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Szanowni Czytelnicy!

4 maja to dzieƒ Êw. Floriana, czyli Dzieƒ Stra˝aka. PrzyzwyczailiÊmy si´
do uroczystych obchodów, wizyt goÊci w jednostkach, pogadanek z dzieçmi,
festynów i pokazów. Niestety – pandemia uniemo˝liwiła dotychczasowà postaç
tych wydarzeƒ, ograniczajàc wszystko do absolutnego minimum, niemal˝e wersji
symbolicznej. 

Zaraza zdominowała wszystko, tote˝ i nasz numer majowy, zamiast mieç
odÊwi´tnà postaç, jest tematycznie zwiàzany ze zwalczaniem epidemii.
Kontynuujemy kalendarium działaƒ PSP w tym zakresie na tle wydarzeƒ Êwiatowych
i krajowych, ale publikujemy równie˝ ich podsumowanie w artykule Michała
Starnowskiego. Jak w historii stra˝acy zwalczali epidemie, przedstawia Danuta
Janakiewicz. Przekonamy si´ te˝, ˝e z dzisiejszà pandemià mo˝na skutecznie
walczyç – o tym, co i jak nale˝y robiç, mówi Waldemar Gredka, dyrektor Wydziału
Zarzàdzania Kryzysowego Lubuskiego Urz´du Wojewódzkiego. Województwo
lubuskie to region, w którym zanotowano najmniej zara˝onych koronawirusem
i ani jednego zgonu.

Si´gamy te˝ poza granice Polski. Jak wyglàda walka z koronawirusem
u naszych zachodnich sàsiadów – niewiele wiadomo. A przecie˝ to wa˝ne, bo
Niemcy sà naszym najwi´kszym partnerem gospodarczym. T́  luk´ wypełnia artykuł
autorstwa Katarzyny Tetłak. 

Gdyby nie epidemia, głównym tematem numeru byłyby po˝ary obszarów
leÊnych i dzikich. Oto mieliÊmy wyjàtkowo bezÊnie˝nà zim´ i katastrofalnie suche
przedwioÊnie. Efekty było widaç gołym okiem. Najpierw na Ukrainie, gdzie kilka
wielkich po˝arów trawiło lasy niedaleko elektrowni w Czarnobylu, a ÊciÊlej rzecz
bioràc – teren Zony. Istniała groêba dostania si´ do atmosfery tysi´cy ton
radioaktywnego pyłu. Co i jak si´ działo, opisała Aleksandra Radlak. Drugie
zdarzenie miało miejsce w naszym kraju: spłon´ło, na szcz´Êcie tylko powierzchniowo,
5,5 tys. ha szuwarów, łàk i zagajników nad Biebrzà – niecałe 10% obszaru 
parku narodowego. Gdyby do po˝aru doszło o miesiàc, dwa wczeÊniej, 
nie byłoby tragedii. Niestety, rozwinàł si´ w szczycie okresu l´gowego ptaków.
Przebieg po˝aru i akcji gaÊniczej opisał Tomasz Banaczkowski. 

Mimo tego, ˝e obchody naszego Êwi´ta przypadajà w niełatwym czasie,
składamy najserdeczniejsze ˝yczenia wszelkiej pomyÊlnoÊci wszystkim stra˝akom
i sympatykom po˝arnictwa.

*
* fot. Andrzej Mitura
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Drodzy Stra˝acy Paƒstwowej Stra˝y Po˝amej!
Drodzy Druhny i Druhowie Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych!

Stra˝acy nazywani sà Rycerzami Âwi´tego Floriana – bo z rycerskà odwagà i poÊwi´ceniem zmagajà si´ Paƒstwo
z zagro˝eniami, ratujàc ludzkie ˝ycie i zdrowie. To misja, która budzi wielki szacunek. Stra˝acki mundur to symbol
niezawodnoÊci, m´stwa i ofiarnoÊci. Polacy wiedzà, ̋ e jest to słu˝ba bardzo odpowiedzialna, zwiàzana z ryzykiem, wysiłkiem
i stresem, wymagajàca hartu ducha, sprawnoÊci i znakomitych umiej´tnoÊci zawodowych.

Z okazji Dnia Stra˝aka składam Paƒstwu serdeczne gratulacje, podzi´kowania i najlepsze ˝yczenia. W imieniu
rodaków chciałbym wyraziç Paƒstwu ogromnà wdzi´cznoÊç za niezwykle ofiarnà postaw´ podczas walki z epidemià
koronawirusa, która dotkn´ła Polsk´. Stra˝acy, obok personelu medycznego oraz innych słu˝b mundurowych, stan´li
na pierwszej linii tych dramatycznych zmagaƒ. Paƒstwa zaanga˝owanie, zdecydowane działania i okazywana ludziom
solidarnoÊç majà olbrzymie znaczenie w tych trudnych dniach.

W tym roku obchodzimy 25. rocznic´ utworzenia Krajowego Systemu Ratowniczo-GaÊniczego. Paƒstwowa Stra˝
Po˝arna ma wielkie zasługi w powołaniu i rozwijaniu tej wa˝nej struktury. Obecnie jest to jeden z lepszych tego typu systemów
na Êwiecie. To te˝ wyjàtkowe rozwiàzanie, dzi´ki któremu stra˝acy PSP pracujà rami´ w rami´ ze stra˝akami OSP. Chciałbym,
aby ten system był nadal wzmacniany poprzez inwestycje zarówno dla paƒstwowej, jak i ochotniczych stra˝y. Tym bardziej
ciesz´ si´ wi´c z realizowanego z powodzeniem przez rzàd Programu modernizacji. Wyrazem mojego wsparcia były równie˝
oczekiwania wobec rzàdu dotyczàce zwi´kszenia funduszy na pozyskanie wozów stra˝ackich oraz rozwiàzania kwestii
koncesji. Wystàpiłem tak˝e z propozycjami zawarcia w tarczy antykryzysowej zapisów zapewniajàcych ciàgłoÊç słu˝by
stra˝aków ochotników w warunkach obecnego kryzysu epidemicznego.

Z serdecznymi pozdrowieniami zwracam si´ do Druhen i Druhów Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych. Bardzo cz´sto to
właÊnie stra˝acy z OSP sà pierwsi na miejscu nieszcz´Êliwego zdarzenia, niosà pomoc i wspierajà kolegów zawodowców.
Nie do przecenienia jest te˝ rola, jakà odgrywajà Paƒstwo w swoich społecznoÊciach. Członkowie OSP to lokalni liderzy,
oddani swoim małym ojczyznom, dbajàcy o ich rozwój oraz piel´gnujàcy wa˝ne wartoÊci i tradycje.

Wielokrotnie rozmawiałem z przedstawicielami ruchu ochotniczego, tak˝e podczas moich wizyt roboczych. Jestem
gł´boko zainteresowany tym, aby ta formacja, tak potrzebna Polsce, rozwijała si´ równie˝ dzi´ki nowym rozwiàzaniom
prawnosystemowym, pozwalajàcym w wi´kszym stopniu sprostaç wyzwaniom, jakie niesie XXI wiek.

Wszystkim polskim stra˝akom składam najserdeczniejsze ˝yczenia. W dzieƒ stra˝ackiego Êwi´ta oddaj´ tak˝e hołd
poległym w akcjach, wyra˝ajàc jednoczeÊnie wdzi´cznoÊç wszystkim, którzy na dêwi´k alarmu natychmiast ruszajà
na ratunek. Niech odpowiedzialna, ale jak˝e zaszczytna słu˝ba po˝arnicza przynosi Paƒstwu jak najwi´cej satysfakcji,
a opieka Êwi´tego Floriana niech zawsze wspiera Was i Wasze rodziny.

˚yczenia
z okazji Dnia Stra˝aka 2020 

Warszawa, 4 maja 2020 r.

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Andrzej Duda



z okazji Mi´dzynarodowego Dnia Stra˝aka pragn´ zło˝yç serdeczne ˝yczenia i podzi´kowaç
za ofiarnà słu˝b´ wszystkim funkcjonariuszom Paƒstwowej i Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej.

Bycie stra˝akiem to nie tylko zawód, ale przede wszystkim misja i powołanie. Paƒstwa praca
jest jednà z najbardziej cenionych i szanowanych wÊród społeczeƒstwa. Nieocenione jest
zaanga˝owanie podczas niesienia pomocy poszkodowanym przez liczne ˝ywioły. Cz´sto
z nara˝eniem własnego ˝ycia i zdrowia ratujà Paƒstwo ofiary groênych wypadków.

Na uwag´ zasługuje równie˝ oddanie i godna naÊladowania postawa podczas walki
z epidemià koronawirusa.

Ciepłe słowa i pozdrowienia kieruj´ tak˝e do funkcjonariuszy, którzy nie pełnià ju˝ czynnej
słu˝by, ale przez lata z ofiarnoÊcià wykonywali swoje codzienne obowiàzki.

JednoczeÊnie, w tym wa˝nym dla Paƒstwa dniu, serdecznie ˝ycz´, aby jednostki stra˝y
po˝arnej, były z roku na rok zaopatrywane w najnowoczeÊniejszy sprz´t, nie tylko ratujàcy ˝ycie
poszkodowanym, ale dajàcy stra˝akom poczucie bezpieczeƒstwa i komfortu pracy.

Raz jeszcze dzi´kuj´ za Paƒstwa trudnà i odpowiedzialnà słu˝b´ i ˝ycz´, aby była ona
doceniana ka˝dego dnia.

El˝bieta Witek

Funkcjonariuszki, Funkcjonariusze,

Pracownicy PSP,

Druhny, Druhowie OSP,

Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

El˝bieta Witek

Warszawa, 4 maja 2020 r.



ka˝dego roku o tej porze obchodzimy Êwi´to wszystkich stra˝aków. Dotychczas, bez wyjàtku, w ten
szczególny dzieƒ odbywały si´ liczne uroczystoÊci i spotkania, podkreÊlajàce wag´ Waszej słu˝by
i podsumowujàce ubiegły rok – w statystykach, przeglàdzie najwa˝niejszych akcji i dokonaƒ. W tym
roku 4 maja jest inny, poniewa˝ ani moje spotkanie z Wami, ani wi´kszoÊç zaplanowanych obchodów
tego Êwi´ta nie odb´dzie si´. Jak wszyscy wiemy, wynika to z faktu, ˝e najwa˝niejsza byç mo˝e akcja
ratownicza naszych czasów, w której uczestniczà wszystkie formacje mundurowe, tak˝e Wy, rozgrywa si´
właÊnie teraz – w tych dniach. Jest nià oczywiÊcie walka z trwajàcà epidemià.

Słu˝ba stra˝acka, bo tak właÊnie trzeba okreÊlaç Waszà prac´, to szczególny wybór ̋ yciowej Êcie˝ki.
Wymaga ona od Was pełnego poÊwi´cenia dla drugiego człowieka. To od Was zale˝y los osób, które
znalazły si´ w pewnym momencie swojego ˝ycia w sytuacji kryzysowej – uległy wypadkowi albo sà
ofiarami niszczycielskiego ˝ywiołu. Gł´boko wierz´, ˝e nikogo w Polsce nie trzeba przekonywaç, jak
ogromna jest Wasza rola. Potwierdzajà to równie˝ liczne badania opinii publicznej, mówiàce o zaufaniu
do Waszego zawodu. Tylko w ostatnich tygodniach wykazaliÊcie si´ wielkimi zasługami w walce
z epidemià, a tak˝e zmagaliÊcie si´ z ˝ywiołem ognia, trawiàcym lasy i łàki w całej Polsce, m.in.
w Biebrzaƒskim Parku Narodowym. Dzi´kuj´ Wam za to zaanga˝owanie w imieniu wszystkich Polaków.

Drodzy Stra˝acy, z okazji Waszego Êwi´ta ˝ycz´ Wam przede wszystkim bezpiecznej słu˝by. Choç
wià˝e si´ ona z licznymi zagro˝eniami i du˝ym ryzykiem, mam nadziej´, ˝e ka˝da akcja, do której
wyjedziecie, zakoƒczy si´ dla Was szcz´Êliwym powrotem do domu. Czekajà tam na Was przecie˝ Wasze
rodziny, którym tak˝e nale˝à si´ podzi´kowania za ÊwiadomoÊç wagi Waszej słu˝by i akceptacj´ drogi,
którà wybraliÊcie.

Wszystkim Funkcjonariuszkom i Funkcjonariuszom PSP, Pracownikom Cywilnym PSP, Druhnom
i Druhom OSP ˝ycz´ du˝o wytrwałoÊci w tym szczególnie trudnym dla nas wszystkich czasie epidemii.
Zapewniam Paƒstwa, ˝e nasz rzàd b´dzie zawsze wspierał Waszà formacj´ i jej rozwój. Mam nadziej´,
˝e okazja do najbli˝szego osobistego spotkania i podzi´kowaƒ za Wasz trud nadarzy si´ jak najszybciej.
Niech Êw. Florian, Wasz patron, ma Was w swojej opiece.

Z wyrazami szacunku

Mariusz Kamiƒski

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji

Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze,

Druhny i Druhowie,

Pracownicy Cywilni Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,

Minister
Spraw Wewn´trznych 
i Administracji

Mariusz Kamiƒski

Warszawa, 4 maja 2020 r.



Dzieƒ Stra˝aka jest co roku dla nas wszystkich wielkim Êwi´tem. Centralnym obchodom zawsze
towarzyszà uroczystoÊci na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, połàczone z promocjà
podchorà˝ych, wr´czeniem awansów i odznaczeƒ paƒstwowych. Tegoroczne stra˝ackie Êwi´to z racji
zaistniałych okolicznoÊci jest zupełnie inne – bez tradycyjnego ceremoniału.

My jednak niezmiennie, nieprzerwanie pełnimy słu˝b´.
W tym wyjàtkowym dniu w imieniu swoim i całego kierownictwa Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej pragn´

podzi´kowaç Wam wszystkim za oddanie i zaanga˝owanie w ratowanie ludzkiego ̋ ycia, zdrowia i mienia.
Bardzo cz´sto robicie jednak du˝o, du˝o wi´cej. Zawsze jesteÊcie tam, gdzie ktoÊ potrzebuje pomocy.
Ile˝ razy słyszymy o bohaterstwie stra˝aków. To wszystko znajduje odzwierciedlenie w ogromnym zaufaniu
społecznym. Ka˝dego dnia ci´˝ko pracujecie na to uznanie. W tym miejscu pragn´ równie˝ podzi´kowaç
druhnom i druhom z Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych, którzy poÊwi´cajà swój wolny czas, chcàc nieÊç
pomoc.

JednoczeÊnie chc´ ˝yczyç wszystkim wytrwałoÊci i siły w słu˝bie, która ka˝dego dnia udowadnia
nam, ˝e tylko bezinteresowne dawanie siebie innym, nierzadko z nara˝eniem ˝ycia, daje prawdziwà
satysfakcj´. Niech nasz patron, Êwi´ty Florian, którego dziÊ wspominamy, ka˝dego dnia czuwa i dodaje
otuchy nawet w obliczu najbardziej wymagajàcych zadaƒ stawianych przez rzeczywistoÊç. Te sà coraz
trudniejsze i nieprzewidywalne, co pokazały choçby ostatnie miesiàce.

Niezmiennie ˝ycz´ du˝o zdrowia i wszelkiej pomyÊlnoÊci w realizacji planów zawodowych oraz
osobistych zamierzeƒ.

Komendant Główny 
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej

nadbryg. Andrzej BARTKOWIAK

wraz z Zast´pcami Komendanta Głównego PSP

bryg. Arkadiusz PRZYBYŁA nadbryg. Adam KONIECZNY st. bryg. Krzysztof HEJDUK

Warszawa, 4 maja 2020 r.

KOMENDANT GŁÓWNY
PA¡STWOWEJ STRA˚Y PO˚ARNEJ

Funkcjonariusze i Pracownicy 
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
Członkowie Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych,
Działacze Zwiàzku Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych RP,
Weterani i Seniorzy Słu˝by Po˝arniczej, 
Słuchacze Szkół Po˝arniczych,
Stra˝acy i Pracownicy
Jednostek Ochrony Przeciwpo˝arowej,



P rezydent RP Andrzej Duda na wniosek ministra spraw
wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego

nadał stopnie generalskie dwóm oficerom Państwowej
Straży Pożarnej. Uroczystość odbyła się w Pałacu
Prezydenckim 4 maja, w Międzynarodowym Dniu
Strażaka.

– To żadne podsumowanie, to tylko i wyłącznie
zobowiązanie dla każdego z Panów do dalszej wytężonej
służby dla Rzeczypospolitej, dla obywateli, a także 
dla formacji, którą przewodzicie – mówił prezydent 
do nominowanych.

Na stopień nadbrygadiera awansowani zostali: st. bryg.
Grzegorz Alinowski, lubelski komendant wojewódzki PSP
oraz st. bryg. Andrzej Bartkowiak, komendant główny PSP.

Prezydent.pl
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Awanse generalskie w PSP

P rezydent Andrzej Duda złożył wizytę strażakom,
którzy zmagali się w kwietniu z katastrofalnymi

pożarami w Biebrzańskim Parku Narodowym. –
Swoją służbą dajecie dowód niezwykłego
człowieczeństwa, humanizmu i bohaterstwa – tymi
słowami wyraził swoje uznanie dla ich pracy.
Ponadto z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka
uhonorował medalami „Za Ofiarność i Odwagę”
strażaków PSP i OSP biorących udział w akcji
gaśniczej. 

Spotkanie ze strażakami odbyło się we Wroceniu
(województwo podlaskie). Tam w pobliskim lesie
prowadzone były ostatnie działania służb
gaszących pożar, który trwał od 19 do 26 kwietnia 
i objął ok. 5,5 tys. ha bagiennych łąk oraz lasu 
w Biebrzańskim Parku Narodowym i jego otulinie.

Prezydent.pl
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W związku z sytuacją epidemiologiczną w Szkole
Głównej Służby Pożarniczej – wystąpieniem

wśród podchorążych zakażenia koronawirusem SARS-
-CoV-2, minister SWiA Mariusz Kamiński odwołał 
z funkcji rektora-komendanta nadbryg. dr. hab. inż.
Pawła Kępkę. Jednocześnie z dniem 1 maja 2020 r.
powołał na to stanowisko mł. bryg. dr. inż. Jarosława
Chodorowskiego. – Uczelnię czeka również wiele zmian
organizacyjnych – poinformował minister Mariusz
Kamiński.

Bryg. dr inż. Jarosław Chodorowski (awansowany 
4 maja) ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej 
w Warszawie i studia doktoranckie w Akademii
Rolniczej w Poznaniu. Swoją karierę zawodową

Zmiany w SGSP
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Zokazji Dnia Strażaka 4 maja o 7.00 
w bazylice katedralnej diecezji

warszawsko-praskiej, w której znajdują się
relikwie patrona strażaków św. Floriana,

miała miejsce uroczysta msza święta
w intencji strażaków i ich rodzin. Z uwagi
na stan epidemii w Polsce nabożeństwo
zostało zorganizowane z zachowaniem
reżimu sanitarnego, z ograniczoną liczbą
uczestników. 

W uroczystości brała udział kadra
kierownicza Komendy Głównej PSP,
Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie
oraz druhowie z Zarządu Głównego ZOSP
RP i Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP
woj. mazowieckiego. Po mszy świętej
nastąpiło uroczyste złożenie wieńca
przy tablicy upamiętniającej strażaków
poległych w walkach o niepodległość

ojczyzny oraz tych, którzy zginęli
w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

W uroczystości wzięli udział:
komendant główny PSP st. bryg. Andrzej

Bartkowiak, prezes zarządu ZOSP RP 
dh Waldemar Pawlak, zastępcy
komendanta głównego PSP nadbryg.
Adam Konieczny, st. bryg. Krzysztof
Hejduk i bryg. Arkadiusz Przybyła,
mazowiecki komendant wojewódzki PSP
bryg. Jarosław Nowosielski, rektor-
komendant Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej bryg. dr inż. Jarosław
Chodorowski, prezes zarządu ZOSP RP
województwa mazowieckiego dh Antoni
Jan Tarczyński, lubelski komendant
wojewódzki PSP st. bryg. Grzegorz
Alinowski, pomorski komendant
wojewódzki PSP st. bryg. Piotr Socha,
komendant miejski PSP m. st. Warszawy
st. bryg. Leszek Smuniewski i gen.
brygadier w st. sp. Wiesław Leśniakiewicz.

Karol Kierzkowski 
KW PSP w Warszawie

Msza Êw. z okazji Dnia Stra˝aka
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Skromna uroczystość z okazji Dnia Strażaka odbyła się 4 maja w Komendzie Głównej
PSP. Ze względu na pandemię koronawirusa apel został zorganizowany 

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Strażackie święto swoją obecnością zaszczycili
marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek oraz sekretarz stanu w MSWiA Maciej Wąsik. W apelu
uczestniczyło
kierownictwo
Komendy Głównej
PSP oraz część
funkcjonariuszy 
KG PSP.

– Wasza praca 
to służba na rzecz
Polski, na rzecz
naszych rodzin, 
na rzecz dobra
wspólnego. Bardzo
wam dziękuję 
za dotychczasową
służbę i proszę 
o więcej. Wszystkiego
najlepszego w dniu
waszego święta – powiedział wiceminister Maciej Wąsik.

Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek dziękowała strażakom za trud służby, słowa uznania
skierowała także do rodzin strażaków.

Z okazji Dnia Strażaka 61 funkcjonariuszy KG PSP otrzymało awans na wyższy stopień
służbowy. Awanse oficerskie otrzymały 54 osoby, czterech podoficerów i dwóch strażaków,
nastąpił także jeden awans w korpusie aspirantów. Ze względu na zasady bezpieczeństwa
decyzje funkcjonariusze otrzymali indywidualnie.

KG PSP

Dzieƒ Stra˝aka w KG PSP
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rozpoczynał w SGSP, m.in. jako kierownik
pracowni. Następnie pełnił m.in. funkcję
naczelnika wydziału nauczania i
naczelnika wydziału kształcenia w
Centralnej Szkole PSP 
w Częstochowie. Od 2018 r. był
komendantem powiatowym PSP 
w Kłodzku.

Minister SWiA powołał również 
– z dniem 22 kwietnia – bryg. Grzegorza
Bugaja na stanowisko prorektora-zastępcy
komendanta ds. operacyjnych Szkoły
Głównej Służby Pożarniczej. Dokumenty
powołania w imieniu ministra wręczył
komendant główny PSP st. bryg. Andrzej
Bartkowiak. 



W Wiel ką So bo tę w ka pli cy ka te dry Świę te go Ja na Chrzci cie la w Tu ry -
nie od by ło się nad zwy czaj ne wy sta wie nie Ca łu nu Tu ryń skie go. Przyj -
mu je się, że w lnia ne płót no, na któ rym wid nie je ob raz po sta ci ludz kiej,

owi nię te by ło cia ło Chry stu sa po ukrzy żo wa niu. Ca łun zo stał wy sta wio ny na proś -
bę wier nych, któ rzy zo sta li cięż ko do świad cze ni przez pan de mię ko ro na wi ru sa.
Po li cja po in for mo wa ła, że za ra żo nych wi ru sem jest 80 po li cjan tów, a od po cząt ku
dzia łań kwa ran tan ną by ło ob ję tych po nad 1720 funk cjo na riu szy. 

W Wiel ką So bo tę w Do mu Po mo cy Spo łecz nej w Boch ni, w któ rym u 41 osób
stwier dzo no ko ro na wi ru sa, prze pro wa dzo no fu mi ga cję po miesz czeń. Dzia ła nia
za stę pów PSP i OSP po le ga ły m.in. na za bez pie cze niu miej sca zda rze nia i ewa -
ku acji pen sjo na riu szy. Stra ża cy w kom bi ne zo nach oraz ma skach zde zyn fe ko wa li
za po mo cą fu mi ga to ra po miesz cze nia na wszyst kich pię trach bu dyn ku. W dzia -
ła niach bra li udział stra ża cy PSP z Boch ni, Kra ko wa i Tar no wa, a tak że ochot ni cy
z Cho de nic. 

Bry tyj ski pre mier Bo ris John son wy szedł ze szpi ta la, w któ rym prze -
by wał od ty go dnia, ale na ra zie nie wró cił do nor mal nej pra cy. W Wiel -
ka noc służ bę peł ni ło po nad 4 tys. żoł nie rzy Wojsk Obro ny Te ry to rial nej.

17 gdyń skich stra ża ków skon tro lo wa ło 150 osób na mor skim przej ściu gra nicz -
nym, a ich ko le dzy z po ste run ku PSP w Dar ło wie wraz z funk cjo na riu sza mi 
Stra ży Gra nicz nej zmie rzy li tem pe ra tu rę cia ła 13-oso bo wej za ło dze stat ku ba -
daw cze go. 

Głów ny In spek to rat Sa ni tar ny po in for mo wał, że za pa dal ność na ko -
ro na wi ru sa w Pol sce wy no si 17,4 na 100 tys. osób. Naj wyż szy wskaź -
nik ma wo je wódz two ma zo wiec kie – 30,7, a naj niż szy wo je wódz two

po mor skie – 7,3. W wal kę z ko ro na wi ru sem za an ga żo wa nych by ło 8650 żoł nie rzy
i pra cow ni ków woj ska. 

W SGSP po prze ba da niu 386 pró bek po twier dzo no obec ność wi ru sa u 44 osób.
Ze sta ty styk PSP wy ni ka, że przez dwa dni Świąt Wiel ka noc nych, czy li 12 i 13 kwiet-
nia, bli sko 500 ra tow ni ków w 60 gra nicz nych punk tach kon tro l nych zmie rzy ło
tem pe ra tu rę cia ła 7505 oso bom. W na mio tach stra żac kich przed szpi ta la mi w ca -
łym kra ju dzia ła ło 370 po lo wych izb przy jęć, któ re przez świę ta za bez pie cza -
ło 559 funk cjo na riu szy PSP. Po za tym 2141 stra ża ków do star cza ło le ki i żyw ność
do osób na kwa ran tan nie, prze wo zi ło prób ki do ba dań oraz dys try bu owa ło środ -
ki ochro ny i de zyn fek cji. 

11
kwietnia

12
kwietnia

13
kwietnia

Na lot ni sku Cho pi na wy lą do wał naj więk szy trans por to wy sa mo lot
świa ta, na któ re go po kła dzie znaj do wa ło się m.in. 7 mln ma se czek i kil -
ka ty się cy kom bi ne zo nów. Trans port za mó wi ły spół ki KGHM Pol ska

Miedź i Lo tos. Sprzęt tra fi przede wszyst kim do le ka rzy i pie lę gnia rek w szpi ta lach
jed no imien nych. Mi ni ster zdro wia Łu kasz Szu mow ski po wie dział w wy wia dzie dla
RMF24, że zma ga nia z epi de mią mo gą po trwać rok. 

Szef MSWiA Ma riusz Ka miń ski od wo łał st. bryg. Ja ro sła wa Za rzyc kie go z funk cji
pro rek to ra – za stęp cy ko men dan ta ds. ope ra cyj nych SGSP. Pań stwo wa In spek -
cja Sa ni tar na MSWiA zde cy do wa ła, że 340 pod cho rą żych z tej uczel ni, w któ rej
już 47 osób za ka zi ło się ko ro na wi ru sem, mu si od być kwa ran tan nę do 26 kwiet -
nia. 

W Pol sce roz po czę ła się wy pła ta świad czeń po sto jo wych dla sa mo -
za trud nio nych i zle ce nio bior ców. ZUS wy pła ci 86,2 tys. osób po -
nad 172 mln zł. W USA w cią gu do by zmar ło 2228 osób. By ły to

naj tra gicz niej sze 24 go dzi ny od po cząt ku epi de mii w Sta nach Zjed no czo nych.
Na świe cie licz ba za ka żo nych prze kro czy ła 2 mln. W Ko rei Po łu dnio wej roz po -
czę ły się wy bo ry par la men tar ne, któ re ma ją zde cy do wać o wy bo rze 300 po słów.
Do tych czas w tym kra ju od no to wa no 10,5 tys. za ka żo nych, a po nad 200 z nich
zmar ło. 

Stra ża cy z KP PSP w Wa do wi cach w ra mach wspar cia dla le ka rzy, pie lę gnia rek,
ra tow ni ków me dycz nych, sa ni ta riu szy, sa lo wych oraz po zo sta łych pra cow ni -
ków ze Szpi ta la Po wia to we go im. Ja na Paw ła II w Wa do wi cach prze ka za li na rę -
ce przed sta wi ciel ki dy rek cji 60 ma se czek ochron nych ty pu FFP2. Zo sta ły one
ku pio ne z pry wat nych pie nię dzy stra ża ków i pra cow ni ków cy wil nych KP PSP
oraz człon ków wszyst kich ochot ni czych stra ży po żar nych z gmin An dry chów
i Wieprz. 

W Pol sce do 78 wzro sła licz ba la bo ra to riów, w któ rych moż na wy ko -
nać ba da nia na obec ność ko ro na wi ru sa. Do tej po ry zro bio no w na -
szym kra ju 169 tys. te stów. Ogło szo no, że w ra mach pierw sze go eta pu

zno sze nia ogra ni czeń od 20 kwiet nia ma być m.in. przy wró co ny wstęp do la sów
i par ków, gdzie np. bę dzie moż na wy brać się na spa cer z ro dzi ną, ale trze ba bę -
dzie no sić ma secz ki i za cho wy wać pra wi dło wy od stęp. Do War sza wy przy le cia ły
czte ry woj sko we sa mo lo ty, w któ rych na po kła dzie znaj do wa ło się 19 ton kom bi -
ne zo nów ochron nych, a we Wro cła wiu wy lą do wał An to nov An -124 trans por tu ją -
cy 13 mln ma se czek. 
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ

W po przed nim nu me rze za mie ści li śmy pierw szą część ka len da -
rium epi de mii ko ro na wi ru sa, w któ rej zna la zły się wy bra ne wy da -
rze nia z Pol ski i świa ta, a tak że dzia ła nia stra ża ków z PSP i OSP
w wal ce z ko ro na wi ru sem. Za je go da tę po cząt ko wą przy ję li śmy

4 mar ca, a więc dzień, gdy w Pol sce od no to wa ny zo stał pierw szy
przy pa dek za ra że nia SARS-CoV-2. W tym nu me rze kon ty nu uje my je
od 11 do 30 kwiet nia. Przy po mi na my, że in for ma cje dotyczące stra -
ża ków są wy róż nio ne ko lo rem.

Ka len da rium epi de mii 
ko ro na wi ru sa (cz. 2)

Pod koniec 2019 r. w Chinach rozpoczęła się epidemia SARS-CoV-2. 
Do 30 kwietnia br. koronawirusem zakaziło się na świecie prawie 3,3 mln

ludzi, a życie straciło z jego powodu ponad 233 tys. osób. 

ARTUR KOWALCZYK
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Ple szew scy stra ża cy prze pro wa dzi li de zyn fek cję po miesz czeń Ośrod ka Kul tu -
ry Le śnej w Go łu cho wie. Zo stał on wy zna czo ny przez wo je wo dę wiel ko pol -
skie go na miej sce do kwa ran tan ny dla osób, któ re nie mo gą, z róż nych
przy czyn, od być jej w do mu. Od 31 mar ca do 16 kwiet nia za ło ga ka ret ki z ple -
szew skiej jed nost ki ra tow ni czo -ga śni czej PSP, je dy nej w wo je wódz twie wiel -
ko pol skim, wy jeż dża ła po nad 150 ra zy, że by po brać prób ki do te stów od
kil ku set osób z po wia tów: ple szew skie go, ka li skie go, ja ro ciń skie go, kro to szyń -
skie go, tu rec kie go i ko ściań skie go. Za ło ga am bu lan su pra co wa ła też w wo je -
wódz twie łódz kim. 

Mi ni ster roz wo ju Ja dwi ga Emi le wicz po wie dzia ła, że przez ostat ni mie -
siąc każ dy dzień po sto ju kosz to wał pol ską go spo dar kę 7 mld zł. ACEA,
czy li eu ro pej skie sto wa rzy sze nie pro du cen tów sa mo cho dów, po in -

for mo wa ło, że sprze daż aut w Eu ro pie spa dła w mar cu o 55 proc. Par la ment Eu ro -
pej ski za ak cep to wał prze zna cze nie po nad 3 mld eu ro na ochro nę zdro wia w Unii
Eu ro pej skiej. W Chi nach po ja wia ją się oba wy o na dej ście dru giej fa li za ka żeń 
ko ro na wi ru sem. 

Stra ża cy z Jed nost ki Ra tow ni czo-Ga śni czej nr 14 z War sza wy oraz dru ho wie
z OSP Ło chów roz sta wi li dru gi na miot pneu ma tycz ny przy In sty tu cie Psy chia -
trii i Neu ro lo gii przy ul. Ja na III So bie skie go. Pierw szy roz ło ży li 26 mar ca. Oba
na mio ty, peł nią ce funk cję przy szpi tal nych izb przy jęć, ma ją za mon to wa ne
oświe tle nie i ogrze wa nie. Stra ża cy z JRG 14 do zo ru ją je i zaj mu ją się ich ob słu -
gą tech nicz ną. 

Wal ter Ric ciard, przed sta wi ciel Włoch w Świa to wej Or ga ni za cji Zdro -
wia, uwa ża, że nie na le ży spie szyć się z otwie ra niem kra ju, bo na je -
sie ni mo że na dejść dru ga fa la epi de mii. Po dob ne go zda nia jest

Wal de mar Kra ska, wi ce mi ni ster zdro wia, któ ry na kon fe ren cji pra so wej po wie dział,
że wszyst kie pro gno zy wska zu ją, iż dru ga fa la za cho ro wań mo że po ja wić się po le -
cie, a co gor sza, mo że się sku mu lo wać z epi de mią gry py. Do Pol ski do tar ły pierw -
sze tzw. szyb kie te sty na obec ność SARS-CoV-2, któ re moż na zro bić w 15 mi nut.
W pierw szej ko lej no ści tra fią do służ by zdro wia. 

W Dzien ni ku Ustaw opu bli ko wa no roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów,
któ re re gu lu je czę ścio we zno sze nie ogra ni czeń. Prze pi sy za kła da ją, że
od 20 kwiet nia bę dzie moż na prze miesz czać się re kre acyj nie m.in.

po par kach i la sach. 

Lu bu scy stra ża cy roz sta wi li 15 po lo wych izb przy jęć, w któ rych pra co wa ło czte -
rech funk cjo na riu szy. W pię ciu punk tach kon tro l nych na gra ni cach pań stwa
28 stra ża ków zmie rzy ło tem pe ra tu rę cia ła 1211 po dróż nym. 

KPRM in for mu je, że zo sta ło za kon trak to wa nych 103 mln ma se czek
me dycz nych, 33 mln ma sek z fil tra mi, 6,6 mln środ ków ochro ny
oczu, 3,5 mln kom bi ne zo nów ochron nych i bli sko 60 mln rę ka wic

ochron nych. Mi ni ster fun du szy i po li ty ki re gio nal nej Mał go rza ta Ja ro siń ska -Je dy -
nak po wie dzia ła, że na wspar cie wy na gro dzeń dla pra cow ni ków firm do tknię tych
kry zy sem uda ło się wy go spo da ro wać 2,6 mld zł. 
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242 stra ża ków peł ni ło służ bę na 53 gra nicz nych punk tach kon tro l nych, a 232 ra -
tow ni ków pra co wa ło przy 408 na mio tach PSP, w któ rych znaj du ją się po lo we
izby przy jęć przy szpi ta lach w ca łym kra ju. Bli sko 1533 stra ża ków do star cza ło le -
ki i żyw ność do osób na kwa ran tan nie, prze wo zi ło prób ki do ba dań la bo ra to ryj -
nych oraz dys try bu owa ło środ ki ochro ny i de zyn fek cji. 

Wi ce mi ni ster zdro wia Ma ciej Mił kow ski za po wie dział, że lek prze ciw -
wi ru so wy Rem de si vir, któ ry był sto so wa ny do wal ki z ebo lą, ma być
wy ko rzy sty wa ny w te ra pii pa cjen tów cho rych na COVID-19 w sta nie

cięż kim w czte rech ośrod kach w Pol sce, m.in. we Wro cła wiu i Ło dzi. Licz ba za ka -
żo nych na świe cie prze kro czy ła 2,5 mln. 

Do te go dnia ma zo wiec cy stra ża cy utwo rzy li przy szpi ta lach 45 po lo wych izb
przy jęć, co dzien nie pra cu je przy nich 55 ra tow ni ków. Po wsta ły one w Cie cha no -
wie, Gar wo li nie, Gro dzi sku Ma zo wiec kim, Grój cu, Ko zie ni cach, Lip sku, Miń sku
Ma zo wiec kim, Ma ko wie Ma zo wiec kim, No wym Mie ście nad Pi li cą, Ostro łę ce,
Otwoc ku, Jó ze fo wie, Płoc ku, Przy su sze, Ra do miu, Sie dl cach, Sierp cu, So cha cze -
wie, Wy szko wie, Wo ło mi nie, Ra dzy mi nie oraz Zwo le niu. 

In sty tut Che mii Bio or ga nicz nej PAN po in for mo wał, że w na stęp nym
ty go dniu zo sta ną wy pro du ko wa ne pierw sze pol skie te sty na obec -
ność ko ro na wi ru sa. Na po czą tek ma być ich 10 tys. 

216 stra ża ków z PSP peł ni ło służ bę w 48 gra nicz nych punk tach kon tro l nych,
244 ra tow ni ków pra co wa ło przy 414 po lo wych izbach przy jęć, a 1563 do wo zi ło
le ki, żyw ność i pro wa dzi ło de zyn fek cję. 

Pre zy dent RP za ape lo wał w wystąpieniu te le wi zyjnym, aby jak naj -
mniej kon tak to wać się bez po śred nio z ro dzi ną i zna jo my mi, a je śli ta -
kie spo tka nia bę dą mia ły miej sce, że by za cho wy wać bez piecz ny

dy stans. Pro sił też o po waż ne trak to wa nie ak cji „Zo stań w do mu”. An drzej Du da
za zna czył, że sy tu acja epi de micz na w Pol sce „jest pó ki co pod kon tro lą”. PAP po in -
for mo wał, że pol scy spe cja li ści za mie rza ją spraw dzić, czy szcze pie nia prze ciw gruź -
li cy mo gą le piej chro nić przed COVID-19. 

Spod sie dzi by JRG PSP nr 8 KM PSP m. st. War sza wy wy ru szył kon wój z po mo cą
dla Re pu bli ki Bia ło ru si. Zna la zło się w nim oko ło 50 tys. li trów pły nów de zyn fek -
cyj nych i oko ło 30 tys. li trów pły nów an ty sep tycz nych, a tak że 100 tys. ma se czek
chi rur gicz nych oraz 1000 opa ko wań le ku Are chin. W skład kon wo ju we szło pięć
cię ża ró wek kwa ter mi strzow skich i je den sa mo chód ope ra cyj ny PSP, a po je cha -
ło ni mi dwu na stu stra ża ków z gar ni zo nów ma zo wiec kie go, wiel ko pol skie go i lu -
bel skie go. W prze ka za niu da rów, któ re od by ło się przy JRG 8, uczest ni czy li m.in.
szef KPRM Mi chał Dwor czyk, am ba sa dor Re pu bli ki Bia ło ru si Wła di mir Czu szew
oraz ko men dant głów ny PSP st. bryg. An drzej Bart ko wiak i je go za stęp ca 
mł. bryg. Ar ka diusz Przy by ła. Znacz na część po mo cy tra fi do szpi ta la w Wo ro no -
wie i dwóch szpi ta li w ob wo dzie gro dzień skim – znaj du ją się w re gio nie, gdzie
za miesz ku je naj więk sza na Bia ło ru si mniej szość pol ska. 
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Konwój PSP wiozący środki dezynfekcyjne i inne niezbędne w walce z koronawirusem do Mińska
na Białorusi
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Dezynfekcja budynków użyteczności publicznej wykonywana przez funkcjonariuszy KP PSP 
w Pleszewie



PAP po in for mo wał, że za kil ka dni mo że być już go to wy pierw szy
na świe cie test, któ ry umożliwi spraw dzenie po dat ności na za ka że nie
SARS-CoV-2. Je go wy nik po zwo li na pro gno zo wa nie prze bie gu cho -

ro by, co ozna cza moż li wość prze wi dze nia, czy w jej trak cie wy stą pią ła god ne ob -
ja wy, czy też bę dzie mia ła cięż ki prze bieg. Pra ce nad te stem trwa ją w Cen trum
Ba dań DNA w Po zna niu. 

