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Marzec ze wzgl´du na obchodzone w tym miesiàcu Êwi´to kojarzy si´
z kobiecoÊcià. KobiecoÊç to nie tylko łagodnoÊç czy wra˝liwoÊç, 
to tak˝e siła umysłu i charakteru, profesjonalizm, wysokie kompetencje,
równie˝ w zawodach kojarzonych jako m´skie. W marcowym numerze
„Przeglàdu Po˝arniczego” chcielibyÊmy pokazaç potencjał tkwiàcy
w kobietach zwiàzanych z PSP, dlatego to one niemal w stu procentach
stworzyły to wydanie czasopisma – wyjàtkiem sà tylko dwaj panowie
prowadzàcy stałe rubryki: ks. kapelan Jan Krynicki oraz Maciej Sawoni.

Joanna Kasiƒska pisze o projektowaniu systemów sygnalizacji
po˝arowej. Ze wzgl´du na to, ˝e w Polsce brakuje obligatoryjnego
standardu w tym zakresie, projektanci posiłkujà si´ specyfikacjà PKN 
lub wytycznymi SITP. Jakie sà mi´dzy nimi ró˝nice? To zagadnienie
analizuje autorka artykułu.

Kwestie zabezpieczenia po˝arowego metra znajdujà si´ w centrum
zainteresowania Izy Trzeciak, która przedstawia specyficzne dla tego 
typu obiektów przepisy techniczno-budowlane i przeciwpo˝arowe. 
Z kolei Renata Golly pokazuje niejako genez´ ich powstania. 
W 1987 r. w londyƒskim metrze doszło do tragicznego w skutkach
po˝aru – zgin´ło 31 osób, a 100 zostało poszkodowanych. Analiza
bł´dów, które wówczas popełniono, doprowadziła do stworzenia
przepisów przeciwpo˝arowych specjalnie dla linii metra.

Bycie dobrym dowódcà to prawdziwa sztuka. Trzeba zachowaç
równowag´ mi´dzy wspieraniem podwładnych a ich dyscyplinowaniem,
a do tego jeszcze sprawnie osiàgaç cele formacji. Niejednokrotnie
przypomina to przewodzenie armii podczas wojny – dlatego warto
przeczytaç tekst Anny Cedro ukazujàcy sztuk´ dowodzenia według
staro˝ytnego chiƒskiego m´drca.

W dziale „Prawo w słu˝bie” pojawiły si´ dwa artykuły: pierwszy z nich
porusza temat skarg dotyczàcych działalnoÊci kontrolno-rozpoznawczej,
drugi – bud˝etu w PSP. Ariadna Koniuch pisze o trudnoÊciach, z którymi
zmagajà si´ odpowiadajàcy na skargi i sposobach na poradzenie sobie
z nimi. Emilia Klim przybli˝a osobom niezaznajomionym z ksi´gowoÊcià
i sprawami finansowymi zasady klasyfikacji bud˝etowej oraz kontroli
dokumentów finansowych. Zetknà si´ z nimi np. funkcjonariusze PSP
dokonujàcy zakupów dla swoich jednostek.

Zach´camy do lektury!



Tegoroczne ˝yczenia Êwiàteczne przyszło mi składaç w czasie trudnym.

Nie mo˝na si´ poddawaç. Naszym powołaniem jest nieÊç innym pomoc 

w potrzebie. Tym razem sprawdzamy si´ na polu walki z groênà chorobà. 

A jednak Zmartwychwstanie pozostaje czasem szczególnym, czasem nadziei.

Zatem z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Wielkanocnych ˝ycz´ Paƒstwu 

wszelkiego dobra, radoÊci, ciepłej domowej atmosfery. 

Niech ten wyjàtkowy, Êwiàteczny czas b´dzie dla nas wszystkich 

êródłem siły, optymizmu, wzajemnej ˝yczliwoÊci i wszelkiego dobra. 

Bo, jak wskazuje historia, dobro zawsze zwyci´˝a.

Serdeczne ˝yczenia pragn´ skierowaç równie˝ do Paƒstwa najbli˝szych. 

st. bryg. Andrzej BARTKOWIAK

Komendant Główny PSP

Wielkanoc 2020 r.

KOMENDANT GŁÓWNY
PA¡STWOWEJ STRA˚Y PO˚ARNEJ

Stra˝acy i Pracownicy
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, 
Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych, 
Jednostek Ochrony Przeciwpo˝arowej, 
Weterani Słu˝by Po˝arniczej
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Od kilku tygodni wszyscy zmagamy si´ z ogromnym zagro˝eniem wywołanym
rozszerzajàcà si´ epidemià. JesteÊcie na pierwszej linii walki o zdrowie i bezpieczeƒstwo
Polaków. To w Waszych r´kach znajduje si´ ˝ycie naszych rodziców, dziadków i sàsiadów.
W przeciwieƒstwie do wi´kszoÊci społeczeƒstwa nie mo˝ecie zostaç w domu. JesteÊcie cały
czas na słu˝bie. Bardzo Wam za to dzi´kuj´.

Charakter Waszej pracy jeszcze bardziej ni˝ zwykle wpływa na ˝ycie Waszych bliskich.
Wiem, ˝e wspierajà Was ka˝dego dnia. Sà w chwilach trudnych, dzielà troski i zm´czenie.
Pod Waszà nieobecnoÊç przejmujà ci´˝ar domowych obowiàzków. Szczególne
podzi´kowania kieruj´ tak˝e do Nich.

Wszystkim Paƒstwu – Funkcjonariuszkom, Funkcjonariuszom i Pracownikom Cywilnym
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Druhnom i Druhom z Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych oraz
Waszym rodzinom – ˝ycz´, aby nadchodzàce Âwi´ta Wielkiej Nocy dodały siły i otuchy
w tym trudnym czasie. Wszystkiego dobrego!

Mariusz Kamiƒski

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji

Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze,
Pracownicy Cywilni Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
Druhny i Druhowie Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych,

Minister
Spraw Wewn´trznych 
i Administracji

Mariusz Kamiƒski



MARZEC  2020 /6

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

M inister Mariusz Kamiński powołał 6 marca st. bryg.
Krzysztofa Hejduka na stanowisko zastępcy komendanta

głównego Państwowej Straży Pożarnej. W uroczystości wziął

udział komendant główny PSP st. bryg. Andrzej Bartkowiak.
St. bryg. Krzysztof Hejduk urodził się

2 marca 1971 r. w Łodzi. Ukończył Szkołę Chorążych Pożarnictwa
w Poznaniu z tytułem
technik pożarnictwa oraz
studia magisterskie
z ekonomii na Uniwersytecie
Łódzkim.

Służbę w Straży Pożarnej
rozpoczął w 1992 r. jako
dowódca zastępu
w Komendzie Rejonowej
PSP w Łodzi. Następnie
służył w Komendzie
Wojewódzkiej PSP w Łodzi,
gdzie m.in. pełnił funkcję
zastępcy komendanta
wojewódzkiego PSP 
oraz był pełniącym
obowiązki komendanta
wojewódzkiego PSP.
W latach 2007-2008
oraz 2016-2018 sprawował
funkcję zastępcy
komendanta głównego PSP.

MSWiA

Komendant główny PSP podpisał
13 marca porozumienie z Centrum

Badań Kosmicznych Polskiej Akademii
Nauk, reprezentowanym przez prof. dr hab.
Iwonę Stanisławską. Dotyczy ono
współpracy Państwowej Straży Pożarnej
i Centrum Badań Kosmicznych PAN
w zakresie zwiększenia efektywności
działań ratowniczych przez wykorzystanie

zobrazowań satelitarnych, lotniczych lub
pozyskiwanych za pomocą bezzałogowych
statków powietrznych (BSP).

Podpisane porozumienie jest wyrazem
woli współpracy w zakresie kompetencji
obu instytucji, które będą współdziałały
na rzecz rozwoju narzędzi
geoinformatycznych oraz sposobów 
ich wdrożenia na potrzeby ratownictwa

i zarządzania kryzysowego. Dokument
przewiduje wsparcie eksperckie Centrum
Informacji Kryzysowej CBK PAN w zakresie
pozyskiwania, przetwarzania i analizy
zobrazowań satelitarnych, lotniczych
i pozyskiwanych za pomocą BSP oraz
innych informacji przestrzennych
w przypadku działań Państwowej Straży
Pożarnej w kraju i poza jego granicami. 

Ponadto obie instytucje będą
współpracowały w zakresie budowy
i wdrażania na potrzeby ratownictwa
i zarządzania kryzysowego narzędzi
geoinformatycznych służących
pozyskiwaniu, przetwarzaniu i analizie
szeroko rozumianej informacji
przestrzennej oraz rozwojowi
kompetencji funkcjonariuszy
i pracowników PSP w tym zakresie.

Z uwagi na zagrożenie
epidemiologiczne w Polsce porozumienie
zostało podpisane w trybie obiegowym.
Spotkanie komendanta głównego PSP
z dyrektor CBK PAN planowane jest
w terminie późniejszym.

KCKRiOL KG PSP

Nowy zast´pca komendanta głównego PSP

Współpraca PSP z CBK PAN
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COVID-19 objawia się najczęściej
gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami
mięśni i zmęczeniem. Ciężki przebieg
choroby występuje u około 15-20% osób.
Do zgonów dochodzi u 2-3% chorych.
Za ognisko koronawirusa uznano miasto
Wuhan w środkowych Chinach. Przyjmuje
się, że pierwszym pacjentem chorym

na COVID-19 był 55-letni Chińczyk
z prowincji Hubei, który zachorował
w listopadzie 2019 r. Do 24 marca 
tego roku w Państwie Środka
zachorowało 81 171 osób, a zmarło 3277.
Wirus dotarł do 196 krajów i terytoriów
na całym świecie. W Europie najdotkliwiej
odczuły go Włochy – zachorowało 63 927
osób, z których 6077 nie przeżyło. 

Na granicy i nie tylko
W Polsce z SARS-Cov-2 toczą bój rząd

i samorządy, a także służby medyczne
i mundurowe, w tym funkcjonariusze
z PSP, którzy pomagają innym służbom
i instytucjom. Strażacy pracują m.in.
na przejściach granicznych. Do ich zadań
należy: pomiar temperatury ciała
podróżnych, konsultacja z właściwym
terytorialnie inspektorem sanitarnym 
oraz zapewnienie części zaplecza
logistycznego. Ratownicy zabezpieczają
też namioty, które zostały rozstawione
przez straż przy szpitalach, pełniące
funkcję izb przyjęć. 

Przykładowo 22 marca w 46 punktach

kontrolnych służbę pełniło 296 strażaków,
którzy zmierzyli temperaturę ciała 14 587
podróżnym. W namiotach PSP
przy szpitalach działało 155 polowych izb
przyjęć, w których pełniło służbę
265 strażaków. Warto podkreślić, że
funkcjonariusze uczestniczyli też 
w 62 zdarzeniach, polegających

na dowożeniu osobom objętym
kwarantanną żywności oraz
dystrybucji środków ochrony
i dezynfekcji. Od 9 do 23 marca
ponad 4 tys. strażaków 
w 65 punktach granicznych
skontrolowało temperaturę ciała
u 430 tys. podróżnych. 

Codziennie odbywały się
wideokonferencje kadry
kierowniczej PSP.
Uczestniczyli w nich szef
PSP st. bryg. Andrzej
Bartkowiak,

komendanci wojewódzcy
i komendanci szkół PSP.
Omawiane były m.in. bieżące
działania walki z SARS-Cov-2
w zakresie logistycznym
i finansowym. Podczas narad
komendant główny zwracał
uwagę, aby jednym
z priorytetów był reżim sanitarny
JRG podczas działań ratowniczych
i pomocniczych. 

Sprzęt medyczny i środki finansowe
Warto podkreślić, że 19 marca

komendant główny PSP zadeklarował
bezpłatne przekazanie do urzędów
wojewódzkich 157 pneumatycznych
respiratorów transportowych, które
stanowiły wyposażenie straży.

Szef PSP zawnioskował 
o 22,6 mln zł dofinansowania na walkę
z koronawirusem z rezerwy celowej
budżetu państwa na przeciwdziałanie
i usuwanie skutków klęsk
żywiołowych – 19,8 mln zł na potrzeby
komend wojewódzkich oraz 2,8 mln zł

na potrzeby KG PSP i szkół PSP. 
W marcu Biuro Logistyki KG PSP

pozyskało z Agencji Rezerw
Materiałowych 1000 maseczek
ochronnych typu FFP 3 oraz kupiło 
za 1,1 mln zł sprzęt ochrony
indywidualnej, w tym 200 ubrań
ochronnych z maseczkami, goglami oraz
rękawiczkami, 5000 ubrań ochronnych
typu 5B, 1000 maseczek jednorazowych
chirurgicznych, 16 300 par rękawiczek
lateksowych oraz 7000 l płynu
dezynfekującego. 

W tych trudnych czasach PSP
uruchomiło też wsparcie psychologiczne
dla strażaków, pracowników cywilnych
PSP oraz ich rodzin. Konsultacje odbywają
się telefonicznie lub przez Internet. 

Informacje o działaniach
Komenda Główna PSP udostępniła też

mapę online: https://arcg. is/1WCiaH,
prezentującą działania PSP w walce
z COVID-19. Można zobaczyć na niej
codzienne raporty przekazywane
do Stanowiska Kierowania KG PSP, m.in.

z działań na przejściach granicznych
i przy polowych izbach przyjęć. Aplikacja
została opracowana w Krajowym Centrum
Koordynacji Ratownictwa i Ochrony
Ludności i opublikowana na stronach
internetowych jednostek organizacyjnych
PSP. 

Do walki z koronawirusem włączyły się
także ochotnicze straże pożarne.
Druhowie pomagają osobom starszym
lub objętym kwarantanną. Dostarczają im
żywność, lekarstwa i środki
dezynfekujące. 

opr. na podstawie materiałów ze strony internetowej
PSP i statystyk z www.worldometers.info/coronavirus

red. PP
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Walka PSP z koronawirusem
Pod koniec 2019 r. w Chinach pojawił się wirus SARS-Cov-2, który wywołuje
chorobę COVID-19. Do 24 marca tego roku na świecie zakaziło się nim
382 943 ludzi. 102 522 z nich wyzdrowiało, a 16 585 zmarło. W Polsce
odnotowano 766 zakażeń, dziewięć osób nie przeżyło. Z koronawirusem
walczą m.in. strażacy z PSP i druhowie z OSP. 
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zień Ko biet to świę to, któ re ma swo je po cząt ki w sta ro żyt -
nym Rzy mie. Po pa dło w za po mnie nie na set ki lat, a od ro dzi -
ło się na fa li ru chów eman cy pa cyj nych z prze ło mu

XIX i XX w. Świę tem ofi cjal nym, sta no wio nym pań stwo wo, sta ło się
głów nie w kra jach ko mu ni stycz nych. I po nich po zo sta ło, rów nież
w Pol sce.

Mi mo ofi cjal no ści prze bieg te go świę ta nie rzad ko miał uwła cza ją -
cy ko bie tom cha rak ter, co z jed nej stro ny by ło po wo do wa ne pom pa -
tycz ną nie szcze ro ścią ob cho dów, a z dru giej wy jąt ko wo nie for-

tun ny mi do dat ka mi – jak ofi cjal ne pre zen ty, któ rych od biór na le ża ło
po kwi to wać. Jed nak 8 mar ca utrwa lił się w kul tu rze i oby cza jo wo ści
ja ko świę to ko biet. Wiel ko pol scy stra ża cy już po raz pią ty ob cho dzi li
je w spo sób cie ka wy i ory gi nal ny, or ga ni zu jąc jed no dnio wą ak cję edu -
ka cyj ną skie ro wa ną wy łącz nie do pań. Świę to 8 mar ca to do sko na ła
oka zja, by ze rwać z co dzien ną ru ty ną, pod jąć nie ty po we dzia ła nia
i po znać bli żej za wód stra ża ka. Co naj waż niej sze, na by te przy oka zji
umie jęt no ści da się wy ko rzy stać w ra zie po trze by w ży ciu co dzien -
nym, mo gę one wręcz ura to wać ży cie.

War to zwró cić uwa gę, że w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej istnieją
dwie gru py za wo do we: funk cjo na riu sze i pra cow ni cy cy wil ni.
Wśród 30 240 funk cjo na riu szy jest 1205 ko biet. Są za tem w zde cy do -
wa nej mniej szo ści. Za to w kor pu sie cy wil nym pro por cja wy glą da ina -
czej, gdyż na 1950 pra cow ni ków 1382 to ko bie ty. Za tem w PSP słu ży
i pra cu je 2500 ko biet. 

Z za wo dem stra ża ka w naj bar dziej pod sta wo wym wy obra że niu
ogra ni czo ny kon takt ma ją zwłasz cza ko bie ty pra cu ją ce na sta no wi -
skach cy wil nych. To pa ra doks, że funk cjo nu jąc w tej for ma cji, zna jąc
stra żac kie pro ble my, ze wzglę du na wy ko ny wa nie za dań w wą skich
spe cja li za cjach prak tycz nie nie ma ją oka zji prze ko nać się oso bi ście,
czym w isto cie za wód stra ża ka jest w prak ty ce. Dla nich tym bar dziej
uczest nic two w wiel ko pol skiej ak cji edu ka cyj nej jest po sze rza ją cym
per spek ty wę i od świe ża ją cym do świad cze niem. 

Ak cja edu ka cyj na
W so bo tę 7 mar ca od by ła się pią ta edy cja stra żac kie go wiel ko pol -

skie go Dnia Ko biet. Or ga ni za to ra mi by li stra ża cy z Ko men dy Wo je -
wódz kiej oraz Miej skiej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Po zna niu.
W tym ro ku ak cja od by ła się te re nie Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej
nr 2, miesz czą cej się w pięk nym, za byt ko wym bu dyn ku z 1908 r.

Po uro czy stym otwar ciu uczest nicz ki za po zna no z za sa da mi bez -
pie czeń stwa oraz prze pro wa dzo no krót ki in struk taż ob słu gi po szcze -
gól nych sta no wisk. Na stęp nie zo sta ły po dzie lo ne na mniej sze gru py
i przy dzie lo no im in struk to rów. 

Za kres za jęć teo re tycz nych i prak tycz nych obec nej edy cji przed -
sta wia my w ram ce. Moż na z nie go do wol nie ko rzy stać we wła snych
ini cja ty wach, a tak że roz sze rzać lub zmie niać, za leż nie od po sia da nej
wie dzy czy moż li wo ści lo ka lo wo -sprzę to wych czy po trzeb. 

Pod czas ćwi czeń w wa run kach zbli żo nych do rze czy wi stych
uczest nicz ki po zna wa ły pod sta wo we za sa dy bez pie czeń stwa, ra dze -
nia so bie ze stre sem w sy tu acjach za gro że nia oraz udzie le nia po mo -
cy oso bie po szko do wa nej. Przy ję ta zo sta ła oczy wi ście for mu ła
za ba wy, jed nak efek ty tych ak tyw no ści mo gły by mieć wiel kie zna cze -
nie w po waż nych sy tu acjach. Wy pad ki ko mu ni ka cyj ne nie są rzad ko -
ścią i każ dy z nas wi dział je kil ka ra zy w ży ciu. W za ci szu do mo we go
ogni ska rów nież po ja wia ją się za gro że nia i za że gna nie ta kie go kry zy -
su rę ko ma pa ni do mu by ło by nie oce nio ne.

Na za koń cze nie spo tka nia pa nie wy peł nia ły an kie tę, w któ rej m.in.
oce nia ły po ziom or ga ni za cji szko le nia, przy dat ność, do bór te ma tów
oraz pro po no wa ły tre ści me ry to rycz ne, któ re war to uwzględ nić w ko -
lej nych spo tka niach. Każ da z uczest ni czek do ce ni ła trud pra cow ni -
ków ko mend wło żo ny w za pew nie nie naj wyż sze go po zio mu
or ga ni za cji te go wy da rze nia. Tym, co zro bi ło naj więk sze wra że nie
na uczest nicz kach, był bli ski kon takt z za gro że niem – zbli że nie się
do ognia, po ru sza nie w wa run kach peł ne go za dy mie nia, sy mu lo wa -
ny udział w wy pad ku ko mu ni ka cyj nym oraz – naj waż niej sza dla pań
kwe stia – udzie la nie pierw szej po mo cy w re ali stycz nych wa run kach. 
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ

EMI LIA PA ŁU BIC KA -FLOR CZAK Stra ̋ ac kie
Wielkopolscy strażacy mają oryginalny sposób na obchodzenie 

Dnia Kobiet, z rysem charakterystycznym zarówno dla płci, jak i dla zawodu.
Już po raz piąty zorganizowali akcję edukacyjną „Kobieta Potrafi”.
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Na za koń cze nie spo tka nia wszyst kie uczest nicz ki otrzy ma ły cer ty -
fi ka ty oraz zo bo wią zu ją cy ty tuł Am ba sa dor ki Bez pie czeń stwa.

Ko lej na edy cja ak cji „Ko bie ta Po tra fi” z pew no ścią przy nie sie no we
ory gi nal ne wy zwa nia. W do tych cza so wych pię ciu edy cjach wy ko rzy -
sta no po ten cjał po szcze gól nych jed no stek ra tow ni czo -ga śni czych
PSP na te re nie Po zna nia. Pa nie zmie rzy ły się z ko mo rą dy mo wą
w JRG 6, te sto wa ły cięż ki sprzęt hy drau licz ny prze zna czo ny do ra to -
wa nia osób po szko do wa nych z po jaz du, mu sia ły rów nież wy ka zać się
nie zwy kłą pre cy zją, prze no sząc jaj ko z zie mi na stół za po mo cą roz -
pie ra cza. Pod czas jed nej z ak cji wy jąt ko wą atrak cją by ło sta no wi sko

Spe cja li stycz nej Gru py Po szu ki waw czo -Ra tow ni czej z JRG 4 w Po zna -
niu, na któ rym pa nie pra co wa ły z psa mi po szu ki waw czy mi. W ko lej -
nej edy cji mia ły moż li wość po zna nia je dy nej w Po zna niu Sa li Tra dy cji
Po znań skie go Po żar nic twa, w któ rej znaj du je się zbiór stra żac kich re -
kwi zy tów. In nym ra zem na za koń cze nie dla od waż nych Spe cja li stycz -
na Gru pa Ra tow nic twa Wy so ko ścio we go JRG 5 przy go to wa ła ty rol kę.
Z ko lei w Sa li Edu ka cji Ra tow ni czej „Ognik” w JRG 7 moż na by ło po -
znać nie bez pie czeń stwa cza ją ce się w na szym naj bliż szym oto cze niu
za spra wą mo bil nych sy mu la to rów za gro żeń po ża ro wych oraz in nych
ele men tów wy po sa że nia sa li.

Na za chę tę
Za chę ca my do or ga ni za cji te go ty pu ak cji edu ka cyj nych na te re -

nie wła snych jed no stek. Za ję cia przy no szą sa tys fak cję za rów no
uczest ni kom, jak i or ga ni za to rom. Trud no po wie dzieć, któ re z przy -
go to wa nych sta no wisk cie szy się naj więk szym za in te re so wa niem.
Sta ły i waż ny punkt pro gra mu to na pew no udzie la nie pierw szej 

po mo cy przed me dycz nej oraz na uka wła ści we go dzia ła nia w ra zie
po wsta nia po ża ru. 

Za in te re so wa nie pią tą edy cją ak cji po ka za ło, jak bar dzo po trzeb -
ne jest ta kie przed się wzię cie. Jej po wo dze nie prze szło naj śmiel sze
ocze ki wa nia or ga ni za to rów. Li stę z za pi sa mi trze ba by ło za mknąć już
po czte rech dniach, gdyż ze wzglę dów or ga ni za cyj nych li mit uczest -
ni czek wy no sił 50 osób. W tym ro ku do Po zna nia przy je cha ły pa nie
nie tyl ko z ca łej Wiel ko pol ski, ale tak że z te re nu wo je wódz twa ku jaw -
sko -po mor skie go. Świad czy to o istot nym na tu ral nym za po trze bo wa -
niu szko le nio wym. War to więc upo wszech nić te dzia ła nia rów nież
w in nych wo je wódz twach. Fre kwen cja z pew no ścią bę dzie du ża.

Emilia Pałubicka-Florczak jest koordynatorkà ds. prewencji społecznej
w województwie wielkopolskim
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wy zwa nia tyl ko dla paƒ

Za da nia uczest ni czek
Szko le nie pro wa dzo no na sze ściu sta no wiskach, do któ rych

przy pi sa ne by ły po szcze gól ne za da nia teo re tycz ne i prak tycz ne. 
Sta no wi sko nr 1:

� wy pad ki ko mu ni ka cyj ne: zgła sza nie służb, oce na sta nu po szko -
do wa ne go, ewa ku acja po szko do wa ne go z po jaz du, po dej ście
do po jaz du z ga śni cą (za sa dy ga sze nia);
� gra zręcz no ścio wa przy uży ciu na rzę dzia hy drau licz ne go;
� za po trze bo wa nie: te ren ze wnętrz ny JRG, sa mo chód oso bo wy,
ze staw PSP R1, na rzę dzia hy drau licz ne, ga śni ca.

Sta no wi sko nr 2:
� po ru sza nie się w za dy mio nych po miesz cze niach, ewa ku acja
po szko do wa nych;
� za po trze bo wa nie: za dy miar ka, płyn, apa ra ty COO, ma ski, ma -
ne kin, ubra nia spe cjal ne, ka me ra ter mo wi zyj na;
� je śli jest ta ka moż li wość – ćwi cze nia naj le piej pro wa dzić w bu -
dyn ku, al ter na ty wą mo że być za dy mio ny na miot.

Sta no wi sko nr 3:
� chwi la re ge ne ra cji sił (ka wa, her ba ta) uroz ma ico na za ba wą;
� for ma za ba wy do wol na – np. tor prze szkód, prze nie sie nie ja -
kie goś ele men tu za po mo cą do stęp nych na rzę dzi;
� lo ka li za cja: we wnątrz bu dyn ku JRG.

Sta no wi sko nr 4:
� prze zwy cię ża nie lę ku wy so ko ści;
� za po trze bo wa nie: dra bi na me cha nicz na, szel ki ra tow ni cze;
� lo ka li za cja: te ren ze wnętrz ny;
� for ma za jęć do wol na (wspi nacz ka, zjazd).

Sta no wi sko nr 5:
� udzie la nie pierw szej po mo cy przed me dycz nej, np. re su scy ta -
cja krą że nio wo -od de cho wa, wy ko rzy sta nie de fi bry la to ra ze -
wnętrz ne go AED, po zy cja bocz na usta lo na, za dła wie nie/za -
krztu sze nie;
� za po trze bo wa nie: szko le nio we AED, fan to my do ro słe go i dziec -
ka.

Sta no wi sko nr 6:
� po czuj się jak stra żak – roz wi nię cie ga śni cze;
� za po trze bo wa nie: sa mo chód ga śni czy, ubra nia spe cjal ne, hełm,
pa choł ki.

Sta no wi sko nr 7:
� zwie dza nie jed nost ki i pre wen cja spo łecz na;
� za po trze bo wa nie: czuj ki dy mu i tlen ku wę gla.



za cu je się, że w Pol sce ży je 14 mln
psów i ko tów, więc w co dru gim do -
mu moż na spo dzie wać się obec no -

ści zwie rzę cia. Jed nak ani służ by we te ry-
na ryj ne, ani ra tun ko we nie ma ją wy pra co -
wa nych pro ce dur po mo cy dla tych zwie -
rząt. 

Za nim omó wi my to za gad nie nie od stro -
ny me dycz nej, war to po świę cić chwi lę
na prze ana li zo wa nie za cho wa nia zwie rząt
w przy pad ku po ża ru w do mu – a nie bę dzie
ono do koń ca zbież ne z za cho wa niem lu dzi.
Zwie rzę ta tak sa mo od czu wa ją w ta kiej sy -
tu acji strach i pa ni kę, jed nak nie na le ży ocze -
ki wać, że za czną szu kać wyj ścia. Nie ste ty –
więk szość z nich bę dzie po szu ki wa ła kry jów -
ki w pa lą cym się do mu, czy li miej scu, któ re
zna ją.

Psy czę sto cho wa ją się pod du ży mi
obiek ta mi (łóż ka mi, sto li ka mi, me bla mi). 
Ko ty mo gą za cho wy wać się po dob nie, ale
bę dą szu ka ły schro nie nia rów nież w cia -
snych ką tach, szcze li nach, za me bla mi,
w sza fach czy wnę trzach ka nap. 

Za tru cie dy mem
Zwie rzę ta, któ re na sku tek po ża ru za tru -

ły się dy mem, ma ją róż ne ob ja wy, nie za -
wsze wy glą da ją one po dob nie. Do cho dzi
do po pa rzeń skó ry, uszko dzeń oczu oraz
dróg od de cho wych. W du żej mie rze za le ży
to od ro dza ju in ha la cji – czy bę dą to tyl ko
tok sy ny, czy py ły, czy też jed no i dru gie. 
Po dob nie jak w przy pad ku lu dzi, uszko dze -
nia wy ni ka ją ce z in ha la cji są głów nym czyn -
ni kiem przy czy nia ją cym się do na głej
śmier ci po szko do wa nych. Wcze sne roz po -
zna nie, szyb kie pod ję cie dzia ła nia i sta bi li za -
cja są klu czo we dla ogra ni cze nia po wsta-
ją cych zmian pro wa dzą cych do cięż kiej nie -
wy dol no ści od de cho wej. 

Naj wię cej szko dy mo gą wy rzą dzić tle nek
wę gla i cy ja no wo dór. Po cho dzą ze spa la nia
m.in. ma te ria łów drew no po chod nych, po li -
ure ta nu, po li chlor ku wi ny lu i po li sty re nu. 

Tle nek wę gla
Nie jest to gaz po wo du ją cy po draż nie nie,

w prze ci wień stwie do wie lu wy dzie la ją cych
się pod czas spa la nia np. pla sti ku. Tok sycz ność
tlen ku wę gla wy ni ka z in nych me cha ni zmów.
CO wchła nia się ła two do krwi ze wzglę du
na sil niej sze po wi no wac two je go wią zań
z he mo glo bi ną niż ma to wy twa rza ne przez
tlen. Je śli po ja wi się tle nek wę gla, wią za nie
he mo glo bi ny z tle nem zde cy do wa nie nie bę -
dzie tym do mi nu ją cym. W kon se kwen cji za -
blo ko wa ne jest do star cza nie tle nu do tka nek,
co po wo du je ich hi pok sję, ob ni że nie stę że nia
tle nu we krwi i nie moż ność roz pusz cze nia go
w tkan kach, któ re tle nu po trze bu ją. W krót -
kim cza sie pro wa dzi to do dys funk cji cen tral -
ne go ukła du ner wo we go. 

Oprócz głów ne go me cha ni zmu tok sycz -
no ści tlen ku wę gla ist nie ją też me cha ni zmy
po bocz ne. Zwią za ne są one z bez po śred-
nim me cha ni zmem uszko dze nia ko mó rek
i uszko dze niem funk cji mi to chon drial nych,

wzra sta rów nież pro duk cja tlen ku azo tu. 
Ma to zwią zek z jed nym z me cha ni zmów
tok sycz no ści, za czy na ją cym się wcze śnie
w or ga ni zmie, ale da ją cym ob ja wy w póź -
niej szym cza sie – mi gra cją bia łych ko mó rek
krwi do mó zgu, gdzie w kon se kwen cji do -
cho dzi do sta nu za pal ne go nie któ rych ob -
sza rów. Na si le nie tok sycz no ści CO za leż ne
jest od cza su in ha la cji, wcze śniej sze go sta -
nu zdro wia pa cjen ta i kon cen tra cji te go ga -
zu we wdy cha nej mie sza ni nie.

Jak dia gno zo wać za tru cie 
tlen kiem wę gla? 
Bar dziej za awan so wa ne me to dy dia gno -

stycz ne, jak ga zo me tria krwi żyl nej i tęt ni czej
czy po miar mle cza nów, nie zda ją eg za mi nu.
Do brą i szyb ką me to dą jest uży cie pul sok sy -
me tru. U psów czy ko tów moż na do ko nać
po mia ru na uchu i ję zy ku, ale czę sto po -
trzeb ny jest pul sok sy metr do sto so wa ny
do ta kich pa cjen tów (klips z moż li wo ścią za -
cze pie nia na ję zy ku czy uchu). Oczy wi ście
pul sok sy me tria nie po zwo li nam na okre śle -
nie, czy wy stę pu je me the mo glo bi na, co wy -
ni ka z ogra ni czeń tech nicz nych urzą dze nia.
W ze sta wie niu z ob ja wa mi i oko licz no ścia mi
pul sok sy metr wy da je się być jed nak przy -
dat nym dia gno stycz nie na rzę dziem. 

Zło tym stan dar dem po zo sta je CO-oksy -
me tria. War to też wspo mnieć o puls -CO-oksy -
me trach, któ re po zwa la ją na ba da nie nie-
in wa zyj ne, jed nak w tym wy pad ku za sto so -
wa nie u zwie rząt jest moc no utrud nio ne, po -
nie waż nie ist nie ją po wszech nie do stęp ne
son dy na da ją ce się do rze tel ne go po mia ru. 

In ne da ne moż na po zy skać z szyb kie-
go ba da nia przed kli nicz ne go. Dość czę sto
u zwie rząt za tru tych tlen kiem wę gla da dzą
się za ob ser wo wać czer wo ne bło ny ślu zo we,
jed nak nie jest to ce cha, na któ rej moż -
na w peł ni po le gać – do prze krwie nia błon
ślu zo wych mo że pro wa dzić wie le in nych
zmian pa to fi zjo lo gicz nych. 

Ze wzglę du na to, że zde cy do wa na więk -
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RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

AD RIA NA WAW RZY NIAK Przy ja ciel cz
Podczas pożaru służby skupiają się na opanowaniu sytuacji i pomocy

poszkodowanym. Ale czy za poszkodowanych można uznać tylko ludzi? 
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W przy pad ku uży cia pul sok sy me tru we te ry na ryj ne go klips

moż na umie ścić na uchu. U zwie rzę cia nie przy tom ne go

klips umiesz cza się na ję zy ku



szość pa cjen tów z za tru ciem tlen kiem wę gla
bę dzie mia ła ob ja wy dys funk cji CUN, głów-
ną i pierw szą te ra pią po win no być po da -
nie 100% tle nu, co mo że skró cić czas wią za -
nia się CO z he mo glo bi ną z kil ku go dzin do
40-80 min. Wcze sna te ra pia tle no wa jest naj -
bar dziej efek tyw ną me to dą usu nię cia CO
oraz za po bie ga nia dal szym uszko dze niom.

Opóź nio ne zmia ny neu ro lo gicz ne do ty -
ka ją ce pa cjen tów we te ry na ryj nych po ja wia -
ją się na wet do kil ku ty go dni po zda rze niu.

Za tru cie cy ja no wo do rem (HC)
HC jest szyb ko wchła nia ny pod czas in ha -

la cji i ła two do star cza ny do ko mó rek. W wy -
ni ku po łą cze nia z jo na mi że la za w ko mór ce
do pro wa dza do za ha mo wa nia od dy cha nia
ko mór ko we go. Po dob nie jak przy za tru ciu
CO do cho dzi do hi pok sji tka nek, kwa si cy
i ob ni że nia do stęp no ści tle nu dla CUN. 

Po dej rze nie za tru ciem HC wy stę pu je
w przy pad ku eks po zy cji na ga zy i py ły po -
wsta łe ze spa la nia pla sti ków, po li ure ta nu,
ny lo nu, ni tro ce lu lo zy etc. Po stę po wa nie za -
kła da na tych mia sto wą tle no te ra pię i mo ni -
to ring sa tu ra cji.

Uszko dze nia ukła du 
od de cho we go
Część z nich zwią za na jest z tem pe ra tu rą

wdy cha ne go po wie trza, w od róż nie niu
od tych po wo do wa nych przez tok sycz ne
sub stan cje uwal nia ne w trak cie po ża rów.
Uszko dze nie ter micz ne gór nych dróg od de -
cho wych czę sto do ty czy upo śle dze nia od -
dy cha nia przez nos. W rzad szych przy -
pad kach po pa rze nie bę dzie do ty czy ło rów -
nież krta ni i w kon se kwen cji do pro wa dzi
do jej obrzę ku, któ ry cał ko wi cie unie moż li -
wia od dy cha nie. W ta kim wy pad ku nie zbęd -
na jest szyb ka po moc we te ry na ryj na. 

Uszko dze nia płuc
Ten ro dzaj uszko dzeń zde cy do wa nie 

czę ściej wy ni ka z in ha la cji tok sycz ny mi sub -
stan cja mi niż z uszko dzeń ter micz nych. Naj -
czę ściej ob ser wo wa ny jest nie kar dio gen ny
obrzęk płuc. W tym przy pad ku rów nież
wska za ne jest wcze sne roz po czę cie te ra pii
tle nem. W nie któ rych sy tu acjach ko niecz -
na bę dzie wen ty la cja me cha nicz na.

