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Drodzy Czytelnicy!
Czytanie czerwcowego numeru czas zaczàç – od wywiadu z człowiekiem

najlepiej poinformowanym – komendantem głównym PSP nadbryg. Andrzejem
Bartkowiakiem. Zyskujemy informacje z pierwszej r´ki, podane z werwà, mi´dzy
innymi o udziale PSP w zwalczaniu koronawirusa i wartoÊci sensacyjnych doniesieƒ
medialnych, stanie finansów PSP oraz o kształcie, jaki przyjmie nowe
umundurowanie stra˝aków. 

Szcz´Êliwie si´ składa, ˝e tegoroczny maj był chłodny i wilgotny, ale susza
zawsze mo˝e powróciç, a z nià po˝ary nieu˝ytków i, co bywa najbardziej
problematyczne, obszarów leÊnych. Zatem publikujemy dwa artykuły o organizacji
ochrony przeciwpo˝arowej lasów. Leszek Fijałkowski i Artur Kàdziela piszà
w ró˝nych stylach, a ka˝dy przyst´pnie i z du˝à dozà wiedzy. Dzi´ki temu,
na zasadzie zgodnego uzupełnienia, pozwalajà wypracowaç sobie poglàd, jak to
ze sprawà lasów powinno byç i jak jest tam, gdzie prawo działa, oraz jak powinno
byç, a nie jest w przypadku obszarów chronionych, gdzie zgodnie z prawem
człowiek ograniczył swoje działania zaledwie do przyglàdania si´. Spektakularne
tego skutki po˝arowe obserwowaliÊmy niedawno nad Biebrzà. 

Po˝ary to po˝ary. Artur Kowalczyk opowiada w reporterskim stylu, jak groêny
mo˝e byç po˝ar stodoły. Bo prosta prawda jest taka – nie istniejà po˝ary niegroêne
dla zdrowia i ˝ycia ludzi.

Skàd si´ wziàł ogieƒ? Tego tematu dawno nie poruszaliÊmy, a pytanie jest
przecie˝ niemal˝e mityczne. Piotr Bielicki odpowiada na nie, zapewniajàc dwie
kolumny czytelniczej przyjemnoÊci. 

Marek Wyroz´bski jak zwykle czegoÊ nas wszystkich nauczy, tym razem, jak
mo˝na otworzyç drzwi bez ich całkowitego niszczenia, a przy okazji – jak nasze
mieszkania zabezpieczone sà przed włamaniem. I to nie koniec, bo b´dzie jeszcze
cz´Êç druga! 

Dominik Kabat pisze o gospodarce transportowej – ot, proza ˝ycia, a trzeba 
jà znaç i sobie z nià radziç. 

Zasadniczym tematem numeru jest ewakuacja, zwłaszcza osób
z niepełnosprawnoÊciami. Tu z jednej strony co nieco podsumowujemy, 
a z drugiej wykraczamy znacznie poza łamy niniejszego numeru (i to nie koniec).
JeÊli ktoÊ z jakichÊ powodów wàtpi w potrzeb´ stanowienia i dopilnowania
przepisów przeciwpo˝arowych, niech przeczyta kilka poÊwi´conych temu
artykułów, poczynajàc od tego z naszego podwórka: wznowionego z 1980 r. opisu
po˝aru szpitala psychiatrycznego w Górnej Grupie. 

Dalej, w artykule Renaty Golly, mo˝emy zobaczyç, co si´ dzieje, gdy wierzy si´
zanadto, ˝e budynki z materiałów palnych nie spłonà. Aleksandra Radlak poka˝e
nam, jak wyglàda sytuacja, gdy ludzie co prawda zawodzà, ale bierna ochrona
przeciwpo˝arowa – nie. Paweł Janik i Paweł Rochala zaprezentujà dwa ró˝ne
spojrzenia na ten sam temat – in˝ynierii w ewakuacji. I wreszcie nale˝y jasno
powiedzieç – gdyby nie naukowcy ze Szkoły Głównej Słu˝by Po˝arniczej, czyli
Norbert TuÊnio i Paweł Wolny, którzy w kilku kolejnych odcinkach swoich analiz,
opublikowanych na łamach PP, przybli˝yli problematyk´ osób z ró˝nymi
niepełnosprawnoÊciami, niniejszy blok tematyczny by nie powstał. W tym numerze
przedstawiajà propozycje zmian w przepisach i wszystko tak naprawd´ kr´ci si´
wokół tego artykułu. Łàcznie z tym odcinkiem warto przeczytaç poprzednie cz´Êci:
odc. 1 (PP 2/2020, s. 10), odc. 2 (PP 4/2020, s. 14), odc. 3 (PP 5/2020, s. 32).
Udost´pniamy je w wydaniach internetowych. 

Dla poszerzenia wiedzy na temat ewakuacji warto si´gnàç do artykułów
z poprzednich numerów „Przeglàdu Po˝arniczego”. Ich list´ mo˝na znaleêç
na stronie 30.

Zach´camy do lektury!



Pa nie ko men dan cie, mi nął czas go rącz ko wych prac szta bo -
wych i za rzą dza nia na kil ku fron tach jed no cze śnie, więc moż -
na wresz cie po ku sić się o spo koj ne pod su mo wa nie. Pro szę
po wie dzieć, bo nie każ dy zda je so bie spra wę, jak szyb ko PSP
pod ję ła dzia ła nia słu żą ce zwal cza niu ko ro na wi ru sa? 

Do tej wal ki ru szy li śmy od sa me go po cząt ku. Jesz cze w lu tym,
za nim stwier dzo no pierw sze przy pad ki osób za ra żo nych w Pol sce,
mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji zor ga ni zo wał od pra -
wy po świę co ne no we mu za gro że niu. My już wte dy spraw dza li śmy,
ile ma my sprzę tu, któ re go mo gli by śmy użyć do wspar cia dzia łań in -
nych służb i co waż ne – jak mo gli by śmy to zro bić. Wie dzie li śmy więc,
ile ma my na mio tów, ubrań ochron nych, ma se czek i za wcza su oce -
ni li śmy, ja ka mo że być przy dat ność te go sprzę tu. Wte dy też zde-
cy do wa li śmy o bar dzo sta now czym za an ga żo wa niu jed no stek
ochro ny prze ciw po ża ro wej w wal kę z epi de mią. 

Dzię ki te mu od ra zu, gdy po ja wi ły się pierw sze przy pad ki za ra -
żeń, mo gli śmy wes przeć jed no imien ne szpi ta le i in ne pla ców ki
ochro ny zdro wia, by zwięk szyć ich moż li wo ści dzia ła nia. Cho dzi tu
o stwo rze nie do dat ko wych po wierzch ni izb przy jęć, tzw. czy stych

i brud nych, co oszczę dza ło prze strzeń szpi ta li na ce le ty po wo lecz -
ni cze i chro ni ło je przed nie po trzeb nym za in fe ko wa niem. Ta prak -
ty ka, usta lo na przez nas ja ko stan dard, suk ce syw nie roz wi ja ła się
do ta kiej ska li, że obec nie za pew nia my po moc przy oko ło 400 izbach
przy jęć w ca łej Pol sce. To tak, jak by służ bie zdro wia po sta wić
400 bu dyn ków i za pew nić ich ochro nę. 

Ale po moc przy szpi tal na to nie wszyst ko…

Tak! Do te go do szły bar dzo szyb ko, a wła ści wie od pierw sze go
dnia, inne dzia ła nia – np. wspie ra nie Stra ży Gra nicz nej, czyli ba da -
nie tem pe ra tu ry u osób prze kra cza ją cych gra ni ce pań stwa, z za -
pew nie niem od po wied niej opie ki tym, u któ rych stwier dzo no
pod wyż szo ną tem pe ra tu rę. Mo bil ność stra ży zo sta ła wy ko rzy sta -
na w trans por cie pró bek do ana liz, co znacz nie przy spie sza ło wy -
ko ny wa nie te stów. Nie moż na za po mnieć o na szej po mo cy Po li cji
w nad zo rze nad oso ba mi ob ję ty mi kwa ran tan ną. Szcze gól nie pra -
gnę po dzię ko wać za za an ga żo wa nie dru hów z ochot ni czych stra -
ży po żar nych, któ rzy roz wo zi li żyw ność i le ki oso bom w kwa-
ran tan nie, ogła sza li ko mu ni ka ty o za gro że niu epi de micz nym. By ło
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W OGNIU PYTAŃ

Bez pre ce den so we
W ostatnich miesiącach PSP
toczyła wspólnie z innymi
służbami walkę o zdrowie i życie
obywateli, włączając się
w działania zapobiegające
rozprzestrzenianiu się wirusa
SARS-CoV-2. O tym, na czym
polegały, o sytuacji w SGSP
w związku z zachorowaniami
na COVID-19 wśród
podchorążych, krzywdzących
doniesieniach medialnych, 
ale także planowanej zmianie umundurowania funkcjonariuszy PSP
rozmawiamy z komendantem głównym PSP 
nadbryg. Andrzejem Bartkowiakiem.
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to ogrom ne wpar cie. Zresz tą te przy kła dy moż na by mno żyć, bo
po ja wia ły się róż ne sy tu acje, a jed nost ki stra ży po żar nej, tak pań -
stwo wej, jak stra ży ochot ni czych, nie co fa ły się przed wy ko ny wa -
niem za dań. 

Trze ba po wie dzieć wprost: z ta ką ska lą dzia łań i z ta kim pro ble -
mem ani PSP, ani OSP ni gdy wcze śniej się nie spo tka ły. Świad czą
o tym mel dun ki do bo we, choć by dzi siej szy (z 28 ma ja 2020 r. – red.):
co dzien nie z ko ro na wi ru sem wal czy 1000 stra ża ków. 

Czy li na sza for ma cja nie cze ka ła na do bre ra dy, za rzą dze nia
czy wy tycz ne, tyl ko po pro stu przy stą pi ła do dzia ła nia na
wła snym po dwór ku, wspo ma ga jąc przy tym in ne służ by? 

Wła śnie tak. Zresz tą nie pierw szy raz w hi sto rii sta je my na pierw -
szej li nii. Jak za wsze wy cho dzi my na prze ciw pro ble mo wi i z nim
po pro stu wal czy my. Chcę po wie dzieć wy raź nie, że Po la cy do ce nia -
ją to za an ga żo wa nie. Ale nie tyl ko – ma my rów nież mnó stwo 
po dzię ko wań za gra nicz nych, bo prze cież PSP wy sła ła kon wo je 
z po mo cą na Bia ło ruś czy do kil ku kra jów bał kań skich. Lu dzie
po pro stu wie dzą, że mo gą li czyć na stra ża ków, bez roz róż nia -
nia – PSP czy OSP. 

Czy do świad cze nia z po przed ni mi da le ko wschod ni mi wi ru -
sa mi – świń skiej i pta siej gry py – mia ły w tym przy pad ku zna -
cze nie? 

Ska la dzi siej szych dzia łań jest nie po rów ny wal nie więk sza. 
Po przed nie moż na na zwać in cy den tal ny mi w po rów na niu do obec -
ne go za an ga żo wa nia. Zresz tą to nie do ty czy tyl ko nas – już od daw -
na nie by ło na świe cie ta kiej pan de mii. Z tych po wo dów idzie my
no wą ścież ką, ja kiej nikt ni gdy nie wy ty czył. To my wy zna cza my kie -
run ki i stan dar dy. Na wet gdy sły szy my gło sy kry tycz ne, słu cha my ich
i uczy my się cze goś. Pod kre ślam: to jest no we, zu peł nie no we za da -
nie, z któ rym nikt wcze śniej się nie ze tknął. 

Po nie śli śmy na tej woj nie ja kieś stra ty? 

Tak. Zda rza ły się za ka że nia stra ża ków, w kil ku przy pad kach trze -
ba by ło wal czyć o ich ży cie. Na szczę ście wszy scy wy zdro wie li. Oczy -
wi ście je śli mó wić o stra tach, to w tych ka te go riach trze ba roz-
pa try wać sy tu ację w Szko le Głów nej Służ by Po żar ni czej.

Utrzy ma nie od wo dów ope ra cyj nych jest mo im obo wiąz kiem,
a do te go ce lu naj le piej słu żą szko ły po żar ni cze. Obo wią zek sko sza -
ro wa nia do ty czył więc wszyst kich szkół [szko ła pod ofi cer ska, trzy
szko ły aspi ran tów, SGSP – red.]. W żad nej z nich nie do szło do ani
jed ne go przy pad ku za cho ro wa nia, tyl ko w SGSP. Ale to dla nas tak -
że na uka. Te raz oprócz jed nej oso by z wy ni kiem nie pew nym wszy -
scy pod cho rą żo wie są zdro wi i wspie ra ją jed nost ki ra tow ni czo -
-ga śni cze w miej scach za miesz ka nia. 

No wła śnie – ko ro na wi rus do tknął pod cho rą żych SGSP 
[opis sy tu acji w PP 5/2020 – red.] i pod ję to zna ne de cy zje
o ba da niach, zmia nie władz szkol nych, roz środ ko wa niu pod -
cho rą żych. Nie spo dzie wa nie już po tym wszyst kim, na po -
cząt ku ma ja, po ja wił się w prze ka zie me dial nym ob raz
ka ta stro fy opar ty na „wy jąt ko wo do brze po in for mo wa nych
źró dłach”. Tym cza sem na początku maja moż na by ło mó wić
o za le d wie kil kunastu pod cho rą żych pod le ga ją cych ob ser -
wa cji, a 7 ma ja tylko o dziesięciu będących w izolacji – wszy -
scy po zo sta li by li już zdro wi. To aż się pro si o ko men tarz!

To praw da. Na sa mym po cząt ku nie mie li śmy cza su na zaj mo wa -
nie się ko men to wa niem róż nych do nie sień me dial nych, zwłasz cza
jed ne go por ta lu. By li śmy sku pie ni na tym, że by roz wią zać pro blem.
Chcę po wie dzieć wy raź nie i zde cy do wa nie pod kre ślić: w mo men -
cie, kie dy wia do mo by ło – nie z do nie sień me dial nych, tyl ko z na -
szych usta leń – że do cho dzi do za ka żeń ko ro na wi ru sem w SGSP,
pod ję li śmy na tych mia sto we dzia ła nia. Po wo ła łem sztab, w któ rym
pra co wa li śmy przez ca ły okres świąt wiel ka noc nych. De cy zje, któ re
za pa dły po tem: o prze ba da niu wszyst kich pod cho rą żych oraz ich
roz lo ko wa niu, a tak że o prze ba da niu ca łej ka dry uczel ni, uwa ża my
za w stu pro cen tach słusz ne. 

Oka za ło się, że nie był za ra żo ny ża den pra cow nik SGSP – ani funk -
cjo na riusz, ani pra cow nik cy wil ny. A nie mó wi my o kil ku na stu oso -
bach, tyl ko o kil ku set! Za ka że ni by li je dy nie pod cho rą żo wie. Za tem
pro ble my wy ni ka ły z bra ku dys cy pli ny nie po stro nie ka dry, choć i to
da ło się stwier dzić, lecz po stro nie pod cho rą żych. Ma my już dziś
na to peł ne do wo dy i te spra wy są przez nas ana li zo wa ne. 

W SGSP nie prze strze ga no re żi mu i ba ga te li zo wa no pro blem.
Z dru giej stro ny nie bra ko wa ło sprzę tu czy wo li po mo cy po stro nie
ko men dy PSP mia sta sto łecz ne go War sza wy, ko men dy wo je wódz -
kiej PSP, czy też służ by me dycz nej. Moż na by ło w każ dej chwi li wspo -
móc SGSP, gdy by zgło szo no ta ką po trze bę. 

Efekt koń co wy na szych dzia łań po ka zu je ich słusz ność. Pod wa -
ża nie tych de cy zji wy da je się nie po waż ne. Każ dy, kto zna się tro chę
na ra tow nic twie, wie, że na sze dzia ła nia ma ją ce na ce lu roz wią za nie
pro ble mu SGSP by ły prze my śla ne i do brze zor ga ni zo wa ne. 

Czy li oka zu je się, że ktoś nie chciał znać praw dy, by móc 
wy wo łać nie zdro wą sen sa cję? 

Tak to od bie ram. Chcę przy tym po wie dzieć wy raź nie: w wy ni ku
de cy zji mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji ma my obec nie
no wy ze spół lu dzi za rzą dza ją cych SGSP. Po wy gra nej wal ce z ko ro -
na wi ru sem po wró ci my po wa ka cjach do tych sa mych uczel nia nych
mu rów, do uczel ni o tej sa mej na zwie, ale in nej ja ko ścio wo. Bę dzie
mia ła no we ob li cze, z no wym re gu la mi nem i znacz nie więk szą, ale
sen sow ną dys cy pli ną. 

Pa nie ko men dan cie, Pa na per so nal nie, prócz skraj nie non -
sen sow ne go oskar że nia o wpro wa dze nie fa tal nej at mos fe ry
pra cy i służ by w ko men dzie głów nej PSP, do tknął za rzut
wzię cia dwu ty go dnio we go urlo pu w naj go ręt szym cza sie bi -
twy. Za rzu tem tym ide al nie tra fio no w czas awan su na sto -
pień ge ne ral ski. Czy mo że Pan się do te go od nieść? 

Cóż mo gę po wie dzieć, jest mi po pro stu przy kro. Ty le po mó wień,

wy zwa nie



ty le nie prawd pa dło w prze ka zach me dial nych i w pseu do li ście [ano -
ni mie – red.], z peł ną po wa gą po trak to wa nym przez dzien ni ka rza,
że rę ce opa da ją. Ale trze ba po wie dzieć „za mną!”, a nie „na przód!”.
Krót ko mó wiąc, chciał bym zde men to wać te in for ma cje, te raz już ofi -
cjal nie, bo jest na to czas po za koń cze niu naj bar dziej in ten syw nych
dzia łań. 

Nie by łem na żad nym urlo pie. Od po cząt ku, od kie dy zo sta łem
ko men dan tem głów nym PSP, czyli od 5 grud nia 2019 r., ca ły czas je -
stem w służ bie, w peł ni za an ga żo wa ny. I ca ły czas ca ło do bo wo
pod te le fo nem, co mo gą po twier dzić moi prze ło że ni, któ rych ni gdy
nie za wio dłem. 

A je śli cho dzi o in ne in for ma cje… No cóż, mo gę tyl ko spu ścić na
nie za sło nę mil cze nia. Wszyst kich tych, któ rzy wąt pią, pro szę o to,
by za py ta li o wa run ki pra cy i służ by pra cow ni ków Ko men dy Głów -
nej PSP. Oni naj le piej wie dzą, ja ka jest at mos fe ra. 

Czy wia do mo, kie dy pod cho rą żo wie za koń czą se sję let nią,
kie dy odbę dą się pro mo cje ofi cer skie?

Je ste śmy w trak cie usta leń, bę dzie my wszyst ko do pro wa dza li
do koń ca. Trwa ją eg za mi ny i obro ny prac. Pro mo cje ofi cer skie od -
bę dą się w miej scach za trud nie nia pod cho rą żych. Ze wzglę du
na sta łe za gro że nie epi de micz ne bę dą to ka me ral ne uro czy sto ści,
bez pięk ne go, zbio ro we go ce re mo nia łu im to wa rzy szą ce go, w po -
sta ci pa so wa nia sza blą przed fron tem pod od dzia łów i przy asy ście
tłu mów go ści. Po omó wio nych wy żej pro ble mach je ste śmy bar dzo
wy czu le ni na kwe stie re żi mu sa ni tar ne go, zwłasz cza je śli idzie o pod -
cho rą żych. Trud no, ta ki czas, ale też tak się kształ tu je hi sto ria. 

Je ste śmy wciąż w wa run kach wal ki!

Wła śnie tak! Dla te go zwra cam się do pod cho rą żych – przyj mij -
cie tę sy tu ację ze zro zu mie niem. Ten tryb w ni czym wam nie uwła -
cza, po pro stu tak wy glą da sy tu acja. Mo że kie dyś da się to wszyst ko
nad ro bić. 

Zmień my te mat. Na stro nie Ko men dy Głów nej PSP [straz.
gov.pl – red.] uka za ła się za po wiedź zmia ny umun du ro wa -
nia. Na czym bę dzie ona po le ga ła? 

Roz ma wia my o tym w ide al nym cza sie, bo nie daw no pod pi sa -
łem roz kaz o po wo ła niu ze spo łu za da nio we go. Wła śnie dziś po raz
pierw szy spo ty ka się on pod czas wi de okon fe ren cji. 

Sza now ni Pań stwo! Mu si my po tych dwu dzie stu kil ku la tach
zmie nić umun du ro wa nie służ bo we i ko sza ro we, co jest po wszech -
nie od czu wal ną po trze bą. Mal kon ten ci mó wią, że te raz bę dzie my je
zmie niać przez la ta. Otóż nie, ma my już roz wią za nia, któ re chce my
za pro po no wać stro nie spo łecz nej. Do koń ca czerw ca do pra cu je my
wzo ry, a do koń ca ro ku bę dzie my pro ce do wa li roz po rzą dze nie. 

Od stycz nia 2021 r. za mie rza my za stą pić no wym umun du ro wa -
niem ca łość do tych cza so we go umun du ro wa nia służ bo we go i zna-
cz ną część ko sza ro we go. Od sta ży sty do ko men dan ta głów ne go PSP
bę dzie my wy glą da li tak sa mo. Bę dzie my się róż ni li tyl ko ozna cze -
niem stop nia, nie bę dzie po dzia łu na funk cjo na riu szy słu żą cych
w sys te mie zmia no wym i ośmio go dzin nym. Wszy scy tak sa mo ele -
ganc ko, po rząd nie, w ubra niach z naj lep szych moż li wych ma te ria -
łów. Wy mie ni my rów nież do tych cza so we płasz cze zi mo we, płasz cze

je sien no -wio sen ne i kurt ki na no wo cze sne roz wią za nie je sien no -
-zi mo wo -wio sen ne, za pew nia ją ce ele gan cję i wy go dę. 

Czy no wo cze sne umun du ro wa nie uwzględ ni w swo im kro ju
i bar wie pol skie tra dy cje po żar ni cze? Np. czy zo sta nie przy -
wró co na mięk ka ro ga tyw ka? 

Nie, o przy wró ce niu mięk kiej ro ga tyw ki nie my śle li śmy. Bę dą
sym bo le pod kre śla ją ce na szą toż sa mość na ro do wą, np. mi nia tu ra
pol skiej fla gi, roz wa ża my jesz cze in ną sym bo li kę. Je śli cho dzi o ro -
ga tyw kę w ogó le, to chcę, że by po ja wi ła się w umun du ro wa niu wyj -
ścio wym pań za miast ka pe lu sza. 

Czy w ślad za zmia ną umun du ro wa nia pój dą wy raź ne zmia -
ny w re gu la mi nach, po zwa la ją ce na dzia ła nie w za leż no ści
od oko licz no ści – że by nie udzie lać pierw szej po mo cy przed -
me dycz nej w cięż kim ubra niu bo jo wym i w heł mie? 

Lek ka kurt ka wy cho dzi wła śnie na prze ciw tym po trze bom. Do te -
go do da my do brą czap kę służ bo wą. Zresz tą stra ża cy już od ja kie -
goś cza su wie dzą, że przy wie lu ak cjach li czy się zdro wy roz są dek.

I ostat nie py ta nie. Wal ka z ko ro na wi ru sem to kosz tow ne
przed się wzię cie. Jak wpły nie na fi nan se PSP? 

Od ra zu pra gnę roz wiać wszel kie oba wy: nie ma żad ne go za gro -
że nia. Sy tu acja fi nan so wa PSP jest do bra. Ma my sta łe wspar cie rzą -
du, a i dys po nu je my wła sną re zer wą, gdyż rok jesz cze się nie koń czy.
Je ste śmy w peł ni za bez pie cze ni fi nan so wo i da my so bie ra dę. Po zy -
ska li śmy dla OSP środ ki na po nad 500 no wych sa mo cho dów ra tow -
ni czo -ga śni czych. Dzię ki wspar ciu rzą do we mu i środ kom z UE sprzęt
zu ży ty do wal ki z epi de mią zo sta nie od two rzo ny z na wiąz ką. Po dob -
nie do sto so wu je my się do zmian kli ma tycz nych, do ko nu jąc za ku -
pów zbior ni ków ga śni czych o du żej po jem no ści „Bam bi”, słu żą cych
do ga sze nia po ża rów po wierzch nio wych ze śmi głow ców. Dzię ki
współ pra cy z Po li cją, ich lot ni kom i śmi głow com bę dzie my znacz -
nie sku tecz niej si. 

Czy li je ste śmy do ce nia ni za na sze dzia ła nia? 

Tak, i to bar dzo. Oce ny na szej pra cy pły ną ce od władz kra ju – po -
cząw szy od pre zy den ta RP An drze ja Du dy, przez pre mie ra, po mi ni -
stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji – są jed no znacz nie po-
zy tyw ne. Przede wszyst kim chcę po wie dzieć, że uzna nie pły nie nie
tyl ko ze stro ny rzą do wej, ale też od tych, któ rym słu ży my – po dat -
ni ków. Spo ty kam się z wie lo ma cie pły mi wia do mo ścia mi i ko men -
ta rza mi na nasz te mat. 

Sza now ni Pań stwo! Na PSP i OSP mo że cie li czyć za wsze. Je ste -
śmy sta le go to wi, ale bę dzie my jesz cze le piej przy go to wa ni, tak
do wal ki z wi ru sa mi, ja kie kol wiek by one nie by ły, jak i z po ża ra mi.
Zwłasz cza że nie dzia ła my sa mi, lecz w sku tecz nej współ pra cy z Po -
li cją, Stra żą Gra nicz ną i Woj skiem Pol skim, w tym Woj skami Obro ny
Te ry to rial nej. Mo że cie być Pań stwo pew ni, że nie zmar nu je my po -
wie rzo nych nam środ ków ani nie za wie dzie my po kła da ne go w nas
za ufa nia. 

roz ma wiał: st. bryg. Pa weł Ro cha la 
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Pojazdy ratowniczo-gaśnicze
o wartości ponad 20 mln złotych

trafią do strażaków ochotników
z województwa mazowieckiego.
Prezydent Andrzej Duda 20 maja wręczył
w Płońsku promesy dla 27 jednostek
ochotniczych straży pożarnych, a pięć
jednostek OSP odebrało gaśnicze wozy
bojowe. W przekazaniu promes oraz

sprzętu wziął udział sekretarz stanu
w MSWiA Maciej Wąsik oraz komendant
główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, 
że działania strażaków ochotników 
to niezwykle ważny element
bezpieczeństwa Polski. – Wasza służba 
ma wielkie znaczenie dla budowy systemu
bezpieczeństwa kraju. Tych bardzo dobrych
doświadczeń strażacy ochotnicy mają
dużo. Mogą być one wykorzystane
do poprawy bezpieczeństwa ludności

i sprawniejszego niesienia
pomocy – zaznaczył prezydent.

Za zaangażowanie i trud codziennej
pracy dziękował strażakom ochotnikom
wiceminister Maciej Wąsik. – Druhowie
ochotnicy są z nami nie tylko wtedy, gdy
dzieje się coś złego. Niosą zawsze pomoc
swoim sąsiadom. Dziękuję im za codzienną,
często niewidoczną służbę. Niech święty

Florian zawsze wam sprzyja – powiedział
wiceszef MSWiA.

Nowe wozy ratowniczo-gaśnicze
otrzymają jednostki OSP z Mazowsza,
m.in. z powiatów: ciechanowskiego,
otwockiego, płockiego, płońskiego,
wołomińskiego i żuromińskiego.

Podczas spotkania pięć OSP: Gąsocin,
Młock, Czyżew, Kownaty i Joniec
odebrało gaśnicze wozy bojowe
przekazane przez jednostki PSP. 

W województwie mazowieckim

funkcjonuje 1931 jednostek OSP,
w tym 548 w KSRG. W 2019 r. strażacy
ochotnicy na Mazowszu wyjeżdżali
do różnych akcji ponad 19 tys. razy.
Z Państwową Strażą Pożarną
współdziałali prawie 17 tys. razy.

OSP w całej Polsce otrzymają
515 nowych pojazdów strażackich. 
Dzięki nim strażacy ochotnicy będą 
mogli jeszcze skuteczniej dbać
o bezpieczeństwo mieszkańców swoich
miejscowości. Zakupione wozy strażackie
trafią zarówno do jednostek działających
w krajowym systemie ratowniczo-
-gaśniczym, jak i poza nim. Najwięcej
pojazdów otrzymają województwa:
mazowieckie (68), wielkopolskie (59) 
oraz małopolskie (51).

Wartość jednego samochodu wynosi
ok. 760 tys. zł. Łączna dotacja Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji
do całości zakupów to blisko 18 mln zł,
a 40 mln zł pochodzi ze środków rezerwy
celowej budżetu państwa
na przeciwdziałanie klęskom żywiołowym
i usuwanie ich skutków. Zakupy zostały
również wsparte dotacjami krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego, które
wynoszą w sumie blisko 53 mln zł.
Pozostałe źródła finansowania to środki
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
samorządów terytorialnych oraz środki
przekazywane przez zakłady ubezpieczeń.

MSWiA oraz KG PSP

Zmiany kadrowe w KG PSP

Spotkanie kierownictwa Komendy Głównej PSP ze st. bryg.
Danutą Wojciechowską, wieloletnią dyrektor

Biura Prawnego, w związku z jej odejściem ze służby
w PSP odbyło się 29 maja 2020 r.

Komendant główny PSP nadbryg. Andrzej
Bartkowiak we własnym imieniu, ale także w imieniu
swoich zastępców i kadry KG PSP podziękował 
pani brygadier za wieloletnią służbę oraz
zaangażowanie w wiele projektów legislacyjnych.
Wyraził uznanie dla niezwykłej wiedzy i kompetencji.

Jednocześnie z dniem 1 czerwca 2020 r.
komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak
powołał na stanowisko dyrektor Biura Prawnego
w Komendzie Głównej PSP dr Renatę Czyżak, a także
na stanowisko dyrektora Biura ds. Ochrony Ludności

i Obrony Cywilnej Komendy Głównej PSP mgr. inż. Stanisława
Ręcławowicza.

Krzysztof Batorski / Gabinet Komendanta Głównego

Promesy dla ochotników z Mazowsza
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Ja poń scy na ukow cy prze wi du ją, że dzia ła nia pod ję te w związ ku z pan de -
mią ko ro na wi ru sa mo gą zmniej szyć licz bę za cho ro wań na gry pę i in ne
cho ro by za kaź ne. 

Po mor scy stra ża cy ode bra li z ma ga zy nu OC i ZK 3904 5-li tro wych opa ko wań pły nów
do de zyn fek cji, któ ry za czę li roz wo zić do przed szko li i żłób ków na te re nie ca łe go 
wo je wódz twa.

Bur mistrz No we go Jor ku Bill de Bla sio po in for mo wał na Twit te rze, że
miesz kań cy te go mia sta bę dą mo gli za wie rać związ ki mał żeń skie przez
In ter net. Pod kre ślił, że pan de mia SARS-CoV-2 nie mo że po wstrzy mać mi -

ło ści. Urzęd ni cy bę dą udzie la li ślu bu za po mo cą po łą czeń vi deo. 

W SGSP od no to wa no ko lej ne ne ga tyw ne wy ni ki te stów na obec ność ko ro na wi ru sa
wśród pod cho rą żych, któ rzy prze by wa li na uczel ni. 10 osób jest ob ję tych kwa ran -
tan ną w SGSP, a czte rech pod cho rą żych zo sta ło z niej zwol nio nych. Przy by ło ko lej -
nych 10 ozdro wień ców, któ rzy prze by wa li w izo la to rium MSWiA, a łącz nie wy -
zdro wia ło już 58 osób. Do te go dnia wi rus SARS-CoV-2 po twier dzo ny zo stał łącz nie
u 79 pod cho rą żych z SGSP. 

Bry tyj ski pre mier Bo ris John son ujaw nił, że w cza sie gdy prze by wał na od -
dzia le in ten syw nej te ra pii z po wo du cięż kie go prze bie gu COVID-19, przy -
go to wy wa ny był „plan awa ryj ny” na wy pa dek je go śmier ci. 

Stra ża cy z ko mend po wia to wych PSP z Łęcz nej i Kra sne go sta wu, a tak że Ko men dy
Miej skiej PSP z Lu bli na prze wo zi li z Urzę du Wo je wódz kie go do jed no stek PSP na Lu -
belsz czyź nie środ ki do de zyn fek cji rąk oraz po wierzch ni. 9828 po jem ni ków o po jem -
no ści 5 l tra fi do lo kal nych sa mo rzą dów, któ re prze ka żą je do żłob ków i przed szko li
z terenu wo je wódz twa. 

Pre mier Ma te usz Mo ra wiec ki po in for mo wał, że Pol ska i pań stwa Gru py
Wy szeh radz kiej zde cy do wa ły o prze ka za niu do dat ko wych 3 mln eu ro
na pra ce nad szcze pion ką i le kiem na COVID-19. Szef KPRM Mi chał Dwor -

czyk po wie dział, że otwar cie sa lo nów fry zjer skich i ko sme tycz nych moż li we bę dzie naj -
wcze śniej za dwa ty go dnie. Otwar te zo sta ły cen tra han dlo we, a jed no cze śnie prze sta ły
obo wią zy wać tzw. go dzi ny dla se nio rów, czy li czas od 10.00 do 12.00, kie dy tyl ko star -
sze oso by mo gły ro bić za ku py w skle pach. 

W Ko men dzie Głów nej PSP od by ła się skrom na uro czy stość z oka zji Dnia Stra ża ka.
Ze wzglę du na pan de mię ko ro na wi ru sa apel zo stał zor ga ni zo wa ny z za cho wa niem
za sad bez pie czeń stwa. W stra żac kim świę cie uczest ni czy li m. in.: mar sza łek Sej mu RP
Elż bie ta Wi tek, se kre tarz sta nu w MSWiA Ma ciej Wą sik, kie row nic two i część funk cjo -
na riu szy KG PSP. Stra ża cy KP PSP w Bra nie wie i dru ho wie z OSP From bork do star czy li
do urzę dów miast i gmin z po wia tu bra niew skie go 330 l pły nów do de zyn fek cji, któ -
re po zy ska ne zo sta ły z War miń sko -Ma zur skie go Urzę du Wo je wódz kie go. Środ ki de -
zyn fe ku ją ce tra fią do żłob ków, przed szko li i szkół. 

Wi ce mi ni ster zdro wia Wal de mar Kra ska ostrzegł na kon fe ren cji pra so wej,
że ko ro na wi rus mo że utrzy my wać się aż 7 dni na ze wnętrz nej stro nie ma -
secz ki. Pod kre ślił, że na dal trze ba za sła niać nos i usta w miej scach pu blicz -

nych. Za ape lo wał, że by ma secz ki jed no ra zo we wy mie niać co 2-3 godz. Spe cja li ści

1
maja

2
maja

3
maja

4
maja

5
maja
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Ratownik z KM PSP w Białej Podlaskiej dostarcza płyn dezynfekcyjny do Zespołu Szkół Zawo-
dowych nr 2 

Wsparcie dla Bałkanów
W ramach pomocy w walce z pandemią koronawirusa
Polska wysłała do Albanii, Bośni i Hercegowiny,
Czarnogóry, Kosowa, Macedonii Północnej i Serbii
transport maseczek ochronnych oraz płynu
do dezynfekcji. Polska pomoc humanitarna została
przekazana za pośrednictwem Fundacji Solidarności
Międzynarodowej i trafi do szpitali oraz najbardziej
potrzebujących osób w całym regionie.

W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Warszawie 
26 maja 2020 r. odbył się briefing przedstawicieli

Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Zdrowia, Agencji
Rezerw Materiałowych oraz dyplomatów reprezentujących kraje,
do których trafią środki ochronne. W briefingu wziął udział
komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak, ponieważ
zadanie przetransportowania 600 tys. maseczek i ponad 60 tys. l
płynu do dezynfekcji powierzono strażakom Państwowej Straży
Pożarnej.

– Nasza pomoc dla Bałkanów Zachodnich jest potwierdzeniem
znaczenia, jakie przywiązujemy do relacji z państwami tego regionu,
bez którego trudno byłoby uznać proces jednoczenia Europy
za skończony – podkreślił podczas spotkania wiceminister spraw
zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.

– Słowem kluczem całej polityki rozwojowej pomocy
humanitarnej koordynowanej w MSZ jest słowo „solidarność”. 
To słowo, które od czterech dekad stało się wartością, z którą państwo
polskie jest kojarzone – dodał wiceminister spraw zagranicznych
Paweł Jabłoński. – Polska nie zapomina o swoich sąsiadach, nie
zapomina o innych krajach potrzebujących – podkreślił.

W trakcie misji funkcjonariusze PSP z Podkarpacia, Mazowsza,
Wielkopolski, województwa zachodniopomorskiego, Centralnej
Szkoły PSP w Częstochowie oraz Komendy Głównej PSP przywieźli
środki pomocowe do sześciu krajów Bałkanów Zachodnich.

Konwój PSP liczył siedem pojazdów (pięć TIR-ów, ciężarówka
z naczepą i samochód z dowódcą pełniący funkcję operacyjną).
Ładunek został rozdzielony na sześć pojazdów, każdy z nich
transportował towar przeznaczony dla jednego państwa-odbiorcy.

Krzysztof Batorski / Gabinet Komendanta Głównego oraz MSZ

fo
t. 

Ka
ro

l K
ie

rz
ko

w
sk

i /
 K

W
 P

SP
 w

W
ar

sz
aw

ie



/ 2020 CZERWIEC 9

bry tyj scy i ame ry kań scy ostrze gli, że zbyt du że po lu zo wa nie dy stan su spo łecz ne go
mo że do pro wa dzić we Wło szech i USA do po now ne go wzro stu za ka żeń i zgo nów.

Stra ża cy z ko mend po wia to wych PSP z wo je wódz twa świę to krzy skie go do star czy -
li 18 tys. l pły nu de zyn fek cyj ne go do żłob ków, przed szko li oraz in nych miejsc opie ki
nad dzieć mi. Płyn po słu ży m.in. do de zyn fek cji sal. Do stra ża ków tra fił on od wo je -
wo dy świę to krzy skie go za po śred nic twem żoł nie rzy WOT. 

W Pol sce otwar to 1600 przed szko li, po szło do nich bli sko 11 tys. dzie ci. Se -
kre tarz sta nu USA Mi ke Pom peo stwier dził, że są zna czą ce do wo dy na to,
ja ko by ko ro na wi rus po cho dził z la bo ra to rium w Wu han, jed nak pew no -

ści nie ma. Pod kre ślił, że Pe kin mógł oszczę dzić świa tu glo bal nych pro ble mów go spo -
dar czych, gdy by le piej in for mo wał o wi ru sie. In ne go zda nia jest szef Na ro do we go
In sty tu tu Zdro wia An tho ny Fau ci, któ ry dzień wcze śniej po wie dział na ła mach ame ry -
kań skie go cza so pi sma „New swe ek”, że do wo dy wska zu ją na to, iż wi rus roz wi nął się
w na tu rze i prze sko czył z ga tun ku na ga tu nek.

Od no to wa no ko lej nych dwóch ozdro wień ców spo śród za ka żo nych wi ru sem SARS-
CoV-2 pod cho rą żych z SGSP, któ rzy prze by wa li w izo la cji, a łącz nie wy zdro wia ło już 70
osób. W sie dzi bie uczel ni po zo sta je jesz cze je den pod cho rą ży ob ję ty kwa ran tan ną. 

Por tal Mi li ta ry Ti mes po in for mo wał, że ame ry kań skie si ły zbroj ne nie bę -
dą przyj mo wa ły kan dy da tów, któ rzy by li cho rzy na COVID-19. Pen ta gon
prze ko nu je, że tyl ko tym cza so wo, bo na ra zie nie ma szcze gó ło wej wie -

dzy na te mat tej cho ro by, a przede wszyst kim skut ków zdro wot nych jej prze by cia.
W Hong kon gu ba da nia wy ka za ły, że ko ro na wi rus mo że spo wo do wać dłu go trwa łe
uszko dze nie płuc. 

W By to miu, Ka to wi cach, Pszczy nie i Ryb ni ku stra ża cy PSP usta wi li na mio ty, któ re peł -
nią funk cję mo bil nych punk tów po bo ru pró bek do ba dań prze sie wo wych dla gór ni -
ków z ko palń, w któ rych od no to wa no naj wię cej za ka żeń SARS-CoV-2. Po bie ra nie
wy ma zów od by wa się w sys te mie dri ve -thru. Wy ty po wa ni gór ni cy pod jeż dża ją swo -
imi sa mo cho da mi pod na miot, nie wy cho dząc z po jaz dów opusz cza ją szy bę, a na -
stęp nie per so nel me dycz ny po bie ra od nich wy maz. Na mor skim przej ściu
gra nicz nym 26 gdyń skich stra ża ków skon tro lo wa ło tem pe ra tu rę cia ła 413 oso bom.

Głów ny In spek tor Sa ni tar ny opu bli ko wał na swo jej stro nie in for ma cję,
z któ rej wy ni ka, że jest ma ło praw do po dob ne, że by wi rus prze no sił się
przez żyw ność. Rzecz nik WHO po wie dział w roz mo wie z AFP, że za ra żo ne
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ko ro na wi ru sem oso by, któ re wy zdro wia ły, a na stęp nie uzy ska ły po zy tyw ny wy nik te -
stu na obec ność SARS-CoV-2, nie ule gły po now nej in fek cji, ale po pro stu na dal wy da -
la ły mar twe ko mór ki płuc ne, za wie ra ją ce unie czyn nio ne go wi ru sa. 

Ko men dant głów ny PSP pod pi sał aneks do umo wy pro jek tu „Uspraw nie nie sys te mu
ra tow nic twa w trans por cie ko le jo wym – etap I”, re ali zo wa ne go w ra mach Pro gra mu
In fra struk tu ra i Śro do wi sko 2014-2020 (POIiŚ), oś prio ry te to wa V Roz wój trans por tu
ko le jo we go w Pol sce. Dzię ki te mu KG PSP ku pi z fun du szy unij nych 20 sa mo cho dów
ty pu p -gaz, bę dą cych mo bil ną ba zą sprzę tu ochro ny in dy wi du al nej dla ra tow ni ków
pra cu ją cych w stre fach ska że nia, i osiem sa mo cho dów do de kon ta mi na cji, któ re bę -
dą wy ko rzy sty wa ne m.in. do wal ki z ko ro na wi ru sem. Aneks pod pi sa no 8 ma ja, pod -
czas wi de okon fe ren cji z udzia łem przed sta wi cie li Ko mi sji Eu ro pej skiej, Mi ni ster stwa
In fra struk tu ry, Mi ni ster stwa Fun du szy i Po li ty ki Re gio nal nej, Cen trum Unij nych Pro -
jek tów Trans por to wych oraz KG PSP, któ rą re pre zen to wał za stęp ca ko men dan ta głów -
ne go PSP st. bryg. Krzysz tof Hej duk. 

Mi ni ster zdro wia po in for mo wał, że po pro sił o wzmoc nie nie kon tro li sa ni -
tar nej na Ślą sku, po nie waż w ostat nich dniach od no to wa no tam naj więk -
szą licz bę za ka żeń, m.in. wśród gór ni ków. Pod kre ślił, że 95 proc. osób

prze cho dzi cho ro bę cał ko wi cie bez ob ja wo wo. 