Dh Woj ciech Zie liń ski, czło nek OSP w In wał dzie, prze ka zał stra ża kom z KP PSP
w Wa do wi cach 80 ma se czek ochron nych. By ła to już dru ga par tia te go sprzę tu,
któ ry w ge ście so li dar no ści po da ro wał funk cjo na riu szom z wa do wic kiej jed nost -
ki. Ma secz ki zo sta ną wy ko rzy sta ne przez stra ża ków oraz pra cow ni ków cy wil -
nych m.in. do ob słu gi in te re san tów, któ rzy przy cho dzą za ła twić pil ne spra wy
zwią za ne z ochro ną prze ciw po ża ro wą. 

Licz ba osób, któ re zmar ły na świe cie na COVID-19, prze kro czy ła
200 tys., a za ka żo nych od no to wa no 2 mln 848 tys. Wskaź nik śmier tel -
no ści z po wo du SARS-CoV-2 wy li czo no na 7,05 proc. Świa to wa Or ga -

ni za cja Zdro wia po in for mo wa ła, że nie ma do wo dów na to, że oso by, któ re
wy zdro wia ły z COVID-19 i ma ją prze ciw cia ła, nie mo gą zno wu za ka zić się ko ro na -
wi ru sem. 

Do od wo ła nia wstrzy ma no mię dzy na ro do wy ruch ko le jo wy i prze dłu -
żo no kwa ran tan nę dla wjeż dża ją cych do Pol ski. Rzecz nik pra so wy KGP
insp. Ma riusz Ciar ka po in for mo wał, że ostat niej do by funk cjo na riu sze

spraw dzi li 66 tys. osób, któ re prze by wa ły na kwa ran tan nie – nie prze strze ga ło jej
oko ło 170. Chiń czy cy po in for mo wa li, że w szpi ta lach w mie ście Wu han nie ma żad -
ne go pa cjen ta z COVID-19. Pre mier Włoch Giu sep pe Con te w wy wia dzie dla dzien -
ni ka „La Re pub bli ca” po wie dział, że szko ły we Wło szech zo sta ną otwar te we
wrze śniu. W sto li cy Nie miec kil ka set osób pro te sto wa ło prze ciw ko ob ostrze niom
z po wo du ko ro na wi ru sa. In ter we nio wa ła po li cja, któ ra za trzy ma ła po nad 100 osób.

Przy KP PSP w Ko lusz kach prze pro wa dzo no zbiór kę krwi. Stra ża cy włą czy li się
w ak cję ho no ro we go krwio daw stwa, gdyż z uwa gi na epi de mię ko ro na wi ru sa
znacz nie zmniej szy ła się licz ba daw ców krwi. Ak cja krwio daw stwa od by wa ła się
rów nież przy Ko men dach Po wia to wych PSP w Zduń skiej Wo li i Zgie rzu, a tak że
przy JRG 2 i JRG 8 w Ło dzi. Zor ga ni zo wa na zo sta ła we współ pra cy z Re gio nal -
nym Cen trum Krwio daw stwa w Ło dzi. Dzię ki ofiar no ści stra ża ków i miesz kań -
ców re gio nu uda ło się ze brać pra wie 78 li trów krwi. 

Do te go dnia na COVID-19 za cho ro wa ło na świe cie 3 mln osób,
880 tys. wy zdro wia ło. Bry tyj ski pre mier Bo ris John son za koń czył re -
kon wa le scen cję po cho ro bie COVID-19 i po wró cił do pra cy. 

Pol sat News po in for mo wał, że z COVID-19 zo stał wy le czo ny 100-let ni pa cjent
Cen tral ne go Szpi ta la Kli nicz ne go w War sza wie. Co cie ka we, ozdro wie niec był
w prze szło ści stra ża kiem.

Mi ni ster stwo Zdro wia uru cho mi ło ser wis te le po rad dla osób, któ re po -
dej rze wa ją u sie bie COVID-19. Z pra cow ni kiem me dycz nym moż -
na kon tak to wać się m.in. za po mo cą wi de oro zmo wy lub cza tu. PAP

po in for mo wał o ba da niach ame ry kań skich na ukow ców, z któ rych wy ni ka, że kro -
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pel ki śli ny emi to wa ne w cza sie mó wie nia mo gą być głów nym źró dłem prze no -
sze nia się SARS-CoV-2, a no sze nie ma se czek znacz nie ogra ni cza ich roz prze strze -
nia nie. Od po cząt ku epi de mii w USA wy ko na no po nad 5,5 mln te stów na
obec ność ko ro na wi ru sa, po nad 1 mln da ło wy nik po zy tyw ny. Bry tyj czy cy po in for -
mo wa li o od no to wa niu wśród dzie ci przy pad ków zgo nów z po wo du nie zna ne go
sta nu za pal ne go, któ ry zda niem na ukow ców mo że mieć zwią zek z COVID-19.

W KG PSP od by ła się wi de okon fe ren cja do ty czą ca re ali za cji przez pion kon tro l -
no -roz po znaw czy PSP za dań w sta nie epi de mii COVID-19. Uczest ni czy li w niej
m.in.: bryg. Er nest Zię ba czew ski, dy rek tor Biu ra Roz po zna wa nia Za gro żeń 
KG PSP oraz ko men dan ci wo je wódz cy lub ich za stęp cy, któ rzy nad zo ru ją wy -
dzia ły kon tro l no -roz po znaw cze. Pod czas wi de okon fe ren cji omó wio no m.in. no -
we ure gu lo wa nia wy ni ka ją ce z prze pi sów usta wy z dnia 2 mar ca 2020 r.
o szcze gól nych roz wią za niach zwią za nych z za po bie ga niem, prze ciw dzia ła niem
i zwal cza niem COVID-19, in nych cho rób za kaź nych oraz wy wo ła nych ni mi sy tu -
acji kry zy so wych (Dz.U. poz. 374 ze zm.), któ re są istot ne z punk tu wi dze nia re -
ali za cji za dań kon tro l no -roz po znaw czych, w szcze gól no ści kwe stię udzia łu
or ga nów PSP w prze ka zy wa niu obiek tów bu dow la nych do użyt ko wa nia. 

Do 13 ma ja zo sta ły prze dłu żo ne kon tro le na gra ni cach z Niem ca mi,
Li twą, Cze cha mi i Sło wa cją. PAP po in for mo wał, że szpi tal MSWiA roz -
po czął le cze nie ko mór ka mi ma cie rzy sty mi pa cjen tów z naj cięż szym

prze bie giem COVID-19. Mo gą one ła go dzić za pa le nie płuc, któ re zo sta ło wy wo ła -
ne przez ko ro na wi ru sa. Wła dze Ja po nii za po wie dzia ły, że je że li do 2021 r. nie po -
wstrzy ma się pan de mii SARS-CoV-2 na świe cie, to igrzy ska w To kio, któ re z te go
ro ku zo sta ły prze nie sio ne na przy szły, też nie bę dą mo gły się od być. 

MSWiA po in for mo wa ło, że szef te go re sor tu Ma riusz Ka miń ski za po znał się z ra -
por tem ze spo łu ko men dan ta głów ne go PSP do wy ja śnie nia przy czyn i oko licz -
no ści wy stą pie nia przy pad ków za ka że nia ko ro na wi ru sem SARS-CoV-2 w Szko le
Głów nej Służ by Po żar ni czej. Po je go prze czy ta niu mi ni ster stwier dził, że w szko -
le do szło do po waż nych nie pra wi dło wo ści. Dla te go zde cy do wał o od wo ła niu
z funk cji rek to ra -ko men dan ta SGSP nad bryg. dr. hab. inż. Paw ła Kęp ki i po wo ła -
niu od 1 ma ja mł. bryg. dr. inż. Ja ro sła wa Cho do row skie go. 

Wła dze Ta trzań skie go Par ku Na ro do we go za po wie dzia ły, że od 4 ma -
ja zo sta ną otwar te wszyst kie szla ki tu ry stycz ne w Ta trach. Co cie ka we,
nie bę dzie na nich obo wiąz ku no sze nia ma se czek. Rzecz nik rzą du po -

in for mo wał, że w po ło wie ma ja na stą pi ko lej ny etap od mra ża nia go spo dar ki, m.in.
ma ją zo stać otwar te sa lo ny fry zjer skie. Ser wis ScienceNews przed sta wił ba da nia,
z któ rych wy ni ka, że wśród ofiar COVID-19 jest oko ło 60 proc. męż czyzn. Przy czy -
ną mo że być to, że czę ściej cho ru ją na nad ci śnie nie tęt ni cze i cu krzy cę ty pu 2. 

Pod su mo wa nie
Do 30 kwiet nia wi rus do tarł do 212 kra jów i te ry to riów na ca łym świe cie. Naj wię -
cej osób za ka zi ło się nim i zmar ło z je go po wo du w USA, gdzie od no to wa no pra -
wie 1,1 mln cho rych i bli sko 64 tys. zgo nów. W Eu ro pie naj wię cej osób za cho ro wa ło
w Hisz pa nii – 239 tys., a naj wię cej zmar ło we Wło szech – 27 tys. 

opr. na pod sta wie in for ma cji ze stron in ter ne to wych: Mi ni ster stwa Zdro wia, Pol skiej
Agen cji Pra so wej, Paƒ stwo wej Stra ̋ y Po ̋ ar nej, www.me do net.pl i www.worl do me -
ters.in fo
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Kraj Za cho ro wa nia Zgo ny

USA 1 095 023 63 856

Hisz pa nia 239 340 24 543

Wło chy 205 463 27 967

Fran cja 167 178 24 376

Niem cy 163 009 6 623

Chi ny 82 862 4 633

Pol ska 12 877 644

Stan na 30 kwiet nia br., źró dło: www.worl do me ters.in fo

fo
t. 

Pi
ot

r J
ar

os
ze

w
sk

i /
 K

P 
PS

P 
w

 P
le

sz
ew

ie

Jedyna karetka z zasobów PSP województwa wielkopolskiego wykorzystywana do pobierania
próbek na potrzeby badania na obecność wirusa SARS-CoV-2



esz cze przed dniem od no to wa nia
pierw sze go po twier dzo ne go przy -
pad ku COVID-19 w Pol sce (na stą pi ło

to 4 mar ca) ko men dant głów ny PSP st. bryg.
An drzej Bart ko wiak po le cił wszyst kim ko -
men dan tom wo je wódz kim PSP i ko men -
dan tom szkół PSP wzmóc nad zór nad
utrzy my wa niem re żi mu sa ni tar ne go w pod -
le głych jed nost kach. Po le ce nie z 26 lutego
w ko lej nych dniach zo sta ło roz sze rzo ne,
m.in. o sto so wa nie przez ra tow ni ków pod -
czas dzia łań wła ści wych środ ków ochro ny
in dy wi du al nej. Do jed no stek or ga ni za cyj -
nych PSP prze ka za no do sto so wa nia „Wy -
tycz ne głów ne go in spek to ra sa ni tar ne go
MSWiA w spra wie po ste po wa nia funk cjo na -
riu szy i pra cow ni ków ma ją cych kon takt
z oso ba mi po dej rza ny mi o za ka że nie / za ka -
żo ny mi no wym ty pem wi ru sa SARS-CoV-2”.
Wstrzy ma no rów nież do od wo ła nia re ali za -
cję wszel kie go ro dza ju in spek cji PSP i OSP,
ćwi czeń, za wo dów spor to wych, ma new rów
i szko leń or ga ni zo wa nych po za te re nem
ma cie rzy stych jed no stek. 

Ko men dant głów ny PSP wy dał tak że 
sze reg in nych za le ceń. Po le cił ogra ni czyć
do nie zbęd ne go mi ni mum: wi zy ty osób po -
stron nych na te re nie jed no stek or ga ni za cyj -
nych PSP, wy jaz dy do in nych jed no stek
or ga ni za cyj nych PSP na te re nie kra ju oraz
czyn no ści kon tro l no -roz po znaw cze i in ne
dzia ła nia zwią za ne z kon tak tem bez po śred -
nim z oso ba mi spo za jed no stek PSP. Ogra -
ni czył udzie la nie urlo pów i prze pu stek,
po za wy jąt ko wy mi sy tu acja mi (spra wy ro -
dzin ne, oso bi ste, in ne zda rze nia lo so we).
Wstrzy ma ne zo sta ły za gra nicz ne po dró że
służ bo we przed sta wi cie li jed no stek or ga ni -
za cyj nych PSP oraz przyj mo wa nie de le ga cji
za gra nicz nych w Pol sce. Od wo ła ne zo sta ły

za ję cia edu ka cyj ne dla pod mio tów ze -
wnętrz nych re ali zo wa ne na te re nie jed no -
stek or ga ni za cyj nych PSP oraz in nych
pod mio tów. Nie do ty czy ło to szkół PSP
i ośrod ków szko le nia PSP re ali zu ją cych szko -
le nie pod sta wo we w za wo dzie stra ża -
ka – roz po czę te przed się wzię cia na le ża ło
do koń czyć z za cho wa niem re żi mu sa ni tar -
ne go.

Ko men dant głów ny PSP za rzą dził za pew -
nie nie w jed nost kach od po wied nich sta nów
oso bo wych – w za leż no ści od sy tu acji na te -
re nie wo je wódz twa, w tym wpro wa dze nie
dy żu rów do mo wych dla funk cjo na riu szy
PSP. Na ka zał rów nież do ko na nie in wen ta-
ry za cji i prze glą du wy po sa że nia bę dą ce go
w dys po zy cji PSP.

W po ło wie mar ca ko men dant głów ny
prze ka zał do sto so wa nia wszyst kim kie row -
ni kom jed no stek or ga ni za cyj nych PSP m.in.
ko lej ne ob ostrze nia w ra mach re żi mu sa ni -
tar ne go, ma ją ce na ce lu ogra ni cze nie trans -
mi sji ko ro na wi ru sa, a wi dząc po ten cjal ny
ne ga tyw ny wpływ na funk cjo na riu szy i pra -
cow ni ków cy wil nych PSP no wych wa run -
ków służ by, po in for mo wał ich o moż li wo ści
ko rzy sta nia z po mo cy psy cho lo gów PSP. 
Ko lej ne za le ce nia wy da ne przez KG PSP
pod le głym funk cjo na riu szom i pra cow ni -
kom cy wil nym do ty czy ły in for mo wa nia wła -
ści wych kie row ni ków jed no stek or ga ni za-
cyj nych PSP o przy pad kach po ten cjal nych
lub od by tych kon tak tów z oso ba mi bę dą cy -
mi w kwa ran tan nie lub za ka żo ny mi ko ro na -
wi ru sem.

Ko or dy na cja dzia łań
Sta no wi sko Kie ro wa nia Ko men dan ta

Głów ne go PSP otrzy ma ło za da nia po le ga ją -
ce na spra wo wa niu nad zo ru nad dzia ła nia -

mi w punk tach kon tro l nych na przej ściach
gra nicz nych i w por tach mor skich (kon tro-
la tem pe ra tu ry cia ła osób wjeż dża ją cych 
do Pol ski), roz sta wia niem i utrzy my wa-
niem przy szpi tal nych po lo wych izb przy jęć
przy wy ko rzy sta niu na mio tów PSP, pro wa -
dze niem baz da nych ra tow ni ków PSP i dru -
hów OSP ob ję tych kwa ran tan ną lub ho-
spi ta li zo wa nych, zu ży tych środ ków ochro ny
oso bi stej i środ ków bio bój czych przez PSP,
OSP wy zna czo ne do dzia łań w związ ku z za -
gro że niem ko ro na wi ru sem oraz po zo sta-
ły mi dzia ła nia mi zwią za ny mi z wi ru sem
SARS-CoV-2.

Opra co wa ne i prze ka za ne do jed no stek
pod le głych zo sta ły „Jed no li te za sa dy przyj -
mo wa nia zgło szeń i ewi den cjo no wa nia 
zda rzeń oraz po wia da mia nia nad rzęd nych
sta no wisk kie ro wa nia PSP pod czas dzia łań
zwią za nych z ko ro na wi ru sem”. Aby wes -
przeć dzia ła nia ra tow nic twa me dycz ne go,
do wo je wo dów prze sła no pro po zy cję do ty -
czą cą prze ka za nia 157 re spi ra to rów z za -
sobów PSP na po trze by wal ki z ko ro na -
wi ru sem.

Do stęp do nie zbęd nej wie dzy 
Na po le ce nie ko men dan ta głów ne go

PSP na stro nie in ter ne to wej KG PSP utwo -
rzo no za kład kę o na zwie „Ko ro na wi rus”,
w któ rej za miesz czo ne zo sta ły in for ma cje,
wy tycz ne i pro ce du ry oraz ma te ria ły edu ka -
cyj ne do ty czą ce za gro że nia ko ro na wi ru sem
SARS-CoV -2. Udo stęp nio ne zo sta ły m.in. wy -
tycz ne dla OSP, toż sa me w tre ści z wy tycz ny -
mi obo wią zu ją cy mi w PSP. Po nad to funk-
cjo na riu sze PSP zo sta li zo bli go wa ni do prze -
pro wa dze nia szko leń dla tych dru hów, któ -
rych jed nost ki OSP zo sta ły wy ty po wa ne
przez PSP do ta kich za dań, jak np. do wo że -
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MI CHAŁ STAR NOW SKI Stra ̋ a cy kon tra
koronawirus

Państwowa Straż Pożarna i ochotnicze straże pożarne są dziś
zaangażowane w dużym stopniu w nietypowe dla nich działania,

związane ze zwalczaniem koronawirusa. 
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nie żyw no ści do osób w bę dą cych w kwa -
ran tan nie. Za pew nio no tak że, że jed nost ki
te zo sta ną wy po sa żo ne w środ ki ochro ny in -
dy wi du al nej. Ko men dant głów ny PSP o ro li
w dzia ła niach prze wi dzia nej dla OSP po in -
for mo wał oso bi ście pre ze sa ZG ZOSP RP 
dh. Wal de ma ra Paw la ka.

Sztab ko men dan ta 
głów ne go PSP
De cy zją nr 27 z dnia 13 mar ca 2020 r. 

ko men dant głów ny PSP po wo łał sztab do
spraw ko or dy na cji prze bie gu dzia łań PSP
zwią za nych z za gro że niem ko ro na wi ru sem
SARS-Cov -2. Do pra cy w szta bie wy zna cze -
ni zo sta li za stęp cy ko men dan ta głów ne go
PSP oraz dy rek to rzy i pra cow ni cy me ry to -
rycz ni biur KG PSP.

Sztab, w re ak cji na zmie nia ją cą się sy tu -
ację, wy pra co wu je pro jek ty de cy zji i roz ka -
zów ko men dan ta głów ne go PSP. Do ty czą
one w szcze gól no ści: za dań dla jed no stek
or ga ni za cyj nych PSP, za pew nie nia wspar cia
lo gi stycz ne go i ope ra cyj ne go re ali zo wa nych
przed się wzięć oraz za sad współ pra cy z in ny -
mi służ ba mi i pod mio ta mi ra tow ni czy mi lub
współ pra cu ją cy mi z PSP w za kre sie dzia łań
za bez pie cza ją cych i ra tow ni czych. Sztab
pro wa dzi też mo ni to ring me diów i współ -
pra cu je ze środ ka mi ma so we go prze ka zu.

W za kre sie wspar cia lo gi stycz ne go 
od sa me go po cząt ku epi de mii Ko men da
Głów na PSP re ali zo wa ła za ku py środ ka de -
zyn fek cyj ne go oraz środ ków ochro ny oso bi -
stej, tj. rę ka wi czek, ma sek i go gli, któ re by ły
dys try bu owa ne do ko mend wo je wódz kich
i szkół PSP. In for ma cje o za po trze bo wa niu
na do dat ko we środ ki fi nan so we dla KW PSP
by ły prze ka zy wa ne do MSWiA. Pod czas jed -
nej z cy klicz nych wi de okon fe ren cji ko men -
dant głów ny PSP po in for mo wał ko men -
dan tów wo je wódz kich PSP o po zyska niu
na rzecz PSP do dat ko wych środ ków fi nan -
so wych na re ali za cję zło żo nych wnio sków
w kwo cie 19 800 000 zł. Przy po mniał, że
środ ki te zo sta ły skie ro wa ne do ko mend 
wo je wódz kich PSP i ma ją zo stać prze zna -
czo ne tak że na za kup wy po sa że nia dla dru -
hów OSP. 

Po stę po wa nie w związ ku 
z sy tu acją w SGSP
6 kwiet nia ko men dant głów ny PSP otrzy -

mał in for ma cję od rek to ra -ko men dan ta
Szko ły Głów nej Służ by Po żar ni czej w War -
sza wie o wpro wa dze niu we wnętrz nej kwa -
ran tan ny przez od izo lo wa nie 16 pod cho-

rą żych. By ło to po twier dze niem do nie sień
me dial nych. Wy ni ki prze pro wa dzo nych te -
stów, któ re na de szły 10 kwiet nia, po twier -
dzi ły za ka że nie wi ru sem SARS-CoV-2 u dzie -
się ciu osób. W uzgod nie niu z wo je wódz kim
in spek to rem sa ni tar nym MSWiA (sa ne pid
MSWiA) pod ję to de cy zję o cza so wej kwa ran -
tan nie dla wszyst kich osób prze by wa ją cych
na te re nie szko ły, a tak że wy łą cze niu z po -
dzia łu bo jo we go szkol nej JRG (te ren ope-
ra cyj ny za bez pie czo ny zo stał przez JRG 4
i JRG 6 KM PSP m. st. War sza wy). 

Na po sie dze niu szta bu 11 kwiet nia wy -
pra co wa no w uzgod nie niu z sa ne pi dem
MSWiA dal szy spo sób po stę po wa nia. Pod-
ję to de cy zję o prze pro wa dze niu te stów
u wszyst kich prze by wa ją cych na te re nie
uczel ni pod cho rą żych, funk cjo na riu szy
szkol nej JRG oraz ka dry SGSP. Ko men dant
głów ny PSP za dys po no wał do SGSP gru pę
ope ra cyj ną, któ ra prze pro wa dzi ła z za cho -
wa niem za sad bez pie czeń stwa od pra wę
z przed sta wi cie la mi ka dry szko ły i pod cho -
rą ży mi. Po in for mo wa no o pla no wa nych ba -
da niach i za sa dach ich wy ko ny wa nia. Pod-
kre ślo no klu czo wą ro lę za cho wa nia przez
pra cow ni ków i pod cho rą żych re żi mu sa ni -
tar ne go, za rów no ogól ne go, jak i in dy wi du -
al ne go.

Spe cja li stycz na Gru pa Ra tow nic twa Che -
micz no -Eko lo gicz ne go „War sza wa 6” prze -
pro wa dzi ła w czę ściach wspól nych SGSP
de zyn fek cję, po łą czo ną z in struk ta żem re żi -
mu sa ni tar ne go. Szko ła otrzy ma ła do dat -
kowe środ ki do de zyn fek cji rąk (200 l)
i po wierzch ni (250 l).

11 i 12 kwiet nia prze pro wa dzo no te sty

na obec ność wi ru sa łącz nie u 386 osób
(pod cho rą żo wie, funk cjo na riu sze szkol nej
JRG, ka dra szko ły). Wi rus zo stał stwier dzo ny
u 47 pod cho rą żych, któ rych umiesz czo no
w ze wnętrz nym izo la to rium po za uczel nią.
Aby umoż li wić roz lo ko wa nie osób ob ję tych
kwa ran tan ną, do SGSP za dys po no wa no
kon te ne ry sa ni tar ne i kwa ter mi strzow skie
z do dat ko wy mi 120 łóż ka mi, ma te ra ca mi
i śpi wo ra mi.

13 kwiet nia sztab we współ pra cy z sa ne -
pi dem MSWiA wy pra co wał de cy zję o po -

dzie le niu pod cho rą żych ob ję tych kwa ran-
tan ną na mniej sze gru py. Część pod cho rą -
żych po zo sta ła w kwa ran tan nie na te re nie
uczel ni, na to miast 176 zo sta ło roz lo ko wa -
nych na te re nie in nych jed no stek or ga ni -
zacyj nych PSP. Dzia ła nia te po zwo li ły na
przej ście kwa ran tan ny w kil ku oso bo wych
po ko jach z wła sny mi wę zła mi sa ni tar ny mi.
Dys lo ka cję pod cho rą żych roz po czę to
14 kwiet nia, za koń czy ła się na stęp ne go
dnia. Z po le ce nia ko men dan ta głów ne go
PSP za pew nio no oso bom ob ję tym kwa ran -
tan ną moż li wość ca ło do bo wych kon sul ta cji
z wy zna czo ny mi gra fi kiem le ka rza mi PSP
oraz ca ło do bo wą do stęp ność psy cho lo gów
PSP świad czą cych po moc zdal ną (rów nież
ro dzi nom).

W SGSP po wo ła no sztab do za cho wa nia
cią gło ści dzia ła nia jed nost ki, je go za da niem
by ła ko or dy na cja dzia łań re ali zo wa nych
w szko le. 17 kwiet nia do SGSP do tarł trans -
port środ ków ochro ny in dy wi du al nej
z Agen cji Re zerw Ma te ria ło wych, tj. 1500
kom bi ne zo nów ochron nych, 1500 me dycz -
nych ma se czek trój war stwo wych i 500 pół -
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ma sek ochron nych FFP2. Ko lej ne te sty po -
twier dzi ły dwa przy pad ki za ra że nia wśród
pod cho rą żych.

18 i 19 kwiet nia gru pa ope ra cyj na KG PSP
wi zy to wa ła pod cho rą żych SGSP prze cho -
dzą cych kwa ran tan nę w in nych jed nost kach
or ga ni za cyj nych PSP. Ce lem wi zy ty by ło bez -
po śred nie spraw dze nie wa run ków so cjal -
nych kwa ran tan ny oraz sta nu sa mo po czu cia
pod cho rą żych.

W na stęp nych dniach wy ko ny wa no ko -
lej ne te sty wśród pod cho rą żych SGSP oraz
w po ro zu mie niu z sa ne pi dem MSWiA wy -
pra co wy wa no ko lej ne de cy zje w za kre sie 
le cze nia/kwa ran tan ny lub skie ro wa nia
(w przy pad ku ne ga tyw nych wy ni ków te stu)
do miejsc za miesz ka nia. 

7 ma ja sy tu acja epi de micz na wy glą da ła
na stę pu ją co: je den pod cho rą ży ob ję ty był
kwa ran tan ną w SGSP, dzie wię ciu pod cho rą -
żych po zo sta wa ło w izo la cji (pię ciu w War -
sza wie, dwóch w woj. ku jaw sko -po mor skim
i dwóch w woj. war miń sko -ma zur skim). 
Wy ni ki te stów po zo sta łych osób wska zy wa -
ły, że są zdro we. 

Funk cjo no wa nie cen tral ne go
od wo du ope ra cyj ne go (COO)
W związ ku z trud no ścia mi w uzu peł nia -

niu sta nów oso bo wych w jed nost kach or ga -
ni za cyj nych PSP na te re nie kra ju cza so wo
ob ni żo no sta ny oso bo we kom pa nii szkol -
nych w ra mach COO (SA PSP Po znań, SA PSP
Kra ków i CSP Czę sto cho wa) z 50 do 40 osób.
SGSP ze wzglę du na opi sa ną wy żej sy tu ację
zo sta ła wy łą czo na. Utrzy my wa nie sta nów
oso bo wych w ta kim wy mia rze na te re nie
szkół PSP zwią za ne jest m.in. z trud ną sy tu -
acją hy dro lo gicz ną i moż li wo ścią wy stą pie -
nia za gro żeń po ża ro wych. Jed no cze śnie
po le co no, aby ka de ci, słu cha cze szkół PSP
nie peł nią cy służ by w ra mach COO oraz
wszy scy zdro wi pod cho rą żo wie SGSP po zo -

sta wa li w dys po zy cji ko men dan tów po wia -
to wych i miej skich PSP wła ści wych te ry to -
rial nie dla miejsc ich za miesz ka nia. Ma to
na ce lu wzmoc nie nie ob sad bo jo wych po -
dzia łu bo jo we go jed no stek ra tow ni czo -ga -
śni czych.

Za sad ność utrzy my wa nia go to wo ści
COO, na wet z ogra ni czo nym po ten cja łem,
po twier dzi ła prze pro wa dzo na przez ko men -
dan ta głów ne go PSP ana li za licz by zda rzeń
(in ter wen cji) w okre sie od 1 stycz nia do
7 kwiet nia br. Śred nia do bo wa licz ba in ter -
wen cji wzro sła z ok. 1100 wy jaz dów w okre -
sie od 1 stycz nia do 4 mar ca do po nad 2000
wy jaz dów w dniach od 1 do 7 kwiet nia. Tyl -
ko w mar cu od no to wa no oko ło 550 po ża -
rów la sów, traw i nie użyt ków. 

W kwiet niu do dzia łań ra tow ni czych
na te re nie Bie brzań skie go Par ku Na ro do we -
go za dys po no wa ne zo sta ły m.in. si ły i środ -
ki COO ze szkół aspi ran tów PSP w Po zna niu
i Kra ko wie oraz Kom pa nia Ga śni cza „War mia”
wraz z plu to nem lo gi stycz nym z woj. war -
miń sko -ma zur skie go i Kom pa nia Ga śni cza
„He we liusz” z woj. po mor skie go.

W związ ku z pro gno zo wa ną na bie żą cy
rok su szą ko men dant głów ny PSP pod czas
jed nej z wi de okon fe ren cji po le cił ko men -
dan tom wo je wódz kim PSP prze ana li zo wa -
nie moż li wo ści wy ko rzy sta nia cy stern PSP
w ce lach sa ni tar no -by to wych dla lud no ści.

Uwzględ nie nie po trze by 
do stę pu do ba zy da nych
PSP zy ska ła do stęp do da nych o miej -

scach kwa ran tan ny bę dą cych w po sia da niu
Mi ni ster stwa Zdro wia, co da je ra tow ni kom
nie zbęd ną świa do mość za gro że nia w ra zie
ko niecz no ści in ter wen cji. Z ini cja ty wy PSP
zno we li zo wa no prze pis § 2 ust. 5 roz po rzą -
dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 10 kwiet -
nia 2020 r. w spra wie usta no wie nia okre -
ślo nych ogra ni czeń, na ka zów i za ka zów

w związ ku z wy stą pie niem sta nu epi de mii
(Dz.U. poz. 658) – uwzględ nił on na szą for -
ma cję w wy ka zie in sty tu cji otrzy mu ją cych
ta kie in for ma cje od Na ro do we go Fun du szu
Zdro wia. 

7 ma ja od po wied nia apli ka cja pod da wa -
na by ła osta tecz nym te stom, a w KG PSP za -
im ple men to wa no ba zę da nych osób w kwa-
ran tan nie pro wa dzo ną przez Mi ni ster stwo
Zdro wia w ce lu udo stęp nie nia jej wszyst kim
sta no wi skom kie ro wa nia PSP.

Dzia ła nia jed no stek PSP i OSP
w zwal cza niu epi de mii
Nie prze rwanie od 4 mar ca po nad 230 ra -

tow ni ków JOP wy ko nu je co dzien nie po mia -
ry tem pe ra tu ry w po nad 50 gra nicz nych
punk tach kon tro l nych, a po nad 200 ra tow -
ni ków nad zo ru je po nad 400 po lo wych izb
przy jęć przy szpi ta lach stwo rzo nych przy
wy ko rzy sta niu na mio tów PSP. Od de le go wa -
no tak że ra tow ni ków me dycz nych PSP
do szpi ta li jed no imien nych, by wes przeć
dzia ła nia lecz ni cze.

Śred nio na do bę oko ło 400 ra tow ni ków
PSP i 600 dru hów OSP jest za an ga żo wa nych
w in ne dzia ła nia, ta kie jak: in for mo wa nie lud -
no ści przez nada wa nie ko mu ni ka tów gło so -
wych, do star cza nie ze bra nych da rów dla
szpi ta li, do star cza nie lud no ści środ ków
ochro ny in dy wi du al nej, np. ma se czek, a oso -
bom ob ję tym kwa ran tan ną i cho rym, w po -
de szłym wie ku żyw no ści i nie zbęd nych
to wa rów, de zyn fek cja prze strze ni pu blicz nej,
trans por to wa nie osób do miej sca od by cia
kwa ran tan ny, trans por to wa nie per sone lu
me dycz ne go w ce lu po bra nia pró bek oraz
pró bek do miejsc wy zna czo nych, a tak że
udzie la nie po mo cy me dycz nej oso bom z ko -
ro na wi ru sem w przy pad ku nie do stęp no ści
za so bów PRM. Stra ża cy pro wa dzą rów nież
róż ne go ro dza ju ak cje w ra mach wo lon ta ria -
tu. Sa mo dziel nie szy ją i roz da ją ma secz ki
ochron ne, pro du ku ją płyn do de zyn fek cji.

Re ali za cja przez jed nost ki ochro ny prze -
ciw po ża ro wej za dań zwią za nych z za gro że -
niem no wym ko ro na wi ru sem SARS-CoV -2
jest czymś, z czym do tych czas ani stra ża cy
PSP, ani dru ho wie OSP nie mie li stycz no ści.
Jak wi dać, za an ga żo wa nie stra ża ków
w zwal cza nie epi de mii jest bar dzo du że,
a prze cież nie uby ło po ża rów czy in nych
miej sco wych za gro żeń.

bryg. Michał Starnowski jest zast´pcà
naczelnika Wydziału Koordynacji

Ratownictwa KCKRiOL KG PSP
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Liczba pożarów traw, nieużytków i lasów na tle liczby zdarzeń związanych z COVID-19
w okresie 1 marca – 30 kwietnia br.



Wo je wódz two lu bu skie no tu je naj niż szą licz bę osób za ra -
żonych w Pol sce (92 oso by przy bra ku zgo nów – stan z 5 maja
2020 r.). To mniej cho rych niż osób zmar łych w wy ni ku epi de -
mii w woj. ma zo wiec kim i dwu krot nie mniej cho rych niż w in -
nych wo je wódz twach o naj lep szej sy tu acji epi de mio lo gicz nej.
Ja kie uwa run ko wa nia de cy du ją o tak do brej sy tu acji na tle
kra ju?
Po wo dy w du żej mie rze są oczy wi ste. Na tle kra ju wo je wódz two

lu bu skie cha rak te ry zu je się zde cy do wa nie mniej szą gę sto ścią za lud -
nie nia (73 oso by na km2), a co za tym idzie, mniej szą in ten syw no ścią
tu ry sty ki z za gro żo nych kra jów (co by ło szcze gól nie waż ne w po cząt -
ko wej fa zie, gdy dzia ła nia za rad cze do pie ro na bie ra ły roz pę du). 
W Lu bu skiem nie wy stę pu ją wiel kie aglo me ra cje miej skie, nie jest to
też re gion znacz nie uprze my sło wio ny. Ma my rów nież mniej wszel kie -
go ro dza ju pla có wek me dycz nych i opie kuń czych, bę dą cych szcze -
gól nie wraż li wym ogni wem w łań cu chu roz no sze nia wi ru sa.
Czyn ni kiem lo so wym był rów nież ter min fe rii zi mo wych, któ ry przy -
padł przed zna czą cym wzro stem licz by za cho ro wań w Eu ro pie, co po -
zwo li ło na ogra ni cze nie trans mi sji wi ru sa. 

Nie mniej jed nak du żą ro lę ode gra ła szyb ka re ak cja wszyst kich za -
in te re so wa nych służb i in sty tu cji. Do te go przy czy nił się do bry mo del
współ dzia ła nia wy pra co wa ny przy wcze śniej szych pro ble mach nę ka -
ją cych wo je wódz two (ASF, gry pa pta ków, su sza), a zwłasz cza w nie -
daw nej ba ta lii z bak te rią Kleb siel la pneu mo niae, zwa ną po tocz nie New
Del hi. La tem ubie głe go ro ku, wal cząc z tym ostat nim pro ble mem, wo -
je wo da lu bu ski wraz z pod le gły mi służ ba mi wdro żył sze reg dzia łań,

któ re dzi siaj owo cu ją. Pod ję to na przy kład dzia ła nia nad zor czo -kon -
tro l ne we współ pra cy m.in. ze służ ba mi sa ni tar ny mi, kon sul tan tem
wo je wódz kim w dzie dzi nie mi kro bio lo gii le kar skiej, kon sul tan tem
wo je wódz kim w dzie dzi nie pie lę gniar stwa epi de mio lo gicz ne go oraz
kon sul tan tem wo je wódz kim w dzie dzi nie epi de mio lo gii. Służ by sa -
ni tar ne pro wa dzi ły bie żą cy nad zór nad sy tu acją, a wo je wo da lu bu ski
(za rzą dze niem z dnia 23 sierp nia 2019 r.) po wo łał Wo je wódz ki Ze spół
Mo ni to ro wa nia i Zwal cza nia Za ka żeń Pa to ge na mi Opor ny mi na An -
ty bio ty ki Klu czo we dla Le cze nia. 

Choć ko ro na wi rus SARS-CoV-2 jest zu peł nie in nym za gad nie niem
me dycz nym niż bak te ria New Del hi, to jed nak sku tecz na wal ka z ni -
mi wią że się ze skru pu lat nym prze strze ga niem pro ce dur i re żi mu sa -
ni tar ne go w pla ców kach ochro ny zdro wia. Tak więc du że uwraż li-
wie nie na wspo mnia ny ob szar, w po wią za niu z wy pra co wa ny mi szyb -
ki mi ścież ka mi kon tak tu i re ak cji, da ło nam du żą prze wa gę. 

Krą ży po gło ska, że licz ba stwier dzo nych przypadków za ra żeń
wy ni ka wprost z licz by prze pro wa dzo nych te stów. Mo że więc
ta ki wy nik w wo je wódz twie lu bu skim to efekt wy ko na nia
mniej szej licz by te stów niż gdzie in dziej? 
Zde cy do wa nie nie. W na szym wo je wódz twie ma my jed no w peł -

ni dzia ła ją ce la bo ra to rium pro wa dzą ce dia gno sty kę pod ką tem
COVID-19 i dru gie w przy go to wa niu. Na sze la bo ra to rium pra cu je 
ca ło do bo wo i wykonuje licz bę te stów, któ ra w prze li cze niu na miesz -
kań ców wo je wódz twa mie ści się w śred niej kra jo wej (we dług sta nu
z 7 ma ja 2020 r. tyl ko w la bo ra to rium Wo je wódz kiej Sta cji Sa ni tar-
no -Epi de mio lo gicz nej w Go rzo wie Wlkp. wy ko na no 6445 te stów
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Jak po wstrzy maç
SARS-CoV-2?

O powodach, dla których Lubuskie zajmuje
ostatnie miejsce pod względem liczby
zarażonych koronawirusem w Polsce,
o wieloaspektowych działaniach
podejmowanych wcześniej i obecnie 
przez służby medyczne, sanitarne, mundurowe
(w tym PSP) i inne w walce z pandemią 
COVID-19, rozmawiamy z Waldemarem Gredką,
dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
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na obec ność wi ru sa SARS-CoV-2, a w in nych la bo ra to riach, tak że 
po za wo je wódz twem – 1137). Tak więc przy czy ny szu kał bym gdzie
in dziej, w ob sza rach, o któ rych mó wi łem wcze śniej. 

Me dia do no szą, że w wa szym przy pad ku du że zna cze nie mo -
że mieć tak że pro fe sjo na lizm wo je wódz kiej służ by sa ni tar nej,
któ ry prze ja wiał się, jesz cze za nim ko ro na wi rus za ata ko -
wał – przez ści słe prze strze ga nie re żi mów sa ni tar nych w pla -
ców kach me dycz nych czy po wo ły wa nie w szpi ta lach ze spo łów
ds. za ka żeń. 
Sło wa o pro fe sjo na li zmie to praw da. Przed chwi lą wspo mnia łem

o dzia ła niach służb sa ni tar nych zwią za nych z ru go wa niem z wo je -
wódz twa bak te rii New Del hi. Ale to nie wszyst ko. W lu tym za koń-
czyli śmy pro ce du rę ak tu ali za cji wo je wódz kie go pla nu dzia ła nia
na wy pa dek wy stą pie nia epi de mii. Pro ces ak tu ali za cji obej mo wał kil -
ku mie sięcz ny, do kład ny prze gląd za dań i kom pe ten cji po szcze gól -
nych za an ga żo wa nych pod mio tów, miejsc do le cze nia, kwa ran tan ny
i izo la cji, wa rian tów pod ję cia pa cjen ta, sche ma tów in for mo wa nia itp.
Kie dy więc sta nę li śmy twa rzą w twarz z pan de mią, mie li śmy peł ną
wie dzę o za so bach, ja ki mi dys po nu je my, ale rów nież o nie do stat kach
na sze go za bez pie cze nia, któ re jak naj szyb ciej na le ża ło zni we lo wać.
Dzię ki te mu mo gli śmy dzia łać szyb ko i sys te mo wo, na pod sta wie do -
brze roz po zna nych po trzeb. 

Ja ko pierw si w kra ju już w lu tym za kon trak to wa li śmy dwie do dat -
ko we ka ret ki prze zna czo ne do prze wo zu osób po ten cjal nie za ka żo -
nych ko ro na wi ru sem, na po cząt ku mar ca skie ro wa li śmy pierw szy
wnio sek do mi ni stra fi nan sów o do dat ko we środ ki na do po sa że nie
szpi ta li, wkrót ce za ku pi li śmy rów nież no wy apa rat do izo la cji ma te -
ria łu ge ne tycz ne go, któ ry tra fił do Wo je wódz kiej Sta cji Sa ni tar no -Epi -
de mio lo gicz nej w Go rzo wie Wiel ko pol skim i umoż li wił wy ko na nie
czte ro krot nie więk szej licz by te stów na ko ro na wi ru sa.

Za tem ja kie dzia ła nia zo sta ły pod ję te, kie dy po ja wi ło się za -
gro że nie COVID-19, a ja kie w dal szej ko lej no ści? Któ re z nich
mia ły naj więk sze zna cze nie?
Roz po czę li śmy w lu tym, od se rii spo tkań w ra mach Wo je wódz kie -

go Ze spo łu Za rzą dza nia Kry zy so we go, ale nie tyl ko. W spo tka niach
uczest ni czy ły służ by wo je wo dy (m.in. sa ne pid, Po li cja, Pań stwo wa
Straż Po żar na, Straż Gra nicz na), a tak że woj sko, przed sta wi cie le NFZ,
szpi ta li, sta cji po go to wia ra tun ko we go, dys po zy tor ni me dycz nej, Cen -
trum Po wia da mia nia Ra tun ko we go czy Wo je wódz kie go Cen trum Za -
rzą dza nia Kry zy so we go. Uczest ni ka mi by li rów nież sa mo rzą dow cy –
bez współ pra cy z ni mi nie udał by się ża den kom plek so wy pro jekt.
Na spo tka niach in for mo wa li śmy, cze go ocze ku je my i jed no cze śnie
ocze ki wa li śmy in for ma cji zwrot nej. Po nad to, co jest nie do prze ce nie -
nia, wy mie nia li śmy się do świad cze nia mi i do bry mi prak ty ka mi. My -
ślę, że to wła śnie szyb kie przy stą pie nie do prac (wła ści wie z mar szu,
po wspo mnia nej ak tu ali za cji wo je wódz kie go pla nu dzia ła nia na wy -
pa dek wy stą pie nia epi de mii) i sze ro ki za sięg współ pra cy za owo co wa -
ły po zy tyw ny mi re zul ta ta mi, któ re ob ser wu je my obec nie.

Chciał bym za zna czyć, że wy mia na in for ma cji nie na stę po wa ła tyl -
ko i wy łącz nie na spo tka niach w gro nie osób peł nią cych okre ślo ne
funk cje. Ogrom ne zna cze nie w te go ro dza ju przy pad kach ma szyb kie
i kom pe tent ne in for mo wa nie spo łe czeń stwa o wpro wa dzo nych i nad -
cho dzą cych zmia nach, zwłasz cza gdy sy tu acja jest tak roz wo jo wa i na -
stę pu ją one tak szyb ko po so bie. W tym ce lu uru cho mi li śmy spe cjal ną
in fo li nię – za jej po śred nic twem pra cow ni cy udzie la li in for ma cji o no -
wych re gu la cjach praw nych i po ma ga li zo rien to wać się w prze pi sach
do ty czą cych kwa ran tan ny, za mknię cia gra nic, na ka zów i za ka zów

w po ru sza niu się itp. Po sta wi li śmy so bie za cel, by od po wie dzieć
na każ de skie ro wa ne do nas za py ta nie ma ilo we i pi sem ne. Uda ło się,
choć wy ma ga ło to za an ga żo wa nia i wy sił ku du żej licz by pra cow ni ków.
Chcie li śmy, by oso by, któ re mo gły się po czuć zdez o rien to wa ne w tej
no wej i płyn nej rze czy wi sto ści, zna la zły kon kret ną od po wiedź na swo -
je py ta nia i pro ble my. Wska zów ki, któ rych udzie la li śmy, nie za wsze by -
ły ła twe dla od bior ców, in ge ro wa ły bo wiem w ich ży cie za wo do we czy
oso bi ste. Z tym więk szą sa tys fak cją od no to wu ję fakt, że czę sto otrzy -
my wa li śmy po dzię ko wa nia. Wi dać wy raź nie, jak waż na jest dla miesz -
kań ców ja sna, kon kret na i sper so nali zo wa na in for ma cja.

Je śli cho dzi o dzia ła nia w ob sza rze sa ni tar nym, to jesz cze przed wy -
bu chem epi de mii na te re nie Pol ski, 4 mar ca, Wo je wódz ka Sta cja Sa -
ni tar no -Epi de mio lo gicz na w Go rzo wie Wiel ko pol skim prze bran żo wi ła
swo je la bo ra to rium i roz po czę ła wy ko ny wa nie te stów w kie run ku
COVID-19. Klu czo we zna cze nie mia ło i ma w dal szym cią gu jak naj -
szyb sze pod da wa nie kwa ran tan nie osób z kon tak tu z cho rym, bo -
wiem tyl ko w ten spo sób moż na ogra ni czyć ry zy ko dal szej trans mi sji
wi ru sa. Po su nię ciem, któ re mia ło zna cze nie, by ły rów nież re ko men -
da cje co do wstrzy ma nia wi zyt w do mach po mo cy spo łecz nej, któ -
re 14 mar ca 2020 r. zo sta ły wy da ne przez wo je wo dę.

Czy na dal, jak kol wiek by to za brzmia ło, ko ron ne zna cze nie ma
to, co za wsze, czy li wła ści wie prze pro wa dzo ny wy wiad epi de -
mio lo gicz ny i szyb ka re ak cja w po sta ci sku tecz nej izo la cji cho -
rych i osób z kon tak tu?
Wy wiad miał bar dzo du że zna cze nie w pierw szym eta pie pan de -

mii, kie dy moż na by ło za ra zić się w ści śle okre ślo nych wa run kach
(na przy kład za gra ni cą lub od ko goś, kto prze by wał w in nym kra ju,
od oso by z po twier dzo nym za ka że niem lub w pla ców ce me dycz nej,
w któ rej stwier dzo no obec ność ko ro na wi ru sa). Obec nie za ra ża my się
przez trans mi sję po zio mą, głów nie od osób ob ję tych kwa ran tan ną.
Nie mniej jed nak w dal szym cią gu do bre ro ze zna nie i szyb kie zwe ry -
fi ko wa nie symp to mów po zwa la na szyb ką re ak cję i od izo lo wa nie oso -
by z wi ru sem bądź skie ro wa nie jej na le cze nie.

Czy po ja wi ły się pro ble my w re ali za cji dzia łań za rad czych
w ob li czu pan de mii? Je śli tak, to jak so bie z ni mi ra dzo no? 
Po ja wi ło się nie ma ło pro ble mów, nie ukry waj my. Wszak ska la

obec nych dzia łań jest bez pre ce den so wa. My ślę, że pierw szym by ła
ba rie ra men tal na, któ ra nie po zwo li ła za re ago wać od ra zu, bu du jąc
fał szy we prze ko na nie, że to, co dzie je się gdzieś da le ko, w in nym 
kra ju, mia ło już miej sce w prze szło ści i nie do tknie nas wszyst kich, 
glo bal nie. Wy da je mi się, że to zu peł nie na tu ral ny, we wnętrz ny me -
cha nizm obron ny, któ ry jed nak w tym przy pad ku za dzia łał prze ciw
nam. Mó wię o sy tu acji, do któ rej do szło we wszyst kich kra jach. Prze -
cież na wet WHO (Świa to wa Or ga ni za cja Zdro wia) mia ła obiek cje, czy
na zwać to, co się dzie je, pan de mią. Nie mniej jed nak krót ką chwi lę wa -
ha nia zre kom pen so wa li śmy szyb ko sta now czo ścią dzia łań na eta pie
kra jo wym i wo je wódz kim. 

W każ dej te go ro dza ju sy tu acji po ja wia się też wie le trud no ści nie -
prze wi dzia nych pro ce du ra mi, któ re roz wią zu je się na bie żą co. W tym
przy pad ku bar dzo po ma ga do świad cze nie lu dzi ma ją cych wie dzę
z róż nych dzie dzin, a klu czem jest ich wy słu cha nie i od po wied nie za -
im ple men to wa nie do brych po my słów. Trze ba być rów nież ela stycz -
nym, po nie waż to, co spraw dza się w po cząt ko wym eta pie, póź niej
mu si zo stać zmie nio ne, bo wy zwa nie sta je się co raz trud niej sze.

Czym COVID-19 wy róż nia się na tle in nych epi de mii, któ re
jesz cze nie tak daw no nę ka ły Eu ro pę, jak dżu ma, cho le ra czy
ospa praw dzi wa? 



Nie je stem le ka rzem ani wi ru so lo giem, więc spoj rzę na te mat z in -
nej per spek ty wy. Czymś, co zde cy do wa nie od róż nia pan de mię
COVID-19 na tle in nych epi de mii, nie jest jed na z jej nie od łącz nych
cech. Wy róż ni kiem jest etap dzie jo wy czy cy wi li za cyj ny, w któ rym się
ona wy da rza. Glo ba li za cja gwał tow nie zmie ni ła re gu ły gry. In te rak cje
po mię dzy ludź mi i przed się bior stwa mi ni gdy nie by ły tak szyb kie i tak
wie lo ra kie. W ta kim świe cie na wet cho ro ba po dob na do tych z prze -
szło ści bę dzie mia ła zu peł nie in ne ob li cze. Oczy wi ście ko ro na wi ru so -
wi po ma ga dłu gi okres bez ob ja wo wy i nie wiel ka śmier tel ność, co
po zwa la epi de mii roz prze strze niać się bez więk szych prze szkód, 
do pó ki my tych prze szkód nie po sta wi my.

Ja kie zna cze nie ma dla Pań stwa współ pra ca ze służ ba mi mun -
du ro wy mi? 
Fun da men tal ne. Z ta kim prze ciw ni kiem nie wy gra się sa me mu.

Wie dzą to wszy scy uczest ni cy sys te mu za rzą dza nia kry zy so we go.
Na szczę ście oprócz tej teo re tycz nej wie dzy w na szym wo je wódz twie
ma my też pro fe sjo nal ne szta by, du że do świad cze nie i na praw dę do -
bre re la cje służ bo we. To za wsze po ma ga.

Jak prze bie ga współ pra ca z jed nost ka mi Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej i ochot ni czych stra ży po żar nych? W ja ki spo sób funk -
cjo na riu sze PSP i dru ho wie OSP wspie ra ją Pań stwa dzia ła nia?
Lu bu scy stra ża cy Pań stwo wej Stra ży Po żar nej i ochot ni czych stra -

ży po żar nych pro wa dzą sze reg dzia łań w ce lu zwal cza nia i prze ciw -
dzia ła nia COVID-19. Stra ża cy PSP słu żą w try bie ca ło do bo wym
na przej ściach gra nicz nych, bu du ją po lo we izby przy jęć i do ko nu ją
de zyn fek cji przez fu mi ga cję lub ozo no wa nie. Jed nost ki OSP kie ro wa -
ne są do po mo cy w do star cza niu pro duk tów żyw no ścio wych se nio -
rom, ale i oso bom ob ję tym kwa ran tan ną do mo wą. Każ de go dnia
w wo je wódz twie lu bu skim po nad stu stra ża ków PSP i OSP oraz kil ka -
dzie siąt po jaz dów wspo ma ga dzia ła nia w wal ce z COVID-19, to na -
praw dę nie oce nio ne wspar cie.

Ja kie są obec nie pla ny dal sze go dzia ła nia w wal ce z pan de mią
w wo je wódz twie lu bu skim?
Przede wszyst kim nie mo że my do pu ścić do po ja wie nia się ogni -

ska w du żych pod mio tach lecz ni czych, jak szpi ta le czy do my opie ki.
W pierw szym przy pad ku cho dzi o po ten cjał roz prze strze nie nia wi ru -
sa, w dru gim – ro dzaj miesz kań ców (oso by star sze, moc no scho ro wa -
ne lub nie peł no spraw ne). Prze ciw dzia ła my te mu bar dzo in ten syw nie,
prze ka zu jąc nie zbęd ne za opa trze nie i kom ple tu jąc do dat ko wy per -
so nel me dycz ny. Dal sze pla ny to oczy wi ście za cho wy wa nie na jak naj -
wyż szym po zio mie bez pie czeń stwa zdro wot ne go miesz kań ców
przy jed no cze snym lu zo wa niu re żi mu sa ni tar ne go, zgod nie z fa za mi
wpro wa dza ny mi przez rząd.

Co mo że my jesz cze zro bić ja ko spo łe czeń stwo, co mo gą zro -
bić służ by ra tow ni cze, me dycz ne i sa ni tar ne, by ogra ni czyć
pan de mię ko ro na wi ru sa? 
Być skru pu lat nym. Pro ce du ry sto sow ne do sy tu acji ist nie ją. Bra ki

per so ne lu i wy po sa że nia me dycz ne go mo gą być i są uzu peł nia ne.
Jed nak na wet ty sią ce ma se czek i za stę py me dy ków nie po mo gą, je śli
bę dzie my pod cho dzić do za sad hi gie ny czy izo la cji z non sza lan cją. 
Ta jed na do tknię ta buł ka w mar ke cie, to jed no kich nię cie w po bli żu
in nych osób ma zna cze nie… I oczy wi ście klu czo wa kwe stia – zo sta -
wi łem ją spe cjal nie na za koń cze nie, że by gło śno wy brzmia ła: roz ma -
wiaj my szcze rze z le ka rza mi i ra tow ni ka mi me dycz ny mi, a oni bę dą
mo gli nam sku tecz nie po móc.

roz ma wia li Pa weł Ro cha la i An na So bót ka

o ro na wi rus i przed się wzię cia zwią za ne z je go zwal cza niem
sta ły się prio ry te tem dzia łań więk szo ści kra jów współ cze sne -
go świa ta. Tyl ko nie któ re z nich, np. za mknię cie ze wnętrz nej

gra ni cy Schen gen, są ko or dy no wa ne i re ko men do wa ne na szcze blu
glo bal nym/eu ro pej skim przez or ga ni za cje mię dzy na ro do we, w tym
przy pad ku Ko mi sję Eu ro pej ską. Osta tecz nie to usta wo daw cy w da -
nym kra ju ma ją pra wo de cy do wać, ja ką for mę i roz miar przy bio rą
dzia ła nia ma ją ce na ce lu ogra ni cze nie roz prze strze nia nia się wi-
ru sa. 

Kraj zło żo ny z lan dów
W przy pad ku RFN sy tu acja jest spe cy ficz na, co – jak się oka zu -

je – nie stanowi prze szko dy w spraw nym dzia ła niu. Pań stwo to jest
bo wiem po dzie lo ne na 16 kra jów związ ko wych (w tym trzy mia sta
wy dzie lo ne: Ber lin, Bre mę i Ham burg) o bar dzo sze ro kiej au to no mii.
Łącz nie RFN za miesz ku je 83,7 mln lu dzi. Każ dy z lan dów ma wła sne
pra wo, par la ment i są dow nic two, mo że on rów nież, choć w ogra ni -
czo nym za kre sie, pro wa dzić po li ty kę mię dzy na ro do wą. Po nad to,
zgod nie z art. 30 Kon sty tu cji, przy ję to za sa dę do mnie ma nia kom -
peten cji na rzecz lan dów, sta no wiąc, że je że li Kon sty tu cja nie przy -
zna je expres sis ver bis da ne go upraw nie nia  fe de ra cji, wte dy uznać je
na le ży za  wła ści wość tych pierw szych. 

W obec nej sy tu acji ozna cza to, że po ziom i ro dzaj ob ostrzeń zwią -
za nych z COVID-19 nie jest jed na ko wy w ca łym kra ju. Jed nak że de -
cy zje po dej mo wa ne na szcze blu lan du są kon sul to wa ne ze szcze-
blem cen tral nym – i co do za sa dy skła da ją się na spój ną stra te gię
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dzia łań ca łe go pań stwa. Rząd fe de ral ny, w ra mach swo ich kom pe -
ten cji, się gnął po in stru men ty praw ne, któ re umoż li wia ją dzia ła nia
słu żą ce mi ni ma li zo wa niu skut ków pan de mii w sfe rze eko no micz nej
i praw nej. Wy róż nić tu taj na le ży usta wę o utwo rze niu fun du szu sta -
bi li za cji go spo dar czej oraz tzw. COVID-19-PG – usta wę, któ rej ce lem
jest zła go dze nie skut ków pan de mii w pra wie cy wil nym, po stę po wa -
niach upa dło ścio wych (nie wy pła cal no ści) i pra wie kar nym. W kra jach
związ ko wych wy da ne zaś zo sta ły ak ty szcze gó ło we re gu lu ją ce kwe -
stię kon kret nych ob ostrzeń dla da ne go ob sza ru.

Ka len da rium
Pierw szy przy pa dek za ka że nia ko ro na wi ru sem w Niem czech zo -

stał wy kry ty 27 stycz nia 2020 r. w Ba wa rii w mie ście Starn berg. By ła
to pierw sza in fek cja w Eu ro pie, któ ra nie po ja wi ła się w wy ni ku  po -
by tu da nej oso by w Chi nach, lecz na sku tek trans mi sji wi ru sa od oso -
by za ra żo nej, po chodze nia chiń skie go, któ ra przy le cia ła do Eu ro py
w ce lach za wo do wych (tzw. hu man -to -hu man trans mis sion). Bar dzo
krót ko po tym, jesz cze w stycz niu, pod ję ta zo sta ła de cy zja o nie -
zwłocz nym spro wa dze niu do kra ju wszyst kich oby wa te li Nie miec
prze by wa ją cych w pro win cji Wu han (oko ło 100 osób). Po wra ca ją -
cych wy sła no na 15-dnio wą kwa ran tan nę do spe cjal nie przy go to -
wa ne go ośrod ka w Ger mer she im (Nad re nia Pa la ty nat). W tym
sa mym cza sie za czę ły po ja wiać się ko lej ne ogni ska cho ro by (więk -
szość z nich  sta no wi ły oso by po wra ca ją ce z kra jów, w któ rych ko ro -
na wi rus już od ja kie goś cza su zbie rał swo je żni wo). 

Wraz z gwał tow nym wzro stem za cho ro wań za czę to wdra żać
regulacje zwią za ne z ogra ni cze niem cza su pra cy (tzw. Ku rzar be it)
bądź za mknię ciem nie któ rych za kła dów, re stau ra cji, ba rów, obiek -
tów kul tu ry etc. Od 16 mar ca w nie któ rych kra jach związ ko wych 
(tj. Ba wa rii, Dol nej Sak so nii, Kra ju Sa ary, Ham bur gu, Szle zwi ku -Holsz -
ty nie, Bre mie i Nad re nii -Pa la ty na cie) po sta no wio no o od wo ła niu 

za jęć w szko łach aż do fe rii wio sen nych, roz po czy na ją cych się
przed Wiel ka no cą. Z cza sem po dob ne de cy zje za pa dły rów nież
w po zo sta łych lan dach. 19 mar ca w li czą cym 7 tys. miesz kań ców
mia stecz ku Mit ter te ich wpro wa dzo no ogra ni cze nia w po ru sza niu
się (tzw. Aus gangs sper re), do pusz cza ją ce opusz cze nie swo je go miej -
sca za miesz ka nia tyl ko w razie ko niecz no ści (np. wyj ście do pra cy,
nie zbęd ne za ku py etc.). Wkrót ce po dob ne roz wią za nia, o róż nym
stop niu re stryk cyj no ści, za czę ły obo wią zy wać w ca łym lan dzie, tj.
Ba wa rii oraz po zo sta łych kra jach związ ko wych.

15 kwiet nia głos w spra wie ła go dze nia ob ostrzeń zwią za nych
z za po bie ga niem roz prze strze nia niu się ko ro na wi ru sa za bra ła kanc -
lerz Nie miec An ge la Mer kel, któ ra za po wie dzia ła, że m.in. od 4 ma -
ja po win ny roz po cząć się za ję cia uczniów naj star szych klas, któ rych
cze ka ją eg za mi ny koń co we. Więk szość lan dów zde cy do wa ła się
pójść śla dem re ko men da cji rzą du i w tym cza sie otwo rzyć pla ców -
ki. Nie by ły one jed nak że wdra ża ne przez akla ma cję. Wła dze Nad-
re nii Pół noc nej – West fa lii zde cy do wa ły, że po wrót naj star szych
uczniów do szkół po wi nien na stą pić już 23 kwiet nia, co wzbu dzi ło
pro te sty w spo łe czeń stwie. Osta tecz nie wła dze nie wy co fa ły się z te -
go po my słu, jed nak do da no klau zu lę, że „udział w za ję ciach jest do -
bro wol ny”. Ta sy tu acja po ka zu je, że oba wy miesz kań ców zwią za ne
z ko ro na wi ru sem są wciąż bar dzo sil ne.

Ko ro na wi rus w Niem czech na tle in nych państw 
Licz ba za ka żeń (stan na 26 kwiet nia, ta be la 1) w Niem czech prze -

kro czy ła 150 tys., a za tem na COVID-19 za cho ro wa ło 0,19% spo-
łe czeń stwa. Naj wyż szy wskaź nik za ka żeń od no to wa ła Ba wa ria
(po nad 40 tys. przy pad ków), Nad re nia -West fa lia (po nad 31 tys.) oraz
Ba de nia -Wir tem ber gia (30 tys.). Mi mo ogrom nej licz by osób za ra żo -
nych zwró cić na le ży uwa gę na in ny wskaź nik, tj. śmier tel no ści. Ten
po zo sta je naj niż szy z wszyst kich kra jów pod da nych ana li zie przed -
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Cen trum mia sta – Frank furt nad Me nem (26 kwiet nia 2020 r., godz. 16.30) 



sta wio nych w ta be li po ni żej. Na su wać się mo że wnio sek, że mi mo
ogrom nej licz by pa cjen tów sys tem opie ki zdro wot nej po zo sta je
wciąż wy dol ny.

Po wyż sze da ne, choć przed sta wia ją się do syć obie cu ją co, nie po -
win ny jed nak na pa wać zbyt nim opty mi zmem. Nie ca ły mie siąc te -
mu każ de go dnia do cho dzi ło do pra wie 7 tys. no wych za cho ro wań.
Obec nie, choć licz ba ta zna czą co spa dła, na dal oscy lu je na wy so kim
po zio mie, tj. oko ło 2 tys. no wych przy pad ków dzien nie. 

Co wię cej, dal sze znie sie nie ogra ni czeń naj praw do po dob niej je
zin ten sy fi ku je. Po nad to  co raz wyż sze tem pe ra tu ry i wio sna sprzy ja -
ją zwięk szo nej ak tyw no ści lu dzi. Jest to szcze gól nie wi docz ne w par -
kach i na te re nach re kre acyj nych w więk szych mia stach, gdzie
no to rycz nie do cho dzi do ła ma nia ofi cjal ne go za ka zu prze by wa nia
nie spo krew nio nych ze so bą lu dzi w gru pie więk szej niż dwie oso by,
co po ka zu je fo to gra fia za miesz czo na w ar ty ku le. 

Ta kie za cho wa nie sprzy ja dal sze mu roz prze strze nia niu się wi ru -
sa. Dal szy brak sa mo dy scy pli ny miesz kań ców mo że pro wa dzić
do po now ne go gwał tow ne go wzro stu za cho ro wań, a co za tym
idzie do wy czer pa nia się do stęp nych miejsc w pla ców kach za pew -
nia ją cych in ten syw ną opie kę me dycz ną dla pa cjen tów o cięż kim
prze bie gu cho ro by.

Dia gno sty ka, sys tem opie ki me dycz nej 
i je go ogra ni cze nia
W Niem czech funk cjo nu je oko ło 150 la bo ra to riów, w któ rych wy -

ko ny wa ne są te sty na obec ność ko ro na wi ru sa. We dług da nych do -
stęp nych na stro nie Mi ni ster stwa Zdro wia do tych czas wy ko na no ich
oko ło 1,7 mln. Do przy ję cia pa cjen tów wy zna czo nych zo sta ło 1214
pla có wek, w któ rych ist nie ją od dzia ły in ten syw nej opie ki me dycz -
nej, z po nad 32 tys. łó żek. Każ da z nich jest nie ustan nie mo ni to ro -
wa na i nie daw no za czę ły po ja wiać się pierw sze sy gna ły, że w nie -
któ rych za czy na bra ko wać miejsc. We dług da nych z 26 kwiet nia

w 47 kli ni kach wszyst kie miej sca by ły już za ję te, w ko lej nych 370 od -
no to wa no ogra ni cze nia w moż li wo ści przyj mo wa nia pa cjen -
tów. I choć w ko lej nych 797 pla ców kach na dal po zo sta ją wol ne
miej sca, to od sy ła nie do nich pa cjen tów z in nych szpi ta li za czy -
na stwa rzać pro ble my na tu ry lo gi stycz nej (do dat ko we wy ko rzy sta -
nie ka re tek, per so ne lu me dycz ne go etc.). 

Szpi ta le ze swej stro ny pró bu ją ogra ni czyć zu ży cie środ ków
ochro ny oso bi stej, gdyż te co raz czę ściej są na wy czer pa niu. I choć
rząd po dej mu je dzia ła nia, by za pew nić od po wied nie za bez pie cze -
nie ra tow ni kom, nie za wsze są one wy star cza ją ce. We dług in for ma -
cji „Die Ze it” Ber liń ski In sty tut Cho rób Za kaź nych im. Ro ber ta Ko cha
miał wy dać re ko men da cję, aby czło nek per so ne lu me dycz ne go od -
wie dza ją cy da ne go pa cjen ta kil ku krot nie w cią gu dnia uży wał tej
sa mej ma ski (tj. ma ska zo sta je za ło żo na wy łącz nie na czas kon tak tu
z pa cjen tem X, po czym zdję ta i odło żo na w spe cjal nie wy zna czo -

nym miej scu, w przy pad ku ko lej ne go wej ścia
do te go sa me go pa cjen ta ta sa ma ma ska mo że
zno wu być uży ta). 

Co da lej?
Mi mo że cho ro ba nie zo sta ła cał ko wi cie wy -

eli mi no wa na, sta ra nia władz zmie rza ją do stop -
nio we go zno sze nia ob ostrzeń, przy za cho wa niu
środ ków ostroż no ści. Skle py o po wierzch ni po -
ni żej 800 m2 do sta ły zie lo ne świa tło na po no-
w ne otwar cie, w naj bliż szym cza sie pla nu je
wzno wić dzia łal ność co raz wię cej za kła dów pro -
duk cyj nych. Jed no cze śnie 27 kwiet nia w więk -
szo ści kra jów związ ko wych za czę ło obo wią-
zy wać pra wo na ka zu ją ce no sze nie ma se czek
lub sza li ka pod czas ko rzy sta nia z trans por tu 
pu blicz ne go bądź ro bie nia za ku pów. Nie prze -
strze ga nie tych prze pi sów bę dzie skut ko wa ło
ka rą 50 eu ro. 

Niem cy, po dob nie jak po zo sta łe kra je sta re -
go kon ty nen tu, bo ry ka ją się z ogrom ną licz bą
za cho ro wań, nie wy star cza ją cy mi do sta wa mi
środ ków ochro ny oso bi stej dla ra tow ni ków
i spo wol nie niem go spo dar ki. Nikt nie po tra fi
prze wi dzieć, jak dłu go jesz cze po trwa pan de -

mia wi ru sa, ile ofiar za so bą po cią gnie, ja kie wy wo ła skut ki eko no -
micz ne. Dal szy roz wój za cho ro wań bę dzie za le żał rów nież w du żej
mie rze od sa mo dy scy pli ny miesz kań ców – je że li nie bę dą prze strze -
ga li usta no wio nych za sad zwią za nych z tzw. spo łecz nym dy stan sem,
licz ba za cho ro wań bę dzie wciąż ro sła. Mi mo wszyst ko na le ży wie -
rzyć, że wkrót ce zisz czą  się sło wa pio sen ki stwo rzo nej przez służ by
ra tow ni cze i wła dze mia sta Akwi zgran (bę dą cej ele men tem kam pa -
nii spo łecz nej dotyczącej po mo cy są siedz kiej pod czas pan de mii ko -
ro na wi ru sa) – mó wią ce, że „słoń ce wscho dzi raz po raz i żad na
ciem ność nie trwa wiecz nie”. Choć jak wia do mo, skut ki tej że ciem -
no ści od czu wal ne bę dą jesz cze przez wie le mie się cy, a na wet lat. 

Ka ta rzy na Tetłak jest absolwentkà SGSP, w latach 2018-2019
pracowała w Wojewódzkim Centrum Zarzàdzania Kryzysowego

Mazowieckiego Urz´du Wojewódzkiego

Li te ra tu ra do st´p na u au tor ki
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Kraj
Licz ba 

miesz kań ców
[mln]

Licz ba 
za cho ro wań Licz ba zgo nów

Za cho ro wania
(w sto sun ku

do licz by 
lud no ści)

Śmier tel ność
(licz ba osób

cho rych/zmar -
łych)

NIEMCY
83,7 156 513 5 877 0,19% 3,75%

WŁOCHY
60,4 195 351 26 384 0,32% 13,51%

FRANCJA
65,2 124 114 22 614 0,19% 18,22%

HISZPANIA
46,7 223 759 23 190 0,48% 10,36%

POLSKA
37,8 11 395 526 0,03% 4,62%

CHINY
1426,7 84 325 4 642 0,01% 5,50%

źró dło: opr. wła sne na podst. https://news.go ogle.com/co vi d19/map? hl=de&gl=DE&ce id=DE: de, https://www.
worl do me ters. in fo/ (stan na dzień 26 kwietnia 2020 r.)

Ko ro na wi rus w wy bra nych pań stwach świa ta



-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



a Ba gnach Bie brzań skich gniaz du -
je wie le ga tun ków pta ków zwią za -
nych ze śro do wi skiem ba gien nym.

Wy stę pu ją tu izo lo wa ne sta no wi ska lę go we
ga tun ków, któ rych cen trum za się gu geo gra -
ficz ne go znaj du je się w stre fie taj gi i tun dry.
Po nad to Ko tli na Bie brzań ska ma ogrom ne
zna cze nie dla wie lu ga tun ków pta ków że ru -
ją cych oraz wy po czy wa ją cych w cza sie co -
rocz nych wę dró wek. Dla pta ków wy maga-

ją cych roz le głych pod mo kłych ob sza rów Bie -
brza sta no wi jed ną z naj waż niej szych ostoi
w Eu ro pie Środ ko wej.

Te re ny ba gien i la sów nie gdyś udzie la ły
tak że schro nie nia uczest ni kom po wstań 
na ro do wych i walk par ty zanc kich. Po ło żo -
na w ob rę bie Par ku wieś Grzę dy w 1943 r.
w ra mach od we tu za ak ty dy wer syj ne zo sta -
ła spa cy fi ko wa na przez Niem ców, a miesz -
kań cy wy mor do wa ni.
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Biebrzański Park Narodowy to unikatowe miejsce w skali kraju, ale także
Europy. Zajmuje około 59 tys. hektarów, jest ostoją dzikich zwierząt oraz
chronionych gatunków ptaków i roślin. Niestety w ostatnich tygodniach

dotknęły je potężne, katastrofalne w skutkach pożary.

N

Ty dzieƒ zm TO MASZ BA NACZ KOW SKI

Na te re nie Par ku wy stę pu je 49 ga -
tun ków ssa ków, 271 ga tun ków pta -
ków, 36 – ryb, 12 – pła zów, 5 – ga dów,
po nad 700 ga tun ków mo ty li, 448 ga -
tun ków pa ją ków, po nad 500 ga tun -
ków chrząsz czy, 19 ga tun ków pi ja wek
oraz 42 ga tun ki chru ści ków (owa dów
wod nych).



Trud no ścią w wal ce z po ża rem w Bie -
brzań skim Par ku Na ro do wym był brak dróg,
któ ry mi do ognia mo gli by do je chać ra tow -
ni cy ze spe cja li stycz nym sprzę tem ga śni -
czym. Dla te go bar dzo waż na by ła po moc
La sów Pań stwo wych, dys po nu ją cych sa mo -
lo ta mi ga śni czy mi.

Stra ża cy sta ra li się do cie rać jak naj bli żej,
ale pa li ły się nie użyt ki, za ro śla wierz bo we
i trzci no wi ska, do któ rych nie ma dróg do -
jaz do wych i trze ba dojść pie szo ze sprzę tem.
Na wet po po wierz chow nym uga sze niu pło -
mie ni na tor fo wi skach po dmu chy wia tru
roz dmu chu ją ogień na no wo. 

Wal ka z po ża rem
Uno szą cy się słup dy mu zo stał za uwa żo -

ny w nie dzie lę 19 kwiet nia oko ło 19.30 przez
miesz kań ca Ko pyt ko wa. Na po cząt ku ak cję
ga sze nia pod ję ły jed nost ki OSP z gmi ny
Szta bin, a na stęp nie stra ża cy PSP z Au gu sto -

wa i Mo niek. Nie ste ty, po żar szyb ko się roz -
prze strze niał we wszyst kich kie run kach, za -
gra ża jąc wsiom Po lko wo i Ko pyt ko wa oraz
cen nym sie dli skom w Par ku.

W po nie dzia łek o 9.30, po 11 godz. ak cji,
ob szar po ża ru wy no sił już 570 ha. W po nie -
dzia łek wie czo rem, mi mo za an ga żo wa nia
sa mo lo tów zrzu ca ją cych wo dę oraz kil ku na -
stu jed no stek SP i służb Par ku, po żar do tarł
wzdłuż Bie brzy do miej sco wo ści Wro ceń.

Ko lej ne dni to co raz bar dziej in ten syw ne
dzia ła nia ga śni cze w nie zwy kle trud nym te -
re nie. Licz ne ba gna i roz le wi ska, wy so kie
trzci ny i tor fo wi ska. Tam stra ża cy pró bo wa li
prze dzie rać się z wo dą i tłu mi ca mi.

Opa no wa nie po ża ru Bie brzań skie go Par ku
Na ro do we go to w tej chwi li prio ry tet dla stra -
ży po żar nej. (…) Ak cję z po wie trza bę dą tak że
wspie ra ły dwa po li cyj ne śmi głow ce – je den
Black Hawk i je den Bell – po in for mo wał mi ni -
ster SWiA Ma riusz Ka miń ski.

22 kwiet nia w go dzi nach po ran nych
w miej sco wo ści Go niądz na ba zie jed nost ki
OSP oraz ba ta lio no we go sa mo cho du do wo -
dze nia i łącz no ści zor ga ni zo wa no sztab pod -
la skie go ko men dan ta wo je wódz kie go PSP.
Kie ro wa nie dzia ła nia mi ra tow ni czy mi na po -

zio mie stra te gicz nym ob jął pod la ski ko men -
dant wo je wódz ki PSP nad bryg. Ja ro sław
Wendt. W tym sa mym cza sie ko men dant
głów ny PSP po le cił za dys po no wać si ły
i środ ki cen tral ne go od wo du ope ra cyj ne go:
� ze Szko ły Aspi ran tów PSP w Po zna niu 
(39 stra ża ków PSP),
� ze Szko ły Aspi ran tów PSP w Kra ko wie 
(42 stra ża ków PSP),
� Kom pa nię Ga śni czą „War mia” wraz z plu -
to nem lo gi stycz nym (31 za stę pów, 89 stra -
ża ków PSP) z woj. war miń sko -ma zur skie go,
� Kom pa nię Ga śni czą „He we liusz” (22 za -
stę py, 75 ra tow ni ków),
� ba ta lio no wy sa mo chód do wo dze nia
i łącz no ści z KW PSP w Po zna niu,
� ze spół ope ra to rów z dro nem z KW PSP
w Olsz ty nie,
� dwie am fi bie z wo je wódz twa łódz kie go
i ma ło pol skie go.

Ko or dy na cję udzia łu sił i środ ków spo -
za wo je wódz twa pod la skie go, w tym cen -
tral ne go od wo du ope ra cyj ne go, ob ję ło
Sta no wi sko Kie ro wa nia Ko men dan ta Głów -
ne go PSP. 

23 kwiet nia ko men dant głów ny PSP 
za dys po no wał gru pę ope ra cyj ną KG PSP,
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któ ra roz po czę ła pra cę przed 9.00. W klu czo -
wym mo men cie ga sze nia po ża ru dzia ła ło
na miej scu nie mal 500 stra ża ków. Z po wie -
trza zrzu ty wo dy wy ko ny wa ło sześć sa mo lo -
tów Dro ma der i dwa śmi głow ce ga śni cze
z La sów Pań stwo wych. Lo ty ob ser wa cyj ne
pro wa dził śmi gło wiec Stra ży Gra nicz nej,

a dwa po li cyj ne śmi głow ce ko or dy no wa ły
zrzu ty wo dy. W dzia ła niach wy ko rzy sty wa -
no rów nież dro ny bę dą ce w dys po zy cji PSP
i pła to wiec WOT. 

Ko lej ne do by dzia łań to cięż ka ro ta cyj -
na pra ca stra ża ków, na wet no cą. Dzia ła nia
pro wa dzo ne na wszyst kich od cin kach bo -

jo wych po le ga ły na do ga sza niu po go rze -
lisk i po ja wia ją cych się za rze wi ognia.
W związ ku ze skraj nie trud ny mi wa run ka -
mi te re no wy mi, zwią za ny mi z wy stę po wa -
niem te re nów ba gien nych oraz cie ków
wod nych, do prze miesz cza nia sił i środ ków
uży wa ne by ły am fi bie oraz wszę do ła zy.
Na po szcze gól nych od cin kach zbu do wa no
ma gi stra le wod ne, by uspraw nić pro ces ga -
sze nia. Utwo rzo no też lot ni sko po lo we, co
przy spie szy ło tan ko wa nie ga śni czych stat -
ków po wietrz nych.

26 kwiet nia oko ło 17.00 ak cja zo sta ła za -
koń czo na, a te ren prze ka za ny wła dzom Bie -
brzań skie go Par ku Na ro do we go. Zgod nie
z da ny mi ob ra zo wa nia sa te li tar ne go po -
wierzch nia ob sza ru ob ję te go po ża rem wy -
nio sła 5280 ha. W dzia ła nia ga śni cze by ło
za an ga żo wa nych 56 za stę pów stra ży po żar -
nej, 326 ra tow ni ków i 50 żoł nie rzy Wojsk
Obro ny Te ry to rial nej. 

Ogrom po mo cy
Ak cja sta no wi ła wiel kie wy zwa nie ope-

ra cyj ne na po zio mie stra te gicz nym. Istot ne
by ło tak że spraw ne za bez pie cze nie lo gi -
stycz ne, a przede wszyst kim bar dzo do bra
współ pra ca wie lu służb, in sty tu cji i lo kal nej
spo łecz no ści. Wspar ciem po za Po li cją i Stra -
żą Gra nicz ną słu ży li żoł nie rze WOT i wojsk in -
ży nie ryj nych. By ła to tak że cięż ka pra ca dla
pra cow ni ków Par ku, a nie oce nio na oka za ła
się życz li wość miesz kań ców oko li cy Bie -
brzań skie go Par ku Na ro do we go.

Miesz kań cy wie lu miast Pol ski wspar li
stra ża ków wal czą cych z ogniem w Bie brzań -
skim Par ku Na ro do wym. Do mun du ro wych
tra fia ła wo da, pro wiant i le ki. Miesz kań cy
oko licz nych miej sco wo ści udo stęp nia li wo -
zy te re no we, qu ady, cią gni ki rol ni cze, by
moż na by ło trans por to wać sprzęt, je dze nie,
le ki i sa mych stra ża ków na ba gna, gdzie
trwa ła wal ka z ogrom nym ży wio łem. 