Mo że też dojść do for mo wa nia się zle -
pów po wo du ją cych za blo ko wa nie dróg od -
de cho wych, choć ta kie przy pad ki są rzad sze.
Wów czas, po dob nie jak przy obrzę ku krta ni,
je dy nie szyb ka po moc we te ry na ryj na jest
w sta nie usta bi li zo wać pa cjen ta.

Istot ną in for ma cją dla kie run ku dal sze go
le cze nia bę dzie ro dzaj do mi nu ją cej tok sy ny,
któ rą wchło nę ło zwie rzę. Je śli tyl ko ta ka in -
for ma cja jest do stęp na, po win na zo stać
prze ka za na le ka rzom we te ry na rii. 

Opa rze nia
Pod sta wo wa kla sy fi ka cja opa rzeń (stop -

nie I, II, III, IV) jest uzna wa na w me dy cy nie
we te ry na ryj nej. Dru ga uży wa na w tym przy -
pad ku to po dział na uszko dze nia ter micz ne
po wierz chow ne, czę ścio we uszko dze nie
skó ry, cał ko wi te uszko dze nie skó ry oraz opa -
rze nie z ob ję ciem ko ści. Od po wia da to ska li
czte ro stop nio wej. Kie dy mó wi my o opa rze -
niach wy ni ka ją cych z po ża ru, do ty czy to su -
chych opa rzeń ter mal nych (ang. dry he at
in ju ry). Do cho dzi wów czas do zwę gle nia
i wy su sze nia po wierzch ni skó ry. Po pa rze nia
wy ni ka ją ce z po ża ru naj czę ściej są cięż kie,
po wi kła ne jed no cze śnie uszko dze niem lub
upo śle dze niem wy dol no ści ukła dów krą że -
nia, od de cho we go, im mu no lo gicz ne go oraz
go spo dar ki elek tro li to wej i me ta bo li zmu.

Po dej ście do pa cjen ta 
z opa rze nia mi
Oce na roz le gło ści opa rzeń mo że być we

wstęp nym po stę po wa niu osza co wa na za po -
mo cą re gu ły dzie wią tek. Nie sta no wi ona naj -
bar dziej od po wied niej me to dy w od nie sie niu
do pa cjen tów we te ry na ryj nych, jed nak jest
szyb ka i po wszech nie zna na, więc moż na ją
sto so wać do wstęp nej kwa li fi ka cji.

Pa cjent po wi nien zo stać oce nio ny w pod-
sta wo wym ba da niu przed kli nicz nym i pod -
da ny tle no te ra pii 100% tle nem. Po pa rzo ne
ob sza ry cia ła po win ny być na tych miast
chło dzo ne za po mo cą zim nej wo dy lub
okła dów. Po dob nie jak przy po stę po wa niu
z czło wie kiem, na le ży uni kać lo du czy lo do -
wa tej wo dy, po nie waż bę dzie to pro wa dzi -
ło do ko lej nych uszko dzeń i w kon se kwen cji
po gor sze nia ro ko wań pa cjen ta. Szyb ka po -
moc we te ry na ryj na jest klu czo wa, rów nież

ze wzglę du na ko niecz ność dzia ła nia prze -
ciw bó lo we go.

Oce na funk cji ży cio wych
W pierw szej ko lej no ści oce nia się droż -

ność dróg od de cho wych, wen ty la cję i układ
krą że nia.

Droż ność spraw dza się wi zu al nie, usu wa -
jąc obiek ty blo ku ją ce dro gi od de cho we, je -
śli jest ta ka moż li wość. To ba da nie prze-
pro wa dza się je dy nie u pa cjen tów nie przy -
tom nych, po nie waż bę dzie de cy do wa ło
o na szym dal szym po stę po wa niu. W przy -
pad ku gdy pa cjent jest przy tom ny, na le ży
roz sze rzyć ba da nie wstęp ne. Je śli nie ma ob -
struk cji dróg od de cho wych, trze ba oce nić
wen ty la cję. Naj szyb szą me to dą jest oce -
na ru chów klat ki pier sio wej przez ob ser wa -
cję lub de li kat ne uło że nie na niej. Je że li nie
da się zde cy do wa nie po wie dzieć, że pa cjent
od dy cha, na le ży za ło żyć, że nie od dy cha
i roz po cząć od po wied nie po stę po wa nie. Ba -
da nie pul su obec nie nie jest wska za ne u pa -
cjen tów z za trzy ma niem wen ty la cji. Uzna je
się, że pa cjent nie od dy cha ją cy wy ma ga roz -
po czę cia re ani ma cji.

U zwie rząt przy tom nych pod sta wo wa
oce na wy dol no ści ukła du krą że nia mo że być
wy ko na na na pod sta wie cza su wy peł nie nia
ka pi lar (CRT) oraz ko lo ru błon ślu zo wych.
Wy ko nu je się je na nie pig men to wa nej bło -
nie ślu zo wej dzią seł, a w przy pad ku wy stę -
po wa nia pig men tu – na bło nach ślu zo wych
sro mu lub na plet ka. Pra wi dło we CRT u psów
wy no si oko ło 2 s. CRT do 1 s naj czę ściej jest
pierw szą ozna ką wstrzą su. CRT po wy żej
2,8 s wska zu je na upo śle dze nie ukła du krą -
że nia i wy so kie ry zy ko za trzy ma nia ak cji ser -
ca. Ko lor błon ślu zo wych moż na okre ślić
ja ko: por ce la no wy, bla dy, nor mal ny (ciem no -
ró żo wy), cy ja no tycz ny lub ży wo czer wo ny.
Wszyst kie sta ny po za nor mal nym wy ma ga -
ją in ter wen cji lub ści słe go mo ni to rin gu.

Adriana Wawrzyniak jest lekarzem
weterynarii, MRCVS, jedynym w Polsce

certyfikowanym instruktorem RECOVER
w zakresie resuscytacji psów i kotów.

Pracuje w Polsce i Wielkiej Brytanii 
na oddziałach szpitalnych i ratunkowych 

dla zwierzàt

/ 2020 MARZEC 11

ło wie ka w opa łach



hoć ASF nie sta no wi bez po śred nie go za gro że nia dla czło -
wie ka, to ge ne ru je ogrom ne stra ty fi nan so we dla ho dow -
ców, po wo do wa ne ogra ni cze niem moż li wo ści zby cia

tucz ni ków czy też – je śli w da nym go spo dar stwie wy stą pi ogni sko
cho ro by – ko niecz no ścią ubo ju wszyst kich zwie rząt te go ga tun ku
w sta dzie. 

ASF – skąd pro ble my?
Pierw szy przy pa dek wy stą pie nia wi ru sa ASF za no to wa no w 1921 r.

w Kon go, gdzie spo wo do wał po mór wie lu ty się cy świń. Przez la ta

wy stę po wał oka zjo nal nie w kra jach Afry ki sub sa ha ryj skiej. W Eu ro -
pie po ja wił się po raz pierw szy w 1957 r. w Por tu ga lii, na stęp nie roz -
prze strze nił się na po zo sta łe kra je Pół wy spu Ibe ryj skie go. W 1995 r.
wy da wa ło się, że wal ka z wi ru sem przy nio sła ocze ki wa ne re zul ta ty
i na kon ty nen cie eu ro pej skim zo stał wy ko rze nio ny. To prze ko na nie
utrzy ma ło się je dy nie przez nie co po nad dwie de ka dy. W 2007 r.
w mie ście por to wym Po ti w Gru zji od no to wa no ko lej ne przy pad ki
wi ru sa i od te go cza su jest on w Eu ro pie nie ustan nie obec ny [1]. 

Pierw szy przy pa dek wy stą pie nia ASF w Pol sce od no to wa no
u dzi ków – w lu tym 2014 r. w po wie cie so kól skim (woj. pod la skie).
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KA TA RZY NA TE TŁAK Co da lej

Afrykański pomór świń (african swine fever, ASF) to wirusowa 
choroba zakaźna świń, dzików oraz świniodzików, prowadząca do ich

masowego pomoru. Jaka jest geneza tej choroby, sposoby jej
zwalczania oraz rola, którą w tej sytuacji mają do odegrania strażacy?

C
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Mi mo upły wu lat cho ro ba nie tra ci nic ze swej mo cy, wręcz prze ciw -
nie – z każ dym ro kiem zwięk sza za sięg wy stę po wa nia. Eu ro pej ski
Urząd ds. Bez pie czeń stwa Żyw no ści (Eu ro pe an Fo od Sa fe ty Au tho ri -
ty) w ra por cie „Ana li za epi de mio lo gicz na afry kań skie go po mo ru
świń w Unii Eu ro pej skiej” po twier dził, że cho ro ba wciąż się roz prze -
strze nia i na ko niec 2019 r. by ła obec na w dzie wię ciu pań stwach UE:
Bel gii, Buł ga rii, na Sło wa cji, w Es to nii, na Wę grzech, Li -
twie, Ło twie, w Pol sce i Ru mu nii. W ko lej nych mie sią -
cach po ja wi ła się rów nież we Wło szech oraz Gre cji,
a po za UE tak że w Moł da wii, Ser bii oraz na Ukra inie. Za -
zna czyć na le ży, że u wschod nich są sia dów Pol ski, tj.
na Bia ło ru si i w Ro sji, cho ro ba wy stę pu je od wie lu lat,
jed nak że ża den z tych kra jów nie ra por tu je o no wych
za cho ro wa niach zwie rząt za po śred nic twem sys te mu
po wia do mień o cho ro bach za kaź nych zwie rząt Ko mi -
sji Eu ro pej skiej (ADNS), dla te go też fak tycz na ska la zja -
wi ska w tych kra jach po zo sta je nie zna na. 

Mó wiąc o za cho ro wa niach na ASF, na le ży roz róż nić
ogni ska i przy pad ki cho ro by. O ogni skach mó wi się, je -
że li wy kry to obec ność wi ru sa u trzo dy chlew nej, zaś
o przy pad kach przy oka zji wy stą pie nia cho ro by u dzi -
ków. Sta ty sty ka za cho ro wań na ASF z bie żą ce go ro ku
(stan na 2 mar ca) na pod sta wie da nych ADNS przed sta -
wia ta be la. 

Na pod sta wie po wyż szych da nych moż na jed no -
znacz nie stwier dzić, że spo śród kra jów Unii Eu ro pej -
skiej wskaź nik licz by za cho ro wań na ASF po zo sta je
naj wyż szy w Pol sce. We dług da nych pre zen to wa nych
przez Głów ny In spek to rat Sa ni tar ny naj więk sza licz ba
przy pad ków wy stę pu je w wo je wódz twie pod la skim, war miń sko -
-ma zur skim, lu bel skim oraz ma zo wiec kim. Wi rus jed nak że wciąż się
roz prze strze nia i w 2020 r. od no to wa no już przy pad ki dzi ków pa -
dłych z po wo du ASF w ko lej nych re gio nach. Szcze gól ny nie po kój
bu dzi po ja wie nie się wi ru sa w woj. wiel ko pol skim i lu bu skim, gdyż
je go spo sób prze miesz cze nia się nie jest zgod ny z na tu ral nym ko -
ry ta rzem eko lo gicz nym. 

Ogni sko i przy pa dek – dal sze po stę po wa nie 
Każ de po ja wie nie się wi ru sa afry kań skie go po mo ru świń, zgod -

nie z roz po rzą dze niem mi ni stra rol nic twa i roz wo ju wsi z dnia
6 ma ja 2015 r. w spra wie zwal cza nia afry kań skie go po mo ru świń 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 754), wy mu sza uru cho mie nie me cha ni zmów for -
mal no praw nych, tj. wy da nie roz po rzą dzeń re gu lu ją cych ob ostrze -
nia na da nym te re nie obej mu ją ce od po wied nio: ob szar za po-
wie trzo ny o pro mie niu co naj mniej 3 km oraz ob szar za gro żo ny się -
ga ją cy co naj mniej 7 km po za ob szar za po wie trzo ny (w przy pad ku
wy kry cia ogni ska) bądź ob szar ska żo ny (w przy pad ku stwier dze nia
wy stą pie nia cho ro by u dzi ka). Roz po rzą dze nia te wy da wa ne są
przez po wia to we go le ka rza we te ry na rii bądź wo je wo dę (je że li ob -
szar ob ję ty ogra ni cze nia mi wy kra cza po za je den po wiat). 

Nio są one za so bą ogrom ne kon se kwen cje eko no micz ne dla ho -
dow ców zwie rząt ze stref ob ję tych za gro że niem. Dla te go też ad mi -
ni stra cja rzą do wa i sa mo rzą do wa, służ by, in spek cje i stra że po dej-
mu ją sze reg dzia łań ma ją cych na ce lu mi ni ma li za cję za gro że nia po -
wo do wa ne go przez tę cho ro bę. Re ali zo wa ny jest od strzał sa ni tar ny
dzi ków, sze ro ko pro mo wa ne jest za cho wy wa nie za sad bio ase ku ra -
cji itp. 

Bio rąc pod uwa gę fakt, że si ły i środ ki po wia to wych in spek cji we -
te ry na ryj nych czy służb le śnych są ogra ni czo ne, nie jed no krot nie
przed sta wi cie le ad mi ni stra cji rzą do wej zwra ca ją się z proś bą o wspar -
cie ka dro we do for ma cji mun du ro wych. Na pod sta wie art. 25 ust. 1
usta wy z dnia 26 kwiet nia 2007 r. o za rzą dza niu kry zy so wym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1398) moż li we jest (na wnio sek wo je wo dy) uży cie Sił
Zbroj nych Rzecz po spo li tej Pol skiej „do wy ko ny wa nia za dań z za kre -
su za rzą dza nia kry zy so we go”, tj. prze szu ki wa nia ob sza rów le śnych
w ce lu po szu ki wa nia pa dłych dzi ków. Żoł nie rze (głów nie Wojsk Obro -
ny Te ry to rial nej) by li dys po no wa ni do ta kich dzia łań m.in. w woj. lu -
bu skim, ma zo wiec kim czy łódz kim. 

W przy pad ku m.st. War sza wy o wspar cie ka dro we przy po szu ki -
wa niu pa dłych dzi ków zwra ca się po wia to wy in spek to rat we te ry na -
rii do wła ści wej miej sco wo ko men dy PSP czy Stra ży Miej skiej.

z ASF?

OGNISKA PRZYPADKI

Buł ga ria (11) Bel gia (1) Ło twa (64) Ser bia (30) Wło chy (32)

Gre cja (1) Buł ga ria (207) Moł da wia (2) Sło wa cja (19)

Ru mu nia (146) Es to nia (12) Pol ska (933) Ukra ina (3)

Ukra ina (2) Li twa (50) Ru mu nia (275) Wę gry (717)

Licz ba za cho ro wań na ASF od 1 stycz nia 2020 r. w kra jach ra por tu ją cych
za po śred nic twem sys te mu ADNS

Tablice ostrzegające przed afrykańskim pomorem świń przy drodze Bielewicze-Wiejki w gminie  Gródek (2014 r.)
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W la tach 2018-2019 dru ho wie OSP dzia ła ją cych na te re nie m.st. War -
sza wy (za rów no jed no stek bę dą cych w KSRG, jak i spo za sys te mu)
nie jed no krot nie uczest ni czy li w te go ty pu po szu ki wa niach. Po dob -
nie w in nych po wia tach, w któ rych wy stą pi ły przy pad ki ASF u dzi -
ków. 

Spe cu sta wa o ASF
Ja ko że po dej mo wa ne do tych czas dzia ła nia oka za ły się nie sku -

tecz ne i nie za trzy ma ły dal sze go roz prze strze nia nia się cho ro by, 
roz po czę to pra ce nad tzw. spe cu sta wą o ASF. 17 grud nia 2019 r.
do Sej mu wpły nął pro jekt usta wy o zmia nie nie któ rych ustaw w ce -
lu uła twie nia zwal cza nia cho rób za kaź nych zwie rząt, a 20 grud nia
więk szo ścią gło sów (270 za, 164 prze ciw, 8 wstrzy mu ją cych się) 
zo sta ła ona uchwa lo na przez Sejm i prze ka za na mar szał ko wi 
Se na tu i Pre zy den to wi. Se nat nie wniósł po pra wek, a 28 stycz -
nia 2020 r. pod pi sał ją pre zy dent Rzecz po spo li tej Pol skiej An drzej
Du da [2]. Wpro wa dzi ła ona zmia ny w na stę pu ją cych dzie wię ciu 

ak tach praw nych: usta wie
o la sach [3], usta wie Pra wo
bu dow la ne [4], Pra wo ło -
wiec kie [5], usta wie o bro ni
i amu ni cji [6], o ochro-
nie zdro wia zwie rząt oraz
zwal cza niu cho rób za kaź -
nych zwie rząt [7], o pro duk -
tach po cho dze nia zwie-
rzę ce go [8], o za rzą dza niu
kry zy so wym [9], o wy ko-
ny wa niu dzia łal no ści go -
spo dar czej w za kre sie
wy twa rza nia i ob ro tu ma te -
ria ła mi wy bu cho wy mi, bro -
nią, amu ni cją oraz wy ro-
ba mi i tech no lo gią o prze -
zna cze niu woj sko wym lub
po li cyj nym [10], usta wie
o zmia nie usta wy Pra wo ło -
wiec kie oraz nie któ rych in -
nych ustaw [11]. Pod pi -
sa na przez gło wę pań stwa
usta wa za czę ła obo wią-
zy wać od 31 stycz nia
2020 r.

Spe cu sta wa a służ ba w PSP – no we za da nia
Z punk tu wi dze nia funk cjo na riu sza Pań stwo wej Stra ży Po żar nej

naj waż niej szą zmia ną jest fakt, że zwierzch nik, tj. wła ści wy miej sco -
wo ko men dant, je że li wpły nie do nie go sto sow ny wnio sek (od za -
rząd cy lub dzier żaw cy ob wo du ło wiec kie go) i zo sta nie on po zy-
tyw nie roz pa trzo ny, bę dzie mógł po sta wić przed swo im pod wład -
nym za da nia po le ga ją ce na:
� za bez pie cze niu te re nu, na któ rym od by wa się po lo wa nie,
przed nie upraw nio nym wstę pem osób trze cich,
� wspar ciu dzia łań ma ją cych na ce lu po szu ki wa nie pa dłych zwie -
rząt, co do któ rych za cho dzi po dej rze nie, że mo gły być no si cie la mi
cho rób za kaź nych, o któ rych mo wa w art. 2 pkt 21 usta wy z dnia
11 mar ca 2004 r. o ochro nie zdro wia zwie rząt oraz zwal cza niu cho -
rób za kaź nych zwie rząt,
� kon tro li prze strze ga nia przez oso bę upraw nio ną do wy ko ny wa -
nia po lo wa nia, w tym oso bę wy ko nu ją cą od strzał sa ni tar ny, za sad
bio ase ku ra cji. 

Po nad to, na pod sta wie zmian w usta wie o za rzą dza niu kry zy so -
wym, funk cjo na riusz ma ją cy upraw nie nia do wy ko ny wa nia po lo wa -
nia, je że li wpły nie sto sow ny wnio sek od wo je wo dy do mi ni stra
wła ści we go do spraw we wnętrz nych (i zo sta nie on za apro bo wa ny),
mo że zo stać po wo ła ny do tzw. do raź ne go zgru po wa nia za da nio we -
go. Oprócz stra ża ków PSP bę dzie ono mo gło skła dać się z po li cjan -
tów i funk cjo na riu szy Stra ży Gra nicz nej. 

Do wo dze nie do raź ny mi zgru po wa nia mi za da nio wy mi, o któ rych
mo wa po wy żej, po wie rza ne bę dzie od po wied nio po li cjan to wi,
funk cjo na riu szo wi Stra ży Gra nicz nej lub funk cjo na riu szo wi Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej wska za ne mu przez wła ści we go miej sco wo
ko men dan ta (Po li cji, Stra ży Gra nicz nej lub Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej), a w przy pad ku stwo rze nia do raź ne go zgru po wa nia za da -
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Obszar ochronny (Protection Area)

Obszar obj´ty ograniczeniami (Restricted Area)

Obszar zagro˝enia (Hazard Area)

Granice administracyjne (Administrative borders)

Granice gmin (Borders of municipalities)

Nazwy gmin

Granice powiatowe (Borders of districts)

Nazwy powiatów

Granice wojewódzkie (Borders of voivodships/regions)

Ogniska ASF u Êwiƒ (ASF outbreaks in Pigs)

Przypadki ASF u dzika od 1500 przyp.
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nio we go zło żo ne go z po li cjan tów, funk cjo na riu szy Stra ży Gra nicz -
nej lub funk cjo na riu szy Pań stwo wej Stra ży Po żar nej – po li cjan to wi
wska za ne mu przez wła ści we go miej sco wo ko men dan ta Po li cji.

Przy tym funk cjo na riu szo wi, któ ry re ali zu jąc zle co ne mu za da nie,
od strze li dzi ka, nie bę dzie przy słu gi wał ry czałt (wg roz po rzą dze nia
[12] wy no si on 650 zł za od strze le nie sa mi cy prze lat ki i 300 zł każ -
de go in ne go dzi ka, my śli wy ma pra wo do za trzy ma nia 80% ry czał -
tu, po zo sta łe 20% przy słu gu je dzier żaw cy al bo za rząd cy ob wo du
ło wiec kie go). Za ewen tu al ne szko dy wy rzą dzo ne przez stra ża ka
w związ ku z uży ciem bro ni od po wie dzial ność po nie sie wo je wo da. 

Usta wo daw ca nie spre cy zo wał jed nak, skąd win ny po cho dzić si -
ły od de le go wy wa ne do dzia łań ma ją cych na ce lu zwal cza nie cho -
rób za kaź nych zwie rząt – czy ma ją sta no wić je stra ża cy, któ rzy
w da nym dniu peł nią służ bę w JRG naj bliż szej miej scu od strza łu?
Czy też bę dą to stu den ci szkół po żar ni czych sta no wią cy ele ment
od wo dów ope ra cyj nych (o ile ma ją sto sow ne upraw nie nia do uży -
cia bro ni)? A mo że za da nia te ma ją być wy ko ny wa ne po za re gu-
lar ny mi służ ba mi, w ra mach nad go dzin bądź też urlo pu, któ ry pra -
co daw ca zo bo wią za ny jest udzie lić pra cow ni ko wi w wy mia rze
maks. 6 dni w cią gu ro ku (z za cho wa niem pra wa do wy na gro dze -
nia) oso bom zaj mu ją cym się sa ni tar nym od strza łem zwie rząt?
I wresz cie jak ka te go ry zo wać dzia ła nia wy ko ny wa ne przez stra ża -
ków na ło żo ne ni niej szą usta wą – ja ko miej sco we za gro że nia, czy też
wy jaz dy go spo dar cze? 

Usta wa z dnia 20 grud nia 2019 r. po zo sta wia te py ta nia bez od -
po wie dzi. Kwe stią cza su jest, kie dy po ja wią się ak ty wy ko naw cze,
za rzą dze nia bądź re ko men da cje, któ re te za gad nie nia ure gu lu ją.
Do te go mo men tu jed nak to na bar kach ko men dan tów spo czy wa -
ła bę dzie od po wie dzial ność za ewen tu al ne dys po no wa nie stra ża -
ków Pań stwo wej Stra ży Po żar nej do dzia łań ma ją cych na ce lu
zwal cza nie afry kań skie go po mo ru świń z bro nią w rę ku. 

Ka ta rzy na Te tłak jest ab sol went kà SGSP, w latach 2018-2019
pracowała w Wojewódzkim Centrum Zarzàdzania Kryzysowego

Mazowieckiego Urz´du Wojewódzkiego; obecnie, choç nie jest ju˝
zwiàzana z sektorem publicznym, kwestie ochrony ppo˝. i zadaƒ

stra˝aków pozostały obszarem jej zainteresowania

Przy pi sy
[1] https://www. sa ni da da ni mal. in fo/en/104-emer ging -di se ases/379-afri can -swi ne -fe ver
[do stęp: 7.03.2020 r.].
[2] http://sejm.gov.pl/Sej m9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=7AAE817647464964C12584D3005
4B906 [do stęp: 7.03.2020 r.].
[3] Usta wa z dnia 28 wrze śnia 1991 r. o la sach (Dz.U. z 2020 r. poz. 6).
[4] Usta wa z dnia 7 lip ca 1994 r. Pra wo bu dow la ne (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.).
[5] Usta wa z dnia 13 paź dzier ni ka 1995 r. Pra wo ło wiec kie (Dz.U. z 2020 r. poz. 67).
[6] Usta wa z dnia 21 ma ja 1999 r. o bro ni i amu ni cji (Dz.U. z 2019 r. poz. 284 i 1214).
[7] Usta wa z dnia 11 mar ca 2004 r. o ochro nie zdro wia zwie rząt oraz zwal cza niu cho rób 
za kaź nych zwie rząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967).
[8] Usta wa z dnia 16 grud nia 2005 r. o pro duk tach po cho dze nia zwie rzę ce go (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 824).
[9] Usta wa z dnia 26 kwiet nia 2007 r. o za rzą dza niu kry zy so wym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1398).
[10] Usta wa z dnia 13 czerw ca 2019 r. o wy ko ny wa niu dzia łal no ści go spo dar czej w za kre -
sie wy twa rza nia i ob ro tu ma te ria ła mi wy bu cho wy mi, bro nią, amu ni cją oraz wy ro ba mi
i tech no lo gią o prze zna cze niu woj sko wym lub po li cyj nym (Dz.U. poz. 1214 i 1495).
[11] Usta wa z dnia 22 mar ca 2018 r. o zmia nie usta wy Pra wo ło wiec kie oraz nie któ rych 
in nych ustaw (Dz.U. poz. 651).
[12] Roz po rzą dze nie mi ni stra rol nic twa i roz wo ju wsi z dnia 15 li sto pa da 2018 r. w spra wie
wy so ko ści ry czał tu za wy ko na nie od strza łu sa ni tar ne go dzi ków (Dz.U. z 2018 r. poz. 2194).



aj czę ściej przy wo ły wa ne wy tycz ne
pro jek to we, na pod sta wie któ rych
two rzo ne są pro jek ty sys te mów

sy gna li za cji po ża ro wej, to opra co wa nia do -
stęp ne w ję zy ku pol skim:
� spe cy fi ka cja tech nicz na CEN/TS 54-14:
2006 Sys te my sy gna li za cji po ża ro wej – 
Część 14: Wy tycz ne pla no wa nia, pro jek to wa -
nia, in sta lo wa nia, od bio ru, eks plo ata cji i kon -
ser wa cji, zwa na da lej spe cy fi ka cją PKN – ma
ona sta tus spe cy fi ka cji tech nicz nej PKN-
CEN/TS, jest tłu ma cze niem nie miec kiej
wer sji spe cy fi ka cji tech nicz nej CEN/TS 54-
14:2004 Brand mel de an la gen – Te il 14: Le it -
fa den fur Pla nung, Pro jek tie rung, Mon ta ge,
In be trieb nah me, Be trieb und In stan dhal tung.
Zo sta ła przy go to wa na przez Ko mi tet Tech -
nicz ny nr 264 ds. Sys te mów Sy gna li za cji 
Po ża ro wej i za twier dzo na przez pre ze sa
PKN 31 mar ca 2006 r.;
� Wy tycz ne pro jek to wa nia in sta la cji sy gna -
li za cji po ża ro wej SITP WP:2010, zwa ne da lej
wy tycz ny mi SITP, opra co wa ne przez Ko mi -
tet Tech nicz ny Sto wa rzy sze nia In ży nie rów
i Tech ni ków Po żar nic twa – zo sta ły one w pi -
śmie z dnia 4 mar ca 2011 r. znak BZ-III-077/3-
2/11 po zy tyw nie oce nio ne przez Ko men dę
Głów ną Pań stwo wej Stra ży Po żar nej ja ko

źró dło wie dzy tech nicz nej do ty czą ce wy ma -
gań pro jek to wych dla in sta la cji sy gna li za cji
po ża ro wej. 

Au to rzy pro jek tów sys te mów sy gna li za cji
po ża ro wej czę sto ja ko stan dard pro jek to wy
po da ją rów no cze śnie spe cy fi ka cję PKN i wy -
tycz ne SITP, co mo gło by su ge ro wać, że są to
opra co wa nia toż sa me. Jed nak ist nie ją mię -
dzy ni mi róż ni ce, któ re – choć sub tel ne – mo -
gą spra wić, że sys tem sy gna li za cji po ża ro wej
bę dzie wy glą dał zu peł nie ina czej, niż sta no -
wi o tym osta tecz na wy mo wa da nych do ku -
men tów, gdyż wy ra sta ją one z od mien nych
fi lo zo fii pro jek to wa nia i za bezpie cze nia. 
o cho dze nie spe cy fi ka cji tech nicz nej jest ja -
sne. Au to rzy wy tycz nych SITP już na sa mym
wstę pie za zna cza ją, że pod czas ich two rze -
nia wy ko rzy sta li za pi sy nie tyl ko PKN-CEN/TS
54-14:2006, ale tak że nor mę bry tyj ską
BS 5839-1:2002 oraz wy tycz ne nie miec kie
VdS 2095:2005-02, a także wie dzę za war tą
w re fe ra tach wy gła sza nych na Ogól no pol -
skich Warsz ta tach Sys te mów Sy gna li za cji Po -
ża ro wej – Za ci sze. Są to za tem dwa róż ne
po dej ścia do te go sa me go za gad nie nia. 

W ni niej szym ar ty ku le zo sta ną po ka za ne
naj waż niej sze róż ni ce po mię dzy ty mi dwo -
ma stan dar da mi.

Za kres ochro ny 
Wy tycz ne SITP do pusz cza ją w bu dyn ku

ochro nę nie au to ma tycz ną, wy ko rzy stu ją cą
tyl ko ręcz ne ostrze ga cze po ża ro we. Spe cy -
fi ka cja PKN nie da je ta kiej moż li wo ści.

Przy ochro nie cał ko wi tej oba stan dar dy
do pusz cza ją ob sza ry, któ re nie mu szą być
za bez pie czo ne. Są to np. szy by i pio no we 
ka na ły ka blo we o po wierzch ni prze kro ju
mniej szej niż 2 m2. Róż ni ca po le ga na tym,
że we dług wy tycz nych SITP nie chro nio ny
ka nał nie mo że być do stęp ny dla lu dzi, nie
moż na tak że pro wa dzić w nim in sta la cji
elek trycz nych o na pię ciu wyż szym niż 230 V.
Do pusz cza się pro wa dze nie w nim ka bli in -
sta la cji bez pie czeń stwa wy trzy mu ją cych
dzia ła nie ognia przez 90 min. Spe cy fi ka cja
PKN jest pod tym wzglę dem bar dziej li be ral -
na. Do pusz cza ist nie nie w ka na le, któ ry nie
jest ob ję ty ochro ną, otwo rów re wi zyj nych
i pro wa dze nie ka bli o na pię ciu po nad 230 V.
Ka ble in sta la cji bez pie czeń stwa pro wa dzo -
ne w ta kiej prze strze ni po win ny wy trzy mać
dzia ła nie ognia przez mi ni mum 30 min.

Wy tycz ne SITP okre śla ją, kie dy moż na
wy łą czyć z ochro ny prze wo dy wen ty la cyj -
ne – z wy jąt kiem ka na łu zbior cze go wen ty -
la cji na wiew nej/wy wiew nej (ten mu si być
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za wsze ob ję ty ochro ną), na to miast spe cy fi -
ka cja PKN trak tu je czuj ki w prze wo dach
wen ty la cyj nych wy łącz nie ja ko ochro nę lo -
kal ną, sta no wią cą uzu peł nie nie nor mal nej
in sta la cji sy gna li za cji po ża ro wej. 

Róż ni ce wy stę pu ją tak że w przy pad ku
ko niecz no ści ob ję cia ochro ną pu stek bu -
dow la nych. Tu wy tycz ne SITP są bar dziej ry -
go ry stycz ne: pust ka, w któ rej mo że nie być
czu jek, po win na mieć mniej niż 80 cm wy -
so ko ści, nie mo gą przez nią być pro wa dzo -
ne ka ble in sta la cji bez pie czeń stwa – oprócz
tych, któ re wy trzy mu ją dzia ła nie ognia
przez 90 min oraz ka ble o na pię ciu prze kra -
cza ją cym 230 V. Spe cy fi ka cja PKN do pusz cza
wy so kość nie chro nio nej pust ki mniej szą
niż 1 m, a ka ble in sta la cji bez pie czeń stwa
prze cho dzą ce przez nią po win ny wy trzy mać
dzia ła nie ognia przez 30 min. 

Ogra ni cze nie 
skut ków uszko dzeń
Spe cy fi ka cja PKN od no si się do po je dyn -

cze go uszko dze nia prze wo du, a wy tycz ne
SITP mó wią o uszko dze niu to ru trans mi sji.
Po je dyn cze uszko dze nie nie mo że spo wo -
do wać błę du w dzia ła niu wię cej niż jed nej
funk cji: 
� przyj mo wa nia sy gna łów z czu jek, 
� przyj mo wa nia sy gna łów z ręcz nych
ostrze ga czy, 
� uru cha mia nia urzą dzeń alar mo wych, 
� wy sy ła nia lub od bie ra nia sy gna łów do
mo du łów wej ścia/wyj ścia, 
� wy zwa la nia urzą dzeń po moc ni czych. 

W przy pad ku tech no lo gii pę tlo wej nie
ma żad nej róż ni cy. Ina czej w przy pad ku sys -
te mów pro jek to wa nych w tech no lo gii bez -
prze wo do wej, gdzie urzą dze nia bez prze -
wo do we, ta kie jak ręcz ne ostrze ga cze czy
czuj ki, ko mu ni ku ją się po pro to ko le ra dio -
wym z ada pte rem umiesz czo nym na pę tli
do zo ro wej. Za pro gra mo wa nie na jed nym
ada pte rze bez prze wo do wym róż nych ele -
men tów de tek cyj nych (czu jek i ROP) jest
moż li we tyl ko w sys te mie pro jek to wa nym
zgod nie ze spe cy fi ka cją PKN, co po ka za no
na rys. 1.

Róż ni ca jest tak że w mak sy mal nej do pu-
sz czal nej po wierzch ni wy łą czo nej z ochro ny
przez dwa uszko dze nia. We dług wy tycz nych
SITP ob szar ten nie mo że być więk szy
niż 6000 m2 lub nie mo że obej mo wać wię -
cej niż czte ry stre fy po ża ro we, a spe cy fi ka cja
PKN do pusz cza wy łą cze nie ob sza ru o po -
wierzch ni do 10 000 m2 lub obej mu ją cego
mak sy mal nie pięć stref po ża ro wych.

Ogra ni cze nia do ty czą ce 
wiel ko ści stref do zo ro wych 
Oba stan dar dy pro jek to we do pusz cza ją

wy stę po wa nie w jed nej stre fie do zo ro wej
wię cej niż pię ciu po miesz czeń, pod wa run -
kiem umiesz cze nia wskaź ni ka za dzia ła nia
nad drzwia mi po miesz cze nia. Wy tycz ne SITP
ogra ni cza ją wiel kość ta kiej stre fy do zo ro wej
do 10 są sia du ją cych ze so bą po miesz czeń,
je śli ich łącz na po wierzch nia nie prze kra -
cza 1000 m2. Ta kie go ogra ni cze nia nie znaj -
dzie my w spe cy fi ka cji PKN. Tu za sięg stre fy
do zo ro wej jest re gu lo wa ny przez naj więk -
szą jej do pusz czal ną po wierzch nię, któ ra
wy no si 1600 m2. 

Tyl ko spe cy fi ka cja PKN do pusz cza ob ję -
cie jed ną stre fą do zo ro wą wię cej niż jed nej
kon dy gna cji bu dyn ku – pod wa run kiem, że
po wierzch nia użyt ko wa bu dyn ku jest mniej -
sza niż 300 m2.

Do zo ro wa nie stro pu o róż nej
wy so ko ści
Wy tycz ne SITP po zwa la ją na nie uwzględ -

nia nie wyż szych czę ści stro pu, któ rych wiel -
kość jest mniej sza od 10% cał ko wi tej po-
wierzch ni stro pu – o ile po wierzch nia tych
czę ści nie jest więk sza niż mak sy mal na po -
wierzch nia do zo ro wa nia czuj ki. Spe cy fi ka cja
PKN okre śla na to miast usy tu owa nie ele -
men tów de tek cyj nych za wsze w gra ni cach
gór nych 5% wy so ko ści po miesz cze nia. 

Róż ni cę za uwa ży my, gdy w po miesz cze -
niu zo sta nie za sto so wa ne czę ścio we pod -
nie sie nie stro pu o nie wiel kiej po wierzch ni.
W ra zie po ża ru mo że się w nim utwo rzyć
zbior nik dy mu. Czuj ka umiesz czo na w naj -
wyż szym punk cie po miesz cze nia szyb ciej
wy kry je po żar niż czuj ka znaj du ją ca się po -
ni żej, po nie waż dym naj pierw wy peł ni

zbior nik dy mu, do pie ro póź niej bę dzie roz -
cho dził się wzdłuż stro pu. Je śli jed nak po -
wierzch nia pod wyż sze nia jest nie wiel ka
(mniej sza niż po wierzch nia do zo ro wa nia
czuj ki), to zgod nie z wy tycz ny mi SITP moż -
na stwier dzić, że po wsta ła w ten spo sób
zwło ka w wy kry ciu po ża ru nie bę dzie 
istot na.

