kul tu ry i sztu ki. 

Przy czy ny zda rze nia 
Do zda rze nia do szło na sku tek wa dy i nie wła ści wej eks plo ata cji

pie ca sza mo to we go, któ ry znaj do wał się w po miesz cze niu biu ro -
wym są sia du ją cym z po ko ja mi wy sta wy. Dzień przed po ża rem je -
den z pra cow ni ków ad mi ni stra cji nie za dbał o to, by pra wi dło wo
i bez piecz nie wy ga sić go i usu nąć z nie go żar oraz za le ga ją cy po -
piół. W to ku śledz twa usta lo no, że ktoś in ny, kto rów nież miał do -

stęp do owe go po miesz cze nia biu ro we go wie czo rem w nie dzie lę,
nie szczę śli wie od pa lił pa pie ro sa z ga sną ce go ża ru w pie cu, jed no -
cze śnie za po mi na jąc o za mknię ciu że liw nych drzwi czek. Praw do po -
dob nie iskry, po piół lub roz ża rzo ne wę giel ki, któ re wów czas spa dły
na drew nia ną pod ło gę, za po cząt ko wa ły po żar. 

Kosz ty
Kosz ty ubez pie cze nia wy sta wy i dzieł w ża den spo sób nie mo gły

po kryć szkód i strat. Or ga ni zo wa ne w póź niej szym cza sie kwe sty pu -
blicz ne sta no wi ły za le d wie kro plę w mo rzu po trzeb.

Po po ża rze wszyst kie stra ty z ko lek cji pre zen to wa ne go stu dium
ar ty stycz ne go, któ re i tak w oce nie znaw ców i ko lek cjo ne rów sztu ki
po zo sta ną su biek tyw ne, osza co wa no na po nad kil ka dzie siąt ty się -
cy ów cze snych zło tych. 

War to wie dzieć, że prze pi sy prze ciw po ża ro we w tam tym czasie
by ły do pie ro kształ to wa ne, nie tyl ko w Pol sce, ale na ca łym świe cie. 

By sztu ka cał kiem nie spło nę ła 
Za gad nie nia z za kre su ochro ny prze ciw po ża ro wej dzieł sztu ki,

w tym ro li szko leń i ćwi czeń pro wa dzo nych w in sty tu cjach i miej -
scach zwią za nych z hi sto rią dzie dzic twa kul tu ry w kra ju i za gra -
ni cą, by ły już wie lo krot nie opi sy wa ne na ła mach Prze glą du Po żar ni -
cze go – m.in. w ar ty ku le pt. „Po żar w mu zeum” au tor stwa Edy ty
Plich ty z grud nia 2017 r. Au tor ka szcze gó ło wo opi su je „In struk cję
przy go to wa nia zbio rów do ewa ku acji”, z uwzględ nie niem za sad
współ pra cy i spo so bów ra to wa nia zbio rów mu ze al nych przez stra -
ża ków i pra cow ni ków mu zeum. 

LUTY 2020 /50

HISTORIA I TRADYCJE

Pło nà ca
10 marca 1925 r., w poniedziałkowy ranek między 10.00 a 11.00, w Poznaniu

w dosłownym tego słowa znaczeniu zapłonęła sztuka. I nie był to pierwszy
w historii ani ostatni tego typu przypadek, który zbulwersował świat kultury. 

P

DANUTA JANAKIEWICZ-OLEKSY

Stra ża cy pod czas do ga sza nia po ża ru we wnątrz bu dyn ku w sa lo nie sztu ki w 1925 r. 
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Za bez pie cze nia mu ze ów i obiek tów za byt ko wych do ko nu je się
na pod sta wie prze pi sów do ty czą cych wy po sa że nia obiek tów
w urzą dze nia prze ciw po ża ro we, za rów no sy gna li za cyj ne, z mo ni to -
rin giem po ża ro wym, jak ga śni cze. Cał kiem wy so ko stoi or ga ni za cja
ochro ny prze ciw po ża ro wej. 