Post scrip tum
Nie ste ty, ludz ka bez myśl ność nie zna gra -

nic. Naj pierw przez wy pa la nie traw do szło
do po ża ru w Bie brzań skim Par ku Na ro do -
wym. A pod czas ak cji śmi głow ca je go za ło -
ga zo sta ła ośle pio na la se rem przez miesz-
kań ców po bli skiej miej sco wo ści. Spra wa zo -
sta ła zgło szo na do Pol skiej Agen cji Że glu gi
Po wietrz nej.

Dy rek tor BPN wy zna czył na gro dę za
wska za nie oso by, któ ra przy czy ni ła się
do po wsta nia po ża ru w Bie brzań skim Par ku
Na ro do wym.
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ak twier dzi pre zes Sto wa rzy sze nia
Prze wod ni ków Czar no byl skich Ja ro -
sław Je me lia nen ko, wy wo ła na trwa-

ją cy mi od 4 kwiet nia po ża ra mi sy tu acja
w czar no byl skiej Zo nie jest kry tycz na. 
„Jak dla mnie, są dwie opcje: al bo do rzą du
nie do cie ra ją in for ma cje o praw dzi wej sy tu -
acji, al bo wy brał on po li ty kę prze mil cza nia”,
na pi sał [1]. 

Po ża ry we wnątrz i w po bli żu Stre fy Wy -
klu cze nia i Przy mu so we go Prze sie dle nia nie
są ni czym nad zwy czaj nym. W la tach 1993-
-2018 wy bu chło tam 1566 po ża rów, za zwy -
czaj jed nak by ły szyb ko ga szo ne. Tym ra zem,
jak do no szą wła dze, ze wzglę du na wa run ki
at mos fe rycz ne po żar do tarł na le wy brzeg
rze ki Pry peć i osta tecz nie bez po śred nio
do te re nu elek trow ni. Ob jął ty sią ce hek ta -
rów w ob wo dzie ży to mier skim i ki jow skim
i po chło nął 30% atrak cji tu ry stycz nych: 
daw ne wio ski oraz Czer wo ny Las. 

Po cząt ki
Pań stwo wa Służ ba Ukra iny ds. Sy tu acji

Nad zwy czaj nych (EMERCOM), któ ra za pew -
nia re ali za cję po li ty ki pań stwa w dzie dzi nie
m.in. obro ny cy wil nej, re ago wa nia kry zy so -
we go, dzia ła nia służb ra tow ni czych i stra ży
po żar nej, otrzy ma ła 4 kwiet nia in for ma cję,
że na za chod nim te re nie Stre fy Wy klu cze nia
i Stre fy Przy mu so we go Wy sie dle nia, w po -
bli żu le śnic twa ko tow skie go, wy buchł po żar.
Wkrót ce do wódz two ope ra cyj ne za zna czy -
ło, że ist nie je kil ka ognisk po ża ru, nie po wią -
za nych ze so bą pod wzglę dem te ry to rium
ani pod wzglę dem cza su. 

Od 6 kwiet nia w Stre fie Wy klu cze nia
i Stre fie Przy mu so we go Wy sie dle nia trwa ły
dzia ła nia [2] ma ją ce na ce lu wy eli mi no wa -

nie już dwóch po ża rów o znacz nym za się gu.
Pierw szy to po żar mię dzy wsia mi Wo ło dy -
my riw ką i Żowt ne we na po wierzch ni oko -
ło 20 ha. W ga sze nie za an ga żo wa ne by ły
124 oso by i 28 jed no stek sprzę tu, w tym 
dwa sa mo lo ty po żar ni cze An -32P i śmi gło -
wiec Mi -8 przy sto so wa ny do prze no sze nia
spe cjal nych zbior ni ków ga śni czych. Wy ko -
na no 42 zrzu ty wo dy (174 t) – 27 zrzu tów
z Mi -8, a 15 z sa mo lo tów An -32P. 

Dru gi po żar, nie da le ko wsi Ro go wi ca
w le śnic twie ko tow skim, ob jął oko ło 5 ha.
W je go ga sze niu uczest ni czy ło 14 osób
i czte ry jed nost ki sprzę tu. Oko ło 20.45 zo stał
zlo ka li zo wa ny.

Tło pro mie nio wa nia w Ki jo wie i ob wo -
dzie ki jow skim we dług ofi cjal nych in for ma -
cji mie ści ło się w nor mal nych gra ni cach i nie
prze kra cza ło na tu ral nych war to ści tła (Ki -
jów – 0,013 mR/h, ob wód ki jow ski – w gra -
ni cach 0,011 mR/h z do pusz czal nym tłem
0,05 mR/h). W Stre fie Wy klu cze nia i Przy mu -
so we go Prze sie dle nia po zio my pro mie nio -
wa nia gam ma nie ule gły zmia nie (Czar -
no byl – 0,2 mR/h na po zio mie kon tro l nym
do 0,55 mR/h).

In for ma cje o opa no wa niu sy tu acji oka-
za ły się ilu zo rycz ne, bo 7 kwiet nia po ża ry 
za ję ły 35 ha.

Kwie cień ple cień
9 kwiet nia sy tu acja za czę ła wy glą dać

groź nie. Ogień do szedł do Czy sto ha liw ki,
a więc na ob szar le śnic twa znaj du ją ce go się
naj bli żej elek trow ni ją dro wej w Czar no by lu.
W kon se kwen cji po ja wi ły się więc gło sy o za -
gro że niu pły ną cym z roz prze strze nia nia się
po ża ru w po bli że skła do wi ska od pa dów ra -
dio ak tyw nych i mia sta Pry peć. Ro syj scy eko -

lo dzy wy szli z przy pusz cze niem, że stan rze -
czy jest „znacz nie gor szy, niż są dzą ukra iń -
skie wła dze”, po wo łu jąc się na zdję cia sa-
te li tar ne NASA. Mi ło śni cy eks tre mal nej tu ry -
sty ki za czę li na to miast gło śno wy ra żać swo -
ją tro skę o po pu lar ne obiek ty: mia stecz ko
Czar no byl -2 i sta cję ra da ro wą Du ga. 

Po wszech ne oba wy zo sta ły uspokojo-
ne przez ulew ne desz cze, dzię ki któ rym
14 kwiet nia uzna no po żar za prak tycz nie
uga szo ny. By ło to na der po chop ne przy -
pusz cze nie, 16 kwiet nia bo wiem, kie dy
po sro giej ule wie sy tu acja zda wa ła się nor -
ma li zo wać, do szło do po ża ru su chej tra wy
i ściół ki le śnej w ob wo dzie ży to mier skim.
Ogień prze niósł się na tor fo wi ska, co wy wo -
ła ło ko lej ną fa lę obaw i dzia łań ga śni -
czych. 17 kwiet nia od godz. 7.00 w Stre fie
Wy klu cze nia i Przy mu so we go Prze sie dle nia
na dal do ko ny wa no zrzu tów wo dy na ob sza -
ry, w któ rych tli ły się pnie, reszt ki drew na,
ścię te su che drze wa, a tak że tor fo wi ska. Pra -
co wa no nad lo ka li za cją ognisk po ża ru w le -
śnic twie ko ro godz kim, di tiat kow skim, pa ri -
szew skim i de ni so wic kim. Do wia do mo ści
pu blicz nej po da no, że nie ma za gro żeń dla
tzw. in fra struk tu ry kry tycz nej w Zo nie,
a więc obiek tów ta kich jak sar ko fag czy
kom pleks prze my sło wy Wek tor. 

Osta tecz nie w ga sze nie po ża rów w ob -
wo dzie ży to mier skim za an ga żo wa no 1055
stra ża ków, 100 po jaz dów ga śni czych i dwa
sa mo lo ty. W ob wo dzie ki jow skim by ło to
od po wied nio po nad 1300 stra ża ków, nie -
mal 300 po jaz dów i trzy sa mo lo ty. 

W od po wie dzi na oba wy do ty czą ce pro -
mie nio wa nia ra dio ak tyw ne go do wia do mo -
ści pu blicz nej po da no, że tło pro mie nio -
wa nia w Ki jo wie i re gio nie Ki jo wa wciąż mie -
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ALEK SAN DRA RA DLAK Pro duk cja 
ra dio ak tyw ne go py łu

Pożar w pobliżu czarnobylskiej elektrowni okazał się
nieprzewidywalny, rozprzestrzeniał się z podmuchami wiatru i dotarł

bezpośrednio na obszar Zony. Czy są powody do obaw?

J



ści się w gra ni cach nor my i nie prze kra cza na-
tu ral nych war to ści tła (Ki jów – 0,012 mR/h,
re gion Ki jów – w gra ni cach 0,011 mR/h,
Czar no byl – 0,023 mR/h).

Sier giej Ka łasz nik, no wy szef Pań stwo wej
Agen cji Ukra iny ds. Za rzą dza nia Stre fą Wy -
klu cze nia, pod czas brie fin gu, któ ry od był
się 24 kwiet nia, po twier dził, że nie do szło
do uszko dze nia elek trow ni, prze cho wal ni -
ków ani za kła dów prze twa rza nia od pa dów
pro mie nio twór czych.

Stra ty
Bez wzglę du na war to ści pro mie nio wa -

nia za nie czysz cze nie po wie trza w Ki jo wie
osią gnę ło po zio my nie bez piecz ne dla zdro -
wia, sta wia jąc sto li cę Ukra iny na pierw szym
miej scu świa to wej sta ty sty ki. Spo wi te dy -
mem ki jow skie uli ce przez kil ka dni pach -
nia ły spa le ni zną i wy glą da ły dość ma ka -
brycz nie, jed nak we dług mi ni stra ochro ny
zdro wia Mak sy ma Ste pa no wa oraz ki jow -
skie go za rzą du ds. eko lo gii i za so bów na tu -
ral nych by ło to efek tem nie ty le po ża rów
Stre fy Wy klu cze nia oraz oko licz nych la sów,
łąk i tor fo wisk, co zbie giem oko licz no ści:
smo giem po wsta łym w wy ni ku pa le nia
śmie ci przez oby wa te li, bez śnież ną zi mą,
a wraz z nią po wietrz ną ero zją grun tów
i spad kiem po zio mu wód grun to wych oraz
pół noc no -za chod nim wia trem, któ ry ni cze -
go nie wy wie wał. Mer ukra iń skiej sto li cy Wi -
ta lij Klicz ko przy znał jed nak, że za dy mie nie
w Ki jo wie spo wo do wa ne jest mię dzy in ny -
mi po ża ra mi, po wta rza jąc jed no cze śnie, że
za gro że niem ra dia cyj nym nie na le ży się
mar twić. Mi ni ster zdro wia Mak sym Ste pa -
nov po ra dził miesz kań com sto li cy, aby po -
zo sta li w do mu w go dzi nach po ran nych,
szcze gól nie je śli ma ją pro ble my z od dy cha -
niem lub ser cem. Jak wszy scy za zna czył

przy tym, że ostrze że nie wy ni ka z fak tu, iż
po wie trze za wie ra pro duk ty ubocz ne po ża -
ru, a nie pro mie nio wa nie.

W przy krych oko licz no ściach pa le nia
śmie ci oraz ero zji grun tów po ja wi ły się fi -
zycz ne stra ty zwią za ne ści śle, nie od łącz nie
i bez po śred nio z po ża ra mi. – Stra ci li śmy 
jed ną trze cią obiek tów pod wzglę dem ilo ści,
ale nie są one naj waż niej sze w Czar no by lu
pod wzglę dem ja ko ści – mó wi Sier giej Mir nyj,
dy rek tor ds. ba dań i roz wo ju w biu rze tu ry -
stycz nym Cher no byl To ur. Naj więk sza stra ta
dla tu ry sty ki to znisz cze nie drew nia nych do -
mów w le sie skła da ją cych się na by ły ra -
dziec ki ośro dek pio nier ski Izum rud no je,
w któ rym miesz ka li tak że li kwi da to rzy skut -
ków ka ta stro fy z 1986 r. Do nie daw na wciąż
wi sia ły tam na ścia nach zdję cia z cza sów 
ra dziec kich. 

Po za kwe stia mi hi sto rycz no -sen ty men -
tal ny mi po żar nie wy warł więk sze go wpły -
wu na ży cie lu dzi, po nie waż pło ną ce te re ny
są w du żej mie rze wy sie dlo ne (oso by miesz -
ka ją ce w miej sco wo ści Po les sko je w Stre fie
Wy klu cze nia ewa ku owa no 11 kwiet nia),
a dzia łal ność prze my sło wa nie od by wa się
tam od 20 lat. Naj więk sze szko dy spo wo do -
wa ne nie daw ny mi po ża ra mi po nio sła przy -
ro da, któ ra prze ję ła ob sza ry po rzu co ne
przez lu dzi po ma so wej ewa ku acji w pro -
mie niu 30 km wo kół elek trow ni. Przez ostat -
nie de ka dy eks plo do wa ła bo wiem no wym
ży ciem. Niedź wie dzie, ry sie, li sy, a na wet za -
gro żo ne wy gi nię ciem ko nie Prze wal skie go
osie dla ły się w la sach i na in nych ob sza rach
w więk szo ści po zba wio nych lu dzi. – Ko nie
ucie kły przed po ża ra mi, ale w tym mo men cie
nie moż na oce nić praw dzi wej ska li szkód
w eko sys te mie – mó wi Ostap Se me rak, by ły
mi ni ster eko lo gii. Je go sło wa po twier dza
szef czar no byl skich prze wod ni ków Ja ro sław

Je me lia nen ko, któ ry wy ra ził przy pusz cze nie,
że uwol nio ne z zie mi izo to py wraz opa da mi
do sta ną się do wód grun to wych lub roz wia -
ne zo sta ną przez sil ny wiatr do rze ki Pry peć,
przez Dniepr, pły nąc aż do Mo rza Czar ne go.

Alek sandr Ga łusz czen ko, dy rek tor Czar -
no byl skie go Ra dia cyj no -Eko lo gicz ne go Re -
zer wa tu Bios fe ry, osza co wał 24 kwiet nia
(ba zu jąc na da nych z 10 kwiet nia), że po ża -
ry do tknę ły 11,5 tys. ha w po łu dnio wo -za -
chod niej czę ści re zer wa tu. Mó wi się jed nak,
że ob szar po ża ru mo że obej mo wać aż
60 tys. ha – tę licz bę po dał w me diach spo -
łecz no ścio wych Ihor Kry wo sze jew, de pu -
towa ny Ra dy Naj wyż szej Ukra iny z ra mie-
nia par tii Słu ga Na ro du, któ ry w czwar tek
23 kwiet nia wi zy to wał Zo nę. 

Wpływ na Pol skę?
Je gor Fir sow, szef ukra iń skiej służ by kon -

tro li eko lo gicz nej, po ka zał w In ter ne cie 
na gra nie przed sta wia ją ce licz nik Ge ige ra
przy po ża rze z od czy tem 2,3 mi kro si wer ta
na go dzi nę. Nor mal ny od czyt w tym ob sza -
rze wy no si 0,14 μSv/h. Szes na sto krot ne
prze kro cze nie nor my, o któ rym wnet po in -
for mo wał bry tyj ski Gu ar dian oraz in ne 
świa to we me dia, wy wo ła ło ogól ne za nie po -
ko je nie, w na stęp nych dniach pań stwo we
kon tro le wy ka za ły jed nak, że wszyst ko wró -
ci ło do nor my. 

Pol ska Pań stwo wa Agen cja Ato mi sty ki
(PAA) w oświad cze niu z 14 kwiet nia za pew -
nia ła, że po zo sta je w kon tak cie ze stro ną
ukra iń ską oraz na bie żą co mo ni to ru je sy tu -
ację ra dia cyj ną za po śred nic twem sie ci sta -
cji roz miesz czo nych na te re nie ca łe go kra ju.
Po zio my ska żeń pro mie nio twór czych po -
wie trza wy ni ka ją ce z po ża rów la sów w oto -
cze niu Czar no byl skiej Elek trow ni Ją dro wej
nie wy ma ga ją po dej mo wa nia żad nych do -
dat ko wych dzia łań na te ry to rium Rze czy -
po spo li tej Pol skiej. Mi ni ster stwo Kli ma tu
w ślad za PAA in for mu je, że sy tu acja ra dia -
cyj na na te re nie Pol ski po zo sta je w nor mie
i nie ma za gro że nia dla zdro wia i ży cia
miesz kań ców Pol ski, a służ by nad zo ro wa ne
przez mi ni stra kli ma tu na bie żą co mo ni to ru -
ją sytu ację po przez 60 sta cji po mia ro wych.
Na ro do we Cen trum Ba dań Ją dro wych w ko -
mu ni ka cie z 17 kwiet nia zde men to wa ło in -
for ma cję o rze ko mym za gro że niu ra dia-
cyj nym wy kry tym w Świer ku. 

Przy czy ny
Jak już wie my, Ukra ina mia ła wy jąt ko wo

cie płą i bez śnież ną zi mę, któ ra wy su szy ła
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ściół kę le śną, a na stęp nie su chą i wietrz ną
wio snę, któ ra sprzy ja ła roz prze strze nia niu
się pło mie ni. – A po tem by ła kwa ran tan -
na i lu dzie za czę li wa rio wać, stąd ska la pod -
pa le nia – mó wił Sier giej Mir nyj (i wszyst ko
sta ło się ja sne).

13 stycz nia Pań stwo wa Agen cja Stre fy
Wy klu cze nia po da ła do wia do mo ści, że zi -
den ty fi ko wa no jed ne go z pod pa la czy. Mło -
dy czło wiek ze znał, że spa lił dzi ką tra wę
w po bli żu kil ku opusz czo nych lo kal nych go -
spo darstw dla za ba wy. Wciąż jed nak po szu -
ki wa ni są in ni po dej rza ni.

Jak twier dzi Ka te ry na Paw ło wa, nie daw -
no jesz cze peł nią ca obo wiąz ki sze fo wej za -
rzą du Zo ny, Stre fa w Czar no by lu nie by ła
go to wa na po żar na du żą ska lę, a pro blem
przez ostat nie 10 lat był ten sam: zbyt gę sty
las, po zba wio ny pa sów prze ciw po ża ro wych.
W swo jej wy po wie dzi z 10 kwiet nia przy zna -
ła, że ogni ska po ża ru znaj du ją się w miej -
scach, do któ rych nie ma do stę pu, a co
za tym idzie – nie ma moż li wo ści spro wa dze -
nia po jaz dów. 

Sier giej Ka łasz nik za zna czył 24 kwiet nia,
że po pra wić na le ży szyb kość re ak cji służb
od po wie dzial nych za bez pie czeń stwo po ża -
ro we i że ko niecz ne jest sto so wa nie no wo -
cze snych tech no lo gii, tj. dro nów i ka mer
ter mo wi zyj nych.

Wpływ na usta wo daw stwo 
13 kwiet nia pre zy dent Ukra iny Wo ło dy -

myr Ze łen ski za in te re so wał się po ża rem
w Stre fie Wy klu cze nia, a rząd prze zna czył
44,86 mln UAH z fun du szu re zer wo we go
na pra ce li kwi da cyj ne. Dzień póź niej Ra da
Naj wyż sza Ukra iny przy ję ła pro jekt usta wy
nr 2339 do ty czą cej zmian w kwe stiach
ochro ny śro do wi ska, któ ra prze wi du je zna-
cz ny wzrost wy so ko ści grzy wien za za nie -
czysz cze nie po wie trza, za znisz cze nie lub
uszko dze nie flo ry, na ru sze nie wy mo gów
bez pie czeń stwa po ża ro we go w la sach oraz
nie do zwo lo ne spa la nie su chej ro ślin no ści
lub jej po zo sta ło ści.

Po nad to mi ni ster spraw we wnętrz nych
Ukra iny Ar sen Awa kow po in for mo wał w me -
diach spo łecz no ścio wych o roz po czę ciu
„ope ra cji an ty dy wer syj nej” w stre fie li kwi da -
cji po ża rów la sów w po bli żu Czar no byl skiej
Elek trow ni Ją dro wej. W ak cję za an ga żo wa no
Gwar dię Na ro do wą Ukra iny, któ ra ma pa tro -
lo wać te ren z po mo cą dro nów aby poj mać
tych, któ rzy – uży wa jąc słów Awa ko wa –
„chcą przy kryć swo je brud ne czy ny ogniem”.
Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych po wo ła -

ło tak że gru pę, któ ra pro wa dzi ła bę dzie do -
cho dze nie w spra wie pod pa leń la sów w po -
bli żu Czar no by la i Pry pe ci.

Wi ce mi ni ster spraw we wnętrz nych Ukra -
iny An ton He rasz czen ko do dał od sie bie, że
ko niecz ne jest wy ko rzy sta nie no wo cze -
snych tech no lo gii ochro ny la sów, a więc
bez za ło go wych stat ków po wietrz nych wy -
po sa żo nych w ka me ry na pod czer wień,
a tak że roz miesz czo nych w le sie wi de ore je -
stra to rów, aby ła twiej by ło usta lić, kto wjeż -
dża na te ren la su. He rasz czen ko za zna czył
rów nież, że na le ży od no wić pa sy prze ciw po -
ża ro we. We dług Paw ło wej opra co wa nie te -
go ro dza ju in fra struk tu ry prze ciw po ża ro wej
po trwa kil ka lat, ale dziś na le ży pod jąć prio -
ry te to we dzia ła nia, po nie waż nad cho dzi se -
zon nie bez piecz ne go upa łu. 

Za koń cze nie
W związ ku z oba wa mi pły ną cy mi z cał -

kiem świe że go do świad cze nia hi sto rycz -
nego oraz z rze ko my mi do nie sie nia mi
stra ża ków o li mi to wa niu pa li wa, bra ku do -
stę pu do wo dy pit nej, złych wa run kach 
noc le go wych i bra ku my dła roz le gły się kry -
tycz ne gło sy do ty czą ce wa run ków pra cy
służb ra tun ko wych za an ga żo wa nych w ga -
sze nie kwiet nio wych po ża rów. W od po wie -
dzi po ja wi ło się oświad cze nie EMERCOM
Ukra iny z 22 kwiet nia, w któ rym za pew nia
się, że stra ża cy otrzy mu ją re gu lar ne po sił ki,
wo dę oraz środ ki sa ni tar ne. Ja ko do wód ta -
kie go sta nu rze czy na rzą do wej stro nie in -
ter ne to wej za miesz czo no film, na któ rym
po dzi wiać moż na świe żo po ście lo ne pry cze
w na mio tach, po lo we prysz ni ce, a tak że ra -
cje żyw no ścio we stra ża ków, a czuj ne oko
wy ła pie na nim ta kie sma ko ły ki, jak owsian -
ka, pie ro gi, fla ki, owo ce, wa rzy wa, jaj ka,
chleb oraz peł no praw ną ka nap kę (tę ostat -
nią w zwol nio nym tem pie, aby nikt nie miał

wąt pli wo ści) [3]. 
Prze pro wa dzo ne wśród stra ża ków i ra -

tow ni ków te sty nie wy kry ły u nich pod wyż -
szo nej war to ści izo to pu ce zu 137.

We dług ko mu ni ka tu Pań stwo wej Służ by
Ra tun ko wej z 25 kwiet nia po ża ry w la sach
re jo nu owruc kie go w ob wo dzie ży to mier -
skim zo sta ły zlo ka li zo wa ne. Pań stwo wa
Służ ba Ra tun ko wa współ pra cu je obec nie
z pra cow ni ka mi le śnic twa przy do ga sza niu
ognisk tle nia się ściół ki le śnej, tra wy, pni
i drzew w le śnic twach wy stu po wic kim i sło -
we czan skim. Po nad to stra ża cy wal czą z og-
niem w czar no byl skiej Stre fie Wy klu cze nia
w ce lu do ga sze nia dwóch ognisk tle nia się
drzew i tor fo wisk. 

Tym cza sem pre zy dent Bia ło ru si Alek -
sandr Łu ka szen ka, jak in for mu je je go służ -
bo wa pra sa, w ra mach pań stwo we go su bo-
t ni ka 25 kwiet nia po sa dził drze wa na te re nie
Pry pec kie go Par ku Na ro do we go. Po zo sta je
mieć na dzie ję, że w naj bliż szym cza sie wa -
run ki at mos fe rycz ne bę dą sprzy ja ły ak cji 
lo ka li zo wa nia ostat nich ognisk po ża rów
na Ukra inie, a Bia ło ruś – któ rej te re ny w po -
dob nym stop niu, jak te re ny Ukra iny ucier -
pia ły pod czas ka ta stro fy w 1986 r. –
po zo sta nie nie tknię ta przez ogień. Rów nież
dla na sze go do bra. 

Aleksandra Radlak jest tłumaczkà
z angielskiego i rosyjskiego, autorkà

powieÊci, opowiadaƒ i felietonów

Przy pi sy
[1] https://www. fa ce bo ok. com/yaro slav. cher no byl to -
ur/posts/1872625946205833 [do stęp: 27.04.2020].
[2] https://kv. dsns. gov. ua/ua/Nadzvi chay ni -podiyi/34158.
html [do stęp: 27.04.2020].
[3] https://www. dsns. gov. ua/ua/Ostan ni -no vi ni/107592.
html [do stęp: 27.04.2020].

Li te ra tu ra do stęp na u au tor ki

/ 2020 MAJ 27

Sar ko fag nad re ak to rem 4 w elek trow ni ją dro wej w Czar no by lu, 13 paź dzier ni ka 2017 r.

fo
t. 

Ti
m

 P
or

 te
r, 

W
i k

i p
e d

ia
 (C

C
 B

Y
4.

0)



a do tych czas po ja wia ją ce się za gro -
że nia (np. opa rze nie, uraz, eks po -
zy cja na tle nek wę gla, dym, pa ry,

za ka że nie HCV, HIV) ra tow ni cy by li w peł ni
przy go to wa ni dzię ki opra co wa nym pro ce du -
rom po stę po wa nia i za bez pie cze nia. Ko ro na -
wi rus to no we nie bez pie czeń stwo – w wal ce
z nim po ma ga ją zna ne już me to dy i środ ki
ochron ne, jed nak wy ma ga to cza so wej zmia -
ny w funk cjo no wa niu nie tyl ko służb ra tun -
ko wych, ale tak że ca łe go spo łe czeń stwa,
go spo dar ki, in sty tu cji pań stwo wych, firm.

W cza sie roz wo ju epi de mii w Pol sce wie -
le z nich mu sia ło wy pra co wać i wdro żyć no -
we pro ce du ry po stę po wa nia za bez piecza-
ją ce pra cow ni ków. W pla ców kach ochro ny
zdro wia pa cjent przy wej ściu wy peł nia spe -
cjal ną an kie tę wstęp nej kwa li fi ka cji w związ -
ku z epi de mią i oświad cze nie o bra ku
ob ja wów cho ro bo wych, kon tak tu z za ka żo -
nym i po dró ży lub po wro tu z za gra ni cy z re -
jo nu za gro żo ne go. Do dat ko we pro ce du ry
wy dłu ża ją czas ocze ki wa nia na po moc me -
dycz ną, jed nak są nie zbęd ne w ce lu ogra ni -
cze nia sze rze nia się wi ru sa SARS-CoV-2.

No we, wcze śniej rzad ko sto so wa ne roz -
wią za nia wpro wa dzi ło też wie le ko mend
PSP. Oto kil ka przy kła dów:
� za in sta lo wa nie do zow ni ków z pły nem
de zyn fek cyj nym przy wej ściu do bu dyn ków,
� pra ca zdal na, 
� po miar tem pe ra tu ry funk cjo na riu szy
i osób wcho dzą cych do bu dyn ków,
� de zyn fek cja kla mek i po rę czy kil ka ra zy
dzien nie,
� de zyn fek cja po miesz czeń i sprzę tu, 
� de zyn fek cja po jaz dów ra tow ni czych
po za koń czo nych dzia ła niach. 

Do dat ko wych czyn no ści jest za pew ne wię -

cej i za le żą od moż li wo ści fi nan so wych, ka -
dro wych i sprzę to wych da nej jed nost ki. Do tej
po ry w KSRG kwe stie de zyn fek cji sprzę tu
po kon tak cie z ma te ria łem po ten cjal nie in fek -
cyj nym za wie ra ły się w za łącz ni ku nr 6 do
„Za sad or ga ni za cji ra tow nic twa me dycz ne go”.
Za łącz nik nr 5 po da wał zaś ra mo wą pro ce du -
rę po stę po wa nia po eks po zycyj ne go z ma te -
ria łem bio lo gicz nie nie bez piecz nym. Jed nak
ża den z tych do ku men tów nie do ty czy bez po -
śred nio pan de mii ko ro na wi ru sa. Pro ce du ry
i stan dar dy po wsta ją na bie żą co i oka że się do -
pie ro, któ re roz wią za nia są sku tecz ne. 

De zyn fek cja
Obec nie w po wszech nym uży ciu są urzą -

dze nia, pre pa ra ty i tech ni ki de zyn fek cji, któ -
re wcze śniej ko ja rzy ły się tyl ko z pla ców ka mi
ochro ny zdro wia. Wy ko rzy sta nie ozo na to ra
(fot. 1), fu mi ga to ra (fot. 2), lamp UV (fot. 3),
de zyn fek cja po wierzch ni środ ka mi na ba zie
al ko ho lu, sto so wa nie pod czas in ter wen cji
kom bi ne zo nów ochron nych, sprzę tu ochra -
nia ją ce go twarz i dro gi od de cho we (fot. 4)
to dzia ła nia, któ re ma ją za po bie gać ewen tu -
al nej trans mi sji wi ru sa i ogra ni czać ją. Są one
istot ne, za po bie ga ją roz prze strze nia niu się
pa to ge nu. Wy stą pie nie ob ja wów wska zu ją -
cych na za ka że nie cho ciaż u jed nej oso by ze
zmia ny służ bo wej skut ku je kwa ran tan ną ca -
łej zmia ny. Od su nię cie od dzia łań kil ku na stu
funk cjo na riu szy to do dat ko we trud no ści
w za pew nie niu ob sa dy do za bez pie cze nia
re jo nu ope ra cyj ne go w ko lej nych dniach. 

Za bez pie cze nie ra tow ni ków
pod czas wy jaz dów
Za bez pie cze nie oso bi ste ra tow ni ków

PSP zgod nie z re ko men da cją Pań stwo wej

In spek cji Sa ni tar nej MSWiA oraz Świa to wej
Or ga ni za cji Zdro wia (WHO) sta no wią środ ki
ochro ny oso bi stej (ang. per so nal pro tec ti ve
equ ip ment): kom bi ne zon ochron ny ka te go -
rii III (typ 3B lub 4B), go gle, oku la ry ochron -
ne, ma secz ki ty pu FFP2 (ang. fil te ring fa ce
pie ce) lub FFP3 (fot. 4), rę ka wi ce ni try lo we,
w przy pad kach szcze gól nych ma ska peł no -
twa rzo wa z fil tro po chła nia czem.

Stan dar dem za bez pie cze nia pod czas
dzia łań o pod wyż szo nym ry zy ku po wi nien
być kom bi ne zon, któ ry wcho dzi w skład in -
dy wi du al ne go pa kie tu ochro ny bio lo gicz nej
(IPOB). Jest on wy ko na ny z wy trzy ma łe go,
cien kie go i wy god ne go w no sze niu ma te ria -
łu, za pew nia ją ce go względ nie do bre wa run -
ki ter micz ne – z la mi no wa nej fo lii po li pro-
py le no wej, za cho wu je trwa łość, szczel ność,
ma wszech stron ne za sto so wa nie. Po zwa la
na bez piecz ne po ru sza nie się w te re nie ska -
żo nym. Dłuż sze prze by wa nie w nim po wo -
du je pe wien dys kom fort i po mi mo swo jej
lek ko ści za czy na być nie wy god ny, szcze gól -
nie je śli roz miar nie zo stał do brze do bra ny
(zwy kle do stęp ne są roz mia ry od S dla wzro -
stu 162 cm do XXXL dla wzro stu 202 cm).
Oczy wi ście ofer ta roz mia rów jest za leż -
na od pro du cen ta, mo gą wy stę po wać mię -
dzy ni mi nie znacz ne róż ni ce. W każ dym
no wym ze sta wie znaj du je się in struk cja użyt -
ko wa nia z po da ny mi roz mia ra mi i za sa dą ich
do bo ru [4]. 

Kom bi ne zo ny za bez pie cza ją ce przed
kon tak tem z ko ro na wi ru sem po win ny mieć
stan dard 4B lub wyż szy sto pień ochro ny 3B
(zwięk szo na trwa łość na uszko dze nia me -
cha nicz ne). Ma to zna cze nie, bio rąc pod
uwa gę sze ro kie spek trum dzia łań, któ re wy -
ko nu ją pod mio ty KSRG oraz po ten cjal ny
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ŁU KASZ DU DZI¡ SKI Jak chro niç
ra tow ni ka

Epidemia wirusa SARS-CoV-2* to dodatkowe zagrożenie dla zdrowia
i życia strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Jakie środki przedsięwzięto, by zapobiec zakażeniom?

N



czas prze by wa nia w kom bi ne zo nie przy
dłuż szych dzia ła niach. 

Zgod nie z in for ma cja mi po twier dzo ny mi
przez WHO wi rus roz prze strze nia się głów -
nie dro gą kro pel ko wą (przez kro pel ki wy -
do by wa ją ce się z ukła du od de cho we go
pod czas kasz lu, kich nię cia, od dy cha nia, 
roz mo wy). Czę sto do za ra że nia do cho dzi
przy kon tak cie z oso bą, u któ rej cho ro ba
prze bie ga bez ob ja wo wo lub ob ja wy są ską -
pe i nic nie wska zu je na za gro że nie. Ry zy ko
za ka że nia zmniej sza się dzię ki sto so wa niu
środ ków ochro ny oso bi stej w po sta ci kom -

bi ne zo nu, rę ka wic ochron nych i oku la -
rów/przy łbi cy oraz ma sek ochro ny dróg od -
de cho wych po zio mu P2/P3. 

Na le ży pa mię tać, że za po trze bo wa nie
na środ ki ochro ny oso bi stej dla służb ra tun ko -
wych jest bar dzo du że, a za so by ogra ni czo ne.
Dla te go pod czas dzia łań na le ży je sto so wać
roz waż nie i za pla no wać po ziom za bez pie cze -
nia od po wied ni dla da ne go ra tow ni ka. 

Po za ło że niu kom bi ne zon po wi nien być
do szczel nio ny, za pię ty na za mek bły ska wicz -
ny; przy kap tu rze, rę ka wach i no gaw kach
po win ny znaj do wać się za pię cia z ela stycz -

nych opa sek. Je śli da ny mo del ich nie ma,
frag men ty ubio ru mo że my do szczel nić
srebr ną ta śmą kle ją cą (na praw czą). Środ ki
ochro ny dróg od de cho wych na kła da my ja -
ko ostat nie, po za koń cze niu dzia łań zdej mu -
je my je rów nież na koń cu.

Aby sprzęt ochron ny i pro ce du ry po stę -
po wa nia by ły sku tecz ne w wal ce z wi ru sem,
na le ży je kon se kwent nie sto so wać. Pod czas
dzia łań ra tow ni cy sku pie ni są na wie lu czyn -
no ściach, nie mo gą jed nak za po mi nać
o swo im bez pie czeń stwie. Do błę dów
zmniej sza ją cych ochro nę na le ży:
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Fot. 1. Ozonator (generator ozonu) – środkiem

dezynfekcyjnym jest wytwarzana w urządzeniu

odmiana tlenu o silnych właściwościach aseptycznych.

Działanie dezynfekcyjne uzyskuje się od stężenia 1 g

ozonu na 10 m3 pomieszczenia [1]

Fot. 2. Fumigator (zamgławiacz) – urządzenie

do dezynfekcji pomieszczeń i pojazdów (ambulansów,

wozów bojowych) przez zamgławianie, czyli rozpylenie

w postaci suchej mgły na zamkniętej powierzchni środka

dezynfekującego. Często stosowaną substancją czynną

jest nadtlenek wodoru [2]

Fot. 3. Przenośna lampa UV na stojaku – promienie UV

typu C (krótkofalowe) mają działanie dezynfekcyjne oraz

powodują inaktywację wirusów [3] 



� zdej mo wa nie ma ski lub in nych środ ków
ochra nia ją cych twarz pod czas ko re spon -
den cji przez ra dio,
� po śpiech przy my ciu rąk – po win no
trwać mi ni mum 30 s (czas po da wa ny przez
więk szość źró deł i pro du cen tów środ ków
de zyn fek cyj nych ja ko mi ni mal ny),
� na kła da nie środ ka de zyn fek cyj ne go (np.
na ba zie al ko ho lu) na jesz cze mo kre dło -
nie – po wo du je to roz cień cze nie me dium
i je go nie efek tyw ne dzia ła nie, śro dek de zyn -
fe ku ją cy po wi nien za wie rać mi ni mum 60%
al ko ho lu, 
� nie wła ści wa tech ni ka zdej mo wa nia kom -
bi ne zo nu ochron ne go po ak cji lub po śpiech
przy tej czyn no ści.

Dys po no wa nie służb pod czas
epi de mii
Aby nie na ra żać ra tow ni ków na ry zy ko

za ka że nia, na le ży wła ści wie prze pro wa dzić
wy wiad. Za da nie to na le ży do dys po zy to rów
(CPR dla ZRM i sta no wisk kie ro wa nia dla
PSP).

Zgod nie z kry te ria mi opra co wa ny mi
przez in spek cję sa ni tar no -epi de mio lo gicz ną
przy przyj mo wa niu zgło sze nia trze ba po -
świę cić do dat ko wy czas na wy wiad epi -
demio lo gicz ny. Ma on na ce lu zi den ty fi -
ko wa nie sy tu acji pod wyż szo ne go ry zy ka –
np. gdy po szko do wa ni mie li bli ski kon takt
z oso ba mi ze stwier dzo nym za ka że niem
SARS-CoV-2, pra co wa li lub prze by wa li w jed -
no st ce opie ki zdro wot nej, w któ rej le czo no
pa cjen tów za ka żo nych wi ru sem lub wró ci li
z re gio nu, w któ rym utrzy mu je się trans mi -
sja ko ro na wi ru sa. 

W trak cie wy wia du epi de mio lo gicz ne go
na le ży przy po rząd ko wać po szko do wa ne go

do od po wied niej gru py kry te riów ob ja wo -
wych:
� bez ob ja wów cho ro bo wych,
� wy stą pie nie ob ja wów cho ro bo wych –
sta nu pod go rącz ko we go, kasz lu, złe go sa -
mo po czu cia, nie ży tu no sa, bó lu gar dła,
� wy stą pie nie ob ja wów ostrej in fek cji dróg
od de cho wych – go rącz ki, kasz lu, dusz no ści,
bó lu mię śni.

Po wyż sze wy tycz ne do ty czą głów nie
dys po zy to ra nu me rów alar mo wych, po nie -
waż przy by ły na miej sce ze spół wy jaz do wy
(PRM) lub za stęp (PSP) po wi nien za jąć się
dzia ła nia mi ra tow ni czy mi, a nie wy wia dem.
Dla te go w chwi li dys po no wa nia ra tow ni cy
po win ni mieć wy raź ną in for ma cję o ry zy ku
epi de mio lo gicz nym. Po wyż sze fo to gra fie
(fot. 5-6) pre zen tu ją frag men ty kar ty zle ce -
nia wy jaz du PRM z in for ma cją epi de mio lo -
gicz ną dla ze spo łu. 

Nie ste ty, nie w każ dym przy pad ku dys -
po zy tor mo że uzy skać nie zbęd ne in for ma -
cje w czę ści epi de mio lo gicz nej wy wia du.
Na wet jed nak gdy po szko do wa ny jest po -
ten cjal nie nie za kaź ny dla ra tow ni ków, pa -
mię taj my o za sa dzie ogra ni czo ne go za ufa-

nia. W wie lu sy tu acjach na gło śnio nych przez
me dia zda rza ło się, że wzy wa ją cy nie mó wi li
praw dy, nie świa do mie lub ce lo wo za ta ja li
istot ne fak ty. Dys po zy tor nie ma moż li wo ści
we ry fi ka cji in for ma cji po da nych przez te le -
fon.

Epi de mio lo dzy za le ca ją, aby każ de go po -
szko do wa ne go trak to wać ja ko po ten cjal nie
za ka żo ne go i za sto so wać pod czas dzia łań
peł ne środ ki ostroż no ści i w mia rę moż li wo -
ści ogra ni czyć kon takt. Na przy kład w sy tu -
acji in ter wen cji PSP – otwar cia miesz ka nia
na proś bę po li cji lub ZRM – stra ża cy mo gą
ogra ni czyć ry zy ko, umoż li wia jąc do stęp po -
zo sta łym służ bom i po zo sta jąc na ze wnątrz,
je śli nie ma wy raź nych wska zań do wej ścia
do środ ka, do dat ko wych za gro żeń, ta kich
jak za dy mie nie czy alarm czuj ki tlen ku wę -
gla. 

mł. ogn. Łukasz Dudziƒski jest instruktorem
ratownictwa medycznego w JRG 1 KM PSP

w Lublinie

* ang. Se ve re Acu te Re spi ra to ry Syn dro me CoronaVirus 2

Literatura dost´pna u autora
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RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

Pro ces pra wi dło we go zdej mo wa nia ubra nia
ochron ne go i środ ków ochro ny dróg od de cho -
wych po za koń cze niu dzia łań przy bli ża film in -
struk ta żo wy na gra ny pod czas ćwi czeń Spe cja-
li stycz nej Gru py Ra tow nic twa Che micz no -Eko lo -
gicz ne go KM PSP w Lu bli nie „06 In struk taż zdej mo -
wa nia ubra nia Ty chem i ma secz ki FFP3”. 

https://www.youtu be.com/watch? v=qL6VyZ5xEG0
au to rzy: st. kpt. R. Go li szek, asp. sztab. P. Gry ta, 
st. asp. M. Fir lej, ogn. K. Po mor ski, mł. ogn. M. Maj.

Fot. 4. Ochrona twarzy i dróg

oddechowych (szerzej

omówiona w artykule „Niewidzialne

zagrożenie z PP 4/2019) 

Fot. 5. Fragment KZW ZRM – wywiad

epidemiologiczny ujemny

Fot. 6. Fragment KZW ZRM – wywiad

epidemiologiczny nie do ustalenia
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ak du że zna cze nie pod czas po ża rów
ma za opa trze nie wod ne, szcze gól -
nie pod czas po ża rów bu dyn ków

w go spo dar stwach rol nych, la sów, tor fo -
wisk itp., wie każ dy stra żak, a do wo dzą ce -
mu na strę cza ono bar dzo du żych pro-
ble mów. 

Uszko dzo ne hy dran ty
Pod czas po ża ru kom plek su bu dyn ków

w go spo dar stwach rol nych na te re nie jed -
nej z gmin po wia tu przy su skie go za opa -
trze nie wod ne zde cy do wa ło o ura to wa niu
za gro żo nych bu dyn ków. Po do jeź dzie
pierw szych za stę pów jed no stek ochro ny
prze ciw po ża ro wej KDR za stał ob ję te w ca -
ło ści po ża rem dwie sto do ły drew nia ne, bu -
dy nek in wen tar ski mu ro wa ny z da chem
drew nia nym oraz trzy szo py drew nia ne. 
Za gro żo ne by ły dwa bu dyn ki miesz kal ne,
ko lej ne trzy sto do ły, bu dy nek in wen tar ski
i bu dy nek go spo dar czy. Przy by ły po 13 min
na miej sce ak cji do wód ca JRG prze jął do -
wo dze nie i sku pił się na obro nie bez po -
śred nio za gro żo nych bu dyn ków. Wy dał
roz kaz zor ga ni zo wa nia za opa trze nia wod -
ne go z hy dran tu nad ziem ne go znaj du ją ce -
go się w bli skiej od le gło ści od po ża ru.
Wte dy oka za ło się, że hy drant jest nie -
spraw ny, ma po wy krę ca ne pół łącz ni ki i nie
moż na go użyć, a ko lej ne hy dran ty w ca łej
miej sco wo ści ma ją po dob ne uszko dze nia. 

KDR po in for mo wał o zda rze niu wój ta,
przed sta wił pro blem z za opa trze niem
w wo dę z sie ci hy dran to wej i po pro sił
o przy jazd na miej sce ak cji, a do stwo rze nia
punk tu czer pa nia wo dy wy ko rzy stał spraw -
ny hy drant od da lo ny o oko ło 3 km od po -
ża ru. Do za opa trze nia wod ne go KDR
wy ko rzy stał rów nież stud nie w go spo dar -
stwach na te re nie miej sco wo ści. Po przy jeź -
dzie wój ta na stą pi ła ostra wy mia na zdań

mię dzy nim a miesz kań ca mi – wójt stwier -
dził, że pół łącz ni ki i in ne ele men ty hy dran -
tów (m.in. za ślep ki) są no to rycz nie kra-
dzio ne, a sy tu acja ta wy stę pu je w więk szo -
ści miej sco wo ści na te re nie gmi ny.

Re cep ta na pro blem
Po dob ne trud no ści z nie spraw ny mi (nie -

kom plet ny mi) hy dran ta mi to bo lącz ka wię -
cej niż jed nej gmi ny w po wie cie, dla te go
też po ak cji u do wód cy JRG zro dził się po -
mysł skon stru owa nia nad staw ki na na sa dy
hy dran to we, któ ra umoż li wia ła by po bra nie
wo dy przy te go ty pu uszko dze niach hy -
dran tów. Do wód ca stwo rzył pro jekt te go
urzą dze nia i przed sta wił funk cjo na riu szom
jed nej ze zmian służ bo wych. Stra ża cy z JRG
na nie śli swo je po praw ki i wy ko na li nad -
staw kę, któ ra po zwa la po brać wo dę do ce -
lów ga śni czych. Urzą dze nie to by ło już
wy ko rzy sty wa ne kil ku krot nie przy uszko -

dzo nych hy dran tach pod czas po ża rów bu -
dyn ków miesz kal nych, go spo dar czych i la -
sów – spraw dza się bar dzo do brze. 

Na kład kę wy ko na no z pół łącz ni ka P75
i przy twier dzo no do pod sta wy me ta lo wej.
Na stęp nie po łą czo no ele men ta mi me ta lo -
wy mi z za ślep ką z dru giej stro ny. Ca łość jest
skrę ca na śru bą, co umoż li wia re gu la cję roz -
sta wu urzą dze nia i za pew nia uni wer sal ność
na kład ki. W ce lu uszczel nie nia po łą czeń za -
sto so wa no uszczel ki gu mo we.

Mon taż na kład ki na nie spraw nym hy -
dran cie (bez pół łącz ni ków, z ze rwa ny mi
kła mi czy bez uszcze lek) jest szyb ki i bez
pro ble mu wy ko na go je den ra tow nik. Au -
to rzy chęt nie po dzie lą się wie dzą, jak skon -
stru ować ta kie urzą dze nie we wła snym
za kre sie. 

mł. bryg. Ro man Âwiercz 
jest do wód cà JRG PSP w Przy su sze
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RO MAN ÂWIERCZ Zrób to sam
W sytuacji powszechnego problemu niesprawnych hydrantów

strażacy z Przysuchy wzięli sprawę w swoje ręce. Powstał projekt
specjalnej nakładki umożliwiającej uruchomienie hydrantu,

a następnie został wprowadzony w życie.
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ar dzo cie ka wym aspek tem jest uza leż nie nie od licz by łó żek
lub pa cjen tów wy tycz nych do ty czą cych in sta la cji sys te mów
wspie ra ją cych ewa ku ację, jak de tek cja po ża ru (SSP) czy

dźwię ko wy sys tem ostrze gaw czy (DSO). Na pod sta wie ja kich prze -
sła nek przy ję to ta kie kry te ria? Czy są one wy ni kiem ba dań, ana liz
lub sy mu la cji, któ re ja sno wska zu ją np. sko ko wy wzrost za gro żeń
wy stę pu ją cych pod czas ewa ku acji 199 pa cjen tów i 200? Py ta nie
jest o ty le za sad ne, że zna ne są przy pad ki de kla ra cji dy rek to rów
szpi ta li o za kon trak to wa niu 199 miejsc w szpi ta lach. Z punk tu wi -
dze nia eko no mi ki funk cjo no wa nia ta kiej pla ców ki jest to roz wią za -
nie za sad ne, al bo wiem mie ści się w gra ni cach pra wa, a jed no-
cze śnie nie ge ne ru je do dat ko wych kosz tów. Oce na ry zy ka po wsta -
nia po ża ru w ta kiej pla ców ce jest naj praw do po dob niej osza co wa -
na ja ko ni ska i w związ ku z tym po ziom ry zy ka jest ak cep to wal ny.
We dług sta ty styk PSP w 2019 r. od no to wa no 245 po ża rów w pla -
ców kach służ by zdro wia. Naj tra gicz niej szym w ostat nim cza sie zda -
rze niem w pla ców ce te go ty pu był po żar w ho spi cjum w Choj-
ni cach, do któ re go do szło 6 stycz nia 2020 r. W je go wy ni ku zmar ły
czte ry oso by.

Wię cej sta ty sty ki czy in ży nie rii?
Pol skie prze pi sy na ka zu ją ce sto so wa nie SSP i DSO zo sta ły wpro -

wa dzo ne w opar ciu o ana li zę ry zy ka (da nych sta ty stycz nych do ty -
czą cych licz by i skut ków po ża rów), a nie me to dy ob li cze nio we
do ty czą ce in dy wi du al nych bu dyn ków, w tym sy mu la cje i mo de lo -
wa nie. Da ne sta ty stycz ne wy wo łu ją po czu cie po zor ne go bez pie -
czeń stwa, ale już w przy pad ku po je dyn cze go zda rze nia szko dy
wy ni ka ją ce z ta kie go po dej ścia mo gą być trud no ak cep to wal ne spo -
łecz nie. Nie cho dzi tu tyl ko o sto so wa nie SSP czy DSO. Wy ni ki ob li -
czeń mo gą po móc w za sto so wa niu pa syw nych za bez pie czeń, jak
zmniej sze nie stref po ża ro wych przez za sto so wa nie od dzie leń
(w tym pio no wych, aby by ła moż li wość prze pro wa dze nia pa cjen -
tów do bez piecz nej stre fy bez ko niecz no ści opusz cza nia kon dy gna -
cji) al bo za pro jek to wa nie do dat ko wych dróg i wyjść ewa ku acyj nych,
aby skró cić czas bez piecz nej ewa ku acji do ak cep to wal ne go po zio -
mu. Po dob nie moż na do ko nać ana liz, rów nież opar tych na ra chun -
ku eko no micz nym, dotyczących do sto so wa nia wind oso bo wych
na po trze by ewa ku acji, szcze gól nie w miej scach, gdzie znaj du je się
wie le osób o ogra ni czo nej mo bil no ści.

W nie któ rych ob sza rach prze pi sy wy ma ga ją uszcze gó ło wie -
nia – w ak tach wy ko naw czych bądź bez po śred nio w ich tre ści. 

Przy kła dem mo że być róż ne po dej ście do sys te mów alar mo wa nia
w pra wo daw stwie pol skim i ame ry kań skim.

Ame ry kań ski przy kład – pro ble my z DSO
Zgod nie z pol ski mi prze pi sa mi prze ciw po ża ro wy mi sto so wa nie

DSO jest wy ma ga ne w szpi ta lach i sa na to riach o licz bie łó żek po wy -
żej 200 w bu dyn ku, z wy łą cze niem OIOM, sal ope ra cyj nych i z cho -
ry mi. Jest to jak naj bar dziej lo gicz ne i za sad ne roz wią za nie. Oso by
znaj du ją ce się np. na sa lach po ope ra cyj nych, po po ro do wych, od -
dzia łach in ten syw nej opie ki me dycz nej czy or to pe dycz nych nie ma -
ją moż li wo ści sa mo dziel nej ewa ku acji i na ra ża nie ich na do dat ko wy
stres wy wo ła ny sy gna łem alar mo wym jest po zba wio ne sen su. W do -
ku men cie nie ma na to miast wy tycz nych, w ja ki spo sób za stą pić te
ko mu ni ka ty.

W stan dar dach NFPA [1] i [2] wpro wa dzo no re ko men da cje i za -
le ce nia za wie ra ją ce roz wią za nie te go pro ble mu. Oprócz po wszech -
nie sto so wa ne go na świe cie try bu alar mo wa nia przez sys te my
roz gło sze nio we (tryb gło śny) sy gnał o za gro że niu ma tra fiać bez po -
śred nio do prze szko lo ne go per so ne lu szpi ta la. Mo że się to od by wać
po przez urzą dze nia po wia da mia ją ce umiesz czo ne tyl ko w po miesz -
cze niach dla per so ne lu lub po przez ko mu ni ka ty wy sy ła ne na pa ge -
ry czy te le fo ny ko mór ko we (tryb ci chy).

Tryb ci chy jest zgod ny z wy tycz ny mi o prze ka za niu sy gna łu alar -
mo we go tyl ko do osób bez po śred nio za an ga żo wa nych w pro ce sy
de cy zyj ne i wy ko naw cze zwią za ne z or ga ni za cją ewa ku acji lub
wdro że niem pro ce dur awa ryj nych w bu dyn ku lub ob sza rze chro -
nio nym przez sys tem sy gna li za cji po ża ru. Jed nak choć ten sys tem
alar mo wa nia opi sa ny jest w NFPA 101 oraz in nych prze pi sach bu -
dow la nych, nie jest w peł ni zro zu mia ły i sto so wa ny przez wszyst kich
za in te re so wa nych, w tym pro jek tan tów sys te mów SSP w USA.

Stan dar dy bry tyj skie ja ko wzór
Niech ar gu men tem prze ma wia ją cym za in dy wi du ali za cją oce ny

bu dyn ków za miast okre ślo ne go li mi tu łó żek czy pa cjen tów bę dzie
fi lo zo fia po dej ścia do ana liz stan dar du bez pie czeń stwa po ża ro we -
go przed sta wio na w nor mie BS PD 7974-6 [3]. Obej mu je ona ana li -
zę i oce nę cha rak te ry sty ki bu dyn ku oraz stan dar dów za rzą dza nia
nim w od nie sie niu do bez pie czeń stwa po ża ro we go i stra te gii dzia -
łań w sy tu acjach awa ryj nych. Do klu czo wych aspek tów prze pro-
wa dzo ne go au dy tu bez pie czeń stwa na le ży przede wszyst kim do -
głęb na ana li za sa mej kon struk cji bu dyn ku oraz ma te ria łów wy koń -
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ROZPOZNAWANIE
ZAGROŻEŃ

B

NOR BERT TU ÂNIO
PA WEŁ WOL NY

Warto przyjrzeć się bliżej kwestiom ewakuacji osób
z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej mobilności

w budynkach dla nich przeznaczonych, w których
obowiązują odpowiednie przepisy. 
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cze nio wych i wy po sa że nio wych ma ją cych wpływ na roz wój po ża -
ru, a tym sa mym istot nych z punk tu wi dze nia efek tyw no ści ewa ku -
acji.

Nor ma bry tyj ska da je nie co in ne spoj rze nie na pro blem ewa ku -
acji z obiek tu – istot ne jest prze zna cze nie bu dyn ku w za leż no ści
od ro dza ju pro wa dzo nej dzia łal no ści (np. biu ro, cen trum han dlo we,
ki no, te atr itp.), a nie tyl ko licz ba po ten cjal nych użyt kow ni ków – sta -
łych lub tym cza so wych. W pol skich prze pi sach te roz róż nie nia rów -
nież funk cjo nu ją, ale nie prze kła da ją się wprost na za ło że nia
wpro wa dza ne do mo de li ewa ku acji.

Układ i funk cja po szcze gól nych po wierzch ni użyt ko wych w bu -
dyn ku rów nież mo gą mieć wpływ na za cho wa nia lu dzi i spo sób ko -
rzy sta nia z dróg ewa ku acyj nych. W sy tu acji za gro że nia lu dzie bę dą
sta ra li się wyjść tą dro gą, któ rą do da ne go miej sca do tar li, uzna jąc
ją za bez piecz ną, co mo że nie zna leźć od zwier cie dle nia w rze czy wi -
sto ści. Dro ga ta mo że nie być naj krót szą dro gą ewa ku acyj ną lub bę -
dą znaj do wa ły się na niej ta kie ele men ty, jak dźwi gi oso bo we lub
scho dy ru cho me. Dla te go ewa ku acyj ne wy cho dze nie z bu dyn ku na -
le ży prze ćwi czyć. Je że li jest to np. miej sce pra cy, szcze gól ny na cisk
pod czas ćwi czeń ewa ku acyj nych na le ży kłaść na wie lo krot ne przej -
ście z da ne go ob sza ru w bu dyn ku po naj krót szej i naj bez piecz niej -
szej dro dze ewa ku acyj nej ze wska za niem dro gi al ter na tyw nej, je śli
za gro że nie po ja wi się na głów nej dro dze ewa ku acyj nej. W przy pad -
ku obiek tów wiel ko po wierzch nio wych ty pu ga le rie han dlo we wła -
ści we kie ro wa nie ru chem osób znaj du ją cych się tam przy pad ko wo
po win no sta no wić ele ment szko le nia, rów nież w po sta ci tre nin gów
opar tych na zna jo mo ści pod staw psy cho lo gii i za cho wań ludz kich
w ra zie za gro że nia, a tak że wy ko rzy stu ją cych gry de cy zyj ne przy róż -
nych sce na riu szach zda rzeń.

Oce na stref ewa ku acyj nych we wnątrz bu dyn ku pro wa dzo na jest
rów nież pod ką tem od por no ści ognio wej od dzie leń, tym sa mym
uła twia pla no wa nie ewa ku acji po mię dzy stre fa mi, da jąc ra tow ni -
kom nie zbęd ny czas na przy by cie, bez ko niecz no ści ewa ku owa nia
ca łe go bu dyn ku. Ten ele ment nie jest za zwy czaj spraw dza ny pod -
czas obo wiąz ko wych ćwi czeń ewa ku acyj nych. Naj czę ściej bo wiem
or ga ni za to rzy ewa ku acji po dej mu ją de cy zję o cał ko wi tym opusz -
cze niu obiek tu.

Sto so wa ne w Pol sce prze pi sy prze ciw po ża ro we na ka zu ją prze -
pro wa dza nie prak tycz ne go spraw dze nia or ga ni za cji oraz wa run ków
ewa ku acji z ca łe go obiek tu, a nie je go czę ści, o czym de cy zję
(w przy pad ku re al ne go zda rze nia) po dej mu je kie ru ją cy dzia ła niem
ra tow ni czym. Do cza su przy by cia stra ży po żar nej kie ro wa nie ak cją
obej mu je kie row nik za kła du pra cy, wła ści ciel obiek tu lub oso ba naj -
bar dziej ener gicz na i opa no wa na.

Każ dy pra co daw ca ma obo wią zek wy zna cze nia w swo im za kła -
dzie pra cy pra cow ni ków do udzie la nia pierw szej po mo cy oraz
do wy ko ny wa nia dzia łań w za kre sie zwal cza nia po ża rów i ewa ku -
acji pra cow ni ków (art. 2091 § 1 pkt 2 k.p.). Prze pi sy pra wa pra cy nie
pre cy zu ją, czy mo że to być jed na oso ba, czy też mu si to być kil ku
róż nych pra cow ni ków.

Licz bę pra cow ni ków wy zna czo nych do udzie la nia pierw szej po -
mo cy oraz do zwal cza nia po ża rów i ewa ku acji pra cow ni ków po wi -
nien usta lić pra co daw ca, uwzględ nia jąc wszel kie za gro że nia zwią za ne
z pro wa dzo ną dzia łal no ścią, licz bę osób do ewa ku acji, w tym klien -
tów lub go ści, a tak że to, czy pra ca ma cha rak ter zmia no wy.

Nie ma okre ślo nych za sad, w ja ki spo sób i na pod sta wie ja kich
kry te riów na le ży pra wi dło wo po wo łać wy ma ga ną oso bę funk cyj ną.

Nor ma bry tyj ska re ko men du je prze pro wa dze nie ana liz aspek -

Uży cie krze sła ewa ku acyj ne go

ewa ku acji w Pol sce (cz. 2)



tów mo gą cych mieć wpływ na płyn ność ewa ku acji, ta kich jak np. si -
ła wia tru czy opa dy śnie gu (w za leż no ści od po ry ro ku), co mo że np.
wy mu sić wy bu do wa nie osłon drzwi ewa ku acyj nych na ze wnątrz bu -
dyn ku. Ko lej nym ele men tem, któ ry po wi nien zo stać uwzględ nio ny,
są zmien ne wa run ki po go do we, wpły wa ją ce na kom fort osób ewa -
ku owa nych po za obiekt. To wy ma ga nie moż na speł nić przez za pew -
nie nie ko ców ter micz nych, któ re po win ny znaj do wać się tuż
przy wyj ściu w od po wied niej licz bie.

Mo de le ob li cze nio we ewa ku acji
Pierw szym roz bu do wa nym ma te ma tycz nym mo de lem kry tycz -

ne go cza su ewa ku acji był po wsta ły w 1955 r. mo del ja poń skie go ba -
da cza Ki ku ji To ga wy, uwzględ nia ją cy sze ro kość drzwi i licz bę osób
ewa ku ują cych się przez te drzwi (prze pu sto wość). Twór ca mi ko lej -
nych mo de li ana li tycz nych by li: Ja ke Pauls, Ha rold E. Nel son, Mur -
doch Gal bre ath, Stan ley J. Me li nek i S. Bo oth.

W mo de lu, któ ry opra co wał ka na dyj ski ba dacz Ja ke Pauls, pręd -
kość ewa ku acji pio no wej wy no si 1,25 m/s, a we dług Nel so na i Mow -
re ra 1,19 m/s. An do, Thomp son, Mar chant i Cu in uza leż ni li ten
pa ra metr od wie ku i płci, a tak że kie run ku ewa ku acji pio no wej.

W wy ni ku in nych eks pe ry men tów stwier dzo no, że śred nia pręd kość
scho dze nia osób wy no si ła 0,56 m/s. Dzie ci (2-5 lat) i oso by star sze
(> 65 lat) po ru sza ły się z pręd ko ścia mi od po wied nio 0,45 i 0,43 m/s.

Pre kur so rem ba dań w za kre sie ewa ku acji lu dzi z bu dyn ków
w Wyż szej Ofi cer skiej Szko le Po żar ni czej był Edward Ha ma no wicz
(pra cow nik WOSP i SGSP w la tach 1973-1992). Stu den ci uczel ni mie li
rów nież do stęp do li te ra tu ry tłu ma czo nej z ję zy ka ro syj skie go (au -
tor stwa M.J. Rojt ma na). Wzo ry em pi rycz ne do ty czą ce cza sów ewa -
ku acji po wsta ły na pod sta wie ba dań w ska li rze czy wi stej, dla te go
wy ni ki ob li czeń są zbież ne z uzy ski wa ny mi za po mo cą naj now szych
me tod sy mu la cji.

Czas ja ko wy znacz nik bez pie czeń stwa
Nor ma BS PD 7974 przyj mu je do opra co wa nia mo de lu dwa pa -

ra me try: wy ma ga ny czas bez piecz nej ewa ku acji WCBE (ang. RSET)
oraz do stęp ny czas bez piecz nej ewa ku acji DCBE (ang. ASET). Czas
DCBE wy zna cza ny jest za po mo cą pro gra mów do mo de lo wa nia po -
ża rów po przez osza co wa nie cza su osią gnie cia pa ra me trów gra nicz -
nych, po prze kro cze niu któ rych ewa ku acja uzna na jest za za gra -
ża ją cą ży ciu i zdro wiu. Pa ra me try gra nicz ne to:

� tem pe ra tu ra pa nu ją ca na dro dze ewa ku acyj nej 60°C,
� za sięg wi dzial no ści na dro dze ewa ku acyj nej 10 m,
� war tość pro mie nio wa nia ciepl ne go 2,5 kW/m2,
� stę że nie tok sycz nych pro duk tów spa la nia – w za leż no ści od ro -
dza ju ga zu.

WCBE to su ma rycz ny czas, w ja kim stre fę za gro żo ną opu ści ostat -
nia oso ba. Skła da ją się na nie go cza sy:
� de tek cji po ża ru,
� alar mu,
� roz po zna nia sy tu acji,
� pod ję cia de cy zji i wy bo ru dro gi ewa ku acyj nej.

Na ry sun ku przed sta wio no wszyst kie ele men ty wcho dzą ce
w skład cza sów WCBE oraz DCBE. Czas DCBE skła da się z WCBE po -
więk szo ne go o pa ra metr m, bę dą cy „mar gi ne sem bez pie czeń stwa”
(m = DtDCBE – DtWCBE).

Wa run ki ewa ku acji uzna ne są za bez piecz ne, kie dy speł nio ny jest
wa ru nek DtDCBE – DtWCBE ‡ 0.

Wte dy ist nie je pew ność, że ca ły pro ces ewa ku acji zo sta nie za -
koń czo ny przed osią gnię ciem wa run ków kry tycz nych na dro gach
ewa ku acyj nych.

W przy pad ku gdy czas DCBE jest krót szy od WCBE, na le ży pod -
jąć nie zbęd ne dzia ła nia ma ją ce na ce lu po pra wę wa run ków bez -
pie czeń stwa po ża ro we go w obiek cie, np. re or ga ni za cję dróg po ża -
ro wych, za pew nie nie do dat ko wych wyjść ewa ku acyj nych, or ga ni -
za cję uzu peł nia ją cych szko leń dla osób od po wie dzial nych za
ewa ku ację i zwięk sze nie czę sto tli wo ści ćwi czeń ewa ku acyj nych.

Po chwa ła no wo cze sno ści
Pro gra my sy mu la cyj ne roz wo ju po ża ru po zwa la ją na osza co wa -

nie cza su, po któ rym ewa ku acja sta je się nie bez piecz na lub nie moż -
li wa bez po mo cy pro fe sjo nal nych ra tow ni ków. Me to dy te mo gą być
in te re su ją cą al ter na ty wą dla od gór ne go na rzu ce nia wy po sa że nia
obiek tów w tech nicz ne sys te my za bez pie czeń. Wska zu ją rów nież in -
ne, nie zwy kle istot ne z punk tu wi dze nia bez pie czeń stwa ele men ty,
któ rych wdro że nie na wy so kim po zio mie mo że za po biec kosz tow -
nym in we sty cjom w tech nicz ne sys te my za bez pie czeń. Istot ną funk -
cję skró ce nia cza su ewa ku acji peł nią szko le nia osób znaj du ją cych
się w obiek cie, a tak że osób funk cyj nych, lecz pro wa dze nie ich raz
na 2 la ta ma efekt głów nie for mal ny, a nie fak tycz ny. 

Me to dy ana li tycz ne spraw dza ją się w Pol sce i są sto so wa ne 
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w śro do wi sku rze czo znaw ców ds. za bez pie czeń ppoż., np. przy
opra co wywa niu eks per tyz na po trze by szpi ta li. Mo de lo wa nie po ża -
rów i ewa ku acji moż na wpro wa dzić już na eta pie pro jek to wa nia
obiek tu, aby roz wią za nia ar chi tek to nicz ne naj bar dziej ry zy kow ne
z punk tu wi dze nia bez pie czeń stwa po ża ro we go wy eli mi no wać
przed roz po czę ciem in we sty cji.

War tym roz wa ża nia aspek tem by ło by po ło że nie więk sze go na -
ci sku na szko le nia i edu ka cję w skom pli ko wa nych, wie lo kon dy gna -
cyj nych obiek tach i wca le nie mu si być to ko lej nym obo wiąz kiem
PSP. Od kil ku na stu lat Szko ła Głów na Służ by Po żar ni czej kształ ci
na daw nym Wy dzia le In ży nie rii Bez pie czeń stwa Po ża ro we go (obec -
nie Wy dział In ży nie rii Bez pie czeń stwa i Ochro ny Lud no ści) cy wil -
nych spe cja li stów z te go za kre su. Naj wyż szy już czas zrów nać
pro ble ma ty kę ochro ny prze ciw po ża ro wej z pro ble ma ty ką bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy, po przez wpro wa dze nie usta wo we go obo -
wiąz ku po sia da nia spe cja li sty z te go ob sza ru w obiek tach o zwię-
k szo nym za gro że niu. Nie cho dzi o po wtó rze nie ak cji „stra żak w każ -
dej fir mie”, ale war to wie dzieć, że je że li cho dzi o prze mysł, ta kie wy -
ma ga nia bar dzo czę sto na rzu ca ją fir my ubez pie cze nio we. 

Wnio ski
� War te roz wa że nia są zmia ny za sad okre śla nia wy mo gów sto so -
wa nia tech nicz nych sys te mów za bez pie czeń – rów nież w za leż no -
ści od skom pli ko wa nia ukła du ko mu ni ka cyj ne go bu dyn ku, a nie
tyl ko od licz by pa cjen tów czy łó żek.
� Wska za ne wy da je się uzu peł nie nie wy tycz nych do ty czą cych in -
sta la cji SSP o funk cje alar mu w try bie ci chym w pla ców kach ochro -
ny zdro wia.
� Wy ni ki uzy ska ne za po mo cą me to dy BS od bie ga ją zna czą co
od re zul ta tów in nych wy mie nio nych w ar ty ku le mo de li. Stan dard
ten mo że sta no wić pod sta wę do wia ry god ne go wy zna cza nia cza -
sów ewa ku acji, o ile pro ces two rze nia zin te gro wa ne go sys te mu bez -
pie czeń stwa po ża ro we go opie ra się wy łącz nie na wy tycz nych BS.
Dla te go war to by ło by po ku sić się o przy go to wa nie au tor skie go
stan dar du zgod ne go z pol ski mi re alia mi.
� Do świad czal ne po rów na nie cza sów ob li cze nio wych z rze czy wi -
sty mi przy uży ciu przed sta wio nych mo de li ma te ma tycz nych po zwa -
la stwier dzić, że wy ni ki otrzy ma ne z mo de lu Ki ku ji To ga wy są naj -
bar dziej zbli żo ne do cza su rze czy wi stej ewa ku acji, a błąd wy no si nie
wię cej niż 20%.

mł. bryg. dr in˝. Norbert TuÊnio pełni słu˝b´ w Szkole Głównej 
Słu˝by Po˝arniczej na Wydziale In˝ynierii Bezpieczeƒstwa 

i Ochrony LudnoÊci, a dr in˝. Paweł Wolny w 2019 r. obronił w SGSP
prac´ doktorskà na temat gaÊniczych systemów hybrydowych

wykorzystujàcych mgł´ wodnà

Li te ra tu ra do st´p na u au to rów

Przy pi sy 
[1] NFPA 72, Na tio nal Fi re Alarm and Si gna ling Co de, 2019.
[2] NFPA 101, Li fe Sa fe ty Co de, 2018.
[3] BS PD 7974-6: 2019, The ap pli ca tion of fi re sa fe ty en gi ne ering prin ci ples to fi re sa fe ty 
de sign of bu il dings. Part 6. Hu man fac tors: Li fe sa fe ty stra te gies – Oc cu pant eva cu ation, be ha -
vio ur and con di tion (Sub -sys tem 6).



urs skła da się z wpro wa dze nia i trzech czę ści, któ re za wie ra ją
roz dzia ły i lek cje. Moż na go do pa so wać do wła snych po trzeb:
ko rzy stać z nie go w spo sób kla sycz ny, za po zna jąc się z po -

szcze gól ny mi roz dzia ła mi i lek cja mi w po rząd ku chro no lo gicz nym,
krok po kro ku, lub wy bie ra jąc tyl ko te szcze gól nie dla nas in te re su ją -
ce. War to, by oso by roz po czy na ją ce dzia łal ność spo łecz ną za po zna ły
się z peł nym kur sem. 

Część 1 – in te gra cja spo łecz na
W czę ści 1 kur su za war to za gad nie nia do ty czą ce wy klu cze nia spo -

łecz ne go, w kon tek ście spo so bu, w ja ki moż na prze ciw dzia łać te mu
zja wi sku, wy ko rzy stu jąc wy jąt ko wą po zy cję stra ża ków w spo łe czeń -
stwie. Zna leźć tu moż na szcze gó ło we in for ma cje na te mat te go, czym
jest i skąd się bie rze wy klu cze nie spo łecz ne, ale tak że na czym po le -
ga me cha nizm mo de lo wa nia, czym jest wzo rzec do na śla do wa nia
i jak go wy ko rzy stać w pro jek tach spo łecz nych oraz w pra cy z dzieć -
mi i mło dzie żą. Uczest nik kur su do wie się, czym są ste reo ty py i jak de -
ter mi nu ją one na sze co dzien ne ży cie, a zwłasz cza jak spo sób
po strze ga nia in nych wpły wa na uprze dze nia, dys kry mi na cję i w efek -
cie na pro ces wy klu cze nia spo łecz ne go. Znaj dzie też prak tycz ne wska -
zów ki, jak prze ciw dzia łać dys kry mi na cji i uprze dze niom w pra cy
z róż ny mi gru pa mi.

Po nad to w czę ści 1 kur su po ru szo no te mat waż ny dla każ de go stra -
ża ka -ra tow ni ka – wy pa le nia za wo do we go. Zja wi sko to do ty ka wie lu
osób, dla te go opi sa no tak że, jak an ga żo wać się w dzia ła nia spo łecz ne
w zdro wy spo sób. Prak tycz ne wska zów ki za war te w tym roz dzia le po -
mo gą roz po znać mo ment, w któ rym zwy kłe prze mę cze nie zmie nia się
w po waż ny pro blem, wy ma ga ją cy pro fe sjo nal nej po mo cy.

Ko rzy sta jąc z do świad czeń pro gra mu Aka de mia Przy szło ści, re ali -
zo wa ne go od po nad 15 lat przez Sto wa rzy sze nie Wio sna, wska za no,
w ja ki spo sób stra ża cy mo gą wy ko rzy stać me to dy Aka de mii pod czas
swo ich dzia łań skie ro wa nych do dzie ci. Ja ko spraw dzo ny przy kład
wska za no ak cję Fo tel Pre ze sa (jed no z naj waż niej szych wy da rzeń
w Aka de mii Przy szło ści), któ re prze kształ co no w ak cję Fo tel Ko men -
dan ta, z po wo dze niem od kil ku lat re ali zo wa ną w Wiel ko pol sce, m.in.
przez KW PSP w Po zna niu. Wie dzę teo re tycz ną uzu peł nią za war te
w po szcze gól nych roz dzia łach prak tycz ne ćwi cze nia, ta kie jak np. ko -
ło róż no rod no ści, mo del gó ry lo do wej czy mo del ce bu li. Po zwo lą one
le piej zro zu mieć, w ja ki spo sób po strze ga my sie bie i jak po strze ga ją
nas in ni. 

Część 2 – za gro że ni wy klu cze niem spo łecz nym
Uczest nik kur su do wie się, jak zi den ty fi ko wać po trze by grup do -

ce lo wych swo ich przy szłych dzia łań. Po zna ta kie me to dy, jak an kie ta
spo łecz na, wy wiad czy dys ku sja nie for mal na i do wie się, jak uży wać
kon kret nych na rzę dzi ba daw czych (np. kwe stio na riu sza, sce na riu sza
wy wia du in dy wi du al ne go lub gru po we go) sto so wa nych do oce ny
po trzeb w ra mach tych me tod. W efek cie za pla nu je i wdro ży pro ces
ana li zy po trzeb osób i grup za gro żo nych wy klu cze niem spo łecz nym.
W roz dzia łach tej czę ści zna la zły się rów nież prak tycz ne po ra dy, dzię -
ki któ rym sa mo dziel nie bę dzie moż na wy brać me to dę ana li zy po trzeb
i opra co wać na rzę dzia ba daw cze od po wied nie do pla no wa nej ak cji
spo łecz nej. 

Ko lej ne roz dzia ły czę ści 2 do ty czą ko mu ni ka cji w pra cy z oso ba mi
za gro żo ny mi wy klu cze niem spo łecz nym. Uczest nik kur su do wie się,
w ja ki spo sób pro wa dzić roz mo wy na te ma ty wraż li we, na ja kie ba rie -

ry moż na tra fić w ko mu ni ka cji mię dzy ludz -
kiej, a tak że czym jest ak tyw ne słu cha nie i jak
prak tycz nie je sto so wać, aby za pew nić do brą
at mos fe rę pod czas spo tka nia. Opa no wa nie
tych za gad nień po zwo li przy go to wać się
do pierw sze go spo tka nia z oso ba mi, któ rym
pla nu je się po móc i po ka że, jak po pra wić
wła sne umie jęt no ści ko mu nika cyj ne, co przy -
da je się rów nież w ży ciu po za za wo do wym.

Część 3 – pla no wa nie 
i re ali za cja pro jek tów 
Tym, któ rzy szu ka ją prak tycz nych in spi ra -

cji i chcą do wie dzieć się wię cej o me to dach
sto so wa nych w pro jek tach spo łecz nych, po -
le ca na jest część 3 kur su. Znaj dą w niej prze -
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gląd me tod i na rzę dzi sto so wa nych w pro jek tach spo łecz nych oraz
garść prak tycz nych po rad do ty czą cych or ga ni zo wa nia ta kich dzia łań.
W czę ści 3 oma wia nie są przy kła do we pro jek ty in te gra cji spo łecz nej,
kwe stie oce ny sku tecz no ści kam pa nii in for ma cyj nych i ich wy ko rzy -
sta nia w dzia ła niach spo łecz nych. 

Opi sa no tu też me to do lo gię Mą drej Po mo cy, sta no wią cej pod sta -
wę pro gra mu Szla chet na Pacz ka re ali zo wa ne go przez Sto wa rzy sze -
nie Wio sna. Znaj dzie my w nim rów nież od po wiedź na py ta nie „ry ba
czy węd ka?”. Na pod sta wie do świad czeń wo lon ta riu szy ze Sto wa rzy -
sze nia Wio sna wska za no, w ja ki spo sób uni kać ty po wych błę dów i pu -
ła pek po ma ga nia, któ re po peł nia my, gdy pró bu je my ko muś po móc
w nie prze my śla ny spo sób. Jak za pew nić in te li gent ne i sku tecz ne
wspar cie, nie po wo du jąc po czu cia upo ko rze nia, bez rad no ści i nie uza -
leż nia jąc in nych od po mo cy ze wnętrz nej? Jak za pew nić nie tyl ko po -
moc, ale tak że po czu cie wpły wu, si ły i po czu cie wła snej war to ści?
Na te py ta nia od po wia da część 3 kur su. 

War to za zna czyć, że je den z roz dzia łów, pt. „Mą dra po moc ja ko sku -
tecz na me to da in te gra cji spo łecz nej”, ba zu je na fil mie pt. „Cyrk mo ty -
li” z Nic kiem Vu ji ci ciem (reż. Jo shua We igel), au to rem be st sel le ro wej
au to bio gra fii pt. „Bez rąk, bez nóg, bez ogra ni czeń”. Nick Vu ji cic uro -
dził się po zba wio ny koń czyn gór nych i dol nych, a dziś jest jed nym
z naj bar dziej zna nych mów ców mo ty wa cyj nych na świe cie i do bit -
nym przy kła dem na to, że mi mo prze ciw no ści lo su ma rze nia moż -
na speł niać. 

Za le ty kur su to…
… przede wszyst kim do stęp ność (jest bez płat ny, nie wy ma ga lo -

go wa nia), uni wer sal ność i ela stycz ność. Każ da z trzech czę ści i za war -
te w nich roz dzia ły sta no wią za mknię tą ca łość. Moż na z nich ko rzy stać
w do wol nej ko lej no ści i ukła dzie oraz w do wol nym cza sie, dla nas do -
god nym. Wy star czy wy brać to, co wy da je się w da nej chwi li naj bar -
dziej przy dat ne. Moż na prze czy tać ca łą część lub tyl ko wy bra ne
roz dzia ły. Ma te riał teo re tycz ny uzu peł nio ny jest prak tycz ny mi za da -
nia mi i ma te ria łem au dio wi zu al nym. Po każ dej zre ali zo wa nej czę ści
uczest ni cy kur su po win ni wy peł nić test spraw dza ją cy, któ ry utrwa la
po zna ny ma te riał.

Waż ne, że ukoń czo ny z po wo dze niem kurs zwięk sza sku tecz ność
na szych dzia łań edu ka cyj nych (np. pod czas za jęć w przed szko lach,
szko łach, w sal kach edu ka cyj nych, na te re nie wła snych jed no stek czy
też w me diach spo łecz no ścio wych) lub w for mie ce lo wej ak cji spo -
łecz nej. Jest jed nak in spi ru ją cy już w trak cie je go trwa nia, gdyż po -
ma ga do pra co wać wła sne po my sły i do świad cze nia. 