Wy stę po wa nie po dusz ki 
po wietrz nej
Po dusz ka po wietrz na to war stwa po wie -

trza utrzy mu ją ca się przy stro pie, ma ją ca
wyż szą tem pe ra tu rę niż po zo sta ła część po -
miesz cze nia. Po wsta je ona w wy ni ku wy stę -

po wa nia w po miesz cze niu źró deł cie pła 
– lu dzi, ogrze wa nia, sprzę tu elek tronicz ne -
go, a tak że w wy ni ku na grze wa nia po -
wierzch ni da chu przez pro mie nie sło necz ne.
Jej gru bość jest rów na oko ło 5% wy so ko ści
po miesz cze nia. Ta cie pła war stwa unie moż -
li wia do tar cie dy mu do stro pu; kie dy wy stą -
pi po żar, dym za trzy mu je się na pew nej
wy so ko ści – pod po dusz ką.

Wy tycz ne SITP wy ma ga ją uwzględ nie nia
wy stę po wa nia po dusz ki po wietrz nej w po -
miesz cze niach o wy so ko ści więk szej niż 6 m.
Okre ślo no, że pro mień dzia ła nia czuj ki
umiesz czo nej nie pod stro pem na le ży ob li -
czyć zgod nie z za sa dą od wró co ne go stoż ka:
pro mień dzia ła nia czuj ki d na wy so ko ści H
wy no si: d = 12,5% H.

Spe cy fi ka cja PKN opi su je, że w przy pad -
ku wy stę po wa nia szko dli wych spad ków
tem pe ra tur moż na za mon to wać do dat ko we
czuj ki na od po wied niej wy so ko ści, co nie
zwal nia z mon to wa nia czu jek na stro pie.
Spo sób wy zna cza nia pro mie nia dzia ła nia
czuj ki umiesz czo nej nie na stro pie jest ta ki
sam, jak w wy tycz nych SITP.
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Spo sób po stę po wa nia 
z pod cią ga mi
Zgod nie z wy tycz ny mi SITP ma my trzy

wa rian ty po stę po wa nia:
� pod ciąg wyż szy niż 10% po miesz cze -
nia – czuj ka w każ dym po lu,
� pod ciąg niż szy niż 5% po miesz cze nia 
– strop trak tu je my ja ko pła ski,
� pod ciąg w za kre sie od 5% do 10% wy so -
ko ści po miesz cze nia – czuj kę umiesz cza my
w każ dym, w co dru gim bądź w co trze cim
po lu, w za leż no ści od ob li czeń.

Wy tycz ne do pusz cza ją mon taż czuj ki
na pod cią gu, gdy od le głość mię dzy pod -
ciąga mi jest mniej sza niż 1 m.

Od le głość czuj ki od pod cią gu niż sze go
niż 25 cm mo że wy no sić mniej niż
0,5 m – dwu krot ną wy so kość pod cią gu.

Spe cy fi ka cja PKN wy róż nia dwa spo so by
po stę po wa nia:
� pod ciąg wyż szy niż 10% po miesz cze -
nia – czuj kę umiesz cza my w każ dym, w co
dru gim bądź w co trze cim po lu, w za leż no -
ści od ob li czeń,
� pod ciąg niż szy niż 5% po miesz cze nia 
– strop trak tu je my ja ko pła ski

Od le głość czuj ki od pod cią gu za wsze 
po win na wy no sić co naj mniej 0,5 m.

Wpływ wen ty la cji 
na roz miesz cze nie czu jek
Zgod nie z wy tycz ny mi SITP mi ni mal -

na od le głość czu jek od kra tek wen ty la cyj -
nych wy no si 1,5 m. Je śli w po miesz cze niu
jest wen ty la cja me cha nicz na, na le ży przy jąć,
że pro mień dzia ła nia czuj ki jest okre ślo ny
po przez uwzględ nie nie współ czyn ni ka re -
duk cji po wierzch ni do zo ro wa nia, w za leż no -
ści od licz by wy mian na go dzi nę. 

Spe cy fi ka cja PKN mó wi, że gdy wen ty la -
cja w po miesz cze niu za pew nia po nad pięć
wy mian na go dzi nę, mo gą być wy ma ga ne
do dat ko we czuj ki, ale ich licz bę na le ży okre -
ślić za po mo cą prób okre śla ją cych struk tu rę
prą dów po wie trza i wła ści wą lo ka li za cję czu -
jek. Spe cy fi ka cja do pusz cza usy tu owa nie
czu jek bli żej niż 1 m od wlo tu po wie trza, jed -
nak na le ży wte dy zwró cić uwa gę na wpływ
stru mie nia po wie trza na czuj kę. 

Do zo ro wa nie prze strze ni
nad pod wie sza nym su fi tem 
i pod pod ło gą pod nie sio ną 
Zgod nie z oby dwo ma stan dar da mi

przy wy stę po wa niu su fi tu pod wie sza ne go
moż li we jest po zo sta wie nie jed ne go rzę du
czu jek tyl ko na stro pie wła ści wym. 

We dług wy tycz nych SITP su fit pod wie -
sza ny po wi nien wte dy:
� mieć per fo ra cję więk szą niż 50% na do -
wol nym wy cin ku 1 m x 1 m,
� mieć wy mia ry każ de go po je dyn cze go
otwo ru prze kra cza ją ce 20 mm x 20 mm,
� mieć gru bość nie więk szą niż trzy krot ny
wy miar naj mniej sze go otwo ru.

Gdy czuj ki umiesz cza ne są w prze strze ni
ukry tej, po win ny mieć wy pro wa dzo ny wska-

ź nik za dzia ła nia. Po wi nien on znaj do wać się
w miej scu iden ty fi ku ją cym miej sce ich za -
mon to wa nia z do kład no ścią do 1 m i sy gna -
li zo wać ich za dzia ła nie. Je den wskaź nik
po wi nien być za in sta lo wa ny dla mak sy mal -
nie czte rech czu jek. Mi ni mal na wy so kość
prze strze ni mię dzy stro po wej, w któ rej moż -
na za mon to wać czuj kę, po win na wy no sić
ok. 15 cm. W niż szej prze strze ni czuj ka punk -
to wa się nie zmie ści. Je śli jed nak na gro ma -
dze nie ma te ria łów pal nych nie po zwa la
wy łą czyć prze strze ni z ochro ny (gę stość 
ob cią że nia ognio we go jest więk sza niż
25 MJ/m2), na le ży za sto so wać in ne roz wią -
za nia, np. sys tem za sy sa ją cy. 

Je śli prze strzeń pod po dło go wa jest wy -
ko rzy sty wa na do ce lów wen ty la cji, licz bę
czu jek chro nią cych tę prze strzeń na le ży po -
mno żyć ra zy dwa, gdy in ten syw ność wen ty -
la cji jest mniej sza niż 10, oraz ra zy trzy, gdy
in ten syw ność wen ty la cji jest więk sza niż
10 wy mian na go dzi nę. Jed na czuj ka nie po -
win na do zo ro wać prze strze ni mniej szej
niż 20 m2.

Spe cy fi ka cja PKN do pusz cza za sto so wa -
nie tyl ko jed ne go rzę du czu jek pod stro pem

sta łym, pod wa run kiem, że:
� brak jest wen ty la cji wy mu szo nej wy cią -
ga ją cej dym przez su fit pod wie sza ny,
� per fo ra cja su fi tu pod wie sza ne go wy no si
wię cej niż 40% do wol ne go wy cin ka 1 m
x 1 m su fi tu,
� po je dyn czy otwór ma wy mia ry więk sze
niż 10 mm x 10 mm,
� gru bość su fi tu jest nie więk sza niż gru -
bość po je dyn cze go otwo ru.

Aby nie trze ba by ło umiesz czać czu jek
pod pod ło gą pod nie sio ną, mu si ona speł -
niać wy ma ga nia jak su fit pod wie sza ny oraz
być wy ko na na z ma te ria łu o od por no ści
ognio wej A11, A21 lub B1. Pod pod ło gą nie
mo gą znaj do wać się ma te ria ły pal ne. 

Roz miesz cze nie ręcz nych
ostrze ga czy po ża ro wych
Wy tycz ne SITP za le ca ją, aby w przy pad -

ku użyt ko wa nia bu dyn ku przez oso by ma ją -
ce ogra ni czo ną zdol ność prze miesz cza nia
się ROP roz miesz czo ne by ły co 15 m. Na rzu -
ca ją tak że na stę pu ją ce ogra ni cze nia:
� li nia kon wen cjo nal na z ROP nie mo że
obej mo wać wię cej niż trzy kon dy gna cje
klat ki scho do wej w bu dyn ku,
� w przy pad ku pę tli ad re so wal nej pę tla nie
mo że obej mo wać wię cej niż 10 kon dy gna -
cji (w przy pad ku klat ki nie wy dzie lo nej po ża -
ro wo co trzy kon dy gna cje mu si znaj do wać
się izo la tor zwarć),
� w przy pad ku li nii ad re so wal nej pro mie -
nio wej w klat ce scho do wej nie wy dzie lo nej
po ża ro wo ogra ni cze nia przyj mu je my jak dla
li nii kon wen cjo nal nej, a dla klat ki scho do wej
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Rys. 2. Roz miesz cze nie ręcz nych ostrze ga czy po ża ro wych



wy dzie lo nej po ża ro wo – jak dla pę tli ad re -
so wal nej.

Spe cy fi ka cja PKN wy ma ga, że by ręcz ne
ostrze ga cze by ły roz miesz czo ne tak, aby
żad na oso ba w obiek cie nie mia ła do żad ne -
go z nich dro gi dłuż szej niż 30 m. W obiek -
tach, w któ rych mo gą znaj do wać oso by
o ogra ni czo nej zdol no ści po ru sza nia się,
dro ga ta po win na być krót sza. 

Róż ni ce mię dzy roz miesz cze niem ręcz -
nych ostrze ga czy po ża ro wych we dług spe -
cy fi ka cji PKN i wy tycz nych SITP po ka za no
na rys. 2.

Sto so wa nie sy gna li za cji 
aku stycz nej
Oprócz pod sta wo wych zbież no ści w tym

za kre sie wy tycz ne SITP bar dziej sku pia ją się
na pew no ści alar mo wa nia, zaś spe cy fi ka cja
PKN – na za cho wa niu od po wied nie go na tę -
że nia dźwię ku.

Wy tycz ne SITP wy ma ga ją, aby li nia sy -
gna li za cyj na mia ła nad zo ro wa ną cią głość,
a mon to wa ne na niej sy gna li za to ry – by ły łą -
czo ne przez me ta lo we pusz ki in sta la cyj ne
z bez piecz ni kiem, któ ry od izo lu je sy gna li za -
tor w ra zie je go za pa le nia się.

Spe cy fi ka cja PKN do kład niej okre śla na -
to miast wy ma ga nia dla sa mych sy gna li za to -
rów. Ro dzaj dźwię ku po wi nien być wszę dzie
ta ki sam. Moż na sto so wać sy gna li za to ry
optycz ne, do ty ko we, ale tyl ko w uzu peł nie -
niu sy gna li za to rów aku stycz nych. W każ dej
stre fie po ża ro wej po wi nien znaleźć się co
naj mniej je den sy gna li za tor. W bu dyn ku mu -
szą być mi ni mum dwa sy gna li za to ry, na wet
je śli od po wied nie na tę że nie dźwię ku bę dzie
uzy ska ne przez je den z nich. Wy ma ga ny 
po ziom dźwię ku nie mo że być uzy ska ny
w przy pad ku prze cho dze nia przez wię cej
niż jed ne drzwi.

Spe cy fi ka cja po da je też wy ma ga nia dla
sys te mu alar mo wa nia gło so we go, cze go nie
znaj dzie my w wy tycz nych SITP: m.in. po ziom
dźwię ku po wi nien prze kra czać o 10 dB in ne
dźwię ki trwa ją ce dłu żej niż 30 s, po wi nien
być zro zu mia ły, a od stę py cza so we po mię -
dzy ko mu ni ka ta mi nie mo gą prze kra czać
30 s. Je śli od stę py prze kra cza ją 10 s, na le ży
sto so wać sy gna ły wy peł nia ją ce.

Wnio ski prak tycz ne
Po za wy mie nio ny mi róż ni ca mi wy tycz ne

SITP po chy la ją się nad za gad nie nia mi pro -

jek to wa nia in sta la cji w ukła dach ko in cy -
den cji, a tak że przy bli ża ją za sa dy pro jek-
to wa nia sys te mów za sy sa ją cych. Spe cyfi ka -
cja PKN nie obej mu je te go za kre su pro jek -
to wa nia.

Oba przy wo ła ne stan dar dy pro jek to we
są bar dzo waż ną ba zą do pro jek to wa nia sys -
te mów sy gna li za cji po ża ro wej. Choć wy stę -
pu ją ce w nich róż ni ce na pierw szy rzut oka
nie są du że, nie po win ni śmy trak to wać ich
jak rów no rzęd nych. Wy tycz ne SITP ma ją
w przy pad ku więk szo ści omó wio nych róż -
nic ostrzej sze wy ma ga nia. 

Przed roz po czę ciem pro ce su pro jek to -
wa nia na le ży pod jąć de cy zję, któ ry ze stan -
dar dów bę dzie pod sta wą do ku men ta cji
pro jek to wej i uży wać go kon se kwent nie. 
Nie na le ży ich łą czyć, ani też uży wać wy biór -
czo, by unik nąć za rów no błę dów pro jek to -
wych, jak i ewen tu al nych trud no ści pod czas
od bio ru.

Joanna Kasiƒska ukoƒczyła Szkoł´ Głównà
Słu˝by Po˝arniczej, jest projektantem

systemów sygnalizacji po˝arowej
i rzeczoznawcà ds. zabezpieczeƒ

przeciwpo˝arowych

REKLAMA



o mysł wy zna cze nia szla ków po pro -
wa dzo nych w tu ne lach, w któ rych
ruch pa sa żer ski od by wa się nie za leż -

nie od wa run ków pa nu ją cych na po wierzch -
ni zie mi, miał być roz wią za niem pro ble mu
ko mu ni ka cyj ne go XIX-wiecz ne go Lon dy nu.
Kon cep cję tę wdro żo no już w 1863 r., otwie -
ra jąc pierw szą li nię ko lei pod ziem nej – Me -
tro po li tan Ra il way, w skró cie me tro.

Nie wąt pli wy suk ces te go przed się wzię -
cia za po cząt ko wał no wą epo kę w or ga ni za -
cji miej skiej ko mu ni ka cji zbio ro wej. Jesz cze
w XIX w., w ślad za Lon dy nem, me tro po je -
cha ło tak że w Glas gow i Bu da pesz cie (1896),
Chi ca go (1897) i Pa ry żu (1900). W Lon dy nie
w tym cza sie sieć pod ziem nej ko lej ki roz bu -
do wa no o sześć ko lej nych li nii!

W Pol sce po czą tek hi sto rii me tra da tu je się
na 1925 r. – wów czas wła dze War sza wy pod -
ję ły uchwa łę o opra co wa niu pro jek tu ko lei
pod ziem nej. Splot wie lu wy da rzeń i uwa run -

ko wań, głów nie o pod ło żu po li tycz nym i eko -
no micz nym, do pro wa dził do wy dłu że nia re -
ali za cji te go przed się wzię cia. Woj na ucię ła te
pla ny de fi ni tyw nie, a tuż po wo jen na pró ba
bu do wy za koń czy ła się fia skiem. 

Pierw szy od ci nek pierw szej li nii me tra
(M1) w War sza wie od da no do użyt ko wa nia
do pie ro w 1995 r. Ko lej ne otwie ra ne od cin -
ki suk ce syw nie wy dłu ża ły tra sę, a ca ła li nia
M1 zo sta ła otwar ta w 2008 r. De cy zję o bu -
do wie dru giej li nii war szaw skie go me tra
pod ję to w 2005 r. Obec nie na li nii M2 funk -
cjo nu je 10 z 21 pla no wa nych sta cji, na eta -
pie od bio rów (mię dzy in ny mi przez or ga ny
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej) są trzy ko lej ne,
a ca łość ma zo stać otwar ta w 2023 r.

Jak za pro jek to wać bez piecz ne
me tro?
Bu do wa każ dej li nii me tra po win na być

po prze dzo na do głęb ną ana li zą, któ ra wy ka -

że, że da ny wa riant tra sy jest naj bar dziej po -
trzeb ny, tj. bę dzie gwa ran to wał naj więk sze
po to ki pa sa żer skie. Sko ro zaś me tro z za ło -
że nia ma być in fra struk tu rą zło żo ną z obiek -
tów pod ziem nych, mak sy mal nie wy korzy -
stywa nych przez pa sa że rów, to nie zwy kle
istot ną kwe stię sta no wi ko niecz ność za pew -
nie nia lu dziom bez pie czeń stwa. Pro blem
jest dość zło żo ny, bo na pe ro nach, znaj du ją -
cych się na dru giej kon dy gna cji pod ziem nej
sta cji, mo że prze by wać w go dzi nach szczy -
tu kil ka ty się cy osób.

Po nad 30 lat te mu, gdy pierw szy raz
przy stę po wa no do prac pro jek to wych
w Pol sce, bra ko wa ło prze pi sów do ty czą cych
wy ma gań bez pie czeń stwa dla obiek tów
me tra. Roz po rzą dze nie w spra wie wa run -
ków tech nicz nych me tra [1], zgod nie z któ -
rym pro jek tu je się no wo po wsta ją ce od -
cin ki pod ziem nej ko lej ki, we szło w ży cie 
w 2011 r., a więc już po od da niu do użyt ko -
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Historia metra sięga połowy XIX w., w Polsce 
o takim rozwiązaniu zaczęto myśleć w latach 20. XX w. 

Jakie rozwiązania stosuje się obecnie, by było bezpieczne i funkcjonalne?
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wa nia li nii M1 oraz po uzy ska niu po zwo le -
nia na bu do wę cen tral ne go od cin ka li nii M2.
Wo bec bra ku kra jo wych re gu la cji praw nych
przed 2011 r. przy okre śla niu wy ma gań dla
obiek tów me tra oprócz wa run ków tech-
nicz nych dla bu dyn ków (któ rych usta le nia
moż na by ło za sto so wać ja ko wska zów kę
do sto so wa nia „przez ana lo gię”, z pew ny mi
ogra ni cze nia mi) wy ko rzy sta no wie dzę in ży -
nier ską oraz wie lo let nie do świad cze nia za -
gra nicz ne.

Mó wiąc o świa to wych do świad cze niach,
nie spo sób nie wspo mnieć o wy da rze niu,
któ re kom plet nie zmie ni ło po strze ga nie bez -
pie czeń stwa po ża ro we go w obiek tach in fra -
struk tu ry me tra oraz do bit nie po ka za ło, ja kie
wy ma ga nia mu szą zna leźć się we wspo -
mnia nych pol skich wy tycz nych. Mo wa o po -
ża rze, któ ry miał miej sce na sta cji King’s Cross
w Lon dy nie w li sto pa dzie ro ku 1987 r. [patrz:
są sied ni ar ty kuł Re na ty Gol ly – przyp. red.].

Ba zu jąc na wie dzy tech nicz nej, za war tej
głów nie w za gra nicz nych stan dar dach,
opra co wa no wy tycz ne wa run ków ochro ny
prze ciw po ża ro wej dla obiek tów me tra, któ -
re peł ni ły wów czas funk cję wy ma gań obo -
wiąz ko wych. Moż na by ło w nich zna leźć
po do bień stwa i ode sła nia do obo wią zu ją -
cych prze pi sów (prze ciw po ża ro wych i tech -

nicz no -bu dow la nych) dla bu dyn ków, a zna -
jąc kon tekst tra gicz nych lon dyń skich do -
świad czeń z 1987 r. – tak że wnio ski ze
zda rze nia na King’s Cross. Wy tycz ne te
na prze strze ni lat ewo lu owa ły i dziś więk -
szość ich po sta no wień, z mo dy fi ka cja mi,
znaj du je się w roz po rzą dze niu [1].

Obec nie przy pro jek to wa niu i bu do wie
bu dyn ków me tra oraz pod ziem nych bu -
dow li me tra uwzględ nia się od po wied nie
wy ma ga nia bez pie czeń stwa po ża ro we go
okre ślo ne w prze pi sach prze ciw po ża ro -
wych oraz w prze pi sach do ty czą cych wa -
run ków tech nicz nych, ja kim po win ny
od po wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie,
z za strze że niem nad rzęd nych dla me tra wy -
ma gań za war tych w za łącz ni ku 1 do roz po -
rzą dze nia [1]. War to przyjrzeć się kil ku
aspek tom, któ re po ka zu ją od mien ność
i spe cy fi kę obiek tów miej skiej ko lej ki 
w po rów na niu do po zo sta łych bu dyn ków
i obiek tów bu dow la nych, tak że w kon tek ście
prze pi sów tech nicz no -bu dow la nych [5].

Szcze gól ny cha rak ter prze pi -
sów tech nicz no -bu dow la nych
dla obiek tów me tra

Po dział na stre fy po ża ro we
Pe ro ny pa sa żer skie i ha le od praw, wraz

z tu ne la mi szla ko wy mi, z uwa gi na brak ele -
men tów od dzie le nia prze ciw po ża ro we go są
jed ną stre fą po ża ro wą, cią gną cą się przez kil -
ka na ście ki lo me trów – od po cząt ku tu ne lu
szla ko we go przy sta cji tech nicz no -po sto jo -
wej, do koń ca to rów od staw czych za ostat -
nią sta cją. Wpraw dzie pe ro ny pa sa żer skie
i ha le od praw z uwa gi na prze zna cze nie pa -
su ją do ka te go rii za gro że nia lu dzi ZL I, ale nie
ma ją tu za sto so wa nia prze pi sy okre śla ją ce
mak sy mal ną do pusz czal ną po wierzch nię
stre fy po ża ro wej. Zresz tą jak po dzie lić na
stre fy po ża ro we tu nel ko le jo wy?

Ru cho me scho dy ewa ku acyj ne 
Moż na by rzec, że pew ne do gma ty

ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn ków w me-
trze nie obo wią zu ją – jak na przy kład prze -
pis po cho dzą cy z wa run ków tech nicz nych
dla bu dyn ków (§ 252): „scho dów i po chyl ni
ru cho mych nie za li cza się do dróg ewa ku -

acyj nych.” Otóż w pod ziem nych sta cjach
me tra scho dy ru cho me, pod pew ny mi wa -
run ka mi, mo gą być (i za zwy czaj są) scho da -
mi ewa ku acyj ny mi. Po zwa la na to za pis
wa run ków tech nicz nych obiek tów me tra:
„Do ewa ku acji z pod ziem nych sta cji me tra
do pusz cza się moż li wość wy ko rzy sta nia
scho dów ru cho mych, je że li ich ruch jest
zgod ny z kie run kiem ewa ku acji lub na stę -
pu je ich za trzy ma nie oraz ich ma szy now nia
jest za bez pie czo na sta łym sa mo czyn nym
urzą dze niem ga śni czym.”.

Du że na tę że nie prze pły wu lu dzi o cha rak -
te rze cią głym i ogra ni cze nia wy ni ka ją ce z ar -
chi tek tu ry sta cji me tra nie po zwa la ją na od -
dzie la nie scho dów słu żą cych ewa ku acji
i scho dów ru cho mych do ob słu gi ru chu pa sa -
że rów, za tem zie lo ne strzał ki w po sadz ce oraz
pod świe tla ne opra wy kie run ko we wska zu ją -
ce dro gę ewa ku acji do scho dów ru cho mych
(jak na zdjęciu obok) są jak naj bar dziej po -
praw ne.

Wy ma ga nie sto so wa nia sys te mu in te -
gru ją ce go urzą dze nia prze ciw po ża ro we

Ni gdzie in dziej w pol skich prze pi sach nie
wy ma ga się sto so wa nia ta kich sys te mów.
Ich ewen tu al na obec ność jest de cy zją in we -
sto ra, a cza sa mi roz wią za niem za mien nym
uzgod nio nym w eks per ty zie sta nu ochro ny
prze ciw po ża ro wej obiek tu. Obiek tom me tra
po sta wio no wy ma ga nie:

„Obiek ty bu dow la ne me tra po win ny po -
sia dać in sta la cję sys te mu in te gra cyj ne go,
któ ry po wi nien umoż li wiać:
� ste ro wa nie au to ma tycz ne i ręcz ne urzą -
dze nia mi prze ciw po ża ro wy mi, przy czym
moż li wość ste ro wań ręcz nych po win na być
prio ry te to wa i prze zna czo na do wy ko rzy sty -
wa nia przez jed nost ki ra tow ni czo -ga śni cze
i upraw nio ny per so nel;
� we ry fi ka cję sy gna łu alar mu po ża ro we go
za po mo cą in nych sys te mów bez pie czeń stwa;
� mo ni to ro wa nie sta nu pra cy urzą dzeń
bez pie czeń stwa, któ re mu szą dzia łać w przy-
pad ku po ża ru”.

Prze ciw po ża ro wy wy łącz nik prą du
W roz po rzą dze niu do ty czą cym wa run -

ków tech nicz nych obiek tów me tra za war to
nie co in ną de fi ni cję prze ciw po ża ro we go wy -
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łącz ni ka prą du niż ta po wszech nie zna na.
Okre ślo no, że PWP „od ci na do pływ ener gii
elek trycz nej do wszyst kich od bior ni ków
na sta cji me tra, z wy jąt kiem ob wo dów za si -
la ją cych in sta la cje i urzą dze nia któ rych funk -
cjo no wa nie jest nie zbęd ne w cza sie po ża ru
i pro wa dze nia ak cji ra tow ni czo -ga śni czej”. 
Ta de fi ni cja wy da je się być peł niej sza i lo gicz -
niej sza niż za war ta w wa run kach tech nicz no -
-bu dow la nych.

Sto so wa nie sys te mów za bez pie cze nia
przed za dy mie niem

Je śli na kon dy gna cji pod ziem nej bu dyn -
ku wy stę pu je po miesz cze nie prze zna czo ne

dla po nad 100 osób, to wa run ki tech nicz no -
-bu dow la ne wy ma ga ją sto so wa nia urzą dzeń
za pew nia ją cych usu wa nie dy mu z te go po -
miesz cze nia i z dróg ewa ku acyj nych. Tro chę
w ana lo gii do te go prze pi su, ale w znacz nie
szer szym za kre sie roz po rzą dze nie [1] na ka zu -
je wy po sa żać tu ne le, sta cje me tra oraz bu -
dow le me tra speł nia ją ce funk cję użyt ko wą
bu dyn ków w in sta la cję wen ty la cji po ża ro wej,
za pew nia ją cą sku tecz ne usu wa nie dy mu
w spo sób za po bie ga ją cy za dy mie niu sta cji,
wyjść ewa ku acyj nych i po miesz czeń, w któ -
rych znaj du ją się urzą dze nia bez pie czeń stwa.

W no wo pro jek to wa nych od cin kach me -
tra pla nu je się sys te my wen ty la cji pod sta wo -

wej pra cu ją ce tak że w try bie wen ty la cji po ża -
ro wej (od dy mia nie pe ro nów pa sa żer skich
oraz tu ne li) oraz lo kal ne sys te my wen ty la cji
od dy mia ją cej (od dy mia nie po zio mych dróg
ewa ku acyj nych czę ści tech no lo gicz nych sta -
cji oraz hal odpraw). Ewa ku acyj ne klat ki scho -
do we wy stę pu ją ce w in fra struk tu rze me tra są
za bez pie cza ne przed za dy mie niem sys te ma -
mi nad ci śnie nio wy mi.

Po dej ście do pro jek to wa nia opar te na
ce lach funk cjo nal nych

O ko niecz no ści uwzględ nie nia in ży nier -
skie go po dej ścia do pro jek to wa nia za bez -
pie czeń prze ciw po ża ro wych w prze pi sach
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Pod sta wo we de fi ni cje zwią za ne z me trem, okre ślo ne na pod sta wie roz po rzą dze nia [1]:
Li nia me tra – cią gły układ sta cji i szla ków, wraz z to ra mi, roz jaz da mi, bu dyn ka mi i bu dow la mi oraz urzą dze nia mi prze zna czo ny mi do pro wa dze nia ru chu
po jaz dów. Sche mat frag men tu wschod nie go -pół noc ne go II li nii me tra po ka zu je rys. 1.
Tu nel szla ko wy – bu dow la pod ziem na mię dzy sta cja mi me tra.
Wen ty la tor nie szla ko we – obiek ty tech nicz ne z urzą dze nia mi wen ty la cyj ny mi, czę ścio wo pod ziem ne, zlo ka li zo wa ne naj czę ściej bli sko środ ka szla ku po -
mię dzy dwie ma sta cja mi. Pra cu ją w sys te mie wen ty la cji pod sta wo wej, za pew nia jąc wy ma ga ną wy mia nę po wie trza na sta cjach i w tu ne lach. Na rys. 1
ozna czo ne są sym bo lem „V”.
Sta cje me tra – bu dyn ki lub bu dow le prze zna czo ne do ob słu gi pa sa że rów, w któ rych za trzy mu ją się po jaz dy me tra, wraz z urzą dze nia mi słu żą cy mi do ob -
słu gi ru chu po jaz dów me tra, pe ro na mi pa sa żer ski mi i urzą dze nia mi tech nicz ny mi prze zna czo ny mi do ob słu gi pa sa że rów, a tak że po miesz cze nia mi słu żą -
cy mi do ob słu gi tech nicz nej. Na rys. 1 ozna czo ne są sym bo lem „C”.
Na sta cji me tra wy róż nia się stre fy, po ka za ne na rys. 2: pu blicz ną (przej ścia pod ziem ne na po zio mie –1, do stęp ne tak że w po rze noc nej, gdy po cią gi 
me tra nie kur su ją), pa sa żer ską (ina czej bi le to wą – do stęp ną dla pa sa że rów w go dzi nach kur so wa nia po cią gów) oraz tech no lo gicz ną (część nie do stęp na
dla osób po stron nych, miesz czą się tam ele men ty in fra struk tu ry tech nicz nej).

Rys.1 Rys. 2



tech nicz no -bu dow la nych mó wi się już od
lat, a uda ło się to zre ali zo wać jak na ra zie tyl -
ko w prze pi sach dla me tra. Jest to do wód
na no wą ja kość bez pie czeń stwa po ża ro we -
go pro jek to wa nych obiek tów pod ziem nej
ko lej ki. Dla po rów na nia obec ne wa run ki
tech nicz no -bu dow la ne dla bu dyn ków okre -
śla ją na ka zo wo kon kret ne wy ma ga nia, m.in.
do ty czą ce sze ro ko ści, dłu go ści czy sto so wa -
nia roz wią zań tech nicz nych za bez pie cza ją -
cych przed za dy mie niem. W roz po rzą dze niu
[1] znaj du ją się waż ne prze pi sy, któ re wy ty -
cza ją cel, ja ki na le ży osią gnąć, pro jek tu jąc
wa run ki ewa ku acji w me trze.

Pierw szym kro kiem w pro jek to wa niu
tych wa run ków jest okre śle nie ce lu w po-
sta ci cza su ewa ku acji.

Pod ziem ne bu dow le me tra pro jek tu je się
i wy ko nu je w spo sób za pew nia ją cy speł nie nie
na stę pu ją cych wy ma gań: sze ro ko ści dróg 
ko mu ni ka cyj nych sta cji me tra sta no wią cych
dro gi ewa ku acyj ne z obiek tu oraz łącz ną sze -
ro kość drzwi sta no wią cych wyj ścia ewa ku -
acyj ne ze sta cji usta la się w ten spo sób, że
ewa ku acja osób znaj du ją cych się na sta cji nie
bę dzie trwa ła dłu żej niż czas ewa ku acji (…).
Czas ewa ku acji do miej sca bez piecz ne go,
wy zna czo ny dla osób prze by wa ją cych
w naj dal szym miej scu pe ro nu pa sa żer skie -
go, okre ślo no na mak sy mal nie 10 min.

Dru gim kro kiem jest okre śle nie tzw. miej -
sca bez piecz ne go, któ re go spo so bu wy ko -
na nia nie na rzu ca się, lecz po zo sta wia w for -
mie ce lu do osią gnię cia przy sto so wa niu do -
wol nych środ ków. 

Miej scem bez piecz nym mo że być za bez pie -
czo ne przed za dy mie niem wyj ście ewa ku acyj -
ne, któ re pro wa dzi na dro gę pu blicz ną, in ne
miej sce po za te re nem sta cji me tra lub na te re -
nie obiek tu bu dow la ne go me tra, w któ rym
przez pro jek to wy czas trwa nia po ża ru nie po -
wsta nie stan kry tycz ny śro do wi ska oraz tok -
sycz ność za gra ża ją ca zdro wiu i ży ciu lu dzi,
za pew nia ją ce moż li wość wyj ścia z nie go
na po ziom te re nu.

Aby spraw dzić po praw ność przy ję tych
sze ro ko ści dróg ewa ku acyj nych w no wo
pro jek to wa nych sta cjach, prze pro wa dza się
ana li zę prze wi dy wa ne go cza su ewa ku acji
(sy mu la cję ewa ku acji) przy za ło że niu ko -
niecz no ści ewa ku acji z po zio mu pe ro nu
łącz nie 3600 osób (po 1400 osób w dwóch
skła dach me tra oraz 800 osób na pe ro nie
sta cji). Pro jek to wa ne sce na riu sze dla pe ro nu
prze wi du ją wy ko rzy sta nie do ewa ku acji
scho dów sta łych oraz jed ne go cią gu scho -
dów ru cho mych. Za zwy czaj na pe ro nie pro -

jek tu je się co naj mniej dwa cią gi scho dów
ru cho mych, ale w sy mu la cjach przyj mu je
się, że je den z nich mo że być nie do stęp ny 
ze wzglę dów ser wi so wych.

Stan kry tycz ny śro do wi ska
W roz po rzą dze niu [1] znaj du je się de fi ni -

cja „sta nu kry tycz ne go śro do wi ska”, zna ne go
po wszech nie w nie co zmo dy fi ko wa nej for -
mie ja ko „wa run ki bez piecz nej ewa ku acji”.
Gra nicz ne pa ra me try tem pe ra tu ry, za war to -
ści tle nu czy ogra ni cze nia wi dzial no ści spo -
wo do wa ne go dy mem w li te ra tu rze bran -
żo wej są po wszech nie zna ne i sto so wa ne.
Znaj dzie my je mię dzy in ny mi w „Pro ce du -
rach or ga ni za cyj no -tech nicz nych w spra wie
speł nie nia wy ma gań w za kre sie bez pie czeń -
stwa po ża ro we go w in ny spo sób, niż okre -
ślo no to w prze pi sach tech nicz no -bu do-
w la nych, w przy pad kach wska za nych w tych
prze pi sach”, opra co wa nych przez KG PSP.
Jed nak po raz pierw szy zo sta ły przy to czo ne
w źró dle pra wa sto so wa ne go.

Prze pi sy prze ciw po ża ro we
i tech nicz no -bu dow la ne 
sto so wa ne w obiek tach me tra
W od nie sie niu do obiek tów in fra struk tu -

ry me tra ma ją za sto so wa nie wy ma ga nia
okre ślo ne w prze pi sach prze ciw po ża ro wych
oraz w prze pi sach do ty czą cych wa run ków
tech nicz nych, ja kim po win ny od po wia dać
bu dyn ki i ich usy tu owa nie, z za strze że niem
wy ma gań za war tych w za łącz ni ku do roz po -
rzą dze nia [1]. 

W prak ty ce od nie sień do tych „pod sta -
wo wych” wy ma gań jest bar dzo wie le – od

kla sy fi ka cji stref po ża ro wych do ZL i PM, ko -
ry ta rzy (w czę ści tech no lo gicz nej sta cji) po -
przez usta la nie kla sy od por no ści ognio wej
ele men tów od dzie le nia prze ciw po ża ro we -
go po wy ma ga nia prze pi sów prze ciw po ża -
ro wych do ty czą cych m.in. in sta la cji
wo do cią go wej prze ciw po ża ro wej (w tym
pa ra me try hy dran tów, spo sób okre śla nia za -
się gu hy dran tu we wnętrz ne go), a tak że
dróg po ża ro wych.

Pod su mo wa nie
Współ cze sny po ziom bez pie czeń stwa

po ża ro we go w róż ne go ty pu obiek tach jest
wy pad ko wą wnio sków wy cią gnię tych ze
zda rzeń ma ją cych miej sce w prze szło ści oraz
roz wo ju za gro żeń wraz z moż li wo ścią ich
prze wi dy wa nia i za po bie ga nia im, prze pra -
co wa nych w prze pi sy. Tra gicz ne wy da rze nia
z du żą licz bą ofiar zmu sza ją do po szu ki wa -
nia od po wie dzi na py ta nia: dla cze go tak się
sta ło? co za wio dło? czy moż na by ło te mu za -
po biec? ja kie na le ży pod jąć dzia ła nia, aby
nie do pu ścić do po dob nych sy tu acji w przy -
szło ści? Dla obiek tów me tra ta kim do świad -
cze niem był po żar na King’s Cross. Za po-
ziom bez pie czeń stwa, któ ry ma my dziś, 30
lat te mu za pła co no naj droż szą wa lu tą. Za to
obec nie set ki ty się cy lu dzi co dzien nie do cie -
ra ją bez piecz nie do ce lu po dró ży, nie za sta -
na wia jąc się nad za gro że nia mi. O tym
za wcza su po my śle li in ni lu dzie.