Mi mo wszyst ko zda rza się, że po peł nia my pod sta wo we błę dy.
Przy kła dem cho ciaż by po żar śre dnio wiecz nej ka te dry No tre -Da me
w Pa ry żu z 15 kwiet nia 2019 r., z któ rej na szczę ście uda ło się ura to -
wać cen ne re li kwie i za byt ki. 

In te re su ją ce fo to gra fie
W za so bach Na ro do we go Ar chi wum Cy fro we go znaj du je się jed -

na z cie kaw szych fo to gra fii do ku men tu ją ca ochro nę prze ciw po ża -
ro wą i pro wa dzo ne ćwi cze nia w oma wia nym za kre sie. Zo sta ła
wy ko na na w stycz niu 1930 r. w sie dzi bie Mu zeum Na ro do we go
w Kra ko wie. Ta do syć za baw na dzi siaj scen ka ro dza jo wa przed sta -
wia pro fe sjo nal ne ćwi cze nia mu ze al ni ków i stra ża ków, któ re mia ły
na uwa dze bez pie czeń stwo po ża ro we dzie dzic twa kul tu ro we -
go I poł. XX w. Dzi siaj jest rów nież jed nym ze stu opu bli ko wa nych
fo to gra fii do ku men tal nych, któ re za pre zen to wa ło Na ro do we Ar chi -
wum Cy fro we w swo im al bu mie pt. „100x100”, czy li sto zdjęć z okre -

su 20-le cia mię dzy wo jen ne go, na stu le cie od zy ska nia nie pod le -
gło ści. Więk szość z nich moż na by ło rów nież oglą dać w 2018 r. na fa -
ce bo oko wym pro fi lu NAC. Ochro nę prze ciw po ża ro wą w mu -
zeum II RP po lu bi ło po nad 500 in ter nau tów. 

Na fo to gra fii stra ża cy ochot ni cy, co po znać moż na po czap kach,
ćwi czą ga sze nie „Hoł du Pru skie go” Ja na Ma tej ki za po mo cą dwóch
li nii ga śni czych oraz jed nej ga śni cy. In ny stra żak przy stę pu je do zdej -
mo wa nia mniej sze go ob ra zu ze ścia ny, by ura to wać go przed dzia -
ła niem po ża ru. 

Danuta Janakiewicz-Oleksy jest pracownikiem 
Wydziału Dokumentacji Zbiorów Centralnego Muzeum 

Po˝arnictwa w Mysłowicach 
Literatura dost´pna u autorki

Na sa mym po cząt ku Wiel kie go Po stu
na no wo wsłu chu je my się w sło wa, któ re kie -
ru je do nas Je zus: „Gdzie jest twój skarb, tam
bę dzie i ser ce two je” (Mt 6, 21). Na sze ser ce

zmie rza za wsze w ja kimś kie run ku, dą ży ku cze muś, co uzna je za waż ne.
Je śli jed nak przy wią zu je się tyl ko do rze czy do cze snych, to wcze śniej czy
póź niej sta je się po pro stu ich nie wol ni kiem. Wy gląd ze wnętrz ny, pie nią -
dze, ka rie ra, wy ra fi no wa ne roz ryw ki to boż ki, któ re dziś na mi się po słu gu -
ją, któ re nas zwo dzą, do ma ga jąc się jed nak wcze śniej czy póź niej za pła ty.
Tyl ko wte dy, gdy ser ce czło wie ka przy wią zu je się do te go, co nie prze mi -
ja, od naj du je on sa me go sie bie i sta je się na praw dę wol ny. 

Wiel ki Post to wła śnie czas ła ski, słu żą cy uwol nie niu na sze go ser ca
od próż no ści i ży cia w mi ra żach kon sump cjo ni zmu. To czas le cze nia z uza -
leż nień, któ re nas zwo dzą. Jest to moż li we tyl ko wte dy, gdy na praw dę
zwró ci my się ku Ukrzy żo wa ne mu. Je zus na krzy żu jest bo wiem praw dzi -
wą bu so lą ży cia, kie ru ją cą nas ku nie bu. Ubó stwo krzy ża, mil cze nie Pa na,
Je go ogo ło ce nie z mi ło ści wska zu ją nam na po trze bę ży cia prost sze go,
wol ne go od zbyt nie go za bie ga nia o rze czy. Je zus z krzy ża uczy nas wiel -
kiej od wa gi wy rze cze nia. Obar cze ni cię ża ra mi ni gdy nie bę dzie my iść na -
przód. Mu si my uwol nić się od ma cek kon sump cjo ni zmu i wię zów
ego izmu. Je zus, któ ry na drze wie krzy ża pło nie mi ło ścią, wzy wa każ de go,
kto się do Nie go przy zna je, do ży cia roz pa lo ne go wia rą, nie gu bią ce go się
wśród po pio łów świa ta, ży cia, któ re pło nie mi ło ścią i nie wy ga sa w prze -
cięt no ści czy by le ja ko ści. 