Za po zna jąc się z kur sem, moż na za cząć pra co wać nad po my słem.
Pierw szym kro kiem po win na być roz mo wa ze współ pra cow ni ka mi.
Po mo że ona uszcze gó ło wić kon cep cję i przy go to wać plan dzia ła nia.
Po moc ne bę dą py ta nia po zwa la ją ce opraco wać kon cep cję ak cji oraz
wzór pla nu dzia ła nia. Ko rzy sta jąc z te go wzo ru, bę dzie moż na okre -
ślić:
� ce le do osią gnię cia,
� po szcze gól ne kro ki, któ re do pro wa dzą do te go ce lu,
� nie zbęd ne za so by,

� spo sób ewa lu acji i upo wszech nia nia re zul ta tów.
Po ukoń cze niu ca łe go kur su uczest nik mo że ubie gać się o cer ty fi -

kat. Aby go uzy skać, na le ży wy peł nić test pod su mo wu ją cy, a po za -
twier dze niu od po wie dzi cer ty fi kat zo sta nie wy sła ny na po da ny przez
uczest ni ka ad res e -ma il.

Pod su mo wa nie
W cią gu za le d wie dwóch mie się cy funk cjo no wa nia plat for my edu -

ka cyj nej Firefighters Plus jej po pu lar ność prze szła naj śmiel sze ocze-
ki wa nia au to rów:
� za no to wa ła po nad 13 tys. od słon,
� by ła wy szu ki wa na 6351 ra zy – tyl ko przez jed ną z wy szu ki wa rek,
� w Ho lan dii zo sta ła za pre zen to wa na w cza sie Ogól no kra jo we go
Kon gre su Po żar ni cze go oraz opi sa na w ma ga zy nie stra żac kim „Dutch
Fi re fi gh ters Ma ga zi ne”,
� zo sta ła przed sta wio na ja ko przy kład do brych prak tyk w trak cie Eu -
ro pej skie go Fo rum In te gra cji Emi gran tów i Uchodź ców.

Naj waż niej szym jed nak mo men tem dla wszyst kich człon ków pro -
jek tu by ła da ta 18 li sto pa da 2019 r., kie dy to pod czas otwar cia Eu ro -
pej skie go Ty go dnia Bez pie czeń stwa Po ża ro we go w Par la men cie
Eu ro pej skim w Bruk se li ogło szo no zwy cięz ców kon kur su na naj lep -
szy pro jekt stra żac ki w ob sza rze in te gra cji i pre wen cji spo łecz nej w Eu -
ro pie. Eu ro pej ską Na gro dę Bez pie czeń stwa Po ża ro we go 2019 zdo był
pro jekt „Straż po żar na ja ko pod miot mo de lo wy in te gra cji spo łecz -
nej – Fi re fi gh ters Plus”. Ten in no wa cyj ny pro jekt zo stał wy bra ny z gro -
na trzech fi na li stów przez eks perc kie ju ry kon kur su. 

Jak pod kre śla ją człon ko wie ze spo łu pro jek to we go, a tak że uczest -
ni cy faz pi lo ta żo wych, uczest nic two w kur sie jest przed się wzię ciem
wy jąt ko wym. Je go war tość zwięk sza fakt, że nie wy zna cza on ogra ni -
czeń kor po ra cyj nych. Jest prze zna czo ny dla wszyst kich, za rów no dla
stra ża ków PSP i OSP, jak i dla tych, któ rzy nie zaj mu ją się ochro ną prze -
ciw po ża ro wą, a chcą zro bić coś wię cej dla lo kal nej spo łecz no ści. 

st. kpt. Ali cja Bo ruc ka jest ko or dy na to rem wo je wódz kim ds. pre wen cji
spo łecz nej w Ko men dzie Wo je wódz kiej PSP w Po zna niu

Li te ra tu ra do st´p na u au tor ki

bie ga nia za gro ̋ e niom (cz. 2)



y na micz ny roz wój tech no lo gii 
in for ma cyj no -ko mu ni ka cyj nych
(TIK) spo wo do wał, że za rów no

w ży ciu co dzien nym, jak i za wo do wym czer -
pie my ko rzy ści z naj now szych osią gnięć in -
for ma ty ki. 

War to za uwa żyć, że już w 1983 r. Lu dwik
Ban du ra na ła mach „Ru chu Pe da go gicz ne -
go” wpro wa dził po ję cie „pe da go gi ki me -
dial nej”, sta jąc się pre kur so rem tej sub-
dy scy pli ny, ba da ją cej mass me dia ja ko środ -
ki ma so we go prze ka zu [1]. Jej naj waż niej sze
za da nia kon cen tru ją się na dwóch ob sza -
rach:
� ko rzy sta nia z mass me diów na lek -
cjach/za ję ciach lub w pro ce sie sa mo kształ -
ce nia, 
� ich kon stru owa nia, wza jem ne go sprzę -
gnię cia i od po wied nie go za pro gra mo wa nia,
by by ły do sto so wa ne do po zio mu kształ cą -
cych się i za pew nia ły im opty mal ne wy ni ki
[2]. 

Współ cze sna mło dzież do sko na le opa no -
wa ła moż li wo ści, któ re ofe ru ją nam tech no -
lo gie in for ma cyj no -ko mu ni ka cyj ne, dzię ki
cze mu zdal na edu ka cja jest zde cy do wa nie
ła twiej sza. To przed na mi do ro sły mi, oso ba -
mi, któ re chcą prze ka zy wać wie dzę mi mo
obiek tyw nych trud no ści w po sta ci sy tu acji
sa ni tar no -epi de mio lo gicz nej w kra ju, stoi
nie la da wy zna nie. Jed nak „nie moż li we nie
ist nie je”. Na le ży pa mię tać, że to z nas mło -
dzież bie rze przy kład, to od nas czer pie war -
to ści, któ re bar dzo czę sto prze ka zu je my im
nie wprost, przez dzia ła nia i za cho wa nia,
a nie de kla ra cje. Re zy gna cja ze zbió rek szko -
le nio wych w tra dy cyj nej for mie jest oczy -
wista w świe tle obo wią zu ją cych za le ceń
sa ni tar nych, jed nak cał ko wi te za nie cha nie
dzia łal no ści gru py mo gło by spo wo do wać
spa dek mo ty wa cji człon ków MDP, znie chę -

cić ich do wy trwa łe go dą że nia do wy zna czo -
nych ce lów. 

For my zdal nych za jęć
Spo so bów na pro wa dze nie zdal nych

zbió rek MDP jest wie le. Moż na ko rzy stać
z ogól no do stęp nej apli ka cji Mes sen ger, któ -
ra po zwo li na utwo rze nie gru py kon wer sa -
cyj nej zło żo nej z człon ków MDP i pro wa -
dze nie z ni mi ko re spon den cji pi sem nej. Pod -
czas spo tkań o czę sto tli wo ści ta kiej jak do
tej po ry, czy li przy naj mniej raz w ty go dniu,
o okre ślo nej po rze moż na za da wać za gad ki,
pro wa dzić qu izy, gry ha sło we po le ga ją ce
na za da wa niu py tań przez uczest ni ków spo -
tka nia on li ne, któ re do pro wa dzą ich do od -
gad nię cia ha sła itp. 

Ko lej ny spo sób na pro wa dze nie za jęć on -
li ne sta no wią wi de okon fe ren cje. Do sko na -
łym pro gra mem do te go ce lu, in tu icyj nym
w ob słu dze, jest Di scord. Apli ka cja w ję zy ku
pol skim do stęp na jest w wer sji na PC oraz
na An dro id. Oso ba or ga ni zu ją ca wi de okon -
fe ren cje w usta lo nym wcze śniej z mło dzie -
żą cza sie wy sy ła link, bę dą cy za pro sze niem
do wi de ospot ka nia. Pod czas ta kiej zbiór ki
pro wa dzą cy mo że po ru szyć bie żą ce te ma ty,
spraw dzić, jak wy glą da ją cho ciaż by pra ce
nad kro ni ką dru ży ny, po roz ma wiać o pro -
ble mach i spra wach, któ re po trze bu ją roz -
strzy gnię cia. Po nad to jest w sta nie prze pro -
wa dzić wy kład teo re tycz ny po łą czo ny z po -
ka zem na rzę dzi czy sprzę tu. 

Do sko na łym spo so bem na za an ga żo -
wanie mło dzie ży w edu ka cję po żar ni czą
w obec nej sy tu acji jest rów nież przy dzie le -
nie oso bom chęt nym za gad nień do przed -
sta wie nia pod czas wir tu al ne go spo tka nia.
Sprzy ja to sa mo kształ ce niu oraz bu do wa niu
od wa gi i wia ry we wła sne moż li wo ści. Wy stą -
pie nia pu blicz ne ro dzą w mło dych lu dziach

stres, któ ry mo że my po móc im prze zwy cię -
żyć ma ły mi kro ka mi, za czy na jąc od wy stą -
pień przed człon ka mi stra żac kiej ro dzi ny. 

Ko lej na opcja to stwo rze nie wi try ny in ter -
ne to wej, na któ rej umiesz cza ne są ma te ria ły
dy dak tycz ne, fil my po glą do we do ty czą ce
kon kret nych te ma tów, pre zen ta cje oraz te -
sty spraw dza ją ce przy swo jo ną przez mło -
dzież wie dzę. Nie mo że za brak nąć rów nież
za dań po bu dza ją cych mło dzież do dzia ła nia.
Jed nym z nich by ło stwo rze nie „tik to ka” – po -
pu lar ne go obec nie ro dza ju fil mi ku ob ra zu ją -
ce go, w ja ki spo sób w cza sie wol nym mło dzi
adep ci po żar nic twa po sze rza ją swo ją wie dzę
i umie jęt no ści z za kre su po żar nic twa. 

Umiesz cza ne na stro nie pre zen ta cje mul -
ti me dial ne wspo ma ga ją pro ces sa mo kształ -
ce nia mło dych stra ża ków, cze go do wo dem
są roz wią zy wa ne przez nich te sty on li ne do -
ty czą ce każ de go te ma tu szko le nio we go,
przy go to wy wa ne przez pro wa dzą ce go. Naj -
lep szą for mą na uki jest na uka przez za ba wę
i sy tu acje pro ble mo we. Two rząc wi try nę in -
ter ne to wą, ko rzy sta jąc z na rzę dzi Go ogle
i pu bli ku jąc za da nia dla mło dzie ży, do star -
cza my jej wy zwań, któ rym jest w sta nie po -
do łać, a dzię ki te mu po czuć sa tys fak cję
z osią gnię te go ce lu i zy skać no wą wie dzę. 

In ne za da nia, któ re wy ko nu ją mło dzi dru -
ho wie, to m.in. two rze nie ha seł do krzy żów -
ki o po da nym roz wią za niu, roz wią zy wa nie
re bu sów, two rze nie pla ka tów do ty czą cych
obec nych ak cji pre wen cyj nych or ga ni zo wa -
nych przez Ko men dę Głów na PSP, np. „Stop
po ża rom traw”, przy go to wa nie pre zen ta cji
mul ti me dial nej pt. „Mo je MDP” i wie le in -
nych. 

Wy zwa nia opie ku na MDP
Zdal ne or ga ni zo wa nie zbió rek MDP wy -

ma ga od pro wa dzą ce go za an ga żo wa nia
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i kre atyw no ści. Two rze nie za dań jest cza so -
chłon ne, po nie waż trze ba je do sto so wać
do po zio mu po znaw cze go mło dzie ży. Mło -
dzi dru ho wie z OSP w To po ro wie są w róż -
nym wie ku, dla te go ćwi cze nia mu szą być
tak skon stru owa ne, aby za in te re so wa ły każ -
de go i nie oka za ły się ani za trud ne, ani za ła -
twe. Du żą sa tys fak cję da je pro wa dzą ce mu
mo ment, gdy wi dzi, że mło dzież wy ko nu je
za da nia z prze ję ciem. 

Ele men tem wpły wa ją cym w znacz nym
stop niu na pro ce sy edu ka cyj ne, za rów no te
w tra dy cyj nej for mu le, jak i te w for mie zdal -
nej, jest od po wied nia mo ty wa cja uczest ni -
ków. Na szym spo so bem na za chę ce nie
mło dzie ży do za an ga żo wa nia się w za ję cia
on li ne by ło utwo rze nie in dy wi du al nych kart
do sko na le nia, na któ rych za pi sy wa ne są
usta lo ne licz by punk tów za ak tyw ność. 

Na le ży wspo mnieć, że w przy pad ku pro -
wa dze nia wi try ny in ter ne to wej pro wa dzą cy
ma ją do stęp do in for ma cji o lo go wa niu się
uczest ni ków, moż li wość spraw dze nia, kie dy
do kład nie zo sta ło prze sła ne za da nie oraz
z ja kie go ad re su IP. Do dat ko wo opie kun
MDP ma pod gląd wy ni ków uzy ski wa nych
przez po szcze gól ne oso by w kon kret nych
te stach oraz do kład ne go cza su ich roz wią -

za nia. Jest to ko lej na lek cja dla mło dzie -
ży – by cie uczci wym i punk tu al nym za wsze
po pła ca. 

Po ni żej udo stęp niam w ce lach po glą do -
wych link do wi try ny in ter ne to wej stwo rzo -
nej na po trze by zdal nych za jęć w MDP
To po rów https://si tes.go ogle.com/view/mdp-
to po row/. Ta ką wi try nę mo że stwo rzyć każ -
dy. 

Tech no lo gie in for ma cyj no -ko mu ni ka cyj -
ne i glo bal na sieć – In ter net ma ją dziś bar -
dzo du ży wpływ na ży cie czło wie ka. Ma ją 
też znacz ny udział w na szym ży ciu co dzien -
nym – war to kształ to wać świa do mych 
od bior ców i użyt kow ni ków tech no lo gii. 

Mą drze wy ko rzy sty wa ne, sta ją się narzę-
dziem do prze ka zy wa nia i czer pa nia wie dzy,
co sta no wi nad rzęd ny cele edu ka cji.

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

Wielkopolskim zs. w Âwiebodzinie, 
jest równie˝ stra˝akiem-ratownikiem
i opiekunem MDP OSP w Toporowie

Przy pi sy
[1] J. Wa gner, Kształ ce nie na od le głość wspo ma ga ne kom pu -
te ro wo ja ko ele ment pro ce su edu ka cji pe da go gów, wyd.
Adam Mar sza łek, To ruń 2011, s. 90. 
[2] L. Ban du ra, Pe da go gi ka me dial na, „Ruch Pe da go gicz -
ny” 1983, nr 3, s. 3.

Stro na www MDP To po rów przy go to wa na za po mo cą na rzę dzi Go ogle

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka, obchodzonego 4 maja, 
w imieniu własnym oraz pracowników Zakładu Emerytalno-Rentowego 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
składam wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Cywilnym 

Państwowej Straży Pożarnej najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Niech wytrwałość i odwaga zawsze będzie dla Państwa źródłem satysfakcji 
i motywacji przy wypełnianiu kolejnych, trudnych i niebezpiecznych zadań służbowych.

Dziękuję Państwu za zaangażowanie, poświęcenie oraz profesjonalizm, 
którym się Państwo wykazujecie w swojej codziennej służbie.

Małgorzata Zdrodowska
Dyrektor

Zakładu Emerytalno-Rentowego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

wraz z pracownikami



Fak tu ra – cóż to ta kie go?
Fak tu ra to przede wszyst kim do ku ment,

któ ry po twier dza za war cie trans ak cji sprze -
da ży przez uczest ni czą ce w niej stro ny:
sprze da ją ce go i na by wa ją ce go okre ślo ny 
to war bądź usłu gę. 

Za war cie trans ak cji sprze da ży za po śred -
nic twem fak tu ry po cią ga za so bą po wsta nie
tzw. obo wiąz ku po dat ko we go. Ozna cza on
za ist nie nie zda rze nia okre ślo ne go w usta -
wach, co po wo du je ko niecz ność za pła ty,
czy li świad cze nia pie niężne go. Przy kła dem
ta kie go zda rze nia mo że być uzy ska nie przez
nas do cho du. 

Do wy sta wie nia fak tu ry zo bli go wa ni są
po dat ni cy po dat ku VAT (po dat ku od to wa -
rów i usług), czy li oso by bądź in sty tu cje za -
re je stro wa ne w związ ku z pro wa dzo ną dzia-
łal no ścią w urzę dzie skar bo wym. Wy róż nia
się dwa ro dza je pod mio tów po dat ko wych:
czyn ne i bier ne. Po dat nik czyn ny VAT zo stał
za re je stro wa ny w związ ku z pro wa dzo ną
dzia łal no ścią oraz wy ko nu je w ra mach swo -
ich obo wiąz ków czyn no ści opo dat ko wa ne.
Usta wa o po dat ku od to wa rów i usług de fi -
niu je, że czyn ny mi po dat ni ka mi są wszy scy
po dat ni cy VAT, któ rzy są zo bo wią za ni
do ure gu lo wa nia po dat ku do cho do we go
oraz po dat ku od to wa rów i usług. Po dat ni -
kiem bier nym VAT jest na to miast po dat nik
za re je stro wa ny, ale ko rzy sta ją cy ze zwol nie -
nia od po dat ku. Po wyż sze zwol nie nie mo że
być zwią za ne z ro dza jem wy ko ny wa nej
dzia łal no ści lub też z li mi tem osią ga nych ob -
ro tów. Po dat nik bę dą cy po dat ni kiem bier -
nym w sy tu acji, gdy tra ci pra wo do
zwol nie nia z VAT, sta je się au to ma tycz nie po -
dat ni kiem czyn nym. 

Oma wia ny do ku ment, czy li fak tu ra, po -
wi nien być zgod nie z prze pi sa mi pra wa wy -
sta wio ny w przy naj mniej w dwóch eg zem-
pla rzach, z ozna cze niem, czy jest to ory gi nał,
czy ko pia. Je den eg zem plarz wy sta wio nej
w ten spo sób fak tu ry otrzy mu je na byw ca,
dru gi eg zem plarz do staw ca. 

Ele men ty fak tu ry
Usta wa o po dat ku od to wa rów i usług

okre śla szcze gó ło wo ele men ty, któ re obo -
wiąz ko wo po win na mieć każ da fak tu ra. 
Na le żą do nich przede wszyst kim: 
� nu mer do ku men tu – nada ny w ra mach
jed nej bądź więk szej licz by se rii, po wi nien
w spo sób jed no znacz ny cha rak te ry zo wać
fak tu rę,
� da ta wy sta wie nia fak tu ry,
� da ta do ko na nia lub za koń cze nia do sta -
wy to wa rów lub wy ko na nia usłu gi lub da ta
otrzy ma nia za pła ty, w przy pad ku gdy ta ka
da ta jest okre ślo na i jed no cze śnie róż ni się
od da ty wy sta wie nia fak tu ry,
� na zwa wy staw cy fak tu ry oraz na byw cy,
jak rów nież ich ad re sy,
� nu mer iden ty fi ka cji po dat ko wej, tzw. NIP,
� na zwa lub ro dzaj przed mio tu trans ak cji,
� licz ba do star cza nych to wa rów bądź
usług,
� ce na to wa ru lub usłu gi bez po dat ku VAT,
czy li tzw. ce na net to,
� kwo ty wszel kich za sto so wa nych zni żek,
ra ba tów lub upu stów,
� od po wied nia staw ka po dat ku,
� kwo ta na leż no ści ogó łem, czy li kwo ta
brut to.

Po za wy mie nio ny mi po wy żej ele men ta -
mi fak tu ra zgod nie z obo wią zu ją cym pra -
wem mu si być opa trzo na ad no ta cja mi m.in.
o pod sta wie praw nej upraw nia ją cej po dat -
ni ka do zwol nie nia z po dat ku VAT czy od -
wrot ne go ob cią że nia, któ re ozna cza, że
płat ni kiem po dat ku jest na byw ca to wa ru
bądź usłu gi okre ślo nej na fak tu rze. 

Do dat ko wą kwe stią obo wią zu ją cą obec -
nie po dat ni ków jest me cha nizm po dzie lo nej
płat no ści, czy li tzw. split pay ment. Co to ozna -
cza? Me cha nizm po dzie lo nej płat no ści to 
ta ki ro dzaj czyn no ści, w któ rym płat ność na -
byw cy za to war bądź usłu gę do ko ny wa -
na jest na dwa od ręb ne ra chun ki ban ko we
do staw cy lub usłu go daw cy. War tość sprze -
da ży net to, czy li nie za wie ra ją ca po dat ku VAT,

jest prze le wa na na za sad ni czy ra chu nek ban -
ko wy do staw cy, na to miast po zo sta ła kwo ta,
czy li war tość po dat ku VAT, tra fia na dru gi ra -
chu nek, czy li spe cjal ny ra chu nek VAT. 

Me cha nizm ten zo stał wpro wa dzo ny
z dniem 1 li sto pa da 2018 r. Do 31 paź dzier -
ni ka 2019 r. ko rzy sta nie z nie go przez stro ny
trans ak cji by ło do bro wol ne. Od 1 li sto pa -
da 2019 r. sto so wa nie te go ro dza ju płat -
ności jest obo wiąz ko we dla po dat ni ków
speł nia ją cych pew ne okre ślo ne pra wem
kry te ria. W związ ku z tym po dat ni cy ko rzy -
sta ją cy z te go me cha ni zmu mu szą po sia dać
wy dzie lo ny ra chu nek dla po dat ku VAT. 

To wa ry oraz usłu gi za li cza ne do tej ka te -
go rii mu szą speł niać okre ślo ne wa run ki.
Na fak tu rze mu si zna leźć się przede wszyst -
kim ad no ta cja o za sto so wa niu me cha ni zmu
po dzie lo nej płat no ści. To wa ry bądź usłu gi,
któ rych do ty czy ten me cha nizm, są wy -
szcze gól nio ne w za łącz ni ku nr 15 do obec -
nie obo wią zu ją cej usta wy o po dat ku od
to wa rów i usług. Do dat ko wo kwo ta trans ak -
cji, od któ rej obo wią zu je sto so wa nie split
pay ment, to 15 000 zł brut to. Płat no ści za fak -
tu ry w ra mach split pay ment na le ży re ali zo -
wać od dziel nie: po da tek VAT prze ka zy wać
na wy od ręb nio ny spe cjal nie do te go ra chu -
nek po dat ko wy, na to miast kwo tę net -
to – na in ny ra chu nek wska za ny na fak tu rze
przez sprze daw cę. 

War to rów nież wspo mnieć, że przed do -
ko na niem każ dej płat no ści w ra mach me -
cha ni zmu po dzie lo nej płat no ści na le ży bez -
względ nie spraw dzić ra chu nek po dat ko wy
kon tra hen ta na tzw. bia łej li ście po dat ni ków,
znaj du ją cej się na stro nie www Mi ni ster stwa
Fi nan sów. Jest to elek tro nicz ny wy kaz po dat -
ni ków, któ ry umoż li wia spraw dze nie, czy da -
ny po dat nik jest po dat ni kiem za re je stro-
wa nym i po dat ni kiem czyn nym po dat ku VAT.
Wy szu ki wa nie ta kich po dat ni ków mo że my
pro wa dzić za po mo cą nu me ru NIP, nu me ru
kon ta, re go nu bądź na zwy po dat ni ka. Aby
uzy skać po twier dze nie, że do ko na li śmy we -
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ry fi ka cji na sze go kon tra hen ta, na le ży wy dru -
ko wać wy ge ne ro wa ny ra port ze stro ny Mi ni -
ster stwa Fi nan sów. 

Je że li do ko na my płat no ści za fak tu rę
na ra chu nek nie wid nie ją cy na tej li ście i tym
sa mym nie za sto su je my się do obo wią zu ją -
cych w tym za kre sie prze pi sów, po no si my
ja ko na byw cy te sa me sank cje praw ne, co
wy staw ca fak tu ry. Ka rą za ta kie wy kro cze nie
jest za pła ta 30% war to ści po dat ku wy ni ka -
ją ce go z na sze go do ku men tu, czy li fak tu ry.
Je że li więc na fak tu rze wid nie je kwo ta po -
dat ku w wy so ko ści 25 000 zł, to za rów no na -
byw ca, jak i do staw ca bę dą ob cią że ni ka rą
w kwo cie 7500 zł. Ta ka sa ma sank cja obo -
wią zu je wy staw cę fak tu ry, któ ry nie umie ści
na fak tu rze ad no ta cji o sto so wa niu me cha -
ni zmu po dzie lo nej płat no ści. 

Cze go nie mu si za wie rać 
fak tu ra?
Na fak tu rach nie trze ba dziś umiesz czać

peł ne go wy ra że nia „fak tu ra VAT”. Obec ne
prze pi sy do pusz cza ją za sto so wa nie sa me go
wy ra że nia fak tu ra. Nie ma rów nież obo wiąz -
ku za miesz cza nia pod pi sów stron (na byw cy
i do staw cy) oraz ich fir mo wych pie czą tek.
Znie sio no też obo wią zek umiesz cze nia
na fak tu rze da ty sprze da ży, któ rą obec nie
moż na za stą pić da tą wy ko na nia usłu gi lub
do sta wy to wa ru. 

Fak tu ra elek tro nicz na – sa me
ko rzy ści!
Po za fak tu rą w tra dy cyj nej wer sji pa pie -

ro wej moż na bar dzo czę sto spo tkać się 
z e -fak tu rą, czy li fak tu rą w for mie elek tro-
nicz nej. Rzą dzi się ona iden tycz ny mi pra wa -
mi co wer sja pa pie ro wa – mó wi o tym usta -
wa o po dat ku od to wa rów i usług. Głów nym
wa run kiem sto so wa nia te go ro dza ju fak tur
jest przede wszyst kim ich ak cep ta cja przez
kon tra hen tów.

Sto so wa nie fak tu ry w for mie elek tro nicz -
nej ma wie le za let. Na przy kład oszczęd no -
ści – ja ko wy sta wia ją cy fak tu rę nie po no si my
kosz tów prze sył ki pocz to wej. Co wię cej, fak -
tu ra z pew no ścią tra fi do na byw cy na czas.
Wy klu czo ne zo sta ną opóź nie nia, a na wet sy -
tu acje, w któ rych mo że po pro stu za gi nąć. 

E -fak tu ra przy no si nam rów nież ko rzy ści

zwią za ne z for mą jej prze cho wy wa nia. Na le -
ży za zna czyć, że do ku men ty te po win ny być
gro ma dzo ne w for ma cie, w ja kim zo sta ły do -
star czo ne, jak rów nież w spo sób po twier -
dza ją cy ich au ten tycz ność i czy tel ność przez
ca ły okres ich prze cho wy wa nia. Fak tu ry
elek tro nicz ne, tak jak fak tu ry pa pie ro we,
prze cho wy wać na le ży do cza su przedaw nie -
nie zo bo wią za nia po dat ko we go. 

Do e -fak tur moż na rów nież, tak jak do
do ku men tów w wer sji pa pie ro wej, wy sta wić
du pli ka ty oraz fak tu ry ko ry gu ją ce.

Pro -for ma – co dla nas 
ozna cza?
Na pew no pra wie każ dy z nas spo tkał się

z wy ra że niem fak tu ra pro -for ma. Co to jest
i ja kie po cią ga za so bą skut ki ta ki ro dzaj fak -
tu ry? Otóż fak tu ra pro -for ma to nic in ne go,
jak po twier dze nie na sze go za mó wie nia
danego to waru lub usłu gi. Jest ona krót ko
mó wiąc tzw. za po wie dzią stan dar do wej fak -
tu ry. Nie jest do ku men tem księ go wym, a co
się z tym wią że, nie pod le ga za li cze niu
w kosz ty na byw cy. Ewi den cjo nu je się ją
w księ gach ra chun ko wych jed nost ki do pie -
ro w mo men cie jej za pła ty, ja ko po nie sio ny
wy da tek. Za li cze nie jej w kosz ty na stę pu je
w mo men cie otrzy ma nia fak tu ry stan dar do -
wej. 

Anu lo wa nie fak tu ry
Oczy wi ście ist nie je moż li wość anu lo wa -

nia na szej fak tu ry. Nie ste ty do ty czy to tyl ko
i wy łącz nie tych fak tur, w przy pad ku któ rych
nie do szło jesz cze do do sta wy to wa ru i na -
sza trans ak cja nie we szła jesz cze do ob ro tu
praw ne go. Je że li do sta wa na stą pi ła, ist nie je
moż li wość wy sta wie nia fak tu ry ko ry gu ją cej. 

Chcąc anu lo wać fak tu rę, ab so lut nie nie
wol no za bu rzyć nu me ra cji wy sta wia nych
przez nas do ku men tów. Na le ży prze kre ślić
oby dwa je go eg zem pla rze (ory gi nał i ko pię),
do łą czyć opis po wo du na szej anu la cji i za -
mie ścić da tę i pod pis oso by od po wie dzial -
nej za wy sta wia nie fak tur. Mi mo że fak tu ry,
któ re ule gły anu lo wa niu, nie są wpro wa dza -
ne do ewi den cji księ go wej, to na le ży je prze -
cho wy wać wraz z od po wied nią do ku men-
ta cją księ go wą. 

Fak tu ra ko ry gu ją ca 
Fak tu ra ko ry gu ją ca to przede wszyst kim

do ku ment wy sta wia ny w przy pad ku, gdy
wid nie je w fak tu rze wy stą pił błąd, czy to
w po sta ci błęd nej ce ny, czy ilo ści. Dzię ki fak -
tu rze ko ry gu ją cej mo że my rów nież do ko ny -

wać zmian np. wte dy, gdy zwra ca my za ku -
pio ny to war. Ko rek ta fak tu ry jest wy sta wia -
na, gdy za war ta przez nas trans ak cja we szła
do ob ro tu praw ne go. Zgod nie z obo wią zu -
ją cy mi prze pi sa mi pra wa fak tu rę ko ry gu ją -
cą mo że my wy sta wić, gdy:
� do ko nu je my zwro tu za ku pio nych to wa -
rów, na któ re już wcze śniej zo sta ła wy sta -
wio na fak tu ra pier wot na,
� stwier dzo no w jej tre ści wszel kie go ro -
dza ju po mył ki, np. w ce nie to wa ru, je go 
mie rze czy choć by w wy szcze gól nio nej na
fak tu rze staw ce po dat ku VAT,
� chce my udzie lić na byw cy róż ne go ro dza -
ju ra ba tów czy zwró cić mu kwo tę za licz ki.

Ja kie błę dy mo że my sko ry go wać za po -
mo cą ta kiej fak tu ry? Na pew no są to mia ry
i wiel ko ści to wa rów, ce na jed nost ko wa net -
to, war tość sprze da ży net to, staw ki po dat ku,
kwo ty po dat ku od war to ści sprze da ży net -
to, a na wet war tość sprze da ży ogó łem. 

No ta ko ry gu ją ca
No ta ko ry gu ją ca jest do ku men tem,

za po mo cą któ re go mo że my sko ry go wać
fak tu rę pier wot ną. Jest ona wy sta wia na
przez na byw cę to wa ru bądź usłu gi. Nie ste -
ty, za po mo cą no ty ko ry gu ją cej mo że my
sko ry go wać tyl ko nie któ re ro dza je błę dów,
któ re zna la zły się na fak tu rze pier wot nej:
� imię, na zwi sko lub na zwę po dat ni ka,
� imię, na zwi sko lub na zwę na byw cy to wa -
rów lub usług,
� ad res po dat ni ka i na byw cy,
� ter min płat no ści,
� treść fak tu ry źró dło wej.

No ta ko ry gu ją ca ma za za da nie po pra wić
błę dy tyl ko i wy łącz nie for mal ne. Zgod nie
z za pi sa mi w usta wie o po dat ku od to wa rów
i usług do ku ment mu si za wie rać na zwę „no -
ta ko ry gu ją ca”, da tę wy sta wie nia, ko lej ny 
nu mer no ty ko ry gu ją cej, imio na, na zwi ska,
na zwy po dat ni ka i na byw cy, nu mer NIP, 
da ne ze źró dło wej fak tu ry, na pod sta wie
któ rych moż na ją zi den ty fi ko wać, treść ko -
ry go wa ną oraz treść pra wi dło wą. 

Jak wi dać, fak tu ra to po waż ny do ku ment,
któ ry po cią ga za so bą wie le skut ków praw -
nych. Nie ste ty, trze ba zwra cać bacz ną uwa -
gę na to, co się w nim znaj du je, a przede
wszyst kim nie do pu ścić do sy tu acji, w któ rej
wy stą pi ły by w nim błę dy. Każ dy błąd czy
nie do pa trze nie mo że kosz to wać nas wie le
nie po trzeb ne go stre su i pro ble mów z urzę -
dem skar bo wym.

Li te ra tu ra do st´p na u au tor ki
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ANNA SOBÓTKA

Grono pasjonatów ratownictwa powołało do życia projekt
„Bezpieczny Kazbek”. Co roku w sezonie letnim dbają o

bezpieczeństwo ludzi zdobywających szczyt liczący 5054 m n.p.m.

aka jest ge ne za pro jek tu? Dla cze go
pol scy ra tow ni cy dzia ła ją aku rat na
szla ku wio dą cym na Ka zbek? Moż na

po wie dzieć, że przy by li tam śla dem rzesz ro -
da ków, któ rzy spra gnie ni wy so ko gór skich
wy zwań, nie jed no krot nie na zbyt opty mi -
stycz nie oce nia jąc swo je moż li wo ści, po ry -
wa li się na star cie z jed ną z naj wyż szych gór
Kau ka zu. 

Gru zja, a szcze gól nie re jon Ka zbe ku, cie -
szą się du żą po pu lar no ścią wśród pol skich
tu ry stów. Du że zna cze nie ma ją przy stęp ne
ce ny, go ścin ność miesz kań ców i po wszech -
nie pa nu ją ce prze ko na nie o moż li wo ści
zdo by cia pię cio ty sięcz ni ka na wet bez du -
że go do świad cze nia w wy so kich gó rach
i ko niecz no ści od po wied nie go przy go to -
wa nia kon dy cyj ne go czy sprzę to we go. Nie -
ste ty, ta kie po dej ście czę sto owo co wa ło
wy pad ka mi, a by wa ło, że i tra ge dia mi. Tym -
cza sem lo kal ne służ by ra tow ni cze nie by ły
w sta nie za pew nić wszyst kim po mo cy.

Ska lę pro ble mu do strze gli pol scy ra tow -
ni cy, gdy w la tach 2014 i 2015 bra li udział
w ak cjach po szu ki wa nia pol skich tu ry stów,
któ rzy za gi nę li w re jo nie szczy tu. Na wią za li
kon tak ty z pol ski mi służ ba mi kon su lar ny -
mi, am ba sa dą RP w T bi li si, lo kal nym śro -
do wi skiem gru ziń skich ra tow ni ków i prze -
wod ni ków – i tak stop nio wo roz po czę li
dzia ła nia na rzecz po pra wy bez pie czeń -
stwa tu ry stów zdo by wa ją cych Ka zbek. Po -
wsta ła fun da cja Me dyk Re scue Te am,
w 2016 r. ru szył mie sięcz ny dy żur pi lo ta żo -
wy, a w 2017 r. pol scy ra tow ni cy prze by wa li
w ba zie przy schro ni sku Me teo (Be tle he mi
Hut) na wy so ko ści 3650 m n.p.m. przez ca -
ły se zon – od czerw ca do wrze śnia. Z ro ku
na rok pro jekt się roz wi jał – w 2018 r. zor -

ga ni zo wa no pierw szą otwar tą re kru ta cję.
Przed się wzię cie jest wy ma ga ją ce – tak że

fi nan so wo. Wo lon ta riu sze po no szą koszt
trans por tu do ba zy (bi le ty lot ni cze, trans fer
w Gru zji, cza sem koszt car go) oraz więk szo -
ści wy po sa że nia oso bi ste go (ubra nia, sprzęt
wspi nacz ko wy). W ostat nich la tach uda ło się
po zy skać spon so rów czę ści sprzę tu ra tow -
ni cze go i so cjal ne go, jed nak obec nie pro jekt
nie ma żad ne go spon so ra fi nan so we go.
Utrzy ma nie trzy mie sięcz ne go dy żu ru ra tow -
ni cze go w Gru zji fi nan so wa ne jest w ca ło ści
z kie sze ni wo lon ta riu szy. Fun da cja Me dyk
Re scue Te am po zy sku je środ ki na bie żą cą
dzia łal ność za po śred nic twem zbiór ki in ter -
ne to wej, sprze da ży pro jek to wych ga dże -
tów -ce gie łek oraz po przez prze ka zy wa nie
1% po dat ku – dzię ki wspar ciu Fun da cji
Wspie ra nia Al pi ni zmu Pol skie go im. J. Ku -
kucz ki. Nie ste ty środ ki te nie są w sta nie po -
kryć kosz tów bie żą ce go dzia ła nia fun da cji
po za se zo nem.

Gro no ra tow ni ków projektu to pa sjo na -
ci o sze ro kich kom pe ten cjach, pra cu ją cy
w róż nych za wo dach. Są wśród nich m.in.
ra tow ni cy me dycz ni, gór scy, le ka rze, żoł -
nie rze, a tak że stra ża cy PSP i OSP. W pro jek -
cie dzia ła mł. kpt. Mar cin Ja nik, funk-
cjo na riusz naj pierw Ko men dy Miej skiej PSP
w Cho rzo wie, zaś obec nie KCKRiOL KG PSP
w War sza wie, rów nież ra tow nik me dycz ny,
oraz mł. asp. Ja kub Ol szy na z JRG PSP nr 6
w Po zna niu. Zgo dzi li się opo wie dzieć
o swo ich do świad cze niach na Ka zbe ku.

Re kru ta cja
Or ga ni za to rzy skru pu lat nie spraw dza ją

moż li wo ści kan dy da tów na ra tow ni ków pro -
jek tu „Bez piecz ny Ka zbek” – mu szą być pew -

ni, że mo gą li czyć na nich pod każ dym
wzglę dem. Na po cząt ku kan dy da ci wy peł -
nia ją szcze gó ło wą an kie tę, do ty czą cą m.in.
ich do świad cze nia i kwa li fi ka cji. Za pro sze ni
do pierw sze go eta pu re kru ta cji mu szą sta -
wić się w okre ślo nym ter mi nie w dru giej po -
ło wie mar ca, o pół no cy, w Kar ko no szach.
Cze ka ich wy ma ga ją ca kil ku na sto go dzin -
na wę drów ka grzbie tem ma sy wu gór skie go
z ekwi pun kiem i sprzę tem, nie jed no krot nie
w trud nych wa run kach po go do wych,
a w ko lej nych dniach spraw dzia ny wie dzy,
umie jęt no ści, kon dy cji i od por no ści psy -
chicz nej. Pod czas re kru ta cji w 2019 r., w któ -
rej brał udział Ja kub Ol szy na, po ja wi ły się
po tęż ne wia try hu ra ga no we, co od da wa ło
re alia pa nu ją ce na Ka zbe ku. Tych, któ rzy
oka za li się naj lep si pod czas tej wy pra wy
i póź niej szych te stów, spraw dza ją cych
umie jęt no ści w za kre sie kpp, ob słu gi sprzę -
tu al pi ni stycz ne go czy ra tow nic twa la wi no -
we go, współ pra cy w gru pie i ra dze nia so bie
ze stre sem, cze kał ko lej ny, czte ro dnio wy
etap zma gań – w dru giej po ło wie kwiet nia
w Do li nie Pię ciu Sta wów Pol skich w Ta trach.
Obej mo wał on już ra tow nic two szcze li no we
i ewa ku ację po szko do wa ne go oraz przed -
sta wie nie spe cy fi ki dzia łań w re jo nie Ka zbe -
ku, re gio nal nych uwa run ko wań spo łecz nych
czy ru ty ny ba zo wej. 

Szczę śliw cy, któ rzy osta tecz nie zo sta li włą -
cze ni do eki py pro jek tu, wy je cha li w ma ju
na spo tka nie uni fi ka cyj ne do Ju ry Kra kow sko -
-Czę sto chow skiej z do świad czo ny mi człon -
ka mi pro jek tu. Cho dzi ło przede wszyst kim
o zgra nie gru py, wza jem ne po zna nie się, ćwi -
cze nia wspi nacz ko we, a przede wszyst kim
tre ning z ra tow nic twa na sta wio ne go głów nie
na hi po ter mię. – Do świad czy li śmy, czym jest
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ten stan, na wła snej skó rze. Jed nym z na szych
za dań by ło po ra dze nie so bie z wy zię bie niem 
or ga ni zmu u sie bie na wza jem po po la niu nas
wo dą przez pro wa dzą ce go za ję cia przy kil ku -
stop nio wej tem pe ra tu rze. Dzię ki te mu zwró ci -
li śmy uwa gę na szcze gó ły, któ re na pierw szy
rzut oka nie wy da ją się tak istot ne, a ma ją zna -
cze nie dla kom for tu ter micz ne go po szko do wa -
ne go – wspo mi na Ja kub Ol szy na. 