Iza Trzeciak jest in˝ynierem w specjalnoÊci
bezpieczeƒstwo po˝arowe, projektantem
zabezpieczeƒ przeciwpo˝arowych jednej

z wiodàcych in˝ynierskich firm
projektowo-doradczych w bran˝y transportu,

energetyki, ropy i gazu, a tak˝e zało˝ycielkà
blog-ppoz.pl

Li te ra tu ra
[1] Roz po rzą dze nie mi ni stra in fra struk tu ry z dnia 17 czer-
w ca 2011 r. w spra wie wa run ków tech nicz nych, ja kim po -
win ny od po wia dać obiek ty bu dow la ne me tra i ich usy-
tu owa nie (Dz.U. nr 144, poz. 859).
[2] In ve sti ga tion in to the King's Cross Un der gro und Fi re, 
De smond Fen nell, De part ment of Trans port, 1988.
[3] Wa run ki tech nicz ne, ja kim po win ny od po wia dać li nie
me tra i ich usy tu owa nie, Me tro War szaw skie, War sza wa,
maj 2007 r.
[4] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi -
ni stra cji w spra wie ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn ków,
in nych obiek tów bu dow la nych i te re nów (Dz.U. z 2010 r.
nr 109, poz. 719; Dz.U. z 2019 r. poz. 67).
[5] Roz po rzą dze nie mi ni stra in fra struk tu ry w spra wie wa -
run ków tech nicz nych, ja kim po win ny od po wia dać bu dyn -
ki i ich usy tu owa nie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285).
[6] Ma te ria ły udo stęp nio ne na stro nie https://www. me -
tro.waw.pl/.
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Stan kry tycz ny śro do wi ska – wy stą -
pie nie w obiek cie bu dow la nym me tra kry -
tycz ne go dla ży cia i zdro wia lu dzi wa run ku
śro do wi sko we go na sku tek prze kro cze nia
jed ne go z na stę pu ją cych pa ra me trów:
� tem pe ra tu ry po wie trza po wy żej 60°C
na wy so ko ści mniej szej lub rów nej 1,8 m
od po zio mu dro gi ewa ku acyj nej,
� gę sto ści stru mie nia pro mie nio wa nia
ciepl ne go o war to ści 2,5 kW/m2 przez czas
eks po zy cji dłuż szy niż 30 s,
� tem pe ra tu ry go rą cych ga zów po ża ro -
wych po wy żej 200°C na wy so ko ści po -
nad 2,5 m od po zio mu dro gi ewa ku acyj nej,
� za się gu wi dzial no ści mniej sze go niż
10 m na wy so ko ści mniej szej lub rów -
nej 1,8 m od po zio mu dro gi ewa ku acyj nej,
� za war to ści tle nu po ni żej 15%.



on dyn – sto li ca i jed no cze śnie naj więk -
sze mia sto Wiel kiej Bry ta nii i An glii, 
le ży u uj ścia Ta mi zy. Je go chlu bą jest

naj star sze na świe cie me tro (ang. Lon don Un -
der gro und), któ re go pierw szą li nię od da no
do użyt ku 10 stycz nia 1863 r. Siat ka me tra
skła da się z 11 li nii o dłu go ści łącz nej 402 km,
z 270 sta cja mi. Li nie ko le jo we prze bie ga ją za -
rów no w pod ziem nych tu ne lach, jak i na po -
wierzch ni. W za sa dzie na zwa „Un der gro und”
mo że być my lą ca, po nie waż pod zie mią prze -
bie ga za le d wie 45% dłu go ści tras. Z lon dyń -
skie go me tra ko rzy sta co dzien nie po nad
3,5 mln po dróż nych. 

Lon dyń skie me tro przo du je pod wie lo ma
wzglę da mi. Lon dyń czy cy już w la tach 20.
XX w. nie mu sie li otwie rać drzwi ręcz nie 
– roz su wa ły się au to ma tycz nie, mo gli też ku -
pić bi let w au to ma cie.

Sta cja me tra King’s Cross
Sta cja me tra King’s Cross, a do kład nie

King’s Cross St Pan cras, na le ży do naj bar dziej
uczęsz cza nych. Zo sta ła otwar ta w ra mach

pierw szej li nii me tra. Dziś znaj du ją się
nad nią dwor ce ko le jo we: King’s Cross (po -
łą cze nia pod miej skie) oraz St Pan cras (po łą -
cze nia mię dzy na ro do we). Ra zem sta no wią
je den z naj więk szych wę złów ko mu ni ka cyj -
nych w Wiel kiej Bry ta nii – to je den wiel ki 
la bi rynt tu ne li, pa sa ży i szy bów, gdzie prze -
ci na się i spo ty ka aż pięć li nii me tra: Me tro -
po li tan, Circ le, Pic ca dil ly, Nor thern i Vic to ria.
W 1987 r. by ła to naj bar dziej ru chli wa sta cja
me tra w pod ziem nym środ ku trans por tu
pu blicz ne go, śred nia licz ba pa sa że rów
w dzień po wsze dni wy no si ła po nad 250 tys. 

Opis zda rze nia
W śro dę 18 li sto pa da 1987 r. na sta cji

King's Cross po 19.00 ruch pa sa żer ski ma lał.
Go dzi ny szczy tu mi nę ły. O 19.29 je den z pa -
sa że rów, ko rzy sta ją cy z ru cho mych scho -
dów, za uwa żył ma ły po żar i zgło sił to w ka sie
bi le to wej. Krót ko po tym ko lej ny pa sa żer do -
strzegł pło mie nie i uno szą cy się dym. Za trzy -
mał scho dy, uży wa jąc przy ci sku awa ryj ne go
i ostrzegł współ po dróż nych. 

Ogień roz wi jał się pod scho da mi ru cho -
my mi, w prze strze ni po mię dzy ni mi a ich
me cha ni zmem. Pło mie nie by ły nie wiel kie,
ale pod grze wa ły de sko wa nie i ba lu stra dy
scho dów. Su chy drew nia ny ma te riał, do dat -
ko wo la kie ro wa ny, dość ła two uległ za pło no -
wi. Ogień roz prze strze niał się co raz bar dziej.
Pło mie nie za czę ły obej mo wać za rów no
drew nia ne stop ni ce i pod stop ni ce, ba lu stra -
dy, jak i gu mo we ele men ty scho dów. 

Po zgło sze niu po ża ru dwóch pra cow ni -
ków ru szy ło w kie run ku scho dów. Roz dzie li li
się; je den z nich udał się do scho dów ru cho -
mych li nii Pic ca dil ly, dru gi do scho dów ru -
cho mych pro wa dzą cych na pe ron nr 4, gdzie
zo ba czył po je dyn czy pło mień. We zwa nie
stra ży po żar nej nie by ło pro ste – mu siał wró -
cić na po ziom ha li bi le to wej, po nie waż ko -
rzy sta nie z łącz no ści ra dio wej pod zie mią
by ło nie moż li we. Za trzy ma no scho dy ru cho -
me pro wa dzą ce na pe ro ny nr 5 i 6. 

Ko lej ni po dró żu ją cy zgła sza li in for ma cję
o po ża rze. O 19.36 dym przy scho dach ru -
cho mych był wi docz ny już ze scho dów 
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RE NA TA GOL LY Pie kło

To był kolejny pożar na stacji londyńskiego metra. Tym razem jednak
przeobraził się w przerażającą katastrofę. Dała ona początek przepisom

przeciwpożarowym tworzonym specjalnie dla linii metra. 
Nie tylko londyńskiego, o czym można przeczytać w artykule Izy Trzeciak. 

L

fot. Renata Golly



z pe ro nu nr 5. Pra cow ni cy kie ro wa li pa sa-
że rów do scho dów ru cho mych in nej li nii
me tra – Vic to ria. O tej też go dzi nie straż po -
żar na za dys po no wa ła czte ry sa mo cho dy ra -
tow ni czo -ga śni cze i dra bi nę. Naj bliż sza
jed nost ka by ła od da lo na od sta cji me tra
o oko ło 800 m, ko lej na o oko ło 2,5 km. Czas
po ko na nia przez nie dro gi wy no sił oko ło
ok. 3 min i 8 min. O 19.37 dym był już za uwa -
żal ny przy wej ściu do sta cji me tra. O 19.38
ko lej nych dwóch pra cow ni ków uda ło się
w miej sce po ża ru, je den z nich pró bo wał
użyć ga śni cy na dwu tle nek wę gla, ale ze
wzglę du na wy so ką tem pe ra tu rę nie był
w sta nie zbli żyć się do pło mie ni. Źró dła po -
da ją in for ma cję, ja ko by na sta cji znaj do wał
się sprzęt do mgły wod nej, jed nak nie zo stał
uży ty. O 19.39 pod ję to de cy zję o ewa ku acji
lu dzi ze stacji. In for ma cja o po ża rze by ła
prze ka zy wa na do ko lej nych szcze bli za rząd -
czych. Zde cy do wa no, by po cią gi li nii Pic ca -
dil ly i Vic to ria nie za trzy my wa ły się na sta cji
King’s Cross. Jed nak przez ko lej ne mi nu ty
po cią gi wy pusz cza ły na pe ron ko lej nych pa -
sa że rów. Co wię cej, prze jeż dża jąc, wtła cza ły
po wie trze, in ten sy fi ku jąc pro ces spa la nia. 

Do 19.43 głów nym pa li wem by ło drew -
no, z odro bi ną sma ru i gu my. Świad ko wie
opi sy wa li wy stę pu ją cy dym ja ko bia ły, sza -
ra wo -bia ły lub sza ry, o za pa chu głów nie
drew na. O 19.43 na miej sce przy by ły pierw -
sze za stę py stra ży po żar nej. Kil ku stra ża ków
uda ło się na miej sce po ża ru, aby oce nić je -
go roz miar. Jak opi sa no, ogień miał wiel kość
du że go kar to nu. Za mia rem by ło zwal cze nie
go stru mie niem wo dy – i na za mia rach się
skoń czy ło. Scho dy za pa li ły się. Dwie mi nu ty
póź niej na stą pi ło roz go rze nie. By ła 19.45.
Ze gar na szczy cie scho dów za trzy mał się 
do kład nie o tej go dzi nie. Stru mień ognia
wy strze lił z szy bu scho dów ru cho mych, wy -
peł nia jąc ha lę bi le to wą go rą cym po dmu -
chem. Świad ko wie opi sy wa li zda rze nie ja ko
ku lę ognia, któ ra roz prze strze ni ła się po su -
fi cie ha li bi le to wej, po czym ca ła ha la wy peł -
ni ła się gę stym czar nym dy mem. 

Wy bu chła pa ni ka. Pra cow ni cy me tra, któ -
rzy znaj do wa li się w po bli żu, krzy cze li do lu -
dzi, aby jak naj szyb ciej opu ści li miej sce
po ża ru. Z szy bu scho dów ru cho mych pło -
mie nie się gnę ły stro pu ha li bi le to wej i prze -

miesz cza ły się wzdłuż nie go. Tem pe ra tu ra
wzra sta ła, a pło mie nie po dzie li ły pod zie mie
na dwa świa ty. Świa ty, któ re nie mia ły ze so -
bą żad ne go kon tak tu. Z uwa gi na roz miar
zda rze nia wzy wa no ko lej ne si ły i środ ki, 
rów nież ka ret ki po go to wia. Tem pe ra tu ra
pod zie mią się ga ła na wet 600°C. Aby któ ry -
kol wiek ze stra ża ków mógł wejść do środ ka
bu dyn ku, ko niecz na by ła osło na roz pro szo -
ny mi prą da mi ga śni czy mi. Z pe ro nów pa sa -
że rów ewa ku owa no po cią ga mi li nii Vic to-
ria. Do 19.55 ewa ku owa ni zo sta li wszy scy.
O 19.59 przy by ła pierw sza ka ret ka po go to -
wia. Łącz nie czter na ście lon dyń skich ka re tek
po go to wia prze wo zi ło ran nych do lo kal nych
szpi ta li. O 21.48 zlo ka li zo wa no po żar, a po
czte rech go dzi nach (o 1.46) zo stał uga szo ny.
Do dat ko we dzia ła nia ra tow ni cze trwa ły ca -
łą noc. Na stęp ne go dnia ter mi nal funk cjo no -
wał, z wy łą cze niem ob sza rów, któ re ule gły
spa le niu i gdzie prze pro wa dza ne by ły czyn -
no ści po po ża ro we.

Na miej scu zda rze nia by ło łącz nie 30 za -
stę pów, po nad 150 stra ża ków. Pra co wa li
w bar dzo trud nych wa run kach, w bar dzo
wy so kiej tem pe ra tu rze, bez zna jo mo ści
obiek tu i bez je go pla nów. Bi lans ofiar śmier -
tel nych to 31 osób. Po nad 100 po szko do -
wa nych ho spi ta li zo wa no, 19 z po waż ny mi
ob ra że nia mi. 

Do cho dze nie
Do cho dze nie w spra wie po ża ru w lon -

dyń skim me trze za ini cjo wa ła pre mier Mar -
ga ret That cher. Pu blicz ne do cho dze nie

zo sta ło prze pro wa dzo ne przez eks per tów
w okre sie od lu te go do czerw ca 1988 r.

Ba da cze stwier dzi li, że pod me cha ni -
zmem scho dów ru cho mych gro ma dził się
smar po śli zgo wy, któ ry był trud ny do za pa -
le nia i pa lił się wol no. Za uwa żo no do dat ko -
wo, że na sma rze gro ma dzi ło się bar dzo du żo
po zo sta ło ści, ta kich jak bi le ty, ma łe śmie ci,
ludz kie wło sy itp. Prze pro wa dzo ne ba da nie,
po le ga ją ce na upusz cze niu za pa lo nej za pał -
ki na scho dach ru cho mych – po ka za ło, że na -
stą pił za płon za bru dzo ne go sma ru. 

Na ukow cy stwo rzy li wa run ki zbli żo ne
do tych, któ re mia ły miej sce na sta cji King’s
Cross, aby usta lić, czy smar, któ ry znaj do wał
się w prze strze ni pod scho da mi, był pal ny
i by usta lić przy czy nę po ża ru. Wy ko rzy sta no
przy tym opro gra mo wa nie do sy mu la cji
kom pu te ro wej. Prze ba da nych zo sta ło kil ka
moż li wych przy czyn za pło nu, m.in. pod pa -
le nie i tar cie. Po twier dzo no przy czy nę po ża -
ru – za pa lo ną za pał kę upusz czo ną na scho-
dach ru cho mych. W lip cu 1984 r. wpraw dzie
za bro nio no pa le nia w po cią gach me tra,
a po po ża rze w li sto pa dzie 1984 r. na sta cji
Oxford Cir cus za kaz roz sze rzo no na wszyst -
kie sta cje – ty le że w prak ty ce po dróż ni czę -
sto igno ro wa li za ka zy i przed wyj ściem ze
sta cji na ze wnątrz za pa la li pa pie ro sa na
ru cho mych scho dach. Wra ca jąc do ba -
dań – pod czas kom pu te ro wej sy mu la cji po -
ża ru od kry to wcze śniej nie zna ny efekt*
po ża ro wy. Po dej rze wa no, że opro gra mo wa -
nie mo że być wa dli we, w związ ku z czym
prze pro wa dzo no te sty na mo de lach zbli żo -
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w King’s Cross

Po żar na sta cji me tra King's Cross – 18 li sto pa da 1987 r.
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nych do rze czy wi stych i… po twier dzo no
efekt w prak ty ce. Jak się oka za ło, był zgod -
ny z ze zna nia mi na ocz nych świad ków zda -
rze nia.

Wnio ski i za le ce nia
Po dej ście per so ne lu do po ża rów wy stę -

pu ją cych na sta cjach, zwią za ne z ogól ną po -
li ty ką lon dyń skie go me tra, zo sta ło pod da ne
ostrej kry ty ce. Otóż zgod nie z obo wią zu ją -
cy mi wów czas pro ce du ra mi per so nel miał
po wia do mić straż po żar ną do pie ro wów -
czas, gdy po żar wy mknie się mu spod kon -
tro li. Z ma ły mi po ża ra mi miał ra dzić so bie
sam. W grun cie rze czy hi sto ria po ża rów
na lon dyń skich sta cjach me tra by ła dłu ga,
a nie któ re z po ża rów by ły po waż ne i spo wo -
do wa ły znacz ne szko dy, ale przez po nad

120 lat nic groź ne go się nie wy da rzy ło.
Do cza su tra gicz ne go po ża ru w 1987 r., kie -
dy na tych mia sto we we zwa nie stra ży po żar -
nej mo gło za po biec tra ge dii.

Per so nel nie był od po wied nio przy go to -
wa ny do ta kie go roz wo ju wy da rzeń. Przede
wszyst kim nie zo stał prze szko lo ny w za kre -
sie pro ce dur ewa ku acji z bu dyn ku, nie zo stał
za zna jo mio ny ze sprzę tem ga śni czym, z je -
go umiej sco wie niem w obiek cie, już nie
wspo mi na jąc o je go ob słu dze. W ra por cie
mo wa jest o in sta la cji wo do cią go wej ppoż.,

sprzę cie do mgły wod nej i ga śni cy na dwu -
tle nek wę gla. Ża den z tych sprzę tów nie zo -
stał uży ty z uwa gi na brak do sta tecz nej
wie dzy pra cow ni ków me tra na ich te mat:
„Nie wie dział, gdzie jest hy drant i nie był za -
zna jo mio ny ze sprzę tem do mgły wod nej” 1.
W przy pad ku ob słu gi me tra za wiódł rów nież
sprzęt łącz no ści – za le co no za sto so wa nie
ulep szeń. 

Za su ge ro wa no per so ne lo wi me tra, jak
i służ bom ra tow ni czym, aby prze pro wa dzać
wspól ne ćwi cze nia, któ re po zwo lą na lep szą
ko or dy na cję dzia łań.

Do Lon dyń skiej Stra ży Po żar nej skie ro -
wa no za le ce nie, aby jej przed sta wi cie le
uczest ni czy li w spo tka niach do ty czą cych
prac bu dow la nych prze pro wa dza nych na
sta cjach me tra. Ko lej nym wska za niem by ła
po pra wa w ob sza rze zna jo mo ści obiek tu
i do stęp no ści pla nów dla służb ra tow ni -
czych. Za le ce nia obej mo wa ły rów nież po -
pra wę sys te mu łącz no ści ra dio wej, któ ra
za wio dła w pod zie miach.

Po zda rze niu wpro wa dzo no rów nież zmia -
ny w umun du ro wa niu stra ża ków. Do tych-
cza so we żół te spodnie wy ko na ne z two rzy -
wa sztucz ne go, któ re to pi ło się przy wy so kich
tem pe ra tu rach i gu mo we rę ka wi ce, któ re
dość moc no ogra ni cza ły efek tyw ne ru chy, zo -
sta ły za stą pio ne naj bar dziej za awan so wa ny -
mi tech no lo gicz nie ma te ria ła mi. 

Zmia ny do ty czą ce ochro ny
prze ciw po ża ro wej
Po tej tra ge dii w lon dyń skim me trze

wpro wa dzo no zmia ny w wie lu ob sza rach.
Pierw sza z nich to wy mia na drew nia nych
scho dów ru cho mych. Wy mie nia ne by ły
stop nio wo, jed nak trwa ło to dość dłu go,
po nie waż znik nę ły z lon dyń skie go me tra
cał ko wi cie do pie ro w 2014 r. Ko lej na do-
ty czy ła in sta la cji au to ma tycz nych sys te -
mów wy kry wa ją cych po żar oraz try ska czy
w prze strze niach pod scho da mi ru cho my -
mi. Wy ma ga no re gu lar nych prze glą dów
i utrzy my wa nia czy sto ści w ma szy now -
niach scho dów, by wy eli mi no wać gro ma -
dze nie się po zo sta ło ści. Po now nie za ka -
za no pa le nia na wszyst kich sta cjach me tra,
rów nież na scho dach ru cho mych. Bar dziej
ry go ry stycz nie prze strze ga no już wcze -
śniej wpro wa dzo ne go za ka zu pa le nia.
Prze szko lo no pra cow ni ków me tra w za kre -
sie pla nów bez pie czeń stwa po ża ro we go
oraz współ dzia ła nia ze służ ba mi ra tow ni -
czy mi. Po pra wio no rów nież łącz ność ra -
dio wą. 

* Efekt oko po wy 
lub efekt ryn ny

Na ukow cy za cho dzi li w gło wę, jak to się
sta ło, że po żar w tym przy pad ku tak szyb ko
się roz prze strze nił. Upły nął rok, a od kry to
nie zna ny do tej po ry efekt. Po le gał o na po -
łą cze niu dwóch zja wisk: efek tu Co an dy’ego
i roz go rze nia (ang. fla sho ver). Do słow nie
moż na to tłu ma czyć ja ko efekt oko pu lub
efekt ryn ny (ang. trench ef fect). Że by zro zu -
mieć me cha nizm je go dzia ła nia, ba da cze
zbu do wa li mo del scho dów z King’s Cross
w ska li 1:3 i prze pro wa dzi li pró by. Ba da nia
wy ka za ły, że pło mie nie przy le ga ły do pal -
ne go ma te ria łu – scho dów i po rę czy na chy -
lo nych pod ką tem 30° i peł zły w gó rę
(w ae ro dy na mi ce efekt Co an dy’ego), a nie
uno si ły się pio no wo do gó ry, jak to by wa
w więk szo ści po ża rów. Za tem po żar nie tra -
cił ener gii na uno sze nie, lecz ku mu lo wał ją
wzdłuż cią gu z ma te ria łów pal nych, któ rym
by ły ru cho me scho dy. Efekt ten przy spie szył

roz go rze nie ca ło ści ma te ria łów. Mi mo
otwar cia od gó ry prze strze ni scho dów na -
stą pił gwał tow ny roz wój po ża ru jak w tu -
nelu. Po nie waż na stę po wał wzdłuż li nii
ist nie ją cych cią gów kon wek cyj nych, pa sa-
że ro wie mo gli wi dzieć to ja ko szyb ko prze -
miesz cza ją cą się ku lę ognia, gdyż gwał-
tow nie po sze rza ją ce się pło mie nie roz go rze -
nia mu sia ły gdzieś się zmie ścić.

* Ze wzglę du na kształt ca ło ści nada no te mu
zja wi sku mia no ryn ny bądź oko pu. 

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

w Komendzie Głównej PSP

1 In ve sti ga tion in to the King's Cross Un der gro und Fi re,
De smond Fen nell, De part ment of Trans port, 1988, s. 62.
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King’s Cross w fil mie
Pod ko niec XX w. te ren wo kół sta cji

wy glą dał, oględ nie mó wiąc, post in du -
strial nie. Czę sto ko rzy sta no z nie go ja ko
tła fil mo wych scen. To tu taj krę co ne by -
ły m.in. sce ny z udzia łem ucznia Szko ły
Ma gii i Cza ro dziej stwa w Ho gwar cie 
Har ry’ego Pot te ra. Do kład nie na sta cji

King’s Cross znaj du je się nie la da grat ka
dla fa nów je go przy gód – ma gicz ny pe -
ron 9 i ¾, gdzie jed na ze ścian za wie ra
wmu ro wa ny do po ło wy wó zek ba ga żo -
wy, su ge ru ją cy, że ko muś nie do koń ca
udał się czar.

Tablica pamiątkowa z zegarem na stacji metra King's Cross

w Londynie ku czci 31 osób, które zginęły w pożarze 

18 listopada 1987 r.
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-wyłączny przedstawiciel dla butów strażackich HAIX w Polsce
-ubrania strażackie specjalne

Fire Eagle Fire Flash 2.0

NOWY MODEL 
Ubranie 

strażackie 
specjalne

TIGER Plus
w komplecie 

z kurtką 
lekką 

Bushfire



il ka mi nut przed tym, jak ste war -
des sy lo tu Sau di Ara bian Air li nes
(SV) 163 z ręcz ny mi ga śni ca mi prze -

py cha ły się przez spa ni ko wa ny tłum pa sa że -
rów, in ży nier po kła do wy wciąż nie po tra fił
po praw nie od czy tać li sty kon tro l nej na wy -
pa dek sy tu acji kry zy so wych (po dob no cier -
piał na wy jąt ko wo cięż ki przy pa dek dys -
lek sji), a ka pi tan lo tu po gwiz dy wał pod no -
sem, w prze rwach po mię dzy na zy wa niem
rze czo ne go dys lek ty ka „osłem” i„bał wa nem”,
za sta na wia jąc się, czy sy gna li za cja po ja wie -
nia się dy mu w lu ku ba ga żo wym rze czy wi -
ście mo że ozna czać po ja wie nie się dy mu.
W mia rę roz prze strze nia nia się ognia z prze -
dzia łu ba ga żo we go do ka bi ny pa sa żer skiej
przez wy pa lo ną dziu rę w pod ło dze ste war -
des sy bez sku tecz nie pró bo wa ły skon tak to -
wać się z kok pi tem, by uzy skać in struk cje,
a in ży nier lo tu – bar dziej chy ba dla uspo ko -
je nia sa me go sie bie niż do ko na nia rze czy wi -
stej oce ny sy tu acji – za pew niał ka pi ta na
i pierw sze go ofi ce ra, że nie ma pro ble mu.
Kie dy trzem pa nom w kok pi cie wresz cie
uda ło się wy lą do wać, a stra ża cy nie mo gli
po dejść do sa mo lo tu ze wzglę du na zbyt
póź ne wy łą cze nie sil ni ków, 287 pa sa że rów
umie ra ło od tok sycz ne go dy mu, za wie ra-
ją ce go tle nek wę gla, pod tle nek azo tu, cy ja -
no wo dór, amo niak i in ne śmier tel ne che mi -
ka lia. Je go roz prze strze nia nie się po gor szy ła
nie wy tłu ma czal na de cy zja pi lo tów o za -
mknię ciu wszyst kich otwo rów wen ty la cyj -
nych. Ten smut ny spek takl za koń czy ło

otwar cie drzwi sa mo lo tu… 23 mi nu ty po
wy łą cze niu sil ni ków i 3 mi nu ty przed tym,
jak spło nął ca ły od li nii okien w gó rę. W ka -
ta stro fie zgi nę ło 301 osób – za ło ga i wszy scy
pa sa że ro wie. Cia ła tych ostat nich za sta no
skłę bio ne przy wyj ściach ewa ku acyj nych.

Źró dła ognia
Bez po śred nie źró dło po ża ru po wsta łe go

pod czas lo tu SV 163 nie jest zna ne. Jed ną
z do mnie ma nych przy czyn by ło uży cie ku -
chen ki tu ry stycz nej przez któ re goś z pa sa -
że rów, po zo sta je jed nak mieć na dzie ję, że
non sens w ra mach te go lot ni cze go fia ska
nie się ga aż tak głę bo ko (teo ria ta nie zga -
dza się zresz tą z ko lej no ścią zda rzeń). 

Ty po we źró dła po ża rów w kok pi cie i ka -
bi nie obej mu ją za zwy czaj przy pad ki mniej
oczy wi ste niż za pró sze nie ognia przez pa sa -
że rów. Czę sto po wo dem jest nie pra wi dło we
dzia ła nie sprzę tu elek trycz ne go, prze wo -
dów pa li wo wych czy sys te mu za opa trze nia
w tlen, a tak że wy cie ki pa li wa cie kłe go oraz
zwar cia. Po kła do wa kuch nia to po wszech ne
źró dło po ża rów – po dob nie jak to a le ta, wy -
po sa żo na w oka blo wa nie świetl ne, trans for -
ma to ry gło śni ko we, sta tecz ni ki świe tló wek,
pod grze wa cze wo dy i sil nik spłu ku ją cy, a po -
nie waż jest za mknię ta i ma osob ną wen ty la -
cję, ogień mo że po zo stać nie wy kry ty, do pó ki
nie osią gnie spek ta ku lar nej wiel ko ści. Prze -
dzia ły ła dun ko we, jak w nie sław nym przy -
pad ku SV 163, pło ną sto sun ko wo czę sto. 

Na po kła dzie sa mo lo tu wy stę pu ją więc

po ża ry z udzia łem ca łej ple ja dy ma te ria łów:
od zwy kłych ma te ria łów ła two pal nych, ta -
kich jak drew no, tka ni na, pa pier, gu ma i two -
rzy wa sztucz ne, przez ła two pal ne cie cze,
ole je, ro pę naf to wą, sma ry, smo łę, far by
na ba zie ole ju, la kie ry, roz pusz czal ni ki, al ko -
ho le i ła two pal ne ga zy, aż po urzą dze nia
elek trycz ne pod na pię ciem (w któ rych przy -
pad ku waż ne jest uży cie środ ków ga śni czych
nie prze wo dzą cych prą du elek trycz ne go)
i wresz cie me ta le ła two pal ne, ta kie jak ma -
gnez, ty tan, cyr kon, sód, lit i po tas. 

Jak groź ny jest po żar ka bi ny
Po żar ka bi ny mo że pro wa dzić do po gor -

sze nia in te gral no ści struk tu ral nej stat ku po -
wietrz ne go i je go zdol no ści do po zo sta wa nia
w kon tro lo wa nym lo cie, a dym i tok sycz ne
pro duk ty spa la nia (osta tecz nie sam ogień) to
bez po śred nie za gro że nie ży cia. Ko lej nym ry -
zy kiem dla pa sa że rów w przy pad ku na głe go
ob ni że nia ci śnie nia jest nie do tle nie nie. Lo ka -
li za cja ma te ria łów pal nych w za mknię tym
oto cze niu ka bi ny spra wia, że za gro że nie po -
ża ro we jest szcze gól nie wy so kie, tak że ze
wzglę du na trud ność lub nie moż ność uciecz -
ki, cze go do świad czy li pa sa że ro wie i za ło ga
lo tu SV 163. 

We dług da nych Fe de ral nej Ad mi ni stra cji
Lot nic twa Sta nów Zjed no czo nych (FAA) [1]
w sa mo lo cie pa sa żer skim znaj du je się oko -
ło 7000 kg pal nych ma te ria łów ka bi no wych.
Cie pło spa la nia po li me ro wych ma te ria łów
ka bi ny to oko ło 35 MJ/kg w ogniu. Ob cią -
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ALEKSANDRA RADLAK Ogieƒ

19 sierpnia 1980 r. na pasie startowym lotniska w Rijadzie miała miejsce
jedna z najgroźniejszych katastrof w historii lotnictwa. 301 osób straciło

życie, gdy Lockheed L-1011 Tristar wykonał awaryjne lądowanie z powodu
pożaru, a następnie tajemniczo ucichł, zanim ktokolwiek opuścił samolot.
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że nie ognio we ma te ria łów ka bi ny wy no si
więc 7000 kg x 35 000 kJ/kg = 2,5 x 108 kJ
(2 x 108 Btu). Prze cięt ny sa mo lot prze wo zi
przy star cie 50 000 ga lo nów (150 000 kg)
pa li wa lot ni cze go o cie ple spa la nia
43 000 kJ/kg, a więc ob cią że nie ognio we
pa li wa star to we go wy no si 6,5 x 109 kJ. Je śli
przy zej ściu i lą do wa niu (gdy zda rza ją się
dwie trze cie wy pad ków) w sa mo lo cie po zo -
sta je od 10 do 50 proc. pa li wa, to ob cią że -
nie ognio we ma te ria łów ka bi ny wy no si
oko ło 20 proc. ob cią że nia ła dun ku pa li wa
lot ni cze go pod czas lą do wa nia, czy li nie jest
nie znacz ne w po rów na niu z ob cią że niem
ognio wym pa li wa do sil ni ków od rzu to -
wych.

Tok sy ny
To wła śnie nie moż ność uciecz ki z wy peł -

nio nej tru ją cy mi ga za mi i dy mem ka bi ny 
by ła bez po śred nią przy czy ną śmier ci pa sa -
że rów i za ło gi lo tu SV 163. W przy pad ku po -
ża rów ka bi ny ogień roz prze strze nia się,
ge ne ru jąc cie pło, dym i tok sycz ne pro duk ty
roz kła du. Go rą ce pro duk ty spa la nia po wsta -
ją z po wie trza po ry wa ją ce go ogień, two rząc
po głę bia ją cą się war stwę tuż pod su fi tem.
W mia rę wy czer py wa nia się tle nu frak cja

tlen ku wę gla w dy mie znacz nie wzra sta i sta -
je się do mi nu ją cą sub stan cją tok sycz ną. Pło -
ną ce pa ne le spa da ją i za pa la ją sie dze nia, 
po wo du jąc cał ko wi te za ję cie się wnę trza
ogniem. Od po wied nie or ga ny w Sta nach
Zjed no czo nych i w Eu ro pie, w po ro zu mie niu
ze stro na mi za in te re so wa ny mi: od li nii lot ni -
czych po pro du cen tów ele men tów wy po sa -
że nia sa mo lo tów, współ pra cu ją więc przy
zmia nach w cer ty fi ka cji po szcze gól nych ma -
te ria łów trud no pal nych (któ re na ryn ku pla -
sti ków uży wa nych w lot nic twie zo sta ły wy -
ce nio ne na 17,91 mln USD w 2014 r., przy
czym ocze ku je się, że war tość ta wzro śnie
w la tach 2015-2022 [2]).

Ma te ria ły trud no pal ne, ta kie jak ha lo ge -
no we po li me ry i po li me ry mo dy fi ko wa ne
ha lo ge no wy mi do dat ka mi, są wy so ce od -
por ne na za płon, szcze gól nie w sy ner gi -
stycz nym po łą cze niu z in ny mi do dat ka mi.
Są też lżej sze, bar dziej ela stycz ne i tań sze
w utrzy ma niu niż uży wa ne kie dyś me tal
i drew no. Ich trud no pal ność idzie jed nak
w pa rze z wy so ką tok sycz no ścią, po za pa le -
niu wy dzie la ją bo wiem kwa śne ga zy (HCl,
HF, HBr), któ re po wo du ją po draż nie nie dróg
od de cho wych i oczu u pa sa że rów oraz ko -
ro zję alu mi nio we go pła tow ca i ele men tów
elek tro nicz nych. W dłuż szej per spek ty wie
ha lo ge no we ma te ria ły trud no pal ne mo gą
spo wo do wać za bu rze nia en do kro no lo gicz -
ne i tar czy cy, wa dli we dzia ła nie ukła du 
od por no ścio we go, za bu rze nia płod no ści,
no wo two ry, wa dy w roz wo ju pło du i dziec -

ka, a tak że po waż ne uszko dze nie funk cji
neu ro lo gicz nych.

W ostat nich la tach wpro wa dze nie al ter -
na tyw nych środ ków trud no pal nych otwo -
rzy ło no we moż li wo ści roz wo ju. Two rzy wa
sztucz ne wzmoc nio ne włók nem wę glo wym
są jed ny mi z ma te ria łów do mi nu ją cych
na ryn ku – znaj du ją za sto so wa nie w róż nych
czę ściach sa mo lo tu, od kok pi tu po uste rze -
nie ogo no we, jed no cze śnie przy czy nia jąc
się do znacz ne go zmniej sze nia je go ma sy
i do oszczęd no ści kosz tów pa li wa o 20-30%.
Ma te riał ten jest co raz czę ściej wy ko rzy sty -
wa ny tak że w sa mo lo tach ko mer cyj nych
(przez kor po ra cje ta kie jak Bo eing czy Air -
bus). Do dat ki trud no pal ne do zwo lo ne i sto -
so wa ne w two rzy wach lot ni czych obej mu ją
tak że tle nek an ty mo nu (w du żej mie rze ja ko
sy ner ge tyk w po łą cze niu ze związ ka mi fos -
fo ru lub na ba zie azo tu), wo do ro tle nek gli -
nu, fos fo ra ny or ga nicz ne / związ ki fos fo ru
i bo ru, a tak że azot, mo lib den i sta bil ny
w tem pe ra tu rach po wy żej 300°C wo do ro tle -
nek ma gne zu. Nie dro gi i sku tecz ny wo do ro -
tle nek gli nu jest sto so wa ny w lot nic twie
szcze gól nie czę sto. Po mia ry FAA wy ko ny wa -
ne w ka bi nie sa mo lo tu pod ką tem za gro żeń
po ża ro wych – tem pe ra tu ry, dy mu, nie do tle -
nie nia, dwu tlen ku wę gla, tlen ku wę gla i ga -
zów draż nią cych – wska zu ją, że za gro że nia
te znacz nie wzra sta ją pod czas roz go rze nia,
prze kra cza jąc in dy wi du al ne i łącz ne gra ni ce
to le ran cji. W związ ku z tym czas wy ma ga ny
do osią gnię cia roz go rze nia jest mia rą cza su
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do stęp ne go na uciecz kę z po ża ru w ka bi nie
sa mo lo tu – wa run ku te go nie do trzy ma ła
za ło ga SV 163, zbyt póź no roz po zna jąc
obec ność dy mu, a tak że zwle ka jąc z de cy zją
o po wro cie na lot ni sko w Ri ja dzie i wy łą cze -
niu sil ni ków. 

Ga śni ce i sys te my ga śni cze,
czy li co przed ha lo nem 
i po ha lo nie
Prze no śne ga śni ce to szcze gól ne wy zwa -

nie, po nie waż mu szą być zdol ne do ga sze -
nia sze re gu ro dza jów po ża rów – ma te ria łów
sta łych, ta kich jak ar ma tu ra i wy po sa że nie
ka bin, ła two pal nych pły nów i po ża rów elek -
trycz nych. Od lat 80. wie le się zmie ni ło. 
Ga śni ce na ha lon 1211 (tyl ko w prze no śnych
ga śni cach, stru mie nio wo) i ha lon 1301 (tyl -
ko w sta łych in sta la cjach ga śni czych, zwy kle
ła dow niach lub sil ni kach) cał ko wi cie za stą -
pi ły po przed nią kom bi na cję dwóch róż nych
ro dza jów ga śnic prze no śnych, któ re uży wa -
ne by ły pod czas lo tu SV 163 – na dwu tle nek
wę gla i gli kol wod ny. Po nad to sa mo lo ty
trans por to we ma ją za mon to wa ne sta łe sys -
te my ga śni cze w ko mo rach sil ni ka tur bi no -
we go, po moc ni czym ze spo le sil ni ko wym,
prze dzia łach ła dun ko wych i ba ga żo wych
oraz to a le tach. 

Ha lo ny nie prze wo dzą prą du, nie po wo -
du ją ko ro zji i są względ nie ma ło tok sycz ne
dla lu dzi, zo sta ły więc uzna ne za naj sku tecz -
niej szy śro dek ga śni czy do użyt ku w sa mo -
lo tach. Dzia ła ją głów nie po przez che micz ne
prze rwa nie re ak cji trój ką ta spa la nia w wy ni -
ku dez ak ty wa cji wol nych rod ni ków w pło -
mie niu. Efek ty che micz ne są osią ga ne po-
przez ha mo wa nie spa la nia na dwa róż ne
spo so by: ato my bro mu, jo du i chlo ru dzia ła -
ją ka ta li tycz nie, dzię ki cze mu każ dy atom
wie lo krot nie uczest ni czy w usu wa niu wol -
nych rod ni ków z ga zów spa li no wych, ato my
flu oru na to miast re agu ją z wol ny mi rod ni ka -
mi i two rzą wią za nia che micz ne, któ re neu -
tra li zu ją spa la nie. Efek ty fi zycz ne to za rów no
ob ni że nie tem pe ra tu ry, jak i re duk cja tem pa
re ak cji che micz nych za cho dzą cych mię dzy
tle nem a pa li wem. 

Mi mo nie zwy kłej sku tecz no ści w ga sze -
niu po ża rów kla sy B (pły ny) i C (ga zy) oraz
wła ści wo ści czy nią cych je ide al ny mi do ga -
sze nia po ża rów urzą dzeń elek tro nicz nych
i elek trycz nych pod na pię ciem, ze wzglę du
na szko dli wość dla war stwy ozo no wej środ -
ki ga śni cze za wie ra ją ce ha lo ny zo sta ły wy -
co fa ne z pro duk cji na ba zie pro to ko łu
mont re al skie go (1987), a w sta łych urzą dze -

niach ga śni czych wpro wa dzo no za mien ni ki
ha lo nów – ga zo we mie sza ni ny o po dob -
nych wła ści wo ściach i sku tecz no ści ga śni -
czej oraz po ten cjal nie mniej szej szko dli-
wo ści dla war stwy ozo no wej. Cho ciaż pro -
duk cja ha lo nu w kra jach roz wi nię tych usta -
ła 1 stycz nia 1994 r., do dziś le gal ny jest
za kup i uży cie ha lo no wych ga śnic, a FAA
wciąż re ko men du je ha lo no we ga śni ce 
w sa mo lo tach w ra mach wy jąt ku od umo wy

mię dzy na ro do wej ze wzglę du na trud ną sy -
tu ację lot nic twa w tym kon tek ście. 

W Unii Eu ro pej skiej kwe stię ha lo nów re -
gu lu je roz po rzą dze nie (WE) nr 1005/2009.
Art. 5 (1) roz po rzą dze nia za bra nia ich pro -
duk cji, a art. 13 (1) ogra ni cza ich sto so wa nie
do „za sto so wań kry tycz nych” – na le żą do
nich cy wil ne stat ki po wietrz ne i lot ni ska.
Spro wa dze nie spo za UE na ob szar cel ny Unii
sa mo lo tu wy po sa żo ne go w ga śni ce we dług
art. 15 (3) po wyż sze go roz po rzą dze nia wy -
ma ga jed nak że zło że nia wnio sku do Ko mi sji
Eu ro pej skiej o li cen cję na przy wóz lub wy -
wóz ha lo nu, przy czym roz po rzą dze nie Ko -
mi sji (UE) nr 1088/2013 uprasz cza wnio sek
w przy pad kach do ty czą cych stat ków po -

wietrz nych. Ser wi so wa nie ga śnic ha lo no -
wych opar te jest na re cy klin gu (po now nym
uży ciu po wstęp nym oczysz cze niu), zda rza -
ją się więc pro ble my z czy sto ścią ha lo nu,
któ ry by wa za nie czysz czo ny wę glo wo do ra -
mi, na wet pal nym izo bu ta nem. W ta kim
przy pad ku nie zbęd na mo że być re ge ne ra -
cja ha lo nu (ta zaś kosz tu je, i to nie ma ło). 

Pro du cen ci za mien ni ków mu szą zwró cić
się do Eu ro pej skiej Agen cji Bez pie czeń stwa

Lot ni cze go (EASA), któ ra wdra ża od po wied -
nią ana li zę cer ty fi ka cyj ną. Środ ki za stęp cze
do prze no śnych i to a le to wych ga śnic, któ re
nie są uwa ża ne ani za gaz cie plar nia ny, ani
za sub stan cję zu bo ża ją cą war stwę ozo no wą,
są już do stęp ne. Trwa ją też ba da nia nad
moż li wo ścia mi wy mia ny ha lo nu w sys te -
mach ga śni czych sil ni ka i po moc ni cze go ze -
spo łu na pę do we go. Obec nie uzna wa ne są
trzy za mien ni ki ha lo nów 1211 i 1301, któ re
po myśl nie prze szły cer ty fi ka cję: HFC-227ea
(FM-200), HFC-236fa (FE-36) i HCFC Blend B
(Ha lo tron 1). Ha lo tron 1 ba da ny był tak że
wraz z in nym środ kiem za mien nym – No -
vec 1230; ten dru gi, mi mo że jest nie ko ro zyj -
ny, nie prze wo dzą cy i pa ru je bez po zo-
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sta ło ści – oka zał się jed nak bar dziej wy ma -
ga ją cy pod wzglę dem ob ję to ści i wa gi
sprzę tu. 

Nie ste ty, po wyż sze za mien ni ki są od ha -
lo nów cięż sze i po trze bu ją więk szej ob ję to -
ści do osią gnię cia ta kiej sa mej sku tecz no ści
ga sze nia. Ga śni ce z in ny mi środ ka mi (FE-36
i FM-200) są o pra wie 50 proc. więk sze i dwa
i pół ra za cięż sze niż ga śni ce na ha lon 1211.
Roz miar i wa ga ręcz nych ga śnic z 2-BTP 

(2-bro mo -3,3,3-tri flu oro pro pe nem) są za to
bar dzo po dob ne do ga śnic z ha lo nem 1211
i praw do po dob nie wła śnie one bę dą uży wa -
ne ja ko za mien nik.

Sys te my ga śni cze prze dzia łu ła dun ko we -
go są naj trud niej sze do wy mia ny, a ba da nia
i te sty ma ją jesz cze przed so bą dłu gą dro gę.
Za stą pie nie ha lo nu bę dzie wy ma ga ło peł nej
współ pra cy wszyst kich za in te re so wa nych
stron w ce lu osią gnię cia re al ne go roz wią za -
nia, któ re za pew ni od po wied nią wy daj ność
tech nicz ną i dłu go ter mi no wą ko rzyść dla
śro do wi ska. 

Usta lo no więc „da ty gra nicz ne”, po któ -
rych ha lo nów nie moż na użyć do no wo 
wy pro du ko wa nych ga śnic lub sys te mów
prze ciw po ża ro wych, oraz „da ty za koń cze -
nia”, po któ rych wszyst kie ga śni ce i sys te my
prze ciw po ża ro we za wie ra ją ce ha lo ny mu szą
zo stać wy co fa ne. Ze wzglę du na trud ność
w zna le zie niu od po wied nich za mien ni ków
ter mi ny są jed nak sta le prze su wa ne, a roz -
po rzą dze nie Ko mi sji (UE) nr 744/2010 
z 2010 r. wpro wa dzi ło zmie nio ne da ty, sto -
su jąc po dział środ ków ga śni czych na gru py
ze wzglę du na ich umiej sco wie nie na stat -
kach po wietrz nych: ła dow nie, ka bi ny i prze -
dzia ły za ło gi, gon do le sil ni ko we i po -
moc ni czy ze spół na pę do wy, zbior ni ki na
ście ki z to a let oraz prze gro dy ka dłu bo we.
Przy kła do wo dla ga śnic ręcz nych przy ję to

da ty: gra nicz ną 2014 r. (czy li od po cząt -
ku 2015 r. było za bro nio ne sto so wa nie ha lo -
nu w ga śni cach no wych stat ków po wie-
trz nych), a koń co wą 2025 r. (od po cząt ku
2026 r. mu szą być wy co fa ne). 

Jak wi dać za gad nie nie wy po sa że nia ka -
bi ny sa mo lo tu w ga śni ce to cią gle wy bór
mniej sze go zła. To, co wy da je się opty mal ne
z jed nych wzglę dów, z in nych by wa wy klu -
cza ne. 

Za koń cze nie
Pa sa że ro wie lo tu Sau di Ara bian Air li -

nes 163 nie zgi nę li od ognia, a od tok sycz -
nych ga zów. Nie bez po śred nią przy czy ną ich
śmier ci po zo sta je jed nak nie kom pe ten cja
za ło gi kok pi tu, któ ra nie mia ła ani do świad -
cze nia, ani cho ciaż by teo re tycz ne go po ję cia
o obo wią zu ją cych pro ce du rach i o sprzę cie,
w któ ry wy po sa żo ny zo stał sa mo lot. Na te -
mat prze bie gu ka ta stro fy wia do mo tyl ko ty -
le, ile od czy tać moż na by ło z czar nej skrzyn ki
oraz ze wspo mnień tych, któ rzy kon tak to -
wa li się z za ło gą lub oglą da li tra ge dię z zie -
mi. Wia do mo więc, że nie speł na 7 mi nut
po wy lo cie z lot ni ska w Ri ja dzie na wy so ko -
ści 6700 m w kok pi cie stat ku po wietrz ne go
włą czył się dźwię ko wy i wzro ko wy sy gnał,
in for mu ją cy o obec no ści du żych ilo ści dy mu
w tyl nej prze gro dzie lu ku ba ga żo we go C -3.
Po 6 mi nu tach za pa dła de cy zja o po wro cie
na lot ni sko. 14 mi nut po star cie dym za czął
prze ni kać do sek cji ogo no wej sa mo lo tu i ka -
bi ny pa sa żer skiej, co spo wo do wa ło pa ni kę
na po kła dzie. W trak cie koń co we go pod cho -
dze nia na pas za ło ga wy łą czy ła sil nik nr 2,
któ ry kil ka mi nut wcze śniej prze stał dzia łać.
Gdy ko ła sa mo lo tu do tknę ły pa sa star to we -
go, ka pi tan za wia do mił wie żę, że za chwi lę
wy łą czy po zo sta łe sil ni ki i za rzą dzi ewa ku -
ację. Sa mo lot ko ło wał po pa sie jesz cze przez
nie ca łe 3 mi nu ty (pod czas gdy w sy tu acjach

kry zy so wych po wi nien za trzy mać się tak
szyb ko, jak to moż li we). Po ko lej nych 3 mi -
nu tach i 15 se kun dach wy łą czo no po zo sta -
łe sil ni ki – dla cze go tak póź no, nie wia do mo.
Wkrót ce per so nel ra tun ko wy wraz z eki pą
stra ży po żar nej na próż no pró bo wał otwo -
rzyć wej ścia ma szy ny. Gdy wresz cie uda ło
się wy ła mać drzwi 2R, oka za ło się, że nikt nie
prze żył. 

W to ku śledz twa nie usta lo no przy czy ny
za pró sze nia ognia w prze dzia le ba ga żo -
wym. Bez wąt pie nia do roz prze strze nia nia
się ognia przy czy nił się fakt, że prze dział C -3
ja ko je dy ny prze dział ła dun ko wy sa mo lo tu
był ogrze wa ny i kli ma ty zo wa ny, co za pew -
ni ło bie żą cy do pływ tle nu. W to ku te stów
prze pro wa dzo nych póź niej przez FAA usta -
lo no, że ma te riał, któ rym był izo lo wa ny prze -
dział C -3 – No mex, mi mo znacz nej od por -
no ści na wy so kie tem pe ra tu ry oka zał się po -
dat ny na bez po śred nie dzia ła nie ognia. 
Po nad to po trzeb na by ła du ża ilość dy mu,
aby uru cho mić sys tem alar mo wy, któ ry włą -
czył się do pie ro w mo men cie prze pa le nia
No me xu. 

Nie usta lo no, dla cze go za ło ga lo tu
SV 163 nie by ła w sta nie le piej ko or dy no wać
dzia łań. Bez wąt pie nia wi ną ka pi ta na by ło,
że nie pod jął on dzia łań zmie rza ją cych
do przy go to wa nia do ewa ku acji ani nie za -
trzy mał sa mo lo tu tak szyb ko, jak to moż li we.
Nie efek tyw ne by ło tak że dzia ła nie ze spo łu
ra tow ni cze go. W wy ni ku te go wy pad ku li nie
Sau di Ara bian Air li nes zre wi do wa ły swo je
pro ce du ry bez pie czeń stwa oraz ewa ku acji
i tre nin gu za łóg. Z ko lei Loc khe ed usu nął
na żą da nie FAA izo la cję z No me xu i wpro wa -
dził la mi nat szkla ny do kon struk cji prze dzia -
łów pa sa żer skich.

Aleksandra Radlak jest tłumaczkà
z angielskiego i rosyjskiego, autorkà ró˝nego

rodzaju publikacji, w tym powieÊci,
opowiadaƒ i felietonów

Li te ra tu ra do stęp na u au tor ki

Przy pi sy
[1] FAA Fi re Re se arch, https://www.fi re.tc.faa.gov/Re se -
arch/Back gro und [do stęp: 26.02.2020 r.].
[2] Fla me Re tar dants for Ae ro spa ce Pla stics Mar ket Si ze, Sha -
re & Trend Ana ly sis Re port by Pro duct (Alu mi num Hy dro xi de,
Pho spho ro us), by Ap pli ca tion (Po lyole fins, Epo xy Re sin, UPE,
PVC) by End -Use In du stry And Seg ment Fo re cast, 2015-2022,
https://www.gran dview re se arch.com/in du stry -ana ly sis
/fla me -re tar dants -ae ro spa ce -pla stics -mar ket [do stęp:
26.02.2020 r.].
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Por to wa Straż Po żar na„Flo rian” to jed nost ka, któ rej po wsta -
nie da to wa ne jest na 1946 r. Od 1991 r. dzia ła jed nak w for -
mie spół ki z ogra ni czo ną od po wie dzial no ścią, co jest dość
uni ka to wym roz wią za niem. Jak do te go do szło?
W okre sie trans for ma cji ustro jo wej na sku tek wie lu re form, zwią -

za nych m.in. z wpro wa dze niem tzw. po piw ku, czy li po dat ku od po -
nadnor ma tyw nych wy na gro dzeń, do szło do zmia ny w sta tu sie
praw nym jed nost ki. Jed nost ka po dzie li ła się na dwie: Por to wą Straż
Po żar ną „Florian” sp. z o.o. do za bez pie cze nia prze ciw po ża ro we go
te re nów por to wych od stro ny lą du i Mor ską Straż Po żar ni czo-Ra tow -
ni czą sp. z o.o. do za bez pie cze nia od stro ny wo dy (w 2012 r. funk cję
tę prze ję ła spół ka SOPG). Obie jed nost ki pod pi sa ły umo wę ge ne ral -
ną z Za rzą dem Mor skie go Por tu Gdańsk na świad cze nie usług, tj. 
za bez pie cze nie ope ra cyj ne i pre wen cyj ne por tu. Zmia na for my
praw nej nie zmie ni ła pryn cy piów, za kres na szych pod sta wo wych
obo wiąz ków jest ten sam, z tą tyl ko róż ni cą, że po sze rzy li śmy za kres
usług świad czo nych ko mer cyj nie. Pa mię ta my, skąd się wy wo dzi my
i kul ty wu je my naj lep sze tra dy cje na szej po przed nicz ki – Por to wej
Stra ży Po żar nej Gdańsk.

Wróć my więc na chwi lę do tych po cząt ków.
Po za koń cze niu II woj ny świa to wej w por cie gdań skim ro sła ska -

la prze ła dun ku to wa rów. Wią za ło się to z więk szą licz bą po ża rów,
któ rym nie mo gła spro stać nie licz na ob sa da IV Od dzia łu Miej skie go

Za wo do wej Stra ży Po żar nej w No wym Por cie. Dla te go też 1 wrze -
śnia 1946 r. po wo ła no Por to wą Straż Po żar ną, prze zna czo ną do
za bez pie cza niu por tu. Jej trzon sta no wi ło 25 funk cjo na riu szy po żar -
nic twa z IV Od dzia łu. Po cząt ki by ły bar dzo trud ne, bo jed nost ka nie
po sia da ła ani za ple cza ko sza ro we go, ani sprzę tu ga śni cze go
i ochron ne go. Bra ko wa ło rów nież sprzę tu zme cha ni zo wa ne go
i trans por to we go. W uzy ska nym ba ra ku przy ul. Za mknię tej 13 stra -
ża cy urzą dzi li wła sny mi si ła mi straż ni cę. Wy re mon to wa li tak że 
zde wa sto wa ny i po rzu co ny przez Niem ców sa mo chód ty pu
LF – Klock ner. Na sza jed nost ka obec nie wy po sa żo na jest w naj no -
wo cze śniej szy sprzęt, w tym cztery sa mo cho dy ga śni cze i sa mo chód
ra tow nic twa tech nicz ne go. Za da niem na szej stra ży jest nie tyl ko
ochro na prze ciw po ża ro wa, ale też eko lo gicz na por tu oraz spół ek
por to wych i przy le ga ją cych do por tu czę ści mia sta. Od stro ny wo -
dy za bez pie cza ją dwie jed nost ki pły wa ją ce ty pu „Stra żak” i jak już
wcze śniej wspo mnia łem, ich ar ma to rem jest spół ka SOPG, któ ra za -
pew nia ob sa dę ma ry nar ską, a Por to wa Straż Po żar na„Florian” ob sa -
dę stra żac ką.

Ilu ma cie te raz stra ża ków?
Obec nie za trud nio nych jest 106 stra ża ków. Z uwa gi na roz le głość

za dań jed nost ka zo sta ła po dzie lo na na czte ry od dzia ły: I od dział jest
zlo ka li zo wa ny w por cie we wnętrz nym (No wy Port), II za bez pie cza
port ze wnętrz ny – głę bo ko wod ny (We ster plat te), III to odział tech -
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W OGNIU PYTAŃ

W por to wej
Jak wygląda praca w portowej
straży pożarnej? Jaka jest jej
specyfika, czym różni się
od służby funkcjonariusza
PSP? O działalności tej
szczególnej jednostki 
ochrony przeciwpożarowej
w rozmowie z Karolem
Madejem, zastępcą dyrektora
Portowej Straży Pożarnej
„Florian”.
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nicz ne go za bez pie cze nia prze ciw po ża ro we go ba zy pa liw – Naf to -
por tu (tam cu mu ją tan kow ce), a IV – od dział mor ski, czy li za ło gi stat -
ków po żar ni czych (jed nost ki pły wa ją ce ty pu „Stra żak”).

Ja ki jest roz kład sił?
Naj licz niej szą ob sa dę ma jed nost ka zlo ka li zo wa na na We ster plat -

te, w licz bie dwóch za stę pów GCBA. W dziel ni cy No wy Port (port 
we wnętrz ny) za bez pie cza je den za stęp GBA za mien nie z SCRT. Prio -
ry te tem jest za pew nie nie sku tecz no ści dzia łań, więc w za leż no ści
od zda rze nia dys po nu je my od po wied nią licz bą jed no stek lą do wych.
Te ren por tu rów nież od stro ny wo dy za bez pie cza ny jest przez dwie
jed nost ki pły wa ją ce. Za sa dą jest, że jed nost ki mor skie i lą do we prze -
zna czo ne do za bez pie cze nia prze ciw po ża ro we go por tu mu szą ze
so bą ści śle współ pra co wać i mieć moż li wość sa mo dziel ne go pro -
wa dze nia ak cji. Wy ni ka ją stąd okre ślo ne wy ma ga nia w sto sun ku
do wszyst kich jed no stek, do ty czą ce rów nież licz by stat ków i sa mo -
cho dów po żar ni czych pod wzglę dem ich za sto so wań tak tycz nych
oraz cha rak te ry sty ki tech nicz nej.

Ja kie kwa li fi ka cje mu szą mieć stra ża cy „Flo ria na”?
Zgod nie z re gu la mi nem or ga ni za cyj nym je ste śmy jed nost ką

ochro ny prze ciw po ża ro wej po wo ła ną przez mi ni stra spraw we -
wnętrz nych i ad mi ni stra cji, więc pod le ga my pod to sa mo roz po rzą -
dze nie kwa li fi ka cyj ne, co stra ża cy Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. 
Co sa mo przez się ozna cza już, że pra ca w Por to wej Stra ży Po żar nej
„Flo rian” wy ma ga wy so kich kwa li fi ka cji. Do dat ko wo, ze wzglę du
na spe cy fi kę dzia łań mor skich, na si lu dzie ma ją ukoń czo ne spe cja -
li stycz ne kur sy zgod nie z wy ma ga nia mi kon wen cji STCW (ang. In -
ter na tio nal Co nven tion on Stan dards of Tra ining, Cer ti fi ca tion and
Watch ke eping), czy li mię dzy na ro do wej kon wen cji o wy ma ga niach
w za kre sie wy szko le nia ma ry na rzy, wy da wa nia świa dectw oraz peł -
nie nia wacht [1]. Nie jest to wy ma ga ne w przy pad ku funk cjo na riu -
szy PSP. Te do dat ko we szko le nia są ko niecz ne, gdyż w szko łach
po żar ni czych nie przy go to wu je się słu cha czy do służ by w wa run -
kach mor skich, stocz nio wych czy por to wych – a każ da z nich ma
swo ją spe cy fi kę. Stra ża cy prze cho dzą też, zgod nie z wy zna czo nym
har mo no gra mem, sze reg in nych szko leń po trzeb nych do co dzien -
nej pra cy (np. wy so ko ścio we, me dycz ne, mo to ro wod ne, ob słu gi sta -
łych urzą dzeń ga śni czych itp.).

Stan dar dem w jed no st ce jest mul ti funk cyj ność stra ża ków, któ ra
po zwa la na ela stycz ne dys po no wa nie sił. Po dział bo jo wy peł ni służ -
bę w ana lo gicz nym try bie, jak w jed nost kach PSP, czy li trzy zmia no -
wym 24/48 h.

A szko lić ma cie się gdzie, bo w ra mach spół ki dzia ła Ośro dek
Kształ ce nia i Do sko na le nia Za wo do we go. Ja ki jest za kres 
je go dzia łal no ści?

Ośro dek ma sta tus nie pu blicz nej, cer ty fi ko wa nej jed nost ki szko -
le nio wej zlo ka li zo wa nej na te re nie Por tu Gdańsk, z wła snym po li go -
nem po ża ro wym. Uzy skał cer ty fi kat mi ni stra go spo dar ki mor skiej
i że glu gi śród lą do wej w za kre sie szko leń pod sta wo wych mor skich,
czy li ochro ny prze ciw po ża ro wej, udzie la nia pierw szej po mo cy po -
szko do wa nym, in dy wi du al nych tech nik ra tow ni czych, a pro gram
szko leń zgod ny jest z wy tycz ny mi okre ślo ny mi przez kon wen cję
STCW, okre śla ją cą za sa dy bez pie czeń stwa na mo rzu. Każ dy z na -
szych pra cow ni ków mu si mieć ta kie kwa li fi ka cje, więc Ośro dek pro -
wa dzi szko le nia we wnętrz ne, ale też świad czy ko mer cyj ne usłu gi dla
pod mio tów ze wnętrz nych – np. pro wa dząc zin te gro wa ny kurs bez -
pie czeń stwa STCW oraz oczy wi ście szko le nia po ża ro we.

Kto ko rzy sta z ko mer cyj nych szko leń?
Bar dzo sze ro ka gru pa, np. stra ża cy ochot ni czych stra ży po żar -

nych oraz oso by wy zna czo ne do za bez pie cze nia prze ciw po ża ro-
we go na te re nie za kła dów pra cy. Pod okiem wy kwa li fi ko wa nych in -
struk to rów szko li my po cząw szy od ta kich ele men tar nych kwe stii,
jak in struk taż uży cia ga śni cy i ćwi cze nia z ga sze nia po ża rów ga śni -
cą prosz ko wą, śnie go wą czy wod no -pia no wą, aż do za awan so wa -
nych ćwi czeń z za kre su do wo dze nia ak cją ga śni czą pod czas ga-
sze nia po ża rów we wnętrz nych (z uży ciem ka mer ter mo wi zyj nych
itd.). Naj więk szym atu tem tych szko leń jest ich prak tycz ny wy miar,
dzię ki te mu, że ma my do dys po zy cji za rów no tre na że ry ter micz ne,
dy mo we, jak i pe tro che micz ne (kon struk cje za si la ne ga zem i cie czą
pal ną – wę glo wo do ra mi).

Dzię ki te mu zaś, że w ra mach spół ki pro wa dzi my rów nież au to -
ry zo wa ny ser wis sprzę tu po żar ni cze go, na miej scu do ko nu je my
wszel kich prze glą dów i kon ser wa cji sprzę tu. Po sia da my wła sne urzą -
dze nie do prze ta cza nia dwu tlen ku wę gla, za ła dun ku prosz ku do ga -
śnic czy pro wa dze nia prze glą dów i na praw sprzę tu ochro ny ukła du
od de cho we go. Do dat ko wo ko mer cyj nie świad czy my peł ny za kres
usług w za kre sie ochro ny prze ciw po ża ro wej na lą dzie, jak i dla jed -
no stek pły wa ją cych (ser wis lą do wy i mor ski).

O ile sa mo cho dy po żar ni cze są w każ dej jed no st ce PSP i OSP,
to stat ki po żar ni cze sta no wią już do me nę por to wych stra ży
po żar nych. Ja kie są ich moż li we za sto so wa nia?
Do za bez pie cze nia prze ciw po ża ro we go oraz eko lo gicz ne go por -

tu Za rząd Por tu prze ka zał trzy stat ki po żar ni cze, wy po sa żo ne w ze -
spół urzą dzeń do za dań ga śni czych, eko lo gicz nych, nadawania
od por no ści na dzia ła nie ognia, czy urzą dzenia do sa mo obro ny (zra -
sza nie nad bu dó wek, po kła du i ka dłu ba oraz kła dze nie do oko ła stat -
ku pia ny na roz la ną, pa lą cą się ciecz). Tak wy po sa żo ny i przy go -
to wa ny sta tek ma moż li wość sku tecz ne go pro wa dze nia ak cji np.
pod czas po ża ru zbior ni kow ca, któ re mu mo że to wa rzy szyć po żar
pro duk tów ro py roz la nych na wo dzie.

A co na le ży do ich głów nych za dań?
Sta łe i jed no z waż niej szych za dań stat ków po żar ni czych to ich

dzia łal ność w za kre sie za po bie ga nia po ża rom – czy li peł nie nie asyst.
Że la zną za sa dą jest, że asy stu ją przy zbior ni kow cach, ale tak że
przy prze ła dun ku che mi ka liów, ma te ria łów nie bez piecz nych, prze -
ła dun ku ma te ria łów wy bu cho wych, amu ni cji etc. W każ dym przy -

słu˝ bie



pad ku obo wią zu ją ści śle okre ślo ne pro ce du ry oraz in struk cje tech -
no lo gicz no -ru cho we za twier dzo ne przez Urząd Mor ski w Gdy ni. 
Za sa dą jest, że sta tek po żar ni czy to wa rzy szy stat ko wi od mo men tu
je go po dej ścia na re dę i pod ję cia pi lo ta, pod czas ca łe go okre su 
po sto ju w por cie, aż do zej ścia pi lo ta na re dzie. Pod czas po sto ju
w asy ście sta tek po żar ni czy cu mu je w naj bliż szym są siedz twie zbior -
ni kow ca czy stat ku z ma te ria ła mi nie bez piecz ny mi. 

Za da niem za ło gi stat ku po żar ni cze go jest peł nie nie po ste run ku
asy sten cyj ne go (pre wen cyj ne go), któ re go ce lem jest do zór wy ko -
na nia wy zna czo nych prac za bez pie cza ją cych oraz prze strze ga nie
za sad bez pie czeń stwa po ża ro we go pod czas prac prze ła dun ko wych
przez pra cow ni ków por to wych i za ło gę stat ku. Nie kie dy wy sta wia
się kil ka po ste run ków, za leż nie od po trze by. Stat ki po żar ni cze zgod -
nie z usta wą o ochro nie prze ciw po ża ro wej po win ny być trak to wa -
ne tak jak in ne ro dza je sprzę tu prze ciw po ża ro we go, tj. słu żyć
wy łącz nie do ce lów ra tow ni czo -ga śni czych, zgod nie ze swym prze -
znacze niem. Co ozna cza na przy kład to, że nie są wy ko rzy sty wa ne
do ho lo wa nia in nych stat ków (do te go słu żą ho low ni ki).

Pod ko niec 2019 r. PSP „Flo rian” zo sta ła wpi sa na na li stę pod -
mio tów o szcze gól nym zna cze niu go spo dar czo -obron nym
[2] dla Pol ski. Ja kie ma to prze ło że nie na jed nost kę?
Rze czy wi ście, na mo cy roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia

20 wrze śnia 2019 r. zmie nia ją ce go roz po rzą dze nie w spra wie wy ka -
zu przed się bior ców o szcze gól nym zna cze niu go spo dar czo -obron -
nym zo sta li śmy wpi sa ni na li stę stra te gicz nych jed no stek. To du ża
no bi li ta cja dla nas, ale jed no cze śnie zo bo wią za nie. Tak jak wszyst -
kie in ne pod mio ty wpi sa ne na li stę ma my okre ślo ną li stę za dań,
do któ rych się zo bo wią za li śmy i je ste śmy jed no cze śnie zo bli go wa -
ni włą czyć się do działania w sy tu acji za gro że nia bez pie czeń stwa,
a tak że w osta tecz no ści, pod czas woj ny. Pra ce mo gą zo stać zle co ne
nie tyl ko na rzecz Woj ska Pol skie go, ale rów nież in nych so jusz ni -
czych ar mii, być zwią za ne z mo bi li za cją go spo dar czą al bo szko le -
niem. 

Bio rąc pod uwa gę, jak stra te gicz ną dla pań stwa funk cję peł ni
port w Gdań sku oraz fakt, że z ro ku na rok pa da ją re kor dy prze ła -
dun ku w por cie (w 2019 r. by ło to już 52 mln t), na sza ro la tak że 
wzra sta.

Na ko niec po wiedz my, ja ka jest sta ty sty ka in ter wen cji.
Ge ne ral na sta ty sty ka za 2018 r. przed sta wia się na stę pu ją co:

w ka te go rii pra ce po ża ro wo nie bez piecz ne na stat kach – 282 in ter -
wen cje, prze ła dun ki ma te ria łów nie bez piecz nych – 33, zda rze-
nia na te re nie por tu (roz lew lub po żar) – 71, zda rze nia na mie -
ście – 18 wy jaz dów i oko ło 100 asyst stat ków po żar ni czych. Pre wen -
cyj ne dzia ła nia są ab so lut nym prio ry te tem, dzię ki te mu uda je się
mi ni ma li zo wać licz bę zda rzeń po ża ro wych. Oczy wi ście na mo cy po -
ro zu mie nia z ko men dan tem miej skim PSP w Gdań sku w każ dym
cza sie słu ży my po mo cą na szym ko le gom stra ża kom z PSP.

roz ma wia ła Ka ta rzy na Za mo row ska

Przy pi sy
[1] Zwłasz cza pra wi dła VI/1 kon wen cji STCW, sek cji B -V/b i B -V/c ko du kon wen cji STCW, pra -
wi dła I/6 kon wen cji STCW sto sow nie do za le ceń pro gra mu mo de lo we go IMO 6.09.
[2] http://pra wo.sejm.gov.pl/isap.nsf/do wn lo ad.xsp/WDU 20190001985/O/D20191985.pdf 
– ak tu al na li sta.

Dro ga za wo do wa, na któ rą się pa ni zde cy do wa ła, jest dość nie ty -
po wa dla ko biet. Nie wąt pli wie rza dziej po dej mu ją one służ bę
w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej i je śli tak się dzie je, to ni kły pro -
cent an ga żu je się w dzia łal ność ope ra cyj ną, a już bar dzo rzad ko
się zda rza, by któ ra kol wiek funk cjo na riusz ka PSP zaj mo wa ła wyż -
sze sta no wi sko. Jak wy glą da ła pa ni dro ga do sta no wi ska za stęp -
cy do wód cy JRG? 
Nie są dzi łam, że kie dy kol wiek bę dę słu żyła w po dzia le bo jo wym.

Po ukoń cze niu SGSP mia łam za cząć pra cę w Ko men dzie Po wia to wej PSP
w Ło wi czu, jed nak zmie ni ło się kie row nic two i tym sa mym de cy zje ka dro -
we. Osta tecz nie skie ro wa no mnie do służ by w KM PSP w Skier nie wi -
cach – zo sta łam ra tow ni kiem. Dla wszyst kich by ła to no wość, bo zo sta łam
jed ną z pierw szych ko biet w po dzia le bo jo wym. Tam rów nież po zna łam
taj ni ki pra cy na sta no wi sku kie ro wa nia.

Po kil ku la tach prze nio słam się do KP PSP w Ży rar do wie – tam także
pra co wa łam na sta no wi sku kie ro wa nia w sys te mie zmia no wym. Aż wresz -
cie za pro po no wa no mi sta no wi sko za stęp cy do wód cy jed nost ki. 

Jak to się sta ło, że zo sta ła pa ni za stęp cą do wód cy JRG?
Do sta łam ta ką pro po zy cję i go dzi nę na pod ję cie de cy zji. Przy znam, że

mia łam wąt pli wo ści, choć by dla te go, że wcho dzi ło w grę przej ście ze
zmia no we go sys te mu na co dzien ny. Nie mia łam wów czas ro dzi ny, a lu -
bi łam po dró żo wać – 48 go dzin cza su wol ne go bar dzo się przy da wa ło.
Jed nak osta tecz nie zde cy do wa łam się przy jąć tę pro po zy cję. W 2009 r.
zo sta łam za stęp cą do wód cy JRG. 

Czy w kon tek ście te go awan su mia ła pa ni wąt pli wo ści, oba wy
zwią za ne z sa mą spe cy fi ką sta no wi ska?
Oczy wi ście, my ślę, że tak jak każ dy w ta kiej sy tu acji. Jed nak by łam mło -

dym ofi ce rem, od ukoń cze nia szko ły mi nę ło za le d wie kil ka lat. Rzad ko
oso ba w mło dym wie ku i nie ma co ukry wać – jesz cze z nie wiel kim do -
świad cze niem – do sta je pro po zy cję ob ję cia tak wy so kie go sta no wi ska.
Oba wia łam się te go, by łam za sko czo na, ale oczy wi ście też się cie szy łam. 

Przy znam jed nak, że na swo jej dro dze za wo do wej tra fi łam na bar dzo
do brych prze ło żo nych. Bar dziej mnie wspie ra li, niż kry ty ko wa li. Ni gdy nie
pró bo wa li mi udo wod nić, że nie mam kom pe ten cji, bo je stem ko bie tą,
że nie po win no mnie tu być.