Człon ko wie OSP w Spyt ko wi cach uczest ni czy li w ak cji de zyn fek cji gmin nych obiek -
tów spor to wo -re kre acyj nych. Od ka zi li obiekt Cen trum Spor tu i Re kre acji w Ry czo -
wie, or lik w Ba cho wi cach, a tak że plac za baw przy Szko le Pod sta wo wej nr 2
w Spyt ko wi cach. 

9
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Od nr 4/2020 pu bli ku je my na ła mach PP ka len da rium epi de mii
ko ro na wi ru sa, w któ rym za miesz cza my wy bra ne wy da rze nia z Pol -
ski i świa ta, a tak że opi su je my dzia ła nia stra ża ków z PSP i OSP 
w wal ce z ko ro na wi ru sem. Przy po mi na my, że za da tę po cząt ko wą

przy ję li śmy 4 mar ca, gdy w Pol sce od no to wa no pierw szy przy pa -
dek COVID-19. W tym nu me rze pre zen tu je my ka len da rium od
1 do 31 ma ja. 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. 3)

Od końca 2019 r. gdy odnotowano w Chinach pierwsze przypadki 
SARS-CoV-2, do 31 maja br. na świecie zakaziło się tym wirusem 

ponad 6,2 mln ludzi, a zmarło blisko 374 tys. osób. 
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Odkażanie placu zabaw przy SP nr 2 w Spytkowicach   

ARTUR KOWALCZYK



Rzecz nik rzą du Piotr Müller za po wie dział w roz mo wie z PAP, że w naj bliż -
szym ty go dniu za pad ną de cy zje o ewen tu al nych dal szym zno sze niu ogra -
ni czeń. Zo sta ną pod ję te po spo tka niach Rzą do we go Ze spo łu Za rzą dza nia

Kry zy so we go. Pa pież Fran ci szek za ape lo wał do przy wód ców UE o zgo dę i współ pra cę,
któ ra po zwo li upo rać się ze spo łecz ny mi i eko no micz ny mi skut ka mi pan de mii. 

Od 4 do 10 ma ja stra ża cy z PSP pra co wa li w nie mal 60 gra nicz nych punk tach kon -
tro l nych, gdzie 1800 ra tow ni ków zmie rzy ło tem pe ra tu rę cia ła po nad 142 tys. po dróż -
nym. Przed szpi ta la mi dzia ła ło 420 po lo wych izb przy jęć, któ re zo sta ły utwo rzo ne
na ba zie na mio tów PSP, a dy żu ry przy nich peł ni ło 1400 stra ża ków. Jed nost ki ochro -
ny prze ciw po ża ro wej bra ły udział w 2100 in nych zda rze niach zwią za nych z ko ro na -
wi ru sem, m.in. funk cjo na riu sze do star cza li le ki i żyw ność do osób ob ję tych
kwa ran tan ną, pro wa dzi li de zyn fek cję miejsc pu blicz nych, prze wo zi li prób ki do ba -
dań oraz or ga ni zo wa li dys try bu cję środ ków ochro ny i de zyn fek cji. W tych dzia ła niach
uczest ni czy ło 5600 stra ża ków.

Ko mi sja Eu ro pej ska za twier dzi ła pro gram wspar cia dla pol skiej go spo dar -
ki w wy so ko ści oko ło 2 mld zł. Bę dzie on współ fi nan so wa ny z fun du szy
struk tu ral nych UE. Pe ter Na var ro, do rad ca eko no micz ny pre zy den ta USA,

po wie dział w sta cji te le wi zyj nej Fox News, że Chi ny po win ny wy pła cić Sta nom Zjed -
no czo nym od szko do wa nie z po wo du epi de mii ko ro na wi ru sa. 

Spe cja li stycz na Gru pa Ra tow nic twa Che micz no -Eko lo gicz ne go „Gryf” JRG 2 KM PSP
w Szcze ci nie przy go to wa ła śro dek do de zyn fek cji rąk i po wierzch ni, opie ra jąc się
na wy tycz nych Świa to wej Or ga ni za cji Zdro wia. Do je go wy two rze nia stra ża cy wy ko -
rzy sta li al ko hol ety lo wy prze ka za ny przez Za chod nio po mor ski Urząd Cel no -Skar bo -
wy w Szcze ci nie.

Stra ża cy z KM PSP w Gdy ni na mor skim przej ściu gra nicz nym skon tro lo -
wa li tem pe ra tu rę cia ła 302 po dróż nym. W dzia ła niach uczest ni czy ło
24 gdyń skich stra ża ków.

Pre mier Ma te usz Mo ra wiec ki ogło sił, że 18 ma ja zo sta ną znie sio ne ko lej ne
ob ostrze nia, m.in. zo sta ną otwar te sa lo ny fry zjer skie i ko sme tycz ne, re stau -
ra cje, ba ry, lo ka le ga stro no micz ne oraz ka wiar nie, a od 25 ma ja za czną się

od by wać za ję cia opie kuń czo -dy dak tycz ne dla dzie ci z klas 1-3 ze szkół pod sta wo wych.

W izo la cji po zo sta je sze ściu pod cho rą żych z SGSP – trzech w izo la to rium MSWiA
w War sza wie, je den w Cie cho cin ku i dwóch w Ośrod ku Szko le nia KW PSP w Olsz ty -
nie. Sie dzi bę SGSP opu ści li już wszy scy pod cho rą żo wie. Ci, któ rzy zo sta li zwol nie ni
do do mu, sys te ma tycz nie wzmac nia ją ka dro wo jed nost ki ra tow ni czo -ga śni cze
w swo ich po wia tach. 

Wi ce mi ni ster zdro wia Sła wo mir Ga dom ski za po wie dział, że w nie któ rych
re gio nach bę dzie ogra ni cza na licz ba szpi ta li jed no imien nych. Ich naj więk -
sze do tych cza so we ob ło że nie wy no si ło 40%, tym cza sem we dług in for ma -

cji prze ka za nej przez sze fa re sor tu zdro wia wskaź nik re pro duk cji wi ru sa, mó wią cy o tym,
ile osób za ra ża cho ry, spadł w Pol sce po ni żej jed ne go, a to mo że ozna czać wy ga sza nie
epi de mii. W No wym Jor ku do 100 wzro sła licz ba dzie ci ze zdia gno zo wa nym tzw. pe dia -
trycz nym wie lo ukła do wym ze spo łem za pal nym, któ ry jest łą czo ny z ko ro na wi ru sem. 

Dwóch pod cho rą żych z SGSP opu ści ło izo la to rium w Ośrod ku Szko le nia KW PSP
w Olsz ty nie, a je den izo la to rium MSWiA w War sza wie. W izo la cji po zo sta ło jesz cze
trzech pod cho rą żych – je den w Cie cho cin ku, dwóch w izo la to rium MSWiA w War -
sza wie. W SGSP od by ła się trzech set na zdal na obro na pra cy dy plo mo wej. Do eg za -
mi nu przy stą pił stu dent stu diów sta cjo nar nych I stop nia dla stra ża ków w służ bie
kan dy dac kiej. Stu den ci SGSP zdal ne obro ny roz po czę li 1 kwiet nia. To pierw sze 
e -obro ny w hi sto rii uczel ni. 

Re sort zdro wia prze ka zał in for ma cję, że za koń czy ła się ak cja po bie ra nia
wy ma zów od bli sko 14 tys. gór ni ków. W USA wy ko na no po nad 10 mln te -
stów na obec ność SARS-CoV-2, co ozna cza, że Ame ry ka nie zro bi li ich naj -

wię cej ze wszyst kich kra jów świa ta.

W SGSP od by ła się ma ła uro czy stość z oka zji Dnia Stra ża ka. Ze wzglę du na pan de -
mię zor ga ni zo wa no ją z za cho wa niem szcze gól nych za sad bez pie czeń stwa. Uczest -
ni czy li w niej wła dze szko ły, stra ża cy i pra cow ni cy uczel ni. Pod czas uro czy sto ści
od czy ta no po sta no wie nia o nada niu brą zo wych od znak ,,Za słu żo ny dla Ochro ny
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Prze ciw po ża ro wej”, wy cią gi z roz ka zów per so nal nych o nada niu wyż szych stop ni służ -
bo wych oraz de cy zje o wy róż nie niach dy plo mem ko men dan ta głów ne go PSP
za wzo ro wą po sta wę i wy so kie osią gnię cia w re ali za cji za dań służ bo wych. Wy róż nio -
no 43 funk cjo na riu szy i pra cow ni ków SGSP, a tak że awan so wa no 177 pod cho rą -
żych – stra ża ków ze służ by kan dy dac kiej. Z po wo du epi de mii wi ru sa de cy zje zo sta ły
wrę czo ne in dy wi du al nie.

Pre mier Włoch Giu sep pe Con te po wie dział, że moż na wzno wić dzia łal ność
wie lu branż. Za po wie dział, że 3 czerw ca zo sta ną otwar te gra ni ce re gio -
nów i Włoch. 

Funk cjo na riu sze z KM PSP w Gdy ni na mor skim przej ściu gra nicz nym spraw dzi li tem -
pe ra tu rę cia ła 658 oso bom. W dzia ła niach uczest ni czy ło 29 gdyń skich stra ża ków.

Wi ce pre mier Ja dwi ga Emi le wicz za de kla ro wa ła w Pol sat News, że po
15 czerw ca jest moż li we otwo rze nie gra nic, pod wa run kiem jed nak, że nie
na stą pi roz wój epi de mii. 

Od 13 do 17 ma ja stra ża cy z Po ste run ku PSP w Dar ło wie wspól nie z funk cjo na riu sza -
mi SG zmie rzy li tem pe ra tu rę cia ła 30 oso bom z czte rech stat ków. 

W Po lce otwar to sa lo ny fry zjer skie i ko sme tycz ne oraz re stau ra cje i ka wiar -
nie. W Cze chach znie sio no stan wy jąt ko wy (wpro wa dzo ny 12 mar ca, gdy
po ja wi ła się tam epi de mia SARS-CoV-2), ale nie któ re ob ostrze nia po zo sta -

ły – np. obo wią zek no sze nia ma se czek. Re dak cja So uth Chi na Mor ning Post po in for -
mo wa ła o wy ni kach ba dań na ukow ców z Uni wer sy te tu Hong koń skie go – mó wią one,
że ma secz ki chi rur gicz ne mo gą znacz nie zmniej szyć ry zy ko prze no sze nia się SARS-
CoV-2, ale nie chro nią przed wi ru sem w 100 proc. 

Je den pod cho rą ży z SGSP opu ścił izo la to rium MSWiA w War sza wie. W izo la cji prze -
by wa dwóch pod cho rą żych, je den w izo la to rium w Cie cho cin ku, je den w izo la to rium
MSWiA w War sza wie. 

Szef re sor tu zdro wia Łu kasz Szu mow ski po in for mo wał, że wy ko na no
już 30 tys. te stów gór ni kom z pię ciu ko palń na Ślą sku. W na szym kra ju wy -
zdro wia ło już bli sko 8 tys. osób, u któ rych po twier dzo no za ka że nie ko ro -

na wi ru sem. W szpi ta lach prze by wa oko ło 2,5 tys. pa cjen tów, a na kwa ran tan nie jest
po nad 76 tys. lu dzi. W li czą cym 11 mln miesz kań ców Wu ha nie, gdzie wy kry to pierw -
sze przy pad ki COVID-19, ogło szo no za kaz je dze nia dzi kich zwie rząt i po lo wa nia na nie.
Na ukow cy uwa ża ją bo wiem, że wi rus mógł prze nieść się z nich na czło wie ka. 

Na świe cie licz ba za ka żo nych ko ro na wi ru sem prze kro czy ła 5 mln, 329 tys.
osób zmar ło, a naj wię cej cho rych – pra wie 1,6 mln – od no to wa no w USA.
Do tej po ry Na ro do wy Fun dusz Zdro wia wy dał po nad 15 mln zł na 52 tys.

te stów na obec ność ko ro na wi ru sa, a za świad cze nia zwią za ne z le cze niem COVID-19
wy pła cił szpi ta lom 400 mln zł. 

Okrę go wy In spek to rat Służ by Wię zien nej w Opo lu oraz Za rząd Okrę go we go Nie za -
leż ne go Sa mo rząd ne go Związ ku Za wo do we go Funk cjo na riu szy i Pra cow ni ków 
Wię zien nic twa w Opo lu prze ka za ły 1,5 tys. ma se czek ochron nych dla opol skich stra -
ża ków. W ich imie niu ode brał je opol ski ko men dant wo je wódz ki PSP st. bryg. Krzysz -
tof Kę dryk. Ma te riał ku pił Za rząd Głów ny NSZZFiPW w War sza wie. Ma secz ki uszy li
osa dze ni z Za kła du Kar ne go nr 1 w Strzel cach Opol skich oraz Od dzia łu Ze wnętrz ne -
go w Tu ra wie. Pod cho rą ży z SGSP opu ścił izo la to rium MSWiA w War sza wie. W izo la -
cji po zo sta je tyl ko je den stu dent tej szko ły, któ ry prze by wa w izo la to rium w Cie-
cho cin ku.

Świa to wa Or ga ni za cja Zdro wia Zwie rząt po in for mo wa ła, że od lu dzi cho -
rych na COVID-19 mo gą za ka zić się SARS-CoV-2 nie któ re zwie rzę ta, wśród
nich psy i ko ty. 

W Łe bie stra ża cy z KP PSP w Lę bor ku zmie rzy li tem pe ra tu rę cia ła za ło dze jach tu, któ -
ra prze kro czy ła mor ską gra ni cę pań stwa. Dzia ła nia re ali zo wa ne by ły wspól nie z funk -
cjo na riu sza mi SG. 

Wi ce mi ni ster in fra struk tu ry Mar cin Ho ra ła po in for mo wał, że 1 czerw ca
wzno wio ne zo sta ną kra jo we lo ty pa sa żer skie, ale na lot ni skach bę dą obo -
wią zy wa ły pro ce du ry bez pie czeń stwa, m.in. obo wią zek mie rze nia tem pe -
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Pol ska wy sy ła do Al ba nii, Bo śni i Her ce go wi ny, Czar no gó ry, Ko so wa, Ma ce do nii Pół -
noc nej i Ser bii ma secz ki ochron ne oraz płyn do de zyn fek cji. W JRG nr 8 w War sza wie
od był się po świę co ny tej spra wie brie fing z udzia łem przed sta wi cie li Mi ni ster stwa
Spraw Za gra nicz nych, Mi ni ster stwa Zdro wia, Agen cji Re zerw Ma te ria ło wych oraz dy -
plo ma tów z kra jów, do któ rych tra fi po moc. Uczest ni czył w nim też nad bryg. An drzej
Bart ko wiak, ko men dant głów ny PSP, po nie waż 600 tys. ma se czek i po nad 60 tys. l pły -
nu do de zyn fek cji trans por tu ją sied mio ma sa mo cho da mi stra ża cy z PSP, m.in. z Pod -
kar pa cia, Ma zow sza, Wiel ko pol ski, woj. za chod nio po mor skie go, Ślą ska oraz KG PSP. 

Pre mier Ma te usz Mo ra wiec ki za po wie dział, że od 30 ma ja nie trze ba bę -
dzie za sła niać no sa i ust w otwar tej prze strze ni, ale tyl ko pod wa run kiem,
że za cho wa ny zo sta nie dwu me tro wy od stęp od in nych osób. Ma secz ki

trze ba bę dzie no sić na dal m.in. w skle pach, ko ścio łach, au to bu sach i tram wa jach. Szef
rzą du za po wie dział też, że od 6 czerw ca otwar te bę dą ki na, te atry, si łow nie i sa lo ny ma -
sa żu, ale ko rzy sta nie z nich mu si się od by wać w ści słym re żi mie sa ni tar nym. W Sta nach
Zjed no czo nych z po wo du SARS-CoV-2 zmar ło już 100 tys. osób.

We wszyst kich wo je wódz twach, z wy jąt kiem ślą skie go, łódz kie go i wiel -
ko pol skie go, spa da licz ba za cho ro wań. W roz mo wie z PAP mi ni ster cy fry -
za cji Ma rek Za gór ski za po wie dział, że od po cząt ku czerw ca je go re sort

udo stęp ni no wą wer sję apli ka cji ProteGO Sa fe, dzię ki któ rej użyt kow nik mo że m.in.
otrzy mać in for ma cję o kon tak cie z oso bą za ka żo ną i in struk cją, jak po stę po wać.

Pre zes Urzę du Lot nic twa Cy wil ne go Piotr Sam son po wie dział, że 1 czerw -
ca zo sta nie wzno wio ny kra jo wy ruch pa sa żer ski. Wła dze li nii lot ni czych
Ry ana ir za po wie dzia ły, że od 1 lip ca przy wró cą 40 proc. nor mal ne go roz -

kła du lo tów. 

Hen ryk Re cław, pre zes by tow skiej fir my Wi re land sp. z o.o. i HRC sp. z o.o., prze ka zał
ko men dan to wi po wia to we mu PSP w By to wie bryg. Da riu szo wi Kaź mier cza ko wi trzy
bez do ty ko we sta cje do de zyn fek cji rąk wła snej pro duk cji. Do zow ni ki bę dą słu ży ły
stra ża kom i in te re san tom, a za mon to wa ne zo sta ną przy wej ściach do jed no stek 
w By to wie i Miast ku.

W Po lce nie trze ba no sić ma se czek w otwar tej prze sta ni, gdy za cho wa ny
jest dwu me tro wy od stęp, ale ich uży wa nie jest na dal obo wiąz ko we m.in.
w skle pach, ko ścio łach i au to bu sach. Prze sta ły obo wią zy wać li mi ty osób

prze by wa ją cych w re stau ra cjach i skle pach. 

Pod su mo wa nie
Do 31 ma ja wi rus do tarł do 213 kra jów i te ry to riów na ca łym świe cie. Naj wię cej lu dzi
za ka zi ło się nim w USA, gdzie łącz nie za cho ro wa ło 1,8 mln osób, a zmar ło po nad
106 tys. W Pol sce od no to wa no 23 785 cho rych i 1064 zgo nów. Do tej po ry w na szym
kra ju wy ko na no 915 546 te stów. 

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 i www.worl do me ters.in fo
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ra tu ry i no sze nia ma se czek. Bry tyj skie wła dze za po wie dzia ły, że od 8 czerw ca wszy scy,
któ rzy przy ja dą do Wiel kiej Bry ta nii, bę dą mu sie li od być 14-dnio wą kwa ran tan nę, a jej
nie prze strze ga nie po skut ku je ka rą fi nan so wą w wy so ko ści do 1000 fun tów.

Od dział za kaź ny szpi ta la jed no imien ne go w Kę dzie rzy nie -Koź lu otrzy mał ka bi nę
do de zyn fek cji dla per so ne lu, któ rą wy ko na li z wła snej ini cja ty wy mł. kpt. Łu kasz Po -
łom ski i mł. asp. To masz Tu ła z KP PSP w Kę dzie rzy nie -Koź lu. Prze zna czo na jest do li -
kwi da cji wi ru sów, bak te rii i grzy bów. Funk cjo na riu sze KP PSP w Goł da pi prze ka za li
przed sta wi cie lom Urzę du Miej skie go w Goł da pi, Urzę du Gmi ny w Ba niach Ma zur -
skich oraz Urzę du Gmi ny w Du be nin kach 480 l pły nu do de zyn fek cji po zy ska ne go
z War miń sko -Ma zur skie go Urzę du Wo je wódz kie go. Tra fił on do szkół, przed szko li
i żłob ków. Je go dys try bu cja od by wa ła się z za cho wa niem szcze gól nej ostroż no ści
i re żi mu sa ni tar ne go. 

Nie miec kie me dia po da ły in for ma cję, że 10 ma ja w ko ście le bap ty stów we
Frank fur cie za ka zi ło się pod czas na bo żeń stwa oko ło 40 osób.

Od 20 do 23 ma ja stra ża cy z po ste run ku PSP w Dar ło wie wspól nie z funk cjo na riu sza -
mi Stra ży Gra nicz nej zmie rzy li tem pe ra tu rę cia ła za ło gom pię ciu stat ków, któ re przy -
pły nę ły do por tu w Dar ło wie. Łącz nie wy ko na li 39 po mia rów. 

Mi ni ster stwo Ak ty wów Pań stwo wych po in for mo wa ło na Twit te rze, że
spół ki KGHM, Wę glo koks i Tau ron prze ka za ły na wal kę z ko ro na wi ru -
sem 11,5 mln zł. Wła dze Chin za de kla ro wa ły, że są go to we do współ pra cy

mię dzy na ro do wej, aby usta lić źró dła po cho dze nia SARS-CoV-2. Ich kraj jest ob wi nia ny
przez nie któ re pań stwa, m.in. przez wła dze USA, o wy buch pan de mii COVID-19.

Stra ża cy z KM PSP w Gli wi cach i OSP Gli wi ce -Boj ków zor ga ni zo wa li dla ma łych pa -
cjen tów i per so ne lu me dycz ne go Szpi ta la Miej skie go nr 4 w Gli wi cach po kaz sa mo -
cho du ga śni cze go i sa mo cho du spe cjal ne go z dra bi ną me cha nicz ną z JRG PSP
w Gli wi cach, a tak że sa mo cho du ga śni cze go z OSP Gli wi ce -Boj ków. Dru ho wie z tej
jed nost ki urzą dzi li na dzie dziń cu przed szpi ta lem po kaz ga sze nia po ża ru i sta wia nia
kur ty ny wod nej. Ze wzglę du na epi de mię SARS-CoV-2 ma li pa cjen ci ob ser wo wa li
dzia ła nia stra ża ków przez okna. Wszy scy otrzy ma li tak że plu szo we mi sie, któ re stra -
ża cy do star czy li w nie co dzien ny spo sób, pod jeż dża jąc pod okna na dra bi nie me cha -
nicz nej. 

W Pol sce od po cząt ku epi de mii zmar ło z po wo du SARS-CoV-2 łącz nie 1007
osób, a wy zdro wia ło 9276. Na kwa ran tan nie prze by wa po nad 78 tys. lu -
dzi, a w szpi ta lach 2268. Do po nad 3,6 tys. wzro sła licz ba po twier dzo nych

za ka żeń wśród gór ni ków trzech spół ek wę glo wych. Pre mier Ja po nii Shin zo Abe ogło -
sił znie sie nie sta nu wy jąt ko we go wpro wa dzo ne go z po wo du SARS-CoV-2 już na te re -
nie ca łe go kra ju.

Świa to wej sła wy te nor An drea Bo cel li po in for mo wał, że cho ro wał
na COVID-19, a gdy wy zdro wiał, od dał oso cze do ba dań, któ re mo gą po -
móc in nym oso bom za ka żo nym ko ro na wi ru sem. Ar ty sta po wie dział, że

cho ro wa li też je go żo na i dwo je dzie ci – jak pod kre ślił, wszy scy wy zdro wie li. 

25
maja

26
maja

24
maja

23
maja

Kraj Za cho ro wa nia Zgo ny

USA 1 837 170 106 195

Brazylia 514 849 29 314

Rosja 405 843 4 693

Hisz pa nia 286 509 27 127

Wielka Brytania 274 762 38 489

Wło chy 232 997 33 415

Pol ska 23 785 1 064

Stan z 31 maja br., źró dło: www.worl do me ters.in fo

fo
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Rozładunek środków do dezynfekcji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, które dzięki pomocy
strażaków trafiły do żłobków i przedszkoli z woj. lubelskiego
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A my nie chce my ucie kać stąd

Sta nął w ogniu nasz wiel ki dom
Dym w ko ry ta rzu krę ci sznu ry
Jest głę bo ka, na praw dę czar na noc
Z piw nic pło ną ce ucie ka ją szczu ry
Krzy czę przez okno, czo ło w szy bę wgnia tam
Hau stem po wie trza ro bię w ża rze wy łom
Ten co mnie wi dzi, ma mnie za wa ria ta
Wo ła – co jesz cze świ rze ci się śni ło?
Więc chwy tam kra ty roz grza ne do bia ło ści
Twarz swo ją wi dzę twarz w prze kleń stwach
A obok są siad pa trzy z cie ka wo ścią
Jak pło nie na nim ka ftan bez pie czeń stwa
Dym w dziur ce od klu cza, drzwi bez kla mek
Pę ka ją tyn ki wzdłuż spo co nej ścia ny
Wsu wam swój ję zyk w roz pa lo ny za mek
Śmie je się za mną ktoś jak obłą ka ny
Lecz więk szość śpi na dal, przez sen się uśmie cha
A kto się zbu dzi, nie wie rzy w prze bu dze nie
Krzyk w wy tłu mio nych sa lach nie zna echa
Na rusz tach łó żek mil czy prze ra że nie
Ci przy wią za ni dy mem ma te ra ców
Prze po wia da ją ży cia swe go sło wa
Nam pod no ga mi ża rzą się po sadz ki
Deszcz iskier czer wo nych osia da na gło wach
Dym co raz gęst szy, ob cy ktoś się wdzie ra
A my wci śnię ci w naj dal szy sa li kąt
– Tę dy! – wrzesz czy – Niech was ja sna cho le ra!
A my nie chce my ucie kać stąd!
A my nie chce my ucie kać stąd!
Krzy czy my w sza le wście kło ści i po ko ry
Sta nął w ogniu nasz wiel ki dom!
Dom dla psy chicz nie i ner wo wo cho rych!

Ja cek Kacz mar ski
1980

Te mat nu me ru: 
Ewa ku acja osób z nie peł no spraw no ścia mi – dla tych, 
któ rzy ga szą i za po bie ga ją

Już chy ba nie po zo stał w czyn nej służ bie nikt z cza sów, gdy no cą z 30 paź dzier ni ka na 1 li sto pa da 1980 r.
ga szo no po żar szpi ta la psy chia trycz ne go w Gór nej Gru pie. Peł ny ar ty kuł z numeru 11/1981 PP o tym zda rze -
niu przy po mi na my obok. W skró cie sy tu acja przed sta wia ła się tak. 

Cza sy to by ły sier mięż ne, a w ogól nej bie dzie służ ba zdro wia wy glą da ła nie le piej. W do dat ku lecz nic two
psy chia trycz ne peł ni ło ro lę me dycz ne go Kop ciusz ka – tyl ko szans na ża den bal nie by ło na wet naj mniej szych.
Szpi ta le dla osób psy chicz nie cho rych okre śla no wów czas mia nem do mów wa ria tów, pa no wał w nich chro -
nicz ny nie do sta tek. Szpi tal, o któ rym mo wa, zor ga ni zo wa no w sta rym, za nie dba nym, a wła ści wie nie chcia -
nym przez ni ko go bu dyn ku, co bar dzo moc no da ło o so bie znać w ob sza rze za bez pie cze nia prze ciw -
po ża ro we go. 

Bu dy nek nie speł niał żad nych wy ma gań ów cze snych prze pi sów prze ciw po ża ro wych: bu dow la nych, in -
sta la cyj nych, do ty czą cych wy koń cze nia i wy stro ju wnętrz, za pew nie nia od po wied niej dłu go ści i do stęp no -
ści dróg ewa ku acyj nych oraz pod ręcz ne go sprzę tu ga śni cze go i wo dy do ze wnętrz ne go ga sze nia po ża ru.
W su mie kwa li fi ko wał się do wy da nia za ka zu użyt ko wa nia, ale trze ba znacz nej od por no ści ner wo wej, by ta -
ką de cy zję pod jąć (obec nie za my ka się szpi ta le ze wzglę du na ochro nę prze ciw po ża ro wą). I na tej za sa dzie
ko men dant re jo no wy stra ży po żar nych w Świe ciu wy dał na rok przed zda rze niem de cy zję ad mi ni stra cyj ną
na ka zu ją cą usu nię cie nie pra wi dło wo ści. Nie usu nię to żad nej. 

Wresz cie zda rzył się po żar, któ re go nie miał kto za uwa żyć, a gdy zo stał za uwa żo ny, nie by ło czym i ko mu
ga sić, roz wi nął się więc szyb ko do znacz nych roz mia rów. Póź no za wia do mio no straż po żar ną, przy je cha ły
jed nost ki ochot ni cze i za wo do we. Po tem po wta rza no plot ki, że przy je cha ły bez wo dy. To non sens, bo wo dę
zu ży wa się w 2-3 mi nu ty. Nie by ło za to wo dy na miej scu. Plot ki gło si ły też, że stra ża cy by li pi ja ni. Bar dziej
jed nak praw do po dob ne, że ktoś na pi ja ne go mógł wy glą dać po tym, kie dy do świad czył wi do ku miej sca zda -
rze nia. Ciem no, mróz, pło mie nie nad da chem du że go bu dyn ku i wy do sta ją ce się przez je go okna, wo kół kil -
ka dzie siąt bie ga ją cych osób za cho wu ją cych się cał ko wi cie nie prze wi dy wal nie, zresz tą nie któ re cał kiem na gie.
Sły chać by ło ry ki i wy cie uwię zio nych, pło ną cych żyw cem. No i pró by ewa ku acji, za koń czo ne tyl ko czę ścio -
wym po wo dze niem, bo wie lu wy pro wa dzo nych cho rych bie gło z po wro tem do po ża ru. Na wet je śli któryś ze
stra ża ków był pod wpły wem al ko ho lu, to dla roz wo ju sy tu acji nie mia ło to żad ne go zna cze nia. A kosz mar 
po zo stał. 

Po tym zda rze niu Ja cek Kacz mar ski na pi sał wstrzą sa ją cą pio sen kę „A my nie chce my ucie kać stąd”, któ rej
ty tuł za czerp nął od jed ne go z tych, któ rzy nie chcie li wyjść, mi mo za gro że nia. Naj le piej słu chać jej w wy ko -
na niu Jac ka Wój cic kie go. Pio sen kę przed sta wia my obok, bo to bar dzo mą dry tekst, wkrót ce stał się prze no -
śnią opi su ją cą re alia sta nu wo jen ne go. 

Cze mu o tym przy po mi na my? Nie chce my, że by ta ka sy tu acja się po wtó rzy ła. A nie ma pra wa się po wtó -
rzyć, gdy dzia ła ją prze pi sy prze ciw po ża ro we. Je śli nie dzia ła ją, stra ża cy mu szą wy ka zy wać się bo ha ter stwem,
a i tak po tem zo sta ną po są dze ni przez dy le tan tów o nie udol ność, nie do star cze nie wo dy itd. Pa mię ta cie Ka -
mień Po mor ski?... Je śli dzia ła ją prze pi sy prze ciw po ża ro we, nie po wsta ją sy tu acje, by „na rusz tach łó żek mil -
cza ło prze ra że nie”. 

Pa weł Ro cha la



ie za leż nie od róż nic kul tu ro wych,
w tym zwy cza jów bu dow la nych
i moż li wo ści tech no lo gicz nych,

osta tecz nie o zmia nie prze pi sów na lep sze
w historii zwy kle de cy do wa ły tra gicz ne po -
ża ry. W dzie jach Fin lan dii rów nież ta kie się
zda rzy ły. I o ile pierw sza ja skół ka nie uczy ni -
ła wio sny, tro chę na za sa dzie wy pad ku lo so -
we go, to dru gie zda rze nie wy wo ła ło la wi nę
zmian na lep sze. 

Pierw szy po żar
Naj tra gicz niej szy po żar w Fin lan dii wy da -

rzył się w La pin lah ti 22 kwiet nia 1966 r. Prze -
peł nio ny od dział psy chia trycz ny stał się
pie kłem dla pa cjen tów za mknię tych w po -
ko jach. Śmierć po nio sło wów czas 31 osób. 

Bu dy nek
Miej sco wość La pin lah ti po ło żo na jest

cen tral nej czę ści Fin lan dii, w re gio nie Po hjo -
is -Sa vo. Dwu kon dy gna cyj ny bu dy nek od -
dzia łu psy chia trycz ne go z 1932 r. wy ko na ny
był z drew nia nych ba li, co wię cej – pod ło gi
i ścia ny rów nież zo sta ły wy koń czo ne drew -
nem i choć do da chu uży to „ognio od por -
nych” de sek, to w ca ło ści był to obiekt
o kon struk cji pal nej, z wy stro jem wnętrz 
pal nym, w któ rym ogień mógł się ła two 
roz prze strze niać. Pod czas do cho dze nia
stwier dzo no, że w przy pad ku te go po ża ru
z ca łą pew no ścią urzą dze nia grzew cze i ko -
min nie ode gra ły żad nej ro li.

Par ter obiek tu dys po no wał trze ma wyj -
ścia mi ewa ku acyj ny mi, dru ga kon dy gna -
cja – dwo ma (we wnętrz ną klat ką scho do wą
użyt ko wa ną na co dzień oraz drew nia ną
dra bi ną przy mo co wa ną do ścia ny ze wnętrz -

nej). Nie spo sób by ło otwo rzyć za mknię tych
okien (mógł to zro bić tyl ko per so nel za po -
mo cą klu czy), do dat ko wo za opa trzo nych
w kra ty. 

W ho lu od dzia łu szpi ta la umiesz czo ny był
przy cisk alar mu po ża ro we go. Po włą cze niu
alar mu po wia da mia no te le fo nicz nie straż
po żar ną. Obok przy ci sku alar mu znaj do wał
się hy drant z wę żem o dłu go ści 20 m i ga śni -
ca wod na. Bu dy nek nie miał pla nu ra tow-
ni cze go. Za opa trze nie wod ne obiek tu sta -
no wił zbior nik wod ny o po jem no ści 16 m3

i po bli skie (po ło żo ne w od le gło ści oko ło
800 m) płyt kie je zio ro. Kon tro le prze ciw po -
ża ro we od by wa ły się dwa ra zy w ro ku. Bu -
dy nek dzie li ło od jed nost ki stra ży po żar nej
oko ło 1,5 km.

W obiek cie oprócz po miesz czeń, w któ -
rych prze by wa li pa cjen ci, z osob ny mi sek cja -
mi dla ko biet i dla męż czyzn, znaj do wa ły się
rów nież: po miesz cze nia so cjal ne, izba przy -
jęć i miesz ka nie dla pra cow ni ków ośrod ka.
Teo re tycz nie na od dzia le by ło 28 miejsc, ale
w cza sie po ża ru prze by wa ło na nim 36 pa -
cjen tów.

Opis zda rze nia
Po żar wy buchł oko ło 23.00, w pa lar ni

znaj du ją cej się w sek cji mę skiej. Je go przy -
czy na do dzi siaj po zo sta je ta jem ni cą, a w to -
ku do cho dze nia uda ło się usta lić je dy nie
miej sce, gdzie się roz po czął. Pa le nie by ło
wów czas pra wem oby wa tel skim, w związ ku
z czym nie kon fi sko wa no pa cjen tom za pa -
łek ani za pal ni czek, co w kon tek ście ogra ni -
cze nia wol no ści oso bi stej w ra mach od -
dzia łu za mknię te go szpi ta la psy chia trycz ne -
go brzmi do syć gro te sko wo. 

Pierw szą oso bą, któ ra za uwa ży ła po żar,
al bo wła ści wie po czu ła dym, był męż czy zna,
któ ry spał sam w po ko ju. Ze wzglę du na za -
mknię te na głu cho drzwi pa cjent nie miał
szans za alar mo wać po zo sta łych osób w bu -
dyn ku przez włą cze nie alar mu. Je dy ne, co
mógł zro bić, to krzy czeć i wa lić pię ścia mi
w ścia ny. To sa mo za czę li ro bić in ni pa cjen -
ci, do któ rych rów nież do tarł dym.

Zgło sze nie o po ża rze w szpi ta lu w La -
pin lah ti zo sta ło za re je stro wa ne w naj bliż -
szej jed no st ce stra ży po żar nej o 23.25.
Tym cza sem ogień w bu dyn ku roz prze strze -
niał się bar dzo szyb ko za spra wą pal nej
okła dzi ny i swo bod ne go do pły wu po wie -
trza. Stra ży po żar na przy by ła na miej sce
zda rze nia o 23.28, w si le ośmiu stra ża ków.
Za sta li prak tycz nie ca ły bu dy nek w ogniu,
od głów ne go wej ścia po dach wy peł nio ny
dy mem. Krzy ki pa cjen tów i ło motanie
w ścia ny ci chły. 

Szy by w oknach za czę ły pę kać. Stra ża cy
pod ję li pró bę wej ścia do bu dyn ku. Bez sku -
tecz nie. Wte dy by ło już ja sne, że ni ko go nie
moż na ura to wać. Wo da by ła po da wa na ze
zbior ni ka obiek tu. O 23.58, kie dy przy był 
ko lej ny za stęp stra ży po żar nej, za pas wo dy
ga śni czej był już wy czer pa ny. 

Bu dy nek spło nął do szczęt nie, po zo stał
tyl ko ko min, gruz i po wy gi na ne me ta lo we
ra my łó żek.

Po żar prze ży li pra cow ni cy ob słu gi od -
dzia łu, wśród nich miesz ka ją ca tam pie lę -
gniar ka z ro dzi ną, ku char ka oraz pie lę g-
niar ka peł nią ca dy żur noc ny. Ża den z pa -
cjen tów z gór nej kon dy gna cji nie prze żył.
Sied miu miesz kań ców z dol nych po koi by ło
w sta nie uciec. W po ża rze zgi nę ło 29 osób,
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RE NA TA GOL LY Dwa po ̋a ry
w Fin lan dii

W latach 60. i 70. XX wieku w Finlandii w placówkach
opiekuńczych wydarzyły się dwa tragiczne pożary. Jednak

dopiero po drugim z nich doszło do istotnych zmian w prawie.

N



dwie oso by zmar ły póź niej w szpi ta lu z po -
wo du od nie sio nych ob ra żeń.

Po grzeb ofiar od był się 8 ma ja 1966 r.
27 zmar łych po cho wa no w ma so wym gro -
bie na sta rym cmen ta rzu na prze ciw ko ko -
ścio ła w La pin lah ti. 

Był to naj bar dziej brze mien ny w ofia ry
śmier tel ne po żar w naj now szej hi sto rii Fin -
lan dii. Spo wo do wał ko sme tycz ną za le d wie
zmia nę pra wa, nie do ty czą cą ochro ny prze -
ciw po ża ro wej: pa cjen tów nie wol no by ło
po zo sta wiać bez opie ki, szcze gól nie za kra -
ta mi. Po 13 la tach bar dzo po dob ny po żar
po ka zał jed nak, że wpro wa dzo ne roz wią za -
nia or ga ni za cyj ne by ły da le ce nie wy star cza -
ją ce. 

Dru gi po żar
Dru gi pod wzglę dem licz by ofiar po żar

w hi sto rii po wo jen nej Fin lan dii miał miej -
sce 23 stycz nia 1979 r. Zgi nę ło wów czas
27 star szych osób. W od róż nie niu od po -
przed nie go zo stał do kład nie zba da ny, gdyż
fiń skie Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych
już w dniu zda rze nia po wo ła ło ze spół śled -
czy. Ra port zo stał opu bli ko wa ny mie siąc
póź niej, 27 lu te go 1979 r., a wnio ski i za le ce -
nia z li czą ce go 150 stron opra co wa nia wdro -
żo no.

Bu dy nek
Miej sco wość gmin na Vir rat le ży na po łu -

dnio wym za cho dzie Fin lan dii, w re gio nie Pir -
kan maa. Nie speł na 10 km od cen trum
mia stecz ka mie ścił się dom opie ki dla osób
star szych. Obiekt był bar dzo po dob ny
do opi sa ne go wcze śniej szpi ta la z La pin lah -
ti. Po wstał w 1911 r., zbu do wa no go z drew -
nia nych ba li, w kształ cie li te ry E. Dwu -
kon dy gna cyj ny, dru ga kon dy gna cja mia ła
po stać pod da sza użyt ko we go. Bu dy nek zo -
stał od no wio ny na po cząt ku lat 50. i prze bu -
do wa ny w 1978 r. Aby po pra wić bez pie-
czeń stwo po ża ro we, pod czas ostat niej prze -
bu do wy ścia ny we wnętrz ne i su fi ty wy ło żo -
no ognio chron ną okła dzi ną. 

Obiekt zo stał wy po sa żo ny w pod sta wo -
wy sprzęt ga śni czy: na par te rze znaj do wa ły
się czte ry ga śni ce prosz ko we o ma sie 6 kg,
dwie hy dro net ki i je den hy drant ścien ny
z wę żem o dłu go ści 20 m. Na dru giej kon dy -
gna cji umiesz czo no jed ną ga śni cę prosz ko -
wą, rów nież 6 kg, a tak że jed ną hy dro net kę. 

Kon tro le bez pie czeń stwa po ża ro we go
w tym obiek cie od by wa ły się dwa ra zy w ro -
ku, ostat nia w paź dzier ni ku 1978 r. Co wię -
cej, dzień przed po ża rem prze pro wa dzo no

test dzia ła nia alar mu prze ciw po ża ro we go.
Dzia łał bez za rzu tu.

Na po cząt ku 1979 r. ośro dek obej mo wał
opie ką 69 se nio rów, któ rych śred nia wie ku
wy no si ła 80 lat. Za trud niał 16 pra cow ni ków
do pie lę gna cji i spra wo wa nia opie ki nad pa -
cjen ta mi i ośmiu in nych. Pen sjo na riu sze by -
li, z pew ny mi wy jąt ka mi, nie peł no spraw ni
za rów no ru cho wo, jak i umy sło wo. W dniu
tra gicz ne go po ża ru na te re nie obiek tu prze -
by wa ło 43 pa cjen tów i dwie pie lę gniar ki
na noc nym dy żu rze.

Opis zda rze nia
Dla jed nej z pie lę gnia rek noc ny dy żur

23 stycz nia 1979 r. nie róż nił się ni czym od
po zo sta łych. Do mo men tu, kie dy pod czas

ob cho du w jed nym z po koi, w któ rym drzwi
by ły otwar te, za uwa ży ła dym i łóż ko ob ję te
pło mie nia mi. By ła godz. 4.41. Pie lę gniar ka
na tych miast po bie gła za alar mo wać straż
po żar ną, lecz wy stą pi ły pro ble my z na wią za -
niem łącz no ści. Po dej mo wa ne przez ko lej ne
mi nu ty pró by oka za ły się bez sku tecz ne. Dy -
mu na ko ry ta rzu i w po miesz cze niach by ło
tak du żo, że pie lę gniar ka otwo rzy ła okno,
aby za czerp nąć po wie trza. Jed na z pie lę -
gnia rek po bie gła do są sied nie go bu dyn ku,
aby stam tąd spró bo wać za alar mo wać straż
po żar ną. Dru ga z ko lei otwo rzy ła wszyst kie
drzwi do po koi i drzwi wej ścio we, aby umoż -
li wić oso bom spraw nym uciecz kę przed
po ża rem. Nie świa do mie spo wo do wa ła prze -
ciąg w bu dyn ku i roz prze strze nie nie się
ognia. Oko ło 4.50 pło mie nie ob ję ły ko ry tarz.
Po żar roz prze strze niał się bar dzo szyb ko.

Miał ku te mu bar dzo do bre wa run ki, stwo -
rzo ne przez prze strzeń po mię dzy ognio -
ochron ną okła dzi ną a ścia ną z ba li oraz
mię dzy stro pem a ob ni żo nym su fi tem.