Dy żur ra tow ni czy 
Wresz cie nad cho dzi mo ment wy jaz du

do Gru zji i roz po czę cia se zo nu ra tow ni cze -
go na Ka zbe ku. Du żym przed się wzię ciem
jest już sa mo za ło że nie ba zy pro jek tu
przy schro ni sku Me teo (Be tle he mi Hut),
na wy so ko ści 3650 m n.p.m. Mł. kpt. Mar cin
Ja nik był jed nym z ra tow ni ków, któ rzy roz -
po czy na li se zon w czerw cu 2018 r. (póź niej
wró cił jesz cze w koń cu sierp nia na trzy ty go -
dnio wy dy żur). Jak wspo mi na, do Ku ta isi 
do tar li sa mo lo tem ta nich li nii, prze wo żąc
przy tym 11 po nad 30-ki lo gra mo wych pa -
czek sprzę tu ba zo we go, do te go swój wła -
sny ba gaż. Dzię ki po mo cy pol skiej am-
ba sa dy w Gru zji do tar li do Ka zbe gi (Ste panc -
min dy), mia sta znaj du ją ce go się pod Ka zbe -
kiem. Stam tąd dzię ki wspar ciu stro ny gru -
ziń skiej ła du nek zo stał prze trans por to wa ny
na miej sce roz sta wie nia ba zy he li kop te rem,
któ ry od był czte ry kur sy. 

Dal sza część pra cy na le ża ła już do ra tow -
ni ków. Przez trzy dni po wsta wa ła ba za pro -
jek tu – roz sta wia no na mio ty: am bu la to rium,
so cjal ny, in dy wi du al ne dla każ de go z uczest -
ni ków pro jek tu, a tak że maszt, po rząd ko wa -
no sprzęt. Jed no cze śnie ra tow ni cy akli ma-
ty zo wa li się już do wa run ków pa nu ją cych
na tak du żej wy so ko ści, po zna wa li lub przy -

po mi na li so bie tra sę pro wa dzą cą na szczyt,
bo oczy wi ście mu szą ją do brze znać, by móc
w ra zie po trze by do trzeć do po szko do wa -
nych. 

Jak wy glą da co dzien ność w ba zie pod
Ka zbe kiem? Wie le cza su trze ba po świę cić
na or ga ni zo wa nie zwy kłe go funk cjo no wa -
nia. Na tak du żej wy so ko ści zdo by cie choć -
by wo dy, nie zbęd nej w du żych ilo ściach
tak że po to, by za spo ko ić zwięk szo ne za po -
trze bo wa nie or ga ni zmu na pły ny, wy ma ga
du że go wy sił ku. Ra tow ni cy po zy sku ją ją
z wiel kie go pła ta śnie gu. Każ dy, kto ma wol -
ną chwi lę, wy bie ra się z ba nia kiem do te go
źró dła i uzu peł nia za pa sy w ba zie. Bar dzo
waż ne jest rów nież go to wa nie her ba ty. Ter -
mo sy mu szą być za wsze na peł nio ne go rą -
cym ży cio daj nym pły nem, by w ra zie
ko niecz no ści wyj ścia w gó ry do wy zię bio ne -
go po szko do wa ne go móc bez zwło ki ru szyć
na po moc, a po do tar ciu na miej sce roz grzać
go, za po biec dal sze mu wy zię bie niu or ga ni -
zmu. Oczy wi ście wie le cza su za bie ra rów nież
przy go to wa nie sprzę tu, ob ser wa cja po go dy
(ze sta wia nie pro gnoz z kil ku do stęp nych
źró deł in ter neto wych) i spo tka nia z tu ry sta -
mi – czy to zwy kłe roz mo wy o wa run kach
da ne go dnia, przy go to wa niu do wy pra wy,
czy udzie la nie po mo cy me dycz nej w am bu -
la to rium. 

Sa ma or ga ni za cja ra tow ni cza w ba zie wy -
glą da na stę pu ją co: w ide al nych wa run kach
pod czas dy żu ru dzia ła pięć osób. Je śli po -
szko do wa ni tu ry ści po trze bu ją po mo cy po -
za Me teo, me dyk ba zo wy zo sta je na miej scu,
a ba zę opusz cza tzw. szpi ca (co naj mniej
dwóch ra tow ni ków) wy po sa żo nych w sprzęt
me dycz ny słu żą cy do pod sta wo wej dia gno -
sty ki – ura zo wy lub in ter ni stycz ny, za leż nie

od ro dza ju pro ble mu zgło szo ne go przez tu -
ry stów. Dwie ko lej ne oso by wy ru sza ją z cięż -
szym spe cja li stycz nym sprzę tem, np. no-
sza mi do ewa ku acji. Wia do mo, że bę dą po -
ru sza li się wol niej i póź niej do trą do po szko -
do wa nych, dla te go tak waż ne jest, by szpica
doszła jak najszybciej do turystów i udzieliła
im pomocy medycznej.

Am bu la to rium pro jek tu jest bo ga to wy -
po sa żo ne. Ra tow ni cy dys po nu ją za awan so -
wa ną apa ra tu rą, biorąc pod uwa gę wy so-
kość n.p.m., na któ rej dzia ła ją. Są to mię dzy
in ny mi de fi bry la to ry (dwa AED oraz peł no -
wy mia ro wy), pul skok sy me try czy ter mo -
boks do pły nów. Ra tow ni cy ma ją moż li wość
zszy cia ran, cew ni ko wa nia, wy ko na nia EKG,
pro wa dze nia tle no te ra pii oraz – co jest ewe -
ne men tem w ra tow nic twie gór skim – USG.
Dys po nu ją peł nym wa chla rzem le ków: 
prze ciw bó lo wy mi, do le cze nia ob ja wów
cho ro by gór skiej i wy so ko ścio we go obrzę -
ku płuc/mó zgu, an ty bio ty ka mi, środ ka mi
zwiot cza ją cy mi czy le ka mi do re su scy ta cji.
Po za sprzę tem me dycz nym ra tow ni cy wy -
ko rzy stu ją swój wła sny sys tem łącz no ści ra -
dio wej, opar ty na ra dio prze mien ni ku i ra dio-
te le fo nach na sob nych, za si la ny z nie za leż ne -
go źró dła prą du – wła snych pa ne li fo to wol -
ta icz nych i ban ków ener gii. 

Waż nym aspek tem co dzien no ści w ba zie
pod Kazbekiem jest tak że ży cie spo łecz ne,
spo tka nia z tu ry sta mi wcho dzą cy mi na
szczyt i scho dzą cy mi z nie go. To rów nież ele -
ment przed się wzię cia – roz mo wy te ma ją
dzia ła nie pre wen cyj ne, za po bie ga ją po ten -
cjal nym wy pad kom w dro dze na Ka zbek. Ra -
tow ni cy są w sta nie zo rien to wać się w ten
spo sób, czy tu ry ści ma rzą cy o po sta wie niu
sto py na szczy cie ma ją od po wied nią kon dy -
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cję, wie dzę, umie jęt no ści, tak że w za kre sie
po słu gi wa nia się sprzę tem, by osią gnąć ten
cel. Je śli tak nie jest, re ko men du ją zmia nę
pla nów – tu ry ści czę sto przyj mu ją te su ge -
stie lub przy naj mniej de cy du ją się na wy pra -
wę z gru ziń skim prze wod ni kiem. 

– Za ło że niem na sze go pro jek tu jest wy cho -
dze nie do lu dzi – za zna cza Mar cin Ja nik. –
W pol skich gó rach ra tow ni cy naj czę ściej ocze -
ku ją w schro ni sku w wy dzie lo nych po miesz -
cze niach. My przy ję li śmy in ny mo del – roz-
sta wia my na mio ty w cen trum ba zy, mię dzy
ludź mi. Bez te go nie by li by śmy w sta nie mieć
z tu ry sta mi ta kie go kon tak tu, na ja kim nam
za le ży. Do nas moż na za wsze przyjść, na pić się
her ba ty, po roz ma wiać o wa run kach na gó rze,
tra sie na szczyt. 

War to za zna czyć, że pol skich ra tow ni ków
łą czą bar dzo do bre re la cje z gru ziń ski mi
prze wod ni ka mi. Po la cy mo gą za wsze li czyć
na ich po moc. – Trze ba to po wie dzieć
wprost – bez wspar cia lo kal nych prze wod ni -
ków nie by li by śmy w sta nie prze pro wa dzić
więk szo ści dzia łań ra tun ko wych po za ba zą,
szcze gól nie kie dy ko niecz na jest ewa ku acja
po szko do wa ne go – pod kre śla Mar cin Ja nik. –
Zda rza się na wet, że Gru zi ni wcho dząc na gó -
rę i wi dząc scho dzą cą gru pę, któ ra wy glą da
na wy czer pa ną, dzwo nią do nas i in for mu ją,
że by śmy już by li w go to wo ści, bo praw do po -
dob nie tu ry ści bę dą po trze bo wa li po mo cy –
do da je Ja kub Ol szy na.

Pro jekt cie szy się po zy tyw nym od bio rem
w spo łecz no ści re jo nu Ka zbe ku. Je śli Gru zi -
ni wi dzą oso bę w ko szul ce pro jek tu, od ra zu
zy sku je ona w ich oczach. Ma to szcze gól nie
zna cze nie w sy tu acji, gdy przychodzi coś ne -
go cjo wać czy za ła twić.

Trud ne ak cje
Przy cho dzą jed nak chwi le, kie dy trze ba

się zmie rzyć z zim nem, dro gą na szczyt
w złych wa run kach i za gro że niem ży cia lub
zdro wia po szko do wa ne go. To te naj trud niej -
sze in ter wen cje, a za ra zem sed no pra cy ra -

tow ni ków pod Kazbekiem. Za pa da ją w pa -
mięć i są póź niej ana li zo wa ne na kon fe ren -
cjach me dycz nych czy pod czas fe sti wa li
gór skich. – O każ dej z nich trze ba by opo wia -
dać osob no, bo lo gi stycz nie by ły ma ły mi dzie -
ła mi sztu ki, bio rąc pod uwa gę to, czym
dys po no wa li śmy na miej scu, ja kie pa no wa ły
wa run ki, jak uda ło się po móc po szko do wa -
nym – pod kre śla Mar cin Ja nik.

W trak cie trwa nia je go sierp nio we go dy -
żu ru nie wy da rzył się ża den wy pa dek po -
za ba zą, kie dy ko niecz na by ła by ewa ku acja
po szko do wa ne go. Wie lo krot nie jed nak udzie-
lał po mo cy w am bu la to rium oso bom, któ -
rych or ga nizm źle re ago wał na zmia nę wy -
soko ści – jest to je den z naj częst szych
pro ble mów do ty ka ją cych tu ry stów w gó rach
wy so kich. Trud no ści dia gno stycz nych na -
strę czył przy pa dek męż czy zny, u któ re go za
po mo cą prze no śne go sprzę tu ra tow ni cy
stwier dzi li po waż ne nie do krwie nie mię śnia
ser co we go. Czu wa li przy nim w am bu la to -
rium 12 go dzin, za nim by ło moż li we prze -
trans por to wa nie go śmi głow cem na dół, do
szpi ta la. Tam oka za ło się, że do znał wy so ko -
ścio we go obrzę ku płuc o nie ty po wych ob -
ja wach – na szczę ście wró cił do zdro wia.

Zu peł nie ina czej wy glą dał dy żur lip co -
wy – ob fi to wał w trud ne sy tu acje, praw dzi -
we wy zwa nia dla ra tow ni ków. Hi sto ria jak
z fil mu przy da rzy ła się gru pie Ro sjan, któ -
rych na szczy cie Ka zbe ku za sta ła bu rza –
w jed ne go z nich tra fił pio run. Od niósł tak
po waż ne ob ra że nia, że ko niecz na by ła re su -
scy ta cja – tak wy ni ka z re la cji świad ków.
Na szczę ście ko le dzy po szko do wa ne go po -
tra fi li ją pra wi dło wo wy ko nać i uda ło mu się
przy wró cić od dech, ale je go stan po zo sta -
wał cięż ki. Nie ste ty po go da by ła fa tal na. Tu -
ry ści w ta kich wa run kach zno si li ran ne go
w dół na pro wi zo rycz nych no szach. Po wia -
do mi li o swo im trud nym po ło że niu ba zę
pro jek tu, nie ste ty w tym cza sie bu rza zdą ży -
ła zejść ni żej i mi mo pod ję tej pró by ra tow ni -
cy nie by li w sta nie wyjść im na prze ciw.

W koń cu na po moc wy ru szył sa mot nie li der
dy żu ru, rów nież funk cjo na riusz PSP, mł. kpt.
Al bert Ko ściń ski z JRG PSP nr 1 w Wał brzy -
chu. Gru pa Ro sjan do tar ła do Wy żne go Pla -
te au na wy so ko ści ok. 4500 m n. p. m., tam
spo tka li ukra iń skich tu ry stów, któ rzy przy ję li
ich do swo je go na mio tu. Kie dy Al bert do tarł
do po szko do wa ne go, zdia gno zo wał je go
stan, po dał mu le ki, za bez pie czył przed wy -
chło dze niem i ra zem prze cze ka li noc. Ra no
po ja wi ła się eki pa z cięż kim ekwi pun -
kiem – no sza mi, sprzę tem do ewa ku acji i tle -
nem. Uda ło się prze trans por to wać po szko -
do wa ne go na lo do wiec, gdzie zo stał prze ka -
za ny pod opie kę za ło gi śmi głow ca. 

Ko lej nym mo men tem pró by dla ra tow ni -
ków był dzień, w któ rym zda rzy ły się dwa
wy pad ki szcze li no we. Naj pierw do szcze li ny
wpa dła pol ska tu ryst ka, któ rą wy do sta li
człon ko wie jej eki py. Wie czor ny wy pa dek
był nie ste ty po waż niej szy. Dwóch tu ry stów
(w żar go nie gór skim ta ki ze spół to „dwój ka -
-sa mo bój ka” – dwie niedoświadczone oso -
by to za ma ło, by po ra dzić so bie w ra zie
kło po tów) wy bra ło się na lo do wiec – je den
z nich nie miał nawet ka sku i to wła śnie on
wpadł do szcze li ny. Do znał ura zu gło wy,
stra cił przy tom ność, je go or ga nizm się wy -
zię bił (w szcze li nie na stę pu je to wy jąt ko wo
szyb ko), po nie waż ko le ga nie był w sta nie
go sa mo dziel nie wy do być, po mo gli im do -
pie ro gru ziń scy prze wod ni cy. W tym cza sie
w ba zie prze by wa ło na szczę ście dwóch do -
świad czo nych ra tow ni ków me dycz nych
i mo gli po dzie lić się za da nia mi – je den mo -
ni to ro wał stan pol skiej tu ryst ki, dru gi za jął
się do tran spor to wa nym do ba zy po szko do -
wa nym.

Se zon 2019 r. na le żał do spo koj niej szych,
nie do szło do eks tre mal nie trud nych zda rzeń.
Ra tow ni cy udzie li li oko ło 200 świad czeń me -
dycz nych, wy szli w gó ry kil ka dziesiąt ra zy, do -
szło też do kil ku na stu ewa ku acji me dycz -
nych – śmi głow cem bądź kon no. Był to tak że
trze ci se zon bez wy pad ku śmier tel ne go,
do cze go z pew no ścią przy czy ni ły się dzia ła -
nia w ra mach pro jek tu „Bez piecz ny Ka zbek”.

Ja ki bę dzie se zon 2020 r.? Czy pan de mia
wi ru sa SARS-CoV-2 po krzy żu je pla ny tu ry -
stów, a co za tym idzie ra tow ni ków? Gru zja
za de kla ro wa ła, że 1 lip ca otwie ra gra ni ce, 
eki pa „Bez piecz ne go Ka zbe ku” przy go to wu -
je się do dy żu ru. Re kru ta cja w tym ro ku zo sta -
ła od wo ła na, jed nak do tych cza so wi uczes-
t ni cy pro jek tu ma ją na dzie ję, że la tem wró cą
w gó ry Kau ka zu i bę dą nieść po moc tu ry -
stom.
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spa praw dzi wa rzad ko do pro wa -
dza do śmier ci tyl ko kil ku pro cent
ob ja wo wo cho rych, jak COVID-19,

lecz do 30% w od mia nie ła god niej szej (mi -
nor). W od mia nie gor szej (ma ior), za bi ja 70%
do 100%, nie oszczę dza jąc wte dy na wet
do 30% spo śród za szcze pio nych. Na szczę -
ście do dziś prze trwa ła tyl ko w la bo ra to riach
woj sko wych – na wol no ści jej nie ma. 

Skąd to się wzię ło?
Pod ko niec ma ja 1963 r. do In dii po le ciał

pe wien bar dzo waż ny funk cjo na riusz Służ by
Bez pie czeń stwa. Wy ko ny wał mi sję ni czym
Ja mes Bond, bo z fał szy wy mi do kumen ta-
mi, w tym ksią żecz ką zdro wia. Na po cząt ku
czerw ca po wró cił i po czuł się źle, więc udał
się do re sor to we go szpi ta la we Wro cła wiu.
Prze pro wa dzo no z nim wy wiad epi de mio-
lo gicz ny i wy ko na no ba da nia na obec ność
cho rób tro pi kal nych. Stwier dzo no ma la rię,
bo i ją przy wlókł, a ob ja wo wo – ospę wietrz -
ną. W po ło wie czerw ca wy pi sa no go ze szpi -
tal nej se pa rat ki do do mu. O pa cjen cie „ze ro”
po wie dzieć moż na ty le, że ła two wy zdro wiał,
miał się po tem le piej niż do brze i awan so wał
na bar dzo wy so kie sta no wi ska. Tym cza sem
jed nak za ra ził kil ka osób – i to ze skut kiem
śmier tel nym. Alarm wszczę to do pie ro 15 lip -
ca, kie dy stwier dzo no nie moż li wy w na tu rze
przy pa dek wtór nej ospy wietrz nej u kil ku-
let nie go dziec ka. Za tem za ra za zy ska ła po -
nad mie siąc, by się roz wi nąć – cza su, jak na
ospę praw dzi wą, aż nad to.

Dzia ła nia wstęp ne
Gdy wresz cie roz po zna no po two ra, nie

za sta na wia no się dłu go, co ro bić, bo z ra cji
wy tę pie nia cho ro by w Eu ro pie po pu la cja
za szcze pio na nie by ła. Znaw cy wie dzie li, że
nie czas na kal ku la cje i kom pro mi sy. Oczy -
wi ście trwa ły kon sul ta cje mi ni ste rial ne,
wszak naj waż niej szym by ło nie wy wo ły -

wać pa ni ki, a każ da wła dza, nie za leż nie
od sys te mu, chce mieć sa me suk ce sy i świę -
ty spo kój. Trze ba jed nak po wie dzieć, że
póź niej szy suk ces wią zał się z po cząt ko wą
bar dzo zde cy do wa ną re ak cją do słow nie 
kil ku osób z wro cław skie go sa ne pi du, nie -
bo ją cych się na ra zić ani wła dzom par tyj -
nym, ani ko le żan kom i ko le gom le ka rzom.
Co zresz tą już po za ra zie na do bre im nie
wy szło. 

Do słow nie w cią gu dwóch dni pod ję to
za sad ni cze de cy zje, jak się oka za ło – ra tun -
ko we dla po pu la cji Wro cła wia. Trzy ska żo ne
szpi ta le na tych miast za mknię to. Wy zna czo -
no szpi tal dla osób cho rych ja ko od izo lo -
waną pla ców kę szpi ta la za kaź ne go po za
ob rę bem Wro cła wia, we wsi Szczo dre, oto -
czo ną par kiem i mu rem. Jak naj da lej od cen -
trum mia sta stwo rzo no dwa izo la to ria dla
osób nie wy ka zu ją cych ob ja wów cho ro by,
ale ma ją cych z cho ry mi kon takt. Cho dzi ło
o do pil no wa nie, by nikt nie po wo ła ny ani nie
wcho dził do izo la to rium, ani z nie go nie wy -
cho dził. Oso bom ma ją cym kon takt z oso ba -
mi izo lo wa ny mi, lecz nie cho ry mi za le co no
kwa ran tan nę do mo wą, z do zo rem Mi li cji
Oby wa tel skiej. Za or dy no wa no ak cję ma so -
wych szcze pień we Wro cła wiu, obej mu ją -
cych ca łą po pu la cję. Usta no wio no kor don
sa ni tar ny wo kół mia sta. 

Po cząt ko wo pa no wał ol brzy mi ba ła gan.
Lu dzi trans por to wa no do szpi ta la i izo la to -
riów no cą, wy chwy tu jąc ca łe ro dzi ny, w ta -
kich ubra niach, ja kie na wi zy tę służ by sa -
ni tar nej zdą ży li za ło żyć. Opór ła ma no si łą.
Na miej scu nie cze ka ły na izo lo wa nych cie -
płe po sił ki, łóż ka i po ściel – to by ło w kil ka
dni po tem. Ale bar dzo spraw nie prze cię to
łań cu chy epi de micz ne. 

Cał ko wi tej pew no ści jed nak nie by ło, tym
bar dziej że do dat ko we ogni ska cho ro by 
po ja wi ły się po za Wro cła wiem – w Opo lu,
Le gni cy, Oła wie, Wie ru szo wie i w Gdań sku. 

Opa no wa nie za mie sza nia
Szyb kie od izo lo wa nie cho rych od zdro -

wych po zwo li ło tym dru gim na w mia rę nor -
mal ne ży cie. Za kłó ce nia w nim wy stę po wa ły,
ale tyl ko we Wro cła wiu. Od wo ła no im pre zy
ma so we. Ge ne ral nie za ka za no wi ta nia się
z uży wa niem rąk, a wszyst kie klam ki, słu -
chaw ki te le fo nów, uchwy ty, a na wet po rę -
cze po my sło wo ob wią za no ban da ża mi
na są czo ny mi roz two rem chlo ra mi ny. Przed
wej ściem do każ de go bu dyn ku sta ło wia dro
lub mied ni ca z tym że roz two rem – na le ża ło
w nim za nu rzyć dło nie. Roz two rem chlo ra -
mi ny spry ski wa no uli ce i chod ni ki, na są cza -
no ma ty, przez któ re mu sia ły prze jeż dżać
sa mo cho dy, ale też de zyn fe ko wa no odzież
czy pro wa dzo no de kon ta mi na cję po miesz -
czeń. Da ło się za ob ser wo wać ogrom ną mo -
bi li za cję wszel kich służb, zwłasz cza me -
dycz nych, a dzia ła nia de kon ta mi na cyj ne
mia ły po stać ma so wą – po le wacz ki miej skie
po zo sta wia ją ce za so bą za pach chlo ru by ły
sta łym wi do kiem.

Chlo ra mi na, choć tania i skuteczna, by ła
za le d wie pół środ kiem. Do ce lo wo epi de mię
mia ła za trzy mać ak cja szcze pień ca łej lud no -
ści Wro cła wia. To by ło ogrom ne przed się -
wzię cie, a przy tym mo gło przy nieść, i przy -
nio sło, groź ne skut ki – szcze pion ka ospy
praw dzi wej za wsze u kil ku pro cent za szcze -
pio nych wy wo łu je skut ki cho ro bo we, któ re
mo gą za koń czyć się śmier cią.

Szcze pie nia sta ły się swo istym bi le tem
na wol ność. Wej ście do ja kie go kol wiek środ -
ka ko mu ni ka cji zbio ro wej czy na wet tak sów -
ki by ło moż li we po oka za niu świa dec twa
szcze pie nia lub śla du na rę ce. Do ak cji szcze -
pień wy ko rzy sta no na wet kor don sa ni tar ny
wo kół Wro cła wia: przy sto ją cych na ro gat -
kach po ste run kach Mi li cji Oby wa tel skiej 
zor ga ni zo wa no punk ty szcze pień. I choć
w efek cie ak cja szcze pień przy nio sła wię cej
ofiar śmier tel nych niż sa ma cho ro ba, to wła -
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śnie jej moż na za wdzię czać szyb kie i – co
naj waż niej sze – pew ne zdła wie nie za ra zy. 

Służ ba zdro wia na fron cie
Dla służ by zdro wia ów cze sna sy tu acja

by ła wiel kim wy zwa niem i śmier tel nym za -
gro że niem. Przede wszyst kim na le ża ło spo -
śród cho rych na róż ne cho ro by wy od ręb nić
przy pad ki ospy. Ta zaś nie za wsze da wa ła
jed no znacz ne ob ja wy, a roz po zna wa no wy -
łącz nie ob ja wo wo. Omył ko we skie ro wa nie
cho re go na ja kąś „zwy kłą” cho ro bę do szpi -
ta la ospo we go by ło by dla nie go wy ro kiem
śmier ci. Swo je do kła da ła ak cja szcze pień: 
na le ża ło od róż nić od czy ny da wa ne przez
szcze pion kę od fak tycz nej ospy, a ta kich 
re ak cji nie bra ko wa ło. 

Per so nel me dycz ny za rów no do szpi ta la,
jak i do izo la to riów do bra no z osób, któ re już
mia ły kon takt z cho ry mi, co by ło dzia ła niem
w peł ni lo gicz nym, ogra ni cza ją cym stra ty.
W szpi ta lu ospo wym każ de pię tro usta no -
wio no osob nym od dzia łem, z za ka zem 
mie sza nia per so ne lu i sprzę tu. Cho rym nie
wol no by ło opusz czać po miesz czeń. Le czo -
no ich w moż li wie do stęp ny spo sób, dba jąc
zwłasz cza, by nie do cho dzi ło do wtór nych
in fek cji w ra nach, two rzą cych się przy bar -
dzo gę stej, głę bo ko się ga ją cej i do kucz li wej
wy syp ce. 

Wy stą pi ła, tak ak tu al na i dzi siaj, kwe stia
ubio rów ochron nych, ma se czek, rę ka wic,
bu tów i za słon. Tyl ko wte dy, co na le ży pod -
kre ślić, nie by ły to stro je jed no ra zo we. Per -
so nel me dycz ny izo lo wał się, rów nież od
cho rych, spodnia mi, ka fta na mi, far tu cha mi,
ma secz ka mi i kap tu ra mi – płó cien ny mi, wie -
lo ra zo we go użyt ku. Do te go uży wał gu mo -
wych bu tów, ta kich też rę ka wic, oku la rów
ochron nych (go gli) i za sło n na twarz. Wszyst -
kie te środ ki ochro ny oso bi stej w od po wied -
nim re żi mie za kła da no, a przede wszyst kim
zdej mo wa no. Po zdję ciu tra fia ły do ko tłów
z chlo ra mi ną. Bu ty, go gle i rę ka wi ce my to,
płu ka no i su szo no. Stro je go to wa no w środ -
kach czysz czą cych. Po roz wie sze niu, wy su -
sze niu i wy pra so wa niu by ły go to we
do uży cia. Przy po mnij my, że mo wa o zwal -
cza niu czar nej ospy! A jed nak dzia ła ło. 

Efek ty
Za ra zę wy ga szo no z koń cem sierp nia.

Ostat ni pa cjent opu ścił szpi tal za kaź ny
17 wrze śnia – w dwa mie sią ce od pierw -
szych ho spi ta li za cji. Zmar ło sie dem osób
na 99 cho rych. Aż 25 pa cjen tów ho spi ta li zo -
wa nych to per so nel me dycz ny – ta kie są

skut ki wal ki na pierw szej li nii fron tu. Symp -
to ma tycz ne, że pierw szą ofia rą śmier tel ną
by ła pie lę gniar ka, a ostat nią le karz. W wy ni -
ku ak cji szcze pień zmar ło dzie więć osób,
oko ło 1000 mia ło od czy ny, czy li po wi kła nia
prze cho dzo ne w spo sób cho ro bo wy, u oko -
ło 300 z nich cięż ko. 

Już w paź dzier ni ku od by ły się we Wro cła -
wiu mi strzo stwa Eu ro py w ko szy ków ce. 

Ów cze sny sys tem praw ny
Moż na oczy wi ście po wie dzieć, że tak wy -

so ka efek tyw ność dzia ła nia by ła moż li wa 
tyl ko w sys te mie ko mu ni stycz nym, gdzie na -

ru sza nie wol no ści oso bi stych oby wa te li
ucho dzi ło pła zem. To myl ne mnie ma nie,
gdyż zwłasz cza po cząt ko we dzia ła nia garst -
ki le ka rzy wro cław skich by ły do ko ny wa ne
je śli nie wbrew wła dzy, to przy jej wro giej
bier no ści. Na miej sce przy je chał wi ce mi ni -
ster zdro wia, od 18 lip ca zwo żo no dzie siąt ki
cho rych do szpi ta la, a set ki po dej rza nych
do izo la to riów. Prze cież uro czy ste ob cho dy
świę ta 22 lip ca, z ma so wy mi im pre za mi, we
Wro cła wiu od by ły się w fa zie na tar cia za ra -
zy – wszak by ły ate istycz nie kon se kro wa ne
przez ko mu ni stycz nych świę tych. Wy obraź -
my so bie, że ktoś nie cał kiem jesz cze roz ło -
żo ny cho ro bą kil ka ra zy kich nął by w tłu mie,
nie mó wiąc już o set kach otarć. 

Trud no w to uwie rzyć, ale ca łe ów cze sne
re gu la cje do ty czą ce ak tyw ne go zwal cza nia
cho rób wy so ce za kaź nych moż na prze czy -
tać do słow nie w 15-20 mi nut i wszyst ko jest
ja sne, pod czas gdy na dzi siej sze dwóch 

go dzin jest za ma ło. Oczy wi ście tam to pra -
wo mia ło w so bie bar dzo du żo ogól no ści,
ale za wie ra ło kil ka istot nych ele men tów,
któ re przy do brej, na pę dzo nej stra chem wo -
li urzę do wej po ży tecz nie dzia ła ły. 

Przede wszyst kim by ła to usta wa o zwal -
cza niu cho rób za kaź nych [1] z 1935 r., wpro -
wa dza ją ca istot ną wła dzę dla osób zwal -
cza ją cych epi de mię: wstę pu do wszel kich
po miesz czeń, żą da nia po mo cy od władz,
urzę dów i in sty tu cji. Or ga ny wła dzy zy ski wa -
ły moż li wość za rzą dza nia spo łecz no ścia mi.
Wła dze gmi ny lub po wia tu mo gły: na ka zać
od osob nie nie cho rych i osób pierw sze go

kon tak tu; za ka zać wstę pu do po miesz czeń;
na ka zać de zyn fek cję po miesz czeń i przed -
mio tów. Sta ro sta (po woj nie wo je wo da)
mógł ogra ni czyć han del, ko mu ni ka cję, na -
ka zać wy tę pie nie zwie rząt roz no szą cych wi -
ru sa. Okre ślo no su ro we ka ry za nie prze-
strze ga nie pra wa, od wy so kiej grzyw ny do
kil ku mie sięcz ne go aresz tu, „je że li za czyn ten
nie gro zi ka ra su row sza”.

Klu czo we by ły na stę pu ją ce ak ty wy ko -
naw cze: 
� o zaj mo wa niu po miesz czeń na rzecz wal -
ki z cho ro ba mi za kaź ny mi [2], gdzie okre-
ślo no za sa dy zaj mo wa nia przez wo je wo dę
na ce le wal ki z epi de mią po miesz czeń
przede wszyst kim pań stwo wych, da lej sa -
mo rzą do wych i pry wat nych, oraz za sa dy
przy zna wa nia od szko do wań, 
� o wy zna cze niu pra cow ni ków służ by
zdro wia do wal ki z epi de mia mi [3], na pod -
sta wie któ rych mi ni ster zdro wia mógł po -
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Le ka rze wal czą cy z wi ru sem czar nej ospy – Wro cław, 1963 r. 
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wo ły wać le ka rzy i far ma ceu tów, a wo je-
wodo wie niż szy per so nel me dycz ny do wal -
ki z epi de mią na czas do 1 ro ku; ogra ni cze -
nia: wiek od 17 do 55 lat i pia sto wa nie
nie któ rych sta no wisk,
� o wy na gro dze niu osób wy zna czo nych
do zwal cza nia epi de mii cho ro by za kaź nej
[4], da ją ce 30% do dat ku oraz wikt i opie-
ru nek, tu dzież od szko do wa nia zdro wot ne
i po śmiert ne, 
� o szcze pie niach przy mu so wych prze ciw
ospie praw dzi wej [5]. 

W li sto pa dzie 1963 r., a więc tuż po de fi -
ni tyw nym opa no wa niu za ra zy, uka za ła się

usta wa [6] gro ma dzą ca do tych czas roz pro -
szo ne prze pi sy, któ rych na róż ne in ne oka -
zje uzbie ra ło się kil ka dzie siąt. Moż li we, że
znacz ną ro lę ode gra ły w tym wzglę dy po li -
tycz ne – oto zdła wio no śmier tel nie groź ną
epi de mię w opar ciu o głów nie przed wo jen -
ne pra wo, któ rym na co dzień gar dzo no nie -
mal że osten ta cyj nie, więc na le ża ło coś
zmie nić.

Pra wo dzi siej sze
Czy ta jąc dzi siej szą (z 2008 r. ze zm.) edy -

cję [7] usta wy z 1963 r., a tak na praw dę tej
z 1935 r., moż na być pod wra że niem jest roz -
mia ru. Zaj mu je 66 stron tek stu, a w nim co
i rusz po ja wia się de le ga cja do usta le nia ja -
kichś szcze gó łów, ty pu: Ra da Mi ni strów (al -
bo mi ni ster) okre śli w dro dze roz po rzą-
dze nia… I tak 17 ra zy – bo prze cież usta wa
słu ży do zwal cza nia nie tyl ko epi de mii. Wi -
dać też prze moż ny na cisk na re je stra cję

i prze ka zy wa nie in for ma cji, że by gdzieś ktoś
za ja kiś czas, np. ja kiś unij ny ko mi sarz, mógł
pod jąć pra wi dło wą de cy zję. Co rusz na tra fia
się na wpi sa ny w pa ra gra fy for mu larz, któ ry
ko niecz nie trze ba wy peł nić na rzecz 12 róż -
nych re je strów zgło sze nio wych. 

To, co w prze pi sach z 1963 r. by ło naj waż -
niej sze, w dzi siej szych też jest, w do dat ku
roz bu do wa ne. Po ziom po dej mo wa nia de cy -
zji i dzia łań an ty epi de micz nych prze szedł
de fi ni tyw nie na wo je wo dę, któ ry po wi nien
za wcza su prze wi dzieć, co ma ro bić. Mia no -
wi cie klu czo wy dla wal ki z każ dą za ra zą jest
wo je wódz ki plan dzia ła nia na wy pa dek wy -

stą pie nia epi de mii. Jak ta ki plan wy glą da,
każ dy mo że się prze ko nać, bo to do ku ment
jaw ny i ogła sza ny. Za tem usta wo daw ca
prze wi dział, że je śli wy stą pi ja kaś epi de mia,
np. go rącz ki krwo tocz nej Ebo la, wo je wo da
na ci śnie przy pla nie gu zik z na pi sem „start”.
Pro ce du ry za war te w wo je wódz kim pla nie
dzia ła nia na wy pa dek wy stą pie nia epi de mii
au to ma tycz nie spo wo du ją: prze ję cie nie ru -
cho mo ści i środ ków trans por tu, mo bi li za cję
per so ne lu, uru cho mie nie re zerw ma te ria ło -
wych, bły ska wicz ne ogło sze nie na pod sta -
wie go to wych for mu la rzy roz po rzą dzeń
o za mknię ciu ognisk cho ro bo wych w od po -
wied nio przy go to wa nych izo la to riach i szpi -
ta lach czy o ogra ni cze niach w han dlu i po-
ru sza niu się lu dzi itd. 

A jed nak, mi mo ist nie nia tak da le ce prze -
wi du ją cej usta wy, w kon fron ta cji z ko ro na -
wi ru sem Sejm RP po czuł się w obo wiąz ku
na po cząt ku mar ca br. ogło sić spe cjal ną, do -

dat ko wą usta wę [8], do ty czą cą m.in. zwal -
cza nia epi de mii. Spe cu sta wa, któ rą szyb ko
wzbo ga co no o trzy usta wy ko ry gu ją ce
i sześć ak tów wy ko naw czych, spo wo do wa -
ła zmia ny w aż pięt na stu róż nych usta wach,
przy oka zji mo dy fi ku jąc do słow nie każ de mu
w kra ju styl pra cy i ży cia pry wat ne go. Tym -
cza sem usta wa o zwal cza niu cho rób za kaź -
nych wzbo ga ci ła się o 23 do dat ko we, ko -
lej no wza jem nie się anu lu ją ce (ak tu ali zu ją -
ce) ak ty wy ko naw cze (stan na 26 kwiet -
nia 2020 r.). 

W 1963 r. prócz ko niecz nych za rzą dzeń
ad mi ni stra cyj nych o zna cze niu miej sco wym
nie po dej mo wa no żad nych kro ków le gi sla -
cyj nych. 

Tak oto współ cze sny ko ro na wi rus SARS-
-CoV-2 oka zał się czymś in nym niż do tych -
cza so we epi de micz ne czyn ni ki cho ro bo-
twór cze, szcze gól nie pod wzglę dem praw -
nym. Praw da, że czar na ospa by ła groź niej -
sza, ale jed no cze śnie zna na, prze wi dy wal na,
nie po prze dzo na dez in for ma cją. Roz po z-
na wa no ją głów nie ob ja wo wo, bo da wa ła
jed no znacz ne ob ja wy. No i dys po no wa no
szcze pion ką. Tym cza sem znacz nie mniej
śmier cio no śny COVID-19 nie dość, że jest zu -
peł ną no wo ścią, to w wie lu wy pad kach żad -
nych ob ja wów nie da je. Szcze pion ki brak.
W efek cie splo tu róż nych czyn ni ków ma my
ta ki stan epi de mii, jak po da no na ko niec ka -
len da rium. No i na dal wi ta my się bez po da -
wa nia rąk. 

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

Przy pi sy
[1] Usta wa z dnia 21 lu te go 1935 r. o za po bie ga niu cho ro -
bom za kaź nym i o ich zwal cza niu (Dz.U. z 1935 nr 27,
poz. 198).
[2] Roz po rzą dze nie mi ni stra opie ki spo łecz nej z dnia 25 li -
sto pa da 1937 r. wy da ne w po ro zu mie niu z mi ni stra mi
spraw we wnętrz nych, wy znań re li gij nych i oświe ce nia pu -
blicz ne go, rol nic twa i re form rol nych oraz ko mu ni ka cji o zaj -
mo wa niu po miesz czeń na ce le wal ki z cho ro ba mi
za kaź ny mi (Dz.U. nr 84, poz. 613).
[3] De kret z dnia 14 ma ja 1946 r. o po wo ła niu pra cow ni ków
służ by zdro wia do wal ki z epi de mia mi (Dz.U. nr 23,
poz. 460).
[4] Uchwa ła Ra dy Mi ni strów z dnia 29 wrze śnia 1948 r.
w spra wie za sad i wy so ko ści za opa trze nia i od szko do wa nia
dla osób za trud nio nych sta le przy zwal cza niu cho rób za -
kaź nych lub po wo ła nych do ich zwal cza nia oraz dla ro dzin
po zo sta łych po tych oso bach.
[5] Roz po rzą dze nie mi ni stra zdro wia i opie ki spo łecz nej
z dnia 26 kwiet nia 1962 r. w spra wie przy mu so wych szcze -
pień ochron nych prze ciw ospie na tu ral nej (Dz.U. z 1962 r.
nr 25, poz. 117).
[6] Usta wa z dnia 13 li sto pa da 1963 r. o zwal cza niu cho rób
za kaź nych (Dz.U. z 1963 r. nr 50, poz. 279).
[7] Usta wa z dnia 5 grud nia 2008 r. o za po bie ga niu oraz
zwal cza niu za ka żeń i cho rób za kaź nych u lu dzi (Dz.U. z 2008
r. nr 234, poz. 1570 ze zm.).
[8] Usta wa z dnia 2 mar ca 2020 r. o szcze gól nych roz wią za -
niach zwią za nych z za po bie ga niem, prze ciw dzia ła niem
i zwal cza niem COVID-19, in nych cho rób za kaź nych oraz
wy wo ła nych ni mi sy tu acji kry zy so wych (Dz.U. poz. 374).
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Polscy lekarze wspierają włoskich kolegów w walce z COVID-19 – Brescia, Włochy, 2020 r. 
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zia ła nia Wiel kiej Woj ny oraz wal ki o gra ni ce II RP do pro wa -
dzi ły kraj do głę bo kiej re ce sji go spo dar czej. Splą dro wa ne
mia sta i wsie, po żo gi, bie da, in fla cja, utra ta ryn ku zby tu

sta no wi ły głów ny czyn nik spo łecz nych pro te stów, straj ków i de mon -
stra cji. Wie lo let ni pro ces od bu do wy kra ju i umac nia nia wol no ści roz -
po czął się od ra to wa nia zdro wia i ży cia pu blicz ne go.

21 li sto pa da 1918 r. w związ ku ze złym sta nem sa ni tar nym utwo -
rzo no Pań stwo wy Cen tral ny Za kład Epi de mio lo gicz ny, któ ry po kil ku
la tach zmie nił na zwę na Pań stwo wy Za kład Hi gie ny. 8 lu te go 1919 r.
Sejm Usta wo daw czy na wnio sek Jó ze fa Pił sud skie go po wo łał Mi ni -
ster stwo Zdro wia Pu blicz ne go, któ re pod ję ło pra ce nad ogra ni cze -
niem sze rze nia się cho rób za kaź nych. W tym sa mym ro ku uchwa lo no
m.in. za sad ni czą usta wę sa ni tar ną, a 14 lip ca 1920 r. usta no wio no
urząd na czel ne go nad zwy czaj ne go ko mi sa rza do spraw wal ki z epi -
de mia mi. Po wyż sze in sty tu cje i re gu la cje praw ne nie roz wią zy wa ły
jed nak wszyst kich pro ble mów. Pol skie To wa rzy stwo Hi gie nicz ne, dzia -
ła ją ce na zie miach pol skich od II poł. XIX w., ra porto wa ło o bra ku
szcze pio nek, le karstw, sprzę tów dia gno stycz nych oraz nie wy star cza -
ją cej wie dzy me dycz nej o spo so bach le cze nia cho rób za kaź nych, któ -
re w tam tym okre sie się gnę ły roz mia rów świa to wych pan de mii. 

Pra sa co dzien na pi sa ła o za cho ro wa niach głów nie na gry pę hisz -
pan kę, czer won kę i ty fus pla mi sty. Z po wo du pierw szej z nich w la -
tach 1918-1920 zmar ło oko ło 50 mln lu dzi ży ją cych na ob sza rze
ca łe go glo bu, a to zde cy do wa nie wię cej niż po le głych na fron tach
Wiel kiej Woj ny. Na hisz pan kę prze waż nie umie ra ły oso by mło de
i w śred nim wie ku, ze wszyst kich klas spo łecz nych za miesz ku ją cych
mia sta i wsie, o czym świad czy ły do nie sie nia i ne kro lo gi pra so we.
Na pol skiej wsi nie by ło do mu, w któ rym ktoś z ro dzi ny by nie za -
cho ro wał. Wi rus hisz pan ki zdzie siąt ko wał rów nież pol ską ar mię
na prze ło mie lat 1919-1920, sta jąc się na rzę dziem pro pa gan dy spo -
łecz no -po li tycz nej w to czą cej się woj nie z So wie ta mi – hisz pan kę
na zy wa no czę sto nie słusz nie cho ro bą bol sze wic ką. 

Po wa ż nym za gro że niem był rów nież ty fus pla mi sty. W Pol sce
na prze ło mie lat 1919-1924 cho ro ba ta za bi ła kil ka na ście ty się cy 
lu dzi. 

Krwa we żni wo, choć nie w ta kiej ska li, jak wspo mnia ne wy żej epi -
de mie, ze bra ła rów nież czer won ka. Tak że i ją kla sy fi ko wa no ja ko wo -
jen ny pa to gen. W Pol sce cho ro wa no na nią w la tach 1920-1921,
głów nie na te re nie ów cze snych wo je wództw: kra kow skie go, lwow -
skie go i sta ni sła wow skie go. W 1921 r., na prze ło mie lip ca i sierp nia,

w Po zna niu w ra mach pro pa gan dy wo jen nej
za su ge ro wa no, iż cho ro ba ta nie jest dzie łem
przy pad ku, a wy ni kiem ce lo we go dzia ła -
nia – roz bro je nia żoł nie rzy i prze trzy my wa nia
w bru dzie i upa le jeń ców. 

W 1919 r. na czer won kę za cho ro wa ło po -
nad 7 tys. Po la ków, zmar ło oko ło 1200. Rok
póź niej od no to wa no 31 tys. za cho ro wań i po -
nad 5 tys. zgo nów. Po dob nie sta ty sty ki mia ły
się do 1921 r. 

Stra ża cy a hi gie ni za cja 
pol skiej wsi 
W la tach 20. i 30. ubie głe go wie ku pol skie

stra że po żar ne by ły to wa rzy stwa mi i jed nost -
ka mi kul ty wu ją cy mi za po cząt ko wa ne jesz cze
w okre sie za bo rów tra dy cje, du żą ro lę od gry -
wa ła w nich dzia łal ność kul tu ro twór cza, wy -
cho waw cza i oświa to wa. Moż na by ło to za ob-
ser wo wać zwłasz cza na pol skiej wsi. Stra ża cy
bu do wa li re mi zy w cen trum spo łecz no ści, dla
któ rej chcie li słu żyć i pra co wać, sta jąc się jej

MAJ  2020 /48

HISTORIA I TRADYCJE

DA NU TA JA NA KIE WICZ -OLEK SY Stra ̋a cy
Społeczeństwo polskie po I wojnie światowej, które przez 123 lata

walczyło o własną państwowość, zmuszone było zmierzyć się
z głodem i epidemiami wielu chorób.

D

Po kaz udzie la nia pierw szej po mo cy przez straż po żar ną ran ne mu w wy ni ku ata ku ga zo we go, Kra ków, 1933 r. 
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czę ścią. W ta kim sa mym stop niu, jak m.in. na uczy cie le, or ga ni za cje
ko ściel ne, to wa rzy stwa cha ry ta tyw ne czy ko ła go spo dyń wiej skich,
ak tyw nie włą cza li się w ogól no pol ski ruch ma ją cy na ce lu pro fi lak -
ty kę zdro wot ną i hi gie ni za cję lud no ści za miesz ku ją cej ob sza ry wiej -
skie oraz po moc w zwal cza niu sze rzą cych się epi de mii i in nych
cho rób za kaź nych. 

Pro fi lak ty ka zdro wot na, co na le ży pod kre ślić, by ła sto sun ko wo
no wym ter mi nem w dzie dzi nie sła bo funk cjo nu ją cej jesz cze opie ki
me dycz nej. Nie w każ dej wsi bo wiem prak ty ko wał le karz, pie lę -
gniarz, ap te karz czy fel czer. Do stęp do opie ki me dycz nej był za tem
ogra ni czo ny, rów nież na sku tek ludz kiej men tal no ści i bra ku wy -
kształ ce nia. Czę sto anal fa be tyzm był tym czyn ni kiem, któ ry two rzył
ba rie ry w ko mu ni ka cji spo łecz nej. 

Ilu stru je to cho ciaż by przy kład z lo kal nej pra sy z 1919 r., opi su ją -
cy nie chęć miesz kań ców jed nej z wsi pod Piotr ko wem Try bu nal skim
do le ka rza, któ ry za rzą dził od wsza wie nie i ką piel na sku tek trwa nia
epi de mii du ru osut ko we go: „My ta [...] nie po trze bu je my ką pie li. 
My star si lu dzie i ta kie fi gle już nas się nie trzy ma ją” [1]. Po zło że niu
skar gi przez le ka rza do Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych do pro -
wa dzo no miesz kań ców do łaź ni w asy ście po li cji i stra ży ognio wej.
Ta kich i po dob nych przy pad ków by ło wie le. Na uwa gę za słu gu je
fakt, że to wła śnie stra ża cy nie jed no krot nie by li łącz ni ka mi i po śred -
ni ka mi po mię dzy róż ny mi kla sa mi spo łecz ny mi, po nie waż cie szy li
się więk szym za ufa niem pu blicz nym niż po zo sta łe gru py mun du ro -
we i śro do wi ska in te li genc kie. 

W ra mach hi gie ni za cji wsi i ochro ny zdro wia pol scy stra ża cy po -
ma ga li przy bu do wie stud ni, do star cza li też zdat ną do pi cia wo dę.
Du żą ro lę wy cho waw czą ode gra ły ko bie ty, któ re przy stą pi ły do żeń -
skich dru żyn sa ma ry tań sko -po żar ni czych. Pod czas tzw. świe tli co -
wych po ga da nek, kon kur sów, po ka zów i za baw or ga ni zo wa nych we
współ pra cy z in ny mi or ga ni za cja mi wiej ski mi uczy ły go spo dy nie, jak
pro wa dzić dom i za dbać o je go czy stość oraz w ja ki spo sób na le ży
nieść po moc w na głych przy pad kach lo so wych i tych, któ re po wsta -
ły w wy ni ku klęsk. 

Sa ma ry tan ki, ucząc i wy cho wu jąc, su ge ro wa ły po trze bę wpro -
wa dze nia re gu lar nych po sił ków, przy naj mniej dwa ra zy dzien nie,
nie spo ży wa nia je dze nia z jed ne go wspól ne go na czy nia, jed ną łyż -
ką i za po mo cą rąk. Za chę ca ły do my cia owo ców i wa rzyw, ochro ny
żyw no ści przed in sek ta mi i owa da mi oraz utrzy my wa nia cia ła
i odzie ży w czy sto ści. 

Ra dy te dzi siaj są za pew ne ba nal ne, ale wów czas sto so wa nie się
do nich sta no wi ło nie la da pro blem. Na wsiach prze ło mu XIX i XX w.
nie by ło ła zie nek, a kuch nie sta no wi ły nie jed no krot nie jed ną wspól -
ną izbę, prze zna czo ną do pra cy przy go spo dar stwie, spa nia i je dze -
nia. Na bar dzo bied nych ob sza rach zda rza ło się też, że bu dyn ki
miesz kal ne przy le ga ły do staj ni i obór lub by ły z ni mi łą czo ne, z oba -
wy przed kra dzie żą in wen ta rza i z tro ski o utrzy ma nie cie pła w zi -
mie, a to z ko lei gro zi ło licz ny mi cho ro ba mi i epi de mia mi. 

Sa ma ry tan ki z dru żyn po żar ni czych re ali zo wa ły pra ce zle co ne
przez m.in. Pol ski Czer wo ny Krzyż i związ ki stra żac kie, w któ rych by -

ły zrze szo ne. Wy ko ny wa ły rów nież za da nia po moc ni cze w ra mach
wza jem nej po mo cy spo łecz nej, ko rzy sta jąc z wie dzy, któ rą zdo by ły
na kur sach i ćwi cze niach m.in. sa ni tar nych, wy cho wa nia fi zycz ne go,
ochro ny prze ciw po ża ro wej, prze ciw ga zo wej, prze ciw lot ni czej
i obro ny cy wil nej. 

W jed nod niów ce ju bi le uszo wej na 10-le cie OSP Bie ruń No wy
na Gór nym Ślą sku, wy da nej w la tach 30. XX w., mo że my prze czy tać,
że w za kre sie służ by sa ma ry tań skiej re ali zo wa no na stę pu ją ce za da -
nia i ak cje: „ak cja ra tow ni cza przy po ża rach oraz in nych klę skach 
ży wio ło wych, ak cja ra tow ni cza prze ciw ga zo wa, po moc sa ni tar -
na przed przy by ciem le ka rza, w ra zie na głych wy pad ków, wśród lud -
no ści cy wil nej, ak cja po moc ni cza przy zwal cza niu (sic!) epi dem ji
i cho rób za kaź nych na te re nie da nej wsi, roz po wszech nia nie za sad
(sic!) hy gje ny w ce lu pod nie sie nia zdro wot no ści miej sco wej lud no -
ści” [2].

„Peł nie nie tej służ by przez sa ma ry tan ki pod no si ogrom nie zna -
cze nie spo łecz ne pra cy Ż. O. S. P., wia do mo bo wiem, w jak opła ka -
nych wa run kach hi gie nicz nych ży je lud ność wiej ska i nie jest rze czą
wy jąt ko wą, że na sze od dzia ły są je dy nym ośrod kiem (sic!) hy gje nicz -
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nym wsi, zwłasz cza bar dziej od le głych od miast, gdzie od dzia ły 
P. C. K. nie do cie ra ją wca le” [3] – pi sa no w jed nod niów ce OSP Bie ruń
No wy. 

Te sa me szko le nia zle co ne przez Zwią zek Flo riań ski, a póź niej
Głów ny Zwią zek Stra ży Po żar nych RP, trwa ją ce od kil ku dni do kil ku
mie się cy, prze cho dzi li rów nież obo wiąz ko wo męż czyź ni dzia ła ją cy
w struk tu rach pol skie go stra żac twa. 

Dzia ła nia w mia stach i współ pra ca z PCK 
W I po ło wie XX w. czyn ni stra ża cy ja ko mun du ro wi obo wiąz ko -

wo mu sie li prze cho dzić co ja kiś czas szko le nia z przy spo so bie nia
woj sko we go oraz na być od po wied nią wie dzę z za kre su fi zy ki, che -
mii, bio lo gii i geo gra fii. Zo bo wią zy wa no ich do nie sie nia każ dej po -
mo cy rów nież w cza sach na ro do wych epi de mii. Stra ża cy pod le ga li
Mi ni ster stwu Spraw Woj sko wych, za tem we wszyst kich za kre sach
za gro że nia pań stwa i je go oby wa te li mie li współ pra co wać z woj -
skiem oraz z wła dza mi sa mo rzą do wy mi. 

Kie dy w Pol sce sza la ły epi de mie, nie by ło jesz cze tak wie lu szpi -
ta li, tym bar dziej za kaź nych. Funk cjo nu ją cy w War sza wie 18-od dzia -
ło wy Szpi tal Ujaz dow ski miał za le d wie pięć od dzia łów za kaź nych
z kil ku dzie się cio ma łóż ka mi w jed nej sa li. Nie był za tem w sta nie

na prze ło mie lat 1919 i 1920 przy jąć wszyst -
kich za ra żo nych, ran nych w wy ni ku woj ny
i ewa ku owa nych. Ko niecz ne więc sta ło się 
bu do wa nie przez Pol skie To wa rzy stwo Czer -
wo ne go Krzy ża pro wi zo rycz nych obiek tów
me dycz nych. 

Z od dzia ła mi PCK ści śle współ pra co wa ły
za rzą dy stra żac kie oraz wie lu or ga ni za to rów
lo kal ne go ru chu po żar ni cze go, do któ rych
m.in. na le że li Ta de usz Brzo zow ski i Ste fan Bur -
sche. Obaj by li z wy kształ ce nia i za wo du in ży -
nie ra mi, a tak że stra ża ka mi oraz dzia ła cza mi
PCK. 

Ta de usz Brzo zow ski przy Zjed no czo nych Za -
kła dach Prze my sło wych K. Sche ibler i L. Groh-
man w Ło dzi zor ga ni zo wał za kła do wą dru-
ży nę ra tow ni czą PCK o cha rak te rze sa ma ry -
tań sko -po żar ni czym, obej mu jąc jed no cze śnie

funk cję pre ze sa dru ży ny. Jed nost ka ta dzia ła ła przy łódz kiej stra ży
ognio wej w I po ło wie XX w.

Ste fan Bur sche peł nił funk cję dy rek to ra pa bia nic kiej fa bry ki włó -
kien ni czej Kru sche i En der, ale też na czel ni ka XII za kła do we go od -
dzia łu Łódz kiej Ochot ni czej Stra ży Ognio wej. Ja ko dzia łacz łódz-
kie go PCK i syn bi sku pa ewan ge lic kie go Ju liu sza Bur sche, ak tyw nie
an ga żo wał się w spra wy opie ki nad cho ry mi, głów nie szu ka jąc moż -
li wo ści za ku pu szcze pio nek, któ re uła twi ły by wal kę z epi de mia -
mi – a za zna czyć trze ba, że w tam tym okre sie by ły one bar dzo dro gie
i ma ło do stęp ne. Ja ko ław nik Są du Okrę go we go w Ło dzi miał więk -
sze moż li wo ści za ła twie nia te go ty pu spraw na dro dze ad mi ni stra -
cyj no -praw nej niż kto kol wiek in ny.

Z ini cja ty wy za rzą dów stra żac kich i dzię ki współ pra cy z PCK pol -
scy stra ża cy w cza sach epi de mii i woj ny po ma ga li przy or ga ni zo wa -
niu po lo wych za ple czy me dycz nych. Za rzą dy stra żac kie i po je-
dyn cze jed nost ki OSP or ga ni zo wa ły rów nież w tym cza sie zbiór ki
pie nięż ne na za kup szcze pio nek, le karstw i wy po sa że nia me dycz -
ne go. Stra ża cy po ma ga li tak że przy re je stra cji cho rych i po chów -
kach. Człon ki nie dru żyn sa ma ry tań sko -po żar ni czych by wa ły zaś
przy dat ne sio strom za kon nym i pie lę gniar kom w utrzy ma niu czy -
sto ści we wnątrz obiek tów, cho ciaż to za da nie nie jed no krot nie by ło

trud ne do re ali za cji przy nie prze bra nej licz bie
cho rych i ran nych. Cho rzy m.in. na czer won -
kę i ty fus pla mi sty czę sto mie li krwa we bie -
gun ki nie do opa no wa nia, a licz ba do-
stęp nych sa ni ta ria tów i łaź ni by ła nie wy star -
cza ją ca. Po twier dza ją to cho ciaż by wspo -
mnie nia le ka rza od dzia łu chi rur gicz no -za kaź-
ne go z Po wi śla dr. Ma ria na Łą żyń skie go: „pod -
ło ga w ubi ka cjach i przed ni mi by ła za la -
na krwią” [4].

Aby po pra wić sta n opie ki i po wstrzy mać
ogni ska epi de mii, w ma gi stra tach miej skich
two rzo no licz ne wy dzia ły, w tym oświa ty lu -
do wej i bez pie czeń stwa pu blicz ne go. Ce lem
dzia łal no ści wy dzia łów by ła m.in. ini cja ty wa
bu do wy la tryn i łaź ni na dwor cach ko le jo -
wych, ple ba niach, re mi zach, szpi ta lach, urzę -
dach i szko łach, a tak że pro fi lak ty ka szcze -
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pien na z za sto so wa niem środ ków kwa ran tan ny, de zyn fek cji, de zyn -
sek cji i de ra ty za cji. 

Urzę du ją cy wło da rze miast zwra ca li się z proś bą do or ga ni za cji
pu blicz nych, w tym stra żac kich, by te przy swo ich pla ców kach two -
rzy ły ko mi te ty hi gie nicz ne i po rząd ko we. Stra ża cy wstę po wa li
do Ko mi te tów Obro ny Pań stwa i Ko mi te tów Obro ny Na ro do wej, peł -
niąc po wie rzo ne czyn no ści. Mo gli rów nież wcho dzić w skład pa tro li
służb sa ni tar nych i ob ser wa cyj nych woj sko wych lub cy wil nych, któ -
rych za da niem by ło m.in. pa tro lo wa nie wę złów ko le jo wych, sta cji
przy gra nicz nych oraz punk tów zbor nych mi gru ją cej lud no ści. 

Stra ża cy na pew no bra li udział w de zyn fek cji za ka żo ne go te re nu
w naj więk szych miej skich sku pi skach (ulic, dwor ców, szpi ta li, urzę -
dów, szkół). Roz wie sza li ogło sze nia i cho dzi li po do mach z ape la mi
o na ka zie lu do wych ką pie li, strzy że nia się, go le nia oraz ogra ni cza -
nia wie ców i de mon stra cji w miej scach pu blicz nych. Usu wa li za nie -
czysz cze nia prze my sło we, któ re za le ga ły miej skie uli ce i przyj mo wa li
zgło sze nia in ter wen cyj ne na pod sta wie obo wią zu ją ce go pra wa.
Dzia ła li w opar ciu o usta wę o ochro nie przed po ża ra mi i in ny mi klę -
ska mi, a tak że roz po rzą dze nia. 

Na uwa gę za słu gu je roz po rzą dze nie mi ni stra pocz ty i te le gra fów
z dnia 26 lu te go 1937 r. wy da ne w po ro zu mie niu z mi ni stra mi: ko -
mu ni ka cji i spraw we wnętrz nych o try bie po stę po wa nia przy za wia -
da mia niu w dro dze te le gra ficz nej lub te le fo nicz nej o wy pad kach
klęsk ży wio ło wych, na pa dów ra bun ko wych i ka ta strof, w któ rym
mo że my prze czy tać, iż w ra zie po ża rów, epi de mii i ka ta strof wzy wa
się rów nież straż po żar ną. 

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

Li te ra tu ra do st´p na u au tor ki
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Przy naj mniej od kil ku po ko leń maj jest dla
nas, Po la ków, mie sią cem nie zwy kłym, gdyż
wy peł nia ją go wzru sza ją ce na bo żeń stwa ma -
jo we. Jest on szcze gól ny tak że z te go wzglę -
du, że ce le bru jąc uro czy stość Mat ki Bo żej
Kró lo wej Pol ski i rocz ni cę Kon sty tu cji 3 Ma ja,
wię cej niż za zwy czaj uwa gi po świę ca my ści -

słe mu ze spo le niu wia ry z pa trio ty zmem. Dla bra ci stra żac kiej maj jest
oczy wi ście tak że wy mow nym i ra do snym świę tem pa tro na, św. Flo ria na.
Jed no czy on w wiel ką ro dzi nę wszyst kich stra ża ków: za wo do wych
i ochot ni ków, z ma łych miej sco wo ści oraz wiel kich miast. Nie ste ty, w tym
ro ku z oczy wi stych wzglę dów sztan da ry i ga lo we mun du ry stra ża ków
nie ubo ga cą w ta kim stop niu uro czy sto ści pa trio tycz nych, pań stwo wych
i ko ściel nych. Z jesz cze więk szą jed nak wdzięcz no ścią i du mą chciej my
jed nak w tych dra ma tycz nych oko licz no ściach wal ki z pan de mią ob jąć
my ślą co dzien ną służ bę rze szy stra ża ków, któ rzy na wzór św. Flo ria na nio -
są po moc wszę dzie tam, gdzie lu dzi do ty ka ją róż ne nie szczę ścia.

Na sza Oj czy zna rów nież dziś po trze bu je ry ce rzy św. Flo ria na, lu dzi
wier nych swo jej Kró lo wej, któ ra wciąż okry wa nas swo im płasz -
czem – choć oczy wi ście od nas za le ży, czy sko rzy sta my z tej ochro ny. War -
to przy tym przy po mnieć so bie, że to nie Po la cy wpa dli na po mysł, aby
ob wo łać Naj święt szą Ma ry ję Pan nę Kró lo wą Pol ski. To sa ma Ma ry ja oso -
bi ście po pro si ła, że by Ją tak na zy wać. Sta ło się to w Ne apo lu we Wło -
szech, w 1608 r. Włoch Giu lio Man ci nel li, je zu ita, w wi gi lię Wnie bo wzię cia
NMP 14 sierp nia za to pio ny w mo dli twie zo ba czył Mat kę Bo żą. Wi dział też
klę czą ce go u stóp Ma ryi współ bra ta z no wi cja tu św. Sta ni sła wa Kost kę,
a przy pa da ła wte dy czter dzie sta rocz ni ca je go śmier ci. Kie dy za wo łał
na jej wi dok: „Kró lo wo Wnie bo wzię ta, módl się za na mi!”, Mat ka Bo ża 
od po wie dzia ła: „Dla cze go nie na zy wasz mnie Kró lo wą Pol ski? Ja to kró -
le stwo bar dzo umi ło wa łam i wiel kie rze czy dla nie go za mie rzam, po nie -
waż oso bli wą mi ło ścią do Mnie pło ną je go sy no wie”. 

Po tym wy da rze niu oj ciec Giu lio mi mo swo ich 72 lat roz po czął pie -
szą piel grzym kę do Pol ski. 8 ma ja 1610 r. przy był do Kra ko wa. Spra wu jąc
Naj święt szą Ofia rę przy gro bie św. Sta ni sła wa bi sku pa, za kon nik miał ko -
lej ne ob ja wie nie. Ma ry ja po raz ko lej ny po wie dzia ła: „Ja je stem Kró lo wą
Pol ski. Je stem Mat ką te go na ro du, któ ry jest Mi bar dzo dro gi, wsta wiaj
się więc do Mnie za nim, o po myśl ność tej zie mi bła gaj nie ustan nie, a Ja
ci bę dę za wsze, tak jak te raz, mi ło sier ną”. 

Niech świa do mość te go, że Ma ry ja jest na szą Kró lo wą, da je du żo sił,
aby wal czyć z po ku sa mi i sta wiać Bo ga na pierw szym miej scu. Ma ry ja
jest wzo rem tej, któ ra kon tem plo wa ła Bo ga umy słem i ser cem. Dla te go
św. Te re sa od Je zu sa wzy wa ła: „Na śla duj cie Ma ry ję” – tę, któ ra da je nam
we wnętrz ny po kój. 

By ły i są w ży ciu na szym sy tu acje na pię te, nie do ogar nię cia ludz ki mi
zmy sła mi, ta kie jak obec ny dra mat nie ga sną cej pan de mii. Ma ry ja ob da -
rza nas i w tych oko licz no ściach mat czy nym cie płem, któ re spra wia, że
nic i nikt nie mo że stłu mić w ło nie Ko ścio ła re wo lu cji czu ło ści, któ rą za -
po cząt ko wał Jej Syn. Tam, gdzie jest mat ka, jest czu łość. Tam, gdzie jest
mat ka, jest jed ność, jest przy na leż ność, przy na leż ność dzie ci, przy na leż -
ność bra ter ska ry ce rzy św. Flo ria na, przy na leż ność Po la ków za tro ska nych
o lo sy Oj czy zny.

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

Majowe 
zamyślenia
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� Stres za wo do wy wśród stra ża ków: za sto so wa nie wie lo kry te -
rial nej me to dy po dej mo wa nia de cy zji (Oc cu pa tio nal stres sors
among fi re fi gh ters: ap pli ca tion of mul ti -cri te ria de ci sion ma king
(MCDM) Tech ni qu es), Fa zel Ra ja bi, Hos se in Mo la eifar, Meh di 
Ja han gi ri, She ko feh Ta he ri, Se an Ba na ee, Pay am Far ha di, 
He liy on 2020, 6

Stra żac ka służ ba wią że się z ob cią że niem za rów no fi zycz nym, jak
i psy chicz nym. Czyn ni ki stre so gen ne to ca ły wa chlarz sy tu acji, w któ -
rych przy cho dzi po dej mo wać de cy zje ra tow ni kom wal czą cym z po -
ża rem lub miej sco wy mi za gro że nia mi. 

W przed sta wio nej pra cy na uko wej do ko na no ana li zy czyn ni ków
stre su ją cych oraz nada no im wła ści we prio ry te ty. Omó wio no i wy -
ko rzy sta no do te go ce lu wie lo kry te rial ną me to dę po dej mo wa nia de -
cy zji (MCDA – Mul ti Cri te ria De ci sion Ma king Tech ni que), dzię ki któ rej
ła twiej oce nić czyn nik stre so gen ny oraz za po biec je go po głę bia niu.
W ba da niach uży ta zo sta ła rów nież roz my ta me to da Del phi, któ rą
sto su je się tak że w spo rcie. Dzię ki jej wy ko rzy sta niu moż na efek tyw -
nie do pa so wać oso bę do sta no wi ska lub funk cji w ze spo le. 

Prze pro wa dzo ne ba da nia do wio dły, że naj czę ściej stres do ty ka -
ją cy stra ża ków zwią za ny jest z po dej mo wa niem dzia łań do wód czych
i nie wy star cza ją cym wy na gro dze niem za re ali zo wa ne czyn no ści kie -
row ni cze. Ko lej ny mi naj czę ściej spo ty ka ny mi czyn ni ka mi stre so gen -
ny mi, któ re wska za no w ba da niach, by ły: strach przed wy bu chem
pod czas li kwi da cji za gro że nia, tok sycz ny dym i ga zy po ża ro we oraz
nie po świę ca nie uwa gi bez pie czeń stwu i hi gie nie służ by. W pro jek -
cie uży to za awan so wa nych na rzę dzi ba daw czych, by jak naj do kład -
niej zo bra zo wać pro ble ma ty kę stre su w sze re gach stra ża ków -
-ra tow ni ków.

� Prze gląd In ter po lu w za kre sie do cho dzeń po ża ro wych w la -
tach 2016-2019 (In ter pol re view of fi re in ve sti ga tion 2016-2019),
Eric Stauf fer, Fo ren sic Scien ce In ter na tio nal: Sy ner gy

W ma te ria le tym omó wio no ba da nia i opra co wa nia na uko we do -
ty czą ce do cho dzeń po ża ro wych od 2016 r., kie dy to od by ło się
osiem na ste mię dzy na ro do we sym po zjum do ty czą ce ba dań kry mi -
na li stycz nych. Za wie ra on ze sta wie nie naj waż niej szych po zy cji li te -
ra tu ro wych po dej mu ją cych za gad nie nia zwią za ne z do cho dze nia mi
po ża ro wy mi, któ re uka za ły się w la tach 2016-2019. Co cie ka we, ostat -
ni mi tak ob szer ny mi opra co wa nia mi w oma wia nej dzie dzi nie kry mi -
na li stycz nej są pu bli ka cje NFPA (Na tio nal Fi re Pro tec tion As so cia tion)
wska zu ją ce stan dar dy dla pro wa dze nia do cho dzeń po ża ro wych,
a tak że wy da ny przez Uni wer sy tet Ten nes see pod ręcz nik „Kirk’s fi re
in ve sti ga tion” (wy da nie ósme). 

Do cho dze nia po ża ro we to ob szer na dzie dzi na, obej mu ją ca za -
rów no dzia ła nia śled cze na miej scu zda rze nia (trak to wa ne ja ko głów -
ny ele ment do cho dze nia), jak i ba da nia la bo ra to ryj ne (sta no wią ce
czę sto okro jo ną część do cho dze nia). Pa ra dok sal nie za so by li te ra tu -
ro we do ty czą naj czę ściej wła śnie ba dań la bo ra to ryj nych, a rza dziej
ba dań miej sca zda rze nia. Zło żo ność te go ro dza ju do cho dzeń wy ni -

PRZEGLĄD PRASY
ZAGRANICZNEJ

ka rów nież z fak tu, że oso by ba da ją ce miej sce zda rze nia nie ma ją do -
świad cze nia w in ter pre ta cji wy ni ków la bo ra to ryj nych, tak istot nych
dla wła ści wej kon klu zji i zgod nych z rze czy wi sto ścią re zul ta tów, a la -
bo ran ci nie ma ją kom pe ten cji w za kre sie ana li zy śla dów wy kry tych
na miej scu zda rze nia, co mo gło by przy czy nić się znacz nie do wska -
za nia wła ści wych od po wie dzi na py ta nia po sta wio ne w oma wia nych
śledz twach. 

Ar ty kuł opi su je po szcze gól ne ele men ty skła do we kom plet ne go
do cho dze nia po ża ro we go, ana li zu jąc do głęb nie każ dy etap te go
skom pli ko wa ne go i nie zwy kle cie ka we go pro ce su.

� Wpro wa dze nie za rzą dza nia ry zy kiem w ce lu ogra ni cze nia
wy pad ków z udzia łem po jaz dów po żar ni czych (The use of pro -
ac ti ve risk ma na ge ment to re du ce emer gen cy se rvi ce ve hic le cra -
shes among fi re fi gh ters), Da vid P. Bui, Ste pha nie C. Grif fin,
Du stin D. French, Cheng cheng Hu, Ke shia Pol lack Por ter, Ale -
sia M. Jung, Ste ve Cro thers, Jef fe rey L. Bur gess, Jo ur nal of Sa fe -
ty Re se arch, 2019, 71

Ko li zje z in ny mi po jaz da mi i wy pad ki dro go we to głów na przy -
czy na śmier ci ame ry kań skich stra ża ków na służ bie. Za rzą dza nie ry -
zy kiem w tym przy pad ku to ak tyw ne dzia ła nie, któ re go ce lem ma
być iden ty fi ka cja i ogra ni cze nie ry zy ka zwią za ne go z za wo dem stra -
ża ka w USA. Omó wio ne w ar ty ku le ba da nie po le ga ło na osza co-
wa niu efek tów wła ści we go za rzą dza nia ry zy kiem w od nie sie niu
do ogra ni cze nia ko li zji i wy pad ków z udzia łem po jaz dów po żar ni -
czych. 

W przed się wzię ciu tym wzię ły udział trzy jed nost ki stra ży po żar -
nej, róż nią ce się mię dzy so bą pod wzglę dem spe cy fi ki ob sza ru chro -
nio ne go (po pu la cji, zur ba ni zo wa nia, sta cjo no wa nia w aglo me ra cji
miej skiej i po za nią). Do ana li zy wy bie ra no zda rze nia od po wia da ją -
ce spe cy fi ce każ dej z jed no stek oraz zda rze nia nio są ce naj więk sze ry -
zy ko. Do ze sta wień sta ty stycz nych wpro wa dzo no 10 tys. we zwań
z każ dej z jed no stek, uwzględ nia jąc okres 28 mie się cy przed roz po -
czę ciem pro ce su za rzą dza nia ry zy kiem i 23 mie sią ce po wpro wa dze -
niu me cha ni zmu ma ją ce go zmniej szyć śmier tel ność ra tow ni ków
zwią za ną z wy pad kiem pod czas do jaz du do miej sca zda rze nia. 

Ba da nia przy nio sły cie ka we wy ni ki dla każ dej z jed no stek stra ży
po żar nej. Dzię ki pro gra mo wi za rzą dza nia ry zy kiem osza co wa no, o ile
spadł od se tek wy pad ków i ja ka bę dzie pro gno za wy pad ko wo ści
na prze strze ni ko lej nych lat po wpro wa dze niu pro gra mu. Zba da no
zysk eko no micz ny dla każ dej z jed no stek, a za tem oszczęd no ści fi -
nan so we zwią za ne z od szko do wa nia mi i stra ta mi ma te rial ny mi. Efek -
tem prze pro wa dzo nych ba dań by ła kon klu zja, z któ rej wy ni ka ło, że
za rzą dza nie ry zy kiem mo że mieć zna czą cy wpływ na po pra wę sta -
ty styk zwią za nych z ko li zja mi i wy pad ka mi dro go wy mi, do któ rych
do cho dzi pod czas wy jaz dów alar mo wych wo zów bo jo wych stra ży
po żar nej w USA.

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

w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi
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STRAŻ NA ZNACZKACH

Znaczek wdzięczności 

Pożar w lasach pod Czarnobylem odbił się szerokim echem
w mediach. Zbieżność z terminem rocznicy tragedii w pobliskiej
elektrowni atomowej dodatkowo pobudziła głód informacji
wśród internautów. Sam poszukując informacji związanych 
ze zdarzeniem, natrafiłem na stronę licznikgeigera.pl, którą
chciałbym polecić wszystkim zainteresowanym. Ma ona
w swoich zasobach wiele interesujących materiałów związanych
z miejscem, którego nazwa wśród wielu z nas budzi grozę. 

Strona podzielona została na sekcje zawierające artykuły,
wywiady oraz multimedia. Odnośniki do kanałów prowadzonych
przez autorów w mediach społecznościowych są dostępne
z poziomu menu. Witryna nie wyróżnia się bogatą grafiką, 
ale myślę, że spragnionym różnorodnych, wartościowych
merytorycznie materiałów nie będzie to przeszkadzało. 

Szczególnie polecam lekturę wywiadów. Można zetknąć się
z wieloma ciekawostkami, o których zapewne nie mieliście pojęcia.
Widać, że kilkuletnia praca autorów to efekt pasji i konsekwencji.
Strona nie przypomina portalu z wiadomościami, a w praktyce jest

Jakie są prawne i organizacyjne
podstawy funkcjonowania krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego, jaki jest
jego potencjał? W jaki sposób
współpracują ze sobą jego dwa
podstawowe komponenty – jednostki
PSP i OSP? Odpowiedzi na te i wiele
innych pytań związanych z KSRG mogą

zainteresować strażaków zarówno OSP, jak i PSP. Uzyskają je
po lekturze pierwszej części ciekawej publikacji wydanej nakładem
wydawnictwa Difin.

Autor książki – st. bryg. w st. sp. Jan Ziobro, wykładowca
akademicki i oficer pożarnictwa, łączy na swojej drodze zawodowej
teorię oraz praktykę i tę formułę zastosował również w swojej
monografii. Pierwszą część poświęcił przede wszystkim kwestiom
uwarunkowań prawnych i organizacyjnych, podjął również temat
wpływu uwarunkowań geograficznych na funkcjonowanie OSP
i KSRG na przykładzie województwa podkarpackiego.

Publikacja będzie z pewnością ciekawą lekturą, ale
i kompendium wiedzy dla wszystkich członków jednostek OSP
funkcjonujących w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym,
a także tych, które będą się ubiegały o włączenie do KSRG. 

AS

Jan Ziobro, Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania
ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie
ratowniczo-gaśniczym. Aspekty prawno-organizacyjne
i geograficzno-przestrzenne, cz. 1, Wydawnictwo Difin,
Warszawa 2019.

Republika Armenii ucieszyła filatelistów pożarników,
wydając 6 maja 2019 r. bez szczególnej okazji znaczek
pocztowy pt. „Strażacy”. Jednak najważniejsze wydarzyło
się w Erewaniu w dniu wejścia znaczka do obiegu. W czasie
uroczystej ceremonii nastąpiło przekazanie przez Japońską
Agencję Współpracy Międzynarodowej (JICA)
do Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Armenii daru
w postaci 14 samochodów pożarniczych Isuzu. Docelowo
ma zostać przekazanych 36 pojazdów, które zasilą
jednostki straży pożarnych na terenach zagrożonych
trzęsieniami ziemi. Ostatnia taka katastrofa miała miejsce
w 1988 r. w Spitaku – zginęło wówczas ponad 25 tys.
mieszkańców.

Maciej Sawoni

W czarnobylskiej Zonie

doskonałym kompendium wiedzy dla zainteresowanych tematem
katastrofy w Czarnobylu.

TB

� WARTO
PRZECZYTAĆ

KSRG bez tajemnic
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Aby rozwia ̨zać krzyżo ́wke ̨, należy podać, ile razy dana litera wyste ̨puje w polach oznaczonych numerami haseł.   
SpoÊród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy dwa zgłoszenia, które zostanà wyró˝nione nagrodami rzeczowymi. Warunkiem udziału w konkursie jest
wysłanie karty zgłoszenia z poprawnym rozwiàzaniem. Szczegóły na www.ppoz.pl 

Poziomo: Pionowo:
1. Pozwala transportować błonkoskrzydłe 1. Przeciwieństwo eksplozji
2. Układ zasysania w motopompie 2. Zakończona pętlą i haczykiem
3. Ssawna lub tłoczna 3. Kryptonim nakazujący opuszczenie strefy
4. Rozprzestrzenia się z prędkością ponaddźwiękową 4. RKO jednym słowem
5. Miejski, mylony ze strażakiem 5. Prądu lub piany
6. Do pomiaru stopni zagrożenia wybuchem 6. Nieodzowny przy pożarze dachu
7. Podręczna ze zbiornikiem i pompką 7. Mają je węże
8. Rodzaj stabilizacji konstrukcji budowlanych 8. Sposób dostarczania wody
9. Obecnie pożarna, a dawniej... 9. Radiowe, mikrofalowe, termiczne...
10. Nie ukrycie 10. Pomocny przy uroczystościach pożarniczych
11. Towarzyszy uroczystościom strażackim 11. Uznawana za najstarszą straż
12. Przydaje się na ulicy po stłuczce  12. Miejsce po pożarze
13. Remiza 13. Natarcie kawalerii lub stopień
14. Dawniej bosak
15. Ubranie specjalne
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projekt: Marta Kacprzycka