To bar dzo waż ne wspar cie. Czy jed nak po ja wi ły się u pa ni oba wy
do ty czą ce trud no ści w za rzą dza niu męż czy zna mi? To jed nak dość
nie ty po we i za pew ne dla czę ści pa nów trud ne, by w dzie dzi nie
tak „mę skiej” kie ro wa ła ni mi ko bie ta.
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Ko bie ce 
O tym, jak wyglądała droga
funkcjonariuszki PSP do stanowiska
kierowniczego w służbie w rozmowie
z Anną Kałużny, zastępcą dowódcy
JRG PSP w Żyrardowie. 
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W tej kwe stii nie mia łam aku rat wąt pli wo ści. Przy znam, że wo lę pra -
co wać z męż czy zna mi niż z ko bie ta mi, bar dzo do brze się z ni mi ro zu -
miem. Są bar dziej kon kret ni, rze czo wi, a ja lu bię pro stą, przej rzy stą
ko mu ni ka cję, bez owi ja nia w ba weł nę. Zresz tą na sza służ ba ta ka jest i te -
go wy ma ga, te go też na uczy łam się w szko le – prze kaz mu si być krót ki,
zwię zły i na te mat, bez nie do mó wień. Pa no wie też się do mnie przy zwy -
cza ili. Na po cząt ku mo jej służ by – w JRG w Skier nie wi cach – by ło naj trud -
niej, mu sie li śmy się na uczyć tej współ pra cy. By łam jed ną z pierw szych
ko biet w po dzia le bo jo wym w PSP, a w Skier nie wi cach był to je dy ny epi -
zod ko bie ty wy ko nu ją cej za da nia ra tow ni ka. Na uczy li śmy się jed nak do -
brych dla obu stron za sad współ dzia ła nia. 

Bę dąc na obec nym sta no wi sku, też mie rzy łam się z prze ko na niem, że
jest to ty po wo mę skie sta no wi sko. Tym bar dziej że przez kil ka lat do wo -
dzi łam JRG sa mo dziel nie – na sta no wi sku do wód cy JRG był wa kat. 

Ja kie by ły pa ni po cząt ki na sta no wi sku za stęp cy do wód cy JRG?
Nie ła twe – oka za ło się, że pa ra dok sal nie mam też du żo pra cy ad mi ni -

stra cyj nej. Trze ba wy peł niać wie le do ku men tów, za ła twiać for mal no ści.
Nie ste ty nie by ło już tak, że wró ci łam po ak cji, mo głam spo rzą dzić mel -
du nek i wyjść po służ bie do do mu. Te raz do mo ich obo wiąz ków na le ży
we ry fi ka cja, czy mel dun ki są do brze na pi sa ne. Oczy wi ście po za wy jaz da -
mi do ak cji jest za rzą dza nie jed nost ką, dba nie o sprzęt, pro wa dze nie szko -
leń dla stra ża ków, or ga ni zo wa nie ćwi czeń, uczest nic two w nich i wie le
in nych dzia łań. Trze ba za pa no wać nad wie lo ma ob sza ra mi funk cjo no wa -
nia jed nost ki. 

Ko niecz ne jest opa no wa nie taj ni ków róż nych dzie dzin, bez róż ni cy,
czy jest się ko bie tą, czy męż czy zną. Za wsze po ja wia się wie le py tań, pro -
ble mów w za kre sie funk cjo no wa nia JRG, na szej pra cy szko le nio wej, or -
ga ni za cji ak cji. Dzię ki szko le niom dla do wód ców JRG, na któ re je stem
od de le go wy wa na, mam moż li wość prze dys ku to wa nia i wy ja śnie nia tych
wąt pli wo ści w gro nie wy szko lo nych i do świad czo nych ko le gów, któ rzy
chęt nie słu żą ra dą i po mo cą. 

Co jest dla pa ni na tym sta no wi sku naj trud niej sze, a co da je naj -
więk szą sa tys fak cję?

Sa tys fak cja po ja wia się wte dy, kie dy uda je się szyb ko roz wią zać pro -
blem, po ra dzić so bie z prze ciw no ścia mi. To na wet nie mu szą być spek ta -
ku lar ne prze szko dy, tyl ko co dzien ne wy zwa nia w służ bie, któ rym trze ba
po do łać. 

Na po cząt ku by wa ło trud niej – by ło to du że za sko cze nie dla wszyst -
kich: ko bie ta zo sta ła za stęp cą do wód cy jed nost ki, za czę ła przy jeż dżać
na szko le nia dla do wód ców JRG. Te raz już w wo je wódz twie wszy scy wie -
dzą, że to moż li we. Wy mie nia my się po glą da mi, do świad cze nia mi, dzwo -
ni my do sie bie i oma wia my spra wy ope ra cyj ne, zwłasz cza z ko le ga mi
z są sied nich po wia tów. 

Czy w cią gu tych lat dzia łal no ści ope ra cyj nej za pa dły pa ni w pa -
mięć szcze gól nie ja kieś kon kret ne ak cje ra tow ni cze?
Ze służ by w jed no st ce pa mię tam zwłasz cza je den bar dzo trud ny dzień

w kwiet niu ze szłe go ro ku – du żo się wte dy dzia ło, do szło do wie lu zda -
rzeń na au to stra dzie. W któ rymś mo men cie w jed no st ce zo sta łam tyl ko
ja i ra tow nik kie row ca, mu sie li śmy je chać we dwój kę do po ża ru sa mo -
cho du. Upo ra li śmy się z nim wspól nie z OSP, któ ra do tar ła na miej sce 
nie dłu go po na szym przy by ciu, ale po tem wpa dli śmy w ist ny ciąg zda -
rzeń – je cha li śmy od jed ne go do dru gie go. Stłucz ka, a na stęp nie już po -
waż ny wy pa dek – bus ob ró co ny na dach, a w środ ku dwóch po szko-
do wa nych. We dwój kę mo gli śmy tyl ko utrzy my wać z ni mi kon takt słow -
ny, by nie stra ci li przy tom no ści. W sa mo cho dzie ga śni czym nie mie li śmy
prze cież ze sta wu ra tow nic twa tech nicz ne go, że by ich wy do być. Po le ci -
łam prze kie ro wać na miej sce za stę py PSP i OSP, z ich po mo cą wy ko na li -
śmy wszyst kie nie zbęd ne dzia ła nia. A na ko niec te go dnia cze kał nas
jesz cze du ży po żar ha li. Do wie czo ra zma ga li śmy się w jed no st ce z ty mi
wszyst ki mi zda rze nia mi.

Pa mię tam jesz cze du ży po żar la su, je den z pierw szych tak po waż nych,
z któ rym mu sia łam so bie po ra dzić ja ko za stęp ca do wód cy JRG. Był trud -
ny do opa no wa nia, wal czy li śmy z nim ca ły dzień. Na po cząt ku sa ma do -
wo dzi łam, póź niej do tarł za stęp ca ko men dan ta po wia to we go, by mnie
wes przeć, bo przy te go ty pu roz le głych po ża rach po trzeb ne jest spraw -
ne dzia ła nie tak tycz ne, or ga ni zo wa nie ak cji w wie lu miej scach od da lo -
nych od sie bie. 

Z ko lei tuż po po wro cie z urlo pu ma cie rzyń skie go mu sia łam zmie rzyć
się z du żym po ża rem ha li ma ga zy no wej. By ło cięż ko, w tam tej trud nej sy -
tu acji prze szło mi przez myśl, czy mo że jed nak nie wró cić na urlop, ale by -
ła to tyl ko chwi la kry zy su. Po żar uda ło się opa no wać dość szyb ko.

Gdy by dziew czy na za sta na wia ją ca się nad wy bo rem dro gi za wo -
do wej za py ta ła pa nią o służ bę ko bie ty w PSP, to mia ła by pa ni dla
niej ja kieś ra dy?
Na pew no trze ba lu bić swo ją pra cę, czer pać sa tys fak cję z wy ko ny wa -

nia co dzien nych za dań. Je śli ko bie ta usi łu je po ka zać ca łe mu świa tu, udo -
wod nić męż czy znom, że na da je się do służ by w PSP, to nie ma sen su, aby
wy bie ra ła ta ki za wód. To nie tyl ko służ ba, ale i pa sja. Nie ma zna cze nia,
czy jest się ko bie tą, czy męż czy zną, trze ba po pro stu wy ko ny wać swo je
obo wiąz ki z du żym za an ga żo wa niem, naj le piej, jak się po tra fi. 

roz ma wia ła An na So bót ka
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ar dziej niż co kol wiek in ne go – przy -
go to wy wa nie się jest klu czem
do suk ce su” – wie dział o tym Hen ryk

Ford, bo sto su jąc tę teo rię, zre wo lu cjo ni zo -
wał ry nek i stwo rzył pod wa li ny wiel kie go
mo to ry za cyj ne go świa ta… Jak za tem od -
nieść je go me to dę do pro wa dze nia za jęć
z człon ka mi MDP?

Za cznij my od pod staw: od wy ja śnie nia
trzech pod sta wo wych po jęć zwią za nych
z dy dak ty ką kształ ce nia ogól ne go. Kształ ce -
nie to „ogół czyn no ści i pro ce sów umoż li wia -
ją cych lu dziom osią gnię cie moż li wie
wszech stron ne go roz wo ju spraw no ści fi -
zycz nych i umy sło wych, zdol no ści i uzdol -
nień, za in te re so wań i za mi ło wań, prze-
ko nań i po staw oraz zdo by cie po żą da nych
kwa li fi ka cji za wo do wych” [1]. Bo gu sław Śli -
wer ski w przy stęp ny spo sób de fi niu je po ję -
cia ucze nia się i na ucza nia. Ucze nie się jest
to „pro ces na by wa nia względ nie trwa łych
zmian w sze ro ko ro zu mia nym za cho wa niu
(wia do mo ści, umie jęt no ści, na wy ków, po -

staw) w to ku bez po śred nie go i po śred nie go
po zna wa nia rze czy wi sto ści (do świad cze nia
i ćwi cze nia) [2]. Na to miast na ucza nie we -
dług Śli wer skie go jest to „pro ces kie ro wa nia
ucze nia się uczniów w to ku pla no wa nej pra -
cy na uczy cie la z ucznia mi” [3]. Po wyż sze po -
ję cia ści śle się ze so bą wią żą. Bez od po -
wied nie go kie ro wa nia pro ce sa mi ucze nia
się słu cha czy nie od by wa ło by się kształ ce -
nie, pod no sze nie kwa li fi ka cji i umie jęt no ści. 

Ba da nia wła sne
Pro wa dząc za ję cia z za kre su dy dak ty ki

kształ ce nia ogól ne go z 22 uczest ni ka mi,
prze pro wa dzi łam an kie tę. Do ty czy ła ona
po dej ścia słu cha czy do pla no wa nia szko leń
i ćwi czeń z za kre su do sko na le nia za wo do -
we go, wy zna cza nia so bie i pod opiecz nym
ce lów pod czas eta pu pla no wa nia za jęć, jak
rów nież po trze by wy ko rzy sty wa nia kon -
spek tów w pro wa dze niu za jęć. 

Jak się oka za ło, 32% an kie to wa nych
uwa ża, że kon spek ty nie ma ją więk sze go

wpły wu na pro wa dze nie za jęć, a 36% są dzi,
że ko rzy sta nie z nich jest przy dat ne.
Aż 82% ba da nych uzna je, że wy zna cze nie
so bie i swo im słu cha czom ce lów do osią -
gnię cia pod czas eta pu pla no wa nia za jęć
jest po trzeb ne do pra wi dło we go pro ce su
kształ ce nia. 82% an kie to wa nych za de kla ro -
wa ło, że spraw dza przed roz po czę ciem za -
jęć, czy we wcze śniej przy go to wa nym
kon spek cie za jęć uję te są ak tu al ne tre ści
na ucza nia, a 0,05 % od po wie dzia ło, że ro bi
to tyl ko cza sa mi i co za tym idzie, ba zu je
na kon spek tach, któ re są po wie la ne. 14%
ba da nych przy zna ło, że nie spraw dza ak tu -
al no ści tre ści na ucza nia z obo wią zu ją cy mi
w da nym mo men cie.

Z punk tu wi dze nia dy dak ty ki, któ ra „zaj -
mu je się ba da niem sze ro ko ro zu mia nych
pro ce sów kształ ce nia (ucze nia się i na ucza -
nia), ce lów, tre ści, me tod, środ ków i or ga ni -
za cji kształ ce nia, spo łecz ne go i ma te rial ne-
go śro do wi ska, w któ rym ta dzia łal ność się
oby wa” [4] pi sa nie kon spek tów i przy go to -
wy wa nie się do za jęć przez wy zna cza nie so -
bie ce lów jest klu czo we w pro ce sach
na ucza nia i ucze nia się. 

Po moc ny kon spekt 
Two rze nie kon spek tów wy ma ga od pro -

wa dzą ce go za an ga żo wa nia, któ re owo cu je
w póź niej szym cza sie, pod czas pro wa dze nia
za jęć. Po nad to pra ca nad kon spek tem za jęć
jest rów no znacz na z okre śle niem ce lów, któ -
re sta no wią pod sta wo wy czyn nik wska zu ją -
cy roz wią za nia w przy pad ku po zo sta łych
ele men tów wcho dzą cych w skład dy dak ty -
ki kształ ce nia. Są one:
� wy znacz ni kiem do bo ru i ukła du tre ści
kształ ce nia,
� pod sta wo wym kry te rium w opra co wy -
wa niu i do bo rze me tod, form  i środ ków dy -
dak tycz nych,
� pod sta wą pla no wa nia i or ga ni za cji dzia -
łań uczest ni ków pro ce su kształ ce nia,
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DO RO TA GO MÓŁ KA Plan na s
Bez planowania i formułowania celów nie sposób zrealizować ciekawych

i przydatnych zajęć dla młodzieży. Warto pamiętać o tym, przekazując wiedzę
i umiejętności członkom młodzieżowej drużyny pożarniczej.
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W przy go to wy wa niu za jęć nie zmier nie waż ne jest za pla no wa nie ich prze bie gu oraz przy go to wa nie od po wied nie go sprzę tu

i ma te ria łów



� kry te rium oce ny efek tyw no ści pro ce su
dy dak tycz ne go.

Ist nie je wie le róż nych sza blo nów kon -
spek tów, jed nak każ dy z nich po wi nien za -
wie rać te sa me ele men ty. Poniższy sche mat
przed sta wia wszyst kie kom po nen ty, któ re
po win ny zna leźć się w kon spek cie za jęć. 

Ce le za jęć i ich hie rar chia
Zna jąc te mat za jęć, któ re ma my za za da -

nie prze pro wa dzić oraz czas na re ali za cję tre -
ści kształ ce nia, na le ży za sta no wić się, cze go
z punk tu wy kła dow cy chce my na uczyć swo -
ich słu cha czy oraz ja ką wie dzę, umie jęt no ści
i war to ści po win ni przy swo ić w to ku kształ -
ce nia. Na stęp nie na le ży wdro żyć pro ce du rę
ope ra cjo na li za cji [6], po le ga ją cą na za pi sa niu
ce lu głów ne go, wska zu ją ce go kie ru nek dą że -
nia słu cha czy, okre śla ją ce go za mie rzo ny re -
zul tat na ucza nia, opi su ją ce go no wą wie dzę,
umie jęt no ści, dzia ła nia. W dal szym cią gu na -
le ży usta lić sy tu ację od nie sie nia, czy li in tu icyj -
ny ob raz słu cha cza osią ga ją ce go cel,
na stęp nie za pi sać w luź nej po sta ci ce le ope -
ra cyj ne (szcze gó ło we) – sta no wią ce opis wy -
ni ków, któ re chce my uzy ska i okre śla ją ce to,
co słu chacz bę dzie umiał zro bić po za koń cze -
niu pro ce su ucze nia się, a po nad to wy ra ża ją -
ce opi sem za cho wa nia, ja kie ma de mon -
stro wać uczą cy się po ukoń cze niu na uki [7]. 

Po za pi sa niu wszyst kich ce lów szcze gó -
ło wych na le ży do ko nać ich se lek cji. Ko lej -
nym waż nym kro kiem jest hie rar chicz na
kla sy fi ka cja wy bra nej dzie dzi ny ce lów [8],
tzn. tak so no mia ce lów kształ ce nia. Pro ces

ten po le ga na uło że niu w hie rar chii waż no -
ści ce lów, któ re pla nu je my zre ali zo wać. Gdy
to zro bi my, po zo sta nie nam już tyl ko do brać
od po wied nią me to dę na ucza nia. W przy -
pad ku dzia łal no ści MDP za ję cia pro ble mo -
we, ćwi cze nio we to naj lep sze for mu ły
kształ ce nia. Spraw dza się łą cze nie teo rii
z prak ty ką. Je śli naj pierw przed sta wia my za -
gad nie nie, a po tem pla nu je my ćwi cze nia,
war to za sto so wać me to dę czte rech kro ków: 
� I krok – mo ty wa cja słu cha czy/ przed sta -
wie nie ce lów za jęć,
� II krok – ak tyw na pra ca na uczy cie la (po -
kaz),
� III krok – pra ca ucznia przy nad zo rze na -
uczy cie la,
� IV krok – sa mo dziel na pra ca ucznia.

Na le ży zwró cić rów nież uwa gę na za sa -
dę stop nio wa nia trud no ści – tre ści i me to dy
na ucza nia po win ny być do sto so wa ne
do moż li wo ści słu cha czy. Nie na le ży za po -
mi nać rów nież o sys te ma tycz no ści utrwa la -
nia wie dzy, co po zwa la na trwa łe i sku tecz ne
za pa mię ty wa nie. 

Istot ne jest też przy go to wa nie po trzeb -
nych do re ali za cji za jęć środ ków dy dak tycz -
nych, czy li przed mio tów, któ re do star czą
uczą cym się okre ślo nych bodź ców sen so -
rycz nych od dzia łu ją cych na ich wzrok, słuch,
do tyk itp., uła twia ją cych im bez po śred nie
i po śred nie po zna wa nie rze czy wi sto ści [9].
W pla no wa niu za jęć po win no się pa mię tać
o tym, że naj lep sze re zul ta ty edu ka cyj ne
osią gnie my, pro wa dząc za ję cia w ma łych
gru pach – naj le piej do pięt na stu osób. Ta ka
li czeb ność po zwo li wy kła dow cy na ewen tu -
al ne ko ry go wa nie pra cy każ dej oso by. 

Pod su mo wa nie
Pro wa dzą cy, na wet o świet nym przy go -

to wa niu me ry to rycz nym, nie jest w sta nie
prze pro wa dzić po praw nie za jęć bez wcze -
śniej sze go ich za pla no wa nia i przy go to wa -
nia dla sie bie po mo cy, cho ciaż by w po sta ci
kon spek tu. Ma jąc du żą wie dzę w okre ślo nej
dzie dzi nie, i tak mo że przed sta wić za gad nie -
nie w spo sób do syć cha otycz ny – chcąc
prze ka zać ogrom wie dzy, któ rą ma. 

Two rząc kon spekt, okre śla my ce le, któ re
chce my osią gnąć, a po słu gu jąc się nim, je -
ste śmy w sta nie kon tro lo wać tok za jęć. Po -
nad to w ra zie gdy by śmy nie by li w sta nie
prze pro wa dzić za jęć, rze tel nie przy go to wa -
ny kon spekt umoż li wi na szym ko le gom za -
stą pie nie nas i prze ka za nie słu cha czom
nie zbęd nej wie dzy i umie jęt no ści. 

Pod su mo wu jąc – jak po wie dział Ben ja -
min Fran klin, „brak pla nu to pla no wa nie 
po raż ki”.

Dorora Gomółka jest opiekunem 
MDP OSP w Toporowie

Przy pi sy
[1] W. Okoń, Wpro wa dze nie do dy dak ty ki ogól nej, War sza -
wa 1987 r., s. 146.
[2] B. Śli wer ski, Pe da go gi ka, 2004 r., s. 26.
[3] B. Mi ler ski, B. Śli wer ski, Pe da go gi ka, 2000 r., s. 130.
[4] Z. Kwie ciń ski, B. Śli wer ski (red.) Pe da go gi ka, t. 1, PWN,
War sza wa 2004, s. 28
[5] F. Be reź nic ki, Dy dak ty ka kształ ce nia ogól ne go, Ofi cy -
na Wyd. „Im puls”, Kra ków 2001. [6] B. Nie mier ko, Ce le kształ -
ce nia, [w:] Sztu ka na ucza nia. Czyn no ści na uczy cie la, K. Kru -
szew ski (red.), PWN, War sza wa 2004, s. 25-27. 
[7] A. An drzej czak, Ope ra cyj ne for mu ło wa nie ce lów lek cji, 
Po znań 2001, s. 75.
[8] W. Okoń, Wpro wa dze nie do dy dak ty ki ogól nej, PWN, 
War sza wa 1987, s. 84.
[9] C. Ku pi sie wicz, Dy dak ty ka ogól na, Wyd. Graf Punkt, 
War sza wa 2000, s. 242.
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zy o by ciu do brym do wód cą de cy du ją po sta wy, za cho wa -
nia, wie dza? W ja ki spo sób moż na się nim stać? Czy dzię ki
zaj mo wa niu od po wied nie go sta no wi ska, sta żo wi służ by,

do świad cze niu, a mo że ge nom i uro dze niu? 
Zgłę bie nie isto ty do wo dze nia mo że przy czy nić się do wzro stu

pro fe sjo na li za cji za so bów ka dro wych Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.
Dą że nie to sta no wi wy zwa nie dla wie lu współ cze snych or ga ni za cji
funk cjo nu ją cych w trud nym, wy ma ga ją cym oto cze niu. Zdol ność or -
ga ni za cji do ade kwat ne go i szyb kie go re ago wa nia na zmia ny za -
cho dzą ce za rów no na ze wnątrz, jak i we wnątrz niej za le ży obec nie
w du żej mie rze od ja ko ści jej za so bów ludz kich. Szcze gól ną ro lę od -
gry wa ją pro fe sjo nal nie przy go to wa ne oso by zaj mu ją ce sta no wi ska
kie row ni cze. 

W do stęp nych de fi ni cjach do wo dze nie po strze ga ne jest ja ko
sztu ka, do me na i kunszt do wód cy, wy ma ga ją ca obok od po wied niej
wie dzy i umie jęt no ści tak że okre ślo nych pre dys po zy cji. Do wo dze -
nie za wie ra w so bie ele men ty nie wy mier ne, ta kie jak: przy wódz two,
mo ty wo wa nie, ry zy ko [1]. Pań stwo wa Straż Po żar na ja ko for ma cja
mun du ro wa od no si swo je funk cjo no wa nie do wzor ców mi li tar nych,
w po szu ki wa niach naj lep szych mo de li do wodze nia uza sad nio ne
jest za tem na wią zy wa nie do tych obec nych w prze strze ni woj sko -
wej. 

Czym za tem jest do wo dze nie w kon tek ście jed ne go z naj sław -
niej szych i naj star szych dzieł do ty czą cych do wo dze nia –„Sztu ki woj -
ny”, przy pi sy wa ne go Sun Tzu? Trak tat, po cho dzą cy praw do po-

dob nie z VI w. p.n.e., sta no wi współ cze śnie pod sta wę do po dej mo -
wa nia ana liz i opra co wy wa nia stra te gii wszę dzie tam, gdzie dzia ła -
nia stra te gicz ne są po trzeb ne. Za pi sy trak ta tu są też zbio rem za le ceń
co do za kre su cech, wie dzy i umie jęt no ści, któ re po wi nien mieć do -
wód ca zdol ny wy gry wać każ dą bi twę.

Czyn nik mo ral ny
Zgod nie z trak ta tem po cząt kiem wszel kich dzia łań po win no być

roz po zna nie. I już na tym eta pie for mu ło wa ne są trak ta to we za le ce -
nia do ty czą ce do wo dze nia i wła ści wo ści do wód cy, któ re war to od -
nieść do syl wet ki do wód cy PSP. Au tor wska zu je na pięć istot nych
czyn ni ków roz po zna nia: po go dę, te ren, czyn nik mo ral ny, do wo dze -
nie i teo rię. 

Aby sku tecz nie pro wa dzić dzia ła nia bo jo we, ko niecz na jest zna -
jo mość ta kich czyn ni ków, jak po go da i te ren oraz wie dza na ich te -
mat, wy kra cza ją ca po za tę zwią za ną z czyn no ścia mi ra tow ni czy mi
czy ga śni czy mi.

Po zo sta łe czyn ni ki: mo ral ny, do wo dze nie i teo ria wią żą się ści śle
z odzia ły wa niem do wód ców na swo ich pod wład nych.

Czyn nik mo ral ny we dług Sun Tzu jest tym, co w ar mii wa run ku je
zgo dę i po słu szeń stwo żoł nie rzy, bez lę ku to wa rzy szą cych do wód -
com w każ dych oko liczno ściach. Ta kie po sta wy pod wład nych uzy -
sku je się zgod nie z trak ta tem dzię ki trak to wa niu lu dzi „z ła go-
d no ścią, spra wie dli wo ścią, pra wo ścią” i wte dy „kie dy lu dzie są szczę -
śli wi i bez tro scy.” Wie le współ cze snych ba dań do ty czą cych za rzą dza -

nia or ga ni za cją wska zu je, że wzrost za an -
ga żo wa nia pra cow ni ków moż na osią gnąć
dzię ki bu dowa niu od po wied nie go kli ma tu
or ga ni za cyj ne go. Kli mat or ga ni za cyj ny wy ni -
ka z po strze ga nych przez pra cow ni ka in te -
rak cji mię dzy nim a or ga ni za cją. Do świad-
cza nie po zy tyw nych emo cji w po szcze gól -
nych re la cjach or ga ni za cyj nych sprzy ja do -
świad cza niu do bro sta nu emo cjo nal ne go
przez pra cow ni ków, prze kła da ją ce go się na
ich lep sze funk cjo no wa nie za rów no w ży ciu
za wo do wym, jak i oso bi stym. 

Na kli mat or ga ni za cyj ny skła da ją się: od -
po wie dzial ność, wy ma ga nia, zor ga ni zo wa -
nie, na gro dy, po czu cie cie pła i po par cia,
kie ro wa nie [2]. W zdol no ściach do wód czych
na le ży pod kre ślić za tem zdol ność do bu do -
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wa nia do brych re la cji w ze spo le, sil nych wię zi opar tych na za ufa niu
i wie dzy. Dzia ła nia do wód cy po win ny wią zać się z po sza no wa niem
norm praw nych, spra wie dli wym sto so wa niem obo wią zu ją cych za -
sad, szcze gól nie w za kre sie na gra dza nia, zwięk sza nia od po wie dzial -
no ści i upraw nień pod wład nych. Do wód ca po wi nien być zdol ny
do zbu do wa nia re la cji, któ re bę dą sprzy ja ły po czu ciu wspar cia otrzy -
my wa ne go przez pod wład nych od prze ło żo ne go. 

Umie jęt ność dba nia o war tość zwy cza jo wo na zy wa ną „do brą at -
mos fe rą” w służ bie nie jest stra tą cza su, zbyt kiem, ale wy zwa niem
współ cze sne go do wód cy, świa do me go wy mier nych ko rzy ści dla
zdol no ści osią ga nia ce lów ca łej or ga ni za cji, ja kie przy no si. Kli mat
współ pra cy i za ufa nia wa run ku je wzrost za an ga żo wa nia pra cow ni -
ków oraz re du ku je ry zy ko wy stą pie nia u nich wy pa le nia za wo do we -
go (co prze kła da się m.in. na spa dek licz by wy pad ków przy pra cy,
zmniej sze nie kosz tów zwol nień le kar skich, ob ni że nie fluk tu acji 
ka dry).

Ide ał do wód cy
Ko lej ny czyn nik waż ny dla roz po zna nia to do wo dze nie. Zwierzch -

ni cy we dług Sun Tzu po win ni cha rak te ry zo wać się „pię cio ma szla -
chet ny mi ce cha mi”. „God ny sza cun ku do wód ca” jest mą dry, szcze ry,
hu ma ni tar ny, od waż ny i su ro wy. Czy ce chy te są uży tecz ne współ -
cze śnie w PSP?

Mą drość 
Ta ce cha jest ro zu mia na jest ja ko zdol ność od po wied nie go re -

ago wa nia na zmie nia ją ce się wa run ki. Sun Tzu wska zu je, że wiel kim
błę dem jest igno ran cja wo bec zmian za cho dzą cych w oto cze niu.
I tu uwy pu kla się uni wer sal ność sta ro żyt nej my śli chiń skiej, któ ra
zdol ność do re ago wa nia na zmia ny oto cze nia uzna je za tak 
istot ną – gdyż jest ona prio ry te tem za rzą dza nia w więk szo ści współ -
cze snych or ga ni za cji. W od nie sie niu do do wód ców PSP tak ro zu mia -
ną mą drość moż na uj mo wać po pierw sze ja ko zdol ność
do roz po zna nia sy tu acji, opar tą na wie dzy i do świad cze niu, a po dru -
gie ja ko zdol ność do strze ga nia zmian w za cho dzą cych pro ce sach.
Wią że się to m.in. z umie jęt no ścią prze ła my wa nia ba rier w pro ce sie
po dej mo wa nia de cy zji, kom pe ten cja mi w za kre sie wy ko rzy sta nia
do stęp nych no wo cze snych tech no lo gii, a w uję ciu stra te gicz nym
zdol no ścią do strze ga nia zmian w oto cze niu ze wnętrz nym PSP
(w wie lu aspek tach – spo łecz nym, tech no lo gicz nym, eko no micz nym
czy po li tycz nym) oraz oto cze niu we wnętrz nym (np. zmian w po sta -
wach i po trze bach pra cow ni czych no wych po ko leń stra ża ków).

Szcze rość
Dru ga ce cha „dowódcy god ne go sza cun ku” we dług Sun Tzu ro -

zu mia na jest ja ko re pre zen to wa nie ta kich po staw i za cho wań, któ -
re spra wia ją, że pod wład ni nie ma ją kło po tu ze zro zu mie niem
in ten cji do wód cy i nie od czu wa ją lę ku. Nie moż na ocze ki wać, że
stra ża cy bę dą pod czas dzia ła nia w wa run kach ry zy kow nych li czy li
na sie bie na wza jem i na swo je go do wód cę, je śli w ze spo le nie zbu -

do wa no wcze śniej za ufa nia. Po trze ba za tem u do wód ców umie jęt -
no ści ko mu ni ka cyj nych, zdol no ści do ja sne go i uczci we go for mu ło -
wa nia swo ich opi nii i są dów. Wy ra ża nia kon struk tyw nej kry ty ki, ale
i przyj mo wa nia jej. Umie jęt no ści ra dze nia so bie z kon flik tem w ze -
spo le, ale tak że ze stre sem wła snym oraz współ pra cow ni ków. 

Hu ma ni ta ryzm
Hu ma ni tar ny do wód ca „ko cha lu dzi, po tra fi współ czuć in nym,

dba o ich in te re sy oraz uzbro je nie”. To nie zwy kle waż ne, by zda wał
so bie spra wę ze zna cze nia po sta wy pod wład nych dla osią ga nia ce -
lów or ga ni za cji, a tak że dbał o nich w ra mach do stęp nych moż li -
wo ści, za rów no w aspek cie wy po sa że nia, ale tak że roz wo ju za wo -
do we go. Em pa tia, zdol ność do po sta wie nia się w sy tu acji pod wład -
ne go, a tak że zro zu mie nie trud no ści, z któ ry mi się bo ry ka, da je
szan sę na zbu do wa nie sil nych, po zy tyw nych re la cji na li nii do wód -
ca -stra żak, tak po trzeb nych dla do bre go funk cjo no wa nia pod czas
dzia ła nia w wa run kach nie bez piecz nych.

Po mnik Sun Tzu w ja poń skim mie ście Yuri ha ma
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Od wa ga
Czwar ta ce cha „do wód cy god ne go sza cun ku” ozna cza „osią ga nie

zwy cię stwa po przez ła ma nie bez wa ha nia opo ru wro ga”. Zdol ność
do po dej mo wa nia ry zy ka, ze świa do mo ścią kon se kwen cji, „bez wa -
ha nia”, ku re ali za cji wyż sze go ce lu – ra to wa nia ży cia i zdro wia dru -
gie go czło wie ka, to opis, któ re mu po wi nien od po wia dać zgod nie
z ro tą ślu bo wa nia każ dy stra żak – rów nież, a mo że przede wszyst -
kim, do wód ca. 

Ko lej ne wy tycz ne Sun Tzu pre cy zu ją, co jesz cze kry je się pod ce -
chą na zy wa ną od wa gą: „Po znaj do brze wro ga i po znaj do brze sie -
bie, a w stu bi twach nie do znasz klę ski”, „Nie od po wie dzial na oso ba
nie mo że być po wo ła na na do wód cę”. Za so by ludz kie po wie rza ne
do wód com są naj cen niej szym za so bem PSP, tak jak ży cie ludz kie
jest naj cen niej szym za so bem, któ re go nie da się od two rzyć. Dba nie
o pod wład nych – za pew nie nie im bez pie czeń stwa, wy po sa że nie
w od po wied nią wie dzę i umie jęt no ści, ale i nie zbęd ny sprzęt – to
po sta wa od po wie dzial no ści do wód cy. Ob ni ża nie ry zy ka wią żą ce go

się z dzia ła nia mi ra tow ni czy mi tak że przez roz wój wła snej wie dzy
i umie jęt no ści upraw nia do wód cę do po cią ga nia za so bą pod wład -
nych, do po dej mo wa nia dzia łań po wszech nie uzna wa nych za nie -
bez piecz ne. Od wa ga w wy mia rze or ga ni za cyj nym to też zdol ność
do wód cy do ne go cjo wa nia wa run ków i ochro ny pod le głych stra ża -
ków przed de cy zja mi nie ko rzyst ny mi dla ich funk cjo no wa nia służ -
bo we go – przy uwzględ nie niu ce lów or ga ni za cyj nych. 

Su ro wość
Do wód ca po wi nien być wy ma ga ją cy, a je go od dzia ły zdy scy pli -

no wa ne, po nie waż czu ją przed nim re spekt i oba wia ją się ka ry. 
Ce cha ta po zor nie mo że być ode bra na ja ko opo zy cja do hu ma ni ta -
ry zmu do wód cy i two rze nia kli ma tu ła god no ści. Nie ma tu jed nak
żad nej sprzecz no ści. Wy ma gać mą drze to sta wiać ce le, któ re są moż -

li we do osią gnię cia przez pod wład nych. Współ cze sny pra cow nik to
czło wiek z roz wi nię tą po trze bą osią ga nia – przy czym nie jest dla
nie go tak waż ny sam cel, co dro ga do je go osią gnię cia. To zdo by wa -
nie da je pra cow ni ko wi po czu cie szczę ścia w pra cy – pod wa run kiem,
że sta wia ne wy ma ga nia są ade kwat ne do je go moż li wo ści. Wy ma -
ga ją cy i kon se kwent ny do wód ca da je pod wład nym szan sę do świad -
czać swo ich sła bo ści i moc nych stron, two rzy prze strzeń do ich
roz wo ju za wo do we go i oso bi ste go. Do wód ca to też ten, któ ry wła -
ści wie za pla no wa ne i zor ga ni zo wa ne za da nia kon tro lu je i oce nia,
zaś efek ty pra cy wła ści wie na gra dza, a za za wi nio ne błę dy ob cią ża
kon se kwen cja mi. Waż ne jest po czu cie pod wład nych, że mo gą li czyć
na spra wie dli wą oce nę we dług kon se kwent ne sto so wa nych przej -
rzy stych kry te riów. Pięć sta ro żyt nych cech „do wód cy god ne go sza -
cun ku” (mą drość, szcze rość, hu ma ni ta ryzm, od wa ga i su ro wość)
zda ją się za tem być uni wer sal ny mi. 

Teo ria
Rów nież czte ry z do tych czas omó wio nych czyn ni ków roz po zna -

nia Sun Tzu (po go da, te ren, czyn nik mo ral ny, do wo dze nie) wy zna -
cza ją ce chy do wód ców ma ją ce zna cze nie współ cze śnie. Po zo sta je
jesz cze pią ty – teo ria. Teo ria, czy li tak ty ka wo jen na, jest ro zu mia -
na w trak ta cie ja ko or ga ni za cja, kon tro la, po wie rze nie od po wied -
nich funk cji ofi ce rom, spraw ność prze mar szu, do bra apro wi za cja
ar mii. Pią ty czyn nik roz po zna nia wska zu je na aspek ty do wo dze nia,
któ re w grun cie rze czy zwią za ne są ze współ cze sny mi teo ria mi or -
ga ni za cji i za rzą dza nia. Wpro wa dza za tem, tak że w od nie sie niu
do PSP, ko lej ną prze strzeń umie jęt no ści do wód czych, nie tyl ko do -
ty czą cych sa me go po la wal ki (ak cji ra tow ni czych), ale wła ści we go
za rzą dza nia po szcze gól ny mi jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi PSP i PSP
ja ko ca ło ścią. 

Oka zu je się za tem, że w po szu ki wa niu wzor ców do wód ców 
Pań stwo wa Straż Po żar na mo że ko rzy stać z wie lu źró deł, tak że tych
sta ro żyt nych, któ re szcze gól nie w od nie sie niu do re la cji do wód ca -
-pod wład ny, w wa run kach za gro że nia zdro wia i ży cia, wska zu ją
na uni wer sal ne po trze by ludz kie, wzor ce za cho wań oraz po sta wy.
Ko lej nych in spi ra cji moż na po szu ki wać we wnątrz or ga ni za cji – wśród
tych do wód ców, któ rych efek tyw ność dzia łań jest oce nia nia naj wy -
żej oraz na ze wnątrz or ga ni za cji – na przy kład w sku tecz nie za rzą -
dza nych in nych pod mio tach pu blicz nych czy biz ne so wych. 

Po ja wia się jed nak ko lej ne py ta nie: czy na wszyst kich szcze blach
do wo dze nia po trzeb ne są ta kie sa me ce chy czy kom pe ten cje? Teo -
ria pod po wia da, że nie. W ja ki spo sób wy zna czyć za tem ro dzaj i po -
ziom po trzeb nych kom pe ten cji na po szcze gól nych sta no wi skach
do wód czych, jak je oce niać, jak mie rzyć po ziom do pa so wa nia
do sta no wi ska, a tak że zmia nę w tym za kre sie? Pro ble ma ty ka ta
otwie ra dys ku sję nad uży tecz no ścią pro fi lo wa nia sta no wisk kie row -
ni czych i nie tyl ko w struk tu rach or ga ni za cyj nych PSP.

st. kpt. Anna Cedro jest psychologiem w SA PSP w Poznaniu

Li te ra tu ra
[1] C. Ja rec ki, M. So ło du cha, Do wo dze nie ar ty le rią, AON, War sza wa 2000, s. 24.
[2] A. Lu brań ska, Kli mat or ga ni za cyj ny ja ko wy znacz nik emo cjo nal nych do świad czeń pra -
cow ni ków, „Za rzą dza nie Za so ba mi Ludz ki mi”, 2014, 1 (96), s. 109-124.
[3] P. Ozi mek, Isto ta przy wódz twa i do wo dze nia w or ga ni za cji zhie rar chi zo wa nej, „Obron -
ność – Ze szy ty Na uko we Wy dzia łu Za rzą dza nia i Do wo dze nia Aka de mii Obro ny Na ro do -
wej” nr 3, War sza wa 2012, s. 169-180.
[4] Sun Tzu, Sztu ka woj ny, czy li trzy na ście roz dzia łów, https://www.la zar ski.pl/fi le ad -
min/user_uplo ad/do ku men ty/stu dent/Sun_Tzu_sztu ka_woj ny.pdf.
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kul to wym, opo wia da ją cym o ab sur dach rze czy wi sto -
ści fil mie „Miś” Sta ni sła wa Ba rei w po ko ju pre ze sa klu -
bu spor to we go znaj do wa ła się wiel ka, rzeź bio na sza fa.

Pra cow ni cy mo gli wejść do ga bi ne tu, na ci snąć przy cisk i, ga da jąc
do me bla, po wie dzieć, co im le ży na ser cu, za śpie wać pio sen kę (słyn ne
„łu bu, du bu, łu bu, du bu, niech ży je nam pre zes na sze go klu bu”), al bo
po in for mo wać, że ten czy tam ten na zwał sze fa głu po lem [1].

Dla cze go za czy nam tak waż ny te mat, jak roz pa try wa nie skarg,
od „Mi sia”? Bo czę sto czy ta jąc skar gi, na któ re przy cho dzi mi przy -
go to wy wać pro jek ty od po wie dzi, czu ję się jak bo ha ter hi sto rii uka -
za nej w krzy wym zwier cia dle. I to z róż nych wzglę dów. Bo nie
ro zu miem, jak ktoś mo że mieć ta kie pro ble my. Bo nie ro zu miem, jak
moż na pi sać z uży ciem ta kie go ję zy ka. Bo nie wiem, co mam z tą
skar gą zro bić. A naj czę ściej, bo wi dzę, że pod ło że pro ble mu jest in -
ne, a straż po żar na ma być w rę kach skar żą ce go na rzę dziem do za -
ła twie nia zu peł nie in nej, nie zwią za nej z ochro ną prze ciw po ża ro wą
spra wy. Z cza sem co raz mniej mnie już dzi wi, ale zda rza się, że roz -
pa tru jąc ko lej ną skar gę, je stem rów nie zdez o rien to wa na czy za dzi -
wio na, jak gra ny przez Krzysz to fa Ko wa lew skie go bo ha ter

„Mi sia” – Jan Ho chwan der, wi dząc opi sa ny po wy żej ob raz roz ma wia -
ją ce go z sza fą Wa cła wa Ja rząb ka.

Skar ga a do nos – ne ga tyw ne ko no ta cje 
hi sto rycz ne
W XVII w., za cza sów I Rze czy po spo li tej, po wy pę dze niu Arian

wpro wa dzo no re gu la cje, któ re mia ły bro nić przed roz wo jem re for -
ma tor skich wspól not re li gij nych. Wów czas do nos
o bez boż no ści mógł do pro wa dzić do utra ty ma -
jąt ku szla chec kie go (czę ścio wo na rzecz do no-
si cie la). Był to czas, w któ rym kwi tły rów nież do -
no sy o upra wia niu cza rów wo bec ko biet róż nych
sta nów. Na stęp nie spo łe czeń stwo pol skie mia ło
stycz ność z do no sze niem za bor com w XIX w.,
oku pan tom i wła dzom ko mu ni stycz nym w XX w.
Prak ty ki te z jed nej stro ny spo ty ka ły się z mo ral -
nym obu rze niem czę ści spo łe czeń stwa, z dru giej
zaś by ły gor li wie re ali zo wa ne. Co cie ka we, Pol ska
sta no wi ła je dy ny kraj eu ro pej ski, w któ rym do no -
sze nie oku pan to wi by ło ka ra ne na mo cy wy ro -
ków są dów pod ziem ne go pań stwa pol skie go.
W okre sie PRL na pod sta wie art. 18 de kre tu
czerw co we go (tzw. ma łe go ko dek su kar ne go) do -
no sy – za wia da mia nie wła dzy o prze stęp stwach
wy mie rzo nych w ustrój pań stwa – by ły przy mu -
so we (pod groź bą ka ry wię zie nia do lat 5) [2].

Więk szość z nas pa mię ta z lat dzie cię cych wier -
szyk Ja na Brze chwy o skar ży py cie, któ ra niepy ta -

na wy cią ga ła na świa tło dzien ne drob ne dzie cię ce prze wi ny. Co się
tu du żo oszu ki wać – nie lu bi my skarg, in stru ment ten jest zbyt moc -
no ko ja rzo ny z do no si ciel stwem, tak źle za pi sa nym w na szej pa mię -
ci na ro do wej. I mo że nie ty le ma my coś prze ciw ko skar gom, co
prze ciw ko skar ży py tom (ofi cjal nie na zy wa nym skar żą cy mi), szcze -
gól nie gdy pi szą ano ni mo we ka lum nie. 

Ta za rów no hi sto rycz nie, jak i kul tu ro wo zbu do wa na nie chęć
do skarg po wo du je, że wie lu z nas mę czy ko niecz ność zma ga nia się
z ni mi za wo do wo, co z ko lei pro wa dzić mo że do od da nia rin gu wal -
ko we rem po przez po peł nia nie błę dów pro ce du ral nych, zbyt usil ne
wy bie la nie sta nu fak tycz ne go, bądź nie do ce nia nie prze ciw ni ka.
W ar ty ku le tym po sta ram się przy bli żyć Czy tel ni kom ma te rię roz pa -
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try wa nia skarg, od sła nia jąc nie co ku li sy warsz ta tu prak tycz ne go, któ -
ry mo że uła twi zma ga nie się z te go ty pu spra wa mi. 

Je śli mia ła bym być aka de mic ko po praw na, po win nam za cząć
od Kon sty tu cji, k.p.a. i de fi ni cji skar gi. O tym wszyst kim bę dzie moż -
na prze czy tać, ale w ko lej nej czę ści ar ty ku łu. Za nim znu żę Czy tel ni -
ka pro ce du rą i de fi ni cja mi praw ny mi, chcia łam opo wie dzieć o kil ku
aspek tach w roz pa try wa niu skarg istot nych z punk tu wi dze nia mo -
je go do świad cze nia za wo do we go. Spra wy for mal no praw ne zo sta -
wiam na ko lej ny ar ty kuł.

Po pierw sze: każ dy ma pra wo się po my lić!
Pod sta wo wym błę dem, z któ rym spo ty kam się w spra wach zwią -

za nych z roz pa try wa niem skarg do ty czą cych re ali za cji obo wiąz ków
z ob sza ru kon tro l no -roz po znaw cze go, są usil ne pró by wy bie le nia
sta nu fak tycz ne go. Na czym one po le ga ją? Na pró bie nie przy zna nia
skar żą ce mu ra cji, a w przy pad ku jej przy zna nia – na usil nym dą że -
niu do uzna nia skar gi za nie za sad ną, mi mo że wszyst kie zna ki na nie -
bie i zie mi wska zu ją, że jed nak jest ina czej. Ta kie
po stę po wa nie w przy pad ku dal szej skar gi
(na spo sób za ła twie nia skar gi pier wot nej) sta wia
or gan wyż sze go stop nia w sy tu acji pa to wej, bo -
wiem za sad ni czo nic, co na pi sze my na ko rzyść
skar żo ne go or ga nu, nie bę dzie już dla skar żą ce -
go wia ry god ne.

Jak roz pa try wać skar gi, aby bu do wać za ufa nie
spo łecz ne oraz być w zgo dzie z za sa dą praw dy
obiek tyw nej? To pro ste – gdy jest źle, przy znać,
że jest źle, ale… (wła śnie to „ale” ra tu je sy tu ację,
praw da?). Pa mię taj my, że or gan roz pa tru ją cy
skar gę ma pra wo oce nić, czy da ny błąd miał zna -
cze nie dla roz strzy gnię cia spra wy. Bo mo że nie
miał, a mo że zo stał w ja kiś spo sób póź niej na pra -
wio ny, al bo nie niósł za so bą ne ga tyw nych skut -
ków lub nie wy ni kał ze złej wo li i moż na go
w ła twy spo sób na pra wić, czy też nie sta no wi ra -
żą ce go na ru sze nia pra wa. Al bo po pro stu do szło
do za nie dba nia lub omył ki.

Przy kład: Skar żą cy za rzu ca, że w pro to ko le
z czyn no ści kon tro l no -roz po znaw czych zo sta ło ujaw nio nych pięć
nie pra wi dło wo ści, a tyl ko w przy pad ku czte rech z nich or gan I in -
stan cji wy dał de cy zję na ka zu ją cą ich usu nię cie (oczy wi ście, jak to
czę sto ma miej sce, w skar dze fakt ten okra sza do dat ko wo po dej rze -
nia mi stron ni czo ści czy spe cjal ne go trak to wa nia pod mio tu kon tro -
lo wa ne go przez skar żo ny or gan itd.). 

Z ze bra nych akt spra wy wy ni ka, że fak tycz nie w pro to ko le kon -
tro lu ją cy opi sał pięć nie pra wi dło wo ści, jed nak po po now nej ana li -
zie sta nu praw ne go, przed roz po czę ciem po stę po wa nia ad mi ni-
stra cyj ne go, oka za ło się, że owa pią ta nie pra wi dło wość, nie uję ta na -
stęp nie w de cy zji, wy ni ka ła z błęd nej in ter pre ta cji prze pi su przez
kon tro lu ją ce go pod czas kon tro li. Błąd ten zo stał za uwa żo ny

przed wszczę ciem po stę po wa nia, jed nak błęd ny za pis po zo stał
w pro to ko le z kon tro li. Wraz z ak ta mi nie zbęd ny mi do roz pa trze nia
skar gi or gan od wo ław czy otrzy mał no tat kę spo rzą dza ją ce go pro to -
kół, w któ rej zło żo no po wyż sze wy ja śnie nia (z od wo ła niem się
do prze pi sów) i umo ty wo wa no, na czym po le gał błąd. Po in for mo -
wa no w niej rów nież, że kon tro lu ją cy za uwa żył po mył kę pod czas
przy go to wa nia do ku men tów do wszczę cia po stę po wa nia ad mi ni -
stra cyj ne go, i na pra wił ją po przez nie uj mo wa nie błęd ne go usta le -
nia w za wia do mie niu o wszczę ciu po stę po wa nia i póź niej szym
pro jek cie de cy zji ad mi ni stra cyj nej.

Oce na nie pra wi dło wo ści: jest to przy kład nie pra wi dło wo ści,
któ ra nie mia ła zna cze nia dla roz strzy gnię cia spra wy, nie nio sła
za so bą ne ga tyw nych skut ków, nie wy ni ka ła ze złej wo li kon tro lu ją -
ce go i zo sta ła na pra wio na.

W od po wie dzi na skar gę na le ży przy znać, że fak tycz nie w pro -
to ko le wpi sa no pięć nie pra wi dło wo ści oraz wska zać, któ ra z nich zo -
sta ła błęd nie wy ar ty ku ło wa na i wy ja śnić, na czym po le gał błąd,

z po wo ła niem się na od po wied nie prze pi sy w od nie sie niu do sta nu
fak tycz ne go spra wy. Da lej na le ży oce nić wa gę nie pra wi dło wo ści.
Na stęp nie po in for mo wać, że zo sta ła na pra wio na (i to przed in ter -
wen cją skar żą ce go) oraz wy ka zać, że po wyż sze usta le nia nie po -
twier dza ją za rzu tów skar żą ce go od no śnie do spe cjal ne go trak-
to wa nia czy stron ni czo ści wo bec kon tro lo wa ne go.

Po dru gie: or gan nie ma ra cji, pó ki od po wied nio
jej nie wy ło ży!
W tym miej scu chcąc nie chcąc mu szę się gnąć do prze pi sów.

Zgod nie z art. 7 Kon sty tu cji Rzecz po spo li tej Pol skiej [3] or ga ny wła -
dzy pu blicz nej dzia ła ją na pod sta wie i w gra ni cach pra wa. Za sa da

ie o skar gach (cz. 1)



ta zna la zła czę ścio wą ma te ria li za cję w art. 6 k.p.a. [4], zgod nie z któ -
rym or ga ny ad mi ni stra cji pu blicz nej dzia ła ją na pod sta wie prze pi -
sów pra wa. Za pi sa na w Kon sty tu cji RP za sa da pra wo rząd no ści
ogra ni cza moż li wość dzia ła nia or ga nów wła dzy pu blicz nej do przy -
pad ków pra wem prze wi dzia nych i tyl ko w ob sza rze pra wem prze -
wi dzia nym. 

Jest to zgo ła od mien na sy tu acja od tej za gwa ran to wa nej oby wa -
te lo wi w art. 31 ust. 2 Kon sty tu cji RP, zgod nie z któ rym każ dy jest
obo wią za ny sza no wać wol no ści i pra wa in nych, ni ko go nie wol no
zmu szać do czy nie nia te go, cze go pra wo mu nie na ka zu je. Po nad to
or ga ny wła dzy pu blicz nej ma ją dzia łać m.in. w ta ki spo sób, aby oby -
wa tel nie po niósł szko dy z po wo du nie zna jo mo ści pra wa. W tym ce -
lu są obo wią za ne do na le ży te go i wy czer pu ją ce go in for mo wa nia
oby wa te li o oko licz no ściach fak tycz nych i praw nych, któ re mo gą
mieć wpływ na usta le nie ich praw i obo wiąz ków bę dą cych przed -
mio tem dzia ła nia or ga nu.

Po wyż sze za sa dy na le ży rów nież sto so wać w spra wach skar go -
wych, pa mię ta jąc, że obo wią zu je nas pi sem ny cha rak ter za ła twia -
nia spraw. Zgod nie z art. 237 § 3 k. p. a. o spo so bie za ła twie nia skar gi

za wia da mia się skar żą ce go. Za wia do mie nie to po win no za wie rać
ozna cze nie or ga nu, od któ re go po cho dzi, wska za nie, w ja ki spo sób
skar ga zo sta ła za ła twio na oraz pod pis z po da niem imie nia, na zwi -
ska i sta no wi ska służ bo we go oso by upo waż nio nej do za ła twie nia
skar gi. Za wia do mie nie o od mow nym za ła twie niu skar gi po win no
za wie rać po nad to uza sad nie nie fak tycz ne [5] i praw ne [6] oraz po -
ucze nie o tre ści art. 239.

Mó wiąc w skró cie: je że li or gan uznał skar gę za bez za sad ną, ma
obo wią zek wy tłu ma czyć skar żą ce mu, dla cze go tak zde cy do wał. 
To wy tłu ma cze nie zgod nie z wo lą usta wo daw cy ma być wła ści wie
uza sad nio ne, tak jak w przy pad ku de cy zji ad mi ni stra cyj nych. W uza -
sad nie niu ta kim or gan jest zo bo wią za ny przed sta wić stan fak tycz -
ny (wska zać fak ty, któ re or gan uznał za udo wod nio ne, do wo dy,
na któ rych się oparł oraz przy czy ny, z po wo du któ rych in nym do -
wo dom od mó wił wia ry god no ści i mo cy do wo do wej) oraz wy ja śnie -

nie pod sta wy praw nej (w od nie sie niu do udo wod nio ne go/zba da -
ne go sta nu fak tycz ne go), z przy to cze niem prze pi sów pra wa.

Z po wyż sze go wy ni ka, że od po wie dzi na skar gi po win no się bu -
do wać, a przede wszyst kim uza sad niać tak, jak ma to miej sce w de -
cy zjach ad mi ni stra cyj nych. Oce na da ne go sta nu bądź dzia ła nia
przez or gan roz pa tru ją cy skar gę bez od nie sie nia się do prze pi su oraz
źró dła do ko na nych usta leń nie po zwa la na wła ści we za ła twie nie
spra wy.

Po trze cie: po uczaj my, gdy tyl ko jest ku te mu
spo sob ność! 
Jak już wska zy wa łam po wy żej, za wia do mie nie o od mow nym za -

ła twie niu skar gi oprócz opi sa nego po wy żej uza sad nie nia fak tycz -
ne go i praw ne go po win no za wie rać po ucze nie o tre ści art. 239 k.p.a.,
zgod nie z któ rym w przy pad ku gdy skar ga, w wy ni ku jej roz pa trze nia,
zo sta ła uzna na za bez za sad ną i jej bez za sad ność wy ka za no w od po -
wie dzi na skar gę, a skar żą cy po no wił skar gę bez wska za nia no wych
oko licz no ści – or gan wła ści wy do jej roz pa trze nia mo że pod trzy mać
swo je po przed nie sta no wi sko z od po wied nią ad no ta cją w ak tach spra -

wy – bez za wia da mia nia skar żą ce go.
Za miesz cze nie ww. po ucze nia to nie

do wol ność, a obo wią zek. Po win no ono
zna leźć się na koń cu każ de go za wia do -
mie nia o od mow nym za ła twie niu skar -
gi (uzna nie skar gi za bez za sad ną za-
rów no w ca ło ści, jak i w czę ści).

Dla cze go o tym aspek cie pi szę? Wie -
lo krot nie spo tyka łam się ze skar ga mi
uzna ny mi za bez za sad ne, któ rych bez -
za sad ność wy ka za no w od po wie dzi
na skar gę, ale z uwa gi na nie za miesz -
cze nie w nich po ucze nia na le ża ło kon -
ty nu ować ze skar żą cy mi po le mi kę,
któ rą w ła twy spo sób moż na by ło uciąć
raz na za wsze. Oso by roz pa tru ją ce skar -
gi brak po ucze nia o tre ści art. 239 k.p.a.
tłu ma czy ły naj czę ściej fak tem, że to po -
ucze nie jest nie ele ganc kie i nie chcą
roz sier dzać nim skar żą cych. Fakt, zda -
rzy ły mi się przy pad ki skar żą cych obu -
rzo nych tre ścią po ucze nia za war te go
w od po wie dzi na skar gę, ale nie nam

oce niać je go for mę i pra wi dło wość wska za nych w prze pi sie oko licz -
ności je go uży cia – ta ka by ła i po zo sta je wo la usta wo daw cy. Or ga -
ny ad mi ni stra cji pu blicz nej w przy pad ku za wia do mie nia o od -
mow nym za ła twie niu skar gi po win ny opa trzeć je po ucze niem o tre -
ści art. 239 k.p.a. I to nie dla te go, by zro bić skar żą ce mu na złość czy
po trak to wać go gru biań sko, ale po to, by za miast po raz ko lej ny roz -
pa try wać od mow nie już raz za ła twio ną skar gę, za jąć się obo wiąz -
ka mi wo bec in nych oby wa te li.

Po czwar te: nie bój my się za da wać py tań, 
by móc pi sać na te mat!
Nie ma po trze by uda wać wszech wie dzą ce go, zresz tą skar żą cy

czę sto ła pią urzęd ni ków w pu łap ki nie omyl no ści. Or gan rów nież
mo że mieć wąt pli wo ści i nie ro zu mieć, o co cho dzi w pi śmie nie ja -
sno na pi sa nym. Usta wo daw ca upo waż nił or gan roz pa tru ją cy skar -
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gę nie za wie ra ją cą imie nia i na zwi ska (na zwy) oraz ad re su wno szą -
ce go do po zo sta wie nia jej bez roz po zna nia. To lo gicz ne: je śli nie mo -
że my usta lić, z kim roz ma wia my al bo do kąd kie ro wać
ko re spon den cję w spra wie roz pa try wa nej skar gi, or gan po zo sta wia
ta ką skar gę bez roz po zna nia. Jest ona dla or ga nu ano ni mem.

Zgod nie z § 8 roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 8 stycz -
nia 2002 r. w spra wie or ga ni za cji przyj mo wa nia i roz pa try wa nia
skarg i wnio sków (Dz.U. nr 5, poz. 46), zwa ne go da lej „roz po rzą dze -
niem w spra wie skarg”, je że li z tre ści skar gi lub wnio sku nie moż -
na na le ży cie usta lić ich przed mio tu, na le ży we zwać wno szą ce go
skar gę do zło że nia w ter mi nie sied miu dni od dnia otrzy ma nia we -
zwa nia wy ja śnie nia lub uzu peł nie nia, z po ucze niem, że nie usu nię -
cie tych bra ków spo wo du je po zo sta wie nie skar gi bez roz po zna nia.

Nie do my ślaj my się, o co cho dzi skar żą ce mu – niech sam to wy -
tłu ma czy. Umoż li wi nam to pre cy zyj niej sze od nie sie nie się do sta -
wia nych za rzu tów i od wie dzie od zbęd nych nad mia ro wych wy ja-
śnień (tak, pisz my na te mat! od pi suj my, trzy ma jąc się ści śle za rzu -
tów skar żą ce go, a jak ognia uni ka jąc nad mia ro wych wy ja śnień). 

Nad mia ro we po dej ście do za ła twia nia skarg jest nie zgod ne 
z za sa dą pro sto ty po stę po wa nia. A sta no wi ona, że or ga ny ad mi ni -
stra cji pu blicz nej po win ny dzia łać w spra wie wni kli wie i szyb ko, po -
słu gu jąc się moż li wie naj prost szy mi środ ka mi pro wa dzą cy mi do jej
za ła twie nia. Brak jej sto so wa nia, chęć po pi sa nia się wie dzą czy prze -
wa gą nad skar żą cym nie mal za wsze koń czy się plu ciem w bro dę, bo
czę sto sta no wi przy czy nek do for mu ło wa nia dal szych skarg. Tak
więc do py tuj my i pisz my na te mat!

Po pią te: or gan ma pra wo wy zna czyć no wy 
ter min za ła twie nia spra wy!
Prze pi sy k.p.a. mó wią, że or gan wła ści wy do za ła twie nia skar gi

po wi nien za ła twić ją bez zbęd nej zwło ki, nie póź niej jed nak niż
w cią gu mie sią ca, a w ra zie nie za ła twie nia skar gi w tym ter mi nie sto -
su je się prze pi sy art. 36-38 k.p.a., zgod nie z któ ry mi o każ dym przy -
pad ku nie za ła twie nia spra wy w ter mi nie, rów nież w razie zwło ki
w za ła twie niu spra wy z przy czyn nie za leż nych od or ga nu, or gan ad -
mi ni stra cji pu blicz nej jest obo wią za ny za wia do mić skar żą ce go, po -
da jąc przy czy ny zwło ki, wska zu jąc no wy ter min za ła twie nia spra wy
oraz po ucza jąc o pra wie do wnie sie nia po na gle nia.

I w tym miej scu na le ży zwró cić uwa gę na dwa aspek ty. Pierw -
szym z nich jest ter min za ła twie nia spra wy. Je że li spo sób za ła twie -
nia skar gi przy jął po stać za wia do mie nia o spo so bie jej za ła twie nia,
to ter mi nem za ła twie nia spra wy jest da ta nada nia do skar żą ce go
od po wie dzi na skar gę w pla ców ce pocz to wej. Nie da ta pod pi su od -
po wie dzi na skar gę. Nie ter min zło że nia w punk cie kan ce la ryj nym
jed nost ki. Tyl ko da ta nada nia do skar żą ce go w urzę dzie pocz to wym.

Dru gim aspek tem war tym uwa gi jest od po wie dzial ność pra cow -
ni ka za zwło kę (po rząd ko wa lub dys cy pli nar na) z uwa gi na nie uza -
sad nio ne nie za ła twie nie spra wy w ter mi nie lub pro wa dze nie
po stę po wa nia dłu żej, niż by ło to nie zbęd ne do za ła twie nia spra wy.

Ma jąc na uwa dze po wyż sze dwa aspek ty, pa mię taj my, że nie każ -
dą spra wę da się za ła twić w ter mi nie lub na pod sta wie ma te ria łów
prze sła nych przez skar żo ny or gan. Mo że zda rzyć się sy tu acja wy ma -
ga ją ca wy zna cze nia no we go ter mi nu, np. gdy ma my do czy nie nia
ze spra wą szcze gól nie skom pli ko wa ną, w któ rej roz pa trze nie skar gi
wy ma ga uprzed nie go zba da nia pew nych oko licz no ści lub ze bra nia
do dat ko wych do wo dów. W tym ce lu or gan wła ści wy do roz pa trze -
nia skar gi mo że zwró cić się do in nych or ga nów o prze ka za nie nie -

zbęd nych ma te ria łów i wy ja śnień (§ 9 roz po rzą dze nia w spra wie
skarg). W ta kich sy tu acja uza sad nio ne jest, a na wet wska za ne, wy -
zna cze nie no we go ter mi nu za ła twie nia skar gi, co umoż li wi jej za ła -
twie nie zgod nie z za sa dą praw dy obiek tyw nej: w to ku po stę po wa nia
or ga ny ad mi ni stra cji pu blicz nej sto ją na stra ży pra wo rząd no ści, z urzę -
du lub na wnio sek stron po dej mu ją wszel kie czyn no ści nie zbęd ne
do do kład ne go wy ja śnie nia sta nu fak tycz ne go oraz do za ła twie nia
spra wy, ma jąc na wzglę dzie in te res spo łecz ny i słusz ny in te res oby wa -
te li.

mł. bryg. Ariadna Koniuch pełni słu˝b´ w Biurze Rozpoznawania
Zagro˝eƒ Komendy Głównej PSP

Przy pi sy
[1] Alek san dra Ko zic ka -Puch, Por tret psy cho lo gicz ny ka pu sia, http://biz nes.onet.pl/pra -
ca/por tret -psy cho lo gicz ny -ka pu sia/dzt6kj, do stęp: 20.02.2020 r.
[2] Jo lan ta Ar ci mo wicz, Ma rio la Bień ko, Be ata Ła ciak, Skar ży py ty, do no si cie le, sy gna li ści? Stu -
dium so cjo lo gicz no -praw ne, ISNS UW, War sza wa 2018, s. 7-8.
[3] Kon sty tu cja Rze czy po spo li tej Pol skiej z dnia 2 kwiet nia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 
ze zm.).
[4] Usta wa z dnia 14 czerw ca 1960 r. Ko deks po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 256).
[5] Uza sad nie nie fak tycz ne po win no w szcze gól no ści za wie rać wska za nie fak tów, któ re or -
gan uznał za udo wod nio ne, do wo dów, na któ rych się oparł oraz przy czyn, z po wo du któ -
rych in nym do wo dom od mó wił wia ry god no ści i mo cy do wo do wej. 
[6] Uza sad nie nie praw ne – wy ja śnie nie pod sta wy praw nej, z przy to cze niem prze pi sów 
pra wa.
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ra wie każ de go dnia ku pu je my żyw ność, ubra nia czy usłu gi.
Do ko nu je my w ten spo sób trans ak cji, czy li wy mia ny pie nią -
dza na okre ślo ny to war. W jed nost kach, w któ rych peł ni my

służ bę, też trze ba nie kie dy coś ku pić. Dla nie któ rych to nie pro blem,
wie dzą, z czym ma ją do czy nie nia, ja kie za sa dy obo wią zu ją w tym
za kre sie. Są jed nak i ta cy, co trzy ma jąc w rę kach do ku ment fi nan so -
wy, np. w po sta ci fak tu ry, nie ma ją po ję cia, co z tym fan tem zro bić.

Po raz pierw szy spo ty ka ją się z ta ki mi okre śle nia mi, jak opis me ry -
to rycz ny czy pa ra graf. Mam na dzie ję, że uda mi się przy bli żyć ten
te mat oso bom ma ją cym pro blem z oma wia ną te ma ty ką.

Bu dżet – co to ta kie go?
Nie trze ba być wy kwa li fi ko wa nym eko no mi stą, aby mieć do czy -

nie nia z tym za gad nie niem. Bu dżet to wa rzy szy nam prze cież w ży -
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Bu d˝et
dla la ików
Budżet, paragraf, rodzaje kontroli dokumentów… 

Większość z nas, realizując zadania, nie wydaje służbowych pieniędzy.
Co w sytuacji, gdy będziemy zmuszeni zakupić coś na potrzeby naszej

jednostki? Poniżej kilka praktycznych rad w tym zakresie. 

EMI LIA KLIM

P
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ciu co dzien nym. To na sze do cho dy w po sta ci wy na gro dze nia i in -
nych wpły wów, któ re za si la ją na sze kon to i po zo sta ją w na szej dys -
po zy cji oraz wy dat ki, czy li roz cho dy na szych za so bów pie nięż nych.
Jest to tzw. bu dżet do mo wy. 

Bu dżet mo że być więk szy lub mniej szy, co za le ży głów nie od
środ ków, ja ki mi dys po nu je my w da nej chwi li. Ist nie je wie le od mian
bu dże tu – bu dżet do mo wy, gmi ny, powiatu, wo je wódz twa, no
i oczy wi ście bu dżet pań stwa. Czym ta ki bu dżet róż ni się od na sze -
go bu dże tu do mo we go? Na pew no roz mia rem. My, na na szym
grun cie, dys po nu je my prze waż nie środ ka mi rzę du kil ku bądź kil ku -
na stu ty się cy zło tych. Bu dżet pań stwa mie rzo ny jest w mi liar dach
zło tych. 

Czym jesz cze róż nią się od sie bie te bu dże ty? Przede wszyst kim
ro dza ja mi wpły wów i wy dat ków. Na szy mi wpły wa mi mo gą być: wy -
na gro dze nie, upo sa że nie, wpływ z ty tu łu naj mu itp. Wpły wy bu dże -
tu sta no wią przede wszyst kim róż ne go ro dza ju po dat ki, cła, opła ty,
do cho dy ge ne ro wa ne przez jed nost ki bu dże to we. Wy dat ki bu dże -
tu pań stwa to zaś m.in. róż ne do ta cje, sub wen cje, kosz ty ob słu gi
tzw. sfe ry bu dże to wej, czy li głów nie ad mi ni stra cji pań stwo wej. 
Bu dżet pań stwa to za tem krót ko mó wiąc ze sta wie nie do cho dów
i wy dat ków pań stwa. Jest on uchwa la ny za po mo cą usta wy bu dże -
to wej na okres ro ku, któ ry na zy wa ny jest ro kiem bu dże to wym. Tak
uchwa lo ny bu dżet sta no wi pod sta wę dzia ła nia jed no stek bu dże to -
wych. Te zaś dzia ła ją na pod sta wie za twier dzo ne go pla nu. Jest to
plan wy dat ków i do cho dów. Plan jed no stek po dzie lo ny jest we dług
tzw. kla sy fi ka cji bu dże to wej.

Kla sy fi ka cja bu dże to wa
Krót ko mó wiąc, kla sy fi ka cja bu dże to wa jest sys te ma ty za cją środ -

ków pu blicz nych, a więc wy dat ków oraz roz cho dów pań stwa. Jest
ona po wszech nie sto so wa na we wszyst kich jed nost kach sek to ra fi -
nan sów pu blicz nych. Kto od po wia da za kla sy fi ka cję bu dże to wą?
Nikt in ny, jak tyl ko mi ni ster fi nan sów, któ ry w dro dze roz po rzą dze -
nia usta la tzw. kla sy fi ka cję czę ści bu dże to wych. Kla sy fi ka cja ma
na ce lu głów nie za pew nie nie przej rzy sto ści go spo da ro wa nia środ -
ka mi bu dże tu pań stwa. Dzię ki niej moż na w pro sty i zro zu mia ły spo -
sób okre ślić ro dzaj da ne go wy dat ku czy do cho du, jak rów nież
uzy skać jed no znacz ną in for ma cję, ja kich to kon kret nie wy dat ków
do ko nu je jed nost ka. 

Kla sy fi ka cja bu dże to wa ma swo ją cha rak te ry stycz ną bu do wę.
Mó wiąc do kład niej, skła da się z dzia łów, roz dzia łów oraz pa ra gra -
fów do cho dów i wy dat ków. Cóż to wła ści wie ozna cza? 

Dział okre śla ro dzaj dzia łal no ści wła ści wej dla po zy ski wa ne go
do cho du lub do ko ny wa ne go wy dat ku. Obec nie w na szym kra ju sto -
su je się kla sy fi ka cję trzy cy fro wą. Dwie pierw sze cy fry dzia łu mó wią
o da nej dzia łal no ści i po cho dzą od po dzia łek ty pu „kla sa” z Pol skiej
Kla sy fi ka cji Dzia łal no ści. Trze cia cy fra dzia łu ma tzw. cha rak ter po -
rząd ko wy i umoż li wia od róż nia nie od sie bie tych dzia łów, któ re we -
dług PKD są obej mo wa ne jed ną i tą sa mą „kla są”. Przy kła dem mo że
tu być dział 750, czy li „Ad mi ni stra cja pu blicz na”, czy dział 754 „Bez -
pie czeń stwo pu blicz ne i ochro na prze ciw po ża ro wa”. Roz dzia ły 
z ko lei to sym bo le pię cio cy fro we. Trzy pierw sze cy fry roz dzia łu po -
cho dzą od wspo mnia ne go już dzia łu, na to miast dwie ostat nie ma -
ją cha rak ter po rząd ko wy. I tak dla przy kła du w roz dzia le 75410 – 754
po cho dzi od dzia łu, zaś ca łość pię cio cy fro we go cią gu sta no wi roz -
dział pn. „ko men dy wo je wódz kie PSP”. 

Ko lej ną kwe stią po rząd ku ją cą są tzw. pa ra gra fy bu dże to we. 

Pa ra graf to nic in ne go, jak ro dzaj wy dat ku czy do cho du ze wzglę du
na ro dzaj je go po cho dze nia. Pa ra gra fy są sa mo dziel ne i czte ro cy fro -
we. Trzy pierw sze cy fry pa ra gra fu do ty czą wła ści we go wy od ręb nie -
nia źró dła do cho du bądź ro dza ju wy dat ku (np. § 421 – wy dat ki
bie żą ce czy § 430 po zo sta łe usłu gi), na to miast czwar ta cy fra pa ra -
gra fu, w przy pad ku gdy nie jest ze rem, okre śla po wią za nie do cho -
du czy da ne go wy dat ku ze środ ka mi po cho dzą cy mi ze źró deł
za gra nicz nych. Aby pra wi dło wo przy po rząd ko wać pa ra graf np.
do da ne go wy dat ku, na le ży się gnąć do ak tu al ne go roz po rzą dze nia
mi ni stra fi nan sów w spra wie szcze gó ło wej kla sy fi ka cji do cho dów,
wy dat ków, przy cho dów i roz cho dów oraz środ ków po cho dzą cych
ze źró deł za gra nicz nych. To tam znaj dzie my za rów no od po wied ni
dział, roz dział, jak i pa ra graf, któ ry nas in te re su je.

Za ku py – i co da lej?
Nie któ rzy z nas, z uwa gi na cha rak ter wy ko ny wa nej pra cy, do ko -

nu ją za ku pów usług bądź to wa rów, po cząw szy od pa pie ru do dru -
kar ki, dłu go pi su, a koń cząc na sa mo cho dzie. Mniej szy czy więk szy
wy da tek za wsze po cią ga za so bą skut ki fi nan so we. Gro no osób
uczest ni czą cych bez po śred nio w za ku pie da ne go to wa ru czy usłu -
gi nie za wsze ma ro ze zna nie, co zro bić bez po śred nio po sa mym za -
ku pie. 

Nie ste ty, je śli nie do ko nu je my za ku pów pry wat nie, tyl ko w ra -
mach wy ko ny wa nych czyn no ści służ bo wych, obo wią zu ją nas za sa -
dy po stę po wa nia, któ rych nie wol no omi nąć. Za sto so wa nie ma ją
wte dy z osob na i łącz nie róż ne prze pi sy pra wa, zwłasz cza usta w:
o za mó wie niach pu blicz nych, o fi nan sach pu blicz nych, o ra chun ko -
wo ści czy wresz cie o po dat ku VAT. 

Gdy do ko nu je my za ku pów na uży tek pry wat ny, nie za wsze zwra -
ca my uwa gę na to, czy je ste śmy w po sia da niu do wo du na sze go za -
ku pu. Wy jąt kiem mo że być za kup to wa rów o du żej war to ści, jak np.
te le wi zor, kom pu ter itp. W ta kim przy pad ku do wód za ku pu za wsze
za cho wu je my, cho ciaż by w ce lu ewen tu al nej re kla ma cji. Przy ar ty -
ku łach o mniej szej war to ści pie nięż nej – za zwy czaj nie. 

Ina czej wy glą da sy tu acja, gdy w ra mach wy ko ny wa nych przez
nas obo wiąz ków służ bo wych je ste śmy zo bli go wa ni do za ku pu okre -
ślo nych to wa rów, czy usług. W ta kiej sy tu acji bez względ nie mu si my
po sia dać do ku ment po twier dza ją cy nasz za kup – w po sta ci fak tu ry,
ra chun ku itp. I nie ma zna cze nia, czy za ku pi li śmy coś o ma łej, czy
du żej war to ści kwo to wej. 

Gdy je ste śmy już w po sia da niu któ re goś z do wo dów za ku pu, ale
nie wie my, co da lej z nim zro bić, ko rzy sta my z roz wią zań go to wych.
Każ da jed nost ka po win na mieć opra co wa ne „za sa dy obie gu do ku -
men tów”. Wy star czy do nich się gnąć, a krok po kro ku po pro wa dzą
nas przez dro gę po stę po wa nia z na szym do wo dem za ku pu. 

Za cznij my od te go, że każ dy do ku ment wpły wa ją cy do jed nost -
ki mu si zo stać skon tro lo wa ny. Kon tro la do ku men tu to nic in ne go,
jak czyn ność po le ga ją ca na spraw dza niu je go po praw no ści
pod wzglę dem tzw. for mal nym, me ry to rycz nym oraz ra chun ko wym.
Do pie ro po do ko na niu czyn no ści kon tro l nych z po twier dze niem
pra wi dło wo ści do ku ment na bie ra cha rak te ru do wo du księ go we go,
a w ślad za tym mo że zo stać uję ty w księ gach ra chun ko wych jed -
nost ki. O tym, kto bę dzie do ko ny wał po szcze gól nych ro dza jów kon -
tro li w na szej jed no st ce, de cy du je jej kie row nik. In for ma cja na ten
te mat win na mieć swo je od zwier cie dle nie np. w in struk cji obie gu
i kon tro li do ku men tów jed nost ki. Kon tro le: for mal na, me ry to rycz -
na oraz ra chun ko wa do ku men tów księ go wych są ele men ta mi 



tzw. kon tro li we wnętrz nej w jed no st ce. Do ko ny wa ne są one na bie -
żą co, a ich pod sta wo wym ce lem jest eli mi na cja błę dów. Osta tecz ne
za twier dze nie ope ra cji fi nan so wych oraz go spo dar czych da nych do -
ku men tów na stę pu je po ich za twier dze niu do wy pła ty. Dla te go war -
to wie dzieć, co w isto cie kry je się pod na zwa mi kon tro li for mal nej,
me ry to rycz nej i ra chun ko wej do ku men tu. 

Kon tro la me ry to rycz na
To ko niecz ność wy czer pu ją ce go opi sa nia ope ra cji go spo dar czej,

czy li na sze go za ku pu. Pod czas tej kon tro li po twier dza my zgod ność
ope ra cji z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra wa – czy da ny za kup był
ce lo wy i do ko na ny z za sa dą ra cjo nal ne go go spo da ro wa nia. Do dat -
ko wo oso ba do ko nu ją ca kon tro li me ry to rycz nej po twier dza, że wy -
da tek z do ku men tu mie ści się w pla nie fi nan so wym jed nost ki oraz
że ter min re ali za cji i jej ja kość są zgod ne z za pi sa mi za war tej umo -
wy. Je że li pod czas do ko ny wa nia kon tro li me ry to rycz nej stwier dzo -
ne zo sta ną nie pra wi dło wo ści, na le ży je szcze gó ło wo opi sać na
re wer sie do wo du za ku pu lub na za łącz ni ku do nie go. Oso ba do ko -
nu ją ca kon tro li, czy li spo rzą dza ją ca opis nie pra wi dło wo ści, po twier -
dza go wła sno ręcz nym pod pi sem oraz opa tru je da tą. 

W sy tu acji gdy na do ku men cie wy stą pią błę dy w war to ści, na le -
ży zwró cić się do wy staw cy z proś bą
o wy sta wie nie tzw. fak tu ry ko ry gu ją cej.
Fak tu ra ko ry gu ją ca to nic in ne go, jak
do ku ment, dzię ki któ re mu mo że my
zmo dy fi ko wać po wsta łe nie pra wi dło -
wo ści w źró dło wym do ku men cie, czy li
na szej fak tu rze. 

Je śli nasz za kup do ty czył środ ków
trwa łych (np. ma szyn, urzą dzeń, środ -
ków trans por tu) lub war to ści nie ma te -
rial nych i praw nych (np. li cen cji,
opro gra mo wań kom pu te ro wych), na -
le ży do łą czyć do do wo du za ku pu do ku men ty po twier dza ją ce wpro -
wa dze nie do ewi den cji sta nu jed nost ki, spo rzą dzo ne przez
od po wie dnie do te go ko mór ki, np. OT (przy ję cie środ ka trwa łe go). 

Do dat ko wo pod czas kon tro li me ry to rycz nej do ko nu je się za kwa -
li fi ko wa nia da nej ope ra cji w za kre sie tzw. bu dże tu za da nio we go. 
Bu dżet za da nio wy to nic in ne go, jak plan wy dat ków na szej jed nost -
ki, spo rzą dza ny w ukła dzie funk cji, za dań oraz po dza dań, wraz ze
wska za niem na po zio mie za dań i po dza dań ce lów, któ re pla nu je się
osią gnąć w wy ni ku re ali za cji za da nia czy po dza da nia oraz mier ni ków
okre śla ją cych sto pień re ali za cji za ło żo nych przez jed nost kę ce lów. 

Oso by upo waż nio ne do do ko ny wa nia kon tro li me ry to rycz nej
wska zu je kie row nik jed nost ki.

Kon tro la for mal no -ra chun ko wa 
Na stęp nym eta pem kon tro li do ku men tów jest kon tro la for mal -

no -ra chun ko wa. Po le ga ona na spraw dze niu, czy do ku ment jest
wol ny od wszel kich błę dów ra chun ko wych i czy za wie ra wszyst kie
ele men ty umoż li wia ją ce uzna nie go  – zgod nie z obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi pra wa – za do wód księ go wy. Spraw dza się pra wi dło wość
wy sta wie nia do ku men tu oraz je go kom plet ność for mal ną. Gdy do -
ku ment po twier dza ją cy do ko na nie przez nas ope ra cji go spo dar czej
ma wa dy for mal ne, np. w po sta ci nie pra wi dło we go ad re su jed nost -
ki, nu me ru NIP, na zwy jed nost ki itp., na le ży sko ry go wać da ną nie -
pra wi dło wość po przez wy sta wie nie tzw. no ty ko ry gu ją cej. No ta

ko ry gu ją ca to nic in ne go, jak do ku ment, w któ rym na stę pu je sko ry -
go wa nie ewen tu al nych nie pra wi dło wo ści. Do ku ment ten mu si zo -
stać za twier dzo ny przez je go wy staw cę oraz na byw cę. 

Oso ba do ko nu ją ca te go ro dza ju kon tro li spraw dza rów nież, czy
do da ne go do ku men tu zo sta ły do łą czo ne nie zbęd ne do ku men ty
do dat ko we, np. pro to ko ły od bio ru wy ni ka ją ce z za pi sów za war tej
umo wy. Po twier dze nie kon tro li do wo du księ go we go kon tro lu ją cy
po twier dza wła sno ręcz nym pod pi sem i da tą w miej scu do te go wy -
zna czo nym. 

Do ku ment, któ ry po kon tro li zo stał uzna ny za pra wi dło wo wy -
sta wio ny, po wi nien zo stać prze ka za ny do za twier dze nia oraz od po -
wied nio za de kre to wa ny i za księ go wa ny.

Kon tro la wstęp na
Zgod nie z tre ścią art. 54 usta wy o fi nan sach pu blicz nych we

wszyst kich ro dza jach jed no stek sek to ra fi nan sów pu blicz nych
do obo wiąz ków głów ne go księ go we go na le ży prze pro wa dze nie
tzw. wstęp nej kon tro li zgod no ści ope ra cji go spo dar czych i fi nan so -
wych z pla nem fi nan so wym jed nost ki. Po le ga ona na do głęb nej oce -
nie kom plet no ści i rze tel no ści do ku men tów do ty czą cych ope ra cji
go spo dar czych i fi nan so wych. Głów ny księ go wy po twier dza fakt do -

ko na nia przez nie go kon tro li wstęp nej
wła sno ręcz nym pod pi sem. Do ko na nie
te go ro dza ju kon tro li ozna cza, że nie
zgło szo no żad nych za strze żeń nie tyl ko
do przed sta wio nej przez wła ści wych
rze czo wo pra cow ni ków oce ny pra wi -
dło wo ści tej ope ra cji, ale rów nież do jej
zgod no ści z pra wem. Jed no cze śnie
kon tro la wstęp na ozna cza, że nie zgło -
szo no uwag do kom plet no ści oraz for -
mal no -ra chun ko wej rze tel no ści
i pra wi dło wo ści do ku men tów w ra -

mach da ne go wy dat ku oraz że zo bo wią za nia wy ni ka ją ce z tej ope -
ra cji miesz czą się w pla nie fi nan so wym na szej jed nost ki.

Za twier dze nie do wy pła ty 
Ostat nim ogni wem za twier dza ją cym da ny do ku ment do wy pła -

ty jest oczy wi ście kie row nik na szej jed nost ki. To on przez zło że nie
wła sno ręcz ne go pod pi su osta tecz nie za twier dza i tym sa mym ze -
zwa la na do ko na nie płat no ści. Na tej pod sta wie nasz do ku ment zo -
sta je prze ka za ny od po wied nim do te go ko mór kom w ce lu
do ko na nia płat no ści, a po jej zre ali zo wa niu zo sta je uję ty w księ gach
ra chun ko wych jed nost ki.

Jak wy ni ka z opi sa nych po wy żej czyn no ści, dro ga od mo men tu
do ko na nia sa me go za ku pu do zre ali zo wa nia w je go ra mach płat no -
ści jest dość dłu ga. Wie lu z nas nie ste ty nie zda je so bie spra wy z obo -
wią zu ją cych w tym za kre sie prze pi sów pra wa. To nie wi dzi mi się
za trud nio nych w jed no st ce urzęd ni ków, ale obo wią zu ją ce, bar dzo
pre cy zyj ne pra wo wy mu sza ta kie, a nie in ne roz wią za nia. Zo sta ły tak
po my śla ne, by two rzyć ła wą do prze śle dze nia se kwen cję czyn no ści.
Kto pró bu je je omi jać, w spo sób ra żą cy na ru sza pra wo. Dla te go war -
to je po znać i choć raz sa mo dziel nie przejść, by stwier dzić, że wbrew
po zo rom nie są ani trud ne, ani skom pli ko wa ne, a przy pra wi dło wym
sto so wa niu dzia ła ją jak spraw dzo ny, nie za wod ny sys tem.

Emilia Klim
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Droga od momentu dokonania samego
zakupu do zrealizowania w jego ramach

płatnoÊci jest doÊç długa. To nie widzimisi´
zatrudnionych w jednostce

urz´dników, ale obowiàzujàce, bardzo
precyzyjne prawo wymusza takie, a nie

inne rozwiàzania. 
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dział w za wo dach wy ma ga du żej
si ły oraz jesz cze więk szej wy trzy -
ma ło ści. W peł nym ubra niu bo-

jo wym, z pod pię tą bu tlą, trze ba w jak
naj krót szym cza sie po ko nać tor – ko lej ne
za da nia imi tu ją czyn no ści, na ja kie trze ba
być przy go to wa nym w ak cji. 

Hi sto ria FCC się ga 1975 r., kie dy to Cen -
trum Me dy cy ny Spor to wej Uni wer sy te tu
Ma ry land wy ko na ło ba da nia okre śla ją ce
wy ma ga nia sta wia ne przed stra ża ka mi
w cza sie ak cji ra tow ni czo -ga śni czych. Opie -
ra ły się na pię ciu ko lej no wy ko ny wa nych
za da niach. Po cząt ko wo był to test spraw -
no ści fi zycz nej stra ża ków, jed nak w 1991 r.
za spra wą dr. Pau la Da vi sa prze ro dził się
w ry wa li za cję tur nie jo wą Fi re fi gh ter Com -
bat Chal len ge.

Za wod ni cy na start
Po ko ny wa nie to ru roz po czy na się na do -

le me ta lo wej, wy so kiej na 12 m kon struk cji
klat ki scho do wej. Na le ży za rzu cić na ra mię
pa kiet od cin ków bo jo wych wa żą cy 19 kg
i wejść z nim na szczyt wie ży. Na stęp nie
za po mo cą li ny za wod nik lub za wod nicz ka
wcią ga na gó rę zwi nię ty pa kiet wę ży, rów -
nież o wa dze 19 kg. Po wy ko na niu za da nia
ze scho dów trze ba zbiec, nie po mi ja jąc
żad ne go ze stop ni. 

Ko lej ne za da nie to Ke iser for ce ma chi -
ne – prze su nię cie me ta lo wej szta by o wa -
dze 70 kg na od le głość 1,5 m przez
ude rza nie w nią an ty odrzu to wym 5-ki lo -
gra mo wym mło tem. Na stęp nie czas na sla -
lom po to rze o dłu go ści 40 m po mię dzy
roz sta wio ny mi pa choł ka mi. Się ga my po

prą dow ni cę i roz cią ga my na wod nio ną li nię
wod ną na od le głość 24 m, prze cho dzi my

SPORT

AGNIESZ KA 
WIA TROW SKA okiem 

za wod nicz ki
Firefighter Combat Challenge to wyzwanie dla świetnie

wytrenowanych strażaków. Kobiety mierzą się z nim 
bez taryfy ulgowej, na równi z mężczyznami.
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przez bram kę i strą ca my cel stru mie niem
wo dy. 

Na ko niec wi sien ka na tor cie, czy li ewa -
ku acja po szko do wa ne go – prze cią gnię cie
ty łem ma ne ki na o wa dze 80 kg na od cin ku
o dłu go ści 30 m do li nii me ty. Punk ty kar ne
w po sta ci do li czo nych se kund przy zna wa -
ne są za każ de od stęp stwo od re gu la mi no -
we go wy ko ny wa nia za dań. 

Star to wać moż na in dy wi du al nie, w tan -
de mie (mę ski, żeń ski lub mix) oraz szta fe -
cie (męż czyź ni, ko bie ty, mix). Naj bar dziej
wi do wi sko wy jest wy ścig tych ostat nich.
Każ dy z mak sy mal nie pię ciu za wod ni ków
wy ko nu je swo je za da nie z na praw dę du żą
szyb ko ścią. Kon ku ren cja szta fet zwy kle roz -
gry wa na jest sys te mem pu cha ro wym, więc
emo cje się ga ją ze ni tu. W tan de mie za wod -
ni cy dzie lą się za da nia mi na to rze, zmie nia -
ją się przed lub za ke ise rem. W tan de mach
mix męż czyź ni zwy kle po ko nu ją wie żę 
i Ke iser ma chi ne, a na stęp nie prze ka zu ją 
spa łecz kę ko bie tom, któ re po ko nu ją tor
od mo men tu sla lo mu.

Naj szyb szy za wod nik na świe cie to
obec nie Ian van Re enen z cza sem 1:14:76,
jed nak naj lep szy Po lak – Ra fał Be re za jest
bar dzo bli sko je go wy ni ku, z cza sem
1:17:58.

Wśród ko biet re kord na le ży do Ju liet
Dra per (1:48:41), do tej po ry żad na ko bie ta
nie zbli ży ła się do ta kie go wy ni ku, mi mo że
mi strzy ni osią gnę ła go w 2006 r.

Naj szyb sza Po lka – Agniesz ka Wia trow -
ska uzy ska ła czas 2:55:07.

Wal ka ko biet
Na to rze ma my peł ne rów no upraw nie -

nie. Ko bie ty wy ko nu ją do kład nie te sa me
za da nia, co męż czyź ni. Nie ma ta ry fy ulgo -
wej. Ko biet star tu ją cych w FCC nie jest du -
żo w po rów na niu do licz by star tu ją cych
męż czyzn, ale każ da, któ ra po dej mie wal -
kę, jest praw dzi wą bo ha ter ką. Wa ży my
mniej niż męż czyź ni, więc dla nas po ko na -
nie to ru jest jesz cze więk szym wy zwa niem.
Ubra nie bo jo we i bu tla to już na star cie do -
dat ko wy cię żar, a na szym za da niem jest
jesz cze prze cią gnię cie ma ne ki na, któ ry wa -
ży o wie le wię cej niż my sa me.

Agnieszka Wiatrowska jest stra˝akiem
ochotnikiem OSP w Rydzynie, ukoƒczyła

Akademi´ Wychowania Fizycznego 
we Wrocławiu, obecnie jest trenerem 

pole dance, prowadzi szkoł´ 
tej dyscypliny w Lesznie
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Mo ja przy go da z FCC roz po czę ła się tak na praw dę w 2011 r., kie dy w za wo dach za czął
star to wać mój mąż Pa weł, stra żak JRG PSP w Lesz nie. Jeź dzi li śmy na tur nie je do To ru nia
ca łą ro dzi ną, przy cią ga ła nas świet na at mos fe ra. Ob ser wo wa łam zma ga nia mę ża i in nych
stra ża ków, ogrom ny wy si łek, który wkła da li w jak naj lep sze wy ko na nie za da nia. Za sta na -
wia łam się, ja kie to uczu cie sta nąć na star cie, u stóp wie ży, a po tem po ko nać ca ły tor. 
Po ja wi ła się myśl, by wy star to wać z Paw łem w tan de mie, pod jąć to wy zwa nie wspól -
nie – na tym za le ża ło mi naj bar dziej. 

Pierw sze za wo dy i pierw sze zwy cię stwo to 2017 r. W tym sa mym ro ku do zna łam bar -
dzo po waż nej kon tu zji, bio rąc udział w bie gu z prze szko da mi – i ze rwa łam wszyst kie wię -
za dła w sta wie łok cio wym. Nie od pu ści łam i mi mo rę ki w or te zie mie siąc póź niej wraz
z mę żem w tan de mie zdo by li śmy brąz Eu ro pe an Fi re fi gh ter Chal len ge. 

Przy go to wu ję się do za wo dów przez ca ły rok. Za wo do wo zaj mu ję się po le dan ce, upra -
wiam tę dys cy pli nę co dzien nie. Po za tym tre nu ję in ter wa ło wo z umiar ko wa nym ob cią że -
niem, har mo no gram ćwi czeń roz pi su ję sa ma i wy ko nu ję je śred nio trzy ra zy w ty go dniu,
po nie waż bar dzo dbam o re ge ne ra cję. Tre nin gi nie wy ma ga ją ode mnie wy rze czeń, przez
ca łe ży cie je stem zwią za na ze spor tem. Przez 12 lat upra wia łam pły wa nie syn chro nicz ne,
z suk ce sa mi w Pol sce i na are nie mię dzy na ro do wej.

Wszyst ko, cze go po trze bu ję, mam na sa li tre nin go wej w szko le, któ rą pro wa dzę, tre -
nu ję więc sa ma. Przed za wo da mi ćwi czę ra zem z Paw łem na te re nie JRG w Lesz nie już tyl -
ko pod ką tem tur nie ju – w ubra niu bo jo wym, z bu tlą i ma ską.

Po lu bi łam ten sport, at mos fe rę za wo dów, ce nię so bie wspar cie in nych uczest ni ków.
Na za wo dy jeż dżą z na mi na si sy no wie. Bar dzo nas wspie ra ją, star szy chce zo stać stra ża -
kiem jak ta ta. Ze mnie są dum ni, że je stem w sta nie po do łać wy zwa niu. 

Naj waż niej sze dla mnie w tym spo rcie jest to, że nie li czy się wy nik, tyl ko prze su wa nie
swo ich gra nic, cią głe po ko ny wa nie sie bie. Start in dy wi du al ny to dla mnie bar dzo stre su -
ją cy mo ment, nie po tra fię jesz cze cał ko wi cie się wy łą czyć i po dejść za da nio wo do wy zwa -
nia, mam go ni twę my śli i ser ce wa li mi jak osza la łe. Ale mo ment, kie dy ma ne kin prze kra cza
li nię me ty, przy no si naj lep sze uczu cie na świe cie. Czu ję ogrom ną sa tys fak cję, że da łam
ra dę, czu ję się sil na. 
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a dłu go przed od zy ska niem przez Pol skę nie pod le gło ści
w na szym spo łe czeń stwie ro dzi ły się my śli o stwo rze niu
ko bie ce go ru chu po żar ni cze go. Prym wio dła Ga li cja, te ren

ów cze sne go za bo ru au striac kie go. Za chę ca no ko bie ty, by or ga ni -
zo wa ły dru ży ny i by ły go to we nieść po moc sa ni tar ną, hi gie nicz ną,
me dycz ną, a tak że krze wić w stra żach pol skich kul tu rę i oświa tę. Naj -
więk sza ich ak tyw ność w Pol sce przy pa da na la ta 30. XX w. 
Przyj rzyj my się jed nej z nich. 

Stra żacz ka
Zo fia Tur ska, am bit na dziew czy na, miesz kan ka Wi śli cy – osa dy

rol ni czo -rze mieśl ni czej po ło żo nej na Kie lec czyź nie, na le wym brze -
gu rze ki Ni dy. Uro dzi ła się 12 ma ja 1914 r., zmar ła w Wi śli cy 29 wrze -
śnia 1986 r. 

W do mu ro dzin nym Tur skich wie le miej sca zaj mo wa ły spra wy or -
ga ni za cji i funk cjo no wa nia stra ży ognio wej. Krew ny Zo fii, Zyg munt
Tur ski, był współ za ło ży cie lem i jed nym z pierw szych na czel ni ków
or ga ni za cji stra żac kiej dzia ła ją cej w Wi śli cy od 1918 r. Zo fia tak że
wstą pi ła w sze re gi stra ża ków. Mia ła za pew ne oka zję prze czy tać w ar -
ty ku le z li sto pa da 1937 r. w cza so pi śmie „Ży cie Stra żac kie”, jak jej ko -
le żan ka po fa chu wspo mi na ła swój chrzest w stra ży ognio wej.

Mnie wy pa dło być prą dow ni kiem – wdra pa łam się po dra bi nie
na wierz cho łek, a ta dra bi na... po żal się Bo że, sznur ka mi by ła po wią za -
na (ale to nie na sza wi na, tyl ko miej sco we go go spo da rza). Nie by ło jed -
nak cza su dłu go się nad tym za sta na wiać, bo już ko men dant ka si kaw ki
krzy czy – go to we, wo da na przód – od po wia dam jej z da chu. (…) z prze -
ję ciem zle wam so lid nie ca ły dach, w gor li wo ści na wet ogród, ale mój
wąż u wy lo tu pę ka, ob le wam so bie spodnie, a że mo je współ to wa rzysz -
ki na do le tak że moc no się spo ci ły, więc wo łam – wo da stój!

Zo fia mia ła nie mniej cha rak te ru, sko ro na je sie ni 1937 r. pod ję ła
się za ło że nia przy OSP w Wi śli cy żeń skiej dru ży ny sa ma ry tań sko -po -
żar ni czej i peł nie nia w niej funk cji ko men dant ki. W tym ce lu pod
ko niec 1937 r. zo sta ła od de le go wa na przez za rząd OSP Wi śli ca
do Prze my śla, na kurs I stop nia dla przy szłych człon kiń ŻDSP i ko -
men dan tek. Na kil ku dnio wym szko le niu mia ła za ję cia z hi gie ny, 
ra tow nic twa, wy cho wa nia fi zycz ne go i oby wa tel skie go, obro ny
prze ciw ga zo wej, wy szko le nia for mal ne go, bo jo we go i ak cji za po -
bie gaw czej w struk tu rach ŻDSP. Na przy kła dzie kur su sa ma ry tań -
sko -po żar ni cze go I stop nia or ga ni zo wa ne go w dniach od 23 ma ja
do 6 czerw ca 1937 r. w Ćmie lo wie wie my, że in struk to ra mi tych że
kur sów by li m.in. człon ko wie Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża, star sze

wy szko le niem ko men dant ki – re fe rent ki ŻDSP oraz in struk to rzy 
po żar nic twa Głów ne go Związ ku Stra ży Po żar nych. 

Ko men dant ka 
Ja ko druh na ko men dant ka Zo fia Tur ska mu sia ła przejść rów nież

szko le nie ze strze la nia na od le głość 50 m z ka ra bi nu ma ło ka li bro -
we go z po sta wy le żą cej bez pod pór ki. Ów cze sne sa ma ry tan ki mu -
sia ły od dać łącz nie 23 strza ły, trzy pierw sze mo gły być li czo ne ja ko
prób ne. Ćwi cze nia wio ślar skie, szer mier skie, gim na stycz ne, łucz ni -
cze i za wo dy strzel ni cze or ga ni zo wa ne by ły naj czę ściej przez po wia -

to we okrę gi Głów ne go Związ ku Stra ży Po żar nych i cie szy ły się
du żym uzna niem za rów no u męż czyzn, jak i u ko biet dzia ła ją cych
przy OSP.

Da lej 23-let nia ko men dant ka Zo fia mu sia ła opra co wać in struk -
cję swo jej dru ży ny, wzo ru jąc się na sta tu tach, re gu la mi nach oraz in -
struk cjach wy da nych przez Głów ny Zwią zek Stra ży Po żar nych.
W re gio nie, w któ rym udzie la ła się na rzecz stra ży, słu ży ły wów czas
ra dą tak że cza so pi sma i pu bli ka cje, m.in. ogól ne „Ży cie Stra żac kie”,
„Ga ze ta Stra żac ka”, ale i bar dziej spe cja li stycz ne – „Ga ze ta Sa ma ry -
ta nek”, „Ka len da rzyk Sa ma ry tan ki”. Za po zna jąc się z ni mi, mo gła czuć
się bez piecz nie w ko or dy no wa niu za dań przy na leż nych do dziew -
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HISTORIA I TRADYCJE

Druh na koDA NU TA JA NA KIE WICZ -OLEK SY

Jestem strażaczką i jest mi z tym nawet podobno do twarzy i wcale się nie
przejmuję, gdy mi ktoś mówi: bój się Boga dziewczyno i ty w spodniach

chodzisz! – a chodzę, odpowiadam i robię swoje* – słowa jednej
z samarytanek można uznać za myśl przewodnią działań kobiet

strażaków, wśród nich komendantki Zofii Turskiej.

N

Zo fia Tur ska, 1937 r.
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cząt i współ pra cy z ko le ga mi, uwzględ nia jąc rów nież zwy cza je i po -
trze by spo łecz ne tej miej sco wo ści, w któ rej ży ła na co dzień. Od dział
ko men dant ki Zo fii li czył dwa dzie ścia wy spor to wa nych, mło dych
dziew cząt, do któ rych na le ża ły m.in.: Ge no we fa Ka miń ska, Zo fia 
Po łu dni kie wicz, Le oka dia Le śniew ska, Edwar da Zwol ska, Ja dwi ga
Ka le ta, Mi cha li na Pio trow ska, Pe la gia Tre la, Ho no ra ta Ka le ta i He le -
na Stocz kie wicz. 

31 grud nia 1937 r. Kie lec ki Okręg Wo je wódz ki Związ ku Stra ży 
Po żar nych, Od dział Po wia to wy w Piń czo wie wy dał Zo fii Tur skiej 
le gi ty ma cję człon kow ską Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Wi śli cy.
W le gi ty ma cji za cho wał się czy tel ny za pis mó wią cy o tym, iż nie tyl -
ko jest człon kiem OSP, ale przede wszyst kim ko men dant ką żeń skiej
dru ży ny po żar ni czej, ma od po wied nie wy szko le nie spe cjal ne i pra -
wo do peł ne go umun du ro wa nia związ ko we go. 

Co po zo sta ło w pa mię ci 
Po Zo fii Tur skiej po zo sta ło kil ka fo to gra fii w stra żac kiej kro ni ce.

Wy stę pu je na nich w oto cze niu swo ich dziew cząt i przy oka zji or ga -
ni zo wa nych wy stę pów ar ty stycz nych, za baw i wie czor ków za po -
znaw czych. Jed na z fo to gra fii przy ku wa szcze gól ną uwa gę. 

No si ty tuł: „Ćwi cze nia i za wo dy stra żac kie od by wa ły się wraz ze
stra ża ka mi”. Przy tej oka zji moż na do my ślić się, że sa ma ry tan ki
w kon tek ście stra żac kie go wy szko le nia by ły trak to wa ne na rów ni
z męż czy zna mi. Ich obec ność i dzia ła nia w ża den spo sób nie umniej -
sza ły ro li có rek, żon i ma tek. 

Wy buch II woj ny świa to wej wszyst ko to prze rwał. 

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

Dzię ku ję pa nu Ad ria no wi (Ad ko wi) Wie czor ko wi z OSP Wi śli ca za prze sła nie fo to gra fii
oraz in for ma cji o pa ni Zo fii Tur skiej

* Ma ria Sar no tów na, Mój chrzest sa ma ry tań ski, „Ży cie Stra żac kie” 1937, nr 11, s. 3-4.

Literatura dostępna u autorki

W każ dym cza sie, więc rów nież i w dzi -
siej szym, po no wo cze snym świe cie, po trzeb -
ny jest na mysł nad ro lą ko biet w tych
wy ma ga ją cych mą dro ści i wia ry oko licz no -

ściach. Czer piąc z lek tu ry Pi sma Świę te go, zna leźć moż na w nim tek -
sty wy sła wia ją ce ko bie tę wca le w nie mniej szym stop niu niż te za war te
w książ kach fe mi ni stycz nych. Trud no prze oczyć, że z oso bą Je zu sa
z Na za re tu wią że się po stać Je go Mat ki, Ma ryi, któ rej wy wyż sze nie
spra wia, że za grzech uznać na le ży de pre cja cję każ dej ko bie ty od no -
śnie do ko bie co ści. Czas Wiel kie go Po stu, w któ rym jak za wsze za wie -
ra się Dzień Ko biet, jest więc też dla wie rzą cych oka zją, aby i w tym
ob sza rze pod jąć re flek sję. Chrze ści ja nie nie mo gą mieć wąt pli wo ści,
że ko bie ty i męż czyź ni mu szą wspie rać się wza jem nie w wy sił ku co raz
lep sze go zro zu mie nia sie bie na wza jem i swo je go miej sca w Ko ście le,
od na le zie nia swo jej dro gi do Bo ga.

Ko bie ty mo gą zna leźć w Pi śmie Św. wie le wzor ców praw dzi wie
wspa nia łej ko bie co ści, ma cie rzyń stwa – du cho we go i bio lo gicz ne go.
Ich ser ce jest pięk ne, ale po win ny je pie lę gno wać. Po trze bu ją 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.

W cza sie Wiel kie go Po stu moż na uzy skać szcze gól nie wie le łask,
dzię ki któ rym uwol ni my się z wię zów zła. Zwłasz cza ko bie ty po tra fią
zwró cić się ze szcze rym ser cem do Ukrzy żo wa ne go. Je zus na krzy żu
jest bo wiem praw dzi wą bu so lą ży cia, kie ru ją cą nas ku nie bu, po dob -
nie jak Je go Mat ka, wier na do koń ca. 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. 

Ko bie ty do głę bi poj mu ją, że 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.

To ko bie ty są pierw szy mi świad ka mi Zmar twych wsta łe go. To one
w głę bi swych serc otwie ra ją się na nie go. Wie dzą jed nak rów nież, że
na wró ce nie to nie jest ni czym in nym niż od mia ną swo je go wnę trza,
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.

Przy kład wie lu ko biet z Ewan ge lii po ka zu je, jak zbli żyć się Zmar -
twych wsta łe go, pa mię tać o Nim, otwie rać 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 i okre su wiel -
ka noc ne 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

Kobiecość 
dana 
przez Boga

� SŁUŻBA I WIARA

men dant ka

Sa ma ry tan ki i stra ża cy z Wi śli cy, 1938 r. 
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STRAŻ NA ZNACZKACH

(Nie)zapomniana tragedia

Portal www.gov.pl jest serwisem polskiego rządu
stworzonym na potrzeby obywateli. Obecnie, w trudnej
sytuacji zmagań z epidemią, szczególnie istotna jest
podstrona „Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia”
(www. gov. pl/web/koronawirus). To na niej znajdziemy
wiarygodne wiadomości dotyczące działań rządu
w sprawie przeciwdziałania zagrożeniu. 

Na stronie na bieżąco zamieszczane są wszelkie
komunikaty, ostrzeżenia i zalecenia związane z walką
z rozprzestrzeniającym się w Polsce i na świecie wirusem
COVID-19. Dowiemy się z niej również, co robić w sytuacji,
gdy podejrzewamy u siebie zarażenie patogenem. 
Strona dostarcza ważnych informacji rodzicom, seniorom,
przedsiębiorcom, podróżującym, uczniom i studentom. Oferuje
ponadto możliwość śledzenia za pomocą mapy liczby zarażeń w danym
województwie. Możemy także sprawdzić listę szpitali zakaźnych
w podziale na konkretne województwa. 

Dodatkową opcją jest możliwość pobrania aplikacji przydatnej

Pojawienie się kobiet w formacjach
mundurowych to wielka zmiana, która jeszcze
kilkadziesiąt lat temu była nie do pomyślenia.
Nastąpiło zrównanie obu płci w dostępie do służby
i zasadach jej odbywania – to jednak dopiero
początek drogi. Zmiana mentalności
i przyzwyczajeń danej grupy zawodowej nie jest
łatwa. Kobiety w służbach mundurowych często
muszą walczyć o to, by oceniano je przez pryzmat
wiedzy i umiejętności, a nie stereotypów płciowych.

Publikacja pod redakcją Eweliny Waśko-
Owsiejczuk pozwala przyjrzeć się bliżej sytuacji funkcjonariuszek m.in. PSP, Policji,
wojska czy Straży Granicznej. Pierwsza część tomu rzuca światło na aspekty
teoretyczne i historyczne zagadnienia, druga prezentuje wyniki badań naukowych
dotyczące kobiet w formacjach mundurowych, a trzecia daje wgląd w to, jak same
funkcjonariuszki postrzegają siebie, swoją rolę i sytuację w miejscu pracy. 

Teksty poruszają interesujące tematy – od służby kobiet w wojsku czy Policji
Państwowej przed II wojną światową, przez analizy zjawiska dyskryminacji
i mobbingu w formacjach mundurowych, po badania dotyczące kobiet żołnierzy
na misjach zagranicznych. Z perspektywy środowiska pożarniczego szczególnie
cenne mogą okazać się dwa teksty: „Służba kobiet w straży pożarnej – role, zadania
i wyzwania” oraz „Strażaczki – sytuacja kobiet w zmaskulinizowanym zawodzie
o wysokim prestiżu”.

Warto, by z publikacją zapoznali się zarówno funkcjonariuszki, 
jak i funkcjonariusze PSP. Panie będę mogły porównać swoje osobiste
doświadczenia z tymi opisanymi na kartach książki, a panowie z kolei poznają
perspektywę koleżanek, których obecność w służbie wciąż bywa postrzegana przez
część środowiska negatywnie. AS

Ewelina Waśko-Owsiejczuk (red.), Kobiety w polskich służbach mundurowych – role,

zadania i wyzwania, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2018.

24 marca 1919 r. w małej sali kinowo-teatralnej gliwickiego
kompleksu rozrywkowego Stadtgarten odbywało się przedstawienie
dla dzieci. Liczba widzów była większa niż liczba miejsc, na widowni
zasiadło około 80 osób. Ogień, prawdopodobnie pochodzący
z instalacji elektrycznej, pojawił się na jednej z kotar, błyskawicznie
rozprzestrzeniając się na pozostałe. Dzieci wpadły w panikę, uciekając
tratowały się wzajemnie i dusiły od dymu. Drzwi ewakuacyjne były
zamknięte, a późniejsze dochodzenie wykazało karygodne
zaniedbania w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

W wyniku pożaru życie straciło 76 dzieci. Ciała 56 z nich
pochowano na Cmentarzu Lipowym w Gliwicach, w zbiorowej mogile,
którą zwieńczono rzeźbą Chrystusa dłuta Paula Ondruscha. U stóp
pomnika znajduje się napis „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”.

Z okazji 100-lecia tej tragedii z inicjatywy Śląskiego Klubu
Kolekcjonerów 24 marca 2019 r. wydano spersonalizowany znak
opłaty pocztowej oraz beznominałową kartę pocztową.

Ma ciej Sa wo ni

Walczymy z epidemią

w czasie kwarantanny domowej, która z pewnością ułatwi
funkcjonowanie objętym nią osobom. Strona dostępna jest w czterech
wersjach językowych: polskiej, angielskiej, ukraińskiej i rosyjskiej.

EK

� WARTO
PRZECZYTAĆ Kobieta w służbie
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