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Dro dzy Czy tel ni cy!
Nu mer sierp nio wy te go rocz ne go Prze glà du Po ̋ar ni cze go po trak to wa li Êmy wy jàt ko wo, od -

da jàc je go ła my w ca ło Êci na szym przod kom i ich dzia ła niom – w stu le cie Bi twy War szaw skiej.
Tym sa mym bie ̋à ce wy da rze nia mu sia ły po cze kaç. Co si´ jed nak od wle cze, to nie ucie -
cze – w nu me rze wrze Ênio wym nad ra bia my za le gło Êci, bo co praw da nie ty le, co w 1920 r.,
ale w koƒ cu czerw ca, w lip cu i w sierp niu w 2020 r. dzia ło si´ te˝ spo ro.
Za czy na my jed nak od in for ma cji do ty czà cych na szej naj bli˝ szej przy szło Êci. Ko men dant

głów ny PSP An drzej Bart ko wiak udzie lił PP wy wia du, opo wia da jàc o wie lu spra wach – od de -
cy zji o wy sła niu pol skich stra ̋a ków do Bej ru tu, przez zmia ny na sze go wi ze run ku mun du ro we -
go i spra wie dli wie za ch´ ca jà cy do lep szej słu˝ by no wy do da tek pie ni´˝ ny, po przy szło rocz ne
ob cho dy rocz ni co we. Za gad nieƒ jest wi´ cej, in for ma cji mnó stwo, a ja kich – prze czy taj cie sa -
mi. 
To nie ko niec wia do mo Êci od na szych naj wy˝ szych władz. Za st´p ca ko men dan ta głów ne -

go PSP nad bryg. Adam Ko niecz ny na pi sał ar ty kuł, z któ re go do wie my si´, ja kà ran g´ uzy ska
nasz po czci wy, spraw dzo ny wie lo krot nie w bo ju kra jo wy sys tem ra tow ni czo -ga Êni czy. B´ dzie
Kra jo wym Sys te mem Ra tow ni czym. I znów – za ch´ ca my do lek tu ry, bo ar ty kuł jest nie tyl ko
o KSRG, a war to wie dzieç, co si´ Êwi´ ci na ni wie praw nej. 
Tych, któ rzy chcie li by do wie dzieç si´ wi´ cej o mi sji na szych stra ̋a ków w Bej ru cie, pro si my

o cier pli woÊç – szy ku je my ude rze nio wà por cj´ wie dzy na paê dzier ni ko wy nu mer PP. Tym cza -
sem pro po nu je my po czy taç o in nych zda rze niach, bo jak zwy kle du ̋o pi sze my o za po bie ga -
niu zda rze niom nie bez piecz nym i ich zwal cza niu. 
Na po czàt ku la ta mie li Êmy w Pol sce po wódê, cz´ Êcio wo na wet zbior ni ko wà. Nad ra bia my

in for ma cje o tym, za rów no w po sta ci ka len da rium zda rzeƒ, jak i ar ty ku łu Alek san dry Ra dlak,
któ ra jej skut ki wi dzia ła do słow nie z wła sne go po dwór ka. 
Ar ty ku łem de biu tu jà ce go na na szych ła mach Kry stia na Ko ta ra dzi my, jak si´ za cho wy waç

ra tow ni czo w obec no Êci bar dzo sil nych elek tro ma gne sów. To, co przy tra fi ło si´ pew ne mu stra -
˝a ko wi nie miec kie mu, mo ̋e spo tkaç ka˝ de go, wi´c war to wie dzieç, czym gro zi urzà dze nie ery
tech nik ko smicz nych, czy li ska ner do wy ko ny wa nia re zo nan su ma gne tycz ne go. 
Nor bert Tu Ênio za ch´ ca jak zwy kle do u˝y wa nia mgły wod nej, tym ra zem rów nie˝ do ga -

sze nia po jaz dów szy no wych. Nie spo sób si´ z nim nie zgo dziç – wo da to je den z naj do sko nal -
szych Êrod ków ga Êni czych. Dla cze go? Ano, jak w sta rym dow ci pie: dla cze go ta nie wi no jest
do bre? – bo jest do bre i ta nie, z tym, ˝e z wo dà tak jest na praw d´. 
A na ko niec od kry wa my Ame ry k´. Co praw da od kry to jà dla Eu ro py po nad 500 lat te mu,

a uczy nił to czło wiek uzbro jo ny w jaj ko, ale my to ro bi my po now nie na ni wie ochro ny prze -
ciw po ̋a ro wej. Nie za ch´ ci ły nas do te go ani efek ciar skie sa mo cho dy, ani bo ha ter skie czy ny
ame ry kaƒ skich stra ̋a ków, któ rych zrzu ca si´ na spa do chro nach pro sto do le Êne go po ̋a ru,
ani naj wi´k szy na Êwie cie sa mo lot ga Êni czy. Nas po cià ga w USA co in ne go. Otó˝ w mie Êcie
Pla no w Tek sa sie pra wie ˝e nie ma po ̋a rów, a w szcze gól no Êci nie ma w nich ofiar w lu -
dziach. Jak to si´ sta ło? Sa mi chcie li by Êmy wie dzieç. Od po wiedê nie jest pro sta i jed no znacz -
na, bo do ta kie go sta nu do pro wa dzi ło sze reg ró˝ nych dzia łaƒ, na po czàt ku i na koƒ cu
któ rych wi daç ubez pie cze nia od ognia, a mi´ dzy ni mi mnó stwo stra ̋ac kich tre nin gów, za po -
bie ga nia po ̋a rom i g´ stwi n´ sta łych urzà dzeƒ ga Êni czych try ska czo wych (na wet w miesz ka -
niach). Sta ra my si´ wi´c, na ile po zwa la jà ła my cza so pi sma, przed sta wiç ame ry kaƒ skà
ochro n´ prze ciw po ̋a ro wà w jej zło ̋o no Êci i pro sto cie za ra zem. I uwa ga – do pie ro za czy na -
my, na ra zie trze ma ar ty ku ła mi. Cykl ten b´ dzie trwał przez kil ka nu me rów PP, spo dzie wa my
si´ przy tym ró˝ nych kon tro wer sji, a ˝y czy li by Êmy so bie dys ku sji. Sa mi je ste Êmy w szo ku po -
znaw czym. Ni by wia do mo, ˝e dzia ła w USA or ga ni za cja zna na u nas pod skró tem NFPA.
Oka zu je si´ jed nak, ˝e nie jest je dy na, ˝e gdy by chcieç wy li czyç wszyst kie te skró ty, le d wie wy -
star czy ło by pal ców obu ràk, przy czym wszyst kie sà wa˝ ne, a cza sa mi kon ku ren cyj ne... 
Za pra sza my do lek tu ry!

Pa weł Ro cha la



Komendant główny PSP nadbryg.
Andrzej Bartkowiak 22 lipca

w siedzibie Komendy Głównej PSP

podpisał porozumienie z ministrem
cyfryzacji Markiem Zagórskim. Dokument
ten reguluje warunki współpracy

w zakresie
umożliwienia
Państwowej
Straży Pożarnej
publikacji treści
na portalu RP
dostępnym
pod adresem
www.gov.pl.
Dzięki temu
serwisowi
obywatele mają
dostęp
do całego
spektrum usług

świadczonych przez administrację
publiczną i inne podmioty realizujące
zadania publiczne w Polsce. Porozumienie
umożliwi ujednolicenie formy i treści
publikowanych przez komendy PSP
wszystkich szczebli.

– Dzięki podpisanemu porozumieniu
treści dotyczące bardzo ważnego obszaru
funkcjonowania państwa, jakim jest
działalność Państwowej Straży Pożarnej,
trafią do głównego kanału komunikacji
między obywatelami a administracją
publiczną. Ta komunikacja odbywać się
będzie na portalu Gov.pl – powiedział
minister Zagórski.

Tomasz Banaczkowski / Gabinet
Komendanta Głównego

W siedzibie centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego 17 lipca zawarto porozumienie między Komendą

Główną PSP i KRUS.
Przedmiotem dokumentu jest współpraca między stronami

dotycząca propagowania działań w obszarze szeroko rozumianego
bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, skierowanych do rolników oraz mieszkańców wsi
i obszarów wiejskich.

Współpraca pomiędzy stronami odbywać się będzie na szczeblach:
centralnym – pomiędzy Komendą Główną PSP a Centralą KRUS oraz
lokalnym – po uzgodnieniu z właściwymi terytorialnie komendami
wojewódzkimi i powiatowymi (miejskimi) PSP a oddziałami KRUS.

Z ramienia KRUS porozumienie podpisała prezes Kasy dr
Aleksandra Hadzik, a w imieniu KG PSP komendant główny PSP
nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

KRUS

CzeÊç jego pami´ci

B ryg. mgr inż. Eligiusz Starzyński był wieloletnim
nauczycielem akademickim, starszym wykładowcą

w Zakładzie Badania Przyczyn Pożarów, Katedry Podstaw
Procesów Spalania, Wybuchu i Gaszenia SGSP. Od 1982 r.
pracował w Zakładzie Badania Przyczyn Pożarów. Prowadził
zajęcia dydaktyczne z przedmiotów analizy popożarowe,
metodyka badania przyczyn pożarów oraz z uwagi na wyższe

wykształcenie zajęcia
dotyczące elektryki
w Zakładzie Elektroenergetyki.
Był promotorem wielu prac
magisterskich i inżynierskich.
Uczestniczył aktywnie
w projektach badawczo-
rozwojowych.

Od wielu lat wydawał
opinie popożarowe
na podstawie postanowień
sądów, prokuratur i policji oraz

na zlecenia urzędów państwowych i podmiotów
gospodarczych. Wydawane przez bryg. Starzyńskiego opinie
miały potężną moc dowodową w prowadzonych
postępowaniach. Był członkiem komisji powoływanych przez
komendanta głównego PSP w sprawie największych w Polsce
pożarów, a od 2015 r. Państwowej Komisji Badania Wypadków
Lotniczych w zakresie przyczyn i przebiegu pożarów
związanych z wypadkami cywilnych statków powietrznych.

Zawsze wzorowo wykonywał swoje obowiązki służbowe,
sumiennie i z należytą starannością wywiązywał się
z powierzonych mu zadań. Dbał o dobre imię służby i Szkoły
Głównej Służby Pożarniczej.

SGSP
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Współpraca z Ministerstwem Cyfryzacji

Porozumienie PSP i KRUS
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Po wybuchu w stolicy Libanu Polska
jako jeden z pierwszych krajów

zadeklarowała swoją pomoc. Państwowa
Straż Pożarna w odpowiedzi na prośbę
o wsparcie po eksplozji w bejruckim
porcie zgłosiła gotowość
do zadysponowania grupy MUSAR.
W skład specjalistycznej grupy
poszukiwawczo-ratowniczej wchodzi 39
ratowników i cztery psy. Do zespołu
dołączyli specjaliści ratownictwa
chemicznego. Grupą dowodził st. bryg.
Mariusz Feltynowski, kierujący wcześniej
działaniami ratowniczymi w czasie misji
po trzęsieniach ziemi na Haiti i w Nepalu.
Strażacy wylecieli do Libanu
Dreamlinerem LOT-u z Lotniska Chopina 5
sierpnia po godz. 23.

Po rozłożeniu bazy i odprawie
z miejscowymi władzami strażacy razem
z czworonożnymi ratownikami ruszyli
na poszukiwania do kolejnych stref
w miejscu katastrofy. Działając
w piekielnym upale, ratownicy ustalali
miejsca, w których mogły znajdować się
osoby, które ucierpiały w eksplozji.
W czasie misji strażacy z grupy MUSAR
przy udziale psów ratowniczych
poszukiwali osób uwięzionych
w gruzowiskach. Warto zaznaczyć że,
Polacy objęli swoimi działaniami
największą z wyznaczonych przez
miejscowe władze stref i poza Francuzami
byli jedyną zagraniczną ekipą ratowniczą,
która otrzymała zgodę na prowadzenie
działań w strefie cywilnej.

Działania poszukiwawczo-ratownicze
w Bejrucie zakończone zostały
w niedzielę 9 sierpnia. Władze
zorganizowały konferencję prasowa
z udziałem dowódców
międzynarodowych grup poszukiwawczo-
ratowniczych, które prowadziły działania
w strefach dotkniętych skutkami
wybuchu.

Polscy strażacy przygotowali także
transport materiałów i sprzętu do walki
z koronawirusem.

Pomoc zorganizowało Ministerstwo
Zdrowia. Materiały trafiły do Bejrutu
w poniedziałek na pokładzie samolotu,
który poleciał zabrać ratowników do kraju.

10 sierpnia przed godz. 20 strażacy
wylądowali na lotnisku Okęcie

w Warszawie. Po powitaniu przez
komendanta głównego PSP nadbryg.
Andrzeja Bartkowiaka i jego zastępcę
nadbryg. Adama Koniecznego odbyła się
konferencja prasowa. Następnie strażacy
biorący udział w libańskiej misji odjechali
do miejsca odpoczynku. Zanim wrócą
do bliskich, zgodnie z procedurami

odbędą obowiązkowe po tego typu
misjach badania lekarskie.

Operacja w Libanie została
przeprowadzona w ramach Europejskiego
Mechanizmu Ochrony Ludności.

Tomasz Banaczkowski / Gabinet
Komendanta Głównego
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Szcz´Êliwa chwila

Grażyna z Komendy Głównej PSP i Norbertas, do niedawna z Komendy Głównej PSP,
a obecnie z Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, 1 sierpnia współpracę między

pionem kontrolno-rozpoznawczym i operacyjnym rozwinęli najdalej, jak można, bo aż
po miłość przypieczętowaną węzłem małżeńskim. Państwu Markewičiusom życzymy
wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, a wyższym szarżom tego, by szły za ich
przykładem, na ile mogą! PR

Stra˝acy z misjà w Bejrucie 
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Działaniom specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej MUSAR POLAND w Bejrucie
poświęcony będzie w dużej części październikowy numer „Przeglądu Pożarniczego”.



Prze gląd Po żar ni czy: Pa nie ko men dan cie, roz ma wia my po now -
nie, zgod nie z kwar tal nym cy klem wy wia dów. I na pew no jest spo -
ro no we go do po wie dze nia na szym czy tel ni kom, wszyst kim
stra ża kom i sym pa ty kom ochro ny prze ciw po ża ro wej. 

Nad bryg. An drzej Bart ko wiak: Tak. I cie szę się, że wpro wa dzi -
li śmy za sa dę cy klicz nych spo kań z czy tel ni ka mi Prze glą du Po żar -
ni cze go. To waż ne, że by lu dzie wie dzie li, co tu ro bi my i ile pra cy
wkła da my w po pra wę funk cjo no wa nia na szej służ by. 

PP: Nie da się ukryć, że gdy pan prze ma wia na ła mach PP, czy tel -
nic two in ter ne to we na tych miast wzra sta, bo lu dzie chcą mieć in for -
ma cje z pierw szej rę ki. 

AB: Ja to ro zu miem. I sta ra my się wy cho dzić na prze ciw ocze ki -
wa niom. Je ste śmy otwar tą in sty tu cją, dla te go uru cha mia my na sze
ka na ły w me diach spo łecz no ścio wych: na Twit te rze, In sta gra mie, 
Fa ce bo oku. Przy kła dem jest Li ban – chy ba pierw sza w ta kim stop -
niu na bie żą co przed sta wia na ak cja Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.
W tym przy pad ku je ste śmy bar dzo moc no obec ni w środ kach ma -
so we go prze ka zu, zwłasz cza w so cial me diach. 

PP: Start do Li ba nu był wy jąt ko wo szyb ki. Jak to się sta ło, że tak
ła two po szło? Do świad cze nia z pró bą szyb kie go prze nie sie nia sił
PSP za gra ni cę są in ne – na si lu dzie, go to wi do dzia ła nia, na ogół mę -
czy li się ocze ki wa niem na wy lot.

AB: To praw da, po bi li śmy ko lej ny re kord. A sta ło się tak, po nie -
waż ma my bar dzo do bre re la cje z Mi ni ster stwem Spraw We wnętrz -
nych i Ad mi ni stra cji, Mi ni ster stwem Spraw Za gra nicz nych i bar dzo
do bre re la cje z LOT-em. A do te go świet nych lu dzi w Kra jo wym Cen -
trum Ko or dy na cji Ra tow nic twa i w gru pach po szu ki waw czych, bar -
dzo chęt nych do po mo cy. Z tych po wo dów nie zwy kle ła two
przy cho dzi ło mi fi na li zo wa nie te go wy jaz du. By ło zu peł nie jak w ak -
cji w cza sie służ by w JRG: zgło sze nie, dzwo nek, do bieg do sa mo cho -
dów, in for ma cja, gdzie ma my do trzeć – za pięć mi nut je ste śmy

na miej scu. I dzia ła my! Tu oczy wi ście w in nej prze strze ni cza so wej,
bo trze ba by ło do le cieć dość da le ko, ale gdy by nie to, że w Li ba nie
mu sie li śmy przejść ba da nia na SARS-Cov -2, to we szli by śmy do ak cji
od ra zu. 

PP: No wła śnie – ja ki to był prak tycz nie czas? 
AB: Do ba. W cią gu 24 godz. od wy bu chu by li śmy na miej scu!

Przy po mnę tyl ko, że na Ha iti [po trzę sie niu zie mi w 2010 r. – red.] po -
le cie li śmy po sze ściu dniach. Ta róż ni ca po ka zu je, ja ki zro bi li śmy po -
stęp ja ko Pań stwo wa Straż Po żar na, ja kich do ro bi li śmy się pro ce dur
i – co istot ne – jak sza no wa nym na świe cie ze spo łem spe cja li stów
je ste śmy. Zgło szeń go to wo ści do po mo cy do tar ło do Li ba nu wie le,
a na sza gru pa zo sta ła przy ję ta w pierw szej czwór ce. Ma ło te go – tyl -
ko my i Fran cu zi zo sta li śmy wpusz cze ni do dzia ła nia w stre fie cy wil -
nej. Nikt in ny ta kiej zgo dy nie do stał. Upa tru ję w tym suk ce sie
za słu gi do wód cy gru py, st. bryg. dr. inż. Ma riu sza Fel ty now skie go,
któ ry jest po pro stu bły sko tli wy, a przy tym bar dzo me ry to rycz ny.
Cie szę się, że po sta wi li śmy na nie go – ja ko dy rek tor Kra jo we go Cen -
trum Ko or dy na cji Ra tow nic twa jest strza łem w dzie siąt kę. 

PP: Ale stra ża cy już wra ca ją? 
AB: Na si lu dzie skoń czy li dzia ła nia, wró ci li ca li, zdro wi i w kom ple -

cie. Spraw dzi li po nad 60 ha te re nu, sta bi li zo wa li kon struk cje bu dyn -
ków, udzie la li kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy. Wy da łem zgo dę, by
po zo sta wi li miej sco wym ra tow ni kom część sprzę tu i me dy ka men ty.
Te raz prze cho dzą kwa ran tan nę, a przy oka zji od pocz ną. Zro bi li ka -
wał do brej ro bo ty, wy so ko oce nia nej przez Li bań czy ków.

PP: A któ ra to ak cja mię dzy na ro do wa za pa na ka den cji? 
AB: Już siód ma. 
PP: Na na szym po dwór ku dzie je się też spo ro in nych spraw. Pro -

szę o nich po wie dzieć, za nim nie ty le nam umkną, co za sko czą przej -
ściem do fa zy re ali za cji. Co z na szym no wym mun du rem, pa nie
ko men dan cie? 
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AB: Mun dur ko sza ro wy ma się do brze. Do koń ca sierp nia bę dzie -
my mie li uszy ty wzór z ta kich ma te ria łów i w ta kim ko lo rze, na któ -
rych nam za le ża ło. Wte dy go pokażemy. Pod trzy mu ję ter min
wpro wa dze nia no we go wzo ru: sty czeń 2021 r. Tak jak przed chwi lą
mó wi li śmy o nie zwy kłym tem pie wy jaz du, tak te raz utrzy mu je my
na le ży te tem po, je śli idzie o wdro że nie no we go mun du ru. Naj waż -
niej szy mi je go ce cha mi bę dą wy so ka ja kość, es te ty ka oraz wie lo za -
da nio wość – licz ba sor tów zo sta nie zna czą co ogra ni czo na. No wy
mun dur za stą pi za rów no mun dur służ bo wy, jak i ubra nie ko sza ro -
we. Bę dzie też słu żył ja ko mun dur re pre zen ta cyj ny w cza sie czyn no -
ści służ bo wych. 

Co waż ne, bę dzie my wszy scy wy glą da li tak sa mo – od sta ży sty
po ko men dan ta głów ne go PSP, róż niąc się tyl ko dys tynk cja mi. Ja ko
for ma cja za słu ży li śmy so bie na naj wyż szą ja kość. Idzie za tym aspekt
praw ny. Zmie ni li śmy de le ga cję w usta wie o PSP. Od te raz nie bę dzie -
my mu sie li zmie niać usta wy, że by zmie nić skład nik umun du ro wa -
nia. Wy star czy zmie nić roz po rzą dze nie. To istot na róż ni ca pro-
ce du ral na. 

PP: Czy no wy mun dur bę dzie uży wa ny w ak cjach ra tow ni czo -ga -
śni czych? 

AB: Nie, nie bę dzie ta kiej po trze by. Do te go ma my no we ubra -
nia spe cjal ne, któ re są tak skon stru owa ne, że prócz bie li zny ter mo -
ak tyw nej nic nie po win no się pod ni mi no sić. Mam na dzie ję, że
w przy szłym ro ku wszy scy stra ża cy bę dą mie li no we ubra nia spe -
cjal ne – pra cu je my nad po zy ska niem środ ków, by pro ces wy mia ny
ubrań sta re go wzo ru na no we za koń czyć w 2021 r. Stra żak ja dąc
do ak cji, prze bie rze się z mun du ru ko sza ro we go w ubra nie spe cjal -
ne. Te kil ka se kund wię cej nie ma zna cze nia w po rów na niu z kom -
for tem i bez pie czeń stwem dzia ła nia. Pra cu je my nad lek ki mi spo-
dnia mi do ubra nia spe cjal ne go, ale ich wdro że nie nie na stą pi tak
szyb ko. 

PP: Czy li gdy ktoś po je dzie do wo dzić ak cją, mu si być w ubra niu
spe cjal nym? 

AB: Tak. Na rów ni ko men dant głów ny i każ dy in ny do wód ca ak -
cji mu si do wo dzić w ubra niu spe cjal nym. Ja ta kie ubra nie mam. 
Je śli zaj dzie po trze ba, to bę dę przy ak cji w peł nym ubra niu spe cjal -
nym: bu tach, spodniach i kurt ce, za leż nie od po trzeb lek kiej lub cięż -
kiej. Ta kie stan dar dy na le ży wpro wa dzić. Do wód ca też mu si być
do brze za bez pie czo ny przed skut ka mi zda rze nia, a ja kość do wo dze -
nia wy ma ga, by wszedł tam, gdzie je go pod wład ni. To ure gu lu je my
od po wied ni mi za pi sa mi re gu la mi nów. Ubra nie do wód czo -szta bo -
we zo sta nie zli kwi do wa ne. 

PP: A co z umun du ro wa niem ga lo wym?
AB: Re zy gnu je my z dwóch płasz czy, zi mo we go i je sien ne go,

na rzecz jed ne go, z pod pin ką, któ ry na bie rze ja ko ści. Po ja wią się
na nim em ble ma ty na ro do we. Pod trzy mu ję, że pa nie do sta ną ro ga -
tyw ki za miast ka pe lu szy, co jest od po wie dzią na ich po stu la ty. 

PP: Je śli cho dzi o kwe stie wi ze run ko we, to po zo sta je jesz cze jed -
na kwe stia, dro biazg w po rów na niu z mun du rem: kar to no wa le-
gi ty ma cja służ bo wa, na któ rej po lek kim za po ce niu przy ak cji
moż na się nie roz po znać. Co bę dzie się z nią dzia ło? 

AB: Tak jak na sze ubra nia służ bo we i ko sza ro we zdą ży ły się ze -
sta rzeć, ze sta rza ła się rów nież le gi ty ma cja, któ ra jest prze cież jesz -
cze bar dziej wie ko wa, bo ma 30 lat! Moż na za py tać: jak wła ści wie
utrzy ma ła się przez ty le czasu? Je ste śmy służ bą XXI wie ku
pod wzglę dem wie dzy i sprzę tu, dzia ła my na ca łym świe cie i spo -
ty ka my się z uzna niem, więc czas naj wyż szy, że by do rów na ły te -

mu na sze le gi ty ma cje służ bo we. Bę dą to trud ne do uszko dze nia,
np. roz my cia wo dą, no wo cze sne kar ty o kształ cie i wy mia rach do -
wo du oso bi stego, wy po sa żo ne w elek tro nicz ny pro gra mo wal ny
iden ty fi ka tor, peł nią cy m.in. funk cję klu cza do stę pu, prze pust ki itp.
Je że li wszyst ko się po wie dzie, to jesz cze w tym ro ku wszy scy stra -
ża cy bę dą mie li no we le gi ty ma cje. Zo sta ną za ku pio ne ze środ ków
KG PSP. Cze ka my tyl ko na gło so wa nie w Se na cie. Tu je stem opty -
mi stą, bo uda ło nam się do pro wa dzić do ta kie go sta nu, że w Sej -
mie za zgło szo ny mi przez nas po praw ka mi do usta wy o PSP
gło so wa ło 440 po słów. 

PP: A za czym po sło wie gło so wa li tak jed no myśl nie? 
AB: By ło to kil ka istot nych zmian w usta wie o PSP. Pierw sza: upra-

sz cza my pro ce du rę cer ty fi ko wa nia sa mo cho dów dla ochot ni czych
stra ży po żar nych po zy ski wa nych z ryn ku wtór ne go. Wpro wa dzo -
na zo sta ła tzw. opi nia tech nicz na, któ rej uzy ska nie bę dzie kosz to-
wa ło mak sy mal nie 10 tys. zł, czy li po nad sze ścio krot nie mniej niż
przy cer ty fi ko wa niu wzo rów no wych po jaz dów wpro wa dza nych
do wy po sa że nia pol skich stra ży po żar nych i ich ka ro sa cji. 

PP: A jak po ra dzi so bie z ty mi pra ca mi CNBOP? Prze cież ta kie
zgło sze nie nie bę dzie tyl ko for mal no ścią, bo zło mu w pol skich służ -
bach ra tow ni czych być nie mo że. 

AB: Wspie ra my CNBOP ka dro wo. Prze su wa my tam do świad czo -
nych ofi ce rów. Tych sa mo cho dów na te re nie Pol ski już dziś jest kil -
ka set. Wie my, że je śli tyl ko zmia na usta wo wa wej dzie w ży cie, to
usta wi się ko lej ka do uzy ska nia opi nii. W ra zie po trze by wes prze my
CNBOP od de le go wa nia mi. 

PP: A po zo sta łe zmia ny usta wo we? 
AB: Dru ga zmia na, bar dzo waż na, to do dat ki dla funk cjo na riu szy

z 25-let nim i 28,5-let nim sta żem służ by – wpro wa dzo ne zo sta ły do -
dat ko we środ ki fi nan so we, w wy so ko ści od po wied nio 1,5 tys. zł
oraz 2,5 tys. zł. To bar dzo du ża za chę ta dla tych funk cjo na riu szy, któ -
rzy po zo sta ją w służ bie już dłu go, a są do świad czo ny mi fa chow ca -
mi, by zo sta li z na mi jak naj dłu żej. 

Trze cia zmia na to do ce nie nie służ by ośmio go dzin nej oraz tych,
któ rzy wy ko nu ją za da nia jed no oso bo wo. Pro po nu je my do da tek
funk cyj ny, któ ry po ja wia się po raz pierw szy w hi sto rii PSP, a był już
od daw na w in nych służ bach. Da je to moż li wość ko men dan tom, by
wy róż nić tak pra cu ją cych na sta no wi skach jed no oso bo wych, jak
i kie row ni ków jed no stek or ga ni za cyj nych. 

PP: Czy do da tek funk cyj ny bę dzie jesz cze jed nym ze skład ni ków
upo sa że nia, oprócz do dat ku służ bo we go i mo ty wa cyj ne go? 

AB: Do da tek ten bę dzie za stę po wał do da tek służ bo wy. Jest ob -
wa ro wa ny tym, że w przy pad ku je go przy zna nia stra żak nie uzy ska
gra ty fi ka cji za nad go dzi ny, któ ra le piej od po wia da rze czy wi sto ści,
gdy oso by peł nią ce funk cje kie row ni cze dzia ła ją na rzecz służ by
w róż nych po rach dnia, w świę ta itd. 

PP: Za tem bę dzie to du żym plu sem dla służ by kon tro l no -roz po -
znaw czej? 

AB: Tak. 
PP: A ja ka bę dzie wy so kość do dat ku funk cyj ne go? 
AB: To się oka że oczy wi ście po wpro wa dze niu w ży cie roz po rzą -

dze nia do tej zmia ny usta wo wej. Przed nami jesz cze roz mowa ze stro -
ną spo łecz ną. Ale bę dę moc no ob sta wał przy tym, że ten do da tek ma
wy no sić do 70% pod sta wy upo sa że nia, pod czas gdy w przy pad ku do -
dat ku służ bo we go się ga 50%. Za zna czam, że nie ma w tym nic no wa -
tor skie go – ta kie roz wią za nia funk cjo nu ją w in nych służ bach. 

W po praw kach usta wo wych, o któ rych mó wi łem, zna la zła się też



po praw ka do ty czą ca dy plo mów wy da wa nych przez Szko łę Głów ną
Służ by Po żar ni czej. Do dat ko wo li kwi du je my je den z kie run ków stu -
diów po dy plo mo wych (SPO2). Za stą pi my go jed ny mi stu dia mi po -
dy plo mo wy mi, któ re roz wią żą pro blem uzy ska nia pierw sze go
stop nia ofi cer skie go i jed no cze śnie za ła twią te mat upraw nień
do kie ro wa nia ak cja mi ra tow ni czo -ga śni czy mi. 

I to po krót ce wszyst kie ele men ty bar dzo sze ro kie go pa kie tu
zmian usta wo wych, w mo jej oce nie ma ją cych wy miar hi sto rycz ny.
Pro cen tu ją róż ne do świad cze nia na sze go ze spo łu ko men danc kie -
go i bar dzo do brych re la cji mię dzy na mi. Je ste śmy praw dzi wą dru -
ży ną, więc osią ga my do bre wy ni ki. Pod kre ślam, że zmia ny, któ re
wpro wa dza my, nie są no wo ścia mi. Mó wi ło się o nich od wie lu lat.
My śmy to po pro stu zro bi li, przy ogrom nym wspar ciu MSWiA,
a w szcze gól no ści pa na mi ni stra Ma cie ja Wą si ka. 

PP: Czy przy ta kim za kre sie zmian bę dzie nas na to wszyst ko
stać? 

AB: Tak, dla te go że sta ra my się o uru cho mie nie do dat ko wych
środ ków fi nan so wych jesz cze w tym ro ku. Nie chcę podawać kon -
kret nych su m, ale to na praw dę du że kwo ty – bli sko 200 mln zł.
O czę ści z nich mo gę mó wić z du żą pew no ścią, że są za gwa ran to -
wa ne. Je stem opty mi stą. 

PP: Pa nie ko men dan cie, zbli ża się 30-le cie po wo ła nia Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej. Co bę dzie się dzia ło w związ ku z tym? Bo że
zmia na wi ze run ko wa, w po sta ci np. mun du rów, to już wie my. 
Zmia ny w or ga ni za cji skład ni ków upo sa że nia też ma ją swo ją wa gę.
Ale co jesz cze?...

AB: Chce my zor ga ni zo wać ca ło rocz ne ob cho dy tej rocz ni cy. Po -
ka zać sym bo licz ne eta py jej two rze nia, od roz po czę cia pi sa nia pro -
jek tów usta wy, aż do jej uchwa le nia, gdy gen. bry ga dier Fe liks De la
ogło sił wy ko na nie za da nia. Chcie li by śmy jak naj bar dziej uho no ro -
wać tych wszyst kich lu dzi, któ rzy two rzy li pa kiet ów cze snych ustaw
o PSP oraz o ochro nie prze ciw po ża ro wej, a jesz cze z na mi są, bo
część już nie ste ty ode szła i pa trzy z gó ry na to, jak dzia ła my. 

PP: Kto te ob cho dy bę dzie or ga ni zo wał? Czy bę dzie to ja kiś ze -
spół? 

AB: Tak. Zo sta nie do te go po wo ła ny ze spół. Po pro si my też o pa -
tro nat ho no ro wy naj waż niej sze oso by w pań stwie. Uko ro no wa nie
uro czy sto ści przy pad nie na Dzień Stra ża ka w 2022 r. Za sto su je my
wów czas bar dzo moc ną sym bo li kę. Od bę dzie się po że gna nie sta re -
go sztan da ru Ko men dy Głów nej PSP oraz po świę ce nie i prze ka za -
nie no we go sztan da ru. My ślę, że rów nież Szko ła Głów na Służ by
Po żar ni czej otrzy ma wów czas no wy sztan dar. 

PP: To istot nie by ło by na praw dę sym bo licz ne uwień cze nie ob -
cho dów. Jed no cze śnie tak sil ny ak cent ide al nie pa su je na za koń cze -
nie. Za tem w imie niu czy tel ni ków PP dzię ku ję za roz mo wę, pa nie
ko men dan cie! 

AB: Ja z ko lei chciał bym po dzię ko wać wszyst kim stra ża kom, tak
za wo do wym, jak i ochot ni kom oraz pra cow ni kom cy wil nym PSP,
za ich co dzien ny trud, a w szcze gól no ści za wal kę z ko ro na wi ru sem.
Chcę jesz cze raz prze ka zać po dzię ko wa nia człon kom grup spe cja li -
stycz nych, wy ko nu ją cych za da nia nie ty po we, a jak że waż ne. 