Pierw szy za stęp stra ży po żar nej do tarł
na miej sce zda rze nia krót ko po 4.54. Wi dok
był prze ra ża ją cy: ogień ob jął więk szą część
bu dyn ku, a resz tę spo wi ja ły kłę by gę ste go
dy mu. Tyl ko pół noc ne skrzy dło wy da wa ło
się moż li we do ura to wa nia. Do wód ca roz ka -
zał czę ści stra ża ków z za stę pu, aby ra to wa li
pa cjen tów, wcho dząc po nich przez okna.
W ten spo sób uda ło się ura to wać trzy oso -
by. Jed nak ze wzglę du na zbyt wy so ką tem -
pe ra tu rę ak cja ra tow ni cza zo sta ła prze r-
wa na, a ra tow ni cy wy co fa li się. Po tym środ -
ko wa część bu dyn ku za wa li ła się. Wzmoc -

nio no dzia ła nia ga śni cze skon cen tro wa ne
na pół noc nym skrzy dle. Na miej sce w kil ku -
mi nu to wych od stę pach do cie ra ły ko lej ne
jed nost ki. Mi mo spraw ne go pro wa dze nia
ak cji ga śni czej i wy ko rzy sta nia dział ka ga śni -
cze go o wy daj no ści 2000 l/min bu dy nek
spło nął do szczęt nie. 

Z bu dyn ku per so nel wy pro wa dził tyl -
ko 13 pa cjen tów. Stra ża cy ura to wa li ko lej ne
trzy oso by. Zgi nę ło 27. Ga zy po ża ro we roz -
prze strze nia ły się tak szyb ko, że ob łoż nie
cho rzy nie mie li naj mniej szej szan sy na ra tu -
nek. Ura to wa nych umiesz czo no po cząt ko -
wo w pa ra fial nym ośrod ku, a na stęp nie
prze wie zio no do in ne go do mu opie ki.

Po po ża rze po ja wił się sze reg py tań: co
za wio dło, co zo sta ło zro bio ne źle i co zro bić,
że by ta ki po żar już ni gdy nie po chło nął tak
wie lu ist nień ludz kich. 
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Działania gaśnicze – pożar w Virrat, 1978 r., kadry z filmu z miejsca zdarzenia
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Oce na prze bie gu zda rze nia
Ze spół śled czych w opra co wa nym ra por -

cie przed sta wił ana li zę zda rze nia, wska zał
wnio ski i wy dał sze reg za le ceń ma ją cych
na ce lu po pra wę bez pie czeń stwa po ża ro -
we go po dob nych obiek tów. Po żar ten spo -
wo do wał znacz ne za ostrze nie prze pi sów
w do mach opie ki dla osób star szych w ca łej
Fin lan dii. 

Naj praw do po dob niej po wstał on w wy -
ni ku nie ostroż ne go ob cho dze nia się z otwar -
tym ogniem. Po nad to de cy du ją cym czyn ni -
kiem mo gły być ma te ria ły pal ne w po ko ju
pa cjen tów. Prze wiew ne wy ściół ki łó żek, któ -
re mia ły za pew nić pa cjen tom kom fort i pal -
ne za sło ny z two rzy wa sztucz ne go sta no wi ły
od po wied nie pod ło że do roz wo ju ogni ska

po ża ru od nie do ga szo nej za pał ki czy pa pie -
ro sa. Naj praw do po dob niej pożar roz po czął
się na łóż ku, na stęp nie ob jął za sło nę okien -
ną, po przez któ rą pło mień prze niósł się
na drew nia ną ra mę okna, ścia ny, su fit, a kie -
dy pę ka ły szy by, roz prze strze niał się na dru -
gą kon dy gna cję po ele wa cji bu dyn ku.

W ra por cie zwró co no szcze gól ną uwa gę
na za bez pie cze nie obiek tu na wy pa dek po -
ża ru, obo wiąz ki i szko le nie per so ne lu, alar -
mo wa nie i pro wa dze nie ak cji ra tow ni czo -
-ga śni czej. W od nie sie niu do ostat nie go
aspek tu ze spół okre ślił go to wość bo jo wą
i dzia ła nia jed no stek stra ży po żar nej ja ko do -
bre.

Oce nio no, że tej tra gicz nej no cy dy żu ru -
ją cy per so nel sta nął przed nie wy ko nal nym
za da niem: pró bą ewa ku acji przez dwie 
ko bie ty po nad czter dzie stu star szych osób,

wśród nich nie peł no spraw nych, z dwu dzie -
stu po koi w bu dyn ku, w któ rym po żar bar -
dzo szyb ko się roz prze strze niał. 

Usta lo no, że pra cow ni cy do mu opie ki nie
zo sta li od po wied nio przy go to wa ni i prze -
szko le ni do dzia ła nia w sy tu acji za gro że nia
ży cia. Dla per so ne lu nie zor ga ni zo wa no 
ćwi czeń ra tow ni czych i ewa ku acyj nych.
W ra por cie uję to, że obiekt był co praw da
wy po sa żo ny w pod sta wo wy sprzęt ga śni -
czy, ale w za kre sie je go uży cia prze szko lo no
tyl ko sze ściu z dwu dzie stu czte rech pra co-
w ni ków. W do dat ku pod czas tra gicz ne go
zda rze nia żad na z prze szko lo nych osób nie
by ła obec na. Jak też stwier dzo no (nie co
na wy rost – przyp. red.), w chwi li za uwa że -
nia po ża ru był on już tak in ten syw ny, że 

uga sze nie go za po mo cą do stęp ne go sprzę -
tu by ło ma ło praw do po dob ne. 

W ra por cie zwró co no szcze gól ną uwa gę
na za bez pie cze nie obiek tu na wy pa dek wy -
stą pie nia po ża ru. Ze spół wska zał, że bu dy -
nek był nie od por ny pod względem po -
ża ro wym. Ma te ria ły, z któ rych zo stał zbu do -
wa ny, przy czy ni ły się do szyb kie go roz prze -
strze nia nia się ognia.

Wdro żo ne w ży cie za le ce nia
Ze spół ba daw czy przed sta wił wie le pro -

po zy cji ma ją cych na ce lu za po bie ga nie po -
dob nym po ża rom, z su ge stią wpro wa dze nia
ich w ży cie w try bie pil nym. Oto naj istot niej -
sze z nich.
� Per so nel ośrod ków po wi nien znać usta -
le nia do ty czą ce bez pie czeń stwa po ża ro we -
go w obiek cie. Obo wiąz kiem kie row nic twa

jest wy zna cze nie jed nej oso by od po wie -
dzial nej za je go utrzy ma nie, prze szko lo nej
przez stra ża ków w tym za kre sie. Jej za da -
niem by ło by rów nież szko le nie in nych
człon ków per so ne lu. 
� Uży wa nie otwar te go ognia w obiek tach
opie ki po win no być do zwo lo ne wy łącz nie
pod nad zo rem pra cow ni ków, a pa le nie ty to -
niu moż li we tyl ko w wy zna czo nych miej -
scach. 
� Obiek ty opie ki nad oso ba mi star szy mi
na le ży wy po sa żyć w au to ma tycz ne sys te my
sy gna li za cji po ża ro wej, opar te na czuj kach
dy mu. Sys tem po wi nien zo stać tak za pro jek -
to wa ny, aby ostrzec wszyst kich pra cow ni -
ków i pa cjen tów pla ców ki. 
� Za sto so wa nie sa mo za my ka ją cych się
drzwi prze ciw po ża ro wych.
� Za sto so wa nie do dat ko wych środ ków za -
bez pie cza ją cych w ce lu zwięk sze nia bez-
pie czeń stwa po ża ro we go ist nie ją cych bu -
dyn ków. Okła dzi ny ścian we wnętrz nych i su -
fi tów po win ny być za mo co wa ne w ta ki
spo sób, aby nie two rzy ła się prze strzeń mię -
dzy kon struk cją drew nia ną a okła dzi ną, bądź
po wsta ła szcze li na by ła szczel nie wy peł nio -
na nie pal ną weł ną mi ne ral ną. Je że li izo la cja
ter micz na wy ko na na jest z ma te ria łów ła -
two pal nych, na le ży za sto so wać okła dzi nę
ochron ną za pew nia ją cą czas od por no ści
ognio wej 30 min. In sta la cje elek trycz ne,
wod ne i in ne po win ny być wy ko ny wa ne
głów nie ja ko in sta la cje po wierzch nio we,
a przej ścia przez ścia ny czy stro py po win ny
zo stać wy peł nio ne nie pal ną izo la cją. Ka na ły
dy mo we i wen ty la cyj ne po win ny być od po -
wied nio izo lo wa ne. 
� Wy po sa że nie po koi dla osób star szych,
np. za sło ny, ma te ra ce, me ble, na le ży wy bie -
rać, uwzględ nia jąc ich pal ność i wła ści wo ści
po ża ro we.
� W ra zie po ża ru per so nel oprócz re ali za cji
naj waż niej sze go za da nia, ja kim jest ewa ku -
acja, po wi nien wy ko nać sze reg in nych dzia -
łań (m.in. za alar mo wać jed nost kę ochro ny
prze ciw po ża ro wej, pod jąć pod sta wo we
dzia ła nia ga śni cze, po wia do mić po zo sta łych
pra cow ni ków i oso by star sze), dla te go mu si
być od po wied nio licz ny. 

Wszyst kie te za le ce nia wdro żo no – zo sta -
ły uję te w od po wied nich prze pi sach or ga ni -
za cji pra cy i prze pi sach prze ciwpo ża ro wych. 

mł. kpt. Renata Golly pełni słu˝b´ 
w Biurze Rozpoznawania Zagro˝eƒ 
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y gnał alar mu prze ciw po ża ro we go
Ip swich Ho spi tal za brzmiał, gdy 
pa cjent w sa li nr 19 na pierw szym

pię trze bu dyn ku pod pa lił wła sne łóż ko za -
pal nicz ką. Zi gno ro wa nie ta kie go alar mu
wy da je się być wyż szą szko łą za nie dba nia,
bo mo wa o urzą dze niu, któ re go pa ne le
kon tro l ne po ka zu ją do kład nie miej sce 
po ja wie nia się ognia. A jed nak, gdy na
pierw szym pię trze szpi ta la za brzmiał sy -
gnał, trzech człon ków per so ne lu – po wy -
ka za niu bar dzo chwi lo we go za in te re -
sowa nia ob sza rem, w któ rym znaj do wał
się pa nel kon tro l ny alar mu – szyb ko wró -
ci ło do pra cy biu ro wej i do zbie ra nia kub -
ków ze sto łu w po miesz cze niu so cjal nym.
Oko ło dwóch mi nu t póź niej pra cow ni cy
szpi ta la, te raz już w licz bie pię cior ga,
wciąż mi gro wa li mię dzy biu rem a ko ry ta -
rzem, po grą że ni w co dzien nej pra cy i roz -
mo wach.

Sy tu acja na par te rze wy glą da ła po dob -
nie. Przy pierw szej ak ty wa cji alar mu trzy
oso by, w tym czło nek per so ne lu po moc ni -
cze go, za in te re so wa ły się pa ne lem urzą -
dze nia, za in te re so wa nie nie trwa ło jed nak
dłu go. Je dy nie pra cow nik po moc ni czy, czy -
li wła śnie ta oso ba, któ ra nie mia ła żad nych
upraw nień do wszczy na nia dzia łań, pod -
niósł po kry wę pa ne lu (cze go nie ma po -
trze by i nie na le ży ro bić), po czym urzą -
dze nie wy ci szo no i zre se to wa no. W su mie
alarm uci szo ny zo stał pięć ra zy, a zre se to -
wa ny trzy krot nie.

Tym cza sem pa cjen ci po czu li się za nie po -
ko je ni sy gna łem. Jed na z ka mer za re je stro -
wa ła uspo ka ja ją cą ich na ko ry ta rzu pie lę -
gniar kę. 

Ten sam ko mu ni kat, któ ry wy świe tlał się
na szpi tal nych pa ne lach, otrzy ma li w po łą -
cze niu alar mo wym stra ża cy oko ło dru giej
mi nu ty po ak ty wa cji alar mu.

Któ ra to sa la?
Czło nek per so ne lu, któ ry spę dził czte ry

mi nu ty przy otwar tym pa ne lu alar mu i praw-
do po dob nie od po wie dzial ny był za je go wy -
ci sza nie i re se to wa nie, po biegł na pierw sze
pię tro, po czym mi nął za mknię tą sa lę 19,
w któ rej od dłuż sze go już cza su du sił się pa -
cjent. Zdo łał jed nak na ty le za in te re so wać
te ma tem po ża ru pra cow ni ków od dzia łu,
aby koń cu wraz z trze ma z nich udać się…
do sa li nr 20, w któ rej ognia nie zna le zio no.
Pięć i pół mi nu ty po ak ty wa cji alar mu pra -
cow ni cy szpi ta la prze nie śli się w po szu ki wa -
niu po ża ru do wła ści we go po miesz cze nia.
Oka za ło się ono jed nak zbyt wy peł nio ne dy -
mem i tok sycz ny mi pro duk ta mi spa la nia,
aby kto kol wiek za jął się ewa ku acją nie przy -
tom nej już oso by. Pra cow ni cy zde cy do wa li
więc po kój opu ścić, zo sta wia jąc w nim du -
szą ce go się pa cjen ta.

W za mian za czę to prze pro wa dzać ewa -
ku ację nie do tknię tych ogniem czę ści od -
dzia łu. Ka me ra za re je stro wa ła dwóch pa -
cjen tów wbie ga ją cych na za dy mio ny ko ry -
tarz, a tak że pra cow ni ka szpi ta la, któ ry
wszedł z ga śni cą do sa li nr 19, szyb ko jed nak
się wy co fał.

Po sied miu mi nu tach od ak ty wa cji alar -
mu per so nel za czął spraw dzać są sia du ją ce
sy pial nie. Pa cjent w sa li nr 19 był już bli ski
śmier ci, a ca ły ko ry tarz wy peł niał gę sty czar -
ny dym. Stra ża cy z Suf folk Fi re and Re scue
Se rvi ce do tar li na miej sce nie ca łe je de na ście
mi nut po pierw szym dzwon ku alar mu,
a część za ło gi uda ła się z me ne dże rem od -
dzia łu w po bli że miej sca, w któ rym po ja wił
się ogień. Przy pró bie po wro tu po po zo sta -
łych stra ża ków oka za ło się jed nak, że wyj ścia
ewa ku acyj ne za mknię te są od środ ka, a me -
ne dżer nie ma do nich klu cza. For su jąc in-
ne, tak że za mknię te me cha nicz nie drzwi
ewa ku acyj ne, po zo sta li stra ża cy do sta li się

do szpi ta la i ura to wa li nie do szłe go sa mo bój -
cę, za kła da jąc mu apa rat od de cho wy i wy -
no sząc na ze wnątrz 28 mi nut po pierw szej
ak ty wa cji alar mu. Pa cjent zo stał skie ro wa ny
na le cze nie obej mu ją ce se sje w ko mo rze hi -
per ba rycz nej i spę dził dwa ty go dnie na in -
ten syw nej te ra pii. 

Co po szło nie tak
Plan awa ryj ny na ka zy wał pra cow ni kom

szpi ta la w pierw szej ko lej no ści po dej ście
do pa ne lu kon tro l ne go i iden ty fi ka cję ob -
sza ru, w któ rym wy stą pił ogień, a na stęp nie
po dą ża nie we dług wzo ru ewa ku acji pro gre -
syw nej stre fo wej, a więc prze no sze nie tyl ko
osób bez po śred nio za gro żo nych przez
ogień i dym do ob sza rów nie do tknię tych ry -
zy kiem. Je śli per so nel zo stał by od po wied nio
prze szko lo ny, do ko nał by ewa ku acji pa cjen -
ta z sa li nr 19 oraz osób z są sia du ją cych po -
miesz czeń do naj bliż sze go po miesz cze nia
za pew nia ją ce go względ ne bez pie czeń stwo
na tym sa mym pię trze, a na stęp nie – je śli 
by ło by to wy ma ga ne – na in ne pię tro bu -
dyn ku lub w osta tecz no ści (choć w tym
przy pad ku nie by ło by ra czej ta kiej po trze by)
na ze wnątrz. Uda ło by się w ten spo sób unik -
nąć nie tyl ko bez po śred nie go za gro że nia dla
ży cia pa cjen tów, ale tak że dez or ga ni za cji
nor mal ne go dzia ła nia szpi ta la, stre su dla
psy chicz nie cho rych… oraz pro ble mów pra-
w nych. 

W rze czo nym przy pad ku – jak ogło szo no
w ra por cie pod su mo wu ją cym śledz two [1] –
zła ma no dzie więć ar ty ku łów na ka zu re for -
my re gu la cyj nej z 2005 r. [2]. Nie pod ję to
środ ków, aby zre du ko wać ry zy ko po ża ru;
nie prze pro wa dzo no w ca ło ści wstęp nej
oce ny ry zy ka zwią za ne go ze sta nem pa cjen -
ta i po zwo lo no pa cjen to wi z hi sto rią za cho -
wań agre syw nych i sta nów psy cho tycz nych
na nie na dzo ro wa ne po sia da nie źró dła za -
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pło nu, co nie zgod ne by ło z pro ce du ra mi
szpi ta la (art. 8); zi gno ro wa no za po bie gaw -
cze i ochron ne środ ki bez pie czeń stwa po -
ża ro we go oraz moż li we do prze wi dze nia
za gro że nia (art. 9); nie prze ło żo no na dzia ła -
nie usta leń oce ny ry zy ka po ża ro we go (FRA).
Szpi tal przy znał, że nie ma re gu la cji spraw -
dza nia i mo ni to ro wa nia środ ków pre wen -
cyj nych w ra mach bez pie czeń stwa po ża ro-
we go (art. 11). 

Po nad to ra port wy mie nia ta kie błę dy
i uchy bie nia, jak nie do stęp ność klu cza
do drzwi ewa ku acyj nych (art. 14), po mi nię -
cie ćwi czeń ewa ku acyj nych (art. 15) i brak
we ry fi ka cji kom pe ten cji osób wy zna czo -
nych do po mo cy oso bie od po wie dzial nej
w po dej mo wa niu środ ków za po bie gaw -
czych i ochron nych (art. 18). Od po wied nie
in for ma cje do ty czą ce ry zy ka po ża ro we go
i szcze gó ły pla nu dzia ła nia w przy pad ku po -
ża ru nie zo sta ły udo stęp nio ne pra cow ni kom
na te re nie szpi ta la (art. 19), a otwie ra jąc 
no wą pla ców kę, nie prze pro wa dzo no od-
po wied nie go szko le nia per so ne lu w za kre -
sie bez pie czeń stwa po ża ro we go (art. 21).
I wresz cie per so nel nie za sto so wał roz sąd -
nych środ ków po mo cy wo bec sie bie i in -
nych ani nie pod jął współ pra cy z pra co -
daw cą (art. 23, któ re go zła ma nia do pu ści li
się po szcze gól ni pra cow ni cy).

Ewa ku acja
Wy żej opi sa ne sce ny ro dem z fil mów

Ben ny’ego Hil la nie są od osob nio nym przy -
pad kiem, zwłasz cza gdy w grę wcho dzi PFI
(Pri va te Fi nan ce In i tia ti ve), a więc ty po wy dla
bry tyj skiej służ by zdro wia mo del po zwa la -
ją cy na fun do wa nie pu blicz nych pro jek -
tów – w tym wy pad ku szpi ta li – z pry wa-
t nych środ ków. Po se rii po ża rów w bu dyn -
kach bry tyj skiej służ by zdro wia oka zu je się,
że bez pie czeń stwo po ża ro we to w ta kich
pla ców kach wciąż pro blem, a za głów ne go
wi no waj cę uwa ża się opie sza łość lub dez or -
ga ni za cję nie do szko lo ne go per so ne lu i po -
wsta łe wsku tek te go za nie dba nia oraz brak
ko mu ni ka cji po mię dzy po szcze gól ny mi jed -
nost ka mi bio rą cy mi udział w pro jek to wa niu,
bu do wie i funk cjo no wa niu szpi ta la. Oprócz
wy żej opi sa ne go po ża ru z 2011 r. moż na po -
dać cho ciaż by nie daw ne przy pad ki śmier ci

pa cjen tów w wy ni ku po ża rów w in sty tu -
cjach zdro wia psy chicz ne go Cam brid ge shi -
re i Pe ter bo ro ugh NHS Fo un da tion Trust
oraz w Berk shi re He al th ca re NHS Fo un da -
tion Trust. 

Po po ża rze w Ip swich Ho spi tal rząd na -
ka zał wzmo że nie kon tro li bez pie czeń stwa
po ża ro we go i re ago wa nia. W rzą do wych
wy tycz nych dla NHS z 2015 r. [3] do ty czą -
cych bez pie czeń stwa po ża ro we go służ by
zdro wia psy chicz ne go uwzględ nio ne zo sta -
ły ja ko szcze gól nie na ra żo ne, po nie waż mu -

szą po ra dzić so bie z ry zy kiem po ża rów
spo wo do wa nych przez pa cjen tów cier pią -
cych na za bu rze nia. 

Wszyst kie pla ców ki opie ki zdro wot nej
utrzy mu ją pla ny pro gre syw nej ewa ku acji
stre fo wej. I cho ciaż Bry tyj czy cy ma ją pla ny
i wy tycz ne dla bu do wy i or ga ni za cji po ko -

jów i ko ry ta rzy tak, by z po szcze gól nych czę -
ści bu dyn ku moż na by ło ewa ku ować na wet
pa cjen tów przy ku tych do łó żek lub wóz ków
in wa lidz kich, to prak ty ka nie za wsze po kry -
wa się z teo rią – zwłasz cza w szpi ta lach psy -
chia trycz nych. Bio rąc pod uwa gę do świad -
cze nie do ty czą ce po ża rów w ośrod kach
zdro wia psy chicz ne go, wia do mo, że cho rzy
mo gą ce lo wo wbie gać w ogień, ucie kać
na ze wnątrz (na wet w środ ku zi my) lub na -
wet ucie kać przed stra ża ka mi. O re ali stycz -
nie prze pro wa dzo nych ćwi cze niach ewa-

ku acji osób z cho ro ba mi psy chicz ny mi też
nie mo że być mo wy, bo wy ko rzy stu je się
do nich, z oczy wi stych wzglę dów, oso by sy -
mu lu ją ce za cho wa nia te go ty pu pa cjen tów. 

Nie bez po wo du za le ca się więc, aby
w pla ców kach dla psy chicz nie cho rych kon -
fi gu ro wać sys tem wy kry wa nia ognia tak,
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Trzy główne stopnie progresywnej ewakuacji strefowej

Stopień 1 Pozioma  ewakuacja podstrefy, w której wystąpił pożar, do przylegającej
strefy lub podstrefy 

Stopień 2 Pozioma ewakuacja całej strefy, w której wystąpił pożar, do przylegającej
strefy na tej samej kondygnacji

Stopień 3 Pionowa ewakuacja na niższą kondygnację lub na zewnątrz

Źrodło: opracowanie własne na podstawie Technicznego Memorandum 05-02 [Bezpieczeństwo pożarowe w projekcie
pomieszczeń opieki zdrowotnej]



aby alarm naj pierw in for mo wał per so nel,
a w dal szej ko lej no ści – w przy pad ku wdro -
że nia pro ce du ry ewa ku acji – pa cjen tów [4].
Ma to jed nak ra cję by tu tyl ko wte dy, kie dy
pra cow ni cy wie dzą, co ro bić.

We dług bry tyj skich re gu la cji praw nych
każ da sy pial nia w szpi ta lu psy chia trycz nym
mu si być okre ślo na ja ko miej sce po ten cjal -
ne go za gro że nia ognio we go i wy po sa żo -
na w zam ki, któ re – je śli za my ka ją się od
we wnątrz – w każ dej chwi li mo że otwo rzyć
zdal nie per so nel szpi ta la. 

Po nad to w pla ców kach dla psy chicz nie
cho rych szcze gól nie dba się o in te gra cję
alar mu z sys te mem za my ka nia i otwie ra nia
drzwi – a to dla te go, że fał szy we alar my ini -
cjo wa ne by wa ją przez pa cjen tów w ce lu
uciecz ki. Z te go po wo du w szpi ta lu w Ip -
swich drzwi ewa ku acyj ne by ły skon fi gu ro -
wa ne z alar mem tak, aby po zo sta wa ły
za mknię te i otwie ra ły się sa me po 90 s 
od ak ty wa cji alar mu. Nie uda ło się usta lić,
kto od po wie dzial ny był za ich me cha nicz ne
za mknię cie w cza sie po ża ru.

Po zo sta łe pro ble my
Abs tra hu jąc od wy żej opi sa ne go przy -

pad ku, war to wspo mnieć, że czę stym pro -
ble mem podczas po ża rów w szpi ta lach
w Wiel kiej Bry ta nii są sys te my kli ma ty za cyj -
ne, któ ry mi dym i cie pło mo gą prze miesz -
czać się na du że od le gło ści we wnątrz bu-
dyn ków. Ro dzaj dy mu lub wy twa rza nych
pro duk tów spa la nia bę dzie się róż nił w za -
leż no ści od ro dza ju ognia i spa la ne go ma te -
ria łu: bu dul ca obiek tu, po kry cia da cho we go,
szpi tal nych two rzyw sztucz nych, po ście li,
me bli, od pa dów, a tak że ga zów me dycz -
nych, le ków, a na wet źró dła pro mie nio wa-
nia ra dio ak tyw ne go.

Po nad to w szpi ta lach tem pe ra tu ra jest
zwy kle wyż sza niż w in nych obiek tach, za -
tem drzwi prze ciw po ża ro we mo gą się roz -
sze rzać i kur czyć w trak cie ich nor mal nej
eks plo ata cji, przez co po wsta ją trwa łe szpa -
ry, przez któ re mo gą prze miesz czać się dym
i ogień po wsta łe w cza sie po ża ru. 

Ko lej nym punk tem na ci sku są pod wie -
sza ne su fi ty. Czę sto po ich za in sta lo wa niu
wy ko nu je się pra ce, któ re mo gą po ten cjal -
nie za gro zić ochro nie prze ciw po ża ro wej
(na przy kład po za mon to wa niu pod wie sza -
ne go su fi tu in ży nier IT wier ci przez ścia ny
lub pro wa dzi w prze strze ni nad su fi tem ka -
ble). Pro ble my ujaw ni ły się pod czas po ża ru
w szpi ta lu Nor th wick Park Ho spi tal w pół -
noc no -za chod nim Lon dy nie w lu tym 2009 r.

Po żar wy buchł po raz pierw szy w po miesz -
cze niu roz dziel ni cy elek trycz nej usy tu owa -
nym pod jed nym skrzy dłem blo ku głów-
ne go od dzia łu. W cza sie ak ty wa cji alar mu
dym ucie kał już przez drzwi prze ciw po ża ro -
we i roz prze strze niał się po 10-pię tro wym
bu dyn ku, przez szy by wen ty la cyj ne do cie ra -
jąc do po zo sta łych skrzy deł szpi ta la. Ra port
z te go i czte rech in nych po ża rów, któ re mia -
ły miej sce w la tach 2008 i 2009 (opu bli ko -
wa ny przez NHS Lon don), do ty czył tak że
pro ble mów z pra cow ni ka mi źle wy szko lo-
ny mi w pro ce du rach ewa ku acji oraz za sta -
wio nych sprzę tem ko ry ta rzy i drzwi ewa-
ku acyj nych.

Cięż ka lek cja Gren fell To wer
Na do miar złe go, po po ża rze Gren fell To -

wer i za rzą dzo nych w je go wy ni ku in spek -
cjach NHS Im pro ve ment oka za ło się, że
wie le pla có wek bry tyj skiej służ by zdro wia
nie speł nia pod sta wo wych stan dar dów bez -
pie czeń stwa po ża ro we go (czę sto z po wo du
nie pra wi dło we go po dzia łu na stre fy po ża ro -
we), a 38 z nich ce chu je po dob ny pro blem
zwią za ny z cha rak te ry sty ką ar chi tek to nicz -
ną, co Gren fell To wer. W aż w dzie wię ciu
z nich ów pro blem no si na zwę Ce lo tex
RS5000. NHS Im pro ve ment udzie li ło wspar -
cia wszyst kim fun du szom zwią za nym ze
służ bą zdro wia, w któ rych bu dyn kach wy -
kry to okła dzi ny po dob ne do okła dzin Gren -
fell To wer, aby wpro wa dzi ły do dat ko we
środ ki bez pie czeń stwa, do pó ki nie zo sta-
ną pod ję te od po wied nie dzia ła nia na praw -
cze [5].

W per spek ty wie krót ko ter mi no wej pla-
ny te obej mo wa ły prze pro wa dze nie do dat -
ko wych pa tro li prze ciw po ża ro wych oraz
upew nie nie się, że ko ry ta rze nie są za gra ca -
ne, a ma te ria ły ła two pal ne bę dą prze cho -
wy wa ne w spo sób bez piecz ny. Każ de mu
szpi ta lo wi, w któ rym prze by wa li pa cjen ci,
na ka za no pod dać się na tych mia sto wej kon -
tro li bez pie czeń stwa. Te wy tycz ne zde rzy ły
się jed nak z cha osem, któ ry na stą pił po tra -
gicz nym po ża rze Gren fell To wer, w re aliach
ogrom nej mo bi li za cji stra ży po żar nej, służ -
by zdro wia oraz za rzą dów szpi ta li i in nych
in sty tu cji.

Nie któ re z ła two pal nych okła dzin w szpi -
ta lach po zo sta wio no na swo im miej scu, po -
nie waż za rzą dy po szcze gól nych pla có wek
uzna ły ich usu nię cie za zbyt kosz tow ne. 

Za koń cze nie
W me mo ran dum tech nicz nym z 2015 r.

[6] stwier dza się, że wszy scy dy rek to rzy ge -
ne ral ni są zo bo wią za ni do ja sne go zde fi-
nio wa nia po li ty ki prze ciw po ża ro wej i bez -
pie czeń stwa dla wszyst kich obiek tów znaj -
du ją cych się pod ich kon tro lą. Po li ty ka ta
po win na opie rać się na współ pra cy ze spe -
cja li sta mi i obej mo wać pro gram do ty czą cy
za po bie ga nia po ża rom, zwal cza nia po ża rów
oraz prze miesz cza nia się lub ewa ku acji pa -
cjen tów i in nych miesz kań ców bu dyn ku
w przy pad ku za gro że nia. 

W ra mach struk tu ry or ga ni za cyj nej PFI
wy stę pu je na kaz ko niecz no ści zro zu mie nia
za gro żeń i ry zy ka przez za rząd, ar chi tek tów,
pla ni stów oraz wy ko naw ców bu dyn ków
szpi tal nych, a tak że per so nel szpi ta la,
przy cią głym wspar ciu eks per tów. W prak ty -
ce jest to sys tem cha rak te ry zu ją cy się opie -
sza ło ścią ze stro ny za rzą dów po szcze-
gól nych in sty tu cji, a lu ka praw na mo że do -
pro wa dzić do te go, że wi no waj cy nie po -
nio są kon se kwen cji – tak jak sta ło się to
w Ip swich. Straż po żar na z Suf folk ze bra ła
bo wiem wy star cza ją co wie le do wo dów, aby
wes przeć ści ga nie Suf folk Men tal He alth
Part ner ship Trust, czy li or ga ni za cji za rzą dza -
ją cej wów czas szpi ta lem w Ip swich. Jednak
ze względu na to, że później doszło do
połączenia funduszu z Norfolk i Waveney
Mental Health Trust, Suf folk Men tal He alth
Part ner ship Trust for mal nie prze stał ist nieć,
a no wo utwo rzo ny fun dusz Nor folk and Suf -
folk NHS Fo un da tion Trust nie mógł zo stać
po cią gnię ty do od po wie dzial no ści kar nej,
ja ko z za ło że nia nie win ny. 

Aleksandra Radlak jest tłumaczkà
z angielskiego i rosyjskiego, autorkà

powieÊci, opowiadaƒ i felietonów

Przy pi sy
[1] Suf folk Fi re and Re scue Se rvi ce (2012), In ve sti ga tion re port
in to the fi re sa fe ty ar ran ge ments at Wo odlands Psy chia tric
Unit, Ip swich Ho spi tal si te, Ip swich, Suf folk, in re la tion to the
se rio us fi re in ci dent on 26th Octo ber 2011 [Ra port z do cho -
dze nia w spra wie usta leń do ty czą cych bez pie czeń stwa po -
ża ro we go w Wo odlands Psy chia tric Unit, Ip swich Ho spi tal,
Ip swich, Suf folk, w związ ku z po waż nym in cy den tem po -
ża ro wym dnia 26 paź dzier ni ka 2011 r.].
[2] Re gu la to ry Re form (Fi re Sa fe ty) Or der 2005 [Na kaz re -
for my re gu la cyj nej (Bez pie czeń stwo po ża ro we) 2005];
http://www.le gi sla tion.gov.uk/uksi/2005/1541/con -
tents/ma de; do stęp: 17.05.2020.
[3] He alth Tech ni cal Me mo ran dum 05-02 (Fi re sa fe ty in the
de sign of he al th ca re pre mi ses) [Tech nicz ne me mo ran -
dum 05-02 (Bez pie czeń stwo po ża ro we w pro jek cie po -
miesz czeń opie ki zdro wot nej)]; https://as sets. pu bli shing.
se rvi ce. gov. uk/go vern ment/uplo ads/sys tem/uplo ads/
at tach ment_da ta/fi le/473012/HTM_05-02_2015.pdf; do -
stęp: 17.05.2010.
[4] Tam że.
[5] NHS Im pro ve ment; https://im pro ve ment.nhs.uk/news -
-alerts/fi re -sa fe ty -upda te/; do stęp: 17.05.2020.
[6] Jak w przyp. 3 i 4.
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Opra co wa nie wy tycz nych 
ko men dan ta głów ne go PSP
Pierw szym ele men tem no we go po dej -

ścia do pro ble ma ty ki ewa ku acji, ze szcze -
gól nym uwzględ nie niem po trzeb osób
z nie peł no spraw no ścia mi, po wi nien być
prze wod nik dla wła ści cie li i użyt kow ni ków
obiek tów. Dzię ki nie mu każ dy zo bo wią za ny
mógł by przy go to wać od po wied nią pro ce -
du rę ewa ku acyj ną oraz te ma ty kę szko le nia
zwią za ną z jej spraw nym prze pro wa dze -
niem. Szko le nia do ty czyć po win ny osób
bez po śred nio za an ga żo wa nych w pro ces
ewa ku acji.

Po rad nik po wi nien być opra co wa niem
zbio ro wym ze spo łu eks per tów z róż nych
branż pod pa tro na tem ko men dan ta głów -
ne go PSP. Efekt ich prac za wie rał by:
� wzo ry kwe stio na riu szy i sza blo nów PEEP
(ang. Per so nal Emer gen cy Eva cu ation Plan, 
in dy wi du al ne pla ny ewa ku acji),
� in for ma cje na te mat róż ne go ty pu wóz -
ków ewa ku acyj nych i in ne go sprzę tu uła -
twia ją ce go ewa ku ację osób o ogra ni czo nej
zdol no ści po ru sza nia się,
� te ma ty i plan szko leń dla opie ku nów
osób z nie peł no spraw no ścia mi oraz dla
osób kie ru ją cych ewa ku acją przed przy by -
ciem PSP,
� wska za nia co do sce na riu szy ewa ku acyj -
nych obej mu ją cych po rę noc ną,

Na le ża ło by rów nież roz wa żyć zwięk sze -
nie czę sto tli wo ści prób nych ewa ku acji
w obiek tach, w któ rych re gu lar nie po ja wia -
ją się pra cow ni cy tym cza so wi z firm ze -
wnętrz nych.

Wnio ski i za da nia w ob sza rze ewa ku acji
(opar te na wie dzy za war tej w po rad ni ku),
opra co wa ne in dy wi du al nie na po trze by da -
nej lo ka li za cji, po win ny być ob li ga to ryj nie
włą cza ne do in struk cji bez pie czeń stwa po -
ża ro we go.

Zmia ny w Ko dek sie pra cy [1]
Zmia ną, któ ra mia ła by po zy tyw ny wpływ

na efek tyw ność dzia ła nia sys te mu ewa ku -
acyj ne go, by ły by prze pi sy do pre cy zo wu ją -
ce kwa li fi ka cje i pre dys po zy cje osób wy -
zna czo nych do prze pro wa dze nia ewa ku acji
z bu dyn ku. Mo gło by to być rów nież po wią -
za ne ze sta no wi ska mi tych osób z gro na
ka dry kie row ni czej, któ re z ra cji spe cy fi ki
swo ich za dań sta le znaj du ją się na te re nie
obiek tu, rów nież w sys te mach wie lo zmia no -
wych. Trud no bo wiem wy obra zić so bie, aby
ta ka od po wie dzial ność spo czy wa ła np.
na oso bach, któ rych sta no wi sko wią że się
z czę sty mi wy jaz da mi służ bo wy mi. Za da nia
te na le ża ło by uwzględ nić w za kre sach obo -
wiąz ków służ bo wych.

Zmia ny: ochro na prze ciw po ża -
ro wa bu dyn ków [2]
Sto so wa nie tech nicz nych sys te mów za -

bez pie czeń, szcze gól nie DSO, na le ży uza-
leż nić nie od licz by łó żek czy pa cjen tów
w ośrod kach opie ki me dycz nej, ale od zło -
żo no ści struk tu ry bu dyn ku, a tak że uwzględ -
nić wpro wa dze nie try bu ci che go po wia -
da mia nia o za gro że niach. Jed no cze śnie na -
le ży so bie zda wać spra wę, że pra wi dło we
za pro jek to wa nie i wy ko na nie dźwię ko we go

sys te mu ostrze gaw cze go ba zu ją ce go na ko -
mu ni ka tach gło so wych jest bar dzo trud ne
ze wzglę dów aku stycz nych. Licz ba zmien -
nych ma ją cych wpływ na efek tyw ność te go
sys te mu jest bar dzo du ża, co wy ma ga czę -
stych we ry fi ka cji sły szal no ści i zro zu mia ło ści
ko mu ni ka tów. Na wet drob ne zmia ny aran -
ża cyj ne w po miesz cze niu ma ją tu zna cze nie
kry tycz ne. W przy pad ku za kła dów prze my -
sło wych wy mia na par ku ma szy no we go mo -
że dia me tral nie zmie nić tło aku stycz ne.

Wy tycz ne CNBOP-PIB na kła da ją obo-
wią zek prze pro wa dze nia oce ny ry zy ka
z uwzględ nie niem ro dza ju za in sta lo wa ne go
DSO, ro dza ju obiek tu bu dow la ne go, spo so -
bu użyt ko wa nia: licz by użyt kow ni ków, stop -
nia ich za zna jo mie nia z obiek tem, nie peł -
no spraw no ści (wa dy słu chu, na tu ral ne przy -
tę pie nie słu chu spo wo do wa ne wie kiem,
zdol no ści ję zy ko we) i po ten cjal nych za gro -
żeń. W na szej opi nii jest to wy jąt ko wo sze-
ro ki za kres za le ceń, bez moż li wo ści prak-
tycz nej we ry fi ka cji czę ści z nich. W ja ki spo -
sób moż na okre ślić licz bę osób z wa da mi
słu chu znaj du ją cych się jed no cze śnie w cen -
trum han dlo wym? Dla te go su ge ro wa nym
roz wią za niem by ła by in sta la cja za miast sy -
gna łów gło so wych sy gna łów dźwię ko wych
ni skiej czę sto tli wo ści oraz świetl nej sy gna li -
za cji alar mo wej.

Na le ży wpro wa dzić zna ki ewa ku acyj ne
czy tel ne dla osób nie do wi dzą cych oraz
ozna ko wa nie ko lo ra mi kon tra sto wy mi dróg
ewa ku acyj nych, a tak że stop ni i po rę czy.
W stre fach po ża ro wych prze zna czo nych dla
osób z nie peł no spraw nościami na le ży okre -
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PA WEŁ WOL NY Ewa ku acja
– pro po zy cja zmian
Warto rozważyć zmiany w przepisach dotyczących ewakuacji z budynków,
w szczególności uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Pomocne będą doświadczenia krajów anglosaskich.



ślić miej sca, w któ rych znaj dą się wóz ki ewa -
ku acyj ne lub in ne urzą dze nia ułatwia ją ce
ewa ku ację, oraz ich licz bę na po szcze gól -
nych kon dy gna cjach.

Zmia ny w prze pi sach tech nicz -
no -bu dow la nych [3]
Na le ży uwzględ nić dwa ro dza je dróg

ewa ku acyj nych ze wzglę du na pręd kość
prze miesz cza nia się. „Szyb sze” bę dą prze -
zna czo ne dla osób bez nie peł no spraw no ści,
„wol niej sze” dla lu dzi po ru sza ją cych się wol -
niej niż głów ny stru mień ewa ku acji, czy li
osób z za bu rze nia mi po znaw czy mi oraz
tych spo śród osób o ogra ni czo nej mo bil no -
ści, któ re nie ży czą so bie wspar cia peł no -
spraw nych.

Jak wy ni ka z wcze śniej szych ar ty ku łów,
klu czo we dla oce ny cza sów ewa ku acji
z obiek tów są sy mu la cje opar te na mo de lo -
wa niu nu me rycz nym. W na szej opi nii jest to
bar dziej wia ry god ny spo sób niż za po wie -
dzia ne wcze śniej ćwi cze nia ewa ku acyj ne
bądź me to dy sta ty stycz ne uwzględ nia ją ce
licz bę pa cjen tów lub łó żek. Po prze pro wa -
dze niu ana li zy cza sów: do stęp ne go cza su
bez piecz nej ewa ku acji (DCBE) i wy ma ga ne -
go cza su bez piecz nej ewa ku acji (WCBE) [po -
le ca my prze czy ta nie po świę co ne go tym
za gad nie niom ar ty ku łu au to rów z ma jo we -
go PP – red.] ar chi tekt wspól nie z rze czo -
znaw cą ds. za bez pie czeń prze ciw po ża-
ro wych bę dą w sta nie za sto so wać ta kie roz -
wią za nia, któ re zmak sy ma li zu ją bez pie -
czeń stwo użyt kow ni ków obiek tu. Niech
za świad czą o tym przed sta wio ne ni żej roz -
wią za nia, za ty tu ło wa ne „Przy kład prak tycz -
ny” i„Roz wią za nia nie sza blo no we”.

Przy kład prak tycz ny
Że by nie być go ło słow nym, przed sta wi -

my ba da ny pro blem na naj prost szym moż -
li wym przy kła dzie. W § 236-238 „Wa run ków
tech nicz nych…” [3] przed sta wio ne są wy -
ma ga nia do ty czą ce za pew nie nia bez piecz -
nej ewa ku acji z obiek tu. W sy mu la cji prze-
pro wa dzo nej w pro gra mie FDS+EVAC przy -
ję to na stę pu ją ce pa ra me try wej ścio we:
� typ obiek tu: han dlo wo -usłu go wy,
� wy mia ry: 40 m x 30 m (po wierzch nia
1200 m2),
� mak s. licz ba osób: 300 (4 m2/oso bę),
� wy ma ga na łącz na sze ro kość drzwi
w świe tle: 1,8 m (0,6 m sze ro ko ści na 100
osób) – aby speł nić ten wy móg, za sto so wa -
no róż ne roz miesz cze nie drzwi (2 x 0,9 m):

1) na prze ciw ko, jak na rys. 1,

2) na prze ciw ko, ale w ro gach (po prze -
kąt nej),

3) na prze ciw ko, ale na krót kich ścia nach,
4) obok sie bie tak, aby dłu gość przej ścia

nie prze kra cza ła 40 m i że by drzwi by ły od -
da lo ne od sie bie o co naj mniej 5 m.

W każ dym z tych przy pad ków zo sta ły
speł nio ne wy mo gi za war te w prze pi sach
prze ciw po ża ro wych i wy da wać by się mo -
gło, że uło że nie wyjść z po miesz cze nia nie
ma wpły wu na czas ewa ku acji, bo nie jest to
uwzględ nio ne w ak tach praw nych. Wy ni ki
sy mu la cji mó wią jed nak coś in ne go. Oka zu -
je się, że rzecz wy glą da ją ca na try wial ną ma
za sad ni cze prze ło że nie na czas wy pły wu
stru mie nia lu dzi z obiek tu. Róż ni ce między
WCBE wy zna cza nymi na pod sta wie tyl ko
jed ne go ele men tu, ja kim jest roz miesz cze -
nie drzwi, mo gą być trzy krot ne. 

Naj szyb szy prze bieg ewa ku acji od no to -
wa no w sce na riu szach 2 i 3, to jest w przy -
pad kach, kie dy pa ra dok sal nie lu dzie mie li
do po ko na nia naj więk szą od le głość do
wyjść, lecz dzię ki te mu nie two rzy ły się przy
drzwiach du że za to ry. Naj gor szy mi sce na riu -
sza mi pod wzglę dem cza sów opusz cze nia

stre fy by ły te ozna czo ne nu me ra mi 1 i 4,
a więc kie dy drzwi ewa ku acyj ne znaj do-
wa ły się na naj dłuż szym bo ku po miesz cze -
nia o pro sto kąt nym kształ cie. W tym przy -
pad ku oso by ewa ku ują ce się mia ły do po -
ko na nia naj krót szą dro gę do drzwi i gro ma -
dzi ły się w ich świe tle, two rząc za to ry. Ta ka
sy tu acja nie tyl ko wy dłu ża czas ewa ku acji,
ale też mo że po wo do wać po wsta nie pa ni ki
i ura zów. 

Roz wią za nia nie sza blo no we
Ko rzy sta jąc z wie dzy, ja ką dys po nu ją pra -

cow ni cy na uko wi Szko ły Głów nej Służ by 
Po żar ni czej (SGSP) lub po li tech nik (np. Wy -
dzia łu In ży nie rii Pro ce so wej i Ochro ny Śro -
do wi ska Po li tech ni ki Łódz kiej), moż na by ło -

by przy jąć ko niecz ność okre śla nia na eta pie
pro jek to wym pa ra me trów mo cy po ża ru i je -
go umiej sco wie nia w obiek cie ja ko wy ma -
ga nych dla róż ne go ty pu bu dyn ków lub
in sta la cji pro ce so wych, z któ rych na le ży
prze pro wa dzić ewa ku ację. Zwięk sze nie
swo bo dy rze czo znaw ców w opra co wy wa -
niu de dy ko wa nych sys te mów ewaku acyj -
nych po win no za owo co wać no wo cze sny mi
i nie sza blo no wy mi roz wią za nia mi. Oczy wi -
ście zwięk szy to od po wie dzial ność ar chi tek -
tów i rze czo znaw ców, ale pro po no wa ne
roz wią za nia opar te na mo de lach bę dą zde -
cy do wa nie bar dziej efek tyw ne niż sztyw ne
za ło że nia ilo ścio we.

Pro ble ma ty ki ewa ku acji nie na le ży trak -
to wać or to dok syj nie, bo ist nie ją roz wią za nia,
któ re nie wią żą się tyl ko z kla sycz nym po dej -
ściem, czy li ewa ku acją klat ka mi scho do wy -
mi wy dzie lo ny mi do tych po trzeb.
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Rys. 1. Sce na riusz 1 sy mu la cji ewa ku acji w obiek cie han -
dlo wo -usłu go wym

Rys. 2. Wy ni ki sy mu la cji dla po szcze gól nych sce na riu szy ewa ku acji po cza sie 57 s

Sce na riusz 1 Sce na riusz 2

Sce na riusz 3 Sce na riusz 4



Przy kła dem nie stan dar do we go po dej -
ścia do ewa ku acji osób z nie peł no spraw-
no ścia mi jest po mysł na ukow ców z po znań -
skich uczel ni (Bra now ski, Za błoc ki, Pohl). 
Po za kla sycz ną me to dą, ja ką jest ewa ku acja
po scho dach, rów nież z za sto so wa niem róż -
ne go ro dza ju urzą dzeń wspo ma ga ją cych,
za pro po no wa li oni kon cep cję sa mo dziel ne -
go opusz cza nia stref nie bez piecz nych po ze -
wnętrz nej stro nie bu dyn ku.

Na rys. 3 przed sta wio ne zo sta ły me to dy
ewa ku acji i środ ki tech nicz ne za pro jek to wa -
ne w ra mach prac Po li tech ni ki Po znań skiej.

Zmia ny w usta wie o ochro nie
prze ciw po ża ro wej [4]
Cał kiem za sad ny był by po wrót do kon -

cep cji, któ ra po wsta ła w cza sach zmian
struk tu ry i sys te mu ochro ny prze ciw po ża ro -
wej w Pol sce. Po stwo rze niu Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej, w tym wy dzia łów kon tro l -
no -roz po znaw czych, wspar cie me ry to rycz -
ne do ty czą ce sze ro ko ro zu mia ne go bez-
pie czeń stwa po ża ro we go bu dyn ków mia ło
do ty czyć tyl ko obiek tów uży tecz no ści pu -
blicz nej oraz firm bę dą cych wła sno ścią Skar -
bu Pań stwa. Bu dyn ki i obiek ty ko mer cyj ne
mia ły mieć za pew nio ne stan dar dy bez pie -
czeń stwa we współ pra cy z fir ma mi ubez pie -

cze nio wy mi i eks per ta mi w za kre sie ochro -
ny prze ciw po ża ro wej nie bę dą cy mi funk cjo -
na riu sza mi PSP. W czę ści zna nych au to rom
firm (głów nie z ka pi ta łem ame ry kań skim)
wy mo gi do ty czą ce ochro ny prze ciw po ża ro -
wej są zde cy do wa nie wyż sze niż wy ni ka ją -
ce z kra jo wych prze pi sów. Do ty czy to np.
wy mo gu prze pro wa dza nia ćwi czeń ewa ku -
acyj nych dla każ dej zmia ny ro bo czej raz
na 12 mie się cy, co ozna cza or ga ni zo wa nie
ich na wet czte ro krot nie w cią gu ro ku.

Mo że nie war to sto so wać nad mier nych
re gu la cji praw nych, jak np. w przy pad ku 
wy so ko ścio wych bu dyn ków o kon struk cji
drew nia nej. Na świe cie ta kie bu dyn ki oraz
drew nia ne bu dyn ki hy bry do we po wsta ły
w na stę pu ją cych miej scach: Nor we gia
(Mjøstårnet – 85 m oraz Ber gen – 51 m), 
Au stria (Wie deń – 84 m) i Ka na da (Van-
co uver – 53 m).

W Pol sce jest to prak tycz nie nie moż li we,
po nie waż zgod nie z § 232 prze pi sów tech -
nicz no -bu dow la nych [3] ścia ny i stro py ja ko
od dzie le nia prze ciw po ża ro we mu szą być
wy ko na ne z ma te ria łów nie pal nych. W na -
szej opi nii to zbęd ny pa ter na lizm – je że li
znaj dzie się in we stor, klient i fir ma ubez pie -
cze nio wa, to po co an ga żo wać ko goś, kto
nie jest stro ną w ta kim ukła dzie? Bu dyn ki te

prze szły wszel kie wy ma ga ne przez eu ro pej -
skie pra wo te sty i je że li są zbu do wa ne zgod -
nie ze sztu ką, skut ki ewen tu al ne go po ża ru
bę dą w mia rę zbli żo ne do tych, któ re mo gą
mieć miej sce w bu dyn kach wy ko na nych
w tech no lo giach kon wen cjo nal nych.

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

a dr in˝. Paweł Wolny w 2019 r. obronił
w SGSP prac´ doktorskà dotyczàcà
efektywnoÊci gaÊniczej systemów

hybrydowych z mgłà wodnà 

Przy pi sy
[1] Usta wa Ko deks pra cy (ob wiesz cze nie mar szał ka Sej mu
Rze czy po spo li tej Pol skiej z dnia 16 ma ja 2019 r. w spra wie
ogło sze nia jed no li te go tek stu usta wy Ko deks pra cy) (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1040).
[2] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi -
ni stra cji z dnia 7 czerw ca 2010 r. w spra wie ochro ny prze -
ciw po ża ro wej bu dyn ków, in nych obiek tów bu dow la nych
i te re nów (Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719).
[3] Roz po rzą dze nie mi ni stra in fra struk tu ry i bu dow nic twa
z dnia 7 czerw ca 2019 r. w spra wie wa run ków tech nicz nych,
ja kim po win ny od po wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1065).
[4] Usta wa z dnia 24 sierp nia 1991 r. o ochro nie prze ciw po -
ża ro wej (Dz.U. z 1991 r. nr 81, poz. 351 ze zm.)

Li te ra tu ra do stęp na u au to rów
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Rys. 3. Moż li wo ści ewa ku acji z bu dyn ku: 1) dach bu dyn ku, 2) stan dar do wa win da/klat ka scho do wa, 3) wy dzie lo na spe cjal na stre fa bu dyn ku, 4) wy dzie lo na prze strzeń na ze wnątrz bu dyn ku
źró dło: opra co wa nie wła sne na pod sta wie Bra now ski, Za błoc ki, Pohl (2011)

a) krze sło ewa ku acyj ne
b) wó zek dzie cię cy z przy staw ką
c) scho do łaz ewa ku acyj ny
d) trans por ter scho do wy
e) pod wie szo ne urzą dze nie trans por to we
f) urzą dze nia tech nicz ne do ewa ku acji 

przez okno bu dyn ku
g) masz to wy pod no śnik te le sko po wy
h) mo bil ny pod no śnik ko szo wy
i) kon cep cje urzą dzeń prze miesz cza nia 

– je den ciąg scho do wy

Na rysunku nie po ka za no:
j) rę kawa ewa ku acyj nego
k) moż li wo ści ewa ku acji oso by peł no -

spraw nej bez środ ków wspo ma ga ją cych



y ma ga nia ostre nie po zo sta -
wia ją po la do żad nej dys ku sji,
np. okre śla ją wprost mi ni mal -

ną sze ro kość ko ry ta rzy słu żą cych ewa ku acji
czy do pusz czal ną dłu go ść dróg ewa ku acyj -
nych. Wy tycz ne tzw. ce lo wo ścio we, np. do -
ty czą ce ko niecz no ści za pew nie nia moż li-
wo ści szyb kie go opusz cze nia za gro żo nych
po miesz czeń, da ją sposobność zin dy wi du -
ali zo wa nia tych pa ra me trów. To dru gie
ozna cza pro wa dze nie ana liz skon cen tro wa -
nych wo kół moż li we go prze bie gu zda rzeń
na wypa dek po ża ru (sce na riu sza po ża ro we -
go), w któ rych wy ko rzy stu je się za sa dy wie -
dzy tech nicz nej oraz sze reg na rzę dzi,
po cząw szy od ja ko ścio wych ocen eks perc -
kich, przez pro ste ana li zy ilo ścio we („ręcz -

ne” sza cun ki i ob li cze nia), a skoń czyw szy
na za awan so wa nych mo de lach cy fro wych,
tzw. sy mu la cjach numerycznych. 

Ile for my, ile tre ści
W mo jej oce nie żad na skraj ność nie da

po żą da nych efek tów. Ze ro je dyn ko we po -
dej ście cza sa mi by wa wy god ne, bo zwal nia
z wy sił ku in te lek tu al ne go. Prze pis tak sta -
no wi, więc tak ma być i ko niec. Ale w rze -
czy wi sto ści nie wszyst kie po trze by użyt-
ko we da się za mknąć w pro stych sche -
ma tach. 

Dla te go nie zbęd ne jest umie jęt ne łą cze -
nie tych dwóch po dejść, tak aby wów czas,
gdy go to wa re cep ta z ja kichś wzglę dów nie
będzie moż li wa do za sto so wa nia, prze pi sy

da wa ły moż li wość prze pro wa dze nia ana-
li zy in ży nier skiej, na pod sta wie któ rej pod -
ję te zo sta ną osta tecz ne de cy zje co do
opty mal ne go spo so bu za bez pie cze nia
obiek tu. 

Co wię cej, nie by ło by źle, gdy by odro bi -
na re flek sji in ży nier skiej to wa rzy szy ła pro -
jek to wa niu wszyst kich, na wet tych z po-
zo ru pro stych obiek tów. Bo czy obiekt esca -
pe ro omu w Ko sza li nie w rze czy wi sto ści był
skom pli ko wa ny pod wzglę dem ukła du ar -
chi tek to nicz ne go lub prze zna cze nia użyt -
ko we go? Za pew ne nie. Jed nak do tra ge dii
do szło. A gdy by wcze śniej ktoś po ku sił się
o re flek sję i po sta wił so bie py ta nie za da wa -
ne w jed nej z po pu lar nych me tod oce ny ry -
zy ka: co bę dzie, je śli? – w tym przy pad ku:

TEMAT NUMERU

PA WEŁ JA NIK Ochro na prze ciw po ̋ a r
Przy okazji dyskusji nad nowelizacją wymagań z zakresu ochrony

przeciwpożarowej powraca dylemat, na ile powinny to być wskazania
ostre i jednoznaczne, a ile powinno się pozostawić do określenia

w drodze analiz inżynierskich.
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co, je śli w trak cie za ba wy w uwal nia nie doj -
dzie do po ża ru? Ma jąc na wzglę dzie ska lę
na ru szeń stwier dzo nych w trak cie póź niej -
szych kon tro li te go ty pu obiek tów, w wie lu
przy pad kach roz strzy ga niem ta kie go dy le -
ma tu ra czej nie za przą ta no so bie gło wy.

Zresz tą wy star czy zer k nąć do ze sta wień
wy ni ków czyn no ści kon tro l no -roz po znaw -
czych pro wa dzo nych przez Pań stwo wą
Straż Po żar ną, by zo rien to wać się, że po -
dob ne nie pra wi dło wo ści, czy to w za kre sie
ewa ku acji, czy in struk cji bez pie czeń stwa
po ża ro we go, stwier dza ne są bar dzo czę sto.

Ro dzi się więc py ta nie: co trze ba zmie -
nić, że by za chę cić oso by pro jek tu ją ce
i uzgad nia ją ce za bez pie cze nia prze ciw po -
ża ro we w obiek tach, a póź niej za rząd ców
i użyt kow ni ków tych obiek tów, by by li
skłon ni po strze gać prze pi sy prze ciw po ża -
ro we przez pry zmat ce lów, ja kie dzię ki nim
zo sta ną osią gnię te, a wszel kie dy le ma ty
roz strzy ga li na pod sta wie za sad wie dzy
tech nicz nej, tak aby za wsze zna leźć się
po bez piecz nej stro nie? Że by w pro ce du -
rach prze ciw po ża ro wych wię cej by ło tre ści
niż for my.

Wska za nie uni wer sal ne go spo so bu, któ -
ry jak za do tknię ciem cza ro dziej skiej różdż -
ki da na tych mia sto wy efekt, nie jest moż-
li we. Nie mniej jed nak, za bie ra jąc głos w dys-
ku sji, chcę po dzie lić się z czy tel ni ka mi kil -
ko ma swo imi ob ser wa cja mi.

Prze pi sy ce lo wo ścio we 
a prze pi sy wy ko naw cze
Gdy ja kiś ob szar wy ma gań nie funk cjo -

nu je tak, jak by te go ocze ki wa no, w pierw -
szej ko lej no ści po ja wia się po stu lat: trze ba
zmie nić prze pi sy. Jed nak póź niej, gdy na -
stę pu je fa za re ali za cji te go po stu la tu, po ja -
wia się py ta nie: ale jak? I tu, cy tu jąc kla sy ka:
„żar ty się koń czą, za czy na ją się scho dy”.

Jak w po wyż szym kon tek ście wy glą da -
ją na sze obec ne prze pi sy prze ciw po ża ro -
we? Spró buj my je oce nić, sku pia jąc uwa gę
na ich nie wiel kim frag men cie do ty czą cym
ewa ku acji.

Na wstę pie po sta wię te zę, że ge ne ral nie
na sze wy ma ga nia nie od bie ga ją zna czą co
od stan dar dów w in nych, wy so ko roz wi nię -
tych kra jach. Jest jed nak kil ka kwe stii, któ -

re w mo jej oce nie na za sa dzie ewo lu cji na -
le ża ło by sko ry go wać.

Po pierw sze, nie zbęd ne wy da je się moc -
niej sze niż do tych czas po wią za nie prze pi sów
wy ko naw czych z prze pi sa mi ce lo wo ścio-
wy mi, przy jed no cze snym pod kre śle niu, że
w sy tu acji, gdy w ja kimś obiek cie da ny prze -
pis wy ko naw czy nie gwa ran tu je osią gnię cia
ak cep to wal ne go po zio mu bez pie czeń stwa
po ża ro we go bądź ta kie go prze pi su po pro -
stu bra ku je, osta tecz nych usta leń na le ży do -
ko nać na pod sta wie in dy wi du al nej ana li zy
i oce ny in ży nier skiej. 

Bo prze cież ce le do osią gnię cia, w po sta -
ci prze pi sów ogól nych, są sfor mu ło wa ne.
W kon tek ście ewa ku acji wy star czy prze ana -
li zo wać treść ustę pu 1 w § 15 roz po rzą dze -
nia MSWiA w spra wie ochro ny prze ciw-
po ża ro wej bu dyn ków, in nych obiek tów bu -
dow la nych i te re nów. Znaj dzie my w nim
do brze sfor mu ło wa ne wy tycz ne ogól ne,
w świe tle któ rych z każ de go miej sca w obie-
k cie prze zna czo nym do prze by wa nia lu dzi
za pew nia się od po wied nie wa run ki ewa ku -
acji, umoż li wia ją ce szyb kie i bez piecz ne
opusz cza nie stre fy za gro żo nej lub ob ję tej
po ża rem, do sto so wa ne do licz by i sta nu
spraw no ści osób prze by wa ją cych w bu -
dyn ku oraz je go funk cji, kon struk cji i wy -
mia rów, a tak że za sto so wa nie tech nicz nych
środ ków za bez pie cze nia prze ciw po ża ro -
we go. Na stęp nie wy mie nia się sześć grup
tych urzą dzeń, któ rych ze wzglę du na ogra -
ni czo ne ra my ni niej sze go ar ty ku łu po zwo -
lę so bie nie przy ta czać.

Moż na po wie dzieć: nic do dać, nic ująć. 
Pro blem po le ga jed nak na tym, że w Pol -

sce ce lo wo ścio we prze pi sy ogól ne trak to -
wa ne są je dy nie ja ko swe go ro dza ju teo-
re tycz na osno wa „wła ści wych” prze pi sów,
czy li prze pi sów wy ko naw czych. Do pie ro
tym ostat nim na da je się wa lor prak tycz ny.
In ny mi sło wy, brak pre cy zyj ne go prze pi su
wy ko naw cze go w isto cie trak tu je się ja ko
brak wy ma ga nia, a przy pad ki od wo ły wa nia
się do wy kład ni ce lo wo ścio wej, włą cza jąc
w to po stę po wa nia są do wo -ad mi ni stra cyj -
ne, sta no wią rzad kość. 

W ustę pie 2 ww. § 15 czy ta my, że od po -
wied nie wa run ki ewa ku acji okre śla ją prze -
pi sy tech nicz no -bu dow la ne. W nich zaś jak

na ra zie na przy kład nie ma nic o kwe stiach
za pew nie nia ewa ku acji oso bom o szcze -
gól nych po trze bach (o ogra ni czo nej zdol -
no ści po ru sza nia się, niewidomym itp.). Tak
więc każ dy ekspert po ża ro wy za py ta ny, czy
są okre ślo ne wy ma ga nia w tym za kre sie,
bez za jąk nię cia się od po wie „nie ma”. 

Ten man ka ment w mo jej oce nie trze ba
pró bo wać sko ry go wać, ko rzy sta jąc z do -
stęp nych wzor ców, cho ciaż by an giel skich
prze pi sów bu dow la nych.

Mo del an giel ski
W An glii prze pi sy stwo rzo no w ta ki spo -

sób, że ich nad rzęd ną war stwą są wy ma -
ga nia ce lo wo ścio we (czyli Bu il ding Re gu la-
tions 2010), któ re mu szą być speł nio ne za -
wsze. Na stęp nie spo sób ich speł nie nia jest
kon kre ty zo wa ny w sze re gu do ku men tów
„wy ko naw czych”, np. w Fi re Sa fe ty. Ap pro -
ved Do cu ment B. Vo lu me 2. Bu il dings other
than dwel lings, edy cja 2019 (zwa nym da lej
do ku men tem B). Za wie ra on ty po we przy -
kła dy roz wią zań, wy raź nie po wią za nych
z po szcze gól ny mi ro dza ja mi obiek tów i wy -
ma ga nia mi ce lo wo ścio wy mi, w prak ty ce ze
wszyst ki mi. Za tem ry zy ko nie uwzględ nie -
nia ja kie goś aspek tu za gro że nia po ża ro we -
go jest zni ko me.

W do ku men cie tym znaj dzie my rów nież
in for ma cję, że za sto so wa nie tych roz wią zań
co do za sa dy po wo du je uzna nie, iż „nie na -
stą pi ło na ru sze nie pra wa”. Nie mniej jed nak
także w nim nie omiesz ka no za strzec, że nie
we wszyst kich przy pad kach wska za ne roz -
strzy gnię cia mo gą oka zać się wła ści we
i wów czas na le ży prze pro wa dzić in dy wi du -
al ną ana li zę. W ten dys kret ny spo sób zwró -
co no uwa gę, że apli ka cji wspo mnia nych
„ty po wych” roz wią zań nie moż na do ko ny -
wać w spo sób bez kry tycz ny, mó wiąc do -
sad niej – bez myśl ny.

Jest jesz cze jed no za strze że nie, o któ -
rym chcę wspo mnieć: sto so wa nie wska za -
nych w do ku men cie roz strzy gnięć nie jest
ob li ga to ryj ne i moż na się gać po roz wią za -
nia uzgod nio ne z wła ści wy mi wła dza mi.
Wy pisz wy ma luj na sze roz wią za nia za mien -
ne. Tyl ko że w Wiel kiej Bry ta nii nikt tych roz -
wią zań nie na zy wa od stęp stwem, któ re to
po ję cie funk cjo nu je w pol skim Pra wie bu -
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ro wa a my Êle nie in ̋ y nier skie



dow la nym. A chy ba więk szość czy tel ni ków
zgo dzi się ze mną, że od stęp stwo nie ko ja -
rzy się naj le piej i do brze by ło by po my śleć
o zmia nie na zew nic twa. Nie ste ty, ostat nia
no we li za cja art. 9 Pra wa bu dow la ne go tak
da le ko nie za szła, cho ciaż – trze ba to wy -
raź nie pod kre ślić – na stą pił znacz ny po stęp
w za kre sie szcze gó łów pro ce do wa nia
owych od stępstw, rów nież w od nie sie niu
do wy ma gań ochro ny prze ciw po ża ro wej. 

Po zo sta jąc w nur cie prze pi sów an giel -
skich, chciał bym jesz cze na dwóch przy kła -
dach zwró cić uwa gę na istot ny fakt, że
wspo mnia ne prze pi sy tech nicz no -wy ko -
naw cze, kie dy już po wsta ją, to są o wie le
bar dziej pre cy zyj ne niż prze pi sy pol skie,
włą cza jąc w to bar dzo rzad ko spo ty ka ne
u nas przy kła dy gra ficz ne. 

Pierw szy przy kład do ty czy spo so bu
okre śla nia licz by kie run ków ewa ku acji. Wia -
do mo, jest to waż ny aspekt, po nie waż brak
al ter na tyw nej dro gi uciecz ki ozna cza du że
ry zy ko od cię cia jej moż li wo ści przez po żar.
Dla te go w pkt 2.10 do ku men tu B pre cy zu -
je się, że al ter na tyw ne dro gi ewa ku acji (na -
le ży pa mię tać, że w prze pi sach an giel skich
nie roz róż nia się przej ścia i doj ścia ewa ku -
acyj ne go, a je dy nie ana li zu je cał ko wi ty dy -
stans do prze by cia od da ne go miej sca
w po miesz cze niu do miej sca bez piecz ne -
go) po win ny speł niać na stę pu ją ce kry te ria:
� ich kie run ki two rzą kąt 45° lub więk szy
(rys. 1), lub
� ich kie run ki two rzą kąt mniej szy niż 45°,
ale przy za pew nie niu od dzie le nia tych kie -

run ków od sie bie przez kon struk cję ognio -
od por ną.

Ana li zu jąc po niż szy ry su nek, nie ma my
wąt pli wo ści, kie dy mo że my mó wić o za -
pew nie niu dwóch kie run ków ewa ku acji,
a kie dy nie. Je śli za tem ma my do czy nie nia
z po miesz cze niem, z któ re go na le ży za -
pew nić al ter na tyw ną dro gę uciecz ki, przy
tak ja sno spre cy zo wa nych wy tycz nych ry -
zy ko nie wła ści we go jej za pro jek to wa nia
jest nie wiel kie. 

Dla po rów na nia, w § 238 roz po rzą dze -
nia mi ni stra in fra struk tu ry w spra wie wa -
run ków tech nicz nych, ja kim po win ny od-
po wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie znaj -
du je się wy móg za pew nie nia co naj mniej
dwóch wyjść ewa ku acyj nych z okre ślo nych
ro dza jów po miesz czeń, od da lo nych od sie -
bie o co naj mniej 5 m. Dla cze go tak, a nie
ina czej? Do koń ca nie wia do mo. 

Oczy wi ście, ana li zu jąc ka ta log ob ję tych
tym wy mo giem po miesz czeń, mo że my do -
my ślać się, że au to ro wi prze pi su, po dob nie
jak w przy to czo nym po wy żej przy kła dzie
an giel skim, cho dzi ło o za pew nie nie bez -
piecz nej ewa ku acji w róż nych kie run kach,
gdy by z ja kichś wzglę dów jed no z wyjść zo -
sta ło od cię te przez po żar. Ale wprost to ni -
gdzie nie wy brzmie wa. Trze ba się do-
my ślać, a to już stwa rza prze strzeń do in ter -
pre ta cji. Je śli na wet zgo dzi my się, że tak
jest, to po ja wia się ko lej ny dy le mat, czy
owe mi ni mum 5 m od stę pu mię dzy drzwia -
mi w każdym przy pad ku za gwa ran tu je al -
ter na tyw ne kie run ki ewa ku acji, a tym

sa mym wy eli mi nu je wspo mnia ne ry zy ko
od cię cia wyj -ścia. Śmiem twier dzić, że nie
za wsze. Ale kto by so bie tym gło wę za przą -
tał w wa run kach ze ro je dyn ko we go, a nie
ce lo wo ścio we go trak to wa nia prze pi sów.
Praw da?

Po zo sta jąc przy klu czo wej kwe stii za -
pew nie nia al ter na tyw nych kie run ków ewa -
ku acji, przyj rzyj my się jesz cze jed ne mu
przy kła do wi. Do ty czy on stan dar do wej sy -
tu acji wy stę pu ją cej w obec nie wzno szo -
nych bu dyn kach wy so kich i wy so ko-
ścio wych, tj. pro jek to wa nia kla tek scho do -
wych w ukła dzie cen tral ne go trzo nu, a więc
jed na tuż obok dru giej. W ta kiej sy tu acji
przy złym roz pla no wa niu cią gów ko mu-
ni ka cyj nych w ra zie po ża ru ła two o nie mal -
że jed no cze sne za dy mie nie wszyst kich 
kie run ków doj ścia do nich. W związ ku
z tym w pkt 2.11 do ku men tu B wy raź nie
po wie dzia no, że w bu dyn ku z wię cej niż
jed nym wyj ściem w ukła dzie cen tral ne go
trzo nu wy ma ga się, aby wyj ścia z kon dy -
gna cji by ły za pla no wa ne w spo sób za pew -
nia ją cy ich od da le nie od sie bie i aby 
dwa wyj ścia nie by ły do stęp ne z te go sa -
me go ho lu win do we go, wspól ne go lob by
(przed sion ka) lub nie po dzie lo ne go ko ry ta -
rza. Po wyż sze wy ma ga nie ob ja śnio no
za po mo cą przy kła du gra ficz ne go (rys. 2),
za wie ra ją ce go moż li we roz wią za nia pro je-
k to we. 

A w Pol sce? 
Pa mię tam twór cze in ter pre ta cje, w któ -

rych nie za bez pie czo ny ko ry tarz sta wał się
dru gim lub trze cim po miesz cze niem, przez
któ re pró bo wa no pro wa dzić ewa ku ację, ar -
gu men tu jąc, że prze cież prze pi sy do pusz -
cza ją pro wa dze nie przej ścia ewa kuacyj-
ne go mak sy mal nie przez trzy po miesz cze -
nia, a kto po wie dział, że ko ry tarz to nie po -
miesz cze nie? Dla nie któ rych pro jek tan tów
i rze czo znaw ców nie sta no wi ło rów nież
prze szko dy pro wa dze nie przej ścia przez
ko lej ne po miesz cze nia w po sta ci za ple czy
ku chen nych, za ka za ne w świe tle cy to wa -
nych prze pi sów an giel skich ja ko obar czo -
ne zbyt du żym ry zy kiem, czy wy my śla nie
in nych, mniej lub bar dziej skom pli ko wa -
nych „la bi ryn tów”.

Re asu mu jąc – wy da je się, że przy ję cie
kie run ku zmian zbli żo ne go do mo de lu
an giel skie go przy czy ni ło by się do po pra -
wy ja ko ści na szych prze pi sów, ogra ni cza -
jąc po le do ja ło wej, nie in ży nier skiej
dys ku sji.
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Rys. 1. Alternatywne drogi ewakuacji
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Alternatywne drogi są dostępne z punktu C, ponieważ kąt ACB jest równy lub większy
niż 45°.

Alternatywne drogi nie są dostępne z punktu D ponieważ kąt ADB jest mniejszy niż 45°.

Nie ma również alternatywnej drogi z punktu E.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Approved Document B, Volume 2, Diagram



Prze pi sy ogól ne a prze pi sy
„bran żo we”
Jed nym z po wo dów nie przy sta wa nia

nie któ rych obec nych wy ma gań do uwa -
run ko wań wy stę pu ją cych w okre ślo nych
ro dza jach obiek tów jest ich od no sze nie
do ogó łu obiek tów, je dy nie z po dzia łem
na kil ka grup i ka te go rii pod wzglę dem
prze zna cze nia użyt ko we go. A tym cza sem
na wet w jed nej ka te go rii wy stę pu ją znacz -
ne róż ni ce. Każ dy chy ba się zgo dzi, że zu -
peł nie in nym obiek tem bę dzie przed szko le
kla sy fi ko wa ne  do ka te go rii za gro że nia lu -
dzi ZL II, a zu peł nie in nym na przy kład tak
sa mo kla sy fi ko wa ny od dział in ten syw nej
te ra pii w szpi ta lu.

Stąd pły nie wnio sek, co po twier dza rów -
nież ostat nio sto so wa na prak ty ka, o za sad -
no ści po wro tu do two rze nia prze pi sów dla
okre ślo nych ro dza jów obiek tów. Ta kie po -
dej ście po zwa la na uszy cie wy ma gań
na mia rę, po prze dzo nych wni kli wą ana li zą

in ży nier ską pro ble mu. A pro pos wspo -
mnia nej ana li zy, na za koń cze nie te go wąt -
ku po zwo lę so bie na przy to cze nie pew nej
aneg do ty.

Rzecz do ty czy po cząt ków two rze nia de -
dy ko wa nych prze pi sów ma ją cych spo wo -
do wać zwięk sze nie do stępu dzie ci do
edu ka cji przed szkol nej, czy li roz po rzą dze nia
MEN w spra wie „punk tów przed szkol nych”.
Sta nę ło na tym, że trze ba by ło zna leźć spo -
sób na zła go dze nie wy ma gań prze ciw po ża -
ro wych bez uszczerb ku dla bez pie czeń stwa
dzie ci. Osta tecz nie okre ślo no ze staw zmo -
dy fi ko wa nych wy ma gań, m.in. wa ru nek lo -
ka li za cji punk tu przed szkol ne go na par te rze
bu dyn ku, tak aby za pew nić al ter na tyw ny
kie ru nek ewa ku acji przez okno lub drzwi
bal ko no we. Ale w pew nym mo men cie po ja -
wił się po stu lat „a mo że do pu ścić jesz cze
pierw sze pię tro?” Udzie lo no wnio sko daw cy
od po wie dzi wa run ko wej: „tak, je że li uzna my,
że „ewa ku acja” dziec ka przez okno z pierw -

sze go pię tra bę dzie dla nie go bez piecz na”.
Oczy wi ście wnio sko daw ca na tych miast
swój po stu lat wy co fał. 

I tak cza sa mi z tą in ży nie rią by wa. Na to -
miast, nie za leż nie od za sto so wa nych me tod
i na rzę dzi, waż ne jest, aby efekt koń co wy
wpro wa dzo nych roz strzy gnięć był wła ści -
wy. Cze go wszyst kim eks per tom ży czę.

Pod su mo wa nie
Mam świa do mość, że na wet peł ne zre -

ali zo wa nie po wyż szych po stu la tów nie za -
gwa ran tu je uzy ska nia na tych mia sto wych
efek tów, tzn. odej ścia od my śle nia je dy nie
w ka te go riach for mal nych, na rzecz my śle -
nia opar te go na za sa dach wie dzy in ży nier -
skiej. Do te go nie zbęd ne jest za ist nie nie
wie lu in nych oko licz no ści, np. zwięk sze nie
ro li me cha ni zmów mo ty wa cji ryn ko wej,
w szcze gól no ści ubez pie cze nio wych. Nie -
ste ty na ra zie śro do wi sko ubez pie cze nio we
nie pa li się do więk sze go za an ga żo wa nia
w ten pro ces, na wet kie dy nie któ re stra ty
po ża ro we, np. w obiek tach ma ga zy no -
wych, co raz bar dziej do skwie ra ją. Zo ba czy -
my, jak to bę dzie w przy pad ku wpro -
wa dza nych wła śnie wy ma gań do ty czą cych
za bez pie czeń fi nan so wych w za kre sie go -
spo dar ki od pa da mi, w któ rych jed ną z form
za bez pie cze nia są gwa ran cje bankowe lub
po li sy ubez pie cze nio we. 

Na ra zie w tym ob sza rze moż na ob ser -
wo wać wiel ki la ment: ja cy ci stra ża cy są
okrut ni. Do ty czy on rów nież rze ko me go
skom pli ko wa nia ma te rii okre ślo nej w roz -
po rzą dze niu MSWiA do ty czą cym wy ma gań
ppoż., ja kie ma ją speł niać obiek ty bu dow -
la ne lub ich czę ści oraz in ne miej sca prze -
zna czo ne do zbie ra nia, ma ga zy no wa nia
lub prze twa rza nia od pa dów. Być mo że
do naj ła twiej szych ona nie na le ży, ale dys -
ku tu jąc sze ro ko ten pro blem, sta ra no się ją
do pa so wać moż li wie naj le piej do róż nych
uwa run ko wań spo ty ka nych w prak ty ce.
Dzię ki te mu stwo rzo no, jak się wy da je, wa -
run ki, aby opie ra jąc się na rze tel nej ana li zie
in ży nier skiej uję tej w ope ra cie po ża ro wym,
od po wied nio za bez pie czyć oma wia ne
obiek ty. Za bez pie czyć tak, aby ogra ni czyć
pla gę po wsta ją cych w nich po ża rów, mi mo
że nie wszyst kim chy ba jest to na rę kę. 
Ale to już kwe stia na od ręb ną dys ku sję.

st. bryg. Paweł Janik jest dyrektorem
Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony

Przeciwpo˝arowej – Paƒstwowego
Instytutu Badawczego w Józefowie
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Rys. 2. Wyjścia w układzie centralnego trzonu

S

C

L

L

L

L

C

PSS

PSS

fd

fd

fdaafd

L

fd

Uwa ga! Drzwi na obu koń cach ob sza ru ozna czo ne go ja ko S po win ny być sa mo za my ka ją cy mi się
drzwia mi prze ciw po ża ro wy mi, chy ba że ob szar ten jest po dzie lo ny w ten spo sób, że ża -
den po wsta ły na tym ob sza rze po żar nie spo wo du je ne ga tyw ne go od dzia ły wa nia na obie
sek cje ko ry ta rza jed no cze śnie. Je śli ten ob szar sta no wi lob by dźwi gu, drzwi po win ny być
za pew nio ne, jak po ka za no to na ry sun ku 9 w BS 9999.

Le gen da:
L Dźwig
S Po miesz cze nia ob słu gi, to a le ty itp.
fd Sa mo za my ka ją ce się drzwi prze ciw po ża ro we FD20S
fda Moż li we al ter na tyw na lo ka li za cja drzwi prze ciw po ża ro wych
C Ko ry tarz z wyj ścia mi z prze strze ni użyt ko wych
PS Chro nio na klat ka scho do wa
A Prze strzeń użyt ko wa (np. prze strzeń biu ro wa)

Źró dło: opra co wa nie wła sne na pod sta wie Ap pro ved Do cu ment B, Dia gram 2.4.



u to rzy ci przed sta wi li nam se rię ar -
ty ku łów, któ re każ dy stra żak prze -
czy tać po wi nien: o ewa ku acji lu dzi

z róż ny mi nie peł no spraw no ścia mi. W ostat -
nim od cin ku, opu bli ko wa nym w bez po śred -
nim są siedz twie ni niej sze go ar ty ku łu, prze szli
od ewa ku acji osób z nie peł no spraw no ścia -
mi do ewa ku acji ja ko ta kiej, czy li wszyst -
kich. I tu po śród róż nych po stu la tów ra czej
ła twych do wpro wa dze nia w ży cie za żą da li,
by w prze pi sach okre ślić kry te rium bez piecz -
nej ewa ku acji. Uwa ga: nie cho dzi o kry te rium
za gro że nia ży cia lu dzi ze wzglę du na nie -
speł nie nie wa run ków ewa ku acji, któ re już 
ist nie je, lecz okre śle nie te go, co po zwa la
na uzna nie sy tu acji za bez piecz ną – wy ma -
ga ny czas bez piecz nej ewa ku acji (WCBE). 

Za ra zem nie ma to być je den od gór nie na -
rzu co ny pa ra metr w po sta ci licz by mi nut,
uzna ny usta wo wo za na le ży ty (me to da maj -
strow ska), lecz dla każ de go bu dyn ku in ny, bo
ob li cza ny in dy wi du al nie od mo men tu po -
wsta nia po ża ru do wy stą pie nia na dro gach
ewa ku acyj nych wa run ków unie moż li wia ją -
cych ko rzy sta nie z nich (me to da in ży nier ska).
W dwóch sło wach: ja ki bu dy nek, ta ki czas.
Sto sow nie do te go do bie ra no by prze gro dy
bu dow la ne o od po wied nich pa ra me trach,
ele men ty wy koń cze nio we i urzą dze nia prze -
ciw po ża ro we.

Nie jest to ni czym no wym. W ostat nich
dwóch de ka dach da ło się sły szeć gło sy po -
dob ne w tre ści do po stu la tu na szych au to -
rów. Usły szał je, kto by wał na sym po zjach

i kon fe ren cjach, w spe cja li stycz nych pi -
smach też moż na by ło o nich wy czy tać. 
Roz wią za nie go dzą ce me to dy in ży nier skie
z me to da mi maj strow ski mi pro mo wał swe -
go cza su Pa weł Ja nik, nie mal na za sa dzie
wbi ja nia do głów opor nym (rów nież pi szą -
ce mu te sło wa). A jed nak głos pa nów Tu śni
i Wol ne go to dwa w jed nym: re wo lu cja 
i po wrót do ko rze ni za ra zem. 

Co by ło i jest do tych czas?
Tak na praw dę WCBE tkwił w prze pi sach

od za wsze, czy li od po nad 100 lat, tyl ko
ukry ty pod po sta cia mi go to wych roz wią zań
tech nicz nych, po wo du ją cych istot ny splot
oko licz no ści, któ re moż na na zwać sys te -
mem bez pie czeń stwa po ża ro we go bu dyn -
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Już dawno temu zauważono, że co prawda przepisy przeciwpożarowe
podlegają częstym zmianom, ale zasady, na podstawie których

powstały, pozostają niezmienne. Z tego można wnieść, że zasady są
w przepisach nieobecne. Norbert Tuśnio i Paweł Wolny zaproponowali,

by jedną z takich zasad do przepisów wprowadzić.

A

Czas ewa ku acji
za kl´ ty w ce gle



ku. Na ten sys tem skła da ły się:
� na ka zy uzy ska nia okre ślo nych pa ra me -
trów przez ele men ty kon struk cyj ne (od por -
no ści ognio wej i stop nia roz prze strze nia nia
ognia) oraz przez ma te ria ły wy koń cze nio we
(pal no ści i dy mo twór czo ści),
� myśl pro jek tan ta prze ku wa ją ca czy ra czej
gru pu ją ca i prze kształ ca ją ca ów zbiór na ka -
zów w in struk cje zbu do wa nia bu dyn ku za -
war te w pro jek cie bu dow la nym,
� wy ko na nie przez maj stra le piej lub go rzej
in struk cji za war tej w pro jek cie. 

Przyj rzyj my się, co istot nie kry je się pod
po szcze gól ny mi punk ta mi. 

Wy ma ga nia bu dow la ne, w któ rych uwię -
zio no czas

Prze pi sy za war ły w so bie sze reg kon kre -
tów, któ rych pod sta wo wym kry te rium ba -
daw czym za każ dym ra zem jest nic in ne go,
jak czas. Za tem da ny ele ment kon struk cyj ny
(ścia na, słup, bel ka, strop) mu si mieć pa ra -
metr od por no ści ognio wej (w za leż no ści
od funk cji ra zem lub z osob na ognio we:
R – no śność, E – szczel ność, I – izo la cyj ność,
z to wa rzy sze niem S – dy mosz czel no ści), na -
rzu co ny dla da ne go ty pu bu dyn ku przez 
je go z gó ry usta lo ną w prze pi sach kla sę od -
por no ści po ża ro wej. Do te go do cho dzą pa -
ra me try nie pal no ści bądź nie roz prze strze -
nia nia ognia. Wy ma ga nia te są na róż ne spo -
so by ła go dzo ne przez sto so wa nie urzą dzeń
prze ciw po ża ro wych: sy gna li za cyj nych, ga -
śni czych, od ci na ją cych i od dy mia ją cych, co
da je al bo zej ście z kla sy od por no ści po ża ro -
wej (a na wet bez kla so wość), al bo zwięk sze -
nie dłu go ści dróg ewa ku acyj nych czy stre fy
po ża ro wej. 

Skąd wia do mo, że da ne ele men ty, czy to
w for mie go to wej, czy wy ko na nej na miej -
scu bu do wy, speł nia ją wy ma ga ne kry te ria?
Tu źró dła wie dzy mamy dwa – do świad czal -
ne i ob li cze nio we, zresz tą te dru gie są po -
chod ną pierw szych. Pierw szym w dzie jach
ele men tem pod da nym pró bom ba daw -
czym by ła ścia na z naj zwy czaj niej szej ce gły
pa lo nej – przed 100 la ty mur ce gla ny o gru -
bo ściach ro sną cych sko ko wo w ślad za stan -
dar dem wiel ko ści ce głów ki (6 x 12 x 24 cm)
i jej sa mo no śno ści, z otyn ko wa niem lub bez,
był ele men tem od nie sie nia dla wszel kich 
in nych wy ma gań. Na ty le, że w prze pi sach
z daw nych lat pi sa no: „co 40 m po sta wić 
mur gru by na ce głę lub in ną ścia nę da ją cą
ta ką sa mą od por ność na ogień”. I tak praw -
dę mó wiąc po zo sta ło w kla sach od por no ści
ognio wej, wy zna cza nych przez cza sy: 30,

60, 120 czy 240 min – w tym kry ją się pa ra -
me try ce gły. 

Pa ra me try cza so wo -od por no ścio we in -
nych ma te ria łów zna ne są od lat, gdyż ba da -
nia wy ko na no przed kil ko ma po ko le nia mi,
a na ich pod sta wie opra co wa no w mrów -
czych ana li zach wzo ry ob li cze nio we uwzglę-
d nia ją ce mar gi ne sy błę du. Z te go po wsta ły
go to we in struk cje do ła twe go sto so wa-
nia w prak ty ce bu dow la nej. Ale też wie le
ma te ria łów, a ra czej po wsta łych z nich ele -
men tów bu dow la nych, ba da się od no wa,
gdyż ca ły czas trwa wal ka o zmniej sze nie
kosz tów bu do wy i eks plo ata cji obiek tów.
Czy li bu du je się ścia nę, ob cią ża ją, roz pa la
przy niej ogień (o in ten syw no ści i wy zna czo -
nej przez krzy wą nor mo wą po ża ru roz go rze -
nio we go sto su su che go drew na) i ba da, ile
cza su wy trzy mu je ona bez utra ty po żą da -
nych wła ści wo ści. W Pol sce ta kie ba da nia
wy ko nu je m.in. In sty tut Tech ni ki Bu dow-
la nej. 

W su mie ca ły prze mysł bu dow la ny wy -
twa rza wy ro by pa su ją ce do wy ma ga nych
kry te riów od por no ścio wych. I tak, jak pro sta
ce gła wy zna czy ła swo imi wy mia ra mi stan -
dar dy cza so we od por no ści ognio wej, któ re
maj ster jest w sta nie osią gnąć bez zda wa nia
so bie spra wy z te go, co ro bi, sta wia jąc ścia -
nę o za da nej gru bo ści czy wy le wa jąc strop
we dług wy uczo nych stan dar dów, tak wszel -
kie in ne wy ro by, zwłasz cza wiel ko prze my -
sło we, nie ja ko do sto so wu ją się do sko ko wo
wy ma ga nych pa ra me trów „ce gla nych”, uzna-
nych za wzor co we. 

W ślad za za war ty mi w prze pi sach wy ma -
ga nia mi od por no ści po ża ro wej bu dyn ków
idzie od por ność ognio wa dróg ewa ku acyj -
nych z nich pro wa dzą cych. Ale nie za wsze,
gdyż obu do wa dróg ewa ku acyj nych jest
stan dar dem nie ja ko od ręb nym. Mia no wi cie
w żad nym przy pad ku nie mo gą mieć one
od por no ści ognio wej mniej szej niż 15 min,
mi mo że ca ły bu dy nek mo że być wy ko na ny
w kla sie E od por no ści po ża ro wej, czy li –
prócz speł nie nia wa run ków nie pal no ści czy
nie roz prze strze nia nia ognia – żad nej. Za tem
na wet je śli dach bu dyn ku skła da się już
nad gło wa mi użyt kow ni ków w wy ni ku od -
dzia ły wa nia tem pe ra tu ry, dro ga ewa ku acyj -
na w nim ma po zo sta wać bez piecz na od
ognia i dy mu przez 15 min. Czas ten ro śnie
do 60 min w obiek tach naj więk szych. I co
do za sa dy więk szy już być nie mu si, gdyż je -
śli ktoś przez go dzi nę nie wy szedł ze stre fy
po ża ro wej ogar nię tej ogniem, ten już z niej
o wła snych si łach nie wyj dzie. 

Co mo że pro jek tant
Na rzu co ne wy ma ga nia co praw da nie

zwal nia ją pro jek tan ta z pra cy pro jek to wej,
ale nie zmier nie ją uła twia ją. A kie dy coś jest
ła twe, to błąd po peł nić nie ła two. Da lej nie -
trud no jest spraw dzić, czy pro po zy cje pro -
jek to we miesz czą się w bez piecz nych kry-
te riach przy ję tych al bo za spra wą okre ślo nej
wiel ko ści stre fy po ża ro wej czy wy so ko ści
bu dyn ku, al bo ze wzglę du na spe cy ficz ne
za gro że nia. Te go spraw dze nia do ko nu ją rze -
czo znaw cy ds. za bez pie czeń prze ciw po ża -
ro wych (rze czo znaw ca). I znów wszel kie ko-
rek ty są z re gu ły do ko ny wa ne na za sa dzie
do bo ru ele men tów go to wych, ze stan da-
ry zo wa nych przez wy ma ga nia za war te
w prze pi sach, idą ce w ślad za tym nor my
tech nicz ne, wy ko naw stwo w fa bry kach i wy -
twór niach czy na miej scu bu do wy. Ta sko ko -
wość ro dzi kosz ty – zwy kle ja kiejś gru bo ści
mu ru jest po pro stu „za du żo”, bo mniej to
za ma ło. Ale przy obiek tach śred niej wiel ko -
ści kil ka cen ty me trów be to nu wię cej nie ma
zna cze nia. 

Gę stość kla tek scho do wych wy zna cza -
na jest zna ny mi z prze pi sów dłu go ścia mi
dróg ewa ku acyj nych (dojść), otwo ry za my -
ka się drzwia mi o ła two czy tel nych pa ra-
me trach szczel no ści E, izo la cyj no ści I oraz
dy mosz czel no ści S, na rzu co nych prze pi sa -
mi. Choć prze pi sy są nie ła twe, nie po trze ba
wiel kich fi lo zo fii, by wi dzieć, czy ma się
do czy nie nia z ludź mi od po wie dzial ny mi, bo
stan dar dy pro jek to we są czy tel ne. 

Go rzej jest, gdy trze ba speł niać wi zje. 
Te go prze pi sy ra czej nie prze wi du ją. A wi zjo -
ner stwo to naj praw dziw sza wol ność, czyż
nie…? To jed nak omó wi my na ko niec. Tym -
cza sem przyj rzyj my się kwe stii wy ko naw -
stwa. 

Co wy mu ru je mu rarz…?
Wszyst ko da lej za le ży od wy ko naw cy,

któ ry nie oszu ka na gę sto ści i gru bo ści zbro -
je nio wych prę tów, do pil nu je kla sy be to nu,
je go gru bo ści i za wi bro wa nia, czy wresz cie
za sto su je uczci we po wło ki ochron ne na ele -
men tach sta lo wych. No i chy ba naj waż niej -
sze – drzwi prze ciw po ża ro we za mon tu je
zgod nie z in struk cją fa brycz ną, a nie na zwy -
kłą, żół tą pian kę po li ure ta no wą, która ma
wła ści wo ści po ża ro we po dob ne do roz pał ki
gril lo wej. 

Na stęp nie in ni wy ko naw cy za mon tu ją
urzą dze nia prze ciw po ża ro we nie bę dą ce
atra pa mi lub de ko ra cja mi. Ze wzglę dów
bez pie czeń stwa bar dzo wie le od nich za le -

/ 2020 CZERWIEC 29

fo
t. 

!K
rz

ys
ie

kB
u!

, W
ik

ip
ed

ia
 (C

C
 B

Y 
4.

0)



ży, przy czym nie pro jek tu je się ich ze wzglę -
du na wy ma ga nie praw ne, ale rów nież dla -
te go, że ich za sto so wa nie po zwa la: wy-
dłu żyć we wnętrz ną dro gę ewa ku acyj ną, po -
więk szyć po wierzch nię stre fy po ża ro wej,
zmniej szyć od por ność po ża ro wą bu dyn ku. 

Da lej idzie wy po sa że nie bu dyn ku, któ re
ca łe sta ra nia pro jek to we, na wet uczci we
i nad mia ro we, a nie mi ni mal ne, jak za zwy -
czaj, mo że zni we czyć. Co praw da bu dy nek
oca le je, bo po żar wca le nie bę dzie du ży
i trud ny do opa no wa nia, nie ste ty – wy two -
rzo ny za spra wą skła du che micz ne go pło -
ną cych przed mio tów dym bę dzie miał
sku tecz ność bo jo wych środ ków tru ją cych.
Sło wo „aran ża cja” na bra ło w ostat nich de-
ka dach zło wiesz cze go zna cze nia. Ileż to 
wy sił ków słow nych pod ję li nie któ rzy rze czo -
znaw cy, by po dłuż ne go po miesz cze nia, któ -
rym cią gle prze cho dzą lu dzie, nie na zwać
ko ry ta rzem! Da wa li mu dy wa nik na pod ło -
dze, so fy i krze sła, i kse ro ko piar kę, i ku chen -
kę z pły tą grzew czą, i szaf ki na ak ta,
a wszyst ko to w ce lu udo wod nie nia, że to
jest zwy kły se kre ta riat z po cze kal nią, a nie 
ja kiś tam ko ry tarz! 

Dla cze go tak? 
Po wierz chow ny po wód tkwi w ha śle

z prze pi sów, że „na dro gach ko mu ni ka cji
ogól nej jest za bro nio ne…”, więc bez czel ne
za pro po no wa nie na dro dze ewa ku acyj nej
cze goś za bro nio ne go ma zmie nić cha rak ter
po miesz cze nia na in ny. Głęb szy zaś w tym,
że w ten spo sób, w swo im mnie ma niu, mo -
gli za sto so wać prze pis o dłu go ści tzw. przej -
ścia ewa ku acyj ne go, a nie doj ścia ewa ku-
acyj ne go. W uprosz cze niu „przej ście” do-
ty czy po miesz czeń, w któ rych lu dzie prze -
by wa ją, że by pra co wać lub miesz kać, a„doj -
ście” tych, co ni mi tyl ko prze cho dzą. Za tem

przej ście do ty czy miejsc, z któ rych się ucie -
ka, a doj ście – dróg uciecz ki z nich. Doj ścia
są ob wa ro wa ne bar dzo sro gi mi wy ma ga nia -
mi co do ich wy stro ju, nie mo gą być też
za dłu gie, zwłasz cza gdy są jed no kie run ko -
we. Prze pi sy po zwa la ją, by w po miesz cze niu
od naj dal sze go w nim punk tu moż na iść
„przej ściem” aż 40 m (a moż na i wię cej, jeśli
są urzą dze nia prze ciw po ża ro we), by tra fić
na drzwi, pro wa dzą ce do „doj ścia”. „Doj ście”
z re gu ły jest krót sze (chy ba że ma się moż li -
wość wy bo ru po za koń cze niu „przej ściem”,
w któ rą stro nę „dojść”) i by wa, że mu si być
kró ciut kie, na wet na 10 m (zwłasz cza tam,
gdzie nie peł no spraw ni), by móc szyb ko
wyjść z bu dyn ku lub zna leźć się w in nej stre -
fie po ża ro wej. 

Za tem roz gryw ka jest o do praw dy nie -
wie le – uzna nie, zwłasz cza na stra żac kim 
od bio rze, że tak mo że być…

Tym cza sem szma ty pło ną ce w wia drze
po tra fi ły wy słać do szpi ta la kil ka dzie siąt
osób, bo doj ścia za dy mi ło i ni jak na wde chu
nie były w sta nie przejść 40 m, zwłasz cza że
dym szczy pie w oczy. Nie mó wiąc już o tym,
że czy w klat ce scho do wej albo w ko ry ta rzu
pło nie jed na szaf ka, czy pięć – i tak jest go -
rą co. Gdy pło nie gąb ko wa wy ściół ka krze sła
czy ko zet ki, le piej te go w ogó le nie wą chać,
bo wy dzie la ją się głów nie cy ja no wo dór 
i fos gen. Stąd rów nież bie rze się usta wicz na
wal ka służ by kon tro l no -roz poznaw czej
z wszel ki mi przed mio ta mi na dro gach ewa -
ku acyj nych, w spo sób kry tycz ny wpły wa-
ją cy mi na czas ewa ku acji na wy pa dek po-
ża ru. 

Za tem, po uprosz czo nym omó wie niu
trzech punk tów, zna leź li śmy miej sca w prze -
pi sach, w któ rych ku ogól ne mu po żyt ko wi
ukry wa się WCBE i to nad mia ro wo. Nie wy -

ni ka on z ob li cza nia na no wo dla każ de go
ukła du bu dow la ne go funk cji „pa ra me try 
po ża ro we – ko mu ni ka cja”, lecz jest wy zna -
czo ny z bez piecz nym nad dat kiem, z po mi-
nię ciem czę ści ob li cze nio wej. Osta tecz nie
jest zaś gwa ran to wa ny nie ty le przez pra cę
in ży nier ską, co sze reg trud nych do obej ścia
za ka zów praw nych („na dro gach ko mu ni ka -
cji ogól nej za bro nio ne jest…”). Oczy wi ście
wy ko naw ca za wsze mo że oszu kać, ale po to
ob my ślo no wszyst ko z mar gi ne sem bez pie -
czeń stwa, by ja kieś sła be punk ty, a na wet
błę dy, nie spo wo do wa ły sy tu acji kry tycz nej. 

Po stu la ty pre cy zji pro jek to wej
Tym cza sem od kil ku na stu lat, zwłasz cza

w ślad za wdro że niem na rzę dzi in for ma tycz -
nych, po ja wi ły się po stu la ty, by ze rwać
sztyw ne gor se ty prze pi sów, co nie po zo sta -
wia ją za czerp nąć tchu twór cze mu my śle niu.
Prze cież już od daw na pro jek tu je się do słow -
nie wszyst ko za po mo cą kom pu te rów, więc
cze mu nie do my? Prze cież nie za wsze wiel -
ka ścia na mu si mieć 24 cm gru bo ści plus
po 1 cm na tynk – bar dzo czę sto wy star cza
łącz na gru bość 21,5 cm. Czy li wy rzu ca się
w bło to pie nią dze, bo 4,5 cm gru bo ści be -
to nu na bu do wie to ogrom ne kosz ty! 
No i cze mu nie sta wiać do mów ze ścia na mi
uko śny mi, wklę sło -wy pu kły mi itd.? 

Na ło ży ły się na to po wszech nie przy ję te
do sys te mu praw ne go, a zu peł nie nie sto so -
wa ne tzw. Eu ro ko dy, które ma ją być ob li cze -
nio wą re cep tą na wszyst ko i – uczci wie
po wie dziaw szy – są. To tam jest źró dło
WCBE.

Po stu la ty nie by ły złe, ale aż na zbyt czę sto
po wta rza no je w oko licz no ściach skraj nie
nie sprzy ja ją cych. Nie cho dzi o konfe ren cje
i sym po zja, gdzie au to rzy re fe ra tów gło si li
swo je te zy z wy czu wal nym po czu ciem wyż -
szo ści wo bec tych, co nie wie dzą, a wi dzo wie
po ka zy ani ma cji ilu stru ją ce wy ni ki ich ob li -
czeń na zy wa li „bie ga ją cy mi lu dzi ka mi”. 
Go rzej, że aż za wie le wy ni ków sy mu la cji
kom pu te ro wych oka zy wa ło się po bliż szym
po zna niu cał kiem pro stac ki mi oszu stwa mi.
Do ko ny wa no ich tak: tu w trak cie ob li czeń
zmie nio no siat kę do kład no ścio wą, ów dzie
współ czyn nik za sto so wa ny w wa run kach
po cząt ko wych po dro dze zo stał nie co sko ry -
go wa ny, np. o trzy krot ność. No i naj czę ściej
jak fe ty szu trzy ma no się cza su 15 min, ale nie
z po wo du wy zna cze nia go w prze pi sach ja -
ko mi ni mal ne go bez piecz ne go cza su ewa -
ku acji, lecz z in ne go – cza su pod ję cia dzia łań
ope ra cyj nych przez straż po żar ną. 
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Za le ca my za po zna nie się z ar ty ku ła mi opu bli ko wa ny mi na na szych ła mach trak tu ją cy mi
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nr 10/2019 – Mi ciu ła W., Ogień za ata ko wał bez bron nych, s. 14.



Już daw no te mu przy ję ło się uwa żać, że
owe 15 min od po wsta nia po ża ru to czas
wy star cza ją cy do uchwy ce nia go w pierw -
szej fa zie je go roz wo ju, co jest praw dą. 
Tym cza sem to czas ma rze nie, okre ślo ny na
sku tek wy mo gów tzw. bu dże tu za da nio we -
go dla służ by ope ra cyj nej Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej. Uzna je się, że do brze jest, gdy
do 75% po ża rów ja ka kol wiek straż po żar -
na do je dzie w cza sie do 15 min od po wia-
do mie nia (nie my lić z cza sem po wsta nia
po ża ru). Ale za po mi na się, że czas do jaz du
nie jest rów no znacz ny z na tych mia sto wym
opa no wa niem po ża ru, zwłasz cza gdy bu-
dy nek jest du ży i skom pli ko wa ny. Moż na
od nieść wra że nie, że au to rzy opra co wań za -
kła da li, iż stra ża cy dys po nu ją na rzę dzia mi
oraz pro ce du ra mi do za kli na nia po ża rów, al -
bo że one tak po pro stu ga sną na sam wi dok
stra ża ków. Bo chy ba to po wo do wa ło au to -
ra mi sy mu la cji, a nie chęć zy sku za wszel ką
ce nę, że li czy li pa ra me try do stęp ne go cza su
bez piecz nej ewa ku acji (DCBE), do wol nie ko -
ry gu jąc współ czyn ni ki aż do koń ca mi nu -
ty 15, oznaj mia jąc try um fal nie po upły nię ciu
ostat niej se kun dy, że wszy scy ży ją, bo wa -
run ki po ża ru jesz cze są bez piecz ne…! 

Tak, to sy mu la cje kom pu te ro we, ską di -
nąd bar dzo po ży tecz ne, zy ska ły so bie mia -
no „sy mu lan cji”. Na wet te spo rzą dzo ne
w do brej wie rze nie uwzględ nia ły jed ne go
z pod sta wo wych pa ra me trów bez pie czeń -
stwa bu dyn ków: bez pie czeń stwa ekip ra -
tow ni czych. 

Za uważ my, że te 15 min mi ni mal ne go
do pusz czal ne go pra wem cza su wa run ków
bez piecz nej ewa ku acji, a nie cza su do jaz du
jed no stek ra tow ni czych, to czas, w któ rym
jesz cze moż na iść na zwia dy, roz po znać sy -
tu ację po ża ro wą czy po ko goś wejść i go
z po ża ru wy rwać. Przy bu dyn kach więk -
szych ten czas mu si się wy dłu żyć, co zresz tą
na sku tek wy ma gań prze pi sów ro śnie sko -

ko wo na 30 i 60 min. Owe mi tycz ne 15 min
na ewa ku ację na po ty ka ne w sy mu la cjach
do ty czą cych bu dyn ków ma ją cych kil ka hek -
ta rów po wierzch ni pod da chem by ło kpi ną
z bez pie czeń stwa ra tow ni ków. 

I jesz cze jed no. Pre cy zja pro jek to wa, po -
zwa la ją ca na po cie nie nie wie lu miejsc, po -
wo du je, że na ewen tu al ne błę dy wy ko naw-
cze nie ma żad ne go miej sca, zu peł nie jak
w kon struk cjach lot ni czych. A bu dyn ki nie
ma ją la tać, praw da?

War ta roz wa że nia pro po zy cja
au to rów
To, co pro po nu ją nam obaj pa no wie, jest

uczci we. Obec nie pro gra my do sy mu la cji
po ża rów są po wszech nie uży wa ny mi na rzę -
dzia mi. Na sku tek te go nie brak lu dzi, któ rzy
je opa no wa li. Ła two za ich po mo cą coś ob -
li czyć, ale też rów nie ła two spraw dzić. Naj -
waż niej sze, że to są już doj rza łe na rzę dzia
i do ich ob słu gi wy star cza sprzęt o pa ra me -
trach do użyt ku do mo we go. Sta ło się, że
wspo ma ga ją pro ce sy pro jek to we już nie
w kil ku dzie się ciu czy kil ku set przy pad kach,
a w kil ku ty sią cach rocz nie. Są sta łym ele -
men tem tzw. wa run ków za mien nych ochro -
ny prze ciw po ża ro wej. Nic za tem nie stoi
na prze szko dzie, by kry te ria, na pod sta wie
któ rych po wsta ły, zna la zły się wresz cie
w prze pi sach, ja ko al ter na ty wa do sztyw -
nych na ka zów. 

Nie są dzę jed nak, że by by ła ko niecz -
ność – jak by to praw ni cy mó wi li – „każ do -
cza so we go” pro jek to wa nia bu dyn ku od ze ra
na pod sta wie bez piecz ne go cza su ewa ku -
acji. Ogra ni cze niem bę dą tu tech no lo gie 
bu dow la ne, któ re da ją znacz nie wię cej po -
ża ro wo na sku tek ko niecz no ści speł nie nia
wy ma gań kon struk cyj nych (z wy jąt kiem płyt
war stwo wych z bla chy). Jak to z dru giej stro -
ny Pa weł Ja nik wy ka zu je w są sied nim ar ty -
ku le, je śli uczci wie za sto so wać stan dar dy

bry tyj skie (wy ni ki sy mu la cji mu szą być z ni -
mi zbież ne), to prak tycz nie róż ni ce mię dzy
ni mi, a na szy mi „sztyw ny mi” prze pi sa mi nie
wy stę pu ją. Bo oka zu je się, że jak nie ki jem
go, to pał ką: czło wiek czy to przej ściem, czy
doj ściem, cze go się aż tak w bry tyj skich
stan dar dach „ni by” nie od róż nia, a w rze czy -
wi sto ści jak naj bar dziej tak, ma do prze by cia
w okre ślo nej sy tu acji od le gło ści w róż nych
wa run kach po ża ro wych. Od ko ry ta rzy i kla -
tek scho do wych wy ma ga się, by nie by ły 
za dy mio ne. I wy cho dzi na to, że te na sze
sztyw ne wy ma ga nia by wa ją, o zgro zo, na -
wet i ła god niej sze!

Na pew no jed nak war to wpi sać bez -
piecz ny czas ewa ku acji do prze pi sów dla te -
go, że bu du je się spo ro obiek tów, na któ re
są udzie la ne mi ni ste rial ne od stęp stwa od:
dłu go ści przejść i dojść, wiel ko ści stref po ża -
ro wych, a na wet sto so wa nia urzą dzeń prze -
ciw po ża ro wych. Dzie je się to „każ do cza -
so wo” z uzna niem ad mi ni stra cyj nym, w nie -
koń czą cych się spo rach, a by wa, że i z oska -
że nia mi ko rup cyj ny mi. Ja sne kry te rium
pro po no wa ne przez au to rów wie le spraw
by upro ści ło. Oczy wi ście z uwzględ nie niem
bez pie czeń stwa ekip ra tow ni czych, chy ba
że za ło ży my, że jak już lu dzie wy szli z bu dyn -
ku, to nie ma po trze by go ga sić. 

Do cho dzi do te go jesz cze kwe stia wol no -
ści czło wie ka ja ko ta kiej. Au to rzy w swo ich
po stu la tach pro po nu ją, że je śli ktoś ma ka -
prys po sta wić bu dy nek z ce gły o wy mia rze
nie stan dar do wym i go na to stać, to cze mu
nie? Za pła ci za mur 21,5 cm trzy ra zy wię cej
niż za 24 cm, ale kto bo ga te mu za bro ni? 

Ma ło te go! 
Je śli ktoś ma ka prys po sta wić bu dy nek

z czar ne go pro chu strzel ni cze go, to cze mu
miał by te go nie zro bić? Niech tyl ko za pew -
ni bez piecz ny czas ewa ku acji! Oczy wi ście
przy współ cze snych tech ni kach nie jest to
moż li we, nie mó wiąc już o od dzia ły wa niu
na oto cze nie ta kie go ma ga zy nu ma te ria łów
wy bu cho wych, ale fan ta zję twór czą na praw -
dę uwal nia – dom, któ ry la ta. 

Pa mię tać jed nak na le ży i o tym, że bez -
piecz ny czas ewa ku acji daw no już te mu wy -
pa lo no w ce gle, pod po sta cią jej wła ści wo ści
kon struk cyj nych. Po dob nie jak wgnie cio no
go w gli nę dep ta ną z siecz ką czy paź dzie rza -
mi. I jest to bar dzo roz sąd ne, bo ża den maj -
ster po psuć te go nie jest w sta nie. 

st. bryg. Paweł Rochala jest doradcà
komendanta głównego PSP
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ło nę ła czę ścio wo mu ro wa na sto do ła
z drew nia ną kon struk cją da chu po -
kry tą eter ni tem i bla chą. Znaj do wa ły

się w niej m. in.: sło ma, de ski, pły ty wió ro we,
wy kła dzi ny pod ło go we, czę ści sa mo cho do -
we, na rzę dzia warsz ta to we i ro wer. Kie dy
stra ża cy do je cha li na miej sce zda rze nia, po -
żar był w peł ni roz wi nię ty, ale nie obej mo -
wał po miesz cze nia go spo dar cze go obiek tu.

Bu tle z ga zem 
Na po cząt ku stra ża cy za bez pie czy li miej -

sce zda rze nia i po da li dwa prą dy wo dy w na -
tar ciu na pło ną cy bu dy nek. Usu nę li też
na bez piecz ną od le głość sa mo chód mar ki
Fiat 126p, któ ry znaj do wał się obok pło ną -
ce go obiek tu. Ra tow ni cy usta li li, że w po -
miesz cze niu go spo dar czym sta no wią cym
część sto do ły mo gą znaj do wać się bu tle
z ga zem, bo by ły tam na pra wia ne sa mo cho -

dy. Wy wa ży li więc drzwi i wy nie śli pięć bu tli
z ga zem pro pan -bu tan – czte ry 11 kg i jed -
ną 3 kg, dwie bu tle z tle nem (50 l) oraz bu tlę
z dwu tlen kiem wę gla (50 l). Gdy by po żar ob -
jął część go spo dar czą, mo gły one wy buch -
nąć, stwa rza jąc za gro że nie dla miesz kań ców
oko licz nych do mów, a przede wszyst kim dla
zdro wia i ży cia stra ża ków. Na szczę ście oka -
za ło się, że nie by ły pod da ne od dzia ły wa niu
wy so kiej tem pe ra tu ry, ale dla pew no ści
skon tro lo wa no je jesz cze za po mo cą ka me -
ry ter mo wi zyj nej. 

Tym cza sem na miej sce zda rze nia przy je -
cha li pra cow ni cy po go to wia ener ge tycz-
ne go, któ rzy wy łą czy li prąd w bu dyn ku.
W trak cie dal szych dzia łań stra ża cy zna leź li
ko lej ne dwie bu tle. Po nie waż znaj do wa ły się
w pło ną cej czę ści sto do ły, by ły roz grza ne
i wy ma ga ły chło dze nia. Na jem ca sto do ły
prze ka zał ra tow ni kom, że jed na z nich jest

na peł nio na ace ty le nem, a dru ga, tle no wa,
jest pu sta. KDR wy zna czył stre fę za gro że nia
i wy co fał stra ża ków, któ rzy by li naj bli żej 
po ża ru, na ka zu jąc im scho wa nie się za po -
jaz dem ga śni czym – i przy stą pio no do chło -
dze nia bu tli z ace ty le nem roz pro szo nym
prą dem wo dy z prze no śne go dział ka bez ob -
słu go we go, a na stęp nie trzy krot nie spraw -
dzo no jej tem pe ra tu rę ka me rą ter mo -
wi zyj ną. Je den z po mia rów po ka zał oko -
ło 120°C. 

Stra ża cy zor ga ni zo wa li za opa trze nie
wod ne, wy ko rzy stu jąc hy drant nad ziem ny
od da lo ny oko ło 100 m od po ża ru, ale je go
wy daj ność nie po zwa la ła na dłu go trwa łe
chło dze nie bu tli. Za dys po no wa li więc do -
dat ko we si ły i środ ki, by za pew nić do wo-
że nie wo dy, a jed no cze śnie roz po czę li przy -
go to wa nia do od wro tu po jaz du ga śni cze go.
Ze wzglę du na utrud nie nia w je go ma new -
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RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

AR TUR KO WAL CZYK Tra gicz ny fi n

„W Radlinie się pali stodoła, w okolicy przychodni zdrowia
i szkoły!” – to fragment zgłoszenia, które przyjął 10 maja 2019 r.

o godz. 22.26 dyżurny Stanowiska Kierowania KM PSP w Kielcach.
Podczas gaszenia stodoły w Radlinie rannych zostało dwóch druhów

z OSP, po kilkunastu dniach jeden z nich zmarł. 

P



ro wa niu na po dwór ku mu sie li naj pierw wy -
co fać po jaz dy usta wio ne na wjeź dzie do
po se sji. W tym cza sie bu tla by ła cią gle schła -
dza na za po mo cą dział ka. Stra ża cy roz po -
czę li mo ni to ro wa nie stę że nia ga zów
wy bu cho wych w at mos fe rze za po mo cą de -
tekto ra wie lo ga zo we go M -40. Wy nik pierw -
sze go po mia ru był ne ga tyw ny.

Wy buch bu tli 
O godz. 23.37, po kil ku na stu mi nu tach

od roz po czę cia chło dze nia, bu tla z ace ty le -
nem wy bu chła. Ran nych zo sta ło dwóch dru -
hów – stra żak z OSP Lesz czy ny pro wa dził
dzia ła nia od po cząt ku zda rze nia i był pierw -
szym KDR (tra fił go odła mek bu tli z ace ty le -
nem), dru gim ran nym był stra żak z OSP Wo la
Ja cho wa (praw do po dob nie ude rzy ła go
w gło wę pu sta bu tla tle no wa). Na tych miast
po ich od na le zie niu stra ża cy z PSP i OSP
udzie li li im pierw szej po mo cy przed me dycz -
nej. Te ren dzia łań zo stał prze szu ka ny za po -
mo cą ka me ry ter mo wi zyj nej i spraw dzo no
sta ny oso bo we za stę pów, że by upew nić się,
że nie ma wię cej po szko do wa nych. 

Pierw szy z ran nych ochot ni ków do znał
ob ra żeń pra wej no gi, ale był przy tom ny.
Stra ża cy, któ rzy udzie la li pierw szej po mo cy,
usta bi li zo wa li mu od ci nek szyj ny krę go słu -
pa, za ło ży li opa trun ki na ra nę, po da li tlen,
przy kry li ko cem i uło ży li na de sce or to pe -
dycz nej. Dru gi stra żak do znał ura zu gło wy,
miał krwo tok z uszu, ra nę twa rzy i był nie -
przy tom ny. Ra tow ni cy usta bi li zo wa li mu od -
ci nek szyj ny krę go słu pa, udroż ni li dro gi
od de cho we, za ło ży li opa trun ki na ra ny, po -
da li tlen, przy kry li ko cem i uło ży li na de sce
or to pe dycz nej. 

Na miej sce zda rze nia przy je cha ły dwie
ka ret ki. Po szko do wa ni zo sta li zba da ni, a na -
stęp nie za bra ni do szpi ta li. Do Ra dli na
przy by ła gru pa ope ra cyj na KM PSP wraz
z za stęp cą ko men dan ta miej skie go PSP
w Kiel cach, któ ry po za po zna niu się z sy tu -
acją prze jął do wo dze nie. Z gru pą ope ra cyj -
ną KW PSP przy je chał tak że psy cho log, by
udzie lić ko niecz ne go wspar cia po trze bu ją -
cym go ra tow ni kom. 

Stra ża cy po opa no wa niu po ża ru i upew -
nie niu się, że we wnątrz nie znaj du ją się już
żad ne bu tle mo gą ce stwa rzać za gro że nie,

roz po czę li roz biór kę spa lo nej kon struk cji
bu dyn ku i prze le wa nie jej nad pa lo nych ele -
men tów, mo ni to ru jąc na bie żą co po go rze-
li sko za po mo cą ka me ry ter mo wi zyj nej.
Wy no si li też przed mio ty znaj du ją ce się
w sto do le i prze rzu ca li nad pa lo ną sło mę, że -
by ją prze le wać, a gdy zli kwi do wa li wszyst -
kie za rze wia ognia, prze ka za li pro to ko lar nie
miej sce zda rze nia po li cji, któ ra wszczę ła
czyn no ści do cho dze nio we. 

Dzia ła nia ra tow ni czo -ga śni cze za koń czy -
ły się o godz. 4.04. Trwa ły bli sko 6 godz. Spa -
li ła się sto do ła, a w niej sło ma, de ski, pły ty
wió ro we, wy kła dzi ny pod ło go we, czę ści sa -
mo cho do we, na rzę dzia warsz ta to we oraz

ro wer. Znisz cze niu uległ też sa mo chód mar -
ki Fiat 126p, któ ry był za pa rko wa ny obok
niej. Stra ty osza co wa no na 60 tys. zł. 

W ak cji uczest ni czy ło 13 za stę pów,
w tym: trzy z JRG nr 1 w Kiel cach, po dwa
z OSP Wo la Ja cho wa, Lesz czy ny i Gór no,
po jed nym z JRG nr 2 i nr 3 w Kiel cach, 
KM PSP w Kiel cach i KW PSP w Kiel cach.
W dzia ła nia ra tow ni czo -ga śni cze by ło za an -
ga żo wa nych łącz nie 51 stra ża ków – 17 z PSP
i 34 z OSP. 

Nie ste ty, je den z dwóch ran nych pod czas
ak cji ochot ni ków – druh z OSP w Wo li Ja cho -
wej, któ ry od niósł ob ra że nia gło wy, zmarł
22 ma ja w szpi ta lu. Miał 59 lat. 
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ał po ̋a ru sto do ły
1 – stodoła
2 – pomieszczenie gospodarcze, pierwotna

lokalizacja 4 butli z LPG 11 kg, 1 butli z LPG
3 kg, 2 butli z tlenem i 1 butli z dwutlenkiem
węgla

3 – budynek mieszkalny
4 – osoba poszkodowana (druh z OSP Wola

Jachowa)
5 – osoba poszkodowana (druh z OSP Lesz-

czyny)
6 – miejsce składowania gruzu i ziemi
7 – stalowy odłamek (butli acetylenowej)
8 – butla tlenowa
9 – rozerwana butla z acetylenem
10 – nieużywana linia W 52 (nie jest podawany

prąd wody)
11 – miejsce przeniesienia 4 butli z LPG 11 kg,

1 butli z LPG 3 kg, 2 butli z tlenem i 1 butli
z dwutlenkiem węgla

12 – budynek gospodarczy
13 – samochód osobowy Fiat 126p
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Za trzy ma nie po dej rza ne go
Na ko niec ma ja 2019 r. w ser wi sie in ter ne -

to wym Ko men dy Miej skiej Po li cji w Kiel cach
po ja wi ła się in for ma cja, że po li cjan ci uję li
19-lat ka z gmi ny Gór no, któ ry miał zwią zek
z po wsta niem po ża ru sto do ły w Ra dli nie. 
Zo stał za trzy ma ny ra no 30 ma ja w swo im
miesz ka niu. Był za sko czo ny wi zy tą mun du -

ro wych. Jak po in for mo wa ła po li cja, ze bra ne
na miej scu śla dy wska zy wa ły od po cząt ku, że
do po ża ru mo gło dojść przez pod pa le nie.
Nad wy ja śnie niem spra wy pra co wa li funk -
cjo na riu sze z Wy dzia łu Kry mi nal ne go KMP
w Kiel cach. Ich dro bia zgo wa ana li za wszyst -
kich śla dów i in for ma cji do pro wa dzi ła do
usta le nia i za trzy ma nia po dej rza ne go. Oka -
za ło się, że miał on już do czy nie nia z in nym
pod pa le niem. Po li cjan ci usta li li, że mógł być
też spraw cą po ża ru, do któ re go do szło
20 kwiet nia 2019 r. w gmi nie Gór no, gdzie

stra ty wy nio sły 25 tys. zł. 31 ma ja 19-la tek 
sta nął przed pro ku ra to rem. 

– Po dej rza ne mu przed sta wio no za rzut
spro wa dze nia po ża ru, w na stęp stwie któ re go
jed na oso ba po nio sła śmierć – wy ja śniał dla
por ta lu echod nia.eu Da niel Pro ko po wicz
z Pro ku ra tu ry Okrę go wej w Kiel cach. – Prze -
słu cha ny w cha rak te rze po dej rza ne go 19-la tek
przy znał się do po peł nie nia za rzu ca ne go mu
czy nu i zło żył wy ja śnie nia – do dał. Do są du
skie ro wa no wnio sek o tym cza so wy areszt
dla męż czy zny, a na stęp nie akt oskar że nia. 

Pod czas pierw szej roz pra wy w Są dzie
Okrę go wym w Kiel cach po dej rza ny nie
przy znał się do za rzu ca nych czy nów i sko -
rzy stał z pra wa do od mo wy skła da nia wy ja -
śnień. Sę dzia od czy tał te, któ re zło żył na
eta pie śledz twa. Wy ni ka z nich, że 10 ma ja
ub.r. pił z ko le gą al ko hol, a gdy się ro ze szli,
po szedł pod pa lić sto do łę, bo – jak po wie -
dział – „coś mu od bi ło”. 

Wy rok jesz cze nie za padł, a ko lej ne roz -
pra wy, jak po in for mo wał re dak cję „Prze-
glą du Po żar ni cze go” rzecz nik pra so wy Są du
Okrę go we go w Kiel cach, za pla no wa no na
17 czerw ca i 8 lip ca br. Męż czyź nie gro zi
do 12 lat po zba wie nia wol no ści.

opr. na podstawie analizy zdarzenia
przygotowanej przez KW PSP w Kielcach 
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mł. bryg. Ma riusz Gó ra, za stęp ca ko men dan ta miej -
skie go PSP w Kiel cach, prze jął kie ro wa nie dzia ła nia -
mi ra tow ni czy mi po wy bu chu bu tli z ace ty le nem

Na pod sta wie usta leń po li cji mo że my stwier dzić, że przy czy -
ną po ża ru sto do ły by ło pod pa le nie. War to wspo mnieć, że by ła
ona użyt ko wa na nie zgod nie z prze zna cze niem. Oglę dzi ny po ka -
za ły, że by ły w niej na pra wia ne sa mo cho dy. Po twier dzi li to oko -
licz ni miesz kań cy. We dług obo wią zu ją cych prze pi sów sto do łom
nie sta wia się wy ma gań co do kla sy od por no ści po ża ro wej oraz
stop nia roz prze strze nia nia ognia przez ele men ty kon struk cyj ne.

W bu dyn ku nie by ło sprzę tu ani urzą dzeń prze ciw po ża ro wych. 
Ten po żar moż na by zde fi nio wać ja ko stan dar do wy i z pew no ścią nikt by już dzi siaj o nim

nie pa mię tał, gdy by nie prze cho wy wa na w sto do le bu tla z ace ty le nem. Po jej zlo ka li zo wa -
niu w śro do wi sku po ża ru kie ru ją cy dzia ła niem ra tow ni czym mu siał szyb ko za re ago wać
i wy co fać ze stre fy za gro że nia stra ża ków, któ rzy pro wa dzi li dzia ła nia ga śni cze. W ta kiej sy -
tu acji na do wo dzą cym spo czy wa du ża od po wie dzial ność – za kon ty nu owa nie dzia łań,
a jed no cze śnie za pew nie nie bez pie czeń stwa pod wład nym. 

My ślę, że dla do wód cy zmia ny naj trud niej sze by ło opa no wa nie sy tu acji bez po śred nio
po wy bu chu. Dla mnie, gdy prze ją łem do wo dze nie, ja ko III KDR, wy zwa niem by ło opa no -
wa nie trau my, któ ra za pa no wa ła na miej scu ak cji. Po le ci łem, aby zmie nio no ra tow ni ków
z jed no stek ran nych dru hów, czy li z OSP Lesz czy ny oraz OSP Wo la Ja cho wa. Wśród nich by -
ła cór ka cięż ko ran ne go stra ża ka, któ ra też uczest ni czy ła w ak cji. Du żym wspar ciem na miej -
scu zda rze nia był ka pe lan po wia to wy stra ża ków ks. Łu kasz Zyg munt, bo dru ho wie
i ro dzi na ran ne go zna li go z cza sów, gdy pra co wał w pa ra fii w Gór nie i dzia łał ja ko stra żak
w miej sco wej OSP.
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Wybrane wnioski z analizy
zdarzenia przygotowanej przez

KW PSP w Kielcach 

� Pod czas zda rzeń, w któ rych za cho dzi
ko niecz ność dłu go trwa łe go chło dze nia
bu tli z ace ty le nem, re ko men du je się, aby
ja ko bu fo ry wod ne po zwa la ją ce za cho -
wać cią głość po da wa nia środ ka ga śni -
cze go wy ko rzy sty wać sa mo cho dy cięż-
kie oraz prze no śne zbior ni ki o po jem no -
ści min. 10 m³.
� Opi sy wa na sy tu acja po twier dzi ła nie -
rów no mier ne na grze wa nie płasz cza bu -
tli z ace ty le nem, któ ra znaj do wa ła się
w śro do wi sku po ża ru. W przy pad ku gdy
płaszcz bu tli punk to wo osią gnie tem pe -
ra tu rę po wy żej 100°C mi mo na tych mia -
sto we go wdro że nia pro ce su chło dze nia,
ist nie je du że ry zy ko wy bu chu bu tli.
� Na le ży roz wa żyć wy ko rzy sta nie dro -
na z ka me rą ter mo wi zyj ną w ce lu mo ni -
to ro wa nia sta nu bu tli z ace ty le nem,
m.in. stop nia pa ro wa nia i tem pe ra tu ry.
� Aby wy eli mi no wać ry zy ko przy pad -
ko we go prze by wa nia lu dzi (również ra -
tow ni ków) w wy zna czo nej stre fie za-
gro że nia pod czas te go ty pu zda rzeń, re -
ko men du je się ta ki po dział te re nu dzia -
łań ra tow ni czych na od cin ki bo jo we, aby
moż li we by ło za pew nie nie od po wied -
nie go nad zo ru.

Odłamek rozerwanej po wybuchu butli acetylenowej
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bar dzo wie lu dzia ła niach ra tow ni czych, szcze gól nie
w ich koń co wej czę ści lub bez po śred nio po ich za -
koń cze niu, przed sta wi cie le Po li cji bądź pro ku ra tu ry

zwra ca ją się do KDR o wspar cie wszczy na nych czyn no ści pro ce so -
wych na miej scu zda rze nia. Naj czę ściej po le ga ono na do świe tle niu
miej sca pro wa dze nia czyn no ści (np. oświe tle niu wra ku po jaz du
bądź miej sca, w któ rym znaj du ją się ofia ry śmier tel ne da ne go zda -
rze nia), uży cze niu pa ra wa nu do wy dzie le nia miej sca pro wa dze nia
czyn no ści itp. Dzia ła nia te z re gu ły wy ko ny wa ne są przez obec nych
na miej scu stra ża ków, za rów no PSP, jak i OSP. Co do za sa dy wza jem -
ne wspar cie służb i pod mio tów współ dzia ła ją cych pod czas zda rzeń
jest rze czą bar dzo istot ną, jed no cze śnie świa do me dzia ła nie w gra -
ni cach obo wią zu ją ce go pra wa po win no sta no wić pod sta wę wszyst -
kich czyn no ści po dej mo wa nych na miej scu zda rze nia przez stra-
ża ków, z pod kre śle niem ro li KDR. 

Stan praw ny
Jak za tem po stę po wać w opi sy wa nych przy pad kach, by za cho -

wać do bre re la cje po mię dzy uczest ni ka mi opi sy wa nych dzia łań, 
po zo sta jąc w zgo dzie z prze pi sa mi? Przede wszyst kim na le ży do pre -
cy zo wać obo wią zu ją cy stan praw ny, w myśl któ re go, zgod nie z za -
pi sa mi Ko dek su po stę po wa nia kar ne go (art. 15 kpk) [1]:

§ 1. Po li cja i in ne or ga ny w za kre sie po stę po wa nia kar ne go wy -
ko nu ją po le ce nia są du, re fe ren da rza są do we go i pro ku ra to ra oraz
pro wa dzą pod nad zo rem pro ku ra to ra śledz two lub do cho dze nie
w gra ni cach okre ślo nych w usta wie.

§ 2. Wszyst kie in sty tu cje pań stwo we i sa mo rzą do we są obo wią -
za ne w za kre sie swe go dzia ła nia do udzie la nia po mo cy or ga nom
pro wa dzą cym po stę po wa nie kar ne w ter mi nie wy zna czo nym przez
te or ga ny.

§ 3. Oso by praw ne lub jed nost ki or ga ni za cyj ne nie ma ją ce oso -
bo wo ści praw nej in ne niż okre ślo ne w § 2, a tak że oso by fi zycz ne są
obo wią za ne do udzie le nia po mo cy na we zwa nie or ga nów pro wa -
dzą cych po stę po wa nie kar ne w za kre sie i w ter mi nie przez nie wy -
zna czo nym, je że li bez tej po mo cy prze pro wa dze nie czyn no ści
pro ce so wej jest nie moż li we al bo znacz nie utrud nio ne.

Tak po wyż sze za gad nie nie re gu lu ją prze pi sy. Zgod nie z ni mi ja -
ko przed sta wi cie le pod mio tu ra tow ni cze go kie ru ją ce go dzia ła nia -
mi ra tow ni czy mi po win ni śmy w ra mach swo ich kom pe ten cji
wspie rać dzia ła nia po dej mo wa ne przez ww. or ga ny na miej scu zda -
rze nia. Teo re tycz nie za tem za gad nie nie wy da je się oczy wi ste i nie

po win no sta no wić dla KDR więk sze go pro ble mu. Czy jed nak
na pew no? 

W zda rze niach prio ry te tem KDR jest re ali zo wa nie dzia łań wy peł -
nia ją cych de fi ni cyj ne zna mio na dzia łań ra tow ni czych, przez któ re
ro zu mie się każ dą czyn ność pod ję tą w ce lu ochro ny ży cia, zdro wia,
mie nia lub śro do wi ska, a tak że li kwi da cję przy czyn po wsta nia po -
ża ru, wy stą pie nia klę ski ży wio ło wej lub in ne go miej sco we go za gro -
że nia [2]. Na le ży pod kre ślić, że dzia ła niem o wyż szym sta tu sie,
ro zu mia nym ja ko pierw szeń stwo wy ko na nia, są dzia ła nia ra tow ni -
cze, nie zaś np. pro wa dze nie czyn no ści do cho dze nio wych przez po -
li cyj nych tech ni ków kry mi na li sty ki obec nych na miej scu zda rze nia.
Ozna cza to, że do mo men tu za koń cze nia dzia łań ra tow ni czych KDR
ma praw ne na rzę dzia, któ ry mi po wi nien po słu gi wać się w ce lu jak
naj spraw niej sze go usu nię cia za gro że nia. 

Do pie ro po za koń cze niu dzia łań ra tow ni czych (po wy czer pa niu
zna mion de fi ni cyj nych dzia łań ra tow ni czych) po win ny na stę po wać
czyn no ści pro ce so we. Na le ży mieć świa do mość isto ty za rów no po -
dej mo wa nych przez JOP (jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej)
dzia łań ra tow ni czych, jak i re ali zo wa nych przez wła ści we or ga ny
czyn no ści pro ce so wych i kry mi na li stycz nych, po nie waż za rów no
jed ne, jak i dru gie ma ją ol brzy mie zna cze nie i po win ny się w mia rę
moż li wo ści uzu peł niać, a nie wy klu czać. 

War to w tym miej scu po świę cić uwa gę isto cie for mal no praw nej
czyn no ści oglę dzin, prze pro wa dza nych bar dzo czę sto przez funk -
cjo na riu szy Po li cji oraz pro ku ra tu ry w miej scach ob ję tych dzia ła -
niem ra tow ni czym. Oglę dzi ny są jed nym z prze wi dzia nych
w Ko dek sie po stę po wa nia kar ne go spo so bów uzy ski wa nia wie dzy
o prze stęp stwie, a po le ga ją na wy ko na niu swo iste go ba da nia frag -
men tu rze czy wi sto ści (miej sca, oso by, rze czy lub zwłok), a na stęp -
nie utrwa le niu wy ni ków te go ba da nia. Na le ży pod kre ślić, że aspekt
tak tycz ny i tech nicz ny oglę dzin ma za sad ni czo na tu rę kry mi na li -
stycz ną, a więc oglę dzi ny są czyn no ścią pro ce so wą i kry mi na li stycz -
ną. Oglę dzi ny skła da ją się z trzech czyn no ści: za rzą dza nia, ba da nia
i do ku men to wa nia [3]. Każ da z nich sta no wi naj czę ściej na ty le zło -
żo ny zbiór, że jej prze pro wa dze nie wy ma ga za an ga żo wa nia wie lu
osób, w tym stra ża ków.

Pod sta wy współ pra cy
Opi sy wa ny stan praw ny jest obo wią zu ją cy i po wi nien być po -

wszech nie zna ny przed sta wi cie lom służb i pod mio tów współ dzia -
ła ją cych pod czas dzia łań ra tow ni czych. Ro lą kie row ni ków jed no stek
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PRZE MY SŁAW BE RUS Współ pra ca KD
Kontynuując zagadnienie kierowania działaniami ratowniczymi, poruszane

we wcześniejszych wydaniach „Przeglądu Pożarniczego”, w tym artykule
przedstawię uregulowania dotyczące współpracy KDR z organami

prowadzącymi czynności dochodzeniowo-śledcze na miejscu zdarzenia.

W
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or ga ni za cyj nych, w tym przy pad ku kie row ni ków jed no stek PSP, po -
win no być dą że nie do wy pra co wy wa nia lo kal nych pod staw współ -
pra cy w oma wia nym aspek cie, by by ła to rze czy wi sta współ pra ca,
a nie sza cho wa nie pra wem za każ dym ra zem, gdy za cho dzi ko niecz -
ność współ dzia ła nia służb i pod mio tów w kon tek ście po dej mo wa -
nych czyn no ści pro ce so wych. 

Współ pra ca, o któ rej mo wa, ma szan se przy nieść ocze ki wa ne
efek ty wy łącz nie wte dy, gdy zo sta nie po prze dzo na rze czo wą, me -
ry to rycz ną i co naj waż niej sze – part ner ską dys ku sją przed sta wi cie li
wszyst kich służb i pod mio tów uczest ni czą cych w czyn no ściach. Dys -
ku sja ta oczy wi ście po win na na stą pić przed de fi nio wa ny mi czyn no -
ścia mi, po zwa la jąc wy pra co wać zbiór za sad i tryb udzia łu JOP
w czyn no ściach pro ce so wych. Na uwa dze na le ży mieć przede
wszyst kim do pre cy zo wa nie za kre su wspo ma ga nia pro wa dzo nych
czyn no ści, jak i usta le nie pod mio tu wio dą ce go. 

Z punk tu wi dze nia KDR istot ne jest okre śle nie mo men tu za koń -
cze nia dzia łań ra tow ni czych – ma to ol brzy mie zna cze nie, bio rąc
pod uwa gę moż li wo ści re ali za cji okre ślo nych za dań. Po wy ko na niu
czyn no ści wy peł nia ją cych zna mio na dzia łań ra tow ni czych KDR po -
wi nien dą żyć do prze ka za nia miej sca ob ję te go dzia ła niem ra tow ni -
czym pod mio to wi nad zo ru ją ce mu da ne czyn no ści, po czym
na wnio sek te go or ga nu (Po li cji, pro ku ra tu ry) już nie ja ko KDR, lecz
do wód ca np. za stę pu lub sek cji po wi nien przy stą pić do re ali zo wa -
nia za dań wspo ma ga ją cych, zgod nie z wcze śniej szy mi usta le nia mi.
Ta ki tryb po stę po wa nia umoż li wia wy peł nie nie za pi sów kpk. 

Z chwi lą utra ty in sty tu cjo nal ne go pra wa do by cia KDR (za koń -
czo no dzia ła nia ra tow ni cze, po dej mo wa ne są czyn no ści wspo ma -
ga ją ce in ne pod mio ty i służ by) oso ba peł nią ca wcze śniej funk cję
KDR nie ma już upraw nień, w ra mach któ rych moż na by ło wy ko ny -
wać okre ślo ne dzia ła nia (np. za my ka nie dro gi, za rzą dza nie ewa ku -
acji itp). Jed nak że wraz z cza so wą utra tą praw KDR zdję te zo sta ją
z nie go rów nież je go obo wiąz ki, co ozna cza, że za rów no za za kres
po dej mo wa nych dzia łań, jak i okre śla nie po zio mu bez pie czeń stwa
sto sow nie do za kre su upraw nień od po wie dzial ność bie rze or gan
pro wa dzą cy czyn no ści. W prak ty ce za tem moż na mó wić o sy tu acji,
w któ rej do wód ca da ne go pod od dzia łu (za stę pu, sek cji itp.), pro -
wa dząc dzia ła nia wspo ma ga ją ce z uwzględ nie niem ich za kre su, ro -
dza ju i pod le gło ści w sto sun ku do or ga nu nad zo ru ją ce go prze pro -
wa dza ne czyn no ści, mo że sku pić się na tech nicz nych aspek tach
dzia łań wspo ma ga ją cych. 

War to w tym miej scu na wią zać do § 2 art. 15 kpk, któ ry mó wi
o wspo ma ga niu czyn no ści pro ce so wych w za kre sie swe go dzia ła -
nia – w tym kon tek ście war to pod kre ślić ro lę wspo mnia nych na
wstę pie uzgod nień mię dzy stro na mi, do ty czą cych za sad i try bu
współ dzia ła nia pod mio tów i służb pod czas pro wa dze nia czyn no ści
kar nych (na le ży kłaść szcze gól ny na cisk na udo stęp nia nie sprzę tu,
ogra ni cza jąc udział stra ża ków w czyn no ściach). Spo dzie wa na ja kość
wdra ża nych roz wią zań po zwo li za cho wać ocze ki wa ną funk cjo nal -
ność, pod wa run kiem świa do me go uczest nic twa każ de go z pod mio -
tów w pro ce sie wdra ża nia wnio sków, spo strze żeń i uwag za rów no
co do obo wią zu ją ce go sta nu praw ne go, jak i pre fe ro wa nych dzia łań.

Ma jąc na uwa dze ska lę zda rzeń, w któ rych wy stę pu je ko niecz -
ność wspo ma ga nia czyn no ści pro ce so wych przez stra ża ków JOP,
war to prze ana li zo wać do tych czas po dej mo wa ne dzia ła nia, ze sta wić
je z li te rą pra wa i sko ry go wać w punk tach, w któ rych sto so wa ne roz -
wią za nia nie funk cjo no wa ły. Przed sta wi cie lom wszyst kich wy żej 
wy mie nio nych pod mio tów po win no za le żeć na er go no micz nej
współ pra cy pod czas opi sy wa nych dzia łań. Na le ży za kła dać, że je śli
ze stro ny PSP po ja wi się ini cja ty wa uspraw nie nia współ dzia ła nia
na opi sy wa nym po lu, spo tka się ona z po zy tyw ną od po wie dzią ze
stro ny Po li cji i pro ku ra tu ry.

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

Przy pi sy
[1] Usta wa z dnia 6 czerw ca 1997 r. Ko deks po stę po wa nia kar ne go.
[2] Usta wa z dnia 24 sierp nia 1991 r. o ochro nie prze ciw po ża ro wej.
[3] Jan Wi dac ki, Kry mi na li sty ka, wyd. III, wy daw nic two C.H. Beck, War sza wa 2016.
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ak się oka zu je, za gro że nia cy wi li za cyj -
ne sta no wią sta ły ele ment ży cia nie
tyl ko czło wie ka, ale rów nież la sów. 

Je śli chce my ko rzy stać z uro ków te re nów le -
śnych, mu si my zgo dzić się na nie do god no -
ści zwią za ne z ich ochro ną: ry go ry stycz ne
ka ry, za ka zy, ogra ni cze nia wstę pu lub mo ni -
to ring wi zyj ny. Gdy doj dzie do po ża ru, ko -
niecz ne jest uży cie wszel kich środ ków, by go
opa no wać. Je śli chce my cie szyć się la sa mi,
mu si my po go dzić się ze sztucz nym in ge ro -
wa niem w ich na tu rę. 

Róż ny mi po wszech nie sto so wa ny mi dzia -
ła nia mi rów nież w Pol sce moż na ogra ni czyć
wiel kość, a na wet czę stość wy stę po wa nia
po ża rów, ale do pie ro po łą cze nie róż nych
środ ków za pew nia naj lep szą ochro nę. 

Szyb ciej za uwa żyć 
Od cza su wpro wa dze nia au to ma tycz -

nych, wspo ma ga nych ka me ra mi sys te mów
ob ser wa cji licz ba po ża rów la sów nie zmniej -
szy ła się, cho ciaż ogól na po wierzch nia po-
je dyn cze go po ża ru zma la ła. Wcze sna i pre-
cy zyj na iden ty fi ka cja miej sca wy stą pie nia
ognia w le sie oraz szyb kie po wia do mienie
służb za pew nia ją, że za stę py ra tow ni czo -ga -
śni cze mo gą szyb ko i bez zbęd nych po szu -
ki wań pod jąć dzia ła nia. Do mo ni to rin gu
oprócz ka mer, przy któ rych czu wa ope ra tor,
wy ko rzy stu je się obec nie też układ czuj ni -
ków optycz nych sto so wa ny do wcze sne go
wy kry wa nia i mo ni to ro wa nia po ża rów la sów.

Wciąż nie za stą pio ne przy wy kry wa niu
pło mie ni są do strze gal nie oraz lo ty roz po -
znaw cze wy ko ny wa ne sa mo lo ta mi ga śni -
czy mi lub he li kop te ra mi. Wraz z lo ta mi
roz po znaw czy mi or ga ni zo wa ny mi przez
nad le śnic twa (rzad ko par ki na ro do we) moż -
na na za sa dach do brej prak ty ki na wią zać
współ pra cę z pry wat ny mi przed się bior ca mi
lub ae ro klu ba mi, które wy ko nu jąc ko mer -
cyj nie lo ty na wcze śniej usta lo nych tra sach,
ob ser wu ją te re ny le śne. Ta kie dzia ła nia prak -

ty ko wa li m.in. na si są siedzi zza Od ry, któ rzy
po dob nie jak Pol ska w 2018 r. od no to wa li
kil ka krot nie wię cej po ża rów niż rok wcze -
śniej. Gdy po ziom za gro że nia w lan dzie
prze kra cza usta lo ny próg, wszyst kie lot ni ska
na proś bę władz po ma ga ją we wcze snym
wy kry ciu ewen tu al ne go za gro że nia z gó ry. 

Le śne ma py nu me rycz ne ska li 1: 50 000
lub 1: 25 000 są pod sta wą dla wszyst kich
tych, któ rzy spo so bów na za trzy ma nie sza -
le ją ce go ży wio łu upa tru ją w na tu rze. Zo sta -
ły tam uję te wszyst kie waż ne in for ma cje,
ta kie jak lo ka li za cja pa sów prze ciw po ża ro -
wych, prze bieg dróg, ga tun ki drzew, ad res
le śny, za bu do wa nia itp. War to za zna czyć, że
po nad 2 la ta te mu La sy Pań stwo we opra co -
wa ły apli ka cję mBDL (mo bil ny bank da nych
o la sach), gdzie zo sta ła udo stępnio na część
da nych przy dat nych przy dzia ła niach ga śni -
czych.

Mieć czym ga sić i jak do je chać 
Wo da jest na dal głów nym środ kiem ga -

sze nia po ża rów la sów, jej brak pod czas ak cji
ro dzi du że pro ble my. Dla te go na du żych,
przy le głych ob sza rach le śnych ko niecz na
jest bu do wa i utrzy ma nie sys te mu za opa -
trze nia w wo dę przy wy ko rzy sta niu od po -
wied nich cie ków wod nych al bo stwo rze nie
sztucz nych zbior ni ków. Ostat nie z tych
przed się wzięć wy ma ga po ro zu mie nia mię -
dzy wła ści cie la mi la sów, wła dza mi za rzą dza -
ją cy mi la sa mi i Pań stwo wą Stra żą Po żar ną.
Waż ne jest, aby te miej sca by ły do brze roz -
po zna ne i ła two do stęp ne dla prze cięt ne go
wo zu stra żac kie go. Na przy kład Niem cy, aby
zak ty wi zo wać wła ści cie li la sów pry wat nych
do or ga ni zo wa nia no wych punk tów po bo -
ru wo dy, do fi nan so wu ją ich two rze nie 
i mo der ni za cję; co cie ka we, nie prze wi du ją
fun du szy na utrzy my wa nie już ist nie ją cych
zbior ni ków wod nych. 

Rów nie waż ną kwe stią jest za pew nie nie
od po wied nie go do jaz du wo zom stra żac kim,

aby do tar ły bez pro ble mu do miej sca zda -
rze nia. Bio rąc pod uwa gę wciąż nie za do-
wa la ją cy stan dróg po ża ro wych, moż na za -
sta no wić się, czy wła ści we jest do fi nan so wa -
nie za ku pu du żej ilo ści śred nich i cięż kich
sa mo cho dów ga śni czych o nie od po wied -
nich pa ra me trach, któ re bę dą so bie kiep sko
ra dzić w nie sprzy ja ją cych wa run kach i na ra -
żać za ło gę na nie bez pie czeń stwo? 

Dro gi le śne to w grun cie rze czy uzdat nio -
ny do jaz dy utwar dzo ny te ren, któ ry z cza -
sem, bez na le ży te go utrzy ma nia, wra ca
w po sia da nie pra wo wi te go wła ści cie la. 
Czy nie lep szy był by więc za kup „wszę do -
łazów” – po jaz dów ra dzą cych so bie w trud -
nych wa run kach? Istotnie doskwiera brak
samochodów, któ ry mi moż na bez za sta no -
wie nia wje chać w młod nik czy za ro śla
(Star 266) i któ re dzię ki swo je mu wy po sa-
że niu (np. zwi ja dłu do wę ży) uła twia ją pra cę
stra ża kom. 

Sprzęt do pra cy ręcz nej
Mi mo du żej róż no rod no ści mo bil ne go

sprzę tu ga śni cze go zwal cza nie po ża rów la -
sów jest dziś na dal cięż ką fi zycz ną pra cą dla
ty lu osób, ile jest do stęp nych w da nej chwi li
na da nym ob sza rze. Utrzy ma nie od po wied -
nich na rzę dzi i ma szyn prze zna czo nych
do wal ki z po ża ra mi la sów to obo wią zek
wła ści cie li kom plek sów le śnych o po -
wierzch ni po nad 10 tys. ha, na ogół nad le ś-
nictw i par ków na ro do wych. Pa ra dok sal nie
nie ma ją one – po po wie rze niu usług le ś-
nych fir mom ze wnętrz nym – pra cow ni ków,
któ rych mo gły by za an ga żo wać do dzia ła nia
w ra zie po trze by. 

Do wy po sa że nia baz sprzę tu już od po -
nad 20 lat na le żą głów nie na rzę dzia ręcz ne,
tj. ło pa ty i tłu mi ce, ple ca ko we hy dro net ki
oraz płu gi od po wied nie do pra cy w le sie. Ich
ob słu ga jest pra co chłon na i mę czą ca, an ga -
żu je wie le osób. A mo że war to wy ko rzy stać
przy tych dzia ła niach wy pa lar ki, po zwa la ją -
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ce bez du że go wy sił ku i w krót kim cza sie
two rzyć wy pa lo ne pa sy te re nu przed czo łem
po ża ru, sku tecz nie ha mu ją ce je go roz wój?

Ko mu ni ka cja mię dzy in sty -
tu cjo nal na
Oprócz aspek tów tech nicz nych waż ną

ro lę przy po ża rach la sów od gry wa na wią za -
nie współ pra cy i na bra nie za ufa nia do jed -
no stek za rzą dza ją cych la sa mi, z któ ry mi
pro wa dzi się dzia ła nia ga śni cze. Dzie le nie się
do świad cze nia mi oraz wza jem ne do sko na -
le nie pro ce dur i spo so bów po stę po wa nia
pod czas ćwi czeń te re no wych ma ją cych
na ce lu oce nę, a na stęp nie pla no wa nie
i wdra ża nie no wych roz wią zań po ma ga bu -
do wać re la cje ko le żeń skie. Two rząc ze spo ły
do spraw ochro ny prze ciw po ża ro wej la sów
(lub ze spo ły do ga sze nia po ża rów la su
(ZGPL) [1], skła da ją ce się ze spe cja li stów
z róż nych grup, moż na unik nąć błę dów i po -
chop nych de cy zji. W at mos fe rze za ufa nia
i pro fe sjo na li zmu od po wied nie dzia ła nia są
po dej mo wa ne szyb ko i zde cy do wa nie, co
prze kła da się na mniej szą po wierzch nię spa -
lo nych ob sza rów niż tam, gdzie każ dy wal -
czy w po je dyn kę.

Pożary terenów leśnych moż na szyb ko
i sku tecz nie zwal czyć tyl ko dzię ki spraw nej
ko mu ni ka cji i łącz no ści mię dzy jed nost ka mi
ochro ny prze ciw po ża ro wej a przed sta wi cie -
la mi lub wła ści cie la mi la sów (sta ro sta, nad le -
śni czy), przy wy ko rzy sta niu od po wied nich
pro ce dur i pla nów re ago wa nia na po ża ry la -
sów. Wy ma ga na jest łącz ność przez te le fo ny
ko mór ko we i ra dia. Z tych po wo dów po -
trzeb ne są ak tu al ne li sty bez po śred nich te le -
fo nów kon tak to wych oraz cią głe dą że nie
do zmniej sze nia po wierzch ni miejsc bez za -
się gu sie ci. W Pol sce te kwe stie po win ny zo -
stać po ru szo ne w„Spo so bach po stę po wa nia
na wy pa dek po ża ru la su”, jed nak do ku men -
ty te są opra co wy wa ne je dy nie z nad le śnic -
twa mi i nie za wsze za wie ra ją wszyst ko to, co
gwa ran to wa ło by do brą współ pra cę mię dzy
le śni ka mi a stra ża ka mi [2].

Ufaj, spraw dzaj i prze wi duj
Ko lej nym waż nym ele men tem ochro ny

la sów przed po ża ra mi są wła ści wie prze pro -
wa dzo ne czyn no ści kon tro l no -roz po znaw -

cze przed roz po czę ciem se zo nu po ża ro we -
go (w mar cu lub kwiet niu), ma ją ce na ce lu
oce nę sta nu re ali za cji obo wiąz ków z za kre su
ochro ny prze ciw po ża ro wej, w szcze gól no ści
okre ślo nych w § 38 i § 39 roz po rzą dze nia mi -
ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji
z dnia 7 czerw ca 2010 r. w spra wie ochro ny
prze ciw po ża ro wej bu dyn ków, in nych obiek -
tów bu dow la nych i te re nów (Dz.U. nr 109,
poz. 719 ze zm.). Ten akt praw ny za bra nia
m.in. w od le gło ści mniej szej niż 30 m od skra -
ju to ru ko le jo we go lub dro gi pu blicz nej,
z wy jąt kiem dro gi o na wierzch ni nie utwar -
dzo nej, po zo sta wia nia ga łę zi, chru stu, nie -
okrze sa nych ścię tych drzew i od pa dów
po eks plo ata cyj nych. Jest to istot ne, bio rąc
pod uwa gę sta rze nie się drze wo sta nów
i brak wy ko ny wa nia pa sów prze ciw po ża ro -
wych w są siedz twie dróg pu blicz nych.

Two rze nie ba rier dla fron tu po ża ru, za -
rów no tych na tu ral nych (tj. cie ków wod -
nych, pa sów ro ślin no ści zie lo nej), jak
i urzą dzo nych (sztucz nych), w po sta ci pa sów
prze ciw po ża ro wych roz gra ni cza ją cych du że
kom plek sy le śne, to ko lej ny waż ny ele ment
ochro ny prze ciw po ża ro wej la sów. W ra mach
go spo dar ki le śnej moż li we jest pro wa dze nie
wie lu dzia łań ochron nych (wy ka sza nie, usu -
wa nie od ro stów drzew i krze wów), któ re
ma ją za sad ni czy wpływ na ogra ni cze nie do -
stę pu po ża ru do pa li wa. Ma jąc na wzglę dzie
ostat nie po ża ry w Au stra lii, moż na stwier -
dzić, że ogra ni cza nie do mi ni mum za bie gów
ochron nych na te re nach par ków na ro do -
wych i kra jo bra zo wych, któ re co do za sa dy
ma  na ce lu przy wró ce nie la sów o ce chach
naj bar dziej zbli żo nych do tzw. la su na tu ral -
ne go, mo że wy rzą dzić wię cej szkód niż po -
żyt ku. Jed no cze śnie świa do me za nie cha nie
re ali za cji obo wiąz ków uję tych w pla nach
ochro ny la sów i za dań ochron nych mo że
do pro wa dzić do po wsta nia po ża ru, któ ry
bę dzie się swo bod nie roz wi jał, ogra ni czo ny
je dy nie pro fi lem gle by, ukształ to wa niem 
te re nu oraz wa run ka mi at mos fe rycz ny mi.

Ak cja edu ka cja
Ostat nim ele men tem, od któ re go wła ści -

wie po win no się roz po cząć, z uwa gi na na -
tu rę przy czyn po ża rów la su, jest dzia łal ność
in for ma cyj no -edu ka cyj na. Pre wen cja spo -
łecz na to w PSP wciąż do pie ro roz wi ja ją ca
się dzie dzi na. An ga żu je do pra cy oso by
z róż nych śro do wisk i o róż nych sta no wi -
skach służ bo wych, pa sjo na tów, któ rzy nie -
raz wy ko nu ją swo je zadania po za go dzi na mi
pra cy, prze świad cze ni o zna cze niu od po -

wied nie go wy cho wa nia mło dzie ży. 
Do naj częst szych przy czyn po ża rów la -

sów na le żą pod pa le nia lub nie ostroż ność
osób do ro słych przy po słu gi wa niu się
ogniem otwar tym. Dla te go na le ży sys te ma -
tycz nie i z du żym za an ga żo wa niem pro wa -
dzić dzia ła nia in for ma cyj ne, rów nież przy
udzia le naj bar dziej za in te re so wa nej in sty tu -
cji – La sów Pań stwo wych. Obec nie dzię ki po -
wszech ne mu do stę po wi do in ter ne tu moż-
na ko rzy stać z wie lu na rzę dzi, któ re do nie -
daw na wy ma ga ły ogrom ne go bu dże tu na
re ali za cję kam pa nii spo łecz nych [3].

Jed nym z za uwa żal nych suk ce sów pre -
wen cji spo łecz nej w dzie dzi nie ogra ni cza nia
po ża rów la sów by ła ak cja in for ma cyj na zor -
ga ni zo wa na kil ka lat te mu, pro wa dzo na
wspól nie z Ko ścio łem ka to lic kim, w ra mach
któ rej księ ża wy gła sza li pło mien ne ka za nia
po tę pia ją ce pro ce der wy pa la nia traw, od -
wo łu jąc się do su mie nia pod pa la cza. 

Pod su mo wu jąc, war to za uwa żyć, że za -
pew nie nie wła ści we go po zio mu ochro ny
prze ciw po ża ro wej la sów do ty czy obec nie
głów nie la sów go spo dar czych (na le żą cych
do Skar bu Pań stwa). To one by ły bra ne
pod uwa gę przy two rze niu przed la ty przez
ów cze sne go mi ni stra ochro ny śro do wi ska,
za so bów na tu ral nych i le śnic twa prze pi sów
usta wy o la sach i ak tów wy ko naw czych
do niej, rów nież do ty czą cych ochro ny prze -
ciw po ża ro wej. Po mi nię to nie ste ty ob sza ry
le śne cen ne przy rod ni czo i sta no wią ce dzie -
dzic two na ro do we (par ki na ro do we i kra jo -
bra zo we) oraz la sy nie bę dą ce wła sno ścią
Skar bu Pań stwa, nie wspo mi na jąc o eko sys -
te mach in nych niż le śne, np. Bie brzań skim
Par ku Na ro do wym. Tym spo so bem za rząd -
cy i wła ści cie le tych te re nów mu szą me an -
dro wać w prze pi sach nie ade kwat nych do
spe cy fi ki ich dzia łal no ści i moż li wo ści. 

st. kpt. Artur Kàdziela pełni słu˝b´ 
w Biurze Rozpoznawania Zagro˝eƒ 

Komendy Głównej PSP

Przypisy
[1] Wię cej na ich te mat moż na prze czy tać w ar ty ku le J. Za -
rzyc kie go pt. „Po wia to we ze spo ły do ga sze nia po ża rów la -
su” w PP 5/2015.
[2] Pla ny urzą dze nia la su, uprosz czo ne pla ny urzą dze nia la -
su i pla ny ochro ny par ku na ro do we go uzgad nia ne z ko -
men dan ta mi wo je wódz ki mi są natomiast do ku men ta mi
pla ni stycz ny mi o du żym po zio mie ogól no ści, nie za wsze
obej mu ją cy mi tak szcze gó ło we kwe stie. 
[3] Wspo mnieć na le ży tu o wciąż roz wi ja ją cej się, oma wia -
nej już w PP, plat for mie edu ka cyj nej FirefightersPlus.eu, któ -
ra sta no wi in spi ru ją cy pro jekt z dzie dzi ny pre wen cji spo łe-
cz nej nie tyl ko po ża ro wej.
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ą to jed nak wy da rze nia na ty le od le -
głe w cza sie, że za chwi lę do ro śnie
dru gie po ko le nie ich nie zna ją ce,

a z sze re gów czyn nych stra ża ków odej dą ci,
któ rzy w nich uczest ni czy li. Zda rze nia od le -
głe geo gra ficz nie, jak po ża ry tor fo wisk pod
Mo skwą lub bu szu w Au stra lii, nie ma ją na -
to miast ta kie go od bio ru i nie nio są ze so bą
ta kie go ła dun ku emo cjo nal ne go, jak coś, co
dzie je się tuż za mie dzą. Tak to od le gło ści
w cza sie i w prze strze ni usy pia ją czuj ność.
Nie ste ty, jej bło gi jak sen brak zwy kle koń czy
się twar dym prze bu dze niem w kosz ma rze
na ja wie.

Jed nym z ele men tów zmniej sza ją cych
roz mia ry po ża rów la sów jest od po wied nie
przy go to wa nie te go ob sza ru do po ten cjal -
nych zda rzeń. Ma je prze wi dzieć plan urzą -
dze nia la su w czę ści do ty czą cej ochro ny
prze ciw po ża ro wej (PUL ppoż.).

PUL ppoż., czy li jak so bie 
po ście lesz, tak się wy śpisz
Do ku ment ten spo rzą dza ny jest na

okres 10 lat, więc ra czej nikt nie po ku si się
o je go od na wia nie. Stąd pew nie bie rze się
moż li wość lek ce wa żą ce go trak to wa nia go
przez ko men dy po wia to we/miej skie PSP,
gdyż za spra wą upły wu cza su część z funk -
cjo na riu szy nie jest włą cza na w pro ces
uzgad nia nia pro jek tu PUL ppoż. W do dat ku
zgod nie z § 39 ust. 2 pkt 6 roz po rzą dze nia
MSWiA z dnia 7 czerw ca 2010 r. w spra wie
ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn ków, in -
nych obiek tów bu dow la nych i te re nów 
(Dz.U. nr 109, poz. 719 ze zm.) to na ko men -

dan cie wo je wódz kim PSP spo czy wa obo wią -
zek uzgod nie nia PUL ppoż., więc co nie jest
bez po śred nim za da niem po zio mu po wia to -
we go, mo że być tym ła twiej uni ka ne w sen -
sie do dat ko we go obo wiąz ku. Tym cza sem
w pro ce sie uzgad nia nia PUL ppoż. przed sta -
wi cie le ko men dan tów po wia to wych/miej -
skich PSP udział wziąć po win ni. By naj mniej
nie cho dzi tu o uła twie nie pra cy KW PSP, lecz
o sku tecz ność wła sne go dzia ła nia na wy pa -
dek po ża ru. Bo jak da ny ob szar le śny zo sta -
nie przy go to wa ny do pro wa dze nia dzia łań
ga śni czych, tak da dzą się one pro wa dzić. 

Jak za tem ra dzą so bie w lu bu -
skim, gdzie po ło wa wo je wódz -
twa to las? 
Od ra zu na le ży za zna czyć, że na ścia nie

za chod niej jest o wie le pro ściej niż w resz cie
kra ju. La sy nie pań stwo we w lu bu skiem to ja -
kiś 1% ca ło ści. Te ren woj. lu bu skie go to
na do brą spra wę dwie Re gio nal ne Dy rek cje
La sów Pań stwo wych – w Szcze ci nie i Zie lo -
nej Gó rze. W nie wiel kim za kre sie, bo po oko -
ło 1% po wierzch ni la su, to RDLP w Po zna niu
i Wro cła wiu. 

Ale od po cząt ku.
Pro ces two rze nia pla nu urzą dze nia la su

jest dłu go trwa ły, cza so - i ener go chłon ny. PSP
po win na zo stać do nie go włą czo na jak naj -
szyb ciej po przez za pro sze nie przez nad le śni -
cze go na spo tka nie z wy ko naw cą (au to rem)
do ku men tu przed sta wi cie li po szcze gól nych
ko mend, na te re nie któ rych zlo ka li zo wa ne
jest nad le śnic two, w ce lu wspól ne go wy pra -
co wa nia siat ki do jaz dów po ża ro wych oraz

punk tów czer pa nia wo dy. To ty le i aż ty le, bo
tak na praw dę tyl ko na te dwa aspek ty PSP
mo że mieć de cy du ją cy wpływ i one de cy du -
ją  o szyb ko ści wej ścia jed no stek ochro ny
prze ciw po ża ro wej do dzia łań ga śni czych,
czy li ich sku tecz no ści. 

W tym mo men cie na le ży za dać so bie na -
stę pu ją ce py ta nia:

1. Jak po strze gać las w kon tek ście za pew -
nie nia ochro ny prze ciw po ża ro wej?

2. Ja ką ro lę od gry wa ją punk ty czer pa nia
wo dy? 

3. Po co są do jaz dy po ża ro we w le sie?

Ad. 1. Las (pra wie) jak bu dy nek
Las – w ro zu mie niu nad le śnic twa – na le -

ży trak to wać jak każ dy in ny za kład, ty le tyl -
ko, że znacz nie więk szy. A sko ro jest to
za kład, to za ochro nę prze ciw po ża ro wą od -
po wia da w tym przy pad ku nad le śni czy. Po -
nie kąd jest to oczy wi ste, lecz sta wia PSP
w in nym po ło że niu, niż na pierw szy rzut oka
się wy da je. Na sze wska za nie, gdzie na le ży za -
pew nić do jazd po ża ro wy czy punkt czer pa -
nia wo dy, nie jest w tym mo men cie „wy my -
słem” tyl ko re al ną po mo cą nad le śni cze mu
w przy go to wa niu je go za kła du pra cy do pro -
wa dze nia dzia łań ga śni czych. To ro lą nad le -
śni cze go jest za pew nie nie ta kich roz wią zań
in fra struk tu ral nych, by w ra zie po ża ru umoż -
li wić jak naj szyb sze do tar cie stra ży po żar nej
na miej sce zda rze nia oraz zmak sy ma li zo wać
moż li wo ści za opa trze nia w wo dę do ce lów
prze ciw po ża ro wych. Praw da jest w tym mo -
men cie bru tal na – im go rzej przy go to wa ny
ob szar le śny, tym więk sze po ten cjal ne stra ty.
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ROZPOZNAWANIE
ZAGROŻEŃ

LE SZEK FI JAŁ KOW SKI
EL˚ BIE TA GEN DEK O „pla no wa niu” 

po ̋ a rów w la sach
Rok 1992 może nam się kojarzyć się ze srebrnym medalem piłkarskiej

reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie albo z otwarciem
pierwszej w Polsce restauracji McDonald’s. Strażacy i leśnicy pamiętają go

z innych powodów: 6000 ha Puszczy Noteckiej oraz 9000 ha w okolicy lasów
Kuźni Raciborskiej. Chodzi o powierzchnie spalone.
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W przy pad ku za kła du prze my sło we go jest to
oczy wi ste, czas, by na ob sza ry le śne spoj rzeć
dokładnie w ten sam spo sób.

Ad. 2. Wo da, wo da, wo da…
Punk ty czer pa nia wo dy (po mi ja jąc de fi ni -

cję nor mo wą) to ogól nie uj mu jąc źró dło wo -
dy do ce lów prze ciw po ża ro wych, ale czy
na pew no? W po przed niej „In struk cji ochro -
ny prze ciw po ża ro wej la su” (in struk cja)
uwzględ nio no pe wien aspekt pro wa dze nia
dzia łań ga śni czych, lecz po trak to wa no go
zbyt sze ro ko, co zna la zło zno wu od bi cie
w ak tu al nie obo wią zu ją cej in struk cji. Cho dzi
o moż li wość po bo ru wo dy przez wię cej niż
je den po jazd jed no cze śnie. Zgod nie z prze -
pi sa mi moż li we jest opar cie kom plek su
30 000 ha la su na uję ciu wo dy je dy nie na ro -
wach – o ile speł nia ją oczy wi ście ca ło rocz nie
pa ra metr prze pły wu, i to jesz cze w oko li cach
most ków, nie ko niecz nie o wy ma ga nej no -
śno ści. Ta kie roz wią za nie da moż li wość po -
bo ru wo dy jed no cze śnie tyl ko jed ne mu
po jaz do wi, a co w ra zie ko niecz no ści tan ko -
wa nia więk szej licz by po jaz dów? Otóż w po -
przed niej in struk cji wska za no na po trze bę
za pew nie nia wy star cza ją cej licz by miej sca
na ma new ro wa nie i tan ko wa nie trzech po -
jaz dów. Z te go wy mo gu w obec nie obo wią -
zu ją cej in struk cji już zre zy gno wa no. Ale czy
słusz nie? 

Ad. 3 … i że by by ło wszyst kim po dro dze
Do jaz dy po ża ro we – le śne od po wied ni ki

dróg po ża ro wych. To one, w po łą cze niu
z PCW, sta no wią o być al bo nie być stra ża ków
w le sie. W przy pad ku do jaz dów po ża ro wych
ście ra się kil ka fi lo zo fii wca le się wza jem nie
nie wy klu cza ją cych, lecz cza sa mi funk cjo nu -
ją cych obok sie bie.

Z jed nej stro ny są po trzeb ne go spo dar ce
le śnej, do za pew nie nia spraw ne go trans por -
tu drew na. Za tem do miejsc, gdzie po trze ba,
dro gi le śne po wsta ją ła two. Je śli jed nak do -
jaz dy po ża ro we nie po kry wa ją się z wy ma -
ga nia mi go spo dar ki le śnej, wy stę pu ją opo ry
przed ich wy ko ny wa niem lub utrzy ma niem.
Z dru giej stro ny PSP po win na dą żyć do po -
kry cia ob sza ru le śne go praw dzi wą sie cią
dróg po ża ro wych za pew nia ją cych spraw ne
po ru sza nie się po le sie, szyb kie do tar cie
na miej sce po ża ru, bez pro ble mo we do tar cie
do punk tów czer pa nia wo dy oraz, co nie ba -
ga tel ne, gwa ran to wa ną moż li wość uciecz ki
w sy tu acji ta kie go roz wo ju po ża ru, któ ry
ode tnie dro gę z kie run ku, z któ re go si ły
i środ ki ga śni cze do tar ły na miej sce. 

Jest jesz cze trze cia si ła w tym ukła dzie,
pró bu ją ca po go dzić dwa ży wio ły. To wy ko -
naw cy PUL ppoż., któ rzy chcą za pew nić 
wy ma ga ne po kry cie sie cią do jaz dów po ża -
ro wych przy mi ni mal nych na kła dach z tym
zwią za nych. Ma to kon se kwen cje te go ro -
dza ju, że za miast sie ci do jaz dów po ża ro wych
jest ich imi ta cja. Coś na wzór me bli do sa mo -
dziel ne go mon ta żu, gdzie za po mnia no do -
dać koł ków łą czą cych. Ni by wszyst ko jest –
ścian ki, drzwicz ki, pół ki, na wet drą żek na
wie sza ki, ale do wło że nia ubrań do sza fy jesz -
cze da le ka dro ga. 

Bar dzo istot na jest rów nież na eta pie czy -
nie nia pierw szych usta leń pró ba ujed no li-
ce nia nu me ra cji do jaz dów po ża ro wych prze -
cho dzą cych z te re nu jed ne go nad le śnic twa
na dru gi. Przy czym naj pierw do brze by ło by
wie dzieć, jak kształ tu je się sy tu acja w są sied -
nich nad le śnic twach, tj. w ja ki spo sób prze -
bie ga ją na ich te re nie do jaz dy po ża ro we,
a i przy oka zji rów nież, gdzie są roz miesz czo -
ne punk ty czer pa nia wo dy. Cza sa mi nie ste ty
do jaz dy po ża ro we koń czą się na gra ni cy
nad le śnic twa. I je że li w naj bliż szym cza sie
w tym dru gim nad le śnic twie po dej mo wa ny
bę dzie trud spo rzą dze nia PUL ppoż., to ist -
nie je re al na szan sa na spię cie do jaz dów. Lecz
gdy wie dzy ta kiej nie ma (np. jest to gra ni ca
RDLP po kry wa ją ca się z gra ni cą ad mi ni stra -
cyj ną wo je wódz twa) lub prze su nię cie cza so -
we po mię dzy przy go towy wa ny mi PUL ppoż.
są znacz ne, to za da nie spię cia do jaz dów mo -
że być nie wy ko nal ne. War to jed nak po ku sić
się o pró bę ujed no li ce nia nu me ra cji tych do -
jaz dów, któ re prze ci na ją dwa nad le śnic twa.
Nie jest to ła twe, co nie zna czy, że nie wy ko -
nal ne, przy tym w przy pad ku du żych kom -
plek sów le śnych wręcz ko niecz ne.

Te raz czas na bru tal ną praw dę nu mer
dwa. Jak ko men dy po wia to we/miej skie PSP
przy ło żą się do osta tecz ne go za ry su do jaz -
dów po ża ro wych oraz sie ci punk tów czer pa -
nia wo dy, tak w przy szło ści bę dą pro wa dzi ły
dzia ła nia ga śni cze w te re nie. Z po zio mu ko -
men dy wo je wódz kiej moż na zwe ry fi ko wać
za pro po no wa ne roz wią za nia, uzu peł nić je,
a na wet w szcze gól nych przy pad kach spraw -
dzić w te re nie, lecz nie za stą pi to wie dzy
i moż li wo ści ope ra cyj nych lu dzi z pierw szej
li nii. Usta le nia w tym za kre sie czy nio ne są
pod czas spo tka nia, o któ rym wspo mnia no
na wstę pie. W ich ra mach spo rzą dza na jest
no tat ka, któ rą przy go to wu ją cy PUL ppoż.
po wi nien prze słać ra zem z pro jek tem do za -
opi nio wa nia. No tat ka ta jest o ty le po moc na,
że po zwa la spraw dzić w pierw szej ko lej no -

ści, czy za war to w opra co wa niu pro po no wa -
ne zmia ny. 

Co w PUL-u pisz czy
Co do za war to ści sa me go PUL ppoż., to

bez względ nie wy ma ga ne jest, aby po ja wi ło
się w nim, co oczy wi ste:

1. Za li cze nie nad le śnic twa do ka te go rii
za gro że nia po ża ro we go, co de ter mi nu je dal -
sze wy ma ga nia.

2. Ana li za przy pusz czal ne go okre su swo -
bod ne go roz wo ju po ża ru z uwzględ nie niem
kon kret ne go przy kła du, tj. okre śle nia od dzia -
łu i wy dzie le nia oraz lo ka li za cji naj bliż szych
jed no stek ochro ny ppoż. wraz z ich moż li wo -
ścia mi przy stą pie nia do pro wa dze nia dzia łań
ga śni czych.

3. Spo so by pro wa dze nia ob ser wa cji te re -
nu nad le śnic twa.

4. Wy kaz punk tów czer pa nia wo dy wraz
z ich cha rak te ry sty ką (okre śle niem zdol no ści
po jem no ści/wy dat ku/cie ku etc.).

5. Wy kaz do jaz dów po ża ro wych.
6. Uza sad nie nie bra ku po kry cia ob sza rów

le śnych sto sow ny mi bu fo ra mi od PCW i do -
jaz dów po ża ro wych.

7. Wska za nie miej sca wy stę po wa nia pa -
sów prze ciw po ża ro wych przy czyn nych li -
niach ko le jo wych – oczy wi ście czyn nych
na dzień spo rzą dza nia PUL ppoż. (po kło sie
kon tro li NIK) oraz pa sów ty pu D.

8. Za łącz ni ki ma po we – naj le piej ma py
prze glą do we w ska li 1: 25 000 (dla każ de go
ob rę bu) z uwzględ nie niem naj bliż szej in fra -
struk tu ry ochro ny ppoż. la su w są sied nich
nad le śnic twach (do jaz dy po ża ro we oraz
punk ty czer pa nia wo dy).

I na ko niec uwa gi czy sto prak tycz ne.
Po pierw sze: w sy tu acji ko niecz no ści uzgod -
nie nia PUL ppoż. przez dwóch ko men dan tów
wo je wódz kich PSP wia do mo, że któ ryś bę -
dzie to czy nił pierw szy, lecz wska za ne by by -
ło, by do ku men ta cja po zo sta ją ca w ko men-
dzie mia ła uzgod nie nia z oby dwo ma ko men -
dan ta mi. A po dru gie: do brze jest, gdy na ma -
pie znaj du je się od ra zu przy go to wa ne
miej sce na pod pis ko men dan ta wraz z for -
muł ką „uzgod nio no z ko men dan tem wo je -
wódz kim PSP, miej sce, da ta”.

bryg. Leszek Fijałkowski jest zast´pcà
naczelnika Wydziału

Kontrolno-Rozpoznawczego KW PSP
w Gorzowie Wielkopolskim; sekc. El˝bieta

Gendek pełni słu˝b´ w tym wydziale

konsultacja st. bryg. Paweł Rochala
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o tar cie do miej sca zda rze nia jest jed nym z pod sta wo wych
ele men tów każ dych dzia łań ra tow ni czych i ga śni czych.
Skła da się na nie  za rów no do jaz d pod wska za ny ad res, jak

i pro ce s do star cza nia sił i środ ków ra tow ni czych tam, gdzie są w da -
nej chwi li po trzeb ne. To wła śnie wte dy stra ża cy na po ty ka ją prze -
szko dy w po sta ci krat, bram, drzwi, zam ków i ry gli, opóź nia ją cych
ich do tar cie, a cza sa mi wręcz wy mu sza ją cych zna le zie nie al ter na -
tyw nych dróg do stę pu. W swo im pierw szym ar ty ku le po świę co nym
tym za gad nie niom, pt. „Z czym do drzwi?” („Prze gląd Po żar ni czy” 
nr 9/2014), oma wia łem spo so by i sprzęt po trzeb ny do po ko na nia -
tych utrud nień. 

Te raz chciał bym po świę cić nie co miej sca pro ble mo wi for so wa -
nia naj bar dziej po pu lar nych za bez pie czeń sto so wa nych w drzwiach 
– zam ków z wkładkami bę ben ko wymi. W pierw szej czę ści ar ty ku łu
omó wię ich bu do wę i za sa dę dzia ła nia, a tak że przed sta wię naj po -
pu lar niej szą me to dę obej ścia tych za bez pie czeń. W ko lej nej za pre -
zen tu ję in ne tech ni ki, któ re war to po znać oraz pro ble my, z któ ry mi
mo że my się ze tknąć, na po ty ka jąc wkład ki an tyw ła ma nio we.

Bu do wa i ro dza je wkła dek
Wkład ka bę ben ko wa (pa ten to wa, eu ro cy lin der) to ro dzaj me cha -

ni zmu łą czą ce go pra cę klu cza i ry gla, a słu żą ce go po wszech nie
do za bez pie cze nia drzwi we wnętrz nych, ze wnętrz nych, ro let ga ra -
żo wych, krat na klat kach scho do wych, fur tek, bram i in nych. Jej 
po wszech ne za sto so wa nie wy ni ka ze sto sun ko wo ni skiej ce ny
i kom pa ty bil no ści z zam ka mi wpusz cza ny mi (czy li mon to wa ny mi
we wnątrz drzwi w for mie me ta lo wej ka se ty z otwo rem na wkład kę)
oraz in ny mi me cha ni zma mi (np. bra ma mi ga ra żo wy mi i furt ka mi).
Moż na je ła two wy mie nić lub prze kła dać z jed nych drzwi do dru -
gich, bez kosz tow nej i pra co chłon nej wy mia ny ca łe go me cha ni zmu.
Jest to szcze gól nie waż ne w przy pad ku drzwi an tyw ła ma nio wych,
któ re są wy po sa żo ne w ze spół su wa ków i prze kład ni wy su wa ją cych
do dat ko we ry gle z każ dej stro ny ra my. Ża den wła my wacz nie spró -
bu je też for so wać ta kich drzwi, wy ry wa jąc ca łość z fu try ny. Ra czej
sku pi swo je dzia ła nia na wkład ce, któ ra sta no wi naj słab sze ogni wo
me cha ni zmu. Po jej usu nię ciu wy star czy zwy kły gruby klucz sta re -
go ty pu lub pła ski śru bo kręt do roz bro je nia ca łe go za bez pie cze nia
i do sta nia się do środ ka. 

Ty po we wkład ki bę ben ko we (rys. 1) zbu do wa ne są z:
� me ta lo we go kor pu su – w któ rym wy drą żo ne są po przecz ne
otwo ry na cy lin der (lub cy lin dry) i otwo ry pio no we na za staw ki;
� cy lin dra (bę ben ka) – okrą głe go blo ku me ta lu wy drą żo ne go tak,
by pa so wa ła do nie go od po wied nia ma try ca klu cza (tzw. klucz su ro -
wy, jesz cze bez oszli fo wa nych na cięć do pa so wa nych do za sta wek);

� ze spo łu sprę ży nek i za sta wek (pi nów, bol ców, za pa dek) – któ -
re po ru sza ją się w pio no wych kolumnach wy drą żo nych w kor pu sie
i cy lin drze; ich dłu gość do pa so wa na jest tak, by wpro wa dze nie
do cy lin dra klu cza o od po wied nim wzo rze usta wi ło kra wę dzie za -
sta wek w jed nej li nii i umoż li wi ło ob rót cy lin dra;
� za bie ra ka – czy li ob ro to we go ry gla (za bie rak pal co wy), któ ry uru -
cha mia me cha nizm zam ka w drzwiach; ja ko al ter na ty wę sto su je się
za bie rak zę bat ko wy (zę bat kę), któ ry peł ni po dob ną funk cję, ale pa su -
je do in ne go ty pu zam ka wpusz cza ne go (in ny otwór w ka se cie – fot. 2);
� sprzę gła – po łą czo nych dwóch me ta lo wych łącz ni ków po zwa -
la ją cych na po ru sza nie za bie ra kiem za po mo cą klu cza, nie za leż nie

CZERWIEC 2020 /42

TECHNIKA

Na pod bMA REK WY RO Z¢B SKI

W działaniach ratowniczych forsowanie zamków jest codziennością i chociaż
wydaje się, że większość strażaków preferuje tu rozwiązania siłowe, warto

rozszerzyć swój wachlarz możliwości i umiejętności o inne sposoby.

D

Rys. 1. Budowa i mocowanie wkładki bębenkowej w zamku drzwi. Wkładka częściowo
nacięta w celu prezentacji zastawek wewnątrz cylindra
Rys. 2. Schemat działania wkładki bębenkowej. Po włożeniu zgodnego klucza zastawki
ustawiają się na tzw. linii podziału, co umożliwia obrót cylindra i zabieraka.
Wprowadzenie niewłaściwego klucza powoduje, że zastawki blokują obrót cylindra
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z któ rej stro ny wkład ki wło ży my klucz; ist nie je rów nież tzw. sprzę -
gło bez piecz ne, któ re umoż li wia otwar cie zam ka, na wet gdy z dru -
giej stro ny zo stał do nie go wło żo ny klucz;
� klu cza – ka wał ka me ta lu, któ ry wpra wia w ruch ca ły me cha nizm
zam ka; je dy nie klucz od po wied nio przy cię ty (czy li o od po wied niej
ma try cy) mo że zo stać wsu nię ty w cy lin der, któ ry ob ró ci się tyl ko
wte dy, gdy klucz bę dzie miał row ki na cię te zgod nie z uło że niem za -
sta wek we wkład ce (czy li we dług od po wied nie go wzo ru).

Ge ne ral nie istnieje po dział na wkład ki: jed no stron ne (np. ga ra -
żo we – z jed nym cy lin drem, otwie ra ne tyl ko z jed nej stro ny, a za śle -
pio ne z dru giej) i dwu stron ne (z dwo ma cy lin dra mi, w któ rych
moż na wło żyć klucz z obu stron). Te dru gie dzie li my rów nież na sy -
me trycz ne (rów nej dłu go ści po obu stro nach) i nie sy me trycz ne
(o róż nej dłu go ści). Spo ty ka my tak że wkład ki z gał ką za miast otwo -
ru na klucz z jed nej stro ny. Punk tem cha rak te ry stycz nym wkład ki
jest gwin to wa ny otwór znaj du ją cy się pod za bie ra kiem, a prze -
znaczo ny na po przecz nie mon to wa ną śru bę mo cu ją cą wkład kę
w zam ku wpusz cza nym. Wzglę dem niej okre śla się dłu gość 
wkła dek, któ ra ma bar dzo du że zna cze nie w kon tek ście ich bez pie -
czeń stwa (zo sta nie to omó wio ne w dal szej czę ści).

Za sa da dzia ła nia me cha ni zmu wkład ki opie ra się na sa mo czyn -
nym blo ko wa niu ru chu cy lin dra przez za staw ki wy py cha ne na
sprę ży nach. Wsu nię cie wła ści we go klu cza spra wia, że za staw ki do -
pa so wu ją się do nie go, two rząc li nię wzdłuż kra wę dzi cy lin dra
(rys. 2). Po zwa la to na je go prze krę ce nie i ob rót za bie ra ka. Ten z ko -
lei po ru sza me cha nizm w zam ku drzwi, otwie ra jąc je lub za my ka jąc.
Za sad ni czo każ da wkład ka ma tyl ko je den wzór klu cza, któ ry do niej
pa su je. Ist nie ją jed nak roz wią za nia ty pu „ma ster” – jed ne go klu cza,
któ ry pa su je do wszyst kich wkła dek, mi mo że każ da z nich na dal ma
in dy wi du al ny wzór klu cza. Umoż li wia to za sto so wa nie do dat ko wej
za staw ki w ko lum nie wkład ki (tzw. za sta wek dzie lą cych), dzię ki te -
mu usta wie nie ich w li nii i od blo ko wa nie cy lin dra jest moż li we nie
tyl ko w jed nej kom bi na cji klucz – za staw ki, ale w dwóch (lub wię -
cej, gdy za sta wek w ko lum nie za sto su je się wię cej).

Ana lo gicz ny me cha nizm dzia ła rów nież w zam kach do dat ko -
wych – cy lin drycz nych (czy li ma łych zam kach wpusz cza nych bez -
po śred nio w drzwi, ale bez me cha ni zmu za trza sko we go i klam ki),
a tak że w zam kach na wierzch nio wych (mon to wa nych na po szy ciu
drzwi od we wnętrz nej stro ny). W nich rów nież za sto so wa ny jest cy -
lin der, ty le że za koń czo ny pła skim ka wał kiem me ta lu, któ ry po ru sza
wła ści wy mi me cha ni zma mi zam ka (fot. 1).

Dzia ła nia in wa zyj ne – przy go to wa nie
Naj prost szy spo sób na otwar cie drzwi sta no wi oczy wi ście zdo -

by cie klu cza do zam ka. Je śli nie jest to moż li we, mo że my za sto so -
wać sze reg tech nik słu żą cych do wy wa że nia drzwi – z mniej szym
lub więk szym skut kiem nisz czą cym. Z uwa gi na wspo mnia ną po pu -
lar ność wkła dek bę ben ko wych w wie lu przy pad kach mo że my jed -
nak ogra ni czyć znisz cze nia tyl ko do niej sa mej, po zo sta wia jąc drzwi
nie na ru szo ne. Za pre zen to wa ne ni żej me to dy sto so wa ne są na co
dzień przez ślu sa rzy, ale rów nież przez wła my wa czy. Róż ni cą mię -

dzy ni mi są nie tyl ko mo ty wy dzia ła nia, ale rów nież po ziom ha ła su
i znisz czeń, na któ ry mo gą so bie po zwo lić. Służ by ra tow ni cze ma ją
z ko lei tę prze wa gę, że w swo ich dzia ła niach mo gą sto so wać wszel -
kie me to dy nisz czą ce, łącz nie z wy ko rzy sta niem wier ta rek uda ro -
wych i mło tów. Po nad to, je śli da ne tech ni ki za wio dą, mo gą spró -
bo wać tra dy cyj nych me tod for so wa nia drzwi – za po mo cą wy wa -
żar ki, pi ły spa li no wej czy mło ta i ho oli ga na. W sy tu acjach, w któ rych
moż li we jest za sto so wa nie „zło dziej skich sztu czek”, mo że my otwo -
rzyć drzwi bły ska wicz nie, na wet w cią gu kil ku na stu se kund (!) i pod -
jąć dzia ła nia we wnątrz.

Przy stą pie nie do dzia łań na le ży jak za wsze po prze dzić roz po zna -
niem i upew nić się, że drzwi są za mknię te na in te re su ją cy nas za mek
bę ben ko wy (fot. 3). Pre zen to wa ne tech ni ki nie ko niecz nie znaj dą za -
sto so wa nie w przy pad ku zam ków in nych ty pów. Za ry glo wa nie drzwi
spraw dza my, na ci ska jąc na klam kę (!) i na pie ra jąc w róż nych czę ściach
drzwi przy sa mej fu try nie (u gó ry, u do łu, po środ ku, moż na też po słu -
żyć się ło mem). Dzię ki te mu mo że my oce nić, któ re z zam ków ry glu ją
drzwi (nie uda się to przy drzwiach an tyw ła ma nio wych, w któ rych ry -
gle znaj du ją się na ca łym ob wo dzie). Po dej mo wa nie dzia łań na otwar -
tym zam ku jest przede wszyst kim stra tą cza su, ale pa mię taj my i o tym,
że po zo sta wio ny je den spraw ny za mek mo że po słu żyć póź niej po li -
cji do za bez pie cze nia obiek tu po na szych dzia ła niach. 

Ko lej nym in te re su ją cym nas czyn ni kiem jest do stęp do wkład ki.
Je śli przy mon ta żu zo sta ła źle do bra na do sze ro ko ści drzwi, bę dzie
wy sta wa ła po za ich ob rys al bo ma sko wa nie (szyld). Za wo do wi ślu -
sa rze prze strze ga ją, że wkład ka wy sta ją ca o 3 mm jest bar dzo ła -
twym ce lem dla zło dzie ja. Je śli wy sta je jesz cze wię cej, to nie
po trze ba na wet żad nych spe cjal nych na rzę dzi (wy star czy klucz fran -
cu ski). Je śli jed nak bę be nek za mon to wa ny jest na rów no z szyl dem,
na le ży go usu nąć (por. fot. 4). Okrą głe szyl dy moż na wy krę cić rę ko -
ma i od sło nić ich mo co wa nie. Nie uważ ni mon te rzy po tra fią za mon -
to wać szyld nie wła ści wie, po zosta wia jąc łeb ki śrub po ze wnętrz nej
stro nie drzwi, a za ślep ki po we wnętrz nej. Ma sko wa nie moż na wte -
dy zdjąć po od krę ce niu mo co wań. Je śli jed nak zo sta ły za mon to wa -
ne pra wi dło wo, nie oce nio ny oka zu je się ho oli gan z koń ców ką
do wy wa ża nia drzwi. Na le ży wte dy usta wić je go wi deł ki pod ma -
sko wa niem i ude rzać w ho oli ga na mło tem od do łu. W ten spo sób
je ste śmy w sta nie pod wa żyć szyld i zła mać mo cu ją ce go śru by. Tym
sa mym uzy sku je my peł ny do stęp do wkład ki. Moż na to rów nież sto -
so wać do na kła dek an tyw ła ma nio wych (ma sku ją cych do stęp
do wkła dek – fot. 4), na le ży jed nak li czyć się ze znacz ny mi znisz cze -
nia mi z uwa gi na za sto so wa nie sta lo wych na kła dek i wzmoc nio ną
wy trzy ma łość śrub mo cu ją cych. 

Po usu nię ciu szyl du do wia du je my się jesz cze jed nej waż nej rze -
czy: czy ma my do czy nie nia z wkład ką z za bie ra kiem pal co wym, czy
z zę bat ką. Po wie nam o tym pro fil wy cię ty w zam ku wpusz cza nym
(fot. 2 i fot. 8). Za sad ni czo nie zmie nia to dal szych tech nik pra cy, a je -
dy nie mo dy fi ku je na rzę dzie, któ re go uży je my ja ko ostat nie go. 

Po zdo by ciu po trzeb nych in for ma cji o zam ku mo że my wy brać
na rzę dzia pra cy i tech ni kę otwar cia. Dalej wy mie nio no część na rzę -
dzi, któ rych mo że my użyć do otwie ra nia zam ków bę ben ko wych. Za -

ój zam ków! (cz. 1)
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TECHNIKA

1. Me cha nizm zam ka na wierzch nio we go. Gór na część
zam ka jest mon to wa na od środ ka po miesz cze nia bez -
po śred nio na drzwi. Z ze wnątrz wi dać je dy nie wkład kę
cy lin drycz ną za koń czo ną pła skim ka wał kiem me ta lu
ob ra ca ją cym me cha nizm zam ka (na do le w kół ku) 
i po ru sza ją cym ry gle
2. Ka se ta zam ka wpusz cza ne go prze zna czo ne go
na wkład kę wy po sa żo ną w zę bat kę. W otwo rze wi docz -
ne są we wnętrz ne zę bat ki me cha ni zmu zam ka. Po ru -
sza nie ni mi po wo du je od ry glo wa nie drzwi 
3. Przy kła do wy za mek ze źle za mo co wa ny mi za bez pie -
cze nia mi. Wy star czy od krę cić śru by, by zdjąć ma sko wa -
nie i uzy skać lep szy do stęp do wkład ki
4. Drzwi po wy rwa niu okrą głe go szyl du ho oli ga nem
i usu nię ciu wkład ki za je go po mo cą
5. Tech ni ka pra cy ła ma kiem wy ma ga moc ne go po je -
dyn cze go szarp nię cia wkład ką. Nie pew ne ru chy ła ma -
kiem mo gą spo wo do wać wy ro bie nie się kra wę dzi
wkład ki i ze śli zgi wa nie się na rzę dzia
6. Tech ni ka zry wa nia/ukrę ca nia wkład ki za po mo cą wi -
de łek ho oli ga na. Aby ze rwać wkład kę, na le ży wy ko nać
ener gicz ny ruch ob ro to wy na rzę dziem
7. W przy pad ku znacz nie wy sta ją cych wkła dek moż -
na za sto so wać na wet klucz fran cu ski. Na zdję ciu pre zen -
to wa ne jest ukrę ca nie wkład ki (jak z ho oli ga nem),
moż na rów nież chwy cić wkład kę po przecz nie i wy ko nać
szarp nię cie bocz ne (jak z ła ma kiem)
8. Wi dok otwo ru po ze rwa niu wkład ki (brak ma sko wa -
nia). Wi docz ne sprzę gło i za bie rak pal co wy. Na le ży usu -
nąć oba ele men ty i wy pchnąć dru gą cześć wkład ki
do po miesz cze nia, a na stęp nie wy ko rzy stać do otwar -
cia drzwi klucz uni wer sal ny
9. Klucz uni wer sal ny w zam ku imi tu je me cha nizm
wkład ki
10. Róż ne wkład ki i ich czę ści skła do we
11. Na rzę dzia pra cy: ho oli gan, prze ci nar ka tar czo wa,
wkrę tar ko -wier tar ka, klucz fran cu ski, ze staw do wy ry -
wa nia wkła dek, ła mak i drob ne na rzę dzia po moc ni cze
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sad ni czo wy róż nia my kil ka tech nik nisz czą cych, przy któ rych znaj -
du ją one za sto so wa nie: ła ma nie, wier ce nie, wy ry wa nie i uci na nie.

Ła ma nie wkła dek
Zła ma nie wkład ki jest naj szyb szym i naj sku tecz niej szym spo so -

bem na sfor so wa nie zam ka. Sto su je my go za wsze, gdy ma my do -
stęp do wkład ki. A oto sprzęt ła mią cy:
� Ła mak do cy lin drów (zgnia tacz) – pod sta wo we na rzę dzie
do pra cy z wkład ka mi. Za je go po mo cą moż na otwo rzyć 90% drzwi
z zam kiem bę ben ko wym. Ma bar dzo pro stą kon struk cję: zbu do wa -
ny jest z me ta lo wej rę ko je ści oraz koń ców ki (na kład ki) z otwo rem
wy pro- fi lo wa nym do wkła dek. Tech ni ka pra cy po le ga na wsu nię ciu
wy sta ją cej wkład ki w otwór i ener gicz nym, po przecz nym szarp nię -
ciu na rzę dziem, któ re spo wo du je zła ma nie jej w po ło wie (fot. 5). 

Ła ma ki o wyż szej kla sie ma ją prze dłuż ki do rę ko je ści oraz na kład -
kę zło żo ną z me ta lo wych szczęk po łą czo nych do dat ko wo śru bą. Jej
skrę ce nie za po mo cą klu cza im bu so we go po wo du je za ci śnię cie
szczęk na wkład ce i wzmoc nie nie po łą cze nia. Pro fe sjo nal ni pro du -
cen ci ak ce so riów ślu sar skich za chwa la ją, że do sku tecz ne go uży cia
tej kla sy na rzę dzi wy star czy, gdy wkład ka wy sta je za le d wie 2 mm
po za drzwi lub ob rys szyl du! Bar dzo waż ne jest wte dy, aby pierw -
sze szarp nię cie by ło sku tecz ne, bo nie umie jęt ne ko rzy sta nie z ła ma -
ka mo że wy ro bić kra wę dzie wkład ki i przy ko lej nej pró bie bę dzie
wy śli zgi wa ła się z na rzę dzia.
� Ho oli gan (hal li gan) – przy ja ciel każ de go stra ża ka, kla sycz ne,
wszech stron ne na rzę dzie ra tow ni cze, słu żą ce m.in. do wy wa ża nia
drzwi. W przy pad ku wkła dek bę ben ko wych moż na nim usu nąć ma -
sko wa nie z drzwi, ale rów nież zła mać wy sta ją cą wkład kę. W tym 
ce lu na le ży uło żyć ho oli ga na pio no wo wzdłuż drzwi i wło żyć wy sta -
ją cą wkład kę mię dzy wi deł ki (aby osią gnąć lep szy ścisk, moż na do -
bić od do łu mło tem – fot. 6). Ener gicz ny ruch ob ro to wy w bok
ukrę ca wkład kę i ła mie ją na dwie czę ści. 

Za le tą tej tech ni ki jest szyb kość i fakt, że nie po trze ba no sić ko -
lej ne go na rzę dzia. Pro ble ma tycz ne mo że być uży cie tej me to dy, gdy
wkład ka wy sta je tyl ko kil ka mi li me trów. Moż na jed nak obejść ten
pro blem: usta wia my ho oli ga na pod ką tem, tak by ude rza jąc mło -
tem, jed no cze śnie wbić się w po szy cie drzwi i zła pać wkład kę głę -
biej mię dzy wi deł ki.
� Klucz na staw ny – po spo li ty klucz fran cu ski, do za sto so wa nia,
gdy wkład ka znacz nie wy sta je po za ob rys drzwi. Za ci śnię cie klu cza
i szarp nię cie nim w bok da je ten sam efekt, co przy  po przed nich 
na rzę dziach. Aby jed nak sko rzy stać z tej opcji, wkład ka mu si znacz -
nie wy sta wać po za ob rys drzwi lub szyld. Szarp nię cie mo że być 
po przecz ne, jak w przy pad ku ła ma ka, lub ob ro to we, jak w przy pad -
ku ho oli ga na, na le ży tyl ko od po wied nio chwy cić wkład kę (patrz
fot. 7).

Po wyż sze tech ni ki spo wo du ją zła ma nie wkład ki na dwie czę ści
w miej scu, w któ rym ma ona naj słab szą kon struk cję (patrz rys. 1 – naj -
słab sze ogni wo). Eli mi nu je my wpraw dzie je dy nie po ło wę wkład ki
(od stro ny ze wnętrz nej drzwi), ale uzy sku je my do stęp do za bie ra ka
(por. fot. 2 i fot. 8). Na stęp nym dzia ła niem jest usu nię cie sprzę gła i za -
bie ra ka za po mo cą wą skich szczy piec lub śru bo krę ta oraz wbi cie dru -
giej czę ści wkład ki do środ ka po miesz cze nia. Dzię ki te mu do otwo ru
po wkład ce mo że my wpro wa dzić klucz uni wer sal ny (fot. 9) i otwo rzyć
nim drzwi. Klucz ta ki za stę pu je nam za bie rak – wy star czy nim ob ró -
cić, by uru cho mić me cha nizm zam ka. In ną me to dą (dla nie cier pli -
wych) jest za sto so wa nie szczy piec lub śru bo krę ta do ma ni pu lo wa nia
za bie ra kiem, któ ry po zo stał w zam ku – je go ob rót rów nież spo wo du -
je otwar cie zam ka. Sa mo dziel nie zro bio ny klucz uni wer sal ny moż -
na skon stru ować ze sta rej wkład ki, mo cu jąc zde mon to wa ny za bie rak
na koń cu wy ję te go cy lin dra. Moż na rów nież za sto so wać zwy kły gruby
klucz (sta re go ty pu), któ ry imi tu je bo lec w za bie ra ku.

Gdy wkład ka ma za bie rak zę bat ko wy, sy tu acja nie znacz nie się
kom pli ku je. Po dob nie jak wcze śniej po usu nię ciu po ło wy wkład ki
moż na ma ni pu lo wać po zo sta łą zę bat ką al bo cał ko wi cie usu nąć jej
po zo sta ło ści. Je dy ną róż ni cą jest fakt, że za bie rak zę bat ko wy, kie dy
otwie ra drzwi, po ru sza in ną zę bat kę za mon to wa ną w ka se cie zam -
ka wpusz cza ne go, a bę dą cą czę ścią je go me cha ni zmu. Po usu nię -
ciu wkład ki nie bę dzie więc moż li we wsu nię cie w jej miej sce klu cza
uni wer sal ne go. Jak się jed nak oka zu je, me cha ni zmem we wnętrz nej
zę bat ki moż na po ru szyć za po mo cą zwy kłe go pła skie go śru bo krę -
ta – na le ży tyl ko kil ka krot nie ob ró cić jej zę ba mi (por. fot. 2). Pro ble -
mów mo gą na strę czyć jed nak drzwi an tyw ła ma nio we ma ją ce na-
ciąg do tej zę bat ki. Nie jest wte dy moż li wy ob rót we wnętrz ną zę -
bat ką bez pod trzy ma nia jej przed opa da niem. Na le ży za sto so wać
więc dwa cien kie śru bo krę ty, wła sną wkład kę z zę bat ką lub sa mo -
dziel nie zro bio ny „klucz” za koń czo ny zę bat ką. 

***
Wie dza na te mat al ter na tyw nych tech nik for so wa nia drzwi roz -

sze rza za kres na szych moż li wo ści pod czas dzia łań ra tow ni czych.
W ko lej nym ar ty ku le omó wię po zo sta łe tech ni ki nisz czą ce.

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

UWAGA! Tech ni ki pre zen to wa ne w tym ar ty ku le przed -
sta wio ne są w ce lach dy dak tycz nych i z my ślą wy łącz nie
o dzia ła niach ra tow ni czych! Au tor nie po no si od po wie dzial -
no ści za ich nie wła ści we (tu dzież nie zgod ne z pra wem) 
za sto so wa nie. 

Łamanie wkładki łamakiem Łamanie wkładki hooliganem Łamanie wkładki kluczem francuskim

Techniki niszczące wkładkę bębenkową 



e fi ni cję go spo dar ki trans por to wej za war to w § 2 pkt 1 
za rzą dze nia trans por to we go [1]. To tzw. De fi ni cja le gal -
na (praw na). Jest ona dość la ko nicz na. Obej mu je dzia ła nia

zwią za ne z pla no wa niem, na by wa niem, eks plo ata cją, ob słu gą, na -
pra wą i zby wa niem sprzę tu trans por to we go oraz za opa trze niem
i roz li cza niem zu ży cia pa liw i ma te ria łów eks plo ata cyj nych. Jest
jednocześnie skonstruowana w ten sposób, że ujmuje gospodarkę
transportową jako proces – już na wstę pie ma my pla no wa nie eks -
plo ata cji, na stęp nie na by wa my sprzęt, a po tem eks plo atu je my go
aż do fa zy wy co fa nia z eks plo ata cji. 

Sprzę tem trans por to wym w świe tle de fi ni cji są po jaz dy w ro zu -
mie niu usta wy z dnia 20 czerw ca 2002 r. Pra wo o ru chu dro go wym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.) oraz jed nost ki pły wa ją ce z jed nost -
ką na pę do wą za bu do wa ną na sta łe (bez do okre śle nia ro dza ju na -
pę du). W naj szer szym moż li wym uję ciu są to tzw. obiek ty tech-
nicz ne.

Ist nie nie każ de go z nich ma co do za sa dy prze bieg cy klicz ny, 
da ją cy się po dzie lić na czte ry za sad ni cze fa zy: pro jek to wa nie, wy -
twa rza nie, eks plo ata cję oraz wy co fa nie z eks plo ata cji, któ re mu to -
wa rzy szą pro ce sy po now ne go prze twa rza nia. W od nie sie niu
do obiek tów tech nicz nych na pod sta wie wy ka za ne go wy żej po do -
bień stwa uży wa my rów nież ter mi nu „cykl ist nie nia” lub wręcz 
„cykl ży cia tech nicz ne go”. Za rzą -
dze nie trans por to we obej mu je
dwie ostat nie fa zy, tj. eks plo ata -
cję oraz wy co fa nie z eks plo ata -
cji. Jed no cze śnie je go prze pi sy
są skon cen tro wa ne na obiek cie
tech nicz nym, a kon kret nie na
tym, jak mo że on zo stać naj le -
piej wy ko rzy sta ny w jed nost -
kach or ga ni za cyj nych PSP, na
moż li wo ści je go ro ta cji po mię -
dzy jed nost ka mi or ga ni za cyj ny -
mi itp., a nie na sa mych eta pach
je go cy klu ży cia tech nicz ne go.
Usta wo daw ca sku pił się więc
na kwe stii prak tycz nej eks plo -
ata cji sprzę tu trans por to we go. 

Fa za pro jek to wa nia jest tu
po zo sta wio na głów nie wy twór -
cy – za bu dow cy, choć to na byw -
ca okre śla ce chy, ja ki mi ma się

od zna czać za ma wia ny sprzęt, czy przez wpro wa dze nie ogól nych
stan dar dów wy po sa że nia, czy też w dro dze spo rządza nia do ku men -
ta cji wy ma ga nej przez pra wo za mó wień pu blicz nych.

Kie row nik jed nost ki or ga ni za cyj nej to oso ba, któ ra zgod nie
z prze pi sa mi pra wa upraw nio na jest do za rzą dza nia nią. Za rzą dze -
nie trans por to we nie wpro wa dza do sys te mu pra wa de fi ni cji kie ro-
w ni ka jed nost ki, lecz nie po zo sta wia wąt pli wo ści, że pod tym
po ję ciem na le ży ro zu mieć or ga ny PSP: ko men dan ta głów ne go PSP,
ko men dan tów wo je wódz kich, ko men dan tów po wia to wych (miej -
skich) oraz in nych niż or ga ny kie row ni ków: ko men dan tów szkół PSP
i dy rek to ra CMP. 

Kie row nik nie dzia ła sam i jed no oso bo wo. Sto sow nie do dys po -
zy cji § 3 za rzą dze nia trans por to we go mo że upo waż niać w for mie
pi sem nej pod le głych pra cow ni ków do za ła twia nia w je go imie niu
w usta lo nym za kre sie spraw z za kre su go spo dar ki trans por to wej,
a w szcze gól no ści spraw zwią za nych z go spo dar ką pa li wa mi i uzna -
wa niem po jaz dów za zbęd ne. Jest to kon cep cja upo waż nie nia wzo -
ro wa na na art. 268a Ko dek su po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go 
(k.p.a.) [2]. Za kres upo waż nie nia mo że być ogól ny, bądź też ogra ni -
czać się do wy bra nych aspek tów go spo dar ki trans por to wej,
a w szcze gól no ści do ty czyć go spo dar ki pa li wo wej i uzna wa nia po -
jaz dów za zbęd ne. 
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DO MI NIK M. KA BAT Go spo dar ka tra
Przyj rzyj my się, ja kie zmia ny i no we za da nia – w szcze gól no ści

dla kie row ni ków jed no stek or ga ni za cyj nych PSP – wpro wa dza ją
no we prze pi sy re gu lu ją ce go spo dar kę trans por to wą w PSP.
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Sko or dy no wa ne kie ro wa nie go spo dar ką 
trans por to wą
Prze wod nią ideą no we go pra wa jest ujed no li ce nie i ra cjo na li za -

cja go spo dar ki trans por to wej. Osią gnię cie jed no li to ści w ska li ob -
sza ru ca łe go kra ju wy ma ga ko or dy na cji. Ko or dy na cja ma na ce lu
zhar mo ni zo wa nie dzia łal no ści pod mio tów ko or dy no wa nych. Pro -
ce sy i za da nia o klu czo wym zna cze niu dla funk cjo no wa nia or ga -
ni za cji co do za sa dy po win ny być bo wiem w mia rę moż li wo ści
i z uwzględ nie niem swo isto ści re gio nal nych jed no li te. Ko or dy na cja
ma tu więc przede wszyst kim ujed no li cić to wszyst ko, co po zo sta je
do brą prak ty ką oraz spo so bem po stę po wa nia przy sto so wa niu pra -
wa. W przy pad ku ko men dan tów wo je wódz kich obej mu je ona też
prak ty ki i prag ma ty ki służ bo we w za kre sie go spo dar ki pa li wo wej
(vi de § 52 ust. 2 za rzą dze nia trans por to we go).

Ko or dy na cja w kla sycz nym i pod sta wo wym zna cze niu to or ga -
ni zo wa nie dzia łań wy ko ny wa nych wspól nie przez wie le osób. 
Wła śnie dla te go każ dy z kie row ni ków jed no stek zo stał praw nie
umo co wa ny do pro wa dze nia go spo dar ki trans por to wej w kie ro wa -
nej jed no st ce. Prze pi sem pod sta wo wym jest tu § 4 za rzą dze nia
trans por to we go, da ją cy kie row ni ko wi jed nost ki peł nię praw (przy
za ło że niu dzia ła nia na pod sta wie i w gra ni cach pra wa) do pro wa -
dze nia go spo dar ki trans por to wej, tj. dzia łań zwią za nych z pla no wa -
niem, na by wa niem, eks plo ata cją, ob słu gą, na pra wą i zby wa niem
sprzę tu trans por to we go oraz za opa trze niem i roz li cza niem zu ży cia
pa liw i ma te ria łów eks plo ata cyj nych, a tak że sze re gu in nych czyn -
no ści fak tycz nych i praw nych, prze wi dzia nych expre ssis ver bis prze -
pi sa mi za rzą dze nia.

Co do za sa dy wio dą cym or ga nem w kwe stii po li ty ki trans por to -
wej jest ko men dant głów ny PSP. Wy ni ka to choć by z sa me go umo -
co wa nia usta wo we go do wy da nia sto sow ne go ak tu praw ne go.
Za sięg prze strzen ny kom pe ten cji ko or dy na cyj nych ko men dan ta
głów ne go PSP obej mu je ca ły ob szar kra ju, al bo je go część. Ta ka kon -
struk cja na wią zu je do umo co wa nej usta wo wo sil nej po zy cji ustro -
jo wej ko men dan ta głów ne go PSP ja ko prze ło żo ne go wszyst kich
stra ża ków i uła twia ko or dy na cję w szko łach PSP. Upraw nie nia ko or -
dy na cyj ne ko men dan tów wo je wódz kich ma ją ogra ni cze nia zwią -
za ne z ob sza rem ich wła ści wo ści miej sco wej, tzn. są sku tecz ne
na ad mi ni stro wa nym ob sza rze i do ty czą kie row ni ków jed no stek
w ran dze ko men dan tów po wia to wych, tu dzież miej skich PSP. 

Ma my tu za tem do czy nie nia ze spe cy ficz ną sy tu acją, gdzie z jed -
nej stro ny dzia ła nia kie row ni ków jed no stek są au to no micz ne, opar -
te na so lid nej i ja snej pod sta wie praw nej, a z dru giej są ko or dy-
no wa ne przez in ne or ga ny, któ re przez ana lo gię do prze pi sów re -
gu lu ją cych po stę po wa nie ad mi ni stra cyj ne mo gli by śmy okre ślić ja -
ko or ga ny wyż sze go stop nia. Jed no cze śnie nie mo że my tu mó wić
o nad zo rze, a zwłasz cza nad zo rze ad mi ni stra cyj nym. 

Sa mo chód służ bo wy w dys po zy cji
W od róż nie niu od do tych cza so wych re gu la cji znacz nie roz bu do -

wa no prze pi sy do ty czą ce upraw nień kie row ni ków jed no stek do sa -
mo cho dów służ bo wych. Zgod nie z § 17 za rzą dze nia trans por to-

we go kie row ni ko wi jed nost ki przy słu gu je upraw nie nie do sa mo -
cho du służ bo we go, co ma słu żyć za spo ko je niu służ bo wych po trzeb
ko mu ni ka cyj nych. Sa mo po ję cie służ bo wej po trze by ko mu ni ka cyj -
nej nie zo sta ło jed nak że zde fi nio wa ne, choć war to nad mie nić, że już
z sa mej na tu ry jest ono bar dzo sze ro kie. Usta wo daw ca po świę ca na -
to miast du żo uwa gi kwe stiom prag ma tycz nym. Po jazd jest tu trak -
to wa ny nie mal że jak na rzę dzie pra cy kie row ni ka jed nost ki,
z uwzględ nie niem swo isto ści od po wia da ją cych cha rak te ro wi 
służ by.

Naj szer szy za kres moż li wo ści przy pa da ko men dan to wi głów ne -
mu PSP. Jest to od zwier cie dle nie cha rak te ru za dań te go or ga nu oraz
sta no wi pró bę re al nej od po wie dzi na po trze bę je go dys po zy cyj -
no ści. W przy pad ku ko men dan tów wo je wódz kich PSP za kres moż -
li wo ści ko rzy sta nia z po jaz du służ bo we go jest węż szy. Mo gą oni ko -
rzy stać z po jaz du w ce lu do jaz du do miej sca za miesz ka nia, lecz tyl ko
je że li miej sce to znaj du je się w gra ni cach ad mi ni stra cyj nych mia sta
sta no wią ce go sie dzi bę or ga nu. W wy jąt ko wych przy pad kach ko -
men dant głów ny PSP w ra mach po stę po wa nia pro wa dzo ne go
na wnio sek mo że ze zwo lić na uży cie po jaz du na więk szych od le gło -
ściach. Co zna mien ne, zgo da ta ka nie ma ogra ni cze nia cza so we go
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i jest ści śle zwią za na z miej scem za miesz ka nia i fak tem peł nie nia
służ by na da nym sta no wi sku. 

Jak do tych czas kwe stia dys po no wa nia przez ko men dan tów po -
wia to wych (miej skich) PSP sa mo cho dem służ bo wym nie by ła przez
usta wo daw cę do strze ga na. Obec nie sa mo chód służ bo wy z kie row -
cą lub do wy łącz nej dys po zy cji przy słu gu je tym or ga nom w ce lu re -
ali za cji ich służ bo wych po trzeb ko mu ni ka cyj nych, z wy łą cze niem
do jaz dów z miej sca za miesz ka nia do miej sca peł nie nia służ by i z po -
wro tem (patrz § 17 ust. 1 pkt 5 in fi ne za rzą dze nia). Ogra ni cze nie to
nie obo wią zu je w przy pad ku ko niecz no ści prze trans por to wa nia 
ko men dan ta na miej sce dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych. 