Nie ma Wiel kie go Po stu, nie ma pięk na Wiel kiej No cy i nie ma praw dzi -
we go zmar twych wsta nia czło wie ka wraz z Je zu sem, je śli ser ce nie otwo -
rzy się na Bo ga. Na sze ser ce jest pięk ne, ale trze ba je pie lę gno wać.
Czło wiek sam nie jest w sta nie te go zro bić. Po trze bu je Bo ga. Tyl ko On jest
praw dzi wym prze wod ni kiem po ludz kim ser cu i le ka rzem, któ ry le czy je -
go głę bi ny. 

Post za czy na się nie zmien nie od po pio łu, ale na ko niec pro wa dzi nas
do ognia no cy pas chal nej, do od kry cia, że w gro bie cia ło Je zu sa nie sta je
się pro chem, lecz chwa leb ne zmar twych wsta je. Do ty czy to tak że nas, któ -
rzy je ste śmy pro chem. Je śli z na szy mi sła bo ścia mi wra ca my do Pa na, obie -
ra jąc dro gę mi ło ści, to zy sku je my ży cie, któ re ni gdy się nie koń czy. Ży cie,
któ re nie jest tyl ko po zor ną ra do ścią.

„Na wra caj cie się” – sły szy my z ust ka pła na zna czą ce go na sze gło wy po -
pio łem. Na wró ce nie to nie jest ni czym in nym niż od mia ną ser ca, prze my -
śle niem na no wo wła snych po staw. W Wiel kim Po ście nie cho dzi je dy nie
o asce zę dla cia ła, lecz o to, aby przez je go umar twie nie bar dziej skon cen -
tro wać się na wnę trzu.

Post to czas, kie dy zbli żam się do Nie go, pa mię tam o Nim, otwie ram
się na Nie go. To lek cja na słu chi wa nia te go, co Bóg chce mi szep nąć
na ucho. Prze mia na we wnętrz na to sed no prze ży wa nia Wiel kie go Po stu.
O na wró ce nie w tym cza sie prze cież cho dzi, o zmia nę spo so bu my śle nia,
skut ku ją cą prze mia ną ca łe go ży cia: te go ro dzin ne go, spo łecz ne go i za wo -
do we go. To czas szu ka nia praw dy o Bo gu i swo im ży cio wym po wo ła niu
do ży cia wiecz ne go.

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

Wielki Post 
– czas szukania
Boga i siebie

� SŁUŻBA I WIARA

sztu ka 

Ćwi cze nia stra ża ków i mu ze al ni ków w Mu zeum Na ro do wym w Kra ko wie w 1930 r.
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� W stro nę bez piecz nych po ża ro wo szkół: Ana li za mo de lo wa -
nia szyb ko ści ewa ku acji oraz prze miesz cza nia się uczniów pod -
czas ćwi czeń ewa ku acyj nych (To ward FireSafe Scho ols: Ana ly sis
of Mo del ling Spe ed and Spe ci fic Flow of Chil dren Du ring Eva cu -
ation Drills), Glenn N. Ha mil ton, Pa trick F. Len non, John O’Raw,
Fi re Tech no lo gy 56, 605-638

Au to rzy tek stu, pra cow ni cy na uko wi In sty tu tu Tech no lo gii w Let -
ter ken ny (Ir lan dia), prze pro wa dzi li dwa na ście eks pe ry men tów ewa -
ku acyj nych w czte rech szko łach hrab stwa Do ne gal. Pod czas
pierw sze go z nich ucznio wie, ich ro dzi ce oraz per so nel szko ły wie -
dzie li o ba da niach, a pod czas po zo sta łych wie dzę o nich mie li tyl ko
dy rek to rzy szkół i pra cow ni cy se kre ta ria tu. Opra co wa nie wska zu je
na róż ni ce pa ra me trów ewa ku acyj nych w za leż no ści od wie ku osób
opusz cza ją cych obiekt. Aby uzy skać wia ry god ne wy ni ki eks pe ry -
men tów, na ukow cy wspie ra li się wcze śniej opra co wa ny mi mo de la -
mi pla no wa nia ewa ku acji dla do ro słych i od nie śli je do swo ich
wy ni ków. Róż ni ce, na ja kie zwró co no uwa gę, to m.in. „ob ję tość dziec -
ka” (po wierzch nia, ja ką zaj mu je ma ły czło wiek), stre fa in tym na
(pod uwa gę wzię to od le głość po szcze gól nych osób od sie bie) – dzie -
ci ma ją zmniej szo ne gra ni ce stre fy in tym nej i swo bod nie funk cjo nu -
ją w więk szej gru pie na mniej szej po wierzch ni, tak że w cza sie ewa-
ku acji. 

Pod czas sy mu lo wa nych eks pe ry men tów ewa ku acyj nych ba da no
za leż ność po mię dzy szyb ko ścią prze miesz cza nia się uczniów i cza -
sem, w ja kim opusz cza ją bu dy nek szkol ny a czyn ni ka mi ta ki mi jak:
wiek, lo ka li za cja pier wot na osób ewa ku owa nych (pię tro, par ter), li -
der gru py ewa ku owa nej (do ro sły czy uczeń), lo ka li za cja kla sy w ko -
ry ta rzu (na po cząt ku, na koń cu). Ob ser wo wa no rów nież na tę że nie
prze pły wu i licz bę osób przy drzwiach ewa ku acyj nych. 

Ko lej ne ba da nia na le ża ło by prze pro wa dzić w mniej kon tro lo wa -
nych lo ka li za cjach lub gru pach dzie ci mniej zso cja li zo wa nych niż
w szko le, a w koń cu znaj du ją cych się pod opie ką do ro słych, ale nie
na uczy cie li, tyl ko człon ków ro dzi ny. 

� Me to do lo gia sza co wa nia zdol no ści szwedz kich stra ża ków
do ra to wa nia ży cia ludz kie go z po ża rów bu dyn ków miesz kal -
nych (Me asu ring the Ca pa bi li ties of the Swe dish Fi re Se rvi ce to 
Sa ve Li ves in Re si den tial Fi res), Mar cus Ru ne fors, Fire Techno-
logy, 56, 2020, 583-603

W ja ki spo sób re ali za cja przez służ by ra tow ni cze po szcze gól nych
czyn no ści pod czas po ża ru sta no wi o koń co wym efek cie ra tow ni -
czym? Obec nie w nie wiel kim stop niu zbie ra się da ne na ten te mat,
a są one przy dat ne. Dla te go też in ży nie ro wie z Za kła du In ży nie rii Bez -
pie czeń stwa Po ża ro we go w Szwe cji po sta no wi li wy peł nić ist nie ją cą
lu kę i spraw dzić, jak pro wa dzo ne w 2017 r. dzia ła nia ra tow ni cze ko -
re lo wa ły z ura to wa niem za gro żo ne go w po ża rze ży cia ludz kie go. 

Na ukow cy po zy ski wa li da ne do ba dań z in for ma cji z dzia łań ra -
tow ni czych oraz wy wia dów prze pro wa dzo nych już po za koń cze niu
ak cji. Sta ty sty ka ukształ to wa ła się na stę pu ją co: 51 po szko do wa nych
ura to wa no z po ża rów, 88 osób po nio sło śmierć. Stwier dzo no, że ist -
nie je moż li wość zmniej sze nia dru giej z liczb. 

PRZEGLĄD PRASY
ZAGRANICZNEJ

Ko niecz ne by ło wpro wa dze nie zmien nych do ba dań, ta kich jak
m.in. oso ba zgła sza ją ca (po szko do wa ny, są siad, oso ba po stron na),
spo sób pro wa dze nia dzia łań (na ze wnątrz bu dyn ku, we wnątrz bu -
dyn ku), miej sce po wsta nia po ża ru, czas do jaz du do zda rze nia.
Na pod sta wie uzy ska nych wy ni ków au to rzy stwo rzy li me to do lo gię,
dzię ki któ rej by li w sta nie ob li czyć praw do po do bień stwo prze pro -
wa dze nia po myśl nych dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych. Po wsta ła
w ten spo sób peł na me to dy ka ba da nia re la cji po mię dzy ra to wa niem
ży cia a sy tu acją po ża ro wą i jej kon se kwen cja mi. Au to rzy pod kre śla -
ją rów nież, że po dob ną me to do lo gię na le ża ło by roz sze rzać i opra co -
wać ją tak że dla miej sco wych za gro żeń.

� Czy czę sto tli wość i za sięg wy stę po wa nia wiel ko po wierzch -
nio wych po ża rów ro ślin no ści wzro śnie w przy szło ści? Sys te mo -
we po dej ście do kli ma tu, po ża ru, pa li wa i czyn ni ków ludz kich
(Will Land sca pe Fi re In cre ase in the Fu tu re? A Sys tems Ap pro ach to
Cli ma te, Fi re, Fu el, and Hu man Dri vers), Ka rin L. Ri ley, A. Park Wil -
liams, Shawn P. Urban ski, Da vid E. Cal kin, Ka ren C. Short, Chri -
sto pher D. O’Con nor, Cur rent Pol lu tion Re port, https://doi.
org/10.1007/s40726 -019-0103-6

Przed sta wio ne w ar ty ku le wy ni ki ba dań ob ra zu ją za leż no ści
i zmien ne de ter mi nu ją ce wy stą pie nie wiel ko po wierzch nio wych po -
ża rów ro ślin no ści, któ rym w ostat nim cza sie tak wie le uwa gi po świę -
ca się w pra sie czy te le wi zji. Au to rzy tek stu, pod cho dząc ana li tycz nie
do po ru sza ne go pro ble mu po ża rów ro ślin no ści, ze sta wi li ze so bą ta -
kie czyn ni ki, jak: zmie nia ją cy się kli mat, wy ko rzy sta nie pa liw ko pal -
nych, urba ni za cja co raz więk szych po wierzch ni te re nów wcze śniej
bę dą cych dzi ki mi, po ro śnię ty mi ro ślin no ścią, wa run ki po go do we czy
ga tun ki ro ślin no ści sprzy ja ją ce roz wo jo wi po ża ru oraz wy stę po wa -
nie po ża rów na prze strze ni dzie jów. Wspo mnia ne czyn ni ki ana li zo -
wa no w róż nych kon fi gu ra cjach, w za leż no ści od epo ki czy na wet
ery. Dzię ki te mu moż na by ło stwier dzić, co w da nym okre sie hi sto -
rycz nym de cy do wa ło o wy stą pie niu po ża ru w kon kret nych re gio -
nach świa ta. 

W ma te ria le moż na zna leźć po twier dzo ne na uko wo in for ma cje
wska zu ją ce na swo istą ewo lu cję wy stę po wa nia po ża rów wiel ko po -
wierzch nio wych, ale tak że, co cie ka we i nie po pu lar ne, da ne wska zu -
ją ce, że dwie ostat nie de ka dy dzie jów świa ta to de fac to od no to wa ny
spa dek rocz nie tra wio nej po ża ra mi po wierzch ni zie mi (uwzględ -
niając wszyst kie wy stę pu ją ce na zie mi po ża ry). Co wię cej, w tym
przy pad ku wpływ na mniej szą rocz nie wy pa lo ną przez po żar po -
wierzch nię ma za go spo da ro wa nie are ałów kon ty nen tu afry kań skie -
go pod upra wy i zmia ny so cjo eko no micz ne w tym re gio nie. 

Au to rzy pod ję li pró bę wska za nia, jak na prze strze ni ty się cy lat, za -
czy na jąc od cza sów sprzed Ho mo sa piens, zmie nia ło się wy stę po wa -
nie te go ży wio łu na świe cie i jak to zja wi sko bę dzie wy glą da ło
w nad cho dzą cych dzie się cio le ciach. Wbrew po wszech nie roz po -
wszech nia nym in for ma cjom od po wiedź wca le nie oka zu je się ta ka
oczy wi sta. 

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
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STRAŻ NA ZNACZKACH

Moda na numer

Portal gov. pl jest głównym serwisem polskiego
rządu – centralną bramą do cyfrowych informacji i usług państwa,
tworzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z całą
administracją publiczną. Zawiera materiały informacyjne, prasowe
oraz multimedia, a docelowo będzie pełnił również funkcję katalogu
wszystkich usług, informacji i podmiotów administracji publicznej.

Projekt budowy i rozwoju portalu gov.pl wychodzi naprzeciw
potrzebom obywateli, którzy oczekują łatwo dostępnej informacji
w kanałach cyfrowych. Gov.pl udostępni ją połączoną w spójny
i wygodny w obsłudze system informacyjny. Stworzony portal
stanowi rdzeń, na którym będzie się opierała rozwijająca się 
polska e-administracja. 

Jednoznaczna i spójna identyfikacja treści publikowanych przez
administrację rządową ułatwi odbiorcom rozpoznanie treści lub usług
wiarygodnych, pochodzących bezpośrednio z pewnego źródła, jakim są
podmioty administracji. Jest to istotne w szczególności dla osób, które
rzadziej korzystają z Internetu i mogą mieć trudności w odróżnieniu 
np. darmowej usługi świadczonej przez państwo od podobnej płatnej

„Przedstawiona publikacja
stanowi opis istotnych
elementów społeczno-
-humanistycznych aspektów
kształtowania
bezpieczeństwa – poddano
w niej analizie proces
komunikowania społecznego.
Uwzględniono uniwersalizm
podejść do potrzeb
społecznych. 

Kontekst komunikowania
medialnego wyrażający się
w skutecznej współpracy
służb ratowniczych ze
społeczeństwem omówiono

na przykładzie działalności Państwowej Straży Pożarnej. Zagadnienia
związane z kształtowaniem bezpieczeństwa przez wdrażanie różnych form
edukacyjnych również zaprezentowano na przykładzie tej formacji. 

W monografii przedstawiono istotę komunikowania społecznego, które
pełni ważną funkcję w procesie kształtowania bezpieczeństwa
indywidualnego i zbiorowego. Wymiana informacji pomiędzy służbami
ratowniczymi a społeczeństwem przybiera formę dialogu społecznego.
Wykazano, że dialog społeczny przyczynia się do minimalizowania zagrożeń
oraz do wzrostu odporności społecznej”. [ze wstępu]

A. Majkowska, I. Grabowska-Lepczak, M. Wojakowska, Wpływ
komunikacji społecznej i medialnej na kształtowanie bezpieczeństwa,
SGSP, Warszawa 2019.

Idea jednolitego numeru telefonu alarmowego (Emergency
Service 112) rozszerza się w Europie i wcielana jest w życie przez
poszczególne państwa. Uregulowaniom prawnym i technicznym
towarzyszy szeroko zakrojona akcja informacyjna w społeczeństwie
(m.in. przy okazji Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego,
obchodzonego 11 lutego), upowszechniana często przez znaczek
lub stempel pocztowy. Przykładem mogą być znaczki Węgier
(wyd. 23 kwietnia 2004 r.) lub Republiki Mołdawii 
(wyd. 3 stycznia 2019 r.).

Ma ciej Sa wo ni

Wszystko dla obywatela

usługi oferowanej przez podmioty komercyjne. 
Największym atutem serwisu jest możliwość dotarcia do dowolnej

informacji lub usługi z jednego punktu startowego – strony
www.gov.pl. Pozwala to obywatelom i przedsiębiorcom korzystać
z pełnej oferty państwa. Pełna i dostępna informacja o usługach
i informacjach, które świadczy państwo dla obywateli i przedsiębiorców,
w istotnym stopniu wspiera rozwój nowoczesnego społeczeństwa
informacyjnego.
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