Krót ko mó wiąc: wszyst kim skła dam wy ra zy po dzię ko wa nia
za wspa nia łą ro bo tę!

roz ma wiał st. bryg. Pa weł Ro cha la

a le ży na wią zać do pol skiej hi sto rii naj now szej. Mam na my -
śli czas prze mian spo łecz no -po li tycz nych, któ re roz po czę ły
się w 1989 r. Po ja wił się m.in. od bu do wa ny sa mo rząd te ry -

to rial ny oraz pra wo zrze sza nia się oby wa te li w sto wa rzy sze niach lub
in nych or ga ni za cjach po za rzą do wych. Suk ce syw nie prze stawa ły ist -
nieć lub prze kształ co ne zo sta ły przed się bior stwa go spo dar ki uspo -
łecz nio nej, bę dą ce wcze śniej „osto ją” obro ny cy wil nej i in nych form
za bez pie czeń so cjal nych. 19 wrze śnia 1991 r. pre zy dent Rze czy po -
spo li tej Pol skiej ra ty fi ko wał Pro to kół (I) do dat ko wy do Kon wen cji 
z 12 sierp nia 1949 r. spo rzą dzo ny w Ge ne wie 8 czerw ca 1977 r., do ty -
czą cy ochro ny ofiar mię dzy na ro do wych kon flik tów zbroj nych. To pra -
wo na le ża ło za im ple men to wać do kra jo we go po rząd ku praw ne go.
W kon se kwen cji w tym sa mym 1991 r. we szły w ży cie m.in. usta wy
o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej i o ochro nie prze ciw po ża ro wej, umoż -
li wia ją ce zbu do wa nie pierw sze go w na szym kra ju nie mi li tar ne go sys -
te mu ra tow ni cze go pod nazwą „kra jo wy sys tem ra tow ni czo -ga śni czy”
(KSRG).

Mi nę ło 30 lat, śro do wi sko za gro żeń dia me tral nie się zmie ni ło,
a KSRG ewo lu ował, do sto so wu jąc się do wzra sta ją ce go tem pa ży cia
i roz wo ju go spo dar cze go. Roz wi nę ły się róż ne ga łę zie ra tow nic twa,
osią gnę ły wy so ki sto pień spe cja li za cji i pro fe sjo na li za cji. Roz wi nę ła
się za rów no Pań stwo wa Straż Po żar na, jak i ochot ni cze stra że po żar -
ne, któ re szcze gól nie w ostat nich la tach zo sta ły do po sa żo ne w no wy
sprzęt ra tow ni czy. 

KSRG wy peł nia obec nie zde cy do wa ną więk szość za dań ochro ny
lud no ści i obro ny cy wil nej. Bio rąc pod uwa gę je go wkom po no wa nie
w struk tu rę ad mi ni stra cji pu blicz nej, za sad ne jest nie zwłocz ne ure gu -
lo wa nie kwe stii or ga ni za cji sys te mu ochro ny lud no ści, ja ko lo gicz nej
te go fak tu kon se kwen cji. Trze ba ja sno po wie dzieć – za da nie to na le -
ży wy ko nać rów nież z te go po wo du, że jest na tu ral nym zwień cze -
niem prac z po cząt ku lat 90. 

Ko niecz ne zmia ny w sys te mie bez pie czeń stwa
po wszech ne go i ochro nie lud no ści
Obec nie funk cjo nu ją ce mu sys te mo wi ochro ny lud no ści brak kom -

plek so wych ure gu lo wań praw nych. Po mi mo ist nie nia re gu la cji usta -
wo wych z za kre su za rzą dza nia kry zy so we go oraz obro ny cy wil nej, jak
rów nież nie za prze czal nych osią gnięć w tej dzie dzi nie do tych czas nie
zo stał przy go to wa ny i uchwa lo ny je den akt praw ny, któ ry re gu lo wał -
by ca ło kształt za gad nień zwią za nych z sze ro ko ro zu mia ną ochro ną
lud no ści. Ure gu lo wa nia w za kre sie za dań i struk tur roz pro szo ne są
obec nie w róż nych ak tach praw nych.

Sy tu ację tę w od nie sie niu do ist nie ją cych re gu la cji praw nych, któ -
re wska zy wa no tak że w wy ni kach kon tro li NIK, w du żej mie rze po -
twier dzi ły re zul ta ty uzy ska ne po wdro że niu de cy zji nr 26 ko men dan ta
głów ne go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej z dnia 9 mar ca 2020 r. w za -
kre sie prze glą du i ana li zy obo wią zu ją cych prze pi sów pra wa od no szą -
cych się do kra jo we go i mię dzy na ro do we go za kre su ra tow nic twa
i ochro ny lud no ści. Wska zać tu moż na pod sta wo we, choć nie wszyst -
kie obo wią zu ją ce współ cze śnie ak ty nor ma tyw ne do ty czą ce sys te mu
bez pie czeń stwa, re gu lu ją ce je dy nie pew ne seg men ty, mo gą ce utwo -
rzyć po żą da ny je den sys tem:
 usta wa z dnia 21 li sto pa da 1967 r. o po wszech nym obo wiąz ku
obro ny RP,
 usta wa z dnia 6 kwiet nia 1990 r. o Po li cji,
 usta wa z dnia 12 paź dzier ni ka 1990 r. o Stra ży Gra nicz nej,
 usta wa z dnia 24 sierp nia 1991 r. o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, 
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 usta wa z dnia 24 sierp nia 1991 r. o ochro nie prze ciw po ża ro wej,
 usta wa z dnia 8 wrze śnia 2006 r. o Pań stwo wym Ra tow nic twie 
Me dycz nym,
 usta wa z dnia 22 li sto pa da 2013 r. o sys te mie po wia da mia nia 
ra tun ko we go (112),
 usta wa z dnia 26 kwiet nia 2007 r. o za rzą dza niu kry zy so wym.

Za uważ my, że żad na z ustaw nie ma w ty tu le cze goś, co jest istot -
nym spój ni kiem ich wszyst kich: KSRG.

Ran ga praw na KSRG nie od po wia da je go ro li
Tym cza sem KSRG ist nie je i jak do wo dzi prak ty ka, jest bar dzo sku -

tecz ny. Nie ste ty, je go umo co wa nie praw ne nie zo sta ło sfor ma li zo wa -
ne po przez od ręb ną usta wę, tyl ko ure gu lo wa ne jest roz po rzą dze niem
wy ko naw czym do usta wy o ochro nie prze ciw po ża ro wej. W tej że usta -
wie KSRG zo stał okre ślo ny ja ko in te gral na część or ga ni za cji bez pie -
czeń stwa we wnętrz ne go pań stwa, obej mu ją ca, w ce lu ra to wa nia
ży cia, zdro wia, mie nia lub śro do wi ska, pro gno zo wa nie, roz po zna wa -
nie i zwal cza nie po ża rów, klęsk ży wio ło wych lub in nych miej sco wych
za gro żeń. Sku pia on jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej, in ne służ -
by, in spek cje, stra że, in sty tu cje oraz pod mio ty, któ re do bro wol nie,
w dro dze umo wy cy wil no praw nej zgo dzi ły się współ dzia łać w ak cjach
ra tow ni czych.

Obok KSRG, któ ry w du żej mie rze opar ty jest na wy so ce pro fe sjo -
nal nej i od po wied nio zor ga ni zo wa nej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej,

ak tu al ny sys tem bez pie czeń stwa obej mu je dwa nie zwy kle istot ne
seg men ty. Są ni mi – ure gu lo wa ne sto sow nym usta wa mi – za rzą dza -
nie kry zy so we oraz obro na cy wil na. Nie ste ty, brak ak tu praw ne go, któ -
ry umoż li wił by peł ną syn chro ni za cję tych ele men tów w ra mach tzw.
nad bu do wy, w po sta ci po wszech ne go sys te mu ochro ny lud no ści.
Brak usta wy o KSRG jest też nie wąt pli wie ele men tem utrud nia ją cym
je go funk cjo no wa nie w re la cjach z sa mo rzą dem te ry to rial nym.
A prze cież to w ra mach KSRG na stę pu je łą cze nie za dań wy ko ny wa -
nych przez or ga ny ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej (sta ro sta, wójt, bur -
mistrz, pre zy dent mia sta), z za da nia mi wy ko ny wa ny mi przez or ga ny
ad mi ni stra cji rzą do wej (ko men dant głów ny PSP, wo je wo da, kie row -
ni cy służb in spek cji i stra ży itp.). 

Jed no cze śnie wciąż ist nie ją re gu la cje praw ne mi nio nej epo ki, od -
no szą ce się do obro ny cy wil nej, któ ra ja ko ta ka nie ist nie je pod wzglę -
dem praw nym w usta wach: sa mo rzą do wych, pra wie przed się bior ców
czy wresz cie do ty czą cych funk cjo no wa nia ad mi ni stra cji rzą do wej,
funk cjo no wa nia służb, in spek cji i stra ży. Te zie ją ce lu ki praw ne pró bu -
je się za peł niać prze pi sa mi wy ko naw czy mi, po przez za pi sy wa nie za -
dań, któ re nie są ani za da nia mi wła sny mi, ani za da nia mi zle co ny mi,
np. sa mo rzą du te ry to rial ne go. 

Na le ży stwier dzić, że do tych cza so we dzia ła nia sze fa Obro ny Cy wil -
nej Kra ju by ły da le ce nie sku tecz ne. Ostat nia pró ba spo wo do wa ła ko -
niecz ność wpro wa dze nia nie zbęd nych mo dy fi ka cji uwzględ nia ją cych
obec ne za gro że nie wy wo ła ne pan de mią Co vid -19. Pan de mia udo -

Pra wo mu si 
do go niç rze czy wi stoÊç

Dotychczas nie został przygotowany

i uchwalony jeden akt prawny, który

w sposób kompleksowy regulowałby

całokształt zagadnień związanych

z szeroko rozumianą ochroną ludności.

Uregulowania w zakresie struktur

i zadań są obecnie nieadekwatne

do występujących potrzeb. Najwyższy

czas to naprawić.

ADAM KONIECZNY



wod ni ła z ca łą mo cą ko niecz ność zmian praw nych, gdy wie le róż nych
pod mio tów mo że dzia łać głów nie w opar ciu o KSRG, któ ry oka zu je
się sys te mem praw dzi wie uni wer sal nym, do sko na lo nym przez trzy
de ka dy nie w za ci szu ga bi ne tów, a w wal ce z ko lej ny mi za gro że nia -
mi. Jest w struk tu rze bez pie czeń stwa na sze go pań stwa, za każ dym
ra zem wspo ma ga funk cjo no wa nie służb, in spek cji i stra ży, a do dat -
ko wo po zwa la na po zy tyw ną re ak cję na usta le nia i ocze ki wa nia Unii
Eu ro pej skiej.

Pro wa dząc du żo wcze śniej
ba da nia na uko we, idąc za wspól -
ną ini cja ty wą kie row nic twa KG
PSP i prof. T. Ko cow skie go (dy rek -
to ra In sty tu tu Pra wa, Ad mi ni stra -
cji i Eko no mii Uni wer sy te tu
Wro cław skie go) – prze wod ni czą -
ce go in ter dy scy pli nar ne go ze -
spo łu ba daw cze go po wo ła ne go
przez rek to ra Uni wer sy te tu Wro -
cław skie go na wnio sek sze fa
Obro ny Cy wil nej Kra ju, na le ży przy go to wać nad bu do wę praw ną
w for mie pro jek tu usta wy re gu lu ją cej pro ble ma ty kę ochro ny lud no -
ści, w tym ra tow nic twa. Na le ży nadać ran gę usta wo wą KSRG, ure gu -
lo wa ne mu wspo mnia nym wy żej roz po rzą dze niem. 

KSRG, bu do wa ny od 1 stycz nia 1995 r., prze trwał mię dzy in ny mi:
du żą re for mę ad mi ni stra cji pu blicz nej w 1999 r., wej ście Pol ski do Unii
Eu ro pej skiej w 2004 r., skut ki wi chu ry na po mo rzu w 2017 r., wy cho -
dzi rów nież obron ną rę ką z zawirowań w cza sie świa to wej pan de mii
COVID-19 na te re nie na sze go kra ju, da jąc na wet moż li wość po ma ga -
nia in nym pań stwom, nie ko niecz nie z na mi gra ni czą cym.

Dia gno za praw na jest na stę pu ją ca – na le ży na zwać rze czy po imie -
niu w od po wied niej usta wie.

Za rys no wych praw
W obec nej sy tu acji na le ża ło by za tem syn chro nicz nie do ko nać

przy go to wa nia trzech pro jek tów ustaw, o na zwach ro bo czych:
 o po wszech nym sys te mie
ochro nie lud no ści, 
 o kra jo wym sys te mie ra tow ni -
czym,
 o ochot ni czych stra żach po -
żar nych.

W skró cie ce lo wa treść tych
pro jek tów przed sta wia ła by się
na stę pu ją co. Usta wa o po -
wszech nym sys te mie ochro ny
lud no ści po win na być usta wą
ustro jo wą, w du żej mie rze opar -
tą na obo wią zu ją cych usta wach
szcze gól nych: o Po li cji, o Stra ży
Gra nicz nej, o Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej, o ochro nie prze ciw po -
ża ro wej, o Pań stwo wym Ra tow nic twie Me dycz nym, o sa mo rzą dzie
gmin nym, o sa mo rzą dzie po wia to wym, o sa mo rzą dzie wo je wódz kim,
o wo je wo dzie i ad mi ni stra cji rzą do wej w wo je wódz twie. Po win na za -
tem re gu lo wać kom plek so wo ogól ne za gad nie nia wska zu ją ce
na pod mio ty re ali zu ją ce ca łość in ter dy scy pli nar nych przed się wzięć
ma ją cych na ce lu ochro nę jed no stek, ich ży cia, zdro wia oraz mie nia,

a tak że śro do wi ska przed nie bez pie czeń stwa mi spo wo do wa ny mi
dzia ła niem sił na tu ry lub roz wo jem cy wi li za cyj nym, prze zwy cię ża jąc
ich na stęp stwa, a tak że za pew nia jąc wa run ki ko niecz ne do prze trwa -
nia. Ten uka za ny w pro jek cie sys tem ochro ny lud no ści sta no wił by
„nad bu do wę” nad ist nie ją cy mi sys te ma mi ra tow ni czy mi, ze szcze gól -
nym uwzględ nie niem KSRG lub prze kształ co ne go kra jo we go sys te -
mu ra tow ni cze go.

Usta wa o kra jo wym sys te mie
ra tow ni czym re gu lo wa ła by kwe -
stie ma te rial ne, a nie kie dy tak że
i for mal ne zwią za ne z funk cjo no -
wa niem te go sys te mu. Obok pro -
po zy cji no wych roz wią zań łą czy-
ł aby do tych cza so we re gu la cje,
za war te głów nie w roz po rzą dze -
niu o KSRG, m.in. z prze pi sa mi
usta wy o za rzą dza niu kry zy so -
wym.

Usta wa o ochot ni czych stra -
żach po żar nych po win na za wie rać no we ure gu lo wa nia do ty czą ce tej
czę ści ochot ni czych stra ży i jej człon ków, któ ra uczest ni czy bez po -
śred nio w ak cjach i dzia ła niach ra tow ni czych oraz in nych czyn no -
ściach z za kre su sze ro ko ro zu mia nej ochro ny prze ciw po ża ro wej.

Za mia ry są re al ne
Przy go to wa nie i prze pro wa dze nie ta kie go pa kie tu ustaw to bar -

dzo du że wy zwa nie. Wie rzę jed nak, że uda się roz wią zać wszyst kie
pro ble my i do pro wa dzić do uzgod nień spo łecz nych, mię dzy re sor to -
wych i le gi sla cyj nych. Ma my trzy nie zbęd ne ele men ty, by te za mia ry
wcie lić w czyn: wie dzę, wspar cie me ry to rycz ne oraz wo lę po li tycz ną
obo zu rzą dzą ce go. 

Pro jek ta mi zaj mu ją się fa chow cy, wspie ra ni przez śro do wi sko aka -
de mic kie, zna ją ce od stro ny for mal nej pro ble ma ty kę bez pie czeń stwa
po wszech ne go. Po za tym De par ta ment Ochro ny Lud no ści i Za rzą dza -
nia Kry zy so we go MSWiA i po wo ła ny przez ko men dan ta głów ne go

PSP ze spół do sko na le współ pra -
cu ją, eli mi nu jąc wszyst kie do -
tych cza so we kwe stie rzu tu ją ce
na pro ble my zwią za ne z uzgod -
nie nia mi pla ni stycz ny mi, w szcze -
gól no ści skut ki wpro wa dza nia
tych zmian. Do dat ko wo obec -
na po li ty ka kie row nic twa KG PSP,
któ ra usta li ła kie ru nek dzia ła nia
ko men dan tów wo je wódz kich
PSP, po zwa la sku pić się fa chow -
com z Ko men dy Głów nej na za -
da niach za sad ni czych.

To jed nak nie wszyst ko. Rów -
no le gle pra cu je my nad du ży-
mi zmia na mi w no wo cze snym

kształ ce niu stra ża ków PSP i OSP oraz w za kre sie ochro ny lud no ści. 
To za gad nie nie bę dzie przed mio tem na stęp ne go ar ty ku łu.

nadbryg. dr in˝. Adam Konieczny jest zast´pcà 
komendanta głównego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
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ORGANIZACJA

Nale˝y przygotowaç nadbudow´ prawnà 
w formie projektu ustawy regulujàcej
problematyk´ ochrony ludnoÊci, w tym

ratownictwa. Nale˝y nadaç rang´
ustawowà KSRG, obecnie uregulowanemu

rozporzàdzeniem. 

KSRG, budowany od 1 stycznia 1995 r., przetrwał
mi´dzy innymi: du˝à reform´ administracji
publicznej w 1999 r., wejÊcie Polski do Unii

Europejskiej w 2004 r., skutki wichury na pomorzu
w 2017 r., wychodzi równie˝ obronnà r´kà z czasu
Êwiatowej pandemii COVID-19 na terenie naszego
kraju, dajàc nawet mo˝liwoÊç pomagania innym
paƒstwom, niekoniecznie z nami graniczàcym.
Diagnoza prawna jest nast´pujàca – nale˝y

nazwaç rzeczy po imieniu w odpowiedniej ustawie. 
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W OGNIU PYTAŃ

W czerw cu te go ro ku pod pi sał pan po ro zu mie nie o współ -
pra cy Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa 
z ko men dan tem głów nym Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. 
Co sta no wi głów ny cel tej współ pra cy?
Za le ży nam bar dzo na pro pa go wa niu wśród rol ni ków oraz miesz -

kań ców wsi i ob sza rów wiej skich dzia łań w ob sza rze sze ro ko ro zu -
mia ne go bez pie czeń stwa. Za prio ry te to wą kwe stię w okre sie let nim
uzna li śmy po łą cze nie sił w wal ce z nie bez piecz ny mi prak ty ka mi wy -
pa la nia traw i ścier nisk. Po ro zu mie nie ma cha rak ter otwar ty i zo sta -
ło pod pi sa ne na po zio mie cen tral nym, ale bar dzo li czy my na to, że
zo sta nie ode bra ne ja ko zie lo ne świa tło dla ana lo gicz nych dzia łań
na szcze blach wo je wódz kich i po wia to wych jed no stek ARiMR i ko -
mend PSP. Oczy wi ście nie ba ga tel ną ro lę ma ją tu do ode gra nia tak -
że jed nost ki OSP.

Ko men da Głów na PSP prze pro wa dza spe cjal ne ak cje in for -
ma cyj ne, jak kam pa nia „Stop wy pa la niu traw”. Ja kie są 
pa na ocze ki wa nia wo bec stra ża ków w pań skim ob sza rze
dzia ła nia?
Li czy my na to, że ści sła współ pra ca ze stra ża ka mi przy nie sie wy -

mier ne re zul ta ty i uświa do mi wszyst kim zwo len ni kom wy pa la nia
traw, że kon se kwen cje ta kich dzia łań za gra ża ją bez pie czeń stwu
i mo gą być tra gicz ne w skut kach. Prze cież w wie lu przy pad kach za -
czę ło się na po zór nie groź nie, od wy pa la nia ścier ni ska, a skoń czy ło
na po ża rze oko licz ne go la su czy po bli skich za bu do wań, a stąd już

tyl ko krok do tra ge dii. Ofia ra mi pło mie ni i dy mu czę sto są zwie rzę -
ta, ale zda rza się, że i lu dzie.

Pre wen cja w tym ob sza rze jest więc nie do prze ce nie nia. Waż ne
jest tak że prze ka za nie miesz kań com te re nów wiej skich wie dzy, 
swo iste go in struk ta żu, jak się za cho wać na wy pa dek po ża ru, czy li
na przy kład przy go to wać dro gę dla wo zu stra żac kie go (usu nąć
ewen tu al ne prze szko dy), wska zać hy drant czy in ne do stęp ne uję cie
wo dy itp. Ni by spra wy oczy wi ste, ale do brze mieć ta ką wie dzę
ugrun to wa ną, by w chwi li gro zy nie stra cić gło wy. 

Agen cja po przez swo je ka na ły in for ma cyj ne sta ra się do trzeć
do rol ni ków z in for ma cją, że wy pa la nie nie sprzy ja użyź nia niu gle -
by, a wręcz prze ciw nie. Co praw da licz ba no to wa nych przy pad ków
wy pa la nia nie jest tak wy so ka, jak jesz cze kil ka lat te mu, jed nak po -
zo sta je jesz cze wie le do zro bie nia w tym ob sza rze. 

Na ja kie kwe stie zwra ca cie pań stwo naj więk szą uwa gę
w swo im prze ka zie?
Przede wszyst kim przy po mi na my, że zgod nie z prze pi sa mi pre -

cy zu ją cy mi wy ma ga nia zwy kłej do brej prak ty ki rol ni czej pro du cen -
ta rol ne go obo wią zu je prze strze ga nie za ka zu wy pa la nia ro ślin no ści
na łą kach, pa stwi skach, nie użyt kach, ro wach, pa sach przy droż nych,
szla kach ko le jo wych lub w stre fie ocze re tów i trzcin. Za sa dy tej prak -
ty ki po win ny być wdra ża ne na ob sza rze ca łe go go spo dar stwa rol -
ne go – na wet na tych dział kach rol nych, któ re nie są ob ję te pro -
gra ma mi wspar cia fi nan so we go. Za za prze sta niem wy pa la nia traw

Bez piecz niej
na wsi

Prewencja w obszarze wypalania traw
i ściernisk, instruktaż strażaków na wypadek

pożaru czy przygotowywanie wspólnych
webinarów przeciwpożarowych to obszary,

w których PSP łączy siły z Agencją
Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa – o tym w rozmowie z Tomaszem
Nowakowskim, prezesem Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.fo
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prze ma wia ją rów nież wzglę dy ochro ny śro do wi ska. Po le czy łą ka
stra wio ne ogniem po trze bu ją kil ku lat na re ge ne ra cję, by da wać ta -
kie plo ny, jak przed po ża rem, po nad to pa sza po cho dzą ca ze znisz -
czo nej łą ki nie jest w peł ni war to ścio wa. Ob li czo no, że
znisz cze nie 2,5 cm war stwy ży znej gle by po wo du je zmniej sze nie
plo nów o 6 proc., co ja sno po ka zu je, że wy pa la nie to dro ga do wy -
ja ło wie nia a nie użyź nie nia gle by. Krop kę nad„i” niech sta no wi li te -
ra pra wa: na pod sta wie usta wy o ochro nie przy ro dy wy pa la nie łąk
i nie użyt ków jest praw nie za bro nio ne i pod le ga ka rze aresz tu al bo
grzyw ny.

Jak w prak ty ce mo że wy glą dać współ pra ca? Mo gła by mieć
for mę szko leń prak tycz nych dla rol ni ków ze stra ża ka mi?
Tak, na przy kład spo tkań ze stra ża ka mi za wo do wy mi i dru ha mi

OSP. Co rocz ne im pre zy ma so we, jak do żyn ki, mo gą być do brą ku te -
mu oka zją, bo czę sto jed nost ki OSP w nich uczest ni czą. Ale my ślę
też o bar dziej po wszech nym niż lo kal nym za się gu szko le nia. W lip -
cu ARiMR po raz pierw szy prze pro wa dzi ła ogól no pol skie szko le nie
on -li ne do ty czą ce prze ciw dzia ła niu su szy. I my ślę, że ta for ma ko -
mu ni ka cji by ła by rów nież od po wied nia do prze ka zy wa nia wie dzy
z za kre su pre wen cji i dzia łań prze ciw po ża ro wych.

Czy rol ni cy by li za in te re so wa ni ta ką for mą zdal ne go szko-
le nia?
Tak, zde cy do wa nie. Wy da je się, że jak na pierw szy raz osią gnę li -

śmy cał kiem nie zły wy nik, choć trud no nam okre ślić do kład ną licz -
bę od bior ców, po nie waż nie któ re urzę dy gmin czy sta ro stwa
or ga ni zo wa ły to szko le nie w ten spo sób, że za pra sza ły rol ni ków
do sie bie, udo stęp nia jąc sa lę i mo ni to ry. W sys te mie, w któ rym nada -
wa li śmy prze kaz, za re je stro wa li śmy oko ło 250-300 od bior ców i sza -
cu je my, że łącz nie z od bior ca mi zbio ro wy mi by ło ich oko ło 4000.
Naj bar dziej za le ża ło nam na spraw dze niu ścież ki do tar cia prze ka zu
i to się uda ło. Pla nu je my współ pra co wać na tym po lu tak że z Ka są
Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go, któ ra już wstęp nie wy ra zi -
ła go to wość udzie le nia wspar cia fi nan so we go na prze pro wa dza nie
we bi na rów o róż nej te ma ty ce. Nic nie stoi na prze szko dzie, że by ta -
kie szko le nia or ga ni zo wać tak że wspól nie ze stra żą po żar ną, na pew -
no po zwo li ło by to iść z szer szym prze ka zem. Mu si my przy tym
uwzględ niać ka len darz rol ni czy, bo jest oczy wi ste, że np. w go rą cym
okre sie żniw nie ma co li czyć na za in te re so wa nie szko le nia mi.

ARiMR swe go cza su udzie la ła wspar cia ma te rial ne go jed -
nost kom OSP, czy jest szan sa na je go kon ty nu ację?
Przez wie le lat Agen cja do po sa ża ła jed nost ki OSP w tor by ze

sprzę tem ra tow ni czym. Dziś wy po sa ża my ma łe wiej skie klu by spor -

to we w ta ki sam sprzęt. Nie wy klu cza my udzie la nia po mo cy tak że
jed nost kom OSP, je śli bę dą zgła sza ne ta kie po trze by, choć mo ja roz -
mo wa z ko men dan tem głów nym PSP nadbryg. An drze jem Bart ko -
wia kiem po twier dzi ła na sze wcze śniej sze ob ser wa cje, że głów ne
po trze by dru hów OSP zo sta ły już za spo ko jo ne.

A czy my ślał pan o tym, by prze pro wa dzić szko le nia pre wen -
cyj ne ze stra ża ka mi, ty pu „Za in sta luj czuj kę, gdy za cznie się
se zon grzew czy”?
To bar dzo do bry po mysł. Tak jak wspo mi na łem wcze śniej, na sze

po ro zu mie nie ma cha rak ter otwar ty wła śnie po to, by móc w każ -
dej chwi li, w za leż no ści od po trzeb, po sze rzać spek trum szko le nio -
we. W se zo nie grzew czym in for ma cja o za gro że niach zwią za nych
z nie szczel ny mi sys te ma mi grzew czy mi i wen ty la cyj ny mi jest bar -
dzo wska za na. Pro mo wa nie prze glą dów ko mi no wych czy sys te mów
ostrze ga nia w ro dza ju czu jek jest po trzeb ne. Je ste śmy rów nież
otwar ci na wszel kie pro po zy cje zgła sza ne przez stra ża ków.

Czy po dob ne po ro zu mie nia mię dzy agen cja mi rol ni czy mi
i stra żą po żar ną są prak ty ko wa ne w in nych kra jach?
Nie spo tka łem się z ta kim po ro zu mie niem, jak na sze, ale trze ba

też za uwa żyć, że struk tu ra stra ży po żar nych w in nych kra jach by wa
róż na. Na pew no jed nak pol skie roz wią za nie, czy li ści sła współ pra -
ca jed no stek PSP i OSP, jest roz wią za niem uni ka to wym i god nym po -
le ce nia. Czę sto spo ty ka my się ze stra ża ka mi służ bo wo i ro bo czo, np.
w ob sza rze bez pie czeń stwa współ pra cu je my z PSP przy or ga ni za cji
du żej mię dzy na ro do wej kon fe ren cji Gru py Wy szeh radz kiej pla no -
wa nej na wrze sień, któ rej Pol ska prze wod ni czy. Ma my już po twier -
dzo ny udział rol ni czych agen cji płat ni czych z Czech, Sło wa cji,
Wę gier, Ru mu nii, Chor wa cji, więc lo gi sty ka wy da rze nia, nie bę dzie
ła twa. Bra na jest pod uwa gę tak że for ma zdal ne go spo tka nia, je śli
wy mo gi sa ni tar ne bę dą te go wy ma ga ły. 

Peł ni pan funk cję pre ze sa ARiMR od ro ku. Co przy jął pan
za prio ry tet swo ich dzia łań?
Za je den z prio ry te tów mo ich dzia łań przy ją łem wyjście z in for -

ma cją na ze wnątrz za po mo cą wszel kich do stęp nych ka na łów – rów -
nież elek tro nicz nych. Suk ce sem w tym ob sza rze jest na przy kład
pod pi sa nie te go po ro zu mie nia. Rze czy wi ście pre ze sem je stem
od sierp nia 2019 r., przez 2 la ta by łem wi ce pre ze sem, ale w ARiMR
pra cu ję już od 18 lat i moż na po wie dzieć, że prze sze dłem ca łą ścież -
kę ka rie ry, po cząw szy od pra cow ni ka po wia to we go. Wy da wa ło mi
się więc, że znam tę in sty tu cję od pod szew ki, ale jed nak cza sem coś
mnie za ska ku je.

In plus czy in mi nus?
I tak, i tak, ale wła ści wie przy 16 od dzia łach re gio nal nych, 314

biu rach po wia to wych i około 11000 pra cow ni ków nie na le ży się te -
mu dzi wić. Je stem z wy kształ ce nia in for ma ty kiem i to wła śnie prze -
pro wa dze nie cy fry za cji uwa żam za swo je głów ne za da nie
i wy zwa nie. ARiMR mu si się prze obra zić w peł ni, bo ta kie są wy mo -
gi współ cze sno ści. Czas pan de mii jesz cze bar dziej uwy pu klił zna -
cze nie i po trze bę ko mu ni ka cji zdal nej. Mo im ce lem jest
do pro wa dze nie do te go, by wszyst kie wnio ski rol nik mógł zło żyć
przez In ter net. W 2018 r. wpro wa dzi li śmy wnio ski o do pła ty bez po -
śred nie i ob sza ro we w tej for mie, a nie daw no udo stęp ni li śmy pierw -
szą apli ka cję na smart fo ny, któ ra bę dzie po zwa la ła na ko mu ni ka cję
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W OGNIU PYTAŃ

Agen cja Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa (ARiMR)
po wsta ła w 1994 r. w ce lu wspie ra nia roz wo ju rol nic twa i ob sza -
rów wiej skich. Zo sta ła wy zna czo na przez rząd RP do peł nie nia
ro li akre dy to wa nej agen cji płat ni czej. Zaj mu je się wdra ża niem
in stru men tów współ fi nan so wa nych z bu dże tu Unii Eu ro pej skiej
oraz udzie la po mo cy ze środ ków kra jo wych. Agen cja, ja ko wy -
ko naw ca po li ty ki rol nej, ści śle współ pra cu je z Mi ni ster stwem 
Rol nic twa i Roz wo ju Wsi. Pod le ga jed no cze śnie nad zo ro wi Mi ni -
ster stwa Fi nan sów w za kre sie go spo da ro wa nia środ ka mi 
pu blicz ny mi.
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mię dzy rol ni kiem a Agen cją. Przy kła do wo – do ce lów kon tro li rol -
nik wy ko na i prze śle do ARiMR zdję cie swo jej dział ki, że by wy ka zać,
ja kie pro wa dzi na niej upra wy, dzię ki te mu pra cow ni cy nie bę dą mu -
sie li przy jeż dżać na kon tro lę. To po zwo li za osz czę dzić czas i pie nią -
dze, ob słu gę rol ni ka i je go spraw uczy ni prost szą i spraw niej szą.
Zbie ram wła śnie ze spół in for ma ty ków, któ rzy bę dą ten pro jekt roz -
wi ja li. Mo im za mie rze niem jest, aby ta apli ka cja sta ła się jed ną z klu -
czo wych plat form in for ma cji dla rol ni ka i o rol ni ku (np. ja kim
dys po nu je are ałem, sta nem zwie rząt go spo dar skich itd.). Za czę li -
śmy od pierw sze go kro ku, czy li moż li wo ści prze sy ła nia do ku men -
ta cji fo to gra ficz nej. Jed no cze śnie za wsze pod kre ślam, że
udo stęp nia jąc rol ni kom bez płat ną apli ka cję, da je my im wy bór, chce -
my, że by to by ło uła twie nie. Je że li na to miast bę dą ta cy go spo da rze,
któ rzy pre fe ru ją bez po śred ni kon takt i zło że nie do ku men tów oso -
bi ście w biu rze, ta moż li wość po zo sta je.

A czy moż na by po łą czyć tę apli ka cję z do stę pem do in for -
ma cji dla stra ża ków?
I ta kie po my sły cho dzi ły mi po gło wie. Np. w jed nym z kra jów,

bo daj że na Li twie, za po mo cą ana lo gicz nej apli ka cji rol ni cy in for -
mu ją stra ża ków, gdzie roz siał się barszcz So snow skie go. Na e -ma pie
za zna cza ją je go do kład ną lo ka li za cję. Apli ka cję moż na by ło by też
wzbo ga cić o ta kie ele men ty, jak np. za gro że nie po wo dzio we czy wy -
stę po wa nie dzi ków z ASF. Bę dzie my nad tym in ten syw nie pra co wa -
li, je stem otwar ty na su ge stie PSP.

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

Kalendarium 
epidemii

koronawirusa (cz. 5) 

Od końca 2019 r., gdy w Chinach odnotowano pierwsze
przypadki COVID-19, do 15 sierpnia br. na świecie zacho-
rowało ponad 21,6 mln ludzi. Zmarło blisko 768,3 tys. osób, 
a wyzdrowiało przeszło 14,3 mln. 

Na 20 gra nicz nych punk tach kon tro l nych 82 stra ża ków z PSP zmie -
rzy ło tem pe ra tu rę cia ła po nad 9 tys. osób. W na mio tach stra żac kich
utwo rzo nych zo sta ło 389 po lo wych izb przy jęć przed szpi ta la mi,

a za bez pie cza ło je 168 funk cjo na riu szy. Jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej
bra ły też udział w 194 in nych dzia ła niach zwią za nych z ko ro na wi ru sem. Uczest -
ni czy ło w nich 330 ra tow ni ków PSP oraz 142 dru hów OSP, któ rzy m.in. do star -
cza li żyw ność oso bom na kwa ran tan nie i prze wo zi li prób ki do ba dań
la bo ra to ryj nych.