Pod kre ślić wy pa da, że tak okre ślo ne upraw nie nie do po jaz du
na pod sta wie za rzą dze nia po zo sta je w ode rwa niu od re al nych moż -
li wo ści jed no stek w tym za kre sie. Sa mo w so bie po zo sta je za leż ne
od sta nu ta bo ru sa mo cho do we go jed nost ki i nie sta no wi sa mo dziel -
nej pod sta wy do za ku pu sa mo cho du w ce lu re ali za cji służ bo wych
po trzeb ko mu ni ka cyj nych kie row ni ków jed no stek. Obec nie obo wią -
zu ją ce w PSP re gu la cje w kwe stii sa mo cho dów przy słu gu ją cych 
kie row ni kom jed no stek są bar dzo zbli żo ne do prze pi sów prag ma -
tycz nych Stra ży Gra nicz nej w tym za kre sie [3]. Na le ży w tym miej -
scu wspo mnieć o kwe stii re la cji tych upraw nień do prze pi sów
do ty czą cych rów no waż ni ka za brak lo ka lu. Na su wa się bo wiem py -
ta nie, czy przy spo rze nie pia stu nom or ga nów pra wa do ko rzy sta nia
z po jaz du sa mo cho do we go ma wpływ na upraw nie nie do rów no -
waż ni ka za brak lo ka lu, o któ rym mo wa w art. 78 ust. 1 usta wy o PSP.
Wy pa da tu za zna czyć, że mi mo wąt pli wo ści o na tu rze ak sjo lo gicz -
nej są to dwie au to no micz ne in sty tu cje praw ne, tj. dwa od ręb ne
upraw nie nia, po zo sta ją ce bez wpły wu na sie bie.

Dys po no wa nie sa mo cho dów nie tyl ko do ak cji…
In te re su ją cą sfe rą upraw nień kie row ni ków jed no stek or ga ni za -

cyj nych PSP są ich upraw nie nia de cy zyj ne do wy ko rzy sta nia po jaz -
dów służ bo wych w spo sób in ny niż na pierw szy rzut oka mógł by
wy ni kać z sze ro kie go już i tak pro fi lu za dań PSP. Obec nie pod le ga ją
one re gu la cji § 15 za rzą dze nia trans por to we go i obej mu ją szcze gól -
ne przy pad ki wy ko rzy sta nia po jaz dów. Wy kaz jest kom pi la cją do -
tych cza so wych re gu la cji w tym za kre sie, co czy ni go de fac to bar dzo
ob szer nym i sto so wal nym w fak tycz nych wie lu sy tu acjach. Da się tu
prze pro wa dzić po dział do stęp nych spo so bów uży cia po jaz dów
(moż li wych ro dza jów ope ra cji trans por to wych) we dług kry te rium
przy na leż no ści be ne fi cjen ta do we wnętrz ne go lub też ze wnętrz ne -
go wzglę dem PSP krę gu pod mio tów, na rzecz któ rych po jaz dy bę -
dą wy ko rzy sta ne.

W sfe rze, w któ rej ma my do czy nie nia z be ne fi cjen ta mi zwią za -
ny mi w ja kiś spo sób z jed nost ką PSP, po jaz dy mo gą być uży te nie -
od płat nie do:
� prze wo zu wy po sa że nia do mo we go stra ża ków prze nie sio nych
do peł nie nia służ by w in nej jed no st ce PSP, przy czym nie do ko nu je
się tu roz róż nie nia try bu prze nie sie nia,
� udzie le nia w szcze gól nie uza sad nio nych przy pad kach po mo cy
stra ża kom, pra cow ni kom cy wil nym jed no stek PSP, a tak że eme-
ry tom lub ren ci stom PSP oraz Związ ko wi Eme ry tów i Ren ci stów 
Po żar nic twa Rze czy po spo li tej Pol skiej,
� zbio ro we go prze wo zu stra ża ków i pra cow ni ków cy wil nych jed -
no stek PSP oraz człon ków ich ro dzin na wy jaz dy or ga ni zo wa ne
przez kie row ni ka jed nost ki PSP,
� udzie le nia do raź nej po mo cy związ kom za wo do wym dzia ła ją cym

w struk tu rach PSP w ra mach wy ko ny wa nia za dań sta tu to wych.
Po nad to po jaz dów moż na użyć do prze wie zie nia uczest ni ków

ce re mo nii ślub nych i po grze bo wych stra ża ków lub pra cow ni ków 
cy wil nych jed no stek PSP, z za strze że niem za cho wa nia for my wy ni -
ka ją cej z prze pi sów re gu lu ją cych ce re mo niał po żar ni czy, a tak że
do prze wie zie nia przed sta wi cie li jed nost ki PSP bio rą cych udział
w tej ce re mo nii.

Gdy na to miast wska za ni przez prze pis be ne fi cjen ci ope ra cji
trans por to wej wy wo dzą się co do za sa dy spo za PSP, mo że my użyć
po jaz dów do udzie la nia do raź nej po mo cy:
� jed nost kom or ga ni za cyj nym służb pod le głych mi ni stro wi wła ści -
we mu do spraw we wnętrz nych, z wy łą cze niem prze wo zu osób,
� wła ści wym te ry to rial nie or ga nom: wo je wo dzie oraz jed nost kom
sa mo rzą du te ry to rial ne go w za kre sie, w ja kim przy czy ni się to do
re ali za cji ich za dań zwią za nych z ochro ną prze ciw po ża ro wą oraz
ochro ną lud no ści,
� or ga ni za cjom o cha rak te rze spo łecz nym lub cha ry ta tyw nym,
z wy łą cze niem prze wo zu osób.

Nie któ re ogra ni cze nia do ty czą ce prze wo zu osób na rzecz jed no -
stek or ga ni za cyj nych służb pod le głych mi ni stro wi wła ści we mu
do spraw we wnętrz nych prze sta ją obo wią zy wać w trak cie ak cji
o cha rak te rze ewa ku acyj nym i w sta nach nad zwy czaj nych, tj. w sta -
nach (spe cy ficz nych re żi mach praw nych), któ re mo gą być wpro -
wa dzo ne na ca ło ści lub czę ści te ry to rium kra ju w sy tu acjach szcze -
gól nych za gro żeń, je że li zwy kłe środ ki kon sty tu cyj ne są nie wy -
star cza ją ce. Są to sta ny: wo jen ny, wy jąt ko wy i klę ski ży wio ło wej. 

W no wym za rzą dze niu trans por to wym po sze rzo no też ka ta log
sta nów fak tycz nych, w któ rych moż na po ma gać jed nost kom ochot -
ni czych stra ży po żar nych (OSP). Ca ło kształt moż li wo ści w tym za kre -
sie obej mu je obec nie ope ra cje trans por to we w za kre sie prze wo zu
sprzę tu po żar ni cze go, a tak że dru żyn po żar ni czych, or kiestr i dru -
hów na przed się wzię cia szko le nio we i ćwi cze nia or ga ni zo wa ne
przez jed nost ki PSP oraz w za kre sie in nych wy jaz dów zwią za nych
z za pew nie niem funk cjo no wa nia OSP w ob sza rze ochro ny prze ciw -
po ża ro wej.

Kie row ni cy jed no stek w trak cie pro ce su de cy zyj ne go do ty czą ce -
go wy ko rzy sta nia po jaz du w try bie § 15 za rzą dze nia trans por to we -
go obo wią za ni są kie ro wać się za sa da mi ra cjo nal no ści, ce lo wo ści,
go spo dar no ści i za sad no ści. Mo gą tak że za żą dać od użyt kow ni ka
po jaz du do dat ko we go ubez pie cze nia prze wo żo nych osób.

mł. asp. Do mi nik M. Ka bat peł ni słu˝ b´ 
w Biu rze Lo gi sty ki Ko men dy Głów nej PSP

Przy pi sy
[1] Za rzą dze nie nr 1 ko men dan ta głów ne go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej z dnia 24 stycz -
nia 2020 r. w spra wie go spo dar ki trans por to wej w jed nost kach or ga ni za cyj nych Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej (Dz.Urz. KG PSP poz. 3), przy wo ły wa ne da lej ja ko „za rzą dze nie trans -
por to we”, wy ko nu je de le ga cję usta wo wą z art. 8 ust. 5 usta wy z dnia 24 sierp nia 1991 r.
o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1499 ze zm.). By ło ono po prze dzo ne za -
rzą dze niem nr 3 ko men dan ta głów ne go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej z dnia 29 stycz -
nia 2019 r. w spra wie go spo dar ki trans por to wej w jed nost kach or ga ni za cyj nych Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej (Dz.Urz. KG PSP poz. 5).
[2] Usta wa z dnia 14 czerw ca 1960 r. Ko deks po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go (Dz.U. z 2020 r.
poz. 256).
[3] § 75 za rzą dze nia nr 95 ko men dan ta głów ne go Stra ży Gra nicz nej z dnia 31 paź dzier ni -
ka 2014 r. w spra wie okre śle nia za sad go spo da ro wa nia mie niem bę dą cym w za rzą dzie Stra -
ży Gra nicz nej (Dz.Urz. KG SG poz. 12 ze zm.).
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SPROSTOWANIE
W związ ku z ar ty ku łem za miesz czo nym w nu me rze 2/2020

„Prze glą du Po żar ni cze go” pt. „Czy ko men dant po wia to wy PSP 
mo że przy znać stra ża ko wi za si łek po grze bo wy,  mi mo że wy pła -
co no mu już za si łek po grze bo wy z ZUS?” wy ja śnić na le ży, że sta -
no wi sko wy ra żo ne w ar ty ku le jest pry wat ną opi nią au to rów
tek stu.

Biu ro Kadr i Or ga ni za cji KG PSP nie po dzie la te go sta no wi ska.
Za si łek po grze bo wy słu ży udzie le niu człon kom ro dzi ny zmar łe go
po mo cy w po kry ciu kosz tów po grze bu. Co do za sa dy za si łek przy -
słu gu je oso bie, któ ra sfi nan so wa ła wy dat ki zwią za ne z po chów -
kiem. Mo że o nie go wnio sko wać rów nież pra co daw ca zmar łe go,
dom po mo cy spo łecz nej, gmi na, po wiat, oso ba praw na – Ko ściół
lub zwią zek wy zna nio wy, pod wa run kiem, że po niósł oraz udo ku -
men to wał kosz ty zwią za ne z po grze bem. Tak więc to oso ba fi zycz -
na lub praw na (pod miot), któ ra po kry ła kosz ty po chów ku, skła da
wnio sek o wy pła tę za sił ku po grze bo we go. Pod sta wo wy mi do ku -
men ta mi za łą cza ny mi do wnio sku są: akt zgo nu, ory gi na ły ra chun -
ków po twier dza ją ce po nie sie nie kosz tów, a w przy pad ku człon ka
ro dzi ny do ku men ty po twier dza ją ce po kre wień stwo lub po wi no -
wac two. Stra żak za tem nie mo że za łą czać ra chun ków wy sta wio -
nych na in ną oso bę do skła da ne go przez sie bie wnio sku o za si łek
po grze bo wy.

W świe tle art. 104 ust. 1 usta wy z dnia 24 sierp nia 1991 r. o Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1499 ze zm.) w przy -
pad ku śmier ci człon ka ro dzi ny stra ża ko wi przy słu gu je za si łek
po grze bo wy. Je go wy so kość jest uza leż nio na od wiel ko ści kosz -
tów rze czy wi ście po nie sio nych oraz te go, kto do ko nał po chów ku,
czy li po niósł kosz ty po grze bu. Je że li był to funk cjo na riusz PSP, to
przy słu gu je mu za si łek po grze bo wy w wy so ko ści 4 tys. zł (bez
wzglę du na wy so kość po nie sio nych kosz tów). W przy pad ku na to -
miast, gdy kosz ty po grze bu po kry ła in na oso ba, ale stra żak rów -
nież miał okre ślo ne wy dat ki, to przy słu gu je mu za si łek po-
grze bo wy w wy so ko ści kosz tów rze czy wi ście po nie sio nych (w ra -
mach te go li mi tu). Pod kre ślić na le ży, że kosz ty po win ny być udo -
ku men to wa ne ra chun ka mi imien ny mi wy sta wio ny mi na stra ża ka.

Pro ce du ra usta la nia pra wa do za sił ku po grze bo we go, któ ra zo -
sta ła wy ra żo na w pi śmie z dnia 25 sierp nia 2011 r., znak BK-II-
0183/8/11, w związ ku z no we li za cją art. 103 i art. 104 usta wy PSP,
po zo sta je w mo cy.

Biu ro Kadr i Or ga ni za cji Ko men dy Głów nej PSP

Są sło wa, któ re zna czą tak wie le, że wła ści -
wie ich zna cze nia nie spo sób wy ja śnić w peł -
ni. Dziś do cho dzą do te go jesz cze po p-
kul tu ro we ste reo ty py ty po we dla na sze go po -
no wo cze sne go świa ta. Spra wa jesz cze bar -
dziej się kom pli ku je, gdy okre śle nia ze sfe ry
sa crum pró bu je się ob ja śniać za po mo cą ter -

mi nów wzię tych ze sfe ry pro fa num. Kla sycz nym przy kła dem ta kie go po -
mie sza nia po jęć, przy naj mniej po ten cjal ne go, mo że być wy raz „ser ce”. To
prze cież ulu bio ne sło wo au to rów pie śni re li gij nych czy ka zno dziei, co
oczy wi ście nie jest ni czym złym. Wy stę pu je ono nie zli cze nie wie le ra zy
w Pi śmie Świę tym. Do sym bo li ki ser ca od no sił się Je zus, a du żo pi sał
o nim św. Pa weł. Trud no jed nak nie za uwa żyć, że współ cze śnie w po tocz -
nym obie gu ser ce przyj mu je przede wszyst kim cha rak te ry stycz ny czer -
wo ny kształt, sta no wiąc nie mal je dy nie wy raz uczuć i emo cji.

War to wziąć pod uwa gę te kwe stie, gdyż w czerw cu ob cho dzi my
dwie pięk ne uro czy sto ści: Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa i dzień póź -
niej – wspo mnie nie Nie po ka la ne go Ser ca Naj święt szej Ma ryi Pan ny.
W dniach, w któ rych tak czę sto od wo łu je my się w trak cie na bo żeństw
do Ser ca Pa na Je zu sa, pa mię tać mu si my o tym, by nie po prze stać na laur -
ko wym ro zu mie niu ser ca. W ję zy ku wia ry bo wiem sta no wi ono swo iste
du cho we cen trum ludz kie go ży cia. To w nim po dej mu je się naj waż niej -
sze de cy zje, w nim do ko nu je się też afir ma cja bądź od rzu ce nie prawd
wia ry. W ser cu ro dzą się naj głęb sze mo ty wy dzia ła nia czło wie ka, czę sto
ukry te przed nim sa mym. Tyl ko Pan Bóg, któ ry po wo łu je wszyst kich lu -
dzi do ist nie nia, jest w sta nie prze nik nąć ta jem ni ce ich wnę trza. 

Nie ma żad ne go przy pad ku w tym, że na zna nym na ca łym świe cie
ob ra zie Je zu sa Mi ło sier ne go Zba wi ciel wska zu je na swo je ser ce, z któ re -
go wy pły wa ją dwa pro mie nie świa tła. Mi łość Chry stu sa, któ rej sym bo -
lem jest Je go Ser ce, prze kra cza wszel kie po zna nie, prze kra cza wszyst ko,
gdyż ta ka wła śnie jest mi łość Bo ga, po dob na do mo rza, a więc bez brzeż -
na i bez ogra ni czeń. Jest to mi łość cał ko wi ta, a jej sym bo lem sta no wi
prze bi te ser ce. Do pie ro w tym sym bo lu moż na zro zu mieć sens dro gi
chrze ści jań skiej, dro gi mi ło ści.

W do bie pan de mii gro zi nam jed nak po waż ne za gu bie nie – nie tyl ko
w kon tek ście go spo dar czym czy eko no micz nym, ale i w sfe rze wia ry. War -
to więc pa mię tać, że nie mo gąc jak wcze śniej za peł niać na szych świą tyń
w nie dzie lę, mo że my do nich przy cho dzić w dni po wsze dnie. Pan Bóg
ma swo je spo so by, aby ob da ro wać nas ła ską, na wet i w tej dzi siej szej
skom pli ko wa nej sy tu acji ogra ni czo nej moż li wo ści ko rzy sta nia z ko ścio -
łów. 

Niech Ser ce Je zu sa na peł nia nas w bu do wa niu wię zi z Bo giem i ludź -
mi wia rą i mi ło ścią. Jed nocz my się z Je zu sem na na szej ży cio wej dro -
dze – z Nim prze ży wa jąc ra do ści, ale i nie uchron ne trau ma tycz ne
do świad cze nia. Z po mo cą ła ski od kry waj my, że je ste śmy za wsze i wszę -
dzie oto cze ni mi ło sier nym Ser ca Zba wi cie la. Niech to Ser ce bę dzie na -
szym naj więk szym pra gnie niem, schro nie niem, do mem. W Nim i przez
Nie sta nie my się świę ci. Zre ali zu je my plan, któ ry Bóg ma wo bec każ de -
go z Nas. W tym pla nie mie ści się też spro sta nie eto so wi ry ce rza 
św. Flo ria na.

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

Dar Serca
Jezusowego
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ło po ty za czę ły się już w chwi li, gdy
czło wiek otrzy mał ogień w da rze nie -
bios. Miał w tym swój wiel ki udział

Pro me te usz (w mi to lo gii grec kiej był ty ta -
nem). To wła śnie on wy kradł bo gom ze świę -
tej gó ry Olimp ogień i prze ka zał go lu dziom
wraz z po ucze niem, jak ma ją z nie go ko rzy -
stać (w do bie tech ni ki po wie dzie li by śmy, że
wraz z in struk cją ob słu gi). Od tam tej po ry we
wszyst kich krę gach kul tu ro wych i wie rze -
niach ob ser wo wa li śmy kult ognia, któ ry
czczo ny był po wszech nie. Czy stan ten prze -
trwał do na szych cza sów? Wy star czy zaj rzeć
do świą tyń i ne kro po lii nie mal wszyst -
kich wy znań, by zo ba czyć świe ce, zni -
cze, lamp ki oliw ne. Kult ognia to tak że
współ cze śnie znicz olim pij ski czy świą -
tecz ne har cer skie „Świa tło Na dziei”.

Od jak daw na?
Tak na praw dę, to jak daw no te mu

oswo ili śmy ogień? Upły nę ło od te go
cza su 800, 500 czy 400 tys. lat? Wśród
ba da czy nie ma co do te go peł nej
zgod no ści. Jed ną z naj waż niej szych
po trzeb czło wie ka (a wła ści wie pod sta -
wo wą) jest po czu cie bez pie czeń stwa.
Ogień ją za pew niał, bo moż na by ło się
ogrzać, oświe tlić pier wot ną ja ski nię,
zjeść cie płą stra wę, a i prze pło szyć
groź ną zwie rzy nę. Ale mógł też słu żyć
agre sji bądź obro nie. Jesz cze tyl ko trze -
ba by ło opa no wać tech ni ki je go wznie -
ca nia, by unie za leż nić się od sił przy -
ro dy. Na te re nie Pol ski naj star sze zna -
le zi ska śla dów po słu gi wa nia się og-
niem od kry to w ja ski ni Staj nia w Ju rze
Kra kow sko -Czę sto chow skiej i da to wa ne są
one na 100-80 tys. lat te mu.

Skąd wzię ła się na zwa „ogień”? Nie wda -
jąc się w za wi ło ści ter mi no lo gicz ne i se -
man tycz ne, po wiedz my, że w san skry cie
in du skim by ło to „an -gi ni” (wym. „o -giń”).
Tak więc i wów czas, i te raz, w tam tym, jak

i w na szym krę gu kul tu ro wym ter min
„ogień” od czy ty wa ny był ja ko „gi nię cie – 
za ni ka nie”, bo wiem co w się nim zna la zło,
to gi nę ło. 

Czcią ota cza no nie mal wszyst kie nie wy -
tłu ma czal ne zja wi ska, dla cze go więc szcze -
gól ną es ty mą cie szył się wła śnie ogień? Kult
i wie rze nia z nim zwią za ne, nie zwy kłe zna -
cze nie te go ży wio łu w ma gii i ob rzę dach,
a da lej ro la ogni ska ja ko sym bo lu i nie mal
ucie le śnie nia wię zi ro dzin nej lub ro do wej,
wresz cie ów ści sły splot, łą czą cy kult ogni s-
ka z kul tem do mo wych bóstw czy de mo -

nów – wszyst ko to ra zem od daw na bu dzi ło
głę bo kie za in te re so wa nie et no lo gów. Ich
zda niem sto su nek lu du do ognia moż na
okre ślić tyl ko ja ko sil ne i szcze re przy wią za -
nie, po łą czo ne z głę bo ką, po waż ną czcią, jed -
nak ugrun to wa ną na bo jaź ni.

Dla sta ro żyt nych każ da więk sza or ga ni za -

cja spo łecz na, ta ka jak gmi na, mia sto czy
pań stwo, by ła ni czym in nym, jak więk szą ro -
dzi ną i tym sa mym po sia da ła wła sny świę ty
ogień. Czę sto był to ogień wiecz ny, pod sy ca -
ny cią gle, aby ni gdy nie zgasł. Pło nął w naj -
waż niej szym bu dyn ku lub miej scu po za nim.

Po zo staw my na bo ku kul tu ry so lar ne
(czczą ce słoń ce), zwra ca jąc uwa gę tyl ko
na nie któ re lu dy, dla któ rych punk tem od nie -
sie nia był ogień.

Kul tu ry in do eu ro pej skie
U Per sów ogień był isto tą nie biań ską, 

po słań cem za pra sza ją cym bo gów na
ucztę przy go to wa ną dla nich przez lu -
dzi. Nie wol no by ło rzu cać nie czy sto ści
do ognia (stąd w tej kul tu rze za kaz pa -
le nia zwłok). Per so wie nie wzno si li oł -
ta rzy ani świą tyń, nie uwa ża li, aby
bo go wie mie li ludz ką na tu rę, skła da li
ofia ry słoń cu, księ ży co wi, zie mi, wia tro -
wi, wo dzie i ognio wi.

Czysz cze nie ko mi nów dla nas jest
czymś nor mal nym, czyn no ścią, któ ra
ma za pew nić bez pie czeń stwo pod czas
ko rzy sta nia z urzą dzeń grzew czych.
Moż na do mnie mać, że pier wo wzór tej
ak tyw no ści po cho dzi od sta ro żyt nych
Cel tów, któ rzy dzie li li rok na część ja -
sną, zdo mi no wa ną przez świa tło sło -
necz ne i ciem ną, z do mi nu ją cym Księ -
ży cem. Noc z 30 kwiet nia na 1 ma ja
i na stę pu ją cy po niej dzień by ły cza sem
prze ło mu, po świę co nym bo go wi ognia
i świa tła. Tra dy cja na ka zy wa ła, by
w tym cza sie ogni sko do mo we pło nę -
ło nie ustan nie, po czym mu sia ło być

sta ran nie wy ga szo ne, a piec i ko min wy -
czysz czo ne i przy go to wa ne na przy ję cie no -
we go.

W ten świą tecz ny czas wie czo rem dru idzi
roz pa la li ogni ska ma ją ce spro wa dzić świa tło
sło necz ne na zie mię. Waż ne by ły one dla
uda ją cych się w da le ką po dróż, gdyż dla za -
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Trudno wyobrazić sobie życie bez ognia. Nie byłoby bez niego
cywilizacyjnego skoku. Gdyby nie on, tkwilibyśmy najprawdopodobniej

jeszcze na drzewach, bądź krylibyśmy się w zimnych jaskiniach.
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Hu it zi lo poch tli, az tec ki bóg woj ny i słoń ca w ze ni cie, opie kun te go lu du – wi ze ru -
nek po cho dzi z Ko dek su Tel le ria no -Re men sis (XVI w.)



pew nie nia so bie szczę ścia w eks pe dy cji na -
le ża ło trzy krot nie prze sko czyć przez ogień.
Nie za po mi na no o ko bie tach, bo wiem pan -
ny, aby zdo być do bre go mę ża, tak że mu sia -
ły ta ki skok wy ko nać. Ko bie ty cię żar ne na
te go ty pu ewo lu cje so bie nie po zwa la ły, ale
prze cho dzi ły przez po piół, by za pew nić so -
bie spo koj ny po ród. Każ da ro dzi na za bie ra ła
za rze wie no we go ognia, aby roz pa lić go
w do mu, a resz tę ża rzą cych się wę gli roz rzu -
ca no wśród wscho dzą cych zbóż i wa rzyw,
aby chro nić je przed cho ro ba mi i su szą. W ów
dzień świą tecz ny by dło wy pusz cza no na let -
nie pa stwi ska i dla oczysz cze nia prze pę dza -
no przez świę ty ogień.

W sta ro żyt nej Gre cji ogień pod trzy my wa -
no w świą ty niach – sym bo li zo wał pra sta ry,
pier wot ny pło mień i zdol ność two rze nia.
Z tych sa mych po wo dów pod trzy my wa no
go w do mach, w któ rych łą czył ży ją cych z ca -
ły mi po ko le nia mi przod ków, ce men to wał 
ro dzi nę i wspól no tę. Ogni sko mie ści ło się
w naj waż niej szym miej scu do mu – me ga ro -
nie, po mię dzy czte re ma słu pa mi, po nad
któ ry mi znaj do wał się otwór dla dy mu. Przy -
bysz, gość a na wet zbieg, je że li nie był pew -
ny do bre go przy ję cia, chwy tał się brze gu
ogni ska, tym sa mym od da jąc się pod opie kę
bo gów. Nie wol no by ło go wów czas w ja ki -
kol wiek spo sób skrzyw dzić, zu peł nie tak, jak -
by znaj do wał się w świą ty ni. 

W do mo stwach kró lo wa ła He stia, naj star -
sza cór ka Kro no sa i Rei, sio stra Zeu sa i He ry.
Jej imię wy mie nia no na pierw szym miej scu,
wy jeż dża jąc z do mu, pro szo no ją o szczę śli -
wą po dróż, a kie dy po dróż ni bez piecz nie
wra ca li w ro dzin ne pro gi, wi ta li bo gi nię mo -
dli twą dzięk czyn ną. Ślu bo wa ła dzie wic two
i nie za ło ży ła wła snej ro dzi ny, ale sta ła się
opie kun ką wszyst kich ro dzin na Zie mi. Sym -
bo licz nie to ona przyj mo wa ła pan nę mło dą
i wpro wa dza ła ją do no we go do mo stwa. Kie -
dy mło da mę żat ka wkra cza ła do go spo dar -
stwa mę ża, przed nią szła jej mat ka, nio sąc
po chod nię za pa lo ną przy ogni sku w ro dzin -
nym do mu, któ rą roz nie ca ła no we ogni sko
dla cór ki i zię cia. Każ de no wo na ro dzo ne
dziec ko pią te go dnia po uro dze niu ob no szo -
no do oko ła ogni ska, od da jąc je w jej opie kę.

Co wie my o kul tu rze rzym skiej? Nad ogni -
skiem do mo wym pie czę spra wo wa ła We sta

(bo gi ni ogni ska do mo we go i pań stwo we go),
a w jej świą ty ni pło nął wiecz ny ogień, o któ -
ry trosz czy ły się ka płan ki (po cho dzą ce z naj -
waż niej szych pa try cju szow skich ro dów).
Świę ty ogień ry tu al nie oczysz czał mia sto, nie
moż na by ło do pu ścić do je go wy ga śnię cia,
gdyż ozna cza ło to fa tal ną wróż bę dla ca łe go
pań stwa, a od po wie dzial ną za to ka płan kę
ka ra no chło stą. 

U In dian…
W kul tu rze Az te ków bóg woj ny i opie kun

lu du zwa ny Hu it zi lo poch tli (ko li ber) sym bo -
li zo wał słoń ce i czczo no go we wszyst kich
mia stach i pro win cjach. Z ko lei Chan ti co („ta,
któ ra miesz ka w do mu”) by ła bo gi nią ognia,
ogni ska do mo we go, ale rów nież wul ka nów.
Czci li ją głów nie złot ni cy i ju bi le rzy, po nie waż
wie rzo no, że chro ni dro go cen ne przed mio -
ty po zo sta wio ne pod jej opie ką. 

Jed ną z naj waż niej szych co rocz nych uro -
czy sto ści w pań stwie Az te ków by ło Świę to
No we go Ognia. Ka len darz opie rał się na cy -
klu 52-let nim i aby świat nie skoń czył się
i mógł trwać da lej, na le ża ło roz pa lić No wy
Ogień. W ob rzę dzie bra li udział wszy scy, bez
wy jąt ku. Naj pierw ga szo no ogni ska do mo -
we i nisz czo no wszyst kie na rzę dzia słu żą ce
do je go pod trzy my wa nia, a na stęp nie ro dzi -
ny wy cho dzi ły na da chy swo ich do mów,
skąd ob ser wo wa ły ka pła nów wy ru sza ją cych
na wzgó rza ota cza ją ce mia sto. 

Kie dy świę ta gwiaz da wspię ła się na nie -
bo, naj wyż szy ran gą ka płan roz pa lał ogień
i wrzu cał do nie go ja ko ofia rę ser ce świe żo
za bi te go czło wie ka (Az te ko wie wie rzy li, że są
na ro dem wy bra nym i cią ży na nich obo wią -
zek kar mie nia słoń ca, by mo gło wę dro wać
po nie bie. Ale by tak się sta ło, mu sia ło być
ono kar mio ne krwią ludz ką i bi ją cym jesz cze
ser cem). Po tem ka pła ni za pa la li od no we go
ognia po chod nie i wra ca li do mia sta, gdzie
roz pa la li ogni ska w świą ty ni i wszyst kich do -
mach. Po tem na stę po wał czas świę to wa nia
i uczt.

Na Sło wiańsz czyź nie
Źró dła buł gar skie mó wią, że „Ogień, pło -

ną cy nie ustan nie na ogni sku jest to tak że
„bo ży” ogień: od na wia ny każ de go ro ku. 
Kie dy pa li się w cha cie, nie ma ją do niej do -

stę pu wam pir, czart ani ka ra kon dżuł (spe-
cy ficz ny zły duch); nie śmie też wejść żad -
na cho ro ba” [2]. Ogień miał po śred ni czyć
mię dzy ludź mi a de mo na mi czy bó stwa mi
nie ma ją cy mi żad ne go bliż sze go z nim
związ ku. Po śred nic two zaś owo po le ga ło
przede wszyst kim na od da wa niu bo gom
ofiar. 

Bar dzo cie ka wie wy glą da ło wznie ca nie
ognia na Ru si, co na stę po wa ło o zmierz chu,
po chwi lo wej ci szy. Go spo darz lub też ¬–
na je go po le ce nie (co rzad ko się zda rza -
ło) – in na oso ba do ro sła na le żą ca do ro dzi ny
(zwy kle męż czy zna, ni gdy ko bie ta w sta nie
nie czy stym, tzn. w okre sie pe rio du lub w cią -
gu 40 dni po po ro dzie, ani też oso ba ska la -
na wy stęp kiem) zbli ża ła się do ukry te go
na ogni sku pod po pio łem, ża ru i przy stę po -
wa ła do roz dmu chi wa nia ognia. „Na przód
wy gar nia z ża ru dwa wę giel ki, przy kła da
do nich przy go to wa ne za wcza su trza ski
i prze że gnaw szy to wszyst ko, mó wi: „Bože,
bły sla vi” („Bo że, po bło go sław”); na stęp nie
dmu cha, sta ra jąc się nie wskrze sić ognia
wcze śniej, niż do pie ro za trze cim dmuch nię -
ciem. Gdy wresz cie pło myk się po ka że i do -
brze obej mie trza ski, wte dy roz nie ca ją cy
że gna się zna kiem krzy ża i wraz z nim że gna -
ją się wszy scy obec ni, do tych czas mil czą co
wpa trze ni w to, co się dzia ło” [3].

Tak to na le ża ło się kie dyś ob cho dzić
z ogniem – jak z ży wą, ro zum ną isto tą. W na -
stęp nym od cin ku prze czy ta my, jak wy glą da -
ło to na zie miach pol skich. 

st. bryg. w st. sp. Piotr P. Bielicki pełnił słu˝b´
m.in. jako zast´pca komendanta Szkoły
Aspirantów PSP w Krakowie, zast´pca

komendanta wojewódzkiego PSP
w Wałbrzychu, pracował równie˝ w Wydziale

Nadzoru Pedagogicznego KG PSP. 
Ma w swoim dorobku wiele ksià˝ek

i artykułów naukowych, zasiadał w Radzie
Redakcyjnej „Przeglàdu Po˝arniczego”

Przy pi sy
[1] K. T. Mosz yń ski, Kul tu ra lu do wa Sło wian, t. 2, wyd. II, 
War sza wa 1967.
[2] Tam że.
[3] Tam że.
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� Pożar, eksplozja oraz toksyczność jako zagrożenia
pochodzące z instalacji do pozyskiwania biogazu z odpadów
komunalnych (Fire, explosion and chemical toxicity hazards of
gasification energy from waste), Andrew N. Rollinson, Journal of
Loss Prevention in the Process Industries 54 (2018)

W ostatnim czasie podjęto w Wielkiej Brytanii wiele prób po-
zyskiwania biogazu z wysypisk odpadów komunalnych. Niestety,
większość z nich zakończyła się niepowodzeniem i doprowadziła
do niebezpiecznych wypadków z udziałem ludzi. Zdarzenia te
sprawiły że przemysł związany z odpadami stał się najbardziej
niebezpieczną branżą, w 2016 r. ze śmiertelnością piętnastokrotnie
większą niż w innych gałęziach przemysłu w Wielkiej Brytanii.
Wypadki związane z wybuchem gazów powstających w wyniku
składowania odpadów stałych nie są jednak analizowane i pod-
dawane wspólnej ocenie, pozwalającej na eliminację błędów
projektowych przy kolejnych instalacjach biogazu. 

Jeden z pracowników naukowych uniwersytetu w Loughborough
postanowił dokonać szczegółowej oceny problemu, omawiając
kompleksowo elementy mogące stwarzać zagrożenie podczas
projektowania, budowy i eksploatacji instalacji do pozyskiwania
biogazu na składowiskach odpadów. W materiale określono
zagrożenia, opisano ich charakterystykę oraz wskazano konkretne
poważne wypadki związane z eksploatacją wspomnianych instalacji. 

Przeprowadzone badania wskazują na szereg zagrożeń: poża-
rowych, toksycznych, prowadzących do korozji urządzeń techno-
logicznych czy związanych z samozapaleniem. W artykule autor
mówi również o braku właściwego zrozumienia problemu przez
osoby zarządzające, zorientowaniu wyłącznie na wynik finansowy,
a także niewyciąganiu odpowiednich wniosków z wypadków, które
miały miejsce wcześniej.

� Wybuchy substancji chemicznych w warunkach poża-
rowych – studium przypadku (A case study of multiple explosions
of chemicals under fire conditions), E. Salzano, M.L. Debernardi,
D. Riccio, E. Danzi, A. Di Lolli, L. Marmod, Journal of Loss
Prevention in the Process Industries 62 (2019)

Artykuł stanowi analizę naukową pożaru, który powstał w ma-
gazynie z materiałami chemicznymi. Obiekt ten znajdował się
w jednym z włoskich miast. Do następujących po sobie wybuchów
doszło po 20 min od momentu rozpoczęcia pożaru. W zdarzeniu
poszkodowanych zostało dwóch strażaków – doznali poparzeń. 

Wybuchy zniszczyły magazyn oraz doprowadziły do poważnych
uszkodzeń obiektów z nim sąsiadujących. W betonowej podłodze
budynku, w którym doszło do pożaru, znaleziono trzy kratery
po wybuchach. Kompleksową mapę wyrzutu cząstek gruzu
po eksplozjach opracowano przy użyciu drona. Próbki gruzu zostały
poddane badaniom, których celem było określenie charakterystyki

PRZEGLĄD PRASY
ZAGRANICZNEJ

substancji występujących w magazynie. Dochodzenie i analiza
zdarzenia ujawniły, że w obiekcie składowano kilka ton siarczanu
hydroksyloaminy, nadchloranu sodu i potasu, azotanu sodu oraz
innych substancji niebezpiecznych. 

Eksplozje i reakcje chemiczne zachodzące w magazynie ana-
lizowano, opierając się na metodach termiczno-chemicznych
i procedurach ConWep. Rezultaty badań przedstawione w artykule
jasno wykazały rażące błędy i brak stosowania odpowiednich
standardów przechowywania substancji niebezpiecznych. 

Artykuł przywołuje szczegółowy opis wykonywanych badań,
dokładną analizę elementów składowych oraz przedstawia wyniki
prac wraz z wnioskami dotyczącymi tego szczególnego zdarzenia.

� Pożary a środowisko – proces gaśniczy i jego wpływ na
środowisko (Fire Impact Tool- Measuring the impact of fire
suppression operations on the environment), F. Amon, J. Gehan-
dler, R. McNamee, M. McNamee, A. Vilic, Fire Safety Journal 2020 

W Szwecji odpowiedzialność za ekologiczny efekt działań służb
zwalczających pożary coraz częściej skupia się na strażakach.
Zasadniczym problemem jest jednak fakt, że nie mają oni tak
specjalistycznej wiedzy i narzędzi ani nie przechodzą odpowiednich
szkoleń, aby właściwie ocenić skutki swojej pracy i jej wpływ
na środowisko. Aby to zmienić, Szwedzi stworzyli narzędzie
do szkoleń, dzięki któremu można określić, jak zastosowane środki
gaśnicze wpływają na powietrze, wody gruntowe, ścieki, po-
wierzchnię i glebę. Składa się ono z trzech niezależnych części:
modelu pożaru (dla pojazdów i obiektów), szacowania ryzyka
(oddziaływanie lokalne) i LCA – Life Cycle Assessment (wpływ
globalny na środowisko naturalne). 

Używając tego narzędzia, użytkownik ma możliwość stworzenia
dwóch scenariuszy, dzięki którym może określić wpływ swojego
działania na wskazane powyżej parametry środowiska. Narzędzie
analizuje efekt działań w zależności od tego, czy służby zastosują
środki gaśnicze, czy też poprzestaną na próbie opanowania pożaru
przez niedopuszczenie do jego rozprzestrzeniania (tłumienie ognia).
Zaprojektowana pomoc szkoleniowa pozwala zaplanować strategie
gaśnicze i właściwy dobór technik ograniczających rozwój pożaru
przy możliwie najmniejszych negatywnych skutkach dla środowiska. 

Inżynierowie, którzy stworzyli to narzędzie, zdają sobie sprawę
z jego ograniczeń, związanych choćby z limitem liczby scenariuszy
pożarowych. Stanowi ono jednak z całą pewnością zdecydowany
krok w przyszłość. Pomaga strażakom na miejscu zdarzenia bardziej
świadomie podejmować decyzje w kontekście zagrożeń dla
środowiska naszej planety.
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w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi
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STRAŻ NA ZNACZKACH

Portret ognia

Strona internetowa kolejoweabc. pl została
stworzona z myślą o dzieciach w wieku
przedszkolnym i szkolnym. Stanowi ona element
ogólnopolskiej kampanii informacyjno-
-edukacyjnej propagującej zasady bezpieczeństwa
kolejowego oraz wartości i wzorce związane
z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas
korzystania z transportu kolejowego. 

Strona jest intuicyjna i prosta w obsłudze.
Proponuje bardzo różnorodne atrakcje, począwszy
od gier edukacyjnych, przez kolorowanki
edukacyjne, a kończąc na pomocach do zdalnego
nauczania. Znaleźć tu można krótkie filmiki,
w których razem z bohaterami mali widzowie uczą się znaczenia
podstawowych znaków kolejowych, zasad obsługi numerów
alarmowych, jak również zachowania reguł bezpieczeństwa,
zarówno na dworcu, jak i w czasie podróży. W zakładce Fotorelacje
z zajęć znajdziemy zdjęcia z odwiedzin Zespołu Kolejowego ABC
w przedszkolach w całej Polsce. Podczas takich spotkań dzieci brały

Warto zapoznać się z drugą częścią publikacji 
st. bryg. w st. sp. Jana Ziobry. Jest ona poświęcona
problematyce jakości i sprawności funkcjonowania
OSP i KSRG. Przedstawił propozycje wieloaspektowych
rozwiązań doskonalących te podmioty.

Autor dokonał prezentacji jakości
funkcjonowania KSRG, począwszy od diagnozy organizacji systemu
na przykładzie województwa podkarpackiego, do analizy gotowości
operacyjnej funkcjonujących w jego strukturze jednostek OSP. Ponadto
przedstawił koncepcję ulepszenia KSRG w przyszłości. W monografii
znajdziemy propozycje zmian w organizacji i zarządzaniu OSP oraz KSRG,
które mają na celu zapewnienie ich sprawności, dającej gwarancję
skuteczności podejmowanych działań – ratowniczych i pomocowych. 

Należy podkreślić, że zarówno pierwsza, jak i druga część publikacji 
są wynikiem przemyśleń i pracy naukowej autora. Zostały one napisane
z perspektywy osoby zaangażowanej w proces organizacji systemu,
począwszy od 1995 r. Materiały niezbędne do powstania publikacji były
gromadzone przez wiele lat, natomiast zaprezentowane w niej badania
trwały 3 lata i wzięło w nich udział około 5,5 tys. ochotników.

Po zapoznaniu się z pierwszą i drugą częścią książki można z całą
pewnością stwierdzić, że sprosta oczekiwaniom zarówno teoretyków, jak
i praktyków.

EK

Jan Zio bro, Teo re tycz ne i prak tycz ne kon tek sty funk cjo no wa nia ochot -
ni czych  stra ży po żar nych w kra jo wym sys te mie ra tow ni czo -ga śni czym.
Spraw no ść  sys te mu, de ter mi nan ty, dia gno za, kon cep cja, do sko na le nia,
cz. 2, Wy daw nic two Di fin, War sza wa 2020.

Wallis i Futuna, terytorium zamorskie Francji,
wydało 15 października 2010 r. dwa znaczki
poświęcone miejscowemu malarstwu.
Przedstawiono na nich obrazy przeciwstawnych
sobie żywiołów: ognia (Feu) i wody (Eau). 
Ich twórczynią jest uznana malarka Rebecca
Kulimoetoke, profesor sztuk plastycznych,
propagująca tradycyjne wzory etniczne ludów
Oceanii. Artystka tworzy również projekty
kostiumów, plakatów, reklam, znaczków
pocztowych itp.

Maciej Sawoni

Dla naszych milusińskich

udział w zabawach interaktywnych, podczas których nauczyły się
zasad prawidłowego zachowania m.in. w pobliżu torów, w pociągu
oraz na dworcu i peronie. 

Dodatkowo na stronie co pewien czas pojawiają się konkursy
z atrakcyjnymi nagrodami.

EK

� WARTO
PRZECZYTAĆ

KSRG bez tajemnic cz. 2
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opr. Emilia Klim

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:
1. Oddawanie honoru
2. Pochłaniacz
3. Np. fluor, brom czy jod
4. Zbiórka
5. Mieszaniny wybuchowe zawierające m.in. saletrę
6. W wyposażeniu strażaka
7. Operacyjny
8. Jeden z elementów pomp wirnikowych
9. Silnie trujący gaz muszardowy
10. Urządzenie do inicjacji np. wybuchu
11. Musi być utrzymany podczas działań
12. Mechaniczny
13. Nieorganiczny związek chemiczny
14. Odcień niebieskiego bądź nieorganiczny

związek chemiczny

Pionowo:
1. Natychmiastowe przechodzenie ze stanu stałego

w gazowy
2. Do pochłaniania kurzu lub gazu
3. Nauka o bezpiecznej pracy
4. Specjalista
5. Techniczne
6. Kotew
7. Umożliwia przywrócenie właciwości użytkowych
8. Kontrola
9. Rozdzielacz
10. Słuchacz szkoły pożarniczej
11. Energia powodująca ruch elementu
12. Do łączników
13. Pospolite związki pierwiastków
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