Stra ża cy z KP PSP w Wa do wi cach oraz nie któ rych jed no stek ochot -
ni czych stra ży po żar nych włą czo nych do kra jo we go sys te mu ra tow -
ni czo -ga śni cze go z po wia tu wa do wic kie go wzię li udział w II tu rze

ak cji dys try bu cji pły nów de zyn fek cyj nych i środ ków ochron nych prze zna czo -
nych dla ko mi sji wy bor czych z te re nu po wia tu przed II tu rą wy bo rów pre zy denc -
kich. 

1
lipca

6
lipca

Pre zy dent Bra zy lii Ja ir Bol so na ro po in for mo wał, że za ka ził się ko ro na -
wi ru sem. 65-la tek zna ny jest z te go, że ba ga te li zo wał za gro że nia wy -
ni ka ją ce z COVID-19. 

Za rząd Głów ny PCK prze ka zał dol no ślą skim stra ża kom 400 kar to -
nów ze środ ka mi hi gie ny w ra mach wspar cia wal ki z pan de mią ko -
ro na wi ru sa. Wśród da rów są ar ty ku ły ko sme tycz ne i środ ki czy sto ści. 

Nad bryg. An drzej Bart ko wiak, ko men dant głów ny PSP, spo tkał się
z czte re ma stra ża ka mi, któ rzy od 28 kwiet nia do 28 czerw ca wy ko -
ny wa li róż no rod ne za da nia na po trze by Cen tral ne go Szpi ta la Kli -

nicz ne go MSWiA w War sza wie, gdzie by li za an ga żo wa ni w wal kę z ko ro-
na wi ru sem. Otrzy ma li na gro dy za za an ga żo wa nie i pro fe sjo na lizm oraz god ną
na śla do wa nia po sta wę, na ce cho wa ną em pa tią i al tru izmem. 

Na świe cie w cią gu do by od no to wa no 237 743 za ka że nia ko ro na wi -
ru sem, co ozna cza re kor do wy do bo wy wzrost licz by osób cho rych
na COVID-19. 

Agen cja Reu ters po in for mo wa ła, że w Pa ki sta nie wy zdro wiał 103-la -
tek, któ ry cho ro wał na COVID-19. 

86 stra ża ków peł ni ło służ bę na 19 gra nicz nych punk tach kon tro l -
nych, gdzie zmie rzy li tem pe ra tu rę cia ła po nad 10 tys. osób, a 171 
ra tow ni ków pra co wa ło przy szpi ta lach w ca łym kra ju przy 377 na -

mio tach PSP, w któ rych znaj do wa ły się po lo we izby przy jęć. 

Pol scy po li cjan ci od po cząt ku wal ki z ko ro na wi ru sem po uczy li pra -
wie 55 tys. osób, któ re nie sto so wa ły się do obo wiąz ku za kry wa nia ust
i no sa, a bli sko 14 tys. uka ra li man da ta mi kar ny mi. 

Hisz pań ski dzien nik El Con fi den cial opu bli ko wał da ne, z któ rych wy -
ni ka, że z po wo du epi de mii ko ro na wi ru sa prze sta ło pra co wać 4,7 mln
osób. 

Na 17 gra nicz nych punk tach kon tro l nych 80 ra tow ni ków z PSP zmie -
rzy ło tem pe ra tu rę cia ła bli sko 10,5 tys. osób. W na mio tach stra żac -
kich przed szpi ta la mi w ca łym kra ju dzia ła ło 368 po lo wych izb

przy jęć, za bez pie cza ło je 141 funk cjo na riu szy. Jed nost ki ochro ny prze ciw po ża -
ro wej bra ły też udział w 147 in nych dzia ła niach zwią za nych z ko ro na wi ru sem,
w któ rych uczest ni czy ło 282 stra ża ków PSP oraz 49 dru hów OSP. 

opr. ArtK na pod sta wie in for ma cji ze stron in ter ne to wych: Pol skiej Agen cji Pra so wej,
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej i www.worl do me ters.in fo
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Kraj Za cho ro wa nia Zgo ny

USA 5 529 789 172 606

Brazylia 3 317 832 107 297

Indie 2 589 208 50 084

Rosja 917 884 15 617

RPA 583 653 11 677

Peru 525 803 26 075

Pol ska 56 090 1 869

Stan z 15 sierpnia br., êródło: www.worldometers.info



Na wał ni ce, któ re prze szły nad wo je wódz twem ma zo wiec kim,
spo wo do wa ły, że stra ża cy mu sie li in ter we nio wać 268 ra zy. Głów -
nie usu wa li po wa lo ne drze wa i po ła ma ne ga łę zie z dróg i cho-

d ni ków, a tak że wal czy li z lo kal ny mi pod to pie nia mi ulic i bu dyn ków miesz -
kal nych. W No wym Dwo rze Ma zo wiec kim i w Ko mo ro wie w po wie cie prusz -
kow skim drze wa prze wró ci ły się na sa mo cho dy oso bo we, ale na szczę ście
nikt nie ucier piał. Po ry wi sty wiatr uszko dził dzie więć bu dyn ków – pięć miesz -
kal nych i czte ry go spo dar cze. Naj wię cej in ter wen cji stra ża cy od no to wa li
w War sza wie, gdzie by ło ich 45, oraz w po wia tach: ko zie nic kim – 23, pia se -
czyń skim – 22, otwoc kim – 22 i gar wo liń skim – 22. 

Po przej ściu fron tu bu rzo we go w wo je wódz twie pod kar pac kim
od no to wa no łącz nie 310 in ter wen cji. Dzia ła nia stra ża ków po le -
ga ły przede wszyst kim na wy pom po wa niu wo dy z za la nych po -

se sji, piw nic i par kin gów, udraż nia niu za tka nych prze pu stów, usu wa niu
po wa lo nych drzew i ga łę zi. Naj wię cej in ter wen cji stra ża cy pod ję li w po wia -
tach: strzy żow skim, rze szow skim, kro śnień skim, le żaj skim, le skim i biesz -
czadz kim.

Te go dnia spo ro pra cy mie li też stra ża cy z wo je wódz twa lu bel skie go,
gdzie od no to wa no 151 in ter wen cji jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro wej.
Naj wię cej by ło ich w po wia tach: lu bel skim, par czew skim, kra śnic kim, świd -
nic kim, bial skim, ja now skim, hru bie szow skim i to ma szow skim. Na przy kład
ra tow ni cy z Ko men dy Miej skiej PSP w Lu bli nie wy je cha li do 40 zda rzeń 
– 10 mia ło miej sce na te re nie mia sta, po zo sta łe w po wie cie lu bel skim. In ter -
wen cje do ty czy ły w szcze gól no ści usu wa nia po wa lo nych drzew i ko na rów,
wy pom po wy wa nia wo dy z bu dyn ków oraz za bez pie cza nia uszko dzo nych
da chów, któ rych po kry cie zo sta ło ze rwa ne przez sil ny wiatr. War to wspo -
mnieć, że w wy ni ku wy ła do wań at mos fe rycz nych do szło też do po ża ru in -
sta la cji elek trycz nej w bu dyn ku miesz kal nym w miej sco wo ści Kłod ni ca
Dol na w gmi nie Bo rze chów oraz po ża ru skrzyn ki elek trycz nej w Chmiel ni -
ku w gmi nie Beł ży ce. 

Dol no ślą scy stra ża cy od no to wa li 216 in ter wen cji (po nad 100
w Ko tli nie Kłodz kiej). Trud na sy tu acja by ła m.in. w By strzy cy
Kłodz kiej, gdzie in ter we nio wa li 35 ra zy, we Wro cła wiu in ter wen -

cji stra żac kich by ło 32, a w Ząb ko wi cach Ślą skich 17. W su mie strażacy 
wy pom po wy wa li wo dę z 26 bu dyn ków. W dzia ła niach ra tow ni czych uczest -
ni czy ło po nad ty siąc stra ża ków z PSP i OSP, któ rzy mie li do dys po zy cji 233
sa mo cho dy. 
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W wy ni ku in ten syw nych opa dów desz czu, któ re wy stą pi ły od
20 do 21 czerw ca w wo je wódz twie ma ło pol skim, stra ża cy in ter -
we nio wa li 672 ra zy (w po wie cie li ma now skim – 239, my śle nic -

kim – 140, a bo cheń skim 140). 345 in ter wen cji po le ga ło na wy pom po -
wy wa niu wo dy z za la nych bu dyn ków, 103 na udraż nia niu prze pu stów dro -
go wych w miej scach, gdzie two rzy ły się roz le wi ska po wo du ją ce za gro że nie,
a 50 na usu wa niu po wa lo nych drzew. W dzia ła niach uczest ni czy ło 4299 stra -
ża ków z PSP i OSP.

Na Ślą sku pa da ją ce przez kil ka dni desz cze spo wo do wa ły, że
od 18 do 23 czerw ca stra ża cy mu sie li in ter we nio wać bli sko 1250
ra zy. W ak cjach uczest ni czy ło po nad 6 tys. ra tow ni ków z PSP

i OSP, ich dzia ła nia po le ga ły m.in. na wy pom po wy wa niu wo dy z za la nych
piw nic w bu dyn kach miesz kal nych i uży tecz no ści pu blicz nej, pod to pio nych
po se sji i dróg, a tak że usu wa niu po wa lo nych drzew i za bez pie cza niu uszko -
dzo nych da chów. 

21
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23
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Po ni żej pu bli ku je my ka len da rium, w któ rym za miesz cza -
my wy bra ne in ter wen cje stra ża ków z PSP i OSP. Za da tę po -
cząt ko wą przy ję li śmy 7 czerw ca, gdy nad wie lo ma miej sca mi
w kra ju prze szły du że ule wy. Ra tow ni cy mie li peł ne rę ce ro -
bo ty – wy pom po wy wa li wo dę z za la nych piw nic w bu dyn -
kach miesz kal nych i uży tecz no ści pu blicz nej, pod to pio nych

po se sji i dróg, usu wa li po wa lo ne drze wa i za bez pie cza li
uszko dzo ne da chy. Ich trud do ce nił mi ni ster spraw we wnętrz -
nych i ad mi ni stra cji Ma riusz Ka miń ski, któ ry już 23 czerw ca
na kon fe ren cji pra so wej zło żył im ogrom ne po dzię ko wa nia
za sku tecz ną po moc i nie zwy kłą de ter mi na cję w zwal cza niu
skut ków na wał nic. 

AR TUR KO WAL CZYK Wal ka
z ˝y wio łem

Ule wy, wi chu ry, bu rze, pod to pie nia i po wo dzie – w czerw cu i lip cu spo wo do wa ły

wie le znisz czeń w ca łej Pol sce, a szcze gól nie na po łu dniu kra ju. Z usu wa niem ich

na stępstw wal czy li przede wszyst kim stra ża cy z PSP i dru ho wie z OSP. 
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Udrażnianie drogi w miejscowości Piątkowa w powiecie przemyskim po przejściu fali
powodziowej. Na zdjęciu strażacy z JRG Przemyśl i ochotnik z OSP Tarnawka
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Od 21 czerw ca do te go dnia pod kar pac cy stra ża cy in ter we nio -
wa li po nad 1800 ra zy, że by usu wać skut ki in ten syw nych opa dów
desz czu. Ich dzia ła nia po le ga ły przede wszyst kim na wy pom po -

wy wa niu wo dy z za la nych do mów, bu dyn ków go spo dar czych i po se sji,
udroż nia niu prze pu stów dro go wych, a tak że usu wa niu po ła ma nych drzew
i ko na rów z jezd ni i chod ni ków. Stra ża cy za bez pie cza li też bu dyn ki za gro -
żo ne pod to pie niem i mo ni to ro wa li stan wa łów prze ciw po wo dzio wych. 
Naj wię cej zda rzeń od no to wa li w po wia tach rze szow skim, sa noc kim, prze -
my skim i ja ro sław skim. 

Nad czę ścią wo je wódz twa pod kar pac kie go prze szły bar dzo in -
ten syw ne bu rze, któ re spo wo do wa ły pod to pie nie se tek do mów
w po wie cie prze my skim, prze wor skim, łań cuc kim i rze szow skim.

Ich skut ki w kul mi na cyj nym mo men cie ak cji usu wa ło po nad 1200 ra tow ni -
ków z PSP i OSP. Na Pod kar pa cie zo sta ły tak że skie ro wa ne trzy spe cja li sty-
cz ne kom pa nie prze ciw po wo dzio we z wo je wództw: ma ło pol skie go,
świę to krzy skie go i ma zo wiec kie go. Dzia ła nia stra ża ków po le ga ły m.in.
na wy pom po wy wa niu wo dy z za la nych do mów i po se sji, udraż nia niu prze -
pu stów dro go wych, usu wa niu za to rów na rze kach, umac nia niu wa łów 

prze ciw po wo dzio wych, a tak że za bez pie cza niu na stęp nych do mów
przed za la niem. Stra ża cy usu wa li też drze wa i ko na ry, któ re le ża ły na jezd -
niach, chod ni kach i po se sjach.

Po przej ściu burz od no to wa no pod to pie nia w ca łej Polsce.
Na po łu dniu kra ju m.in. w po wia tach kro śnień skim i prze my skim,
ale jed nym z naj bar dziej do tknię tych fron tem bu rzo wym po wia -

tów zo stał po wiat ja siel ski w wo je wódz twie pod kar pac kim, gdzie stra ża cy
in ter we nio wa li po nad 500 ra zy. Po godz. 17.00 prze szły tam czte ry gwał tow -
ne bu rze z opa da mi desz czu, gra dem i po ry wi stym wia trem. Naj trud niej sza
sy tu acja wy stą pi ła w miej sco wo ści Trzci ni ca, gdzie nie wiel ka rzecz ka Mły -
nów ka gwał tow nie wez bra ła i za la ła 200 bu dyn ków miesz kal nych. W nie -
któ rych z nich po ziom wo dy prze kra czał 2 m. Miesz kań cy ucie ka li na wyż sze
kon dy gna cje lub na da chy. 

Stra ża cy z JRG PSP z Ja sła za po mo cą ło dzi ewa ku owa li 24 oso by z bu -
dyn ków miesz kal nych, go spo dar czych i sa mo cho dów, któ re po rwa ła wo da.
W Ja śle na ul. M. Ko nop nic kiej za la ne zo sta ły bu dyn ki miesz kal ne i go spo -
dar cze. W tym re jo nie stra ża cy ewa ku owa li 22 oso by. W Sko ły szy nie ra tow -
ni cy wy cią gnę li męż czy znę, któ ry zo stał po rwa ny przez wo dę pły ną cą
jezd nią. W Ja śle na ul. To wa ro wej po wsta ło du że roz le wi sko, któ re za la ło 
ha le pro duk cyj ne, hur tow nie, skle py i bu dyn ki miesz kal ne. Do po mo cy ja -
siel skim stra ża kom w wal ce z ży wio łem za dys po no wa no ra tow ni ków z kom -
pa nii prze ciw po wo dzio wych z wo je wództw pod kar pac kie go i ma zo -
wiec kie go, stra ża ków z ko mend po wia to wych PSP oraz żoł nie rzy z am fi bia -
mi z No wej Dę by. W usu wa niu skut ków na wał nic po ma ga ły też kom pa nie
ochot ni czych stra ży po żar nych z po wia tów: strzy żow skie go, dę bic kie go,
rop czyc kie go, kol bu szow skie go, mie lec kie go oraz Woj ska Obro ny Te ry to -
rial nej. 
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Nad po wia tem bu skim prze szły sil ne wia try, miej sca mi po łą czo -
ne z in ten syw ny mi opa da mi desz czu. Bu scy stra ża cy in ter we nio -
wa li łącz nie 22 ra zy – wy pom po wy wa li wo dę z za la nych po se sji

i piw nic, za bez pie cza li po se sje przed jej na pły wem, a tak że wy ko ny wa li prze -
ko py, że by od pro wa dzić na pły wa ją cą wo dę. In ter wen cje do ty czy ły też za -
bez pie cza nia plan de ka mi uszko dzo nych da chów bu dyn ków miesz kal nych
oraz go spo dar czych, a tak że usu wa nia po wa lo nych drzew. W dzia ła niach
uczest ni czy ło 172 ra tow ni ków. 

Te go dnia bu rze prze szły też nad wo je wódz twem ma zo wiec kim. Oko ło
godz. 16 na wał ni ca do tar ła do War sza wy. Spo wo do wa ła licz ne pod to pie nia
ulic oraz bu dyn ków miesz kal nych. Do godz. 19.00 ma zo wiec cy stra ża cy
otrzy ma li oko ło 700 zgło szeń na nu me ry alar mo we 998 i 112, wśród nich 300
do ty czą cych zda rzeń w War sza wie. Ra tow ni cy przede wszyst kim wy pom -
po wy wa li wo dę z ulic, piw nic i ga ra ży. Do godz. 6.00 na stęp ne go dnia ma -
zo wiec cy stra ża cy od no to wa li po nad 800 in ter wen cji do ty czą cych usu wa nia
skut ków ulew ne go desz czu: w po wie cie gró jec kim 39, wo ło miń skim 38, gar -
wo liń skim 34 i 518 w War sza wie. W kul mi na cyj nym mo men cie w sto li cy 
dzia ła ło 300 stra ża ków, któ rzy uży wa li do wal ki ze skut ka mi na wał nic 90 sa -
mo cho dów PSP i OSP.

Wie czo rem gwał tow ne opa dy desz czu po ja wi ły się w kil ku gmi -
nach po wia tu wa do wic kie go. Do Sta no wi ska Kie ro wa nia KP PSP
w Wa do wi cach wpły nę ło kil ka dzie siąt zgło szeń o za la nych bu dyn -

kach miesz kal nych i go spo dar czych, po se sjach, dro gach i grun tach, a tak że
za pcha nych prze pu stach dro go wych. Dzia ła nia ra tow ni cze po le ga ły głów -
nie na wy pom po wy wa niu wo dy z za la nych obiek tów i dróg, za bez pie cza niu
po se sji wor ka mi z pia skiem i udraż nia niu prze pu stów dro go wych. Uczest ni -
czy ło w nich łącz nie 450 stra ża ków z PSP i OSP. Usu wa li oni skut ki na wał nic
w gmi nach Wa do wi ce, Mu charz, Kal wa ria Ze brzy dow ska oraz Stry szów.

Po godz. 18.00 w By czy nie i Jaś ko wi cach w po wie cie klucz bor -
skim za czę ły się bar dzo in ten syw ne opa dy desz czu. Przez nie -
speł na 30 min za la nych zo sta ło kil ka ulic, a wo da za czę ła

wdzie rać się do bu dyn ków. Do dzia łań skie ro wa no za stę py PSP z JRG
w Klucz bor ku oraz za stę py OSP z By czy ny, Ko sto wa, Pa ru szo wic i Ja ku bo -
wic. Ze wzglę du na ko niecz ność wy pom po wy wa nia wo dy z za la nych go -
spo darstw, piw nic i bu dyn ków na miej sce dzia łań skie ro wa no ko lej ne si ły
i środ ki. W kul mi na cyj nej fa zie dzia łań pra co wa ły 23 za stę py PSP i OSP, 
łącz nie 86 ra tow ni ków.

Te go dnia na wał ni ca prze szła też nad Kiel ca mi. Do Sta no wi ska Kie ro wa -
nia KM PSP w Kiel cach wpły nę ły licz ne zgło sze nia o za la niu ga ra ży pod ziem -
nych, piw nic, kla tek scho do wych, szy bów win do wych oraz roz dziel ni prą du.
Dzia ła nia stra ża ków po le ga ły przede wszyst kim na usu wa niu wo dy z za la -
nych po miesz czeń za po mo cą pomp szla mo wych. 

opr. ArtK na pod sta wie in for ma cji ze stron in ter ne to wych 
Paƒ stwo wej Stra ̋ y Po ̋ ar nej 
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29 czerwca strażacy z KP PSP w Busku-Zdroju (woj. świętokrzyskie) mieli sporo pracy, m.in. 
z podnośnika hydraulicznego zabezpieczali plandeką uszkodzony dach domu we wsi Dobrowoda
w powiecie buskim
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Strażacy OSP wypompowują wodę z zalanej ulicy w miejscowości Jaroszowice w powiecie
wadowickim, nad którą 2 lipca przeszła nawałnica



26 czerw ca te go ro ku let ni deszcz pa dał
z ta ką upo rczy wo ścią, że trud no by ło na -
zwać go przy jem nym. Wid mo su szy na ho -
ry zon cie po wo do wa ło jed nak, że więk szość
miesz kań ców po łu dnio we go wscho du Pol -
ski nie spo dzie wa ła się sy tu acji cał ko wi cie
od wrot nej. A jed nak in ten syw ność opa -
dów, po tę go wa na fa la mi na wał nic, prze ro -
sła moż li wo ści chłon ne gle by, po wo du jąc
nie tyl ko set ki pod to pień, ale rów nież bły -
ska wicz ną po wódź wez bra nio wą. Uszko -
dzo ne zo sta ły do my, piw ni ce, stud nie,
za byt ki, a na wet dro gi i mo sty oraz zbior nik
re ten cyj ny. Naj go rzej sy tu acja przed sta wia -
ła się w po wia tach rze szow skim, łań cuc kim,
prze wor skim i prze my skim. Ży wioł ude rzył

też w po wiat ja siel ski i kro śnień ski. Oto wy -
ci nek te go rocz nych zda rzeń nie mal z miej -
sca za miesz ka nia au tor ki. 

Jak kie dyś po dzia ła ło na dziś
Dla mia stecz ka i gmi ny Kań czu ga, po ło -

żo nych w po wie cie prze wor skim, za gro że -
nie po wo dzio we nie by ło spra wą no wą.
Pra wy do pływ Wi sło ka o wdzięcz nej na zwie
Mlecz ka ma bo wiem w zwy cza ju raz na ja -
kiś czas z le ni wie pły ną cej nie po zor nej
rzecz ki, głę bo kiej do ko lan, zmie niać się
w rwą cy ży wioł, któ ry ni czym nie pro szo ny
gość po ja wia się u drzwi miesz kań. 

W do dat ku tu byl cy wciąż pa mię ta ją naj -
więk szą po wódź, któ ra na wie dzi ła Kań czu -

gę pod ko niec lat 80. XX w., opi su jąc ten
epi zod ja ko „noc peł ną gro zy”. W tym ty siąc -
le ciu Kań czu ga bo ry ka ła się z nad mia rem
wo dy w la tach 2010 i 2013, przy czym
w 2010 r. kań czudz ka po wódź zla ła się
w jed no z wiel ką po wo dzią gór ne go do rze -
cza i ca łe go bie gu Wi sły, do kła da jąc się
do dru zgo czą cych szkód w ska li ca łe go kra -
ju. W wy ni ku na wal nych opa dów desz czu
prze pły wy na Wi śle, Wi sło ce i Wi sło ku bi ły
re kor dy wy so ko ści i dłu go ści, a kul mi na cja
wi śla nej fa li wez bra nio wej by ła naj wyż sza
od 160 lat. W sa mym tyl ko wo je wódz twie
pod kar pac kim w wal kę z ży wio łem włą czo -
no wte dy 28 tys. ra tow ni ków z kra jo we go
sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go oraz OSP,
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RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

Po wódê     

Pomimo przedłużających się niżówek
hydrogeologicznych i suszy rolniczej po 10 latach

powrócił do mieszkańców Podkarpacia koszmar wielkiej
powodzi. W niektórych miejscach na metr kwadratowy

spadło ponad 100 l wody, a tereny są strome, więc spływy
szybkie. Przekroczyło to możliwości obrony na tyle, że

jedyną możliwością ratunku bywała ucieczka. 

ALEKSANDRA RADLAK



884 żoł nie rzy i 130 jed no stek sprzę tu pły wa -
ją ce go, 6,5 tys. po li cjan tów, a tak że funk cjo -
na riu szy Biesz czadz kie go Od dzia łu Stra ży
Gra nicz nej, gru py Wod ne go Ochot ni cze go
Po go to wia Ra tun ko we go i bli sko 15 tys. wo -
lon ta riu szy. Mi mo tak znacz ne go za an ga żo -
wa nia sił i środ ków oraz zu ży cia 3,5 mln
wor ków z pia skiem do bu do wy wa łów 
i ba rier ucier pia ło wie le do mostw i przed -
się biorstw, co od bi ło się za rów no na go spo -
dar ce, jak i pry wat nym ży ciu miesz kań ców
po szko do wa nych re jo nów. Na Pod kar pa ciu
stra ty sza co wa no na ok. 1,2 mld zł. 

Po cięż kiej lek cji z 2010 r. przy stą pio no
do re or ga ni za cji za rzą dza nia wo da mi oraz
mo der ni za cji in fra struk tu ry prze ciw po wo -
dzio wej i no wo cze snych sys te mów mo ni -
to ro wa nia hy dro lo gicz ne go na Pod kar-
pa ciu. Wy dat ki na te ce le do 2015 r. się gnę -
ły pra wie 150 mln zł (w re ali za cji ko lej nych
te go ty pu in we sty cji, jak do no si ła re gio nal -
na te le wi zja, mia ła po móc m.in. umo wa
z Ban kiem Świa to wym na bli sko 90 mln zł).
Roz po czę to od mo der ni za cji i bu do wy ob -
wa ło wań Wi sło ki i Ro py w re jo nie Dę bi cy
i Ja sła.

Zbior nik re ten cyj ny
W te in we sty cje wpi sa ły się pra ce w są -

siedz twie Kań czu gi i w ra mach jej ob sza ru.
Za bez pie cze nie przed ko lej ny mi po wo dzia -
mi miał za pew nić mię dzy in ny mi zbior nik
Kań czu ga – po lder zbu do wa ny na gra ni cy
wsi Sie dlecz ka i Ma na sterz, któ ry od da no
do użyt ku 7 paź dzier ni ka 2015 r. Pro jekt
zre ali zo wa ny zo stał w ra mach Re gio nal ne -
go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa
Pod kar pac kie go. Zbior nik re ten cyj ny, ogro -
dzo ny wy so kim wa łem i obej mu ją cy aż
dwie gmi ny (rów nież po ło żo ną wy żej
w bie gu Mlecz ki gmi nę Ja wor nik Pol ski), 
li czy so bie 62,4 ha, je go re zer wa po wo -
dzio wa wy no si zaś 3,09 mln m³. In we sty cję
w imie niu sa mo rzą du wo je wódz twa pod -
kar pac kie go re ali zo wał Pod kar pac ki Za rząd
Me lio ra cji i Urzą dzeń Wod nych w Rze szo -
wie. Ro bo ty bu dow la ne, wy ko ny wa ne
przez fir mę In ży nie ria Rze szów SA, trwa -
ły 21 mie się cy. Cał ko wi ta war tość pro jek tu
wy nio sła 36 440 320,37 zł, kwo ta do fi nan -
so wa nia – 26 604 288,00 mln zł. By ła to więc

jed na z naj po waż niej szych prze ciw po-
wo dzio wych in we sty cji na Pod kar pa ciu
w ostat niej de ka dzie, a mia ła za bez pie czać
przed za la niem na wet Prze worsk.

Świa do mi ist nie nia zbior ni ka, miesz kań -
cy do tych czas za gro żo nych miej sco wo ści
czu li się względ nie bez piecz nie. Gdy
w ostat nich dniach czerw ca te go ro ku po -
ja wi ło się pierw sze za ła ma nie po go dy, bez
stra chu ob ser wo wa li więc ma łe cie ki wod -
ne, choć zmie nia ły się w co raz prę dzej pły -
ną ce rze ki. Tym cza sem już w pią tek
26 czerw ca oko ło godz. 15.00 stra ża cy
z Prze wor ska otrzy ma li zgło sze nia o pierw -
szych skut kach gwał tow nych opa dów
desz czu w gmi nie Ja wor nik Pol ski. Re ago -
wa li na bie żą co. Sy tu acja by ła jed nak co raz
trud niej sza – deszcz wciąż pa dał, a grunt
już nie przyj mo wał wo dy. Sta cja słu żą ca
do po mia ru sta nu wo dy w rze ce za no to wa -
ła w cią gu nie ca łej go dzi ny wzrost po zio mu
o po nad 2 m! Ostat ni po miar sta cja wy sła ła
o godz. 15.34. 

W sa mym po wie cie prze wor skim bez -
po śred nich in ter wen cji by ło 31. Stra ża cy
(JRG Prze worsk) ra to wa li m.in. bu dyn ki
miesz kal ne wraz z dro ga mi do jaz do wy mi,
szko łę i tar tak. Oka za ło się, że jest to do pie -
ro po czą tek dzia łań. 

Gmi na Ja wor nik Pol ski
Zgod nie z lo gi ką po wo dzi pierw sze za -

gro że nia i po waż ne pod to pie nia po ja wi ły
się w gór nym bie gu Mlecz ki, we wsi Ha dle
Szklar skie. Wte dy to, po mię dzy ko lej ny mi
co raz bar dziej dra ma tycz ny mi in for ma cja -
mi, któ re miesz kań cy za miesz cza li w me -
diach spo łecz no ścio wych, ja sne sta ło się, że
na za ła ma niu po go dy się nie skoń czy. Stan
wo dy rósł bły ska wicz nie i wkrót ce nie cho -
dzi ło już o pod to pie nia, lecz o re gu lar ną
po wódź. Pierw sze sy re ny alar mo we za wy -
ły w pią tek oko ło godz. 17.00. Miesz kań cy
opo wia da ją, że za le d wie w mi nu tę po ziom
wo dy pod niósł się do te go stop nia, że do -
sta ła się do do mów, zmu sza jąc lu dzi
do uciecz ki tyl ko w tym, co mie li na so bie.
Gdy wa żą cy po nad 15 t wóz bo jo wy OSP
wy ru szył na ra tu nek do miej sco wo ści Ha -
dle Szklar skie, naj pierw zo stał pod my ty,
póź niej wo da za czę ła wdzie rać się do środ -

ka, a w koń cu spo tkał się z za le wa ją cą wieś
fa lą, któ ra – jak ze zna li nie któ rzy świad -
ko wie – mo gła mieć na wet po nad 2 m. Fa -
la prze wró ci ła pę dzą cy sa mo chód, z któ re -
go stra ża cy zmu sze ni by li ewa ku ować się
na dach i cze kać na po moc. Póź niej sprzęt
od ho lo wa no do jed nost ki (w któ rej słu żył
do tej po ry je dy nie rok), oka zał się jed nak
na ty le znisz czo ny, że na pra wa nie by ła by
opła cal na. 30 czerwca stra ża cy w Ja wor ni -
ku Pol skim otrzy ma li od pre zy den ta An -
drze ja Du dy pro me sę na za kup no we go
wo zu.

W nie któ rych miej scach na dro dze wo -
je wódz kiej nr 835 wo da wy płu ka ła część
na wierzch ni i ze rwa ła most ko le jo wy. Dro -
ga w kie run ku Dy no wa sta ła się nie do stęp -
na. W cią gu kil ku na stu mi nut pod my te lub
znisz czo ne zo sta ły dro gi, mo sty, chod ni ki,
no wa ka na li za cja i prze pom pow nia. Wo da
kom plet nie znisz czy ła frag men ty li nii za -
byt ko wej ko lej ki wą sko to ro wej łą czą cej
Prze worsk z Dy no wem, od lat za pew nia ją -
cej miesz kań com oraz tu ry stom nie zwy kłe
wi do ki na oko licz ne po la i krę ty bieg Sa nu
(po waż nie uszko dzo ny zo stał tak że wał
w zna nym z ma low ni cze go do stę pu do Sa -
nu Przed mie ściu Dy now skim).

Po nad to w Ha dlach Szklar skich ucier piał
li czą cy 8 ha za byt ko wy park ota cza ją cy pa -
łac z prze ło mu XX i XXI w. Po ła ma ne zo sta -
ły drze wa, sam pa łac nie od niósł jed nak
szkód. Znisz czo ne zo sta ły za to znaj du ją ce
się tam bo isko, kort te ni so wy i plac za baw,
a ogól ne znisz cze nia spo tę go wa ne by ły
przez drew no wy my te z po ło żo nej w po bli -
żu sto lar ni. 

Żad na si ła nie by ła w sta nie po wstrzy -
mać dwu me tro wej fa li. Ta, wspo ma ga na
spły wa mi z pól, do tar ła do wsi Ma na sterz
i po rwa ła z tam tej sze go tar ta ku cię ża rów -
ki, sa mo cho dy oso bo we, wóz ki do prze -
wo że nia drew na, drew no, kom pu te ry,
do ku men ty i po zo sta łą za war tość biu ra,
nisz cząc be to no we ogro dze nie i most. 

Da lej na dro dze fa li po wo dzio wej był
zbior nik re ten cyj ny w Kań czu dze i sa mo
mia stecz ko.

Mia sto i gmi na Kań czu ga
Po dob na sy tu acja, jak w Ha dlach Szklar -
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skich i Ma na ste rzu, mia ła miej sce w Kań -
czu dze. Gdy wo da w Mlecz ce stop nio wo
wzbie ra ła, do świad cze ni wie lo krot nie
miesz kań cy, a tak że wła ści cie le i pra cow ni -
cy miej sco wych skle pów, prze się biorstw
i warsz ta tów ukła da li przed wej ścia mi
do swo ich po se sji wor ki z pia skiem, co po -
ma ga ło na skut ki na wał ni cy. No ale był
prze cież zbior nik, któ ry miał za za da nie
schwy tać fa lę po wo dzio wą. Dla te go na wet
naj bar dziej prze zor nych zdzi wił dźwięk
alar mu i wy gło szo ny z me ga fo nu na kaz na -
tych mia sto wej ewa ku acji. Chod ni ki i uli ce
pręd ko opu sto sto sza ły. 

Nie ste ty, wo da wy do sta ła się ze zbior ni -
ka re ten cyj ne go Kań czu ga w Sie dlecz ce 
– te go sa me go, któ ry miał chro nić przed
po wro tem kosz ma ru sprzed lat – i wę dro -
wa ła w stro nę te re nów za miesz ka łych.
W za le d wie pół to rej go dzi ny po lder wy peł -
nił się 3 mln m³ wo dy, przy czym na le ży
brać pod uwa gę, że zgod nie z za ło że nia mi
przy ję ty mi pod czas prac pro jek to wych
przy śred nio in ten syw nych opa dach desz -
czu po win no na stą pić to w cią gu 72 godz.
Po tem wo da prze la ła się przez wał, pod ta -
pia jąc do my w Sie dlecz ce, Ło pusz ce, Kań -
czu dze i oko licz nych miej sco wo ściach.
Na do miar złe go po lder zo stał me cha nicz -
nie uszko dzo ny przez kło dy i sprzęt, po rwa -
ne mię dzy in ny mi z po ło żo nych wy żej
tar ta ków. Pręd kość spły wu wo dy i jej ilość
by ły tak du że, że na stą pi ło czę ścio we roz -
my cie za po ry czo ło wej zbior ni ka. W Sie -
dlecz ce po wstał do dat ko wo za tor, zło żo ny
z ko na rów i ga łę zi, gro żą cy nie tyl ko pod to -
pie nia mi na za sa dzie cof ki, ale też ze rwa -
niem tej nie sta bil nej ta my i ude rze niem
dru giej fa li po wo dzio wej.

Tym cza sem wo dy by ło i tak bar dzo du -
żo. W no cy z piąt ku na so bo tę sy tu acja 
wy glą da ła szcze gól nie groź nie. Oko ło
godz. 1.00 w no cy ra tow ni cy na ul. Pił sud -
skie go w Kań czu dze za uwa ży li wóz stra żac -
ki po rwa ny przez rze kę. Za nim je chał
jesz cze bus, któ ry też utra cił przy czep ność
i zo stał po rwa ny przez wo dę. Ra tow ni cy
Zin te gro wa nej Służ by Ra tow ni czej i Wod -
ne go Po go to wia Ra tun ko we go zwo do wa li
łódź, by pod pły nąć do wo zu stra ży po żar -
nej, w któ rym uwię zio nych zo sta ło dwóch
stra ża ków OSP i ro dzi na z troj giem dzie ci,
wcze śniej ewa ku owa na z za la ne go do mu.
Po wy bi ciu szy by w wo zie w pierw szej ko -
lej no ści prze nie sio no do ło dzi dzie ci, za bez -
pie cza jąc przy tym po jazd OSP. Wszyst kich
uda ło się wy do stać na brzeg, rów nież oso -

bę uwię zio ną w to ną cym bu sie – to zda rze -
nie od bi ło się echem w ogól no pol skich me -
diach.

Po nad to w Kań czu dze za la ny zo stał
most, sta dion miej ski i te re ny przy nim,
wraz z do ma mi. Zna ne są dra ma tycz ne hi -
sto rie o uciecz ce z dziec kiem na rę kach 
al bo utra co nym do rob ku ży cia. Nurt wzbie -
ra ją cej Mlecz ki za bie rał bo wiem wszyst ko,
co na po tkał na swo jej po sze rza ją cej się dro -
dze (po po wo dzi ilo ści wy rzu co nych na
brzeg pra lek i lo dó wek nie po wsty dził by się
nie je den sklep AGD). 

Nie trud no więc o wnio sek, że in ten syw -
ność opa dów prze ro sła moż li wo ści zbior -
ni ka re ten cyj ne go. A jed nak po lder do
pew ne go stop nia ochro nił oko licz ne miej -
sco wo ści przed im pe tem ogrom nej fa li po -
wo dzio wej i opóź nił ude rze nie w Kań czu gę
o kil ka go dzin, skra ca jąc tym sa mym fa lę
prze pły wu przez mia stecz ko.

W cią gu dwóch dni uda ło się za bez pie -
czyć gór ną część za po ry. Na za po rze czo-
ło wej usy pa no dłu gi na 100 m wał wy-
peł nio ny 200 t ka mie nia, by zwięk szyć sta -
bil ność kon struk cji w ra zie przy ję cia no wej
fa li wez bra nio wej.

Co jesz cze
Jak po in for mo wał rzecz nik ko men dan -

ta głów ne go PSP st. kpt. Krzysz tof Ba tor ski,
na Pod kar pa cie ja ko wspar cie dla pra cu ją -
cych na miej scu stra ża ków z Prze wor ska,
Rze szo wa i oko licz nych wsi zo sta ła wy-
sła na 3. kom pa nia prze ciw po wo dzio wa 
„Wo da” cen tral ne go od wo du ope ra cyj ne -
go, skła da ją ca się z 33 ra tow ni ków w 13 po -
jaz dach. Wcze śniej za pa dła de cy zja o wy-
sła niu na Pod kar pa cie dwóch kom pa nii
prze ciw po wo dzio wych z wo je wódz twa
ma ło pol skie go (kom pa nia „Kra kus II”, skła -
da ją ca się z 12 po jaz dów, 31 osób i 47
pomp) i świę to krzy skie go (kom pa nia „Kiel -
ce” z 11 po jaz da mi, 44 oso ba mi, 14 pom pa -
mi i czte re ma ło dzia mi).

W usu wa nie bez po śred nich skut ków na -
wał nic za an ga żo wa no oko ło 400 stra ża -
ków. 

Na ca łym Pod kar pa ciu w so bo tę 27 czer-
w ca stra ża cy in ter we nio wa li 1140 ra zy,
a IMGW wy dłu ży ło ostrze że nie me te oro-
lo gicz ne trze cie go stop nia do godz. 1.00.
Tyl ko stra ża cy prze wor scy w pią tek i so bo -
tę wy jeż dża li z jed nost ki aż 170 ra zy: do za -
la nych dróg, po se sji, stud ni i piw nic, by
prze pom po wy wać wo dę z za la nych te re -
nów, a tak że uszczel niać nad rzecz ne wa ły.

Do ewa ku acji lu dzi z ob sza rów ob ję tych
po wo dzią za an ga żo wa no tak że śmi głow ce.
Dla ewa ku owa nych Wo je wódz kie Cen trum
Za rzą dza nia Kry zy so we go wy da ło 150 łó -
żek – 100 dla po wia tu prze wor skie go i 50
dla łań cuc kie go. 

Nie dzie la tak że by ła wy peł nio na dzia ła -
nia mi. Na wnio sek wo je wo dy pod kar pac -
kie go do 22 miej sco wo ści na te re nie po -
wia tów rze szow skie go, prze my skie go,
prze wor skie go oraz ja siel skie go skie ro wa -
no po 10 żoł nie rzy z 3. PBOT, by za po mo cą
sa mo cho dów cię ża ro wych i pił spa li no -
wych po mo gli w usu wa niu skut ków po wo -
dzi w go spo dar stwach do mo wych i oko li cy.
Za an ga żo wa no po nad 330 żoł nie rzy z pię -
ciu ba ta lio nów lek kiej pie cho ty WOT z po -
wia tów rze szow skie go, ni żań skie go, dę bic-
kie go, ja ro sław skie go oraz sa noc kie go.

Za koń cze nie
W koń cu wo da w Mlecz ce opa dła. Wa ły

zo sta ły uszczel nio ne. Set ki miesz kań ców
dłu go jed nak bę dą bo ry kać się ze skut ka mi
na wał nic z po wo du uszko dzo nych dróg
i mo stów oraz znisz czeń do mów, piw nic
i sa mo cho dów, z któ rych wie le nie nada się
już do uży cia. W nie któ rych miej scach pod -
to pi ły się też zwie rzę ta. Po mi mo spraw nie
wy pom po wa nej wo dy gru ba war stwa mu -
łu utrzy my wa ła się w po miesz cze niach
i na za la nych sprzę tach jesz cze przez wie le
dni. Jak zwy kle ob ja wi ła się po moc są siedz -
ka w usu wa niu szkód czy w opie ce nad
dzieć mi i ludź mi star szy mi.

Stra ty już te raz sza cu je się w mi lio nach
zło tych. Tyl ko do 28 czerw ca miej skie
i gmin ne ośrod ki po mo cy spo łecz nej zło ży -
ły do wo je wo dy wnio ski na łącz ną kwo tę
5 mln 990 tys. zł dla 1024 ro dzin. Ucier pia ły
nie tyl ko do mo stwa i in fra struk tu ra (w tym
dro gi wo je wodz kie i mo sty), ale tak że la sy
w 24 z 26 pod kar pac kich nad le śnictw. Choć
speł ni ły swo ją re ten cyj ną ro lę, wo da znacz -
nie roz mięk czy ła grun ty, co wpły nę ło na
po wsta wa nie osu wisk. W ich wy ni ku prze -
wró ci ło się wie le drzew, nie tyl ko w la sach,
ale i w sa dach (wli cza jąc w to sta rą ja błoń
au tor ki te go ar ty ku łu). 

Aleksandra Radlak jest tłumaczkà
z angielskiego i rosyjskiego, autorkà m.in.

powieÊci, opowiadaƒ i felietonów

Literatura dost´pna u autorki
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gło sze nie o wy bu chu ga zu w bu dyn ku jed no ro dzin nym
w miej sco wo ści Cho del, przy ul. Po lnej, ode brał 10 czerw ca
o godz. 15.25 star szy dy żur ny Sta no wi ska Kie ro wa nia 

Ko men dan ta Po wia to we go PSP w Opo lu Lu bel skim asp. Sta ni sław
Ka me la.

Dys po no wa nie sił i środ ków
Z uwa gi na ska lę zda rze nia na miej sce ka ta stro fy bu dow la nej zo -

sta ły za dys po no wa ne lo kal ne jed nost ki OSP i OSP KSRG oraz JRG
z te re nu po wia tu, a tak że spe cja li stycz ne gru py po szu ki waw czo -ra -
tow ni cze z Cheł ma i War sza wy, dźwig z JRG 3 KM PSP w Lu bli nie, sa -
mo chód ra tow nic twa tech nicz ne go z JRG 1 KM PSP w Lu bli nie oraz
ba ta lio no wy sa mo chód do wo dze nia i łącz no ści KW PSP w Lu bli nie.
Po nad to za dys po no wa no po go to wie ra tun ko we (pięć ze spo łów),
po li cję, po go to wie ga zo we, po go to wie ener ge tycz ne i ko par ko ła -
do war kę. Na miej sce ka ta stro fy przy by li rów nież przed sta wi cie le
pio nu za rzą dza nia kry zy so we go szcze bla wo je wódz kie go oraz sa -
mo rzą do we go.

Roz po zna nie
Po przy by ciu na miej sce zda rze nia pierw szych za stę pów stra ży

po żar nej z OSP KSRG w Cho dlu, po ste run ku JRG w Po nia to wej oraz
JRG w Opo lu Lu bel skim i prze pro wa dze niu roz po zna nia stwier dzo -
no, że do znisz cze nia trzy kon dy gna cyj ne go do mu jed no ro dzin ne -
go do szło praw do po dob nie w wy ni ku wy bu chu ga zu (bu dy nek miał
przy łą cze ga zo we). Po ło wa bu dyn ku od stro ny za chod niej zo sta ła
cał ko wi cie znisz czo na, a dru ga część od stro ny wschod niej ule gła
znacz ne mu uszko dze niu i gro zi ła za wa le niem. Stra ża cy ewa ku owa li
ze znisz czo ne go bu dyn ku trzy oso by (54-let nie go męż czy znę, ko -
bie tę w wie ku lat 82 oraz 15-lat kę). Męż czy znę wy do by to z gru zo -
wi ska i ewa ku owa no na de sce or to pe dycz nej, na to miast ko bie ty
ewa ku owa ne zo sta ły z wyż szych kon dy gna cji za po mo cą dra bin
prze no śnych. Z re la cji człon ków ro dzi ny wy ni ka ło, że w do mu
w chwi li wy bu chu prze by wa ły jesz cze dwie oso by (87-let ni męż czy -
zna i 47-let nia ko bie ta). Po nad to w bu dyn ku znaj do wa ły się dwa psy
(je den wy do stał się sam, dru gie go – ży we go od na lazł je den z ra tow -
ni ków SGPR „War sza wa 9”).

WOJ CIECH MI CIU ŁA Ka ta stro fa bu dow la na
w Cho dlu

Zwykłe czerwcowe popołudnie tego roku niestety zakończyło się
tragicznie dla mieszkańców jednego z domów w Chodlu. 

Doszło w nim do wybuchu, w wyniku którego zginęły dwie osoby.

Z

fot. Wojciech Miciuła



Dzia ła nia ra tow ni cze
Dzia ła nia ra tow ni ków skon cen tro wa ne by ły na od na le zie niu lu -

dzi w gru zo wi sku. Za an ga żo wa no do te go psy ra tow ni cze: owczar -
ka nie miec kie go Gi ne sa i la bra do ra re trie ve ra Ro die go, któ re do tar ły
wraz ze swo imi prze wod ni ka mi z War sza wy po nie ca łych dwóch go -
dzi nach od za dys po no wa nia. Uży to też spe cja li stycz ne go sprzę tu,
któ rym dys po no wa ły spe cja li stycz ne gru py po szu ki waw czo -ra tow -
ni cze: geo fo nu, ka me ry wzier ni ko wej, ta chi me tru, ze sta wu pod pór
do sta bi li za cji ty pu Po wer sho re, tar ci cy i dro na.

Stra ża cy od na leź li na gru zo wi sku dwie bu tle na gaz pro pan -bu -
tan: 11-ki lo gra mo wą i 3,5-ki lo gra mo wą (tu ry stycz ną). Bu tle prze nie -
sio no w bez piecz ne miej sce. Nie ste ty pod czas dzia łań stwier dzo no
roz sz czel nie nie in sta la cji ga zu ziem ne go. Z uwa gi na uszko dzo ne
przy łą cze ko niecz ne by ło od ko pa nie ele men tu in sta la cji i za ło że nie
opa ski za ci sko wej (za da nie to wy ko na li pra cow ni cy po go to wia ga -
zo we go), po nad to za krę co no za wór na głów nej li nii ga zu ziem ne -
go przy ul. Po lnej. Odłą czo na zo sta ła rów nież li nia śred nie go na-
pię cia 15 kV na miej scu zda rze nia oraz głów ny za wór wo dy za si la ją -
cej ca łe osie dle (z uwa gi na uszko dze nie in sta la cji wod nej w do mu
i brak moż li wo ści od na le zie nia za su wy). Miej sce dzia łań za bez -
pie czo no. 

Po przy by ciu na miej sce zda rze nia lu bel ski ko men dant wo je wódz -
ki PSP nad bryg. Grze gorz Ali now ski po le cił zor ga ni zo wać sztab ak cji
na ba zie sa mo cho du do wo dze nia i łącz no ści. Ob sa da sa mo cho du SDŁ
wraz z gru pą ope ra cyj ną LKW PSP zor ga ni zo wa ła łącz ność do wo dze -
nia i współ dzia ła nia oraz przy go to wa ła sprzęt do bez po śred niej trans -
mi sji wi deo (ob raz na ży wo z miej sca zda rze nia był prze ka zy wa ny
do SK KG PSP, SK KW PSP oraz SK KP PSP). Na po le ce nie wój ta gmi ny
Cho del Prze my sła wa Ko wal skie go w Do mu Se nio ra w Cho dlu przy -
go to wa no punkt z go rą cy mi na po ja mi oraz po sił kiem dla ra tow ni -
ków – te go za da nia pod ję ły się człon ki nie Ko ła Go spo dyń Wiej skich
z Je żo wa. Po za pad nię ciu zmro ku roz sta wio no agre ga ty i naja śni ce
oraz wpro wa dzo no pod mia ny ra tow ni ków.

Kie ro wa nie dzia ła nia mi ra tow ni czy mi 
oraz współ pra ca z me dia mi
W pierw szej fa zie dzia łań KDR był do wód ca za stę pu z OSP KSRG

Cho del dh Ma ciej Żysz kie wicz, od nie go funk cję tę prze jął do wód ca
za stę pu z po ste run ku JRG w Po nia to wej asp. Łu kasz Wierz bic ki, 
na stęp nie dzia ła nia mi ra tow ni czy mi kie ro wa li ko lej no: za stęp ca 
do wód cy JRG st. kpt. Krzysz tof Siem bi da, za stęp ca ko men dan ta po -
wia to we go PSP w Opo lu Lu bel skim st. bryg. Zbi gniew Zie lon ka,
a od godz. 16.49 lu bel ski ko men dant wo je wódz ki PSP nad bryg.
Grze gorz Ali now ski. Kie ru ją cych dzia ła nia mi ra tow ni czy mi wspie ra -
ły gru py ope ra cyj ne za rów no z KP PSP w Opo lu Lu bel skim, jak i z Ko -
men dy Wo je wódz kiej PSP w Lu bli nie. 

Z uwa gi na du że za in te re so wa nie zda rze niem ze stro ny me diów
na miej sce ka ta stro fy przy by li ofi cer pra so wy ko men dan ta po wia to -
we go PSP w Opo lu Lu bel skim kpt. Ra fał Do bra czyń ski oraz rzecz nik
pra so wy lu bel skie go ko men dan ta wo je wódz kie go PSP st. asp. To -
masz Sta chy ra. By li tam rów nież przed sta wi cie le władz ad mi ni stra cji
rzą do wej w wo je wódz twie i sa mo rzą du, Po li cji, nad zo ru bu dow la ne -
go, pio nu za rzą dza nia kry zy so we go. Z uwa gi na po trze bę udzie le nia
wspar cia psy cho lo gicz ne go ro dzi nom ofiar do Cho dla we zwa na zo -
sta ła psy cho log z KW PSP w Lu bli nie kpt. Be ata Je dli na -Ba zy luk.

Dzia ła nia spe cja li stycz ne pro wa dzo ne 
przez SGPR
Już w trak cie do jaz du na miej sce zda rze nia spe cja li stycz nych

grup dy żur ny ope ra cyj ny z KCKRiOL przez SK KW w Lu bli nie oraz 
SK KP w Opo lu Lu bel skim prze ka zał KDR kon takt te le fo nicz ny do
st. bryg. Sła wo mi ra Woj ty z SGPR w No wym Są czu, by mógł za się gnąć
opi nii spe cja li sty w za kre sie dzia łań po szu ki waw czo -ra tow ni czych.

Pierw sze dzia ła nia spe cja li stycz ne (prze szu ka nie gru zo wi ska za po -
mo cą ka me ry wzier ni ko wej) wy ko na li ra tow ni cy z SGPR „Chełm” (do -
wód ca – mł. kpt. Mar cin Hu ba), któ rzy do tar li do Cho dla o godz. 17.21.
Wkrót ce po tem na miej scu by li już prze wod ni cy z dwo ma psa mi 
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Pierw szy mi dzia ła nia mi, ja kie pod ję li śmy, 
by ło prze szu ka nie gru zo wi ska z po mo cą psów 
ra tow ni czych. Jest to obec nie naj sku tecz niej szy
spo sób po szu ki wa nia osób uwię zio nych
pod gru za mi. Nie ma dziś ta kie go sprzę tu, któ ry
był by w sta nie za stą pić psa ra tow ni cze go. 

W dzia ła niach po szu ki waw czych w Cho dlu
bra ły udział dwa psy z SGPR „War sza wa 9”: Ro di
(z prze wod ni kiem mł. asp. Łu ka szem Gra bow -
skim) i Gi nes (z prze wod ni kiem mł. ogn. Mi cha -
łem Ma le są). Są to bar dzo do świad czo ne

ze spo ły. Bra ły udział w wie lu po szu ki wa niach osób za gi nio nych w te re -
nie oraz dzia ła niach po ka ta stro fach bu dow la nych na te re nie kra ju (m.in.
po za wa le niu się ka mie ni cy w Po zna niu w 2018 r.), a tak że w mi sjach za -
gra nicz nych (m. in. pod czas dzia łań ra tow ni czych po trzę sie niu zie mi
w Ne pa lu). 

Po prze szu ka niu gru zo wi ska przez psy ko lej nym nie zbęd nym dzia -
ła niem by ło usta bi li zo wa nie czę ścio wo za wa lo ne go da chu, któ ry opie -
rał się o gru zy w miej scu, w któ rym praw do po dob nie znaj do wa ły się
oso by za sy pa ne. Po zwo li ło to na zwięk sze nie bez pie czeń stwa ra tow ni -
ków, któ rzy pra co wa li w tym miej scu. Po nad to czę ścio wo za wa lo ny bu -
dy nek był ca ły czas mo ni to ro wa ny przez ta chi metr. Urzą dze nie to
po ka zu je, jak pra cu je obiekt. Na szym dzia ła niom wy jąt ko wo sprzy ja ły
wa run ki at mos fe rycz ne, a w szcze gól no ści brak wia tru, któ ry mógł by
od dzia ły wać na uszko dzo ny dach bu dyn ku. 

Gdy za koń czy li śmy sta bi li za cję da chu, mo gli śmy przy stą pić do od -
gru zo wy wa nia praw do po dob nych miejsc znaj do wa nia się osób za sy -
pa nych. Oko ło godz. 23.45 od ko pa li śmy pierw szą za gi nio ną oso bę,
a oko ło 1.45 dru gą. Nie ste ty żad na z nich nie prze ży ła ka ta stro fy. 

Głów nym wnio skiem na su wa ją cym się po tej ak cji jest to, że psy są
nie oce nio nym  ele men tem dzia łań po szu ki waw czych. Prze wod ni cy mu -
szą pra co wać z psa mi prak tycz nie co dzien nie, aby za pew nić ich sku tecz -
ne dzia ła nia pod czas fak tycz nych zda rzeń. Na le ży więc or ga ni zo wać jak
naj wię cej ćwi czeń dla prze wod ni ków i ich pod opiecz nych w miej scach,
któ re bę dą jak naj wier niej od zwier cie dla ły miej sca praw dzi wych dzia -
łań. 

Ko lej nym waż nym wnio skiem jest waga ro li ofi ce ra bez pie czeń -
stwa – mo że on zna czą co ob ni żyć za gro że nie dla ra tow ni ków. Wła ści -
wa in ter pre ta cja da nych do star czo nych przez ta kie urzą dze nia, jak
ta chi metr skut ku je roz po zna niem sta nów kry tycz nych pra cy uszko dzo -
nych ele men tów bu dyn ku. Po zwa la to zy skać czas na ewa ku ację ra tow -
ni ków ze stre fy za gro że nia, za nim obiekt się za wa li.

Dzia ła nia ra tow ni cze po ka ta stro fach bu dow la nych wią żą się rów -
nież z du żym ob cią że niem psy cho fi zycz nym ra tow ni ków, ze wzglę du
na pra cę w sy tu acji za gro że nia, a tak że ob co wa nie ze śmier cią in nych
osób. Waż na jest od po wied nia pro fi lak ty ka, któ ra po mo że wy eli mi no -
wać moż li wość po ja wia nia się u ra tow ni ków PSP i OSP z upły wem lat
scho rzeń psy chicz nych.

st. kpt. Ar tur Ja now ski, SGPR „War sza wa 9”
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ra tow ni czy mi z SGPR „War sza wa 9”, któ rzy po otrzy ma niu nie zbęd -
nych in for ma cji od KDR oraz do wód cy SGPR „Chełm” nie zwłocz nie
przy stą pi li do dzia łań po szu ki waw czych. Te ren od gru zo wy wa ny był
ręcz nie, sys te mem po to ko wym. Aby za pew nić bez pie czeń stwo pro -
wa dze nia dzia łań, ra tow ni cy z SGPR „War sza wa 9” (pod do wódz twem
st. kpt. Ar tu ra Ja now skie go, do wód cy zmia ny JRG 15 w War sza wie,
peł nią ce go te go dnia obo wiąz ki za stęp cy do wód cy SGPR „War sza -
wa 9”) wy ko na li sta bi li za cję na ru szo nej kon struk cji bu dyn ku. 

Po moc nym roz wią za niem w po szu ki wa niu osób za gru zo wa nych
by ło stwo rze nie od ręcz ne go szki cu bu dyn ku oraz za zna cze nie
na nim miejsc, gdzie ewen tu al nie mo gli się znaj do wać miesz kań cy
bu dyn ku w mo men cie wy bu chu. Roz kład po miesz czeń oraz praw -
do po dob ne miej sca prze by wa nia po szko do wa nych usta lo no pod -
czas roz mo wy z człon ka mi ro dzi ny w obec no ści psy cho lo ga. Uda ło
się też usta lić nu mer te le fo nu ko mór ko we go za gi nio ne go męż czy -
zny (oso by w po de szłym wie ku prze waż nie ma ją te le fon przy so bie). 

Psy ra tow ni cze: Gi nes (prze wod nik – mł. ogn. Mi chał Ma le sa) i Ro di
(prze wod nik – mł. asp. Łu kasz Gra bow ski) z SGPR „War sza wa 9” wska -
za ły praw do po dob ne miej sca prze by wa nia za gi nio nych, któ re po kry -
wa ły się z re la cja mi człon ków ro dzi ny, aby jed nak stu pro cen to wo
po twier dzić ich lo ka li za cję, za rzą dzo no bez względ ną ci szę, pod czas
któ rej KDR – lu bel ski ko men dant wo je wódz ki PSP oso bi ście kil ka krot -
nie dzwo nił na nu mer te le fo nu ko mór ko we go po szko do wa ne go męż -
czy zny (dźwięk dzwon ka był sły sza ny przez ra tow ni ków). Ten spo sób
na mie rze nia męż czy zny po twier dził wska za nia psów ra tow ni czych, 
ra tow ni cy od gru zo wy wa li więc to kon kret ne miej sce, nie na ra ża jąc 
nie po trzeb nie własnego bez pie czeń stwa i nie wy dłu ża jąc dzia łań. 

Bar dzo waż ną kwe stiach w te go ty pu ak cjach jest też usta le nie
do kład nej licz by osób, któ re prze by wa ły w bu dyn ku w mo men cie
wy bu chu, a nie tyl ko by ły za mel do wa ne al bo za miesz ki wa ły go
na co dzień. Pod czas roz mów z człon ka mi ro dzi ny pro wa dzo nych
w obec no ści psy cho lo ga o za gi nio nych mó wio no w oso bie trze ciej

licz by po je dyn czej, każ do ra zo wo przy wo łu jąc imię po szko do wa ne -
go, po prze dza jąc je zwro tem grzecz no ścio wym „pa ni/pan”.

Po po nad 8 go dz. wy tę żo nej pra cy, o godz. 23.45 ra tow ni cy od -
na leź li i wy do by li spod gru zów 47-let nią ko bie tę, a po ko lej nych
dwóch go dzi nach 87-let nie go męż czy znę. Nie ste ty le karz stwier dził
zgon ich oboj ga. 

Ak cja ra tow ni cza za koń czy ła się po 15 go dz., a miej sce dzia łań
zo sta ło prze ka za ne funk cjo na riu szom Po li cji.

Pod su mo wa nie
W dzia ła niach ra tow ni czych bra ło udział 197 stra ża ków PSP

i OSP, 15 funk cjo na riu szy Po li cji i 13 ra tow ni ków me dycz nych. 
Po nad to za an ga żo wa ni w nie by li pra cow ni cy po go to wia ener ge -
tycz ne go i ga zo we go, kie row nic two ad mi ni stra cji rzą do wej w wo -
je wódz twie oraz przed sta wi cie le władz sa mo rzą do wych. Na miej sce
dzia łań za dys po no wa no 53 po jaz dy po żar ni cze oraz 19 po jaz dów
in nych służb.

Obec nie trwa śledz two ma ją ce do pro wa dzić do usta le nia przy -
czy ny ka ta stro fy, pro wa dzi je Po li cja pod nad zo rem pro ku ra tu ry.

mł. bryg. Woj ciech Mi ciu ła peł ni słu˝ b´ w KW PSP w Lu bli nie, 
jest człon kiem gru py ope ra cyj nej LKW PSP 

Au tor dzi´ ku je ra tow ni kom SGPR „Chełm” i SGPR „War sza wa 9” oraz
funk cjo na riu szom KP PSP w Opo lu Lu bel skim za po moc w przy go to -
wa niu ar ty ku łu.

REKLAMA

Wsparcie psychiczne okiem psychologa
Pod sta wo wym za da niem in ter wen ta udzie la ją ce go wspar cia psy -

chicz ne go oso bom, któ re do świad czy ły za gro że nia ży cia wła sne go oraz
by ły lub są świad ka mi za gro że nia ży cia naj bliż szych, jest za dba nie o ich
bez pie czeń stwo i ob ni że nie po zio mu trud nych emo cji. Od by wa się to
m.in. przez do star cze nie ogól nych in for ma cji o tym, co się dzie je, ja kie
dzia ła nia bę dą po dej mo wa ne. Oczy wi ście na le ży pa mię tać, by prze ka -
zy wa ne tre ści nie zwięk sza ły lę ku i za gro że nia u oso by po szko do wa nej. 

Naj waż niej sza jest spo koj na obec ność i po dą ża nie za da ną oso bą,
roz mo wa, słu cha nie, po moc w roz po zna niu i na zwa niu róż nych sta nów
emo cjo nal nych, przy go to wa nie na do zna nia fi zycz ne i psy chicz ne, któ -
re mogą się po ja wić póź niej. Wspól ne roz wa ża nie od po wie dzi na róż ne
py ta nia: co bę dzie da lej?, jak ja bę dę te raz żył?, jak so bie po ra dzę? Waż -
ne, by in ter went nie od czu wał pre sji udzie le nia od po wie dzi na ta kie py -
ta nia, po nie waż nie ste ty… czę sto od po wie dzi ta kiej nie ma. Je że li
wspie ra ją cy po ra dzi so bie z tą świa do mo ścią sam, wów czas jest du ża
szan sa, że nie bę dzie od czu wał w ta kiej sy tu acji bez rad no ści. Spo kój in -
ter wen ta zmniej sza lęk u po szko do wa ne go, po zwa la mu sze rzej spoj -
rzeć na sy tu ację, za uwa żyć po trze by i oba wy oso by po trze bu ją cej
wspar cia, pró bo wać od nieść się do nich.

W ta kiej sy tu acji, w ja kiej się zna la zła, oso ba po szko do wa na nie po -
win na po zo sta wać sa ma. Waż ne, by uru cho mić za so by ro dzin ne, spo -
łecz ne. Do brze jest rów nież wska zać nu mer te le fo nu do naj bliż szych
pla có wek zaj mu ją cych się udzie la niem wspar cia i po mo cy spo łecz nej.

Wła śnie ta kie czyn no ści zo sta ły wdro żo ne pod czas udzie la nia in ter -
wen cyj nej po mo cy psy cho lo gicz nej na miej scu zda rze nia w Cho dlu.

kpt. Be ata Je dli na -Ba zy luk, psy cho log w KW PSP w Lu bli nie



rzed się bior stwo, na któ re go te re nie
do szło do po ża ru, zaj mu je się go spo -
dar ką od pa da mi, w tym re cy klin giem

zu ży te go sprzę tu elek trycz ne go i elek tro -
nicz ne go oraz zu ży tych ba te rii i aku mu la to -
rów. 

Wy bu chy ba te rii
Po 18 mi nu tach od zgło sze nia ja ko

pierw si na miej sce zda rze nia przy je cha li
stra ża cy z JRG nr 3 PSP w Kiel cach. Usta li li, że
pa li się część wia ty ma ga zy no wej o wy mia -
rach oko ło 30 x 40 x 12 m, w któ rej skła do -
wa ne są zu ży te aku mu la to ry i ba te rie,
a ogień roz prze strze nia się bar dzo szyb ko
na ze wnątrz, gdzie na pla cu o po wierzch -
ni 500 m² gro ma dzo ny jest zu ży ty sprzęt
AGD i RTV prze zna czo ny do re cy klin gu. 
Za gro żo na po ża rem by ła też dru ga wia ta
z wy dzie lo ny mi bok sa mi ma ga zy no wy mi.
Nad za kła dem uno si ły się kłę by dy mu. Sły -
chać by ło wy bu chy pło ną cych ba te rii. Pra -
cow ni cy fir my po in for mo wa li ra tow ni ków,
że w cza sie po wsta nia po ża ru pod wia tą nie
by ło ni ko go, a gdy zo ba czy li pło mie nie, pró -
bo wa li je uga sić pię cio ma ga śni ca mi prosz -
ko wy mi, ale nie ste ty bez sku tecz nie. Stra ża cy
po le ci li im, by odłą czy li za si la nie elek trycz -
ne w za kła dzie, a póź niej pra cow ni cy po go -
to wia ener ge tycz ne go od cię li do pływ prą du
do lamp na przy le głej uli cy i do li nii śred nie -
go na pię cia w po bli żu pa lą cej się wia ty.
Na po cząt ku dzia ła nia jed no stek ochro ny
prze ciw po ża ro wej po lega ły m.in. na za bez -
pie cze niu miej sca zda rze nia, roz po zna niu

oraz po da niu czte rech prą dów ga śni -
czych – dwóch z pia ną cięż ką w na tar ciu
na po żar i dwóch z wo dą w obro nie dru giej
wia ty, gdzie znaj do wał się su ro wiec od zy -
ska ny w pro ce sie re cy klin gu. Na miej sce zda -
rze nia do jeż dża ły ko lej ne za stę py z PSP
i OSP, a tak że in ne służ by, wśród nich ze spół
ra tow nic twa me dycz ne go i po li cja. Stra ża cy
mie li pro blem, bo oka za ło się, że na te re nie
za kła du nie ma hy dran tu, a na do miar złe go
z po wo du sil ne go pro mie nio wa nia ciepl ne -
go nie moż na by ło sko rzy stać z pod ziem ne -
go zbior ni ka prze ciw po ża ro we go o po jem-
no ści 365 m³. Mu sie li do wo zić wo dę

z dwóch hy dran tów. Je den znaj do wał się
oko ło ki lo me tra od miej sca zda rze nia, a dru -
gi był od da lo ny o 1500 m. KDR pod jął de cy -
zję, by po dzie lić te ren ak cji na dwa od cin ki
bo jo we: stra ża cy z pierw sze go OB zaj mo wa li
się po da wa niem prą dów ga śni czych w na -
tar ciu i obro nie, a z dru gie go OB dba li o za -
opa trze nie wod ne. W trak cie ak cji ra tow ni cy
prze by wa ją cy w stre fie za dy mie nia pra co -
wa li w sprzę cie ochro ny ukła du od de cho we -
go, a po zo sta li uży wa li ma sek fil tru ją cych.
KDR po le cił, by sto so wać czę sto ro ta cję funk -
cjo na riu szy, któ rzy po da wa li prą dy ga śni cze.
Na miej sce zda rze nia za dys po no wa no kon -
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ARTUR KOWALCZYK Po ̋ ar 
elek tro Êmie ci 

– Płonie hala, a w niej palą się akumulatory – to fragment zgłoszenia, 
które 19 lutego 2019 r. o godz. 2.14 przyjął dyżurny Stanowiska Kierowania 
KM PSP w Kielcach. Pożar wybuchł w zakładzie, w którym przetwarzane są

elektrośmieci, we wsi Micigózd w powiecie kieleckim. Akcja gaśnicza
trwała ponad 17 godzin, uczestniczyło w niej 177 strażaków.

P

mł. bryg. Mariusz Góra, 
zastępca komendanta miejskiego PSP w Kielcach – kierował
działaniami ratowniczymi jako drugi z czterech KDR 

Za kład zo stał od da ny do użyt ko wa nia we wrze śniu 2017 r. Pod czas od -
bio ru ofi ce ro wie KM PSP w Kiel cach stwier dzi li, że obiekt speł nia wszyst -
kie wy ma ga nia ppoż. Wia ta ma ga zy no wa oraz plac by ły użyt ko wa ne

zgod nie z prze zna cze niem. Przy czy ną po ża ru by ło za pa le nie się zu ży tych aku mu la tor ków i ba -
te rii skła do wa nych w wia cie ma ga zy no wej. Z ana li zy za pi su mo ni to rin gu wie my, że w pew -
nym mo men cie pa lą ce się aku mu la tor ki za czę ły wy strze li wać, bar dzo szyb ko roz prze -
strze nia jąc po żar na ca łe skła do wi sko. W pierw szej fa zie dzia łań ga śni czych wy sił ki stra ża ków
sku pia ły się na nie do pusz cze niu do przej ścia po ża ru na są sied nią ha lę pro duk cyj ną oraz wia -
tę, gdzie skła do wa ny był na hał dach su ro wiec od zy ska ny z urzą dzeń AGD. Po trzech go dzi -
nach ak cji uda ło się opa no wać po żar i nie do pu ścić do prze nie sie nia ognia na są sied nie obiek ty
za kła du, a na stęp nie roz po czę ło się żmud ne do ga sza nie po ża ru, któ re trwa ło po nad 14 go -
dzin. Na le ży wspo mnieć, że w trak cie dzia łań za gro że nie dla ra tow ni ków sta no wi ły tok sycz ne
pro duk ty spa la nia, przede wszyst kim two rzy wa sztucz ne. Stra ża cy mu sie li uży wać apa ra tów
ochro ny ukła du od de cho we go i ma sek fil tra cyj nych FFP3. Po nie waż za kład le ży w spo rej od -
le gło ści od osie dli miesz ka nio wych, a wiatr kie ro wał pro duk ty spa la nia na te re ny nie za miesz -
ka łe, ewa ku acja miesz kań ców nie by ła ko niecz na. 
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te ne ry ze środ kiem pia no twór czym i sprzę -
tem ochro ny ukła du od de cho we go. Do po -
ża ru do je cha ły także gru py ope ra cyj ne 
z KM PSP w Kiel cach i KW PSP w Kiel cach. 

Oba wy miesz kań ców
Ra tow ni cy, że by zlo ka li zo wać po żar, po -

da li do dat ko wo czte ry prą dy ga śni cze w na -
tar ciu: dwa pia ny cięż kiej i dwa wo dy. Gdy
opa no wa li ogień, roz po czę li je go do ga sza -
nie, a tak że prze rzu ca nie i prze le wa nie wo -
dą elek tro śmie ci. Uży wa li do te go m.in.
cięż kie go sprzę tu – m.in. dwóch wóz ków wi -
dło wych, ła do war ki i ko par ko -ła do war ki,
któ re udo stęp nił wła ści ciel fir my. Ope ra to -
rów sprzę tu wy po sa żo no w czuj ni ki wie lo -
ga zo we, któ re słu żą do mo ni to ro wa nia
stę że nia sub stan cji szko dli wych w ka bi nach
po jaz dów. Za dys po no wa ne zo sta ły do dat -
ko wo czte ry za stę py OSP, że by pod mie nić
stra ża ków, któ rzy pro wa dzi li wcze śniej sze
dzia ła nia. Na miej sce zda rze nia przy je cha li
pra cow ni cy Wo je wódz kie go In spek to ra tu
Ochro ny Śro do wi ska, by oce nić eko lo gicz ne
kon se kwen cje po ża ru. Miesz kań cy oko licz -
nych miej sco wo ści oba wia li się, że w wy ni -
ku spa la nia elek tro śmie ci mo że dojść do
za nie czysz cze nia po wie trza, któ re mo gło by
za gra żać ich zdro wiu i ży ciu – na szczę ście
tak się nie sta ło. Na miej sce zda rze nia zo sta li
za dys po no wa ni stra ża cy z Wy dzia łu Kon tro -
l no -Roz po znaw cze go KM PSP w Kiel cach,
któ rzy mie li usta lić przy pusz czal ne przy czy -

ny po ża ru. Zba da li oni ob raz z mo ni to rin gu
za in sta lo wa ne go na te re nie za kła du. Za pis
z ka mer po twier dził, że po żar po wstał we
wnę trzu wia ty, gdzie skła do wa no zu ży te ba -
te rie i aku mu la to ry. 

Do za opa trze nia wod ne go za czę to wy -
ko rzy sty wać pod ziem ny zbior nik prze ciw -
po ża ro wy o po jem no ści 365 m³, do któ re go
w pierw szej fa zie ak cji nie by ło do stę pu z po -
wo du sil ne go pro mie nio wa nia ciepl ne go
i du że go za dy mie nia. Stra ża cy zre zy gno wa li
z do wo że nia wo dy, a prze szli na sys tem jej
prze tła cza nia ze zbior ni ka za po mo cą
dwóch mo to pomp szla mo wych WT 4-DX
oraz dwóch sa mo cho dów GCBA. Po do ga -
sze niu po ża ru ra tow ni cy spraw dzi li do kład -
nie po go rze li sko, a na stęp nie za koń czy li
dzia ła nia i za stę py wró ci ły do ko szar. 

W po ża rze spa li ły się elek tro śmie ci i czę -
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Wy bra ne wnio ski z analizy zdarzenia:
 pod czas dys po no wa nia sił i środ ków do po ża rów wy sy pisk śmie ci, za kła dów prze twór stwa
elek tro śmie ci itp. na le ży w pierw szej fa zie dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych dys po no wać sa mo -
cho dy cięż kie z za pa sem środ ka ga śni cze go min. 8 m³, do któ rych za li cza się GCBM 25/16;
 pod czas po ża rów, do któ rych uga sze nia po trze ba du żej ilo ści środ ka ga śni cze go w po sta -
ci wo dy, na le ży dys po no wać w pierw szej fa zie dzia łań prze no śne zbior ni ki bre zen to we i sto -
so wać je 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;
 je że li łącz ność w re la cji KDR – SK KM/KP PSP jest utrud nio na ze wzglę du na za kłó ce nia,
a dzia ła nia ra tow ni cze prze dłu ża ją się, na le ży dys po no wać po jaz dy SDŁ;
 za sad ne jest dys po no wa nie do te go ty pu dzia łań kon te ne ra ODO i ogrze wa nych na mio -
tów wy po sa żo nych w oświe tle nie oraz sto li ki i krze sła, umoż li wia ją ce ra tow ni kom od po czy -
nek;
 wska za ne jest za pew nie nie od po wied niej licz by ma sek prze ciw py ło wych do pra cy na te -
re nie po go rze li ska.

ścio wo wia ta za da szo na plan de ką z PCV.
W ak cji ga śni czej trwa ją cej po nad 17 go dzin
bra ło udział 177 stra ża ków – 90 z PSP i 87
z OSP. Na miej scu zda rze nia by li też przed -
sta wi cie le róż nych in sty tu cji pu blicz nych,
m.in. wójt gmi ny Pie ko szów, sta ro sta kie lec -
ki, kie row nik ze spo łu ds. za rzą dza nia kry-
zy so we go i bez pie czeń stwa Sta ro stwa Po -
wia to we go w Kiel cach, dy rek tor Wy dzia łu
Bez pie czeń stwa i Za rzą dza nia Kry zy sowe go
Świę to krzy skie go Urzę du Wo jewódz kie go
oraz po wia to wy in spek tor nad zo ru bu dow -
la ne go, któ ry w związ ku z po wsta niem od -
kształ ceń kon struk cji sta lo wej wia ty wy dał
za kaz jej użyt ko wa nia. 

opr. na podstawie analizy zdarzenia
przygotowanej przez KM PSP w Kielcach 

Tak o godz. 5.45, czyli po ponad 3 godz. od zgłoszenia, wyglądała walka z pożarem



ar to przyj rzeć się bli żej te mu
za gad nie niu, ana li zu jąc dzia -
ła nia me dycz ne stra ża ków

z KM PSP w Lu bli nie z lat 2016-2018. Dzię ki
te mu moż na stwier dzić, w ja kie go ro dza ju
zda rze niach w prak ty ce dzia łań KSRG
(w kon tek ście przy czy ny we zwa nia zgło szo -
nej przez wzy wa ją ce go, ty pu ura zu) zo sta je
po szko do wa nych naj wię cej osób. Bra ne
pod uwa gę by ły da ne z kart kpp do łą czo -
nych do mel dun ków ze zda rzeń, jak rów nież
okre ślo ne ta be le w sys te mie SWD-PSP do -
ty czą ce me dycz nych dzia łań ra tow ni czych
i osób po szko do wa nych. Prze pro wa dzo -
na ana li za uwzględ ni ła rów nież ich płeć,
wiek oraz lo ka li za cję miej sca zda rze nia (re -
jon mia sta, te ren po za mia stem). 

Za stę py KM PSP w Lu bli nie w cią gu
trzech ana li zo wa nych lat by ły dys po no wa -
ne 15 017 ra zy, od po wied nio 4964 ra zy

w 2016 r., 4992 ra zy w 2017 r. i 5061 ra zy
w 2018 r. Pod czas 309 ak cji stra ża cy pro wa -
dzi li dzia ła nia me dycz ne, udzie la jąc po mo -
cy 493 oso bom (125 – w 2016
r., 235 – w 2017 r., 133 – w 2018 r.). W ana li -
zie wzię to pod uwa gę zda rze nia, w któ rych
wdro żo no przy naj mniej jed ną pro ce du rę
kpp pod czas udzie la nia po mo cy przy naj -
mniej jed nej oso bie po szko do wa nej w zda -
rze niu. 

Czyn no ści me dycz ne by ły wy ko ny wa ne
naj czę ściej w sy tu acji, gdy stra ża cy do je -
cha li wcze śniej niż ZRM – w ocze ki wa niu
na służ by me dycz ne wdra ża li pro ce du ry
kpp we dług przy ję tych wy tycz nych. Do dat -
ko wo ana li zo wa no in ter wen cje, pod czas
któ rych PSP i PRM mia ły ta ki sam czas do -
jaz du, ale ze wzglę du na licz bę po szko do -
wa nych stra ża cy wdra ża li pro ce du ry kpp
nie za leż nie od dzia łań ZRM.

Ba da jąc zda rze nia po ża ro we (P) i miej -
sco we za gro że nia (MZ), do ko na no po dzia -
łu na ro dza je zda rzeń w za leż no ści
od we zwa nia, pro wa dzo nych dzia łań i wy -
ko rzy sta ne go spe cja li stycz ne go sprzę tu.

Naj częst sze i naj rzad sze 
pro ce du ry kpp
Łącz nie w cią gu trzech ana li zo wa nych

lat stra ża cy za sto so wa li 2583 pro ce du ry.
W zda rze niach naj więk szy udział mia ły
KPP 1, KPP 2 i KPP 22. Są to pod sta wo we
dzia ła nia po dej mo wa ne w sy tu acji, gdy
ma my do czy nie nia z oso bą po szko do wa -
ną. Naj waż niej sze ele men ty pro ce du ry
KPP 1 to przy by cie na miej sce zda rze nia,
do ko na nie roz po zna nia i do tar cie do po -
szko do wa ne go. Pro ce du ra KPP 2 roz po czy -
na się od oce ny sta nu przy tom no ści
po szko do wa ne go. 
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Wśród wielu działań, które podejmują strażacy na miejscu zdarzenia,
jest udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym.

Podczas jakiego rodzaju interwencji zdarza się to najczęściej?

W



Pro ce du ra KPP 22 prze wi du je z ko lei
wspar cie psy chicz ne, któ re go ra tow ni cy
udzie la ją przy tom ne mu po szko do wa ne -
mu. Skła da się na nie m.in. na wią za nie kon -
tak tu słow ne go z po szko do wa nym,
wy wiad me dycz ny w stan dar dzie SAMPLE
czy in for mo wa nie na bie żą co o pla no wa -
nych de cy zjach i dzia ła niach (np. prze ło że -
nie na de skę, za ło że nie koł nie rza
or to pe dycz ne go).

W ana li zo wa nym okre sie naj rza dziej re -
ali zo wa no pro ce du ry:
 KPP 15 (opa rze nia che micz ne) – po mi -
mo funk cjo no wa nia w KM PSP w Lu bli nie
spe cja li stycz nej gru py ra tow ni czej o spe cja -
li za cji che micz no -eko lo gicz nej, ist nie nia
wie lu za kła dów pro duk cyj nych mo gą cych
po wo do wać za gro że nia che micz ne oraz
kil ku dzie się ciu in ter wen cji rocz nie z te go
za kre su pro ce du ra do ty czą ca opa rzeń che -
micz nych nie by ła re ali zo wa na. Znacz -
na część ak cji te go ro dza ju to dzia ła nia
po dej mo wa ne po roz sz czel nie niu cy ster ny
czy zbior ni ków z nie bez piecz nym me dium
(amo niak, kwa sy) na te re nie za kła dów, wy -
pad kach ko mu ni ka cyj nych z udzia łem sa -
mo cho dów cię ża ro wych (wy ciek du żych
ilo ści pa li wa i pły nów eks plo ata cyj nych).
Pod czas te go ty pu dzia łań nie wy stą pi ło
opa rze nie che micz ne.
 KPP 4 (po stę po wa nie w przy pad ku NZK
u dzie ci, nie mow ląt) – w ana li zo wa nym
okre sie po ja wi ło się we zwa nie „po trą ce nie
dziec ka przez sa mo chód oso bo wy”. Ra tow -
ni cy PSP stwier dzi li nie pra wi dło wy od dech
nie przy tom ne go dziec ka, wy ko na li udroż -
nie nie dróg od de cho wych (część pro ce du -
ry KPP4) – po cząt ko wo ręcz ne, na stęp nie
za po mo cą przy rzą dów, po któ rym po wró -
cił pra wi dło wy od dech. Nie by ło ko niecz ne
wpro wa dze nie ko lej nych ele men tów KPP4
(sztucz na wen ty la cja, uci ska nie klat ki pier -
sio wej). Po szko do wa ny zo stał prze ka za ny
po kil ku mi nu tach ZRM. Wy ko rzy sta nie
w dzia ła niach cho ciaż czę ści pro ce du ry
(w tym przy pad ku zba da nie i stwier dze nie
nie pra wi dło we go od de chu) po zwa la przy -
po rząd ko wać pro ce du rę KPP4 do po wyż -
sze go zda rze nia na po trze by ana li zy.
 KPP 12 (po stę po wa nie przy am pu ta cji

ura zo wej) – nie wy stą pi ło w ana li zo wa nym
okre sie. 

Przy czy ny dys po no wa nia PSP
W każ dym ana li zo wa nym ro ku oso by

po szko do wa ne po ja wia ły się naj czę ściej
pod czas ak cji ra tow ni czych po dej mo wa -
nych w związ ku ze zda rze nia mi ko mu ni ka -
cyj ny mi (zde rze nia mi aut, da cho wa nia mi,
ko li zja mi, po trą ce nia mi). W cią gu trzech
ana li zo wa nych lat wy pad ki ko mu ni ka cyj ne

by ły po wo dem > 65% (od po wied -
nio 63%, 73%, 61%) ogó łu in ter wen cji. 

Dru gi ro dzaj zda rzeń, z któ rym wią za ło
się czę ste udzie la nie kpp po szko do wa nym,
by ły po ża ry. Szcze gó ło wy roz kład przy czyn
zda rzeń ge ne ru ją cych po szko do wa nych
pre zen tu je ta be la 2.

Na po trze by ana li zy przy czy ny we zwa -
nia PSP zo sta ły po dzie lo ne we dług ro dza -
jów za gro żeń. Te rzad ko wy stę pu ją ce,
nie da ją ce się za kwa li fi ko wać do żad nej

/ 2020 WRZESIEŃ 25

Kpp w sta ty sty kach PSP

Tab. 1. Su ma wszyst kich wy ko ny wa nych pro ce dur kpp w la tach 2016-2018

Nu mer 
pro ce du ry Na zwa pro ce du ry

Su ma wy ko na nych
pro ce dur kpp w la -

tach 2016-2018

1 Se kwen cja za ło żeń tak tycz nych w ra tow nic twie me dycz nym 493

2 Se kwen cja me dycz nych dzia łań ra tow ni czych 487

3 Po stę po wa nie w za trzy ma niu krą że nia u do ro słych (RKO) 33

4 Po stę po wa nie w za trzy ma niu krą że nia u dzie ci, nie mow ląt i no wo -
rod ków (RKO) 1

5 Ob ra że nia i po dej rze nie ob ra żeń gło wy 114

6 Ob ra że nia i po dej rze nie ob ra żeń krę go słu pa 172

7 Ob ra że nia i po dej rze nie ob ra żeń klat ki pier sio wej 47

8 Ob ra że nia i po dej rze nie ob ra żeń brzu cha 35

9 Ob ra że nia i po dej rze nie ob ra żeń mied ni cy 40

10 Ob ra że nia i po dej rze nie ob ra żeń na rzą du ru chu 91

11 Ra ny 157

12 Am pu ta cja ura zo wa 0

13 Wstrząs hi po wo le micz ny – po stę po wa nie wstęp ne 23

14 Opa trze nie ter micz ne 29

15 Opa rze nie che micz ne 0

16 Za tru cia wziew ne 43

17 To nię cie 3

18 Wy chło dze nie 213

19 Za bu rze nia krą że nio wo – od de cho we w sta nach nie ura zo wych 164

20 Drgaw ki 5

21 Ko bie ta w wi docz nej cią ży w sta nie za gro że nia ży cia / zdro wia 6

22 Wspar cie psy chicz ne 427
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więk szej gru py, zo sta ły skla sy fi ko wa ne ja ko
„in ne”. Moż na wśród nich zna leźć na stę pu -
ją ce: 
 „kot na drze wie” – ko niecz ność wdro że -
nia dzia łań me dycz nych po ja wi ła się
po tym, jak kot po dra pał ra tow ni ka,
 „za wa lo na ka mie ni ca” – po szko do wa ni

to oso ba wy do by ta spod gru zów oraz ra -
tow nik (do znał ura zu pod czas dzia łań),
 „prze wró co na ma szy na bu dow la -
na” – po szko do wa ne zo sta ły dwie oso by
ob słu gu ją ce ma szy nę,
 „dłoń dziec ka za blo ko wa na pod bla -
tem” – czyn no ści me dycz ne po le ga ły
na opa trze niu otar cia i obrzę ku dło ni.

Do dat ko wo wy od ręb nio no gru pę „we -
zwa nie me dycz ne”. Za kwa li fi ko wa no
do niej zda rze nia, do któ rych za stę py PSP
by ły dys po no wa ne z po wo du nie do stęp -
no ści w da nym cza sie pod mio tów PRM lub
ze wzglę du na znacz nie krót szy czas do jaz -
du za stę pów PSP, oraz zda rze nia przy pad -
ko we (za uwa żo ne przez stra ża ków pod czas
po wro tu z in nych in ter wen cji lub ćwi czeń).
W tej gru pie znaj du ją się m.in. zda rze nia
z we zwa nia mi: „drgaw ki”, „wpadł do ka na -
łu, uraz”, „NZK na uli cy” – re su scy ta cja pro -
wa dzo na do cza su przy jaz du ZRM.

War to zwró cić uwa gę na ty py zda rzeń
z udzia łem osób po szko do wa nych, do któ -
rych dys po no wa ne by ły spe cja li stycz ne
gru py ra tow ni cze. W przy pad ku gru py
o spe cjal no ści wy so ko ścio wej po ja wi ły się
we zwa nia o tre ści: „upa dek z wy so ko ści
do zbior ni ka na pa szę”, „za wa lo na część ka -
mie ni cy”, „wpadł do ka na łu”, „wpa dła

do stud ni”. Je śli cho dzi o gru pę wod no -
-nur ko wą, in ter wen cję pod ję to w od po -
wie dzi na zgło sze nia „au to wpa dło
do rze ki”, „wy pa dek sku te ra wod ne go, oso -
ba w wo dzie”. Z ko lei w przy pad ku gru py
ra tow nic twa che micz no -eko lo gicz ne go
udzie le nie kpp by ło ko niecz ne pod czas in -

ter wen cji w od po wie dzi na we zwa nie
o tre ści „roz py lo na draż nią ca sub stan cja
w szko le”.

Lo ka li za cja zda rzeń 
In ter wen cje w związ ku z ko niecz no ścią

udzie le nia kpp po szko do wa nym po dej mo -
wa no na te re nie mia sta (zda rze nia w gra ni -
cach ad mi ni stra cyj nych miast w re jo nie KM
PSP w Lu bli nie, czy li Lu bli na, By cha wy i Beł -
życ) oraz po za nim (wszyst kie zda rze nia
na ob sza rach wiej skich, dro gach do jaz do -
wych do miast i od cin kach tras szyb kie go
ru chu S12, S17 i S19, znaj du ją cych się w re -
jo nie ope ra cyj nym po za gra ni ca mi miast).

Licz ba in ter wen cji z udzia łem osób po -
szko do wa nych wy nio sła od po wied nio:
na te re nach miej skich – 44 przy 59 po szko -
do wa nych (2016 r.); 84 przy 145 po szko do -
wa nych (2017 r.); 64 przy 93
po szko do wa nych (2018 r.); na ob sza rach
po za mia stem – 35 przy 66 po szko do wa -
nych (2016 r.); 50 przy 90 po szko do wa nych
(2017 r.); 32 przy 40 po szko do wa nych (2018
r.). Naj wię cej osób zo sta ło po szko do wa -
nych pod czas zda rzeń na te re nach miej -
skich n=297 (60,2%), na ob sza rach
po za mia stem ta licz ba wy nio sła n=196
(39,8%). 

Pod su mo wa nie
W ana li zo wa nym okre sie więk szość zda -

rzeń, pod czas któ rych za stę py PSP udzie la -
ły kpp oso bom po szko do wa nym, to
MZ – zda rze nia ko mu ni ka cyj ne. Wpływ
na to ma za pew ne roz wój trans por tu, ko -
mu ni ka cji i zwięk szo ne za po trze bo wa nie

lud no ści na prze miesz cza nie się, a co za tym
idzie, znacz ny wzrost licz by sa mo cho dów
(oso bo wych, do staw czych i cię ża ro wych).
Po dob na sy tu acja praw do po dob nie do ty -
czy ca łej Pol ski, cho ciaż lo kal nie pro por cje
ro dza jów zda rzeń i osób w nich po szko do -
wa nych mo gą się zmie niać. 

Cie ka wym kon tek stem wzro stu licz by
osób po szko do wa nych w zda rze niach ko -
mu ni ka cyj nych, za uwa żo nym pod czas ana -
li zy, jest or ga ni za cja Mi strzo stwa Eu ro py
(ME) U21 w pił ce noż nej w Pol sce w 2017 r.
Lu blin był jed nym z miast, w któ rym ro ze -
gra no me cze – by ło to aż dzie więć spo tkań
pił kar skich. Wią za ło się to z okre so wym
zwięk sze niem za lud nie nia mia sta – po ja wi -
ły się ty sią ce ki bi ców, a tak że du ża licz ba
osób zaj mu ją cych się za ple czem lo gi stycz -
nym. W okre sie tuż przed roz gryw ka mi ME
i pod czas sa me go tur nie ju, tj. w czerw -
cu 2017 r., stra ża cy udzie li li po mo cy me -
dycz nej 28 oso bom (27 po szko do wa nym
pod czas zda rzeń ko mu ni ka cyj nych, jed ne -
mu po szko do wa ne mu pod czas po ża ru). 

mł. ogn. Łu kasz Du dziƒ ski jest in struk to rem
ra tow nic twa me dycz ne go w JRG 1 KM PSP

w Lu bli nie
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RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

Lp. Ro dzaj za gro że nia

2016 2017 2018

Licz ba zda rzeń Licz ba po szko do -
wa nych Licz ba zda rzeń Licz ba po szko do -

wa nych Licz ba zda rzeń Licz ba po szko do -
wa nych

1 Wszyst kie 79 – 100% 125 – 100% 134 – 100% 235 – 100% 96 – 100% 133 – 100%

2 Ko mu ni ka cyj ne 50 – 63,3% 92 – 73,6 % 99 – 73,9% 175 – 74,5% 59 – 61,4% 96 – 72,3%

3 Po ża ry 14 – 17,8% 15 – 12% 16 – 11,9% 28 – 11,9% 13 – 13,6% 12 – 9%

4 CO, in ne ga zy 2 – 2,5% 5 – 4% 4 – 3% 16 – 6,9% 8 – 8,4% 9 – 6,7%

5 Otwar cie miesz ka nia 1 – 1,25% 1 – 0,8% 8 – 6% 7 – 3% 6 – 6,3% 6 – 4,6%

6 Upa dek z wy so ko ści 2 – 2,5% 2 – 1,6% 1 – 0,7% 1 – 0,4% 3 – 3,1% 3 – 2,2%

7 We zwa nie me dycz ne 7 – 8,9% 7 – 5,6% 2 – 1,4% 2 – 0,8% 2 – 2% 2 – 1,5%

8 In ne 3 – 3,7% 3 – 2,4% 4 – 3,1% 6 – 2,5% 5 – 5,2% 5 – 3,7%

Tab. 2. Dzia ła nia me dycz ne w la tach 2016-2018 – po dział na ro dza je zda rzeń



Cza so pi smo na uko wo -tech nicz ne „Prze -
mysł Che micz ny”, wy da wa ne przez Sto wa -
rzy sze nie In ży nie rów i Tech ni ków Prze my słu
Che micz ne go, cie szy się uzna niem czy tel ni -
ków od po nad 100 lat (pierw szy nu mer uka -
zał się w 1917 r.). Od 1964 r. znaj du je się
na li ście fi la del fij skiej (w ze sta wie niu naj lep -
szych cza so pism na uko wych na świe cie) ja -
ko je dy ny pe rio dyk che micz ny pu bli ko wa ny
w ję zy ku pol skim. W Ra dzie Pro gra mo wej
„Prze my słu Che micz ne go” za sia da m.in. dr
hab. Ma ria Zie lec ka, pro fe sor CNBOP-PIB. 

Czym zaj mu je się CNBOP-PIB
W lip co wym nu me rze mie sięcz ni ka uka -

za ło się 20 pu bli ka cji na uko wych pra cow ni -
ków Cen trum Na uko wo -Ba daw cze go
Ochro ny Prze ciw po ża ro wej – Pań stwo we go
In sty tu tu Ba daw cze go w Jó ze fo wie, a tak że
wy wiad z dy rek cją In sty tu tu. Roz mo wa ze st.
bryg. dr. inż. Paw łem Ja ni kiem, dy rek to rem
CNBOP-PIB, oraz st. bryg. dr. inż. Jac kiem
Zbo iną, za stęp cą dy rek to ra ds. cer ty fi ka cji
i do pusz czeń, do star cza wie lu cie ka wych,
być mo że nie zna nych in for ma cji na te mat
funk cjo no wa nia CNBOP-PIB, rów nież do ty -
czą cych je go hi sto rii, roz wo ju i wy zwań
na przy szłość. Po ten cjał ba daw czy in sty tu -
cji, któ rej za słu gi na rzecz roz wo ju ochro ny
prze ciw po ża ro wej w Pol sce są nie za prze -
czal ne, to nie tyl ko czte ry świet nie wy po sa -
żo ne la bo ra to ria ba daw cze i 48 lat
do świad cze nia, lecz tak że od da na swo im za -
da niom ka dra – w więk szo ści mło da, ale
wspie ra na przez do świad czo nych pra cow ni -
ków, chęt nie dzie lą cych się swo ją bo ga tą
wie dzą. Po za na uko wą rów nie waż na jest
dzia łal ność cer ty fi ka cyj na In sty tu tu – Jed -
nost ka Cer ty fi ku ją ca pro wa dzi w sze ro kim
za kre sie pro ce sy do pusz czeń i cer ty fi ka cji
wy ro bów w za kre sie ochro ny prze ciw po ża -
ro wej, w tym okre ślo nych wy ro bów (za bez -

pie czeń) bu dow la nych oraz sprzę tu sta no -
wią ce go wy po sa że nie jed no stek stra ży po -
żar nej. CNBOP-PIB wy ko nu je ba da nia
kwa li fi ka cyj ne i wy da je do ku men ty cer ty fi -
ka cyj ne na po trze by ryn ku kra jo we go i eu -
ro pej skie go (w 2019 r. by ło to po nad 600
świa dectw do pusz cze nia i cer ty fi ka tów). Do -
dat ko wo od koń ca 2014 r. Cen trum mo że
wy da wać cer ty fi ka ty zgod no ści, któ re są
uzna wa ne na ryn ku Zjed no czo nych Emi ra -
tów Arab skich. Nie spo sób nie wspo mnieć
tak że o pro fe sjo nal nej ofer cie szko le nio wej
CNBOP-PIB, z któ rej w cią gu ostat nich 25 lat
sko rzy sta ło po nad 12 tys. osób chcą cych
roz sze rzyć i po twier dzić swo je kom pe ten cje
w ob sza rze ochro ny prze ciw po ża ro wej, za -
rzą dza nia kry zy so we go i ochro ny lud no ści.

Ba da nia in sty tu tu waż ne dla
in ży nie rów che mi ków

Re dak tor na czel ny cza so pi sma, dr An -
drzej Jan Szy prow ski, w sło wie wstęp nym
pu bli ka cji za uwa ża: Zba da nie me cha ni zmów
spa la nia two rzyw sztucz nych lub wy ro bów
z ich udzia łem [pro ces ten sta no wi jed no
z po waż nych za gro żeń zwią za nych z po ża -
ra mi – red. PP], opra co wa nie me tod zmniej -
sza nia pal no ści ma te ria łów za wie ra ją cych
po li me ry i in ne pro duk ty che micz ne, okre śle -
nie, ja kie sub stan cje są pod czas tych po ża rów
emi to wa ne, jak stra ża cy ma ją się przed ni mi
chro nić i jak z ni mi wal czyć, to oczy wi ście za -
da nia dla che mi ków. Dla te go też re dak cja
„Prze my słu Che micz ne go” uzna ła, że ba da -
nia pro wa dzo ne przez in sty tu cje na uko we
ta kie jak CNBOP-PIB bę dą waż ne dla spe cja -
li stów z tej dzie dzi ny – czy tel ni ków cza so pi -
sma. 

W sze ro kim spek trum po ru sza nych te -
ma tów zna la zły się więc ta kie za gad nie nia,
jak: bez pie czeń stwo śro do wi sko we i za sa dy
bez piecz nej go spo dar ki od pa da mi, wy ko -

rzy sta nie bez za ło -
go wych stat ków po wietrz nych
w ochro nie śro do wi ska, a w szcze gól no ści
do mo ni to ro wa nia ja ko ści po wie trza, emi sja
i prze mia ny na no czą stek me ta li po cho dzą -
cych ze źró deł prze my sło wych, na rzę dzia in -
for ma tycz ne do sy mu la cji awa rii
tech nicz nych w obiek tach prze my sło wych
czy uzdat nia nie i prze cho wy wa nie wo dy pit -
nej pod czas sy tu acji kry zy so wych. Od dziel -
ne miej sce po świę co no środ kom ga śni czym
oraz wy bu cho wo ści ma te ria łów i py łów, jak
i za gad nie niom zwią za nym z bez pie czeń -
stwem po ża ro wym w prze my sło wych
obiek tach bu dow la nych, a zwłasz cza sy gna -
li za to rom optycz nym i czuj kom dy mu. Omó -
wio no rów nież aspek ty do ty czą ce
de gra da cji ter micz nej lub sta rze nio wej two -
rzyw sztucz nych – zwłasz cza sto so wa nych
w urzą dze niach elek trycz nych i elek tro nicz -
nych – oraz two rze niu ochron nej war stwy
zce ra mi zo wa nej z kau czu ków si li ko no wych
za sto so wa nych ja ko osło ny ka bli elek trycz -
nych. Po nad to przed sta wio no moż li wo ści
za sto so wa nia me tod ana li tycz nych
do wspo ma ga nia ba dań nad ma te ria ła mi
ga śni czy mi oraz wy bu cho wo ścią lub za pal -
no ścią róż nych ma te ria łów. 

Za chę ca my czy tel ni ków „Prze glą du Po -
żar ni cze go” do lek tu ry. 

Ka ta rzy na Szu le jew ska jest kie row ni kiem
Dzia łu Wy daw nictw i Pro mo cji CNBOP-PIB

w Jó ze fo wie
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CNBOP-PIB 
w Êwie cie che mii
Lip co wy nu mer „Prze my słu Che micz ne go” po świę co no 

dzia łal no ści CNBOP-PIB w Jó ze fo wie.
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KA TA RZY NA SZU LE JEW SKA



ed ną z „cho rób za wo do wych” osób
zaj mu ją cych się oraz pa sjo nu ją cych
ochro ną prze ciw po ża ro wą jest nie -

moż ność, by na wet pod czas roz mo wy ty pu
„co u cie bie sły chać?” nie za trą cić o wą tek
bran żo wy. I w jed nej z ta kich roz mów roz po -
czę ły się roz wa ża nia na te mat: co sta ło by się
z KSRG, gdy by uda ło się cał ko wi cie wy eli mi -
no wać po ża ry? 

Nie co póź niej ze szli śmy na zie mię i mo -
je mu roz mów cy przy po mnia ła się hi sto ria
ko le gi, któ ry kil ka lat te mu pod czas po by tu
w Sta nach Zjed no czo nych na kon fe ren cji
zwią za nej z roz wią za nia mi do ty czą cy mi
dzia łań stra ży po żar nych usły szał w wy stą -
pie niu tamtej sze go „ko men dan ta miej skie -
go”, że w je go mie ście uda ło się zre du ko wać
licz bę po ża rów o 80%. Był tak za fa scy no wa -
ny tą in for ma cją, że za pa mię tał, gdzie tak się
sta ło: w Ci ty of Pla no w sta nie Tek sas. Po sze -
dłem tym tro pem, aby do wie dzieć się, jak
coś tak nie moż li we go jest moż li we. A za tem
jak wy glą da or ga ni za cja stra ży po żar nej
w tym ćwierć mi lio no wym mia stecz ku? 

Dla cze go mia stecz ku? 
Po nie waż sto su jąc pro stą ska lę po rów -

naw czą licz by oby wa te li w USA i Pol sce
(328,2 do 37,97 mln), Pla no jest od po wied -
ni kiem nie speł na 30-ty sięcz ne go pol skie go
mia sta.

Pra wo lo kal ne, czy li si ła 
po dwór ko wej du my al bo 
bia da nie ubez pie czo nym
Pierw szą in for ma cją, któ ra rzu ci ła mi się

w oczy pod czas prze szu ki wa nia za so bów 
In ter ne tu przy uży ciu „wy su bli mo wa nych”
ta gów, by ła stro na z lo kal nym pra wo daw -
stwem – Co de of Or di nan ces Ci ty of Pla no,
Te xas z ak tu ali za cją 8.06.2020 r. Roz dział 8.
Fi re Pre ven tion and Pro tec tion jest pe łen bar -
dzo cie ka wych i nie spo ty ka nych w Pol sce
roz wią zań. 

Kosz ty stra żac kiej in ter wen cji, w tym ra -
to wa nia ży cia

Tam wszyst ko, tak jak wszę dzie, po pro -
stu kosz tu je, tyle tyl ko, że po ka zu je się, ile.
Czy li ile i za co się pła ci.

Ze sta wie nia roz po czy na ją się od kosz tów
wy jaz du ze spo łów ra tow nic twa me dycz ne -
go dzia ła ją ce go w struk tu rach stra ży po żar -
nej. Jed na in ter wen cja w za leż no ści od
li czeb no ści i wy po sa że nia eki py wy jaz do wej
wy no si od 90 do 446 USD plus kosz ty trans -
por tu do szpi ta la 15 USD za mi lę oraz opła -
ta ad mi ni stra cyj na – 50 USD dla miesz kań ca
i 100 USD dla nie re zy den ta.

Opła ty za po moc me dycz ną wy no szą:
pod sta wo we za bie gi re su scy ta cyj ne (BLS –
ze spół czyn no ści obej mu ją cy bez przy rzą do -
we utrzy my wa nie droż no ści dróg od de cho -
wych oraz pod trzy my wa nie od dy cha nia
i krą że nia) – 690 USD, za awan so wa ne za bie -
gi re su scy ta cyj ne (ALS – ze spół czyn no ści
sto so wa nych przez per so nel me dycz ny
u po szko do wa ne go, u któ re go wy stą pi ło
po dej rze nie na głe go za trzy ma nia krą że -
nia) – 745 USD, do dat ko wa opła ta za utrzy -
ma nie ży cia (AL S2 – za awan so wa ne za bie gi
re su scy ta cyj ne po zio mu 2, np. wraz z do żyl -
nym po da wa niem le ków) – 765 USD.

Nie prze strze gasz pra wa, to pła cisz
Na stęp nie po da no wy so kość kar fi nan so -

wych za nie prze strze ga nie lo kal nych prze pi -
sów prze ciw po ża ro wych:

Każ da oso ba, fir ma lub kor po ra cja na ru -
sza ją ca któ re kol wiek z po sta no wień lub wa -
run ków ni niej sze go ak tu pra wa miej sco we go
bądź prze pi sów wy ni ka ją cych z przy ję tych
w nim od nie sień do pra wa fe de ral ne go, sta -
no we go lub przy ję tych re gu la cji mię dzy na-
ro do wych bę dzie win na wy kro cze nia i, po
roz pra wie w są dzie grodz kim, zo sta nie na nią
na ło żo na grzyw na w wy so ko ści nie prze kra -
cza ją cej dwóch ty się cy do la rów (2 000 USD)

za każ de wy kro cze nie, a każ de ta kie na ru sze -
nie bę dzie trak to wa ne ja ko od ręb ne. 

Do tych wy kro czeń na le ży m.in. nie wła -
ści we pro wa dze nie prac nie bez piecz nych
pod wzglę dem po ża ro wym (po an giel sku:
hot works).

W eg ze kwo wa niu prze pi sów prze ciw-
po ża ro wych funk cjo na riu szom wy dzia łu
pre wen cji ma po ma gać lo kal na po li cja.
Na żą da nie ko men dan ta stra ży po żar nej sze -
ryf jest zo bo wią za ny do od de le go wa nia
swo ich pod wład nych, je że li są nie zbęd ni
pre wen ty stom w kon tro li prze strze ga nia
prze pi sów.

Pra wo lo kal ne sro gie, 
a po nad lo kal ne przyj mo wa ne
nie bez za strze żeń
Nie zmier nie cie ka we jest po dej ście do ty -

czą ce za adap to wa nia prze pi sów i roz wią zań
po cho dzą cych z IFCI (In ter na tio nal Fi re Co de
In sti tu te). Otóż nie są one przy ję te na za sa -
dzie ko piuj -wklej, tyl ko przez ze spół lo kal -
nych eks per tów do sto so wa ne do re aliów
i po trzeb mia sta Pla no w Te xa sie. Zresz tą źró -
deł czy też wzor ców pra wa jest w USA wię -
cej, o czym in for mu je ram ka na str. 28. 

Jak to się pla nu je w Pla no?
Re gu la cje praw ne są bar dzo szcze gó ło -

we i nie po zo sta wia ją miej sca na ich swo -
bod ną in ter pre ta cję. Ja ko przy kład niech
po słu żą wy tycz ne do ty czą ce uży wa nia
otwar te go ognia w prze strze ni pu blicz nej.

Na te re nie mia sta Pla no za bro nio ne jest
uży wa nie otwar te go ognia! Wy jąt ki:

1. Ze zwo le nia mo gą być wy da wa ne
na „ce re mo nial ne” ogni ska nie prze kra cza-
ją ce 3 stóp śred ni cy i 2 stóp wy so ko ści
i umiesz czo ne w od le gło ści co naj mniej
25 stóp od ja kiej kol wiek kon struk cji lub li nii
nie ru cho mo ści.

2. Ze zwo le nia mo gą być wy da wa ne dla
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PA WEŁ WOL NY A co, gdy by      
W Stanach Zjednoczonych w stanie Teksas znajduje się
miasto – Plano, w którym udało się zredukować liczbę

pożarów o 80%. Jak tego dokonano?

J



miejsc prze zna czo nych na ogrza nie się lu dzi
w okre sie chło dów (od po wied nik pol skich
kok sow ni ków), je że li speł nio ne są na stę pu -
ją ce wa run ki:

a) ogień umiesz cza się w becz ce o ob ję -
to ści nie prze kra cza ją cej 55 ga lo nów,

b) becz ka mu si mieć osło nę przy mo co -
wa ną do jej gór nej czę ści,

c) becz ka mu si znaj do wać się w od le gło -
ści co naj mniej 25 stóp od do wol nej kon -
struk cji lub li nii nie ru cho mo ści.

Po dob nie rzecz ma się z gril la mi. Nie
wol no ich umiesz czać ani sto so wać na bal -
ko nach o pal nej kon struk cji, pod kła dach ani
w od le gło ści mniej szej niż 30 cm od ła two -
pal nej kon struk cji. Ale i tu są wy jąt ki. Do -
pusz czo ne jest uży wa nie gril lów ga zo wych
w do mach jed no - i dwu ro dzin nych, przy
czym ma sa bu tli mu si być ogra ni czo -
na do 50 fun tów (22,68 kg) i łącz nie moż -
na prze cho wy wać do 5 bu tli. Dru gim wy-
jąt kiem jest moż li wość ko rzy sta nia z ta kie go
urzą dze nia w bu dyn kach, na bal ko nach
i pal nym pod ło żu, je śli są one chro nio ne
przez cer ty fi ko wa ny au to ma tycz ny sys tem
ga śni czy wod ny (ta sa ma mak sy mal na wiel -
kość bu tli, ale z ogra ni cze niem do 2 sztuk).
Kto zna ame ry kań ską kul tu rę spę dza nia wol -
ne go cza su, czy li pie cze nie krwi stych ste ków
i pi cie pi wa, ten ro zu mie, jak sro gie jest to
pra wo, zwłasz cza na po łu dniu. 

Przy kład re gu la cji uży wa nia, czy ra czej
za ka zu uży wa nia ognia otwar te go po ka zu -
je, jak w prak ty ce są kon stru owa ne in ne 
ob ostrze nia. Jest ja sno, zro zu mia le, więc ła -
two się do te go za sto so wać, ale nie po zo sta -
wia się te go do brej wo li lu dzi. Po trzeb ny jest
nad zór, któ ry wy ko nu ją za trud nie ni ku te mu
spe cja li ści. 

Po stęp ce lo wy, czy li sto so wa nie urzą -
dzeń prze ciw po ża ro wych 

Zgod nie z re la cją „na sze go czło wie ka”
z kon fe ren cji w USA zna czą cy wpływ na re -
duk cję licz by po ża rów w mie ście Pla no mia -
ło po wszech ne sto so wa nie sta łych urzą dzeń
ga śni czych wod nych – czy li po pu lar nych
try ska czy.

Prze słan ką co do po wszech no ści in sta-
lo wa nia SUG wod nych jest uza leż nie nie 
wy mo gu gę sto ści sie ci hy dran to wej od sto -

so wa nia try ska czy. Ta be la 1 przed sta wia
mak sy mal ne od le gło ści mię dzy hy dran ta mi.

Ale wy ma gal ność try ska czy nie jest li tyl -
ko po chod ną nie do stat ków sie ci hy dran-
to wej, lecz ada pta cją prze pi sów ICC. Aby
spraw nie po ru szać się w tych prze pi sach, na -
le ży za po znać się z kla sy fi ka cją obiek tów
sto so wa ną w tym nor ma ty wie. Po moc -
na w tym bę dzie ta be la 2.

Try ska cze wy ma ga ne są np. w na stę pu -
ją cych gru pach obiek tów.

A -1, A -3 i A -4, je że li wy stą pi je den z wa -
run ków:

1. Po wierzch nia stre fy po ża ro wej prze -
kra cza 6000 stóp kwa dra to wych (557 m2).

2. W stre fie po ża ro wej mo że prze by wać
co naj mniej 300 osób.

3. Stre fa po ża ro wa znaj du je się na kon dy -
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   nie by ło po ̋a rów?

RODZAJ BUDYNKU TRYSKACZE BEZ TRYSKACZY

miesz kal ny jed no - lub dwu ro dzin ny 600 stóp 500 stóp

miesz kal ny wie lo ro dzin ny 400 stóp 300 stóp

wszyst kie in ne 500 stóp 300 stóp

Ta be la 1. Mak sy mal na od le głość mię dzy hy dran ta mi

źró dło: Zbiór prze pi sów dla mia sta Pla no w sta nie Tek sas – Roz dział 8: Za po bie ga nie po ża rom i ochro na prze ciw po ża ro wa

Ta be la 2. Ka te go rie za gro że nia lu dzi we dług In ter na tio nal Co de Co un cil (ICC)

źródło: International Fire Code® (2018)

Gru pa Prze zna cze nie

A Obiekty użyteczności publicznej:

A-1 Teatry, sale koncertowe

A-2 Bary i restauracje

A-3 Budynki użyteczności publicznej niesklasyfikowane w innej kategorii

A-4 Hale sportowe z miejscami siedzącymi dla widzów (areny)

A-5 Obiekty przeznaczone do uczestnictwa w zajęciach na świeżym powietrzu lub kibicowania
(stadiony)

B
Obiekty biznesowe – miejsca, w których świadczone są usługi (nie handlowe). Przykłady:
banki, agencje ubezpieczeniowe, budynki rządowe (w tym posterunki policji i straży
pożarnej) oraz gabinety lekarskie

E Obiekty edukacyjne – szkoły i ośrodki opieki dziennej do 12 klasy

F Obiekty produkcyjne – miejsca wytwarzania lub napraw o niskim zagrożeniu (fabryki, pralnie
chemiczne)

H
Obiekty o wysokim zagrożeniu – miejsca, w których produkowane lub przechowywane są
substancje: skrajnie łatwopalne, wybuchowe lub toksyczne (produkcja i magazynowanie
materiałów takich jak: fajerwerki, nadtlenek wodoru czy cyjanki)

I Obiekty dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się – miejsca, z których ludzie nie
będą ewakuowali się samodzielnie (szpitale, domy opieki, więzienia)

M Obiekty handlowe: sklepy spożywcze, centra handlowe, stacje benzynowe

R Domy i budynki zamieszkania zbiorowego (hotele i motele)

S Budynki magazynowe (niskie zagrożenie) i garaże

U Różne użytkowe (budynki gospodarcze, wieże ciśnień i inne)



gna cji in nej niż głów ne wyj ście ewa ku acyj ne.
4. W stre fie po ża ru znaj du je się mul ti ki -

no.
Gru pa E, kie dy wy stę pu je je den z na stę -

pu ją cych wa run ków:
1. Stre fa po ża ro wa prze kra cza 6000 stóp

kwa dra to wych (557 m2).
2. W każ dej czę ści bu dyn ku edu ka cyj ne -

go po ni żej po zio mu głów ne go wyj ścia ewa -
ku acyj ne go, je że li w każ dym po miesz cze niu
nie znaj du je się bez po śred nie wyj ście na ze -
wnątrz bu dyn ku.

Gru pa F przy speł nie niu jed ne go z wa -
run ków:

1. Stre fa po ża ro wa prze kra cza 6000 stóp
kwa dra to wych (557 m2).

2. Stre fa po ża ro wa znaj du je się wię cej niż
trzy pię tra po wy żej grun tu.

3. Łącz na po wierzch nia stref po ża ro wych
tej gru py na wszyst kich pię trach, w tym an -
tre so lach, prze kra cza 24 000 stóp kwa dra to -
wych (2230 m2).

4. Po wierzch nia wy ko rzy sty wa na do
pro duk cji me bli ta pi ce ro wa nych lub ma te -
ra cy prze kra cza 2500 stóp kwa dra to wych 
(232 m2).

Gru pa M:
1. Jw. 2 i 3. 
4. Po wierzch nia wy ko rzy sty wa na do pre -

zen ta cji i sprze da ży me bli ta pi ce ro wa nych
lub ma te ra cy prze kra cza 5000 stóp kwa dra -
to wych (464 m2).

Gru pa S:
1. Jw. 2 i 3. 
4. Po wierzch nia ga ra żu dla sa mo cho dów

cię ża ro wych lub au to bu sów prze kra cza
5000 stóp kwa dra to wych (464 m2).

5. Po wierzch nia prze cho wy wa nia me bli
ta pi ce ro wa nych lub ma te ra cy prze kra -
cza 2500 stóp kwa dra to wych (232 m2).

Try ska cze po win ny być za in sta lo wa ne
we wszyst kich bu dyn kach wy ko rzy sty wa -
nych ja ko warsz ta ty na praw cze, gdzie wy -
stę pu je je den z na stę pu ją cych wa run ków:

1. Bu dyn ki o stre fach po ża ro wych o po -
wierzch ni prze kra cza ją cej 6000 stóp kwa -
dra to wych (557 m2).

2. We wszyst kich bu dyn kach, w któ rych
warsz tat znaj du je się na kon dy gna cji pod -
ziem nej.

3. Po wierzch nia stre fy po ża ro wej dla
warsz ta tów do ob słu gi sa mo cho dów cię ża -
ro wych lub au to bu sów prze kra cza 5000
stóp kwa dra to wych (464 m2).

Jak wi dać, sto so wa nie try ska czy za czy -
na się w po szcze gól nych gru pach od obiek -
tów o nie du żych po wierzch niach, co zwię-
k sza bez pie czeń stwo po ża ro we po przez
ogra ni cze nie moż li wo ści roz wo ju po ża ru
na dwa spo so by: sa mo ga sze nie i au to ma -
tycz ne po wia da mia nie jed nost ki stra ży po -
żar nej. Mo ni to ring od urzą dzeń po ża ro wych
jest też obo wiąz ko wy. 

Kon tro le cał kiem czę ste, choć
nie wszę dzie moż na wejść
Pro gram in spek cji prze ciw po ża ro wej jest

usta la ny w za leż no ści od ro dza ju dzia łal no -
ści go spo dar czej i od by wa się w cy klach 
co rocz nych lub co 2 la ta.

Co rok kon tro la obej mu je przed się bior -
stwa o po wierzch ni 20 000 stóp kwa dra to -
wych (1858 m²) i po wy żej oraz wszyst kie,
w któ rych sprze da wa ny lub po da wa ny jest

al ko hol. Po zo sta łe, z wy łą cze niem nie ko mer -
cyj nych obiek tów miesz kal nych (te nie pod -
le ga ją w ogó le kon tro li) – co 2 la ta. In spek cje
prze ciw po ża ro we, tak jak wszyst kie in ter -
wen cje stra żac ko -ra tow ni czo -me dycz ne, są
prze pro wa dza ne od płat nie.

Dro gi do jaz do we zgod nie z wy mo ga mi
dla po jaz dów ga śni czych oraz in sta la cja za -
pew nia ją ca za opa trze nie wod ne do ce lów
prze ciw po ża ro wych mu szą być wy ko na ne,
prze te sto wa ne i ode bra ne przed roz po czę -
ciem bu do wy pierw szej kon dy gna cji nad -
ziem nej bu dyn ku.

Stra żac ka spra woz daw czość
w Pla no
Do ku men tem, któ ry zro bił na mnie

ogrom ne wra że nie, jest ra port opra co wa ny
przez „ko men dę miej ską” stra ży po żar nej, bę -
dą cy pod su mo wa niem dzia łal no ści w 2019 r.
Prze pięk nie przy go to wa ny pod wzglę dem
gra ficz nym, na 20 stro nach po da je wy czer -
pu ją ce in for ma cje do ty czą ce zre ali zo wa nych
za dań, bu dże tu, szko leń oraz wszel kich in -
nych aspek tów stra żac kie go rze mio sła.

Jed nak to nie wszyst ko. Stra ża cy z mia sta
Pla no ma ją rów nież pla ny stra te gii, na któ rych
opie ra ją swo je dzia ła nia w 5-let nich okre sach.
Naj now szy z nich po wstał w 2019 r.

Ale to już te mat na osob ne opra co wa -
nie… Po dob nie jak od po wiedź na ty tu ło we
py ta nie. 

dr in˝. Paweł Wolny w 2019 r. obronił
w SGSP prac´ doktorskà na temat

gaÊniczych systemów hybrydowych
wykorzystujàcych mgł´ wodnà 
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Nie tyl ko NFPA, czy li Fi re Co de nie jed no ma imię
Wy da wać by się mo gło, że sys tem ochro ny prze ciw po ża ro wej w Sta -

nach Zjed no czo nych ma jed no źró dło pra wa, wy tycz nych i norm, a jest
nim Na tio nal Fi re Pro tec tion As so cia tion, czy li NFPA. Oka zu je się jed nak, że
nie do koń ca. Hi sto rycz nie rzecz uj mu jąc, prze pi sy w in te re su ją cym nas
ob sza rze ma ją wię cej niż jed no źró dło. Od po cząt ku XX w. sys tem pra wa
bu dow la ne go za wie ra ją ce go ele men ty ochro ny prze ciw po ża ro wej w Sta -
nach Zjed no czo nych opie rał się na wzor co wych wy tycz nych opra co wa -
nych przez trzy re gio nal ne or ga ni za cje.

Te wzor co we wy tycz ne opar te by ły na nor mach od nie sie nia opu bli ko -
wa nych i ogło szo nych przez in ne or ga ni za cje nor ma li za cyj ne, ta kie jak
Ame ri can So cie ty for Te sting and Ma te rials In ter na tio nal (ASTM), Ame ri can
Na tio nal Stan dards In sti tu te (ANSI) i NFPA. W za leż no ści od sta nu i de cy zji
lo kal nych władz, by ły one ada pto wa ne (w ca ło ści lub czę ści) przez miej -
sco wą ad mi ni stra cję. Przy kła do wo prze pi sy „kra jo we”, czy li w tym przy -
pad ku sta no we (Na tio nal Co des, nie my lić z fe de ral ny mi) opra co wa ne
przez Bu il ding Of fi cials Co de Ad mi ni stra tors In ter na tio nal (BOCA) zo sta ły za -
sto so wa ne na wschod nim wy brze żu i na ca łym środ ko wym za cho dzie 
Sta nów Zjed no czo nych, na po łu dnio wym wscho dzie obo wią zy wa ły te
opra co wa ne przez So uthern Bu il ding Co de Con gress In ter na tio nal (SBCCI),

na to miast na ca łym Za chod nim Wy brze żu w du żej czę ści środ ko wej czę -
ści kra ju oraz więk szo ści środ ko we go za cho du sto so wa ne by ły jed no li te
wy tycz ne opu bli ko wa ne przez In ter na tio nal Con fe ren ce of Bu il ding Of fi cials
(ICBO).

W 1972 r. wy mie nio ne trzy or ga ni za cje (BOCA, SBCCI i ICBO) utwo rzy -
ły Ra dę Ame ry kań skich Urzęd ni ków Bu dow la nych (Co un cil of Ame ri can
Bu il ding Of fi cials – CABO), któ ra mia ła za jąć się przy go to wa niem zin te gro -
wa ne go pra wa bu dow la ne go dla bu dow nic twa miesz ka nio we go, co jed -
nak nie za koń czy ło się po wo dze niem. Do pie ro w 1994 r., po po łą cze niu
BOCA, SBCCI i ICBO, a tym sa mym utwo rze niu In ter na tio nal Co de Co un cil
(ICC), po wsta ły zin te gro wa ne prze pi sy, któ re po za USA są sto so wa ne w po -
nad 50 kra jach.

Pier wot nie wpro wa dze nie po wszech nie obo wią zu ją cych prze pi sów
prze ciw po ża ro wych In ter na tio nal Fi re Co de (IFC) mia ło być wspól nym dzie -
łem ICC i NFPA. Współ pra ca ta za koń czy ła się po opra co wa niu pierw sze -
go szki cu do ku men tu.

Dla cze go za tem my śląc o nor mach praw nych z USA, wi dzi my
przed ocza mi tyl ko skrót NFPA? Bo tyl ko to zna my lub tyl ko o tym sły sze -
li śmy. Jak się oka zu je, jest to wi dok nie peł ny. 
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ta ny Zjed no czo ne Ame ry ki Pół noc nej są wiel kim kra jem. 
Już w je go na zwie tkwi źró dło róż no rod no ści, rów nież praw -
nej – każ dy stan ma wła sne pra wa. To spra wia, że kto był

w USA, ten wi dział tyl ko wy ci nek ca ło ści, w do dat ku nie wiel ki i nie -
mia ro daj ny. Z te go po wo du po wstał ni niej szy ar ty kuł.

Gdy pisząc go, szu ka łem ma te ria łów, w wy szu ki war kach pod ha -
słem „struc tu re of the fi re pro tec tion sys tem in the USA” (struk tu ra sys -
te mu ochro ny prze ciw po ża ro wej w USA) po ja wia ły się od po wie dzi
do ty czą ce sta łych urzą dzeń ga śni czych try ska czo wych. Do pie ro
po wej ściu na stro nę NFPA na tra fi łem na opra co wa nie opu bli ko wa -
ne w lu tym 2020 r. pt. „Pro fil ame ry kań skiej stra ży po żar nej”. Jest to
prze gląd dzia łal no ści wszyst kich stra ży po żar nych w Sta nach Zjed no -
czo nych, obej mu ją cy stan oso bo wy, wy po sa że nie stra ża ków w sa mo -
cho dy po żar ni cze oraz stan dard jed no stek ra tow ni czo -ga śni czych
z po dzia łem na jed nost ki ty po wo in ter wen cyj ne i te o po sze rzo nym
pro fi lu dzia łal no ści, czy li np. za po bie ga nie po ża rom w for mie czyn -
no ści kon tro l no -roz po znaw czych czy pre wen cji spo łecz nej. 

Wy ni ki opie ra ją się na da nych ze bra nych przez NFPA w dwóch 
ro dza jach an kiet. Pierw sza do ty czy zda rzeń, któ re mia ły miej sce 
w Sta nach Zjed no czo nych w 2018 r., a dru ga, bar dzo szcze gó-
ło wa – wszyst kich aspek tów struk tu ry stra ży po żar nych. Tu zbie ra nie
i ana li za nie zbęd nych da nych za ję ły 3 la ta (2016-2018). Ame ry ka nie
uwiel bia ją sta ty sty ki, tak więc w tym ar ty ku le za brak nąć ich nie mo -
że. Prak tycz nie każ dy aspekt, zwią za ny z do wol ną pro ble ma ty ką, znaj -
dzie swo je od zwier cie dle nie w nie śmier tel nych ta bel kach Exce la.

Z czym mie rzą się ame ry kań scy stra ża cy?
O ska li pro ble mu ochro ny prze ciw po ża ro wej w USA świad czy fakt,

że straż po żar na wy jeż dża tam do po ża ru co 24 se kun dy. Ana li za wie -
lo let nich sta ty styk wska zu je po zy tyw ny trend w tym ob sza rze, po nie -
waż za rów no licz ba po ża rów, jak i ich ofiar śmier tel nych zna czą co
spa dła od lat 70. XX w.

Nie we wszyst kich ka te go riach sta ty sty ki są opty mi stycz ne. Jed ną
z nich sta no wią po ża ry od świec. Pro blem ten jest na ty le zna czą cy,
że do cze kał się osob ne go ra por tu NFPA.

W la tach 2014-2018 ame ry kań skie stra że po żar ne re ago wa ły rocz -
nie śred nio na 7610 po ża rów do mów, któ rych bez po śred nią przy czy -
ną by ły wła śnie świe ce. Po ża ry te po wo do wa ły rocz nie śred nio
81 zgo nów miesz kań ców, ob ra że nia u 677 osób i 278 mln USD bez -
po śred nich szkód ma te rial nych.

Za płon od świec spo wo do wał w bu dyn kach miesz kal nych: 2%
zgło szo nych po ża rów, 3% zgo nów w ich wy ni ku, 6% ob ra żeń i 4%
bez po śred nich szkód ma jąt ko wych w zgło szo nych po ża rach w tym
okre sie. Śred nio dzien nie zgła sza no 21 te go ro dza ju po ża rów, choć
ich po wsta wa nie jest zwią za ne z po rą ro ku. Naj czę ściej wy stę pu ją one
w grud niu i stycz niu (11% przy czyn po ża rów w każ dym z tych mie -
się cy). Po ża ry od świec są zwią za ne z de ko ra cja mi świą tecz ny mi. W sa -
mo Bo że Na ro dze nie od no to wy wa no śred nio 58 po ża rów (trzy krot nie
wię cej w sto sun ku do śred niej dzien nej). 

Raport za wie ra in for ma cje o wie ku i płci ofiar – ta spe cy ficz na przy -
czy na do ty czy w nie wiel kiej prze wa dze ko biet (58% ofiar śmier tel -
nych i 54% po szko do wa nych), choć ogól ny trend wśród ofiar po ża rów
bu dyn ków wska zu je na więk szy udział męż czyzn (57% ofiar śmier tel -
nych i 55% po szko do wa nych).

W ka te go riach wie ko wych po szko do wa ni to naj czę ściej oso by 
ma ją ce co naj mniej 65 lat (36%), a na stęp nie oso by w prze dzia le
55-64 lat (18%).

Do głęb ność ana liz prze pro wa dzo nych na po trze by te go ra por tu
jest im po nu ją ca, one sa me sta no wią zaś do sko na ły ma te riał wyj ścio -
wy do sza co wa nia ry zy ka ubez pie cze nio we go, pra cy wy dzia łów kon -
tro l no -roz po znaw czych oraz wy bo ru te ma tycz ne go kam pa nii spo-
łecz nych. Ra port obej mu je rów nież tren dy (na prze strze ni „tyl ko”
ostat nich 40 lat) licz by po ża rów i ofiar śmier tel nych, udział w ogól nej
licz bie po ża rów po wsta łych w bu dyn kach, a tak że po miesz cze nia
i ma te ria ły ob ję te w pierw szej ko lej no ści pło mie nia mi od świec.

Świe ce uży wa ne do oświe tle nia (w ra zie bra ku do staw prą du lub
je go od cię cia w związ ku z nie opła ca niem ra chun ków) by ły na praw -
dę śmier cio no śne – aż w 34% po ża rach po wsta łych za ich przy czy -
ną gi nę li lu dzie. 

Przy pa dek po ża rów od świec jest tu tyl ko przy kła dem, jak szcze -
gó ło we są ame ry kań skie ana li zy przy czyn po ża rów. 

Kto to ga si?
Trzy głów ne ty py stra ży po żar nej to straż za wo do wa, ochot ni cza

i mie sza na (w Pol sce moż na rów nież do szu kać się trze cie go ro dza ju
stra ży – są to jed nost ki OSP, w któ rych pra cu ją na eta tach np. kie row -
cy opła ca ni przez sa mo rząd).

Do ka te go rii za wo do wych za li cza ni są stra ża cy for ma cji umun du -
ro wa nych pra cu ją cy w peł nym wy mia rze go dzin, nie za leż nie od ro -
dza ju obo wiąz ków (ga sze nie, pre wen cja, kon tro la czy ad mi ni stra cja).

PA WEŁ WOL NY Jak to ro bià
za oce anem

Ochrona przeciwpożarowa w USA to nie tylko strażak w hełmie bez paska
pod brodą w wielkim samochodzie-drabinie. To coś więcej, znacznie więcej. 

S



Na po trze by ra por tu okre śle nie „stra ża cy za wo do wi” obej mu je wy -
łącz nie stra ża ków miej skich stra ży po żar nych, nie od no si się na to miast
do stra ża ków pra cu ją cych w pry wat nych stra żach po żar nych lub
w agen cjach sta no wych i fe de ral nych. Stra ża cy ochot ni cy to wszy scy
stra ża cy czyn ni w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy (pra cu ją cy na zle -
ce nie lub wo lon ta riu sze). 

Pro fe sjo nal ne stra że po żar ne chro nią 68% po pu la cji USA, w su mie
słu ży w nich po nad 1 mln 216 tys. stra ża ków w 58 150 jed nost kach
ra tow ni czo -ga śni czych zor ga ni zo wa nych w ra mach 27 228 stra ży po -
żar nych (Fi re De part ments). Stra ża cy za wo do wi sta no wią 33% ogól -
nej licz by ra tow ni ków.

Od po nad 30 lat licz ba za wo do wych stra ża ków w USA sta le ro -
sła – do 2018 r. o 56% w sto sun ku do sta nu oso bo we go w 1986 r. 
– co po zwo li ło utrzy mać war tość współ czyn ni ka licz by stra ża ków
na 1000 osób chro nio nych w tym okre sie na po zio mie od 1,54 do 1,81.

Więk szość za wo do wych stra ża ków (67%) pra cu je w jed nost kach
or ga ni za cyj nych (Fi re De part ments), któ re chro nią 25 000 lub wię cej
osób. Więk szość stra ża ków ochot ni ków (95%) słu ży w stra żach, któ re
chro nią mniej niż 25 000 osób. Oko ło po ło wy (49%) stra ża ków nie za -
wo do wych słu ży w ma łych re mi zach wiej skich, któ re chro nią mniej
niż 2500 osób. 

Licz ba ochot ni czych stra ża ków spa da ła pod ko niec lat 80. i póź -
nych 90. XX w., za każ dym ra zem wkrót ce wra ca jąc do po przed nie go
po zio mu. Od 2005 do 2009 r. licz ba stra ża ków ochot ni ków utrzy my -
wa ła się na po zio mie nie co wyż szym niż ja ki kol wiek po przed nio za -
re je stro wa ny, po za 1995 r. Po spad ku w la tach 2010-2011 licz ba
ochot ni ków wy da wa ła się ro snąć i wa ha ła się w prze dzia le od 783 300
do 814 850, co ozna cza wzrost o 4% w tym okre sie (w 2018 r. wzro sła
do 745 tys.). Po zba da niu wskaź ni ka stra ża ków ochot ni ków przy pa -
da ją cych na 1000 osób ob ję tych ochro ną głów nie stra ży nie za wo do -
wych wi dać, że wskaź ni ki wy ka zu ją ten den cję spad ko wą i wa ha ją się
od 8,05 w 1987 r. do 5,8 w 2017 r. na 1000 lud no ści chro nio nej.

We dług De par ta men tu Pra cy USA (Bu re au of La bor Sta ti stics) w la -
tach 2014-2018: 8% za wo do wych stra ża ków sta no wi ły oso by hisz pań -
sko ję zycz ne i La ty no si, 8,4% Afro ame ry ka nie, 1,1% Azja ci, a 4,7%
ko bie ty (15 200 w cha rak te rze stra ża ków za wo do wych i 78 500 ochot -
ni ków). Zgod nie ze sto so wa ną w prak ty ce po praw no ścią po li tycz ną
po mi nię to za tem fakt, że 77,8% za wo do wych stra ża ków to bia li męż -
czyź ni.

Ame ry kań skie „naj” w stra żach po żar nych
Straż po żar na chro nią ca spo łecz no ści li czą ce co naj mniej 25 000

osób mia ła wskaź nik od 0,87 do 1,32 za wo do wych stra ża ków na 1000
osób. Za da nia lo kal nych stra ży po żar nych oraz ich wy po sa że nie, a tak -
że dłu gość ty go dnia pra cy cha rak te ry zu ją się du ży mi róż ni ca mi. 
Wy ni ka ją one ze spe cy ficz nych wa run ków dla da ne go ob sza ru za gro -
żeń, gę sto ści za lud nie nia oraz za kre su dzia ła nia (pre wen cja, ra tow nic -
two me dycz ne, gru py spe cja li stycz ne itp.). Oto ame ry kań skie „naj”
z gór ne go za kre su ska li. 

Naj więk sza…
Naj więk sza straż po żar na w Sta nach Zjed no czo nych to New York

Ci ty Fi re De part ment, ofi cjal nie – Fi re De part ment of the Ci ty of New
York (FDNY), po wsta ła w 1865 r. Jest to de par ta ment pod le ga ją cy wła -
dzom me tro po li tal nym No we go Jor ku. Do je go za dań na le ży ochro -
na prze ciw po ża ro wa oraz ra tow nic two: tech nicz ne, che micz ne,
eko lo gicz ne, ra dia cyj ne oraz me dycz ne w pię ciu dziel ni cach No we go

Jor ku. Bu dżet na 2020 r. prze wi du je wy dat ki w kwo cie po wy żej
2 mld USD (nie, to nie błąd – do kład nie 2 030 337 688 USD).

FDNY to naj więk sza straż po żar na w Sta nach Zjed no czo nych i dru -
ga co do wiel ko ści na świe cie (pierw szą lo ka tę zaj mu je To kyo Fi re 
De part ment). Słu ży w niej pra wie 11 tys. za wo do wych stra ża ków, po -
nad 4300 ra tow ni ków me dycz nych i pra wie 2100 pra cow ni ków 
cy wil nych. W jej ob sza rze dzia ła nia miesz ka po nad 8,5 mln osób, 
a ob szar chro nio ny to 302 mi le kwa dra to we (ok. 782 km²).

Wy po sa że nie i sprzęt FDNY:
 215 jed no stek ra tow ni czo -ga śni czych, 37 sta cji po go to wia ra tun -
ko we go, trzy sta łe jed nost ki wod ne wy po sa żo ne w stat ki po żar ni cze
i sześć se zo no wych,
 341 po jaz dów ra tow ni czo -ga śni czych i spe cja li stycz nych, 450 am -
bu lan sów,
 jed nost ka HAZMAT i jed nost ka USAR,
 10 jed no stek spe cja li stycz nych do zwal cza nia po ża rów la sów.

Naj star sze…
Naj star szą za wo do wą stra żą po żar ną w Sta nach Zjed no czo nych

jest za ło żo na w 1853 r. Cin cin na ti Fi re De part ment (CFD). Jej za kres
obo wiąz ków to: ga sze nie po ża rów, ra tow nic two me dycz ne, w tym 
za awan so wa ne za bie gi re su scy ta cyj ne (ALS – Ad van ced Li fe Sup port),
do cho dze nia po po ża ro we, pre wen cja, za bez pie cza nie urzą dzeń i ma -
te ria łów nie bez piecz nych. Jej ob szar dzia ła nia wy no si 77 mil kwa dra -
to wych (ok. 200 km²) oraz 25 mil li nii brze go wej rze ki Ohio. CFD
za trud nia 624 osoby (da ne za 2015 r.) i ma 26 jed no stek ra tow ni czo -
-ga śni czych, w któ rych znaj du je się 40 po jaz dów ra tow ni czo -ga śni -
czych i spe cja li stycz nych oraz 12 am bu lan sów.

Naj star szą stra żą uni wer sy tec ką w Sta nach Zjed no czo nych, któ rą
moż na po rów nać do szkol nej JRG ze Szko ły Głów nej Służ by Po żar ni -
czej, jest No tre Da me Fi re De part ment (NDFD), po wsta ła w 1879 r.
w sta nie In dia na. Obec nie straż ta za trud nia 18 peł no eta to wych stra -
ża ków, któ rzy in ter we niu ją oko ło 1800 ra zy rocz nie w mie ście li czą -
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cym nie co po nad 15 000 miesz kań ców. Ma ona sie dem po jaz dów 
ra tow ni czo -ga śni czych i spe cja li stycz nych, w tym dwie ka ret ki. Zaj -
mu je się ochro ną ży cia i mie nia oraz pro mo cją bez pie czeń stwa po ża -
ro we go po przez edu ka cję pu blicz ną oraz in spek cje i kon ser wa cję
sys te mów i urzą dzeń prze ciw po ża ro wych.

Ad mi ni stra cja prze ciw po ża ro wa w USA
Ad mi ni stra cja Prze ciw po ża ro wa w USA (U.S. Fi re Ad mi ni stra -

tion – USFA), sta no wią ca je den z ele men tów Fe de ral nej Agen cji Za -
rzą dza nia Kry zy so we go (Fe de ral Emer gen cy Ma na ge ment Agen cy –
FEMA; naj bliż szym od po wied ni kiem w pol skich struk tu rach za rzą dza -
nia kry zy so we go jest Rzą do we Cen trum Bez pie czeń stwa), zo sta ła po -
wo ła na do ży cia przez Kon gres w 1974 r., za cza sów pre zy den tu ry
Ge ral da For da. Po wsta nie tej agen dy rzą do wej by ło re ak cją na ofia ry
śmier tel ne po ża rów. W sa mym tyl ko 1971 r. zgi nę ło po nad 12 000
miesz kań ców i 250 stra ża ków. Od 2003 r. FEMA pod le ga De par ta men -
to wi Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go.

Do za dań FEMA na le ży ra por to wa nie o za gro że niach, przy go to -
wa nie pla nów ope ra cyj nych, za rzą dza nie dzia ła nia mi pre wen cyj ny -
mi w za kre sie ka ta strof na tu ral nych i tech nicz nych oraz ogra ni cza nia
ich skut ków. FEMA po wsta ła z po łą cze nia róż nych agend fe de ral nych
zaj mu ją cych się za rzą dza niem kry zy so wym, przej mu jąc m.in. z De -
par ta men tu Obro ny Agen cję Obro ny Cy wil nej. Jest od po wie dzial -
na za współ pra cę z wie lo ma in ny mi agen cja mi fe de ral ny mi oraz
or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi, np. z Ame ry kań skim Czer wo nym
Krzy żem. Jej ce lem jest rów nież wdro że nie Zin te gro wa ne go Sys te mu
Za rzą dza nia Kry zy so we go (In te gra ted Emer gen cy Ma na ge ment Sys -
tem), uwzględ nia ją ce go za gro że nia na wszyst kich po zio mach.

USFA, ja ko jej pod le gła część, od po wie dzial na jest za roz wój sys -
te mu ochro ny prze ciw po ża ro wej i ra tow nic twa me dycz ne go. 

USFA sta no wi też źró dło wie dzy, gdyż utrzy mu je i roz wi ja od po -
wied nie ba zy da nych. Pierw sza to Kra jo wy Sys tem Zgła sza nia In cy -
den tów Po ża ro wych (NFIRS), bę dą cy naj więk szą na świe cie, sta le

ak tu ali zo wa ną ba zą da nych o po ża rach. Do star cza in for ma cji i ana liz
opar tych na da nych do ty czą cych re gio nu bądź sta nu w ob sza rze
wszyst kich za gro żeń po ża ro wych, z po dzia łem na ro dza je obiek tów.
Dru ga to bi blio te ka Na tio nal Emer gen cy Tra ining Cen ter, któ ra do star -
cza in for ma cji o po ża rach, za rzą dza niu kry zy so wym i in nych za ga da -
nie niach, do ty czą cych wszyst kich za gro żeń.

Ca łość dzia łań FEMA ma na ce lu zwięk sze nia bez pie czeń stwa oby -
wa te li po przez za po bie ga nie zda rze niom nie bez piecz nym oraz
zmniej sze nie licz by po szko do wa nych, rów nież ofiar śmier tel nych po -
ża rów, gdy już ta kie zda rze nia na stą pią. Cel osią ga ny jest przez sto so -
wa nie w ko lej no ści lo gicz nej na stę pu ją cych me tod: gro ma dze nia
da nych, edu ka cji pu blicz nej zwią za nej z ob sza rem ochro ny prze ciw -
po ża ro wej, pro wa dze nie ba dań i szko leń przez wy spe cja li zo wa ne pla -
ców ki, w tym Ame ry kań ską Aka de mię Stra ży Po żar nej (Na tio nal Fi re
Aca de my – NFA).

Sys tem szko le nia ka dry ofi cer skiej w Sta nach Zjed no czo nych za sad -
ni czo róż ni się od zna ne go w Pol sce. Stu den tem NFA mo że zo stać tyl -
ko stra żak służ by czyn nej od de le go wa ny przez lo kal ną straż po żar ną.

Pod su mo wa nie
Ame ry kań skie stra że po żar ne i ame ry kań ski sys tem za rzą dza nia

kry zy so we go zna czą co róż nią się od te go, co zna my z wła sne go po -
dwór ka. Róż ni ca mię dzy wiel ki mi mia sta mi, gdzie na sy ce nie pro fe -
sjo nal ny mi ra tow ni ka mi i spe cja li stycz nym sprzę tem mo że bu dzić
po dziw i uzna nie, a głę bo ką pro win cją jest gi gan tycz na. Pol ski sys tem
jest w mo jej opi nii bar dziej spój ny, a róż ni ce w stan dar dach wy szko -
le nia czy wy po sa że nia nie są tak ra żą ce, jak w przy pad ku USA. Wie le
roz wią zań, z uwa gi na ich spe cy fi kę lo kal ną, nie przy sta je do pol skich
re aliów, więc ich za sto so wa nie bez do głęb nej ana li zy skut ków mo -
gło by przy nieść wię cej szkód niż ko rzy ści. Je dy ne, co war te by ło by
sko pio wa nia od za raz, to do sko na le opra co wa ne ra por ty przy go to -
wy wa ne przez NFPA. Dla cze go? 

Przed sta wio ny przy kład głę bo kiej ana li zy po ża rów od świec mógł -
by być in spi ra cją do wy ko na nia po dob ne go ja ko ścio wo do ku men tu,
ale do ty czą ce go na przy kład po ża rów zwią za nych z wy pa la niem traw.
Peł na ana li za kosz tów ob cią że nia za da nia mi po szcze gól nych jed no -
stek, zu ży cie sprzę tu itd. mo gło by sta no wić do sko na łe na rzę dzie dla
władz Ko men dy Głów nej PSP i wy śmie ni ty ar gu ment pod czas roz -
mów w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji o zmia nie
prze pi sów i re stryk cji w związ ku z po ża ra mi te go ty pu. Co cie ka we,
na si po łu dnio wi są sie dzi – Cze si prak tycz nie zli kwi do wa li ten pro blem.
Jak? Otóż wy ka sza nie traw jest obo wiąz kiem wła ści cie la te re nu i je -
go nie wy peł nie nie pod le ga ka rze, a w przy pad ku po ża ru na nie wy -
ko szo nej łą ce nikt nie pro wa dzi do cho dze nia, kto przy czy nił się
do je go po wsta nia, tyl ko peł ny mi kosz ta mi ak cji ob cią ża się wła ści -
cie la grun tu. Bar dzo pro ste i co naj waż niej sze – sku tecz ne.

Gdy by szu kać po do bieństw or ga ni za cyj nych mię dzy za wo do wy -
mi stra ża mi po żar ny mi z USA i Pol ski, to rzu ca się w oczy jed no – za -
po bie ga nie po ża rom, w sen sie nad zo ru nad prze strze ga niem
prze pi sów prze ciw po ża ro wych, jest umiej sco wio ne wła śnie w nich.
Co bę dzie naj le piej wi docz ne w se rii ar ty ku łów o ochro nie prze ciw -
po ża ro wej Ci ty of Pla no w Tek sa sie. 

dr in˝. Paweł Wolny w 2019 r. obronił w SGSP prac´ doktorskà
na temat gaÊniczych systemów hybrydowych wykorzystujàcych 
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„Każ dy go spo darz jest win nym do bre go
ba cze nia na ogień i świa tło, gdy roz pa li on
piec, gdy go tu je, gdy pie rze, to pi łój lub sło -
ni nę, pie cze lub wy pie ka” – czy ta my w po -
rząd kach ognio wych z XVI w. Ma ło kto
jed nak wie, że da lej by wa ły opi sy wa ne za sa -
dy wza jem nej po mo cy dla po go rzel ców.

Te nie ste ty nie obec ne w opra co wa niach
do ty czą cych hi sto rii ochro ny prze ciw po ża -
ro wej za sa dy to pier wo ci ny wza jem nych
ubez pie czeń od ognia. Wza jem nych, to zna -
czy po wszech nych w da nej spo łecz no ści
i or ga ni za cji, nie na sta wio nych na zysk, gwa -
ran tu ją cych prze trwa nie na wet wte dy, gdy
utra ci się wszyst ko. Jest to rów nież echo
dzia ła nia wspól not ro do wych, gdzie wszy -
scy ra zem ofe ro wa li swo ją po moc tym, któ -
rzy jej naj bar dziej po trze bo wa li, a w ra zie
po trze by mo gli po dob ną po mo cą od pła cić.
Bo w grun cie rze czy je śli już po żar coś ko -
muś znisz czył, to na le ża ło mu za pew nić
dach nad gło wą, by miał gdzie się schro nić
oraz środ ki do ży cia, że by za cho wał god ność
i nie zo stał że bra kiem, ob cią ża ją cym spo -
łecz ność swo ją bez rad no ścią. 

Si łą rze czy po przej ściu z go spo dar ki wy -
mien nej na pie nięż ną wza jem ne zo bo wią -
za nia za czę to re gu lo wać w mo ne cie, za miast
od rob ku czy in nej for mie usług. Za sa da po -
zo sta ła jed nak ta sa ma, co wcze śniej – ten,
ko mu się po mo cy udzie la, za słu gu je na nią,
bo wcze śniej do do bra wspól ne go się przy -
czy nił lub jest w sta nie to ro bić. 

Kto choć przez chwi lę otarł się o USA, ten
wie, jak ogrom ną wa gę ma ją ubez pie cze nia.
W skró cie: nie masz po li sy na ży cie – nie ist -
nie jesz pod wzglę dem zdro wot nym, al bo
zwy czaj nie nie ist nie jesz. Po li sa od ognia
(i in nych zda rzeń lo so wych) po zwa la za bez -
pie czyć do bra ma jąt ko we. 

Jak się oka zu je, ubez pie cze nia od ognia
ma ją w USA znacz nie szer szy za sięg od dzia -
ły wa nia, niż moż na to so bie wy obra zić. Wie -
my, że słu żą wy pła ca niu od szko do wań.
Wy obra ża my zaś so bie, że wpły wa ją na za -
bez pie cze nie prze ciw po ża ro we bu dyn ków,
że kształ tu ją nor my i prze pi sy prze ciw po ża -
ro we. Ma ło kto jed nak wie, że wni ka ją na wet
w ta kie aspek ty, jak szko le nie stra ża ków
i tak ty ka ga sze nia po ża rów. Dziw na ta Ame -
ry ka, praw da?... Ale naj pierw szczyp ta na szej
hi sto rii. 

Szczyp ta pol skiej hi sto rii 
Rów no 100 lat te mu Bo le sław Cho micz,

pio nier pol skiej ochro ny prze ciw po ża ro wej,
pre zes Związ ku Flo riań skie go, a w ko lej nym
ro ku pre zes or ga ni za cji ogól no pol skiej, 
mia no wi cie Głów ne go Związ ku Stra ży Po -
żar nych (patrz ar ty kuł „Pro gram hy gje ny 
po ża ro wej” w PP nr 8/2020), za trzy rów no -
rzęd ne fi la ry sys te mu bez pie czeń stwa po-
ża ro we go uzna wał: bu dow nic two ognio-
trwa łe, ubez pie cze nia od ognia i stra że po -
żar ne. Dziś ucho dzi on za ide olo ga ru chu
ochot ni cze go, a je go klu czo wa funk cja
w uświa do mie niu wagi bu dow nic twa ognio-
trwa łe go jest cał ko wi cie za po mnia na. Ale to
ele ment ubez pie cze nio wy był mu naj le piej
zna ny, ja ko wie lo let nie mu pra cow ni ko wi
firm ubez pie cze nio wych, z funk cją pre ze sa
Pol skiej Dy rek cji Ubez pie czeń Wza jem nych
(póź niej sze PZU). 

Cho micz orę do wał za ase ku ra cją od zda -
rzeń ognio wych opar tą na za sa dach wspól -
no to wych, a nie dzia ła niach o cha rak te rze
ko mer cyj nym, cze mu dał wy raz w usta -
wie swe go au torstwa z 1921 r. o przy mu sie
ubez pie czeń od ognia [1]. Zgod nie z nią
ubez pie cze nia mia ły być po wszech ne i obo -

wiąz ko we, ze skład ką trak to wa ną ja ko „po -
da tek od ognia”. Nie za kła da no zy sku dla
ubez pie czy cie li, lecz je dy nie po kry cie kosz -
tów ich funk cjo no wa nia, od szko do wań i re -
zer wy bez pie czeń stwa. Nad wyż ki mia no
prze zna czyć na roz wój tech no lo gii za bez -
pie czeń bier nych i czyn nych sto so wa nych
w bu dow nic twie, zwiększanie świa do mo ści
do ty czą cej za gro żeń po ża ro wych, two rze nie

in fra struk tu ry stra ży po żar nych oraz udo sko -
na la nie sprzę tu po żar ni cze go, a tak że pod -
no sze nie kwa li fi ka cji za wo do wych stra-
ża ków. Ta ki sys tem ewo lu ował by do po sta ci
ad mi ni stra cji nad zo ru nad ochro ną prze ciw -
po ża ro wą, ja ko zrze sze nie firm ubez pie cze -
nio wych. Nie sta ło się tak w II Rze czy -
po spo li tej, bo bez wy ru go wa ne go z ubez -
pie czeń i stra ży po żar nych Bo le sła wa Cho -
mi cza pra wie wszyst kie skład ki zja da ła
ko mer cja, a po zo sta łą resz tę prze zna cza no
wy łącz nie na wspie ra nie sprzę to we ochot -
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Ubez pie cze nia od ognia – roz wià za nia ame ry kaƒ skie (cz. 1)

PA WEŁ RO CHA LA Skład ka     

W USA, jeśli nie masz polisy – m.in. od ognia, nie istniejesz
pod względem majątkowym. Zdolność do ubezpieczenia się jest

wyznacznikiem praw obywatelskich i pozycji społecznej.

êr
ód

ło
: 

do
m

en
a 

pu
bl

ic
zn

a



ni czych stra ży ognio wych, o bu dow nic two
ognio trwa łe nie dba jąc.

Tak jed nak sta ło się w Niem czech, tak by -
ło i jest w USA – i to od po nad 100 la ty. 

Jak to jest obec nie w Pol sce? 
Ak tu al ny pol ski stan praw ny na kła da

obo wią zek ubez pie czeń od ognia je dy nie
na go spo dar stwa rol ne [2], za tem z po -
wszech no ścią ma to nie wie le wspól ne go.
Po za ubez pie cze nia mi obo wiąz ko wy mi
funk cjo nu je jesz cze sys tem ubez pie czeń 
do bro wol nych, choć z do bro wol no ścią by -
wa róż nie, np. przy kre dy tach na nie ru cho -
mo ści jed nym z wa run ków uzy ska nia
środ ków na ich za kup z ban ku jest ubez pie -
cze nie od ognia i in nych zda rzeń.

Wy so kość skła dek ubez pie cze nio wych
w Pol sce nie jest wy gó ro wa na. Wpływ
na nią w przy pad ku nie ru cho mo ści miesz -

kal nych ma ją na stę pu ją ce ele men ty: po -
wierzch nia i po ło że nie nie ru cho mo ści,
licz ba miesz kań ców, pal ność i trwa łość ma -
te ria łów, z ja kich wy ko na no ścia ny ze -
wnętrz ne bu dyn ku, pal ność kon struk cji
no śnej i po kry cia da cho we go, licz ba pa la -
czy w miesz ka niu, rok bu do wy, war tość nie -
ru cho mo ści, w przy pad ku bu dow nic twa
wie lo ro dzin ne go kon dy gna cja, na któ rej
znaj du je się miesz ka nie oraz przy na leż ne
po miesz cze nia do dat ko we. W do dat ku za -
gro że nia ognio we są zwy kle uj mo wa ne ja -

ko skład nik pa kie tu, łącz nie z za la nia mi, pio -
ru na mi itp. 

Ina czej ma się spra wa na ryn ku ubez pie -
czeń prze my sło wych – tam po żar jest trak -
to wa ny in dy wi du al nie. Jed no cze śnie obo -
wią zu je w tym aspek cie pra wi dło wość ryn -
ko wa ab so lut nie nie zgod na z no wo cze sną
cen zu rą, czy li z po praw no ścią po li tycz ną.
Wbrew te mu, co się mó wi, ka pi tał ma na ro -
do wość, i to ści śle okre ślo ną. Mia no wi cie
wła ści cie le firm za gra nicz nych ubez pie cza ją
swo je przed się bior stwa w fi liach firm ubez -
pie cze nio wych z kra jów po cho dze nia,
przy czym speł nia ją ich wa run ki ubez pie cze -
nia, nie jed no krot nie idą ce znacz nie da lej niż
pol skie prze pi sy prze ciw po ża ro we. Co in te -
re su ją ce, wa run ki ubez pie cze nia dla nie ru -
cho mo ści „za gra nicz nych” na te re nie Pol ski
by wa ją zu peł nie in ne niż dla pol skich, gdy
ktoś z ka pi ta łu kra jo we go w tej fir mie się
ubez pie cza. Cóż. Bo le sław Cho micz mu siał
odejść ze sta no wisk w ubez pie cze niach
i w ochro nie prze ciw po ża ro wej rów nież z te -
go po wo du, że sprze ci wiał się zbie ra niu pol -
skie go po dat ku ognio we go przez ka pi tał
pry wat ny, a w szcze gól no ści za gra nicz ny. 

Jak to wy glą da w USA
USA, trak to wa ne nie mal że ja ko wzo rzec

ka pi ta li zmu i wol no ści wy bo ru, nie ma ją fe -
de ral ne go sys te mu obo wiąz ko wych ubez -
pie czeń od ognia i in nych ka ta strof na -
tu ral nych bądź tech nicz nych. Tam gu ber na -
tor za stwier dze nie po ka ta stro fie, że „trze ba
się by ło ubez pie czyć” nie mu siał by oba wiać
się utra ty sta no wi ska, bo dla wszyst kich jest
ja sne jak amen w pa cie rzu, że od po wie dzial -
ność za wła sny ma ją tek spo czy wa na je go
wła ści cie lu, a nie ad mi ni stra cji rzą do wej.
Za przy kład niech po słu ży wiel ka po wódź
w Lu izja nie z 2016 r., gdy mi lio ny lu dzi utra -
ci ły ca ły do by tek. Po moc pań stwa ogra ni -
czy ła się wów czas do dwóch przed się wzięć:
wy pła ty śred nio oko ło 5000 USD na go spo -
dar stwo do mo we (przy śred niej ce nie Big
Ma ca 5,71 USD), co mia ło po móc w prze -
trwa niu naj bliż szych dni, oraz do udzie le nia
opro cen to wa nych kre dy tów. 

Po wód ła two wska zać. 
Co praw da w sta nie Lu izja na ubez pie cze -

nie od po wo dzi jest obo wiąz ko we dla tych

do mów oraz firm na ob sza rach po wo dzio -
wych wy so kie go ry zy ka, na któ re udzie lo no
rzą do wych kre dy tów hi po tecz nych, a w po -
zo sta łych przy pad kach wszyst ko za le ży od
umo wy z kre dy to daw cą, zaś ubez pie cze nia
na te re nach nie uzna wa ne za ob sza ry naj -
wyż sze go ry zy ka są je dy nie re ko men do wa -
ne. Prze cież je że li ktoś jest lek ko myśl ny i nie
ubez pie czył się tyl ko dla te go, ze nikt mu nie
ka zał, to ni czy ja w tym wi na, a już rzą du naj -
mniej sza. Oczy wi ście moż na się po wo ły wać
na opatrz ność Bo żą, ale nie mie ści się ona
w sta ty sty kach zda rzeń. Z dru giej stro ny nie
po to Pan Bóg dał czło wie ko wi wol ną wo lę
i zdol ność my śle nia abs trak cyj ne go, by się
nim bez prze rwy zaj mo wać. 

W przy pad ku na wie dza nej przez ostat -
nie 3 la ta gi gan tycz ny mi po ża ra mi la sów Ka -
li for nii (któ re, uwa ga, zu peł nie jak w Au stra lii
są zja wi skiem nie zbęd nym dla trwa nia przy -
ro dy), staw ki ubez pie cze nio we w ob sza rach
zwięk szo ne go ry zy ka ule gły wzro sto wi
dwu - a na wet trzy krot ne mu, a co raz czę ściej
do cho dzi do wy mó wie nia ubez pie cze nia
przez fir mę tam, gdzie za gro że nie prze nie -
sie nia się po ża ru na bu dyn ki jest naj wyż sze.
Jed nak ist nie je fun dusz wspie ra ją cy oso by,
któ rym od mó wio no za war cia ubez pie cze nia
od ognia (bądź wy mó wio no umo wę) – jest
to The Ca li for nia Fa ir Ac cess to In su ran ce Re -
qu ire ments (FAIR), czy li Spra wie dli wy Do stęp
do Wy mo gów Ubez pie cze nio wych w Ka li -
for nii. Zo stał utwo rzo ny w lip cu 1968 r., ja ko
re ak cja nie ty le na po ża ry ma so we ro ślin no -
ści i do mostw, co wy bu chłe w ich wy ni ku za -
miesz ki. Isto tą te go roz wią za nia jest pu la
ubez pie cze nio wa utwo rzo na w ce lu za pew -
nie nia do stęp no ści pod sta wo we go ubez -
pie cze nia ma jąt ku oso bom, któ re po sia da ją
„ubez pie czal ny” ma ją tek w sta nie Ka li for nia
i któ re nie by ły w sta nie uzy skać ubez pie cze -
nia na ryn ku ubez pie czeń do bro wol nych.
FAIR nie jest jed nak fi nan so wa ny z pu blicz -
nych pie nię dzy po cho dzą cych z po dat ków
ani nie jest agen dą rzą do wą. Środ ki po cho -
dzą z nad wy żek ubez pie cze nio wych firm
ma ją cych li cen cję na dzia łal ność ubez pie -
cze nio wą w Ka li for nii.

Ge ne ral nie nie jest do brze, bo przez
ostat nią de ka dę wy so kość skła dek ubez pie -
czeń od ognia w USA wzro sła śred nio o 47%. 
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Od cze go za le ży wy so kość
skład ki
Po pierw sze ra ta ubez pie cze nia po rów -

ny wal ne go wiel ko ścią i stan dar dem do mu
jest uza leż nio na od sta nu i mo że wy no sić
od oko ło 600 USD (Pen syl wa nia, Ver mont,
De la wa re) do oko ło 2500 USD (Okla ho ma,
Kan sas, Tek sas). Po za in ten syw no ścią za bu -
do wy nie wie le ma to wspól ne go z za gro że -
niem po ża ro wym – po pro stu bo ga ci pła cą
wię cej za bar dziej war to ścio wy ma ją tek,
w czym kry ją się kosz ty utrzy ma nia sys te mu,
czy li pen sji dla urzęd ni ków i czyn szów dla
ich sie dzib. Śred nia kra jo wa staw ka w USA
wy no si 1445 USD od bu dyn ku. W Pol sce
ubez pie cze nie od ognia bu dyn ku jed no ro -
dzin ne go z ma te ria łów nie pal nych z nie pal -
nym po kry ciem da chu kosz tu je do 350 zł
rocz nie, czy li kil ka na ście ra zy mniej. 

Na wy so kość skład ki ma ją też wpływ in -
ne czyn ni ki re gio nal ne i po nadre gio nal ne.
Li czy się praw do po do bień stwo zda rzeń na -
tu ral nych na da nym ob sza rze – jak wy ła do -
wa nia at mos fe rycz ne, po wo dzie, za la nia,
hu ra ga ny i tor na da. Oce na ry zy ka uwzględ -
nia od le głość od do mu do sie dzi by jed nost -
ki stra ży po żar nej, a tak że wy stę po wa nie
za gro żeń po ża ro wych w ob sza rze wo kół po -
se sji – np. su chych krze wów, przy do mo wych
skła do wisk pal nych ma te ria łów. Wiek, stan
tech nicz ny, ma te ria ły kon struk cyj ne, a na -
wet wy gląd bu dyn ku też nie są bez zna cze -
nia – fir my ubez pie cze nio we po bie ra ją
wyż sze skład ki za dom źle utrzy ma ny.

Nie ba ga tel ną ro lę od gry wa to, czy czło -
wiek złej wo li ma moż li wość szko dze nia.
W ra chu bę wcho dzą mia no wi cie ta kie ele -
men ty, jak sta ty sty ka prze stęp czo ści i praw -
do po do bień stwo roz ru chów. To dru gie
w teo rii wią że się ze sta tu sem spo łecz nym
więk szo ści miesz kań ców, a w prak ty ce
wskaź nik w tym za kre sie jest et nicz ny, np.
z nie zna nych po wo dów za miesz ki ni gdy nie
wy bu cha ją w chiń skich dziel ni cach, a prze -
mysł fil mo wy Hol ly wo od nad ra bia ten nie -
takt, jak umie. 

Hi sto ria ubez pie cze nia – im mniej sza czę -
sto tli wość zgła sza nia rosz czeń (czy li wy stę -
po wa nia szkód), tym niż sze są staw ki.
Wy so ka oce na zdol no ści kre dy to wej wła ści -
cie la nie ru cho mo ści mo że wpły nąć rów nież
na za ofe ro wa nie zniż ki, któ re udzie la ne są
au to ma tycz nie przy sto so wa niu cer ty fi ko -
wa nych sys te mów de tek cji po ża ru i an tyw -
ła ma nio wych. 

Opi sa ne wy żej czyn ni ki wy so ko ści skład -
ki ubez pie cze nio wej, prócz roz ru chów, są

uwzględ nia ne rów nież przy oce nie ry zy ka
ubez pie cze nio we go w Pol sce. Na to miast 
na stęp ny ele ment ubez pie cze nio wej ukła -
dan ki jest roz wią za niem w na szym kra ju 
cał ko wi cie nie zna nym, za słu gu je więc na
wy róż nie nie. 

Stra żac kość ja ko re gu la tor 
wy so ko ści skład ki 
W USA dzia ła fir ma Biu ro Usług Ubez pie -

cze nio wych, czy li In su ran ce Se rvi ces Of fi ce (da -
lej ISO, ale nie my lić z In ter na tio nal
Or ga ni za tion for Stan dar di za tion – Mię dzy na -
ro do wą Or ga ni za cją Nor ma li za cyj ną). ISO
utwo rzy ło kla sy fi ka cję ochro ny pu blicz nej Pu -
blic Pro tec tion Clas si fi ca tion (PPC), co jed nost -
ko wo spro wa dza się do oce ny efek tyw no ści
da nej stra ży po żar nej tak pod wzglę dem ope -
ra cyj nym, jak i za po bie gaw czym. PPC jest po -
da wa ne w po sta ci go to wej oce ny punk to wej,
w ska li od 1 do 10, wska zu ją cej, jak do brze
straż po żar na słu ży da nej spo łecz no ści.
Przy czym oce na przy zna wa na jest po ame ry -
kań sku, jak w za wo dach spor to wych: 1 to naj -
lep sza moż li wa ochro na lud no ści przed
po ża ra mi, zaś 10 to dys kwa li fi ka cja, przy zna -
wa na jed nost kom peł nią cym funk cję wy łącz -
nie de ko ra cyj ną, np. zdol nym je dy nie
do do ga sza nia. Co waż ne, PPC jest spo rzą dza -
na dla do słow nie każ dej stra ży po żar nej
(i chro nio ne go przez nią ob sza ru), a wy sta wio -
ną oce nę, wraz ze skład ni ka mi, moż na uzy skać
nie od płat nie. Wy star czy skon tak to wać się z lo -
kal ną stra żą po żar ną i po da jąc swój kod pocz -
to wy, do wie dzieć się, ja ki jest wskaź nik PPC dla
tej lo ka li za cji i kie dy zo stał zak tu ali zo wa ny.

Dla cze go war to o tym wie dzieć? Al bo
ina czej – dla cze go wszy scy chcą o tym wie -
dzieć i wie dzą? 

Bo w więk szo ści przy pad ków PPC jest
głów ną re ko men da cją dla ubez pie czy cie li
przy sza co wa niu wy so ko ści skład ki, a na wet
od mo wy ubez pie cze nia. 

Ogól ne skład ni ki PPC, czy li oce ny bez pie -
czeń stwa po ża ro we go ja ko mia ry po ten cja -
łu stra żac kie go dzia ła nia, są na stę pu ją ce:
 50% wy ni ka z ja ko ści lo kal nej stra ży po -
żar nej, w tym po zio mu per so ne lu, szko le nia
i od da le nia re mi zy od chro nio nych bu dyn -
ków (każ dy ob szar, do któ re go dro ga do jaz -
do wa z JRG jest dłuż sza niż 5 mil, czy li 8 km,
au to ma tycz nie otrzy mu je oce nę naj niż -
szą – 10),
 40% za le ży od prze ciw po ża ro we go za -
opa trze nia w wo dę, w tym do stęp no ści hy -
dran tów, zbior ni ków i miejsc po bo ru wo dy
do ce lów ga śni czych,

 10% po cho dzi z oce ny funk cjo no wa nia
lo kal nych sys te mów po wia da mia nia o za -
gro że niach (nu mer alar mo wy w USA to 911).

Do dat ko we do 5,5% przy zna wa ne jest
w związ ku z pro wa dzo ną dzia łal no ścią edu -
ka cyj ną skie ro wa ną do lo kal nej spo łecz no -
ści – w tym szko leń i kur sów zwią za nych
z za po bie ga niem po ża rom, a tak że ja ko ścią
dzia łań ame ry kań skie go od po wied ni ka pol -
skiej służ by kon tro l no -roz po znaw czej. Jest
to dość ory gi nal ne roz wią za nie, po nie waż
mak sy mal ny wy nik mo że prze kro czyć 100%.

W za leż no ści od po zio mu speł nie nia wy -
mo gów moż na więc uzy skać w an kie cie
oce nia ją cej mak sy mal nie 105,5%. Każ da
straż po żar na, któ ra uzy ska wy nik po wy -
żej 90%, otrzy mu je naj wyż szą oce nę, ale ten
wy nik osią gnę ło tyl ko 0,71% ba da nych sys -
te mów ochro ny prze ciw po ża ro wej. Opi sy -
wa na w są sied nim ar ty ku le straż po ża-
r na w Ci ty of Pla no w Tek sa sie ma oce nę 1.

Ogól nie rzecz bio rąc, ob sza ry miej skie
ma ją zwy kle lep sze współ czyn ni ki PPC niż
ob sza ry wiej skie, po nie waż miej skie stra że
po żar ne są gę ściej roz miesz czo ne i z re gu ły
le piej fi nan so wa ne.

Ubez pie cze nia rzą dzą w USA?
W rze czy sa mej. Moż na na wet po wie -

dzieć, że w ochro nie prze ciw po ża ro wej
wszech rzą dzą. Wpły wa ją nie tyl ko na po -
ziom za bez pie czeń prze ciw po ża ro wych
bier nych, lecz rów nież czyn nych, któ re przez
pry zmat tych bier nych są oce nia ne, co naj -
le piej po ka zu je wskaź nik PPC. Po nie waż
oce na jest ze wnętrz na, jej wia ry god ność nie
bu dzi za strze żeń. Za spra wą czy tel nych kry -
te riów wia do mo, co po pra wić, za tem wy -
zna cza ją one stan dar dy wy po sa że nia,
szko le nia czy dzia ła nia. Z te go po wo du
przyj rzy my się im szcze gó ło wo w na stęp -
nym od cin ku. 

Tyl ko raz jesz cze – straż po żar na w Pla no
na oce nę 1. 

st. bryg. Paweł Rochala w 1993 r. obronił
w SGSP prac´ magisterskà nt.

„Ubezpieczenia od ognia jako funkcja
zabezpieczeƒ przeciwpo˝arowych obiektu”

Przy pi sy
[1] Usta wa z dnia 21 czerw ca 1921 r. o przy mu sie ubez pie -
czeń od ognia i Pol skiej Dy rek cji Ubez pie czeń Wza jem nych
(DzU nr 64, poz. 395).
[2] Usta wa z dnia 22 ma ja 2003 r. o ubez pie cze niach obo -
wiąz ko wych, Ubez pie cze nio wym Fun du szu Gwa ran cyj nym
i Pol skim Biu rze Ubez pie czy cie li Ko mu ni ka cyj nych (DzU
z 2019 r. poz. 2214 ze zm.)
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ią gle po szu ku je się no wych środ -
ków ga śni czych i na wet je znaj-
du je, ale na dro dze ich upo wsze-

ch nie nia sta ją wy so kie kosz ty po zy ska nia
i uży cia. Po nad to du ży na cisk na ochro nę
śro do wi ska eli mi nu je część sku tecz nych
środ ków ochro ny prze ciw po ża ro wej opar -
tych na środ kach che micz nych – na przy kład
zgod nie z pro to ko łem mont re al skim za bro -
nio no sto so wa nia ha lo nu 1211.

Jak wo da ga si
Za le ty wo dy, jej do stęp ność i ni ski koszt,

skut ku ją jed ną wa dą: po wsta wa niem strat
po po ża ro wych wy ni ka ją cych z nad mia ru
uży cia. Nie jest to wi na wo dy ja ko ta kiej, tyl -
ko spo so bu, w ja ki jest sto so wa na. A wca le
tak być nie mu si, gdyż me cha ni zmy ga sze -
nia wo dą nie na ka zu ją, by jej uży wać w nad -
mia rze. Przy pa trz my się im. 

Chło dze nie, czy li od bie ra nie cie pła
Przy dzia ła niu chło dzą cym wo dy du że

zna cze nie ma jej wy so ka po jem ność ciepl -
na – do ogrza nia 1 kg wo dy o 1°C trze ba do -
star czyć wię cej ener gii niż do ogrza nia o tę
war tość 1 kg sta li. Po nad to wo da ma wy so -
ką tem pe ra tu rę wrze nia, wy no szą cą 100°C,
a przej ście ze sta nu ciekłe go w ga zo wy od -
by wa się przy po chło nię ciu z oto cze nia do -
dat ko wej ilo ści ener gii. 

Prze kła da jąc to na wa run ki po ża ru: wo da
do star czo na do stre fy spa la nia na grze wa się,
przej mu jąc część ener gii po ża ru, któ ra ina -
czej zo sta ła by zu ży ta na pod grza nie ma te -
ria łów w oto cze niu ognia i uwol nie nie z nich
pal nych ga zów. Część wo dy od pa ro wu je,
od bie ra jąc po ża ro wi do dat ko wą por cję
ener gii, czy li za bie ra jąc mu je go moc. Wzrost
tem pe ra tu ry wo dy od war to ści 20 do 100ºC
po chła nia 335 kJ/s, co sta no wi 10% stru mie -
nia cie pła, prze mia na fa zo wa wo dy w pa rę
wod ną – 2257 kJ/s, czy li 68% stru mie nia cie -
pła, dal szy wzrost tem pe ra tu ry pa ry wod nej

od war to ści 100 do 500ºC po chła nia tyl ko
736 kJ/s, co sta no wi ko lej ne 22% stru mie nia
cie pła. Prze mia na fa zo wa wo dy w pa rę wod -
ną po chła nia oko ło sied miu ra zy wię cej cie -
pła niż wzrost tem pe ra tu ry uży tej wo dy
do tem pe ra tu ry wrze nia. Na su wa się stąd
wnio sek, że chcąc osią gnąć wy so ką efek tyw -
ność chło dze nia, na le ży po da wać stru mień
wo dy w ta ki spo sób, aby jak naj więk sza ma -
sa wo dy ule gła prze mia nie fa zo wej. A spo -
so bem tym jest roz py le nie wo dy do kro pel
o opty mal nej śred ni cy oraz osią gnię cie
przy tym wy so kiej rów no mier no ści ro sze nia
i jed no rod no ści roz py le nia.

Wy pie ra nie tle nu – ob ni ża nie stę że nia O2

w śro do wi sku po ża ru
Po od pa ro wa niu (przej ściu w stan ga zo -

wy) ujaw nia się ko lej ne dzia ła nie ga śni cze
wo dy, po le ga ją ce na wy par ciu ze stre fy spa -
la nia po wie trza, a tym sa mym ob ni że niu 
stę że nia tle nu – z 1 dm3 wo dy po wsta je
ok. 1700 dm3 pa ry wod nej, dzię ki te mu eli -
mi no wa ny jest na stęp ny ele ment w trój ką cie
spa la nia. Je śli ilość do stęp ne go dla ognia tle -
nu spad nie po ni żej pew ne go po zio mu okre -
śla ne go dla da ne go ma te ria łu ja ko kry tycz ny,
na stę pu je prze rwa nie re ak cji spa la nia i pło -
mień za ni ka. W przy pad ku mgły wod nej do -
cho dzi jesz cze wspo ma ga ją cy efekt ga śni czy,
ja kim jest opi sa ne wcze śniej chło dze nie.

Po wszech nie wy stę pu ją ce ma te ria ły or -
ga nicz ne prze sta ją pło nąć i ga sną w stę że -
niu tle nu po ni żej 13-16%. Stę że nie tle nu
w po wie trzu wy no szą ce ok. 13% jest pod
wzglę dem in ha la cyj nym sto sun ko wo bez -
piecz ne dla czło wie ka pod wa run kiem krót -
ko trwa łe go od dzia ły wa nia, a więc na wet
w ta kich wa run kach moż na prze pro wa dzić
ewa ku ację lu dzi ze stre fy za gro że nia.

Mgła wod na ja ko śro dek 
ga śni czy
W przy pad ku prą dów zwar tych wo da ma

ni ską sku tecz ność ga śni czą, wy no szą cą kil -
ka pro cent – zna czy to, że w fak tycz nym 
ga sze niu bie rze udział nie wiel ka ob ję tość
wo dy uży tej do ga sze nia po ża ru, resz ta bez -
u ży tecz nie spły wa po pło ną cym obiek cie
bądź wca le do nie go nie tra fia. Po wo du je to
bar dzo du że znisz cze nia po po ża ro we, czę -
sto kil ka krot nie więk sze niż spo wo do wa ne
bez po śred nio przez po żar. Nie na le ży jed nak
re zy gno wać ze sto so wa nia wo dy ja ko środ -
ka ga śni cze go, tyl ko sto so wać ją roz waż nie,
za po mo cą od po wied nich urzą dzeń, aby
wy ko rzy stać wszyst kie jej za le ty przy rów no -
cze snym zmi ni ma li zo wa niu wad. 

Naj lep szym spo so bem na wy ko rzy sta nie
wła ści wo ści ga śni czych wo dy jest po da nie jej
w jak naj bar dziej roz drob nio nej po sta ci. Im
bar dziej roz pro szy my stru mień ga śni czy, tym
wię cej wo dy weź mie udział w od pa ro wa niu,
czy li naj bar dziej efek tyw nym ga sze niu, bo
chło dze niu i wy par ciu tle nu jed no cze śnie.
Roz pra sza jąc stru mień wo dy, zwięk sza my
po wierzch nię sty ku cie czy ze stre fą spa la nia,
co pro wa dzi do szyb szej wy mia ny cie pła wo -
dy z oto cze niem, a tym sa mym szyb sze go
ode bra nia ener gii fa zie pło mie nio wej. Wo da
w po sta ci roz pro szo nej ogar nia więk szą ob -
ję tość i osia da na więk szej po wierzch ni niż
przy stru mie niu zwar tym. 

Do roz pra sza nia stru mie ni wo dy uży wa
się od po wied nich prą dow nic – prą dow ni ca
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Najpowszechniejszym, najtańszym i obojętnym dla środowiska
naturalnego, a równocześnie skutecznym środkiem gaśniczym

jest woda. Inne nie łączą w sobie tylu zalet.

C

Ta be la 1. Po wierzch nia od pa ro wy wa nia wo dy w za leż no -
ści od roz mia ru i ilo ści kro pel



jest tym lep sza, im bar dziej rów no mier nie
i do im mniej szych śred nic kro pel roz pra sza
prąd ga śni czy. W za kre sie kon wen cjo nal ne -
go sprzę tu z au to pomp i mo to pomp mo że -
my uzy skać roz pro szo ne prą dy ga śni cze
o śred ni cy kro pel 1-3 mm, zwa ne kro pli sty -
mi. Pom py do po da wa nia wo dy pod ci śnie -
niem po zwa la ją uzy skać prą dy mgło we ze
śred ni cą kro pel od 10 do 200 µm.

Sys te my mgło we Te le sto®
Ideą sys te mu Te le sto® jest udo sko na le nie

tech ni ki ge ne ro wa nia mgły wod nej tak, by
moż na by ło po wszech niej, ta niej i efek tyw -
niej ga sić nią po ża ry wszyst kich klas. Sys te -
my Te le sto® po zwa la ją uzy skać mgłę
o bar dzo ma łych kro plach (50-150 µm)
za po mo cą ni skich ci śnień, rzę du 4-8 bar
(sys te my dwu me dio we) i śred nich ci śnień,
w prak ty ce ok. 16 bar dla sys te mów jed no -
me dio wych lub mie sza nek wo dy i ga zu.

Mgła wod na ma do sko na łe wła ści wo ści
ga śni cze, o ile za war te w niej kro ple wo dy są
od po wied nio ma łe i o ile mgłę ową uda je się
wpro wa dzać do ognia pod od po wied nio
wy so kim ci śnie niem. Je śli kro ple są zbyt du -
że, mgła tra ci swo je wła ści wo ści, a wo da
opa da na zie mię. Je śli zaś stru mień mgły ma
zbyt ma łą ener gię ki ne tycz ną – kro pel ki wo -
dy po ry wa ne są prą da mi kon wek cyj ny mi

uno szą cy mi się po nad pło mie niem i nie do -
cie ra ją do źró dła ognia. Sys tem Te le sto® po -
zwa la ge ne ro wać mgłę wod ną o bar dzo
ko rzyst nej wiel ko ści kro pel (oko ło 50 μm)
i bar dzo du żej ener gii ki ne tycz nej – mgła ge -
ne ro wa na jest w stru mie niu po wie trza roz -
pę dzo ne go do pręd ko ści 3 ma chów
(w gło wi cach oraz prą dow ni cach dwu me -
dio wych FEN). W in nych roz wią za niach,
gdzie nie jest wy ma ga na tak du ża si ła stru -
mie nia mgły, fir ma Te le sto sto su je gło wi ce
zde rze nio we jed no me dio we ty pu CSFH
i GWP. Isto tą sys te mu Te le sto® są gło wi ce ty -
pu FEN-T, N -CSFH® i NGWP®. Za sto so wa ny
w nich układ dysz roz bi ja stru gę wod ną już
przy ni skim (od 4 bar na gło wi cy) ci śnie niu
wo dy, a po wsta łe w ten spo sób kro ple two -
rzą stru mień mgły. Sto pień dys per sji i ener -
gia ki ne tycz na mgły za le żą od ty pu
za sto so wa nych gło wic oraz pa ra me trów do -
star cza nych me diów (ci śnie nie i kon struk cja
dy szy). Za sto so wa nie sys te mu mgło we go
Te le sto® za pew nia mię dzy in ny mi:
 Mak sy mal ną efek tyw ność mgły dzię ki
du żej po wierzch ni pa ro wa nia bar dzo ma -
łych dro bin wo dy.
 Po da wa nie cią głe go stru mie nia mgły.
 Szyb kie roz pro wa dze nie mgły dzię ki
opty mal nej ener gii ki ne tycz nej stru mie nia.
 Wy klu cze nie pęk nięć kon struk cji, obu -

dów i przed mio tów sta lo wych, ce ra mi -
ki – brak szo ku ter micz ne go.
 Znacz ne ogra ni cze nie strat po po ża ro -
wych wy ni ka ją cych z za la nia – mi ni mal ne
zu ży cie wo dy.
 Bez pie czeń stwo i eko no micz ność in sta -
la cji dzię ki ni skie mu ci śnie niu wo dy.
 Moż li wość ga sze nia urzą dzeń pod na pię -
ciem – stru mień mgły ge ne ro wa ny przez
gło wi cę FEN prze wo dzi prąd w bar dzo ogra -
ni czo nym stop niu, co po twier dzi ły ba da nia
La bo ra to rium Wy so kich Na pięć In sty tu tu
Ener ge ty ki.

W ko lum nie czwar tej ta be li 1 opi sa no
w m2 po wierzch nię wszyst kich kro pel, ja ką
mo gą uzy skać sys te my try ska czo we i mgło -
we w 1 m3 ob ję to ści. Sys tem try ska czo wy
uzy sku je po wierzch nię kro pel (wy mia ny cie -
pła) 1 m2, na to miast sys tem mgło wy 120 m2.

Za sa da ga sze nia mgłą jest zna na i sto so -
wa na na sze ro ką ska lę. W no wo pro jek to wa -
nych obiek tach nie sto su je się już ty po wych
in sta la cji za le wa ją cych.

Sta łe urzą dze nia ga śni cze
mgło we (SUGM)
SUGM są to sys te my ni sko ci śnie nio we,

dwu me dio we, któ re do wy two rze nia bar dzo
drob nej mgły wod nej uży wa ją sprę żo ne go
po wie trza al bo azo tu oraz wo dy. Głów nym
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Rys. 1. Dwie przestrzenie chronione: między obudową a silnikiem oraz silnik Diesla w lokomotywie SM-42 po przebudowie (TABOR DĘBICA sp. z o.o.)



ele men tem SUGM są gło wi ce FEN-T®. W wer -
sji prze ciw po ża ro wej gło wi ce zbu do wa ne są
ze sta li nie rdzew nej. Za sto so wa ne w nich
ukła dy dysz de La va la po zwa la ją roz pę dzić
gaz do pręd ko ści nad dźwię ko wych, a po -
wsta ją ca fa la ude rze nio wo -roz rze dze nio wa
roz bi ja wo dę. Po wsta łe w ten spo sób dro bi -
ny wo dy two rzą stru mień mgły. Sto pień dys -
per sji i ener gia ki ne tycz na mgły za le żą
od ty pu za sto so wa nych gło wic oraz pa ra -
me trów do star cza nych me diów (gaz, wo da).

Sys tem mgło wy jest prze zna czo ny do
ochro ny:

 wszel kich po miesz czeń biu ro wych, go -
spo dar czych oraz pro duk cyj nych, w tym: 
ma szy now ni za wie ra ją cych urzą dze nia
współ pracu ją ce z tur bi na mi, pom py ole jo -
we, zbior ni ki z ole jem i in ny mi cie cza mi ła -
two pal ny mi, fil try pa li wa, skrzy nie prze -
kła dnio we, trans for ma to ry, wa ły na pę do we
i po wierzch nie śli zgo we, po miesz czeń z sil -
ni ka mi Die sla, ge ne ra to rów i in nych po dob -
nych urzą dzeń wy ko rzy stu ją cych pa li wo lub
sma ry; szczegól nie po le ca ny jest w przy -
pad ku po miesz czeń prze my sło wych o ob -
ję to ści do 80 m3;
 ka na łów i zbior ni ków z ła two pal ną 
cie czą;
 wol no sto ją cych ma szyn i urzą dzeń prze -
my sło wych oraz in nych obiek tów na ra żo -
nych na za gro że nia po ża ro we, jak np.
wtry skar ki, roz dziel nie elek trycz ne, sta cje
trans for ma to ro we, tur bi ny, ko tły ole jo we;
 mo że być rów nież pro jek to wa ny do two -
rze nia kur tyn ter micz nych i ochro ny dróg
ewa ku acyj nych.

Spe cy ficz ne wła ściwo ści mgły po zwa la ją
na ga sze nie nią pa liw i olei lek kich, spo żyw -
czych oraz urzą dzeń pod na pię ciem.

Sys te my ty pu Opti mist/Ro tor
Sys tem prze ciw po ża ro wy zwa ny da lej

Sys te mem Ga szą cym Mgło wo -Pul sa cyj nym
OPTIMIST/ROTOR Te le sto® zo stał za pro jek to -
wa ny ja ko al ter na ty wa dla sys te mów dwu -
me dio wych. W bu tlach za si la ją cych znaj du je
się śro dek ga śni czy (stan dar do wo wo da)
oraz gaz. Za miesz czo ny w bu tli ze spół pul -
sa to rów wy twa rza mie sza ni nę wo dy i azo tu

o tłocz ko wym (pul sa cyj nym) cha rak te rze
prze pły wu. Z bu tli me dium wy do sta je się
do głów nej ru ry ukła du i da lej sys te mem
oru ro wa nia do gło wic ty pu CSFH. Dy sze gło -
wic ge ne ru ją stru mień mgły o kro plach wo -
dy, rzę du kil ku dzie się ciu mi kro nów. Kształt
stru mie nia mgły wy cho dzą cej z dy szy zbli -
żo ny jest do stoż ka w za leż no ści od gło wi cy
o kształ cie ko ło wym lub elip sy. Od po wied -
nio ukie run ko wa ne gło wi ce po wo du ją, że
stru mie nie mgły po kry wa ją ca łą po wierzch -
nię ga szo ne go urzą dze nia (wierzch i ścia ny
bocz ne) lub wy peł nia ją w ca ło ści ob ję tość
chro nio ne go po miesz cze nia mgłą oraz prze -
kształ co ną z niej pa rą wod ną.

Sys tem mgło wy jest prze zna czo ny do
ochro ny wszel kie go ro dza ju wol no sto ją -
cych ma szyn i urzą dzeń prze my sło wych na -
ra żo nych na za gro że nia po ża ro we, jak np.
pra sy, wtry skar ki, trans for ma to ry, tur bi ny,
ko tły ole jo we, kuch nie prze my sło we, sil ni ki
spa li no we, ge ne ra to ry prą du, su szar nie, roz -
dziel nie elek trycz ne itp., któ rych ku ba tu ra

nie prze kra cza 40 m³, lub do ga sze nia punk -
to we go.

Spe cy ficz ne wła ści wo ści mgły po zwa la ją
na ga sze nie nią pa liw i olei lek kich, spo żyw -
czych. Zgod nie z po twier dzo ny mi ba da nia -
mi mgłę sto su je się do ga sze nia po ża rów
gru py A, B i F.

Opi sa ny SGM-P ROTOR (rys. 2) ma za -
sto so wa nie tyl ko w po miesz cze niach za -
mknię tych oraz w tem pe ra tu rze do dat niej.
W przy pad ku funk cjo no wa nia urzą dze nia
w tem pe ra tu rach ujem nych moż li we jest za -
stą pie nie wo dy pre pa ra ta mi umoż li wia ją cy -
mi pra cę sys te mu w tem pe ra tu rach do
–40°C lub sto so wa nie roz wią zań za po bie ga -
ją cych za ma rza niu wo dy.

Pod su mo wa nie
Sys te my mgło we mo gą sta no wić al ter na -

ty wę dla sys te mów ga śni czych ga zo wych,
po nie waż są bez piecz ne dla śro do wi ska,
prak tycz ne i sto sun ko wo nie dro gie w in sta -
la cji i utrzy ma niu.

Ob ję tość wo dy i licz ba gło wic mgło wych
wy ma ga nych do za pew nie nia efek tu ga śni -
cze go jest okre śla na w trak cie pro jek to wa -
nia roz wią za nia dla kon kret ne go po mie-
sz cze nia lub urzą dze nia prze wi dzia ne go
do ochro ny.

Sys tem mgło wy mo że być uru cha mia ny
ręcz nie lub au to ma tycz nie sy gna łem de tek -
cji. Współ pra cu je z pom pa mi lub wod no -
-azo to wy mi zbior ni ka mi ci śnie nio wy mi,
gdzie wy ko rzy sty wa ne są ci śnie nio we zbior -
ni ki wod ne za si la ne bu tla mi z su chym azo -
tem.

Choć sku tecz ność ga śni cza i uni kal ne
wła ści wo ści ochron ne mgły są po wszech nie
zna ne, to sto so wa nie sys te mów mgło wych
ogra ni cza świa do mość osób naj czę ściej od -
po wie dzial nych za wdra ża ne roz wią za nia.
Na ryn ku do stęp ne są róż ne sys te my mgło -
we, za rów no wy so ko - jak i ni sko ci śnie nio we.
Każ dy z nich ma za le ty i wa dy, wpi sa ne
w swój cha rak ter. Naj istot niej szym czyn ni -
kiem przy oce nie sys te mu jest wiel kość ge -
ne ro wa nych w nim kro pel oraz cią głość
po da wa nia środ ka. Od stro ny eko no micz nej
po ten cjal ny użyt kow nik po wi nien rów nież
zwra cać uwa gę na pro sto tę in sta la cji oraz
kosz ty – za rów no za in sta lo wa nia, jak i utrzy -
ma nia wy bra ne go sys te mu.

mł. bryg. dr in˝. Nor bert Tu Ênio peł ni słu˝ b´
w Szko le Głów nej Słu˝ by Po ̋ ar ni czej 

Li te ra tu ra do st´p na u au to ra 
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Rys. 2. Sche mat sys te mu SGM-P ROTORa
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b ra zo wa nie me to dą re zo nan su ma gne tycz ne go to nie -
in wa zyj ny spo sób dia gno zo wa nia róż ne go ro dza ju
scho rzeń, w tym rów nież no wo two rów. Opie ra się

na wy ko rzy sta niu sil ne go po la ma gne tycz ne go w ce lu uzy ska nia
wy raź ne go ob ra zu wnę trza cia ła ludz kie go. Dla la ika jest to ro dzaj
le żan ki z wiel kim ko łem i kom pu te rem. W isto cie to bar dzo dro gie,
ener go chłon ne urzą dze nie, nie po zba wio ne nie spo dzia nek. A że
wraz z ro sną cym do bro by tem ska ne rów przy by wa, wcze śniej czy
póź niej straż po żar na zo sta nie we zwa na do ja kie goś z nim wy -
pad ku. 

Bu do wa ska ne ra ma gne tycz ne go (ska ne ra RM)
Na po cząt ku war to przy bli żyć istot ne z punk tu wi dze nia dzia łań

ra tow ni czych ele men ty sa me go urzą dze nia. Je den z głów nych kom -
po nen tów ska ne ra sta no wi elek tro ma gnes nad prze wo dzą cy, któ -
re go zwo je, wy ko na ne ze sto pu nio bu i ty ta nu, są za mknię te
w spe cjal nych zbior ni kach za nu rzo nych w cie kłym he lu o tem pe ra -
tu rze po ni żej –269°C. Urzą dze nie ma tak że ze spół ce wek nadaw czo -
-od bior czych i gra dien to wych. Ca ło ścią ste ru je kom pu ter znaj du ją cy
się w osob nym po miesz cze niu. 

Ze wzglę dów bez pie czeń stwa każ dy ska ner RM po wi nien mieć
trzy ro dza je awa ryj nych wy łącz ni ków. Pierw szy z nich to stan dar do -
wy wy łącz nik awa ryj ny za si la nia, uży wa ny w ra zie po ża ru. Odłą cza

on co praw da do pływ ener gii elek trycz nej do urzą dze nia, ale nie po -
wo du je dez ak ty wa cji ma gne sów sta łych. Do te go ce lu wy ko rzy stu -
je się dru gi wy łącz nik, słu żą cy do tzw. ga sze nia ma gne sów. Pro ces
ten po le ga na wy pusz cze niu przez otwo ry wen ty la cyj ne he lu, któ ry
od po wia da za chło dze nie uzwo jeń. Kon se kwen cją te go dzia ła nia
jest prze grza nie ska ne ra i je go trwa łe uszko dze nie. Dla te go te go ty -
pu wy łącz nik sto su je się wy łącz nie przy bez po śred nim za gro że niu
ży cia i w ce lu prze pro wa dze nia bez piecz nych dzia łań ra tow ni czych.
Ostat ni wy łącz nik od po wia da za awa ryj ne za trzy ma nie sto łu słu żą -
ce go do wpro wa dze nia pa cjen ta do wnę trza ska ne ra. Uży wa ny jest
w ra zie wy pad ków z udzia łem me cha ni zmu po ru sza ją ce go stół. 

Za gro że nia
Więk szość eks per tów twier dzi, że ska ne ry RM są bar dzo bez piecz -

ny mi urzą dze nia mi – pod wa run kiem, że pra cu ją ce przy nich oso by
prze strze ga ją pod sta wo wych za sad bez pie czeń stwa. Aby uzmy sło -
wić ska lę nie bez pie czeń stwa zwią za ne go z dzia ła nia mi ra tow ni czy -
mi w sil nym po lu ma gne to sta tycz nym emi to wa nym przez włą czo ne
urzą dze nie, war to przy wołać je den z wy pad ków, któ re mu uległ stra -
żak z Nie miec. W miej sco wo ści Fre iburg straż po żar na zo sta ła we -
zwa na do za dy mie nia w ste row ni ska ne ra RM. Po wstęp nym
roz po zna niu stwier dzo no, że do szło do zwar cia w kom pu te rze. 
Je den z ra tow ni ków wszedł do środ ka z apa ra tem ochro ny ukła du

Wiedza strażaków na temat funkcjonowania pracowni
rezonansu magnetycznego i świadomość występujących w nich

zagrożeń jest niewielka. Problemy może powodować
niesłychanie silne pole magnetyczne, ale nie tylko.

O

KRY STIAN KOT

Stra ̋ ak 
w pra cow ni re zo nan su

fo
t. 
Kr
ys
tia
n 
Ko

t



od de cho we go na ple cach, z wkrę co ną sta lo wą bu tlą po wietrz ną.
Pod czas zda rze nia urzą dze nie ca ły czas pra co wa ło i kie dy stra żak
pod szedł zbyt bli sko, zo stał wcią gnię ty do środ ka ska ne ra w ta ki
spo sób, że je go no gi przy ci ska ły mu klat kę pier sio wą, unie moż li wia -
jąc od dy cha nie. Gdy by nie szyb ka in ter wen cja per so ne lu i odłą cze -
nie ma gne su, naj praw do po dob niej by się udu sił. 

In cy dent ten uświa da mia, że naj więk sze nie bez pie czeń stwo
w pra cow niach re zo nan su ma gne tycz ne go sta no wią tzw. za gro że -
nia ba li stycz ne, spo wo do wa ne po lem ma gne to sta tycz nym. Ma te -
ria ły, któ re mo gą zo stać przy cią gnię te i two rzą naj więk sze za -
gro że nie, to tzw. fer ro ma gne ty ki (np. że la zo, ni kiel, ko balt). Oprócz
te go są jesz cze pa ra ma gne ty ki (np. alu mi nium, pla ty na), o bar dzo
sła bych wła ści wo ściach ma gne tycz nych, oraz nie ma ją ce tych wła -
ści wo ści dia ma gne ty ki (np. zło to, miedź).

Si ła, z ja ką ma gnes przy cią ga fer ro ma gne ty ki, jest uza leż nio -
na od in duk cji, na ja kiej pra cu je urzą dze nie. W Pol sce naj czę ściej
uży wa ne są ska ne ry o in duk cji 1,5 te sli (T). Dla po rów na nia zwy kły
ma gnes na lo dów kę ma war tość in duk cji oko ło 0,005 T. Ana li zu jąc
zda rze nia z ca łe go świa ta, moż na po dać wie le przy kła dów przed -

mio tów wcią gnię tych przez ma gnes ska ne ra, za czy na jąc od na rzę -
dzi, klu czy, przez bu tle z tle nem, koń cząc na krze słach, a na wet
łóż kach szpi tal nych. 

Trze ba rów nież pa mię tać, że apa ra ty re zo nan su ma gne tycz ne go
są urzą dze nia mi za si la ny mi ener gią elek trycz ną, więc w ra zie po ża -
ru lub in ne go miej sco we go za gro że nia na le ży wziąć pod uwa gę
moż li wość po ra że nia prą dem elek trycz nym. 

Ko lej ne za gro że nie sta no wią zbior ni ki z he lem o tem pe ra tu rze 
–269°C. Choć hel nie jest tok sycz nym ga zem, w sto sun ko wo nie wiel -
kim po miesz cze niu mo że wy przeć tlen z po wie trza. Po nad to roz prę -
ża ją cy się gaz w bli skim kon tak cie ze skó rą po wo du je od mro że nia. 

Co sta no wi pra wo
Pierw szą i naj waż niej szą za sa dą bez pie czeń stwa w pra cow niach

re zo nan su ma gne tycz ne go jest bez względ ny za kaz wno sze nia
przed mio tów fer ro ma gne tycz nych oraz wszel kie go ro dza ju urzą -

dzeń elek tro nicz nych, na wet gdy ska ner jest wy łą czo ny. Każ dy 
ele ment po dat ny na dzia ła nie ma gne su sta no wi po ten cjal ny 
śmier cio no śny po cisk, na to miast każ dy sprzęt elek tro nicz ny mo że
zo stać na ma gne so wa ny i ulec uszko dze niu. To szcze gól nie nie bez -
piecz ne dla osób z elek tro sty mu la to rem ser ca.

Pol ska nor ma PN-EN 60601-2-33 oraz dy rek ty wa eu ro pej ska
2013/35/UE po da ją, że w po lu ma gne to sta tycz nym o in duk cji po -
wy żej 3 mT mo gą wy stę po wać za gro że nia ba li stycz ne. Przy ta kiej
war to ści in duk cji ma gne tycz nej drob ne przed mio ty o ma sie kil ku -
na stu lub kil ku dzie się ciu gra mów mo gą za cho wy wać się jak po ci ski
i spo wo do wać za gro że nie ży cia lub uszko dze nie cia ła. Przy wyż -
szych war to ściach in duk cji, rzę du 30-70 mT, ma sa unie sio nych 
i roz pę dzo nych fer ro ma gne ty ków mo że wy nieść na wet kil ka ki lo -
gra mów. 

Aby zwięk szyć bez pie czeń stwo per so ne lu ob słu gu ją ce go RM,
usta no wio no trzy stre fy po la ma gne to sta tycz ne go. Ma ją one na
ce lu wska za nie bez piecz nej od le gło ści, w ja kiej mo gą prze by wać
oso by z elek tro nicz ny mi im plan ta mi, oraz miejsc po ten cjal ne go wy -
stą pie nia za gro żeń ba li stycz nych.

Jak to się prze kła da na dzia ła nia stra ża ków? 
Zgod nie z prze pi sa mi [1] każ dy stra żak -ra tow nik mu si speł nić su -

ro we kry te ria do ty czą ce sta nu zdro wia, by wy ko ny wać swój za wód.
Nie ma więc moż li wo ści, by ja ki kol wiek funk cjo na riusz PSP bio rą cy
udział w dzia ła niach w sil nym po lu ma gne tycz nym miał tzw. roz -
rusz nik ser ca.

Po nad to miej sca, w któ rych emi to wa ne jest po le elek tro ma gne -
tycz ne, po win ny być ozna ko wa ne zna ka mi ostrze gaw czy mi [2]. 
To, jak po win ny one wy glą dać i ja ką mieć wiel kość, okre śla ją dwie
Pol skie Nor my [3]. Oprócz te go zna ki gra ficz ne mo gą być za stę po -
wa ne lub uzu peł nia ne in for ma cja mi opi so wy mi. W każ dym przy -
pad ku ozna cze nia mo gą być róż no rod ne. W nie któ rych pra cow niach
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Strefa 
pola

magneto-
statycznego

Indukcja
magnetyczna

[mT]
Zagrożenia

Strefa
bezpieczna B < 3,3 mT

zagrożenie dotyczy tylko niektórych 
osób z implantami elektronicznymi (tymi,
dla których zalecane jest odziaływanie
indukcji magnetycznej powyżej 0,5 mT)

Strefa
pośrednia

3,3 mT < B
< 100 mT

 występuje zagrożenie balistyczne
 zagrożenie dla wszystkich osób

z implantami elektronicznymi 
 urządzenia elektroniczne mogą

pracować nieprawidłowo bądź ulec
całkowitemu uszkodzeniu

 pamięci magnetyczne mogą ulec
całkowitemu zniszczeniu

Strefa
niebezpieczna B > 100 mT

 występuje zagrożenie balistyczne
 zagrożenie dla wszystkich osób

z implantami elektronicznymi
 urządzenia elektroniczne mogą

pracować nieprawidłowo bądź ulec
całkowitemu uszkodzeniu

 pamięci magnetyczne mogą ulec
całkowitemu zniszczeniu

 przy szybkim poruszaniu się może
wystąpić utrata równowagi i wrażenia
wzrokowe, tzw. mroczki,
spowodowane prądami indukowanymi

Elementy ubioru oraz ekwipunku strażaka, które nie powinny zostać wniesione do pracowni
rezonansu magnetycznego
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sto su je się ko lo ro we li nie, któ re wy zna cza ją stre fy po la ma gne to -
sta tycz ne go. 

W pol skich prze pi sach prze ciw po ża ro wych nie wy stę pu ją żad ne
ob ostrze nia do ty czą ce pra cow ni re zo nan su ma gne tycz ne go. Ist nie -
ją je dy nie roz po rzą dze nia oma wia ją ce wy ma ga nia, które po win ny
speł niać obiek ty ka te go rii za gro że nia lu dzi ZL II – jak szpi ta le lub
ZL III – jak przy chod nie, czy li pla ców ki ochro ny zdro wia, w któ rych
ta kie ga bi ne ty mo gły by się zna leźć. Są to jed nak prze pi sy bar dzo
ogól ne. Nie pre cy zu ją na przy kład, ja kie go ro dza ju ga śni ce po win -
ny znaj do wać się w pra cow niach re zo nan su ma gne tycz ne go, choć
to dość istot na spra wa ze wzglę du na za gro że nie ba li stycz ne, któ re
mo że spo wo do wać kon wen cjo nal ny pod ręcz ny sprzęt ga śni czy. 
Po nad to w nie któ rych szpi ta lach ska ne ry re zo nan su ma gne tycz ne -
go znaj du ją się w od dziel nych bu dyn kach lub na cię ża rów ce.
W obiek tach o ku ba tu rze mniej szej niż 1000 m3 nie są wy ma ga ne
prze ciw po ża ro we wy łącz ni ki prą du – bez wąt pie nia nie zbęd ne pod -
czas dzia łań z udzia łem tych urzą dzeń. W roz po rzą dze niu do ty czą -
cym wa run ków tech nicz nych nie ma żad nej wzmian ki na te mat
in sta lo wa nia ta kich wy łącz ni ków w pra cow niach re zo nan su ma gne -
tycz ne go. 

Dzia ła nia ra tow ni cze – bez me ta li 
ma gne tycz nych
Kwe stia środ ków ochro ny in dy wi du al nej stra ża ków bio rą cych

bez po śred ni udział w dzia ła niach ra tow ni czych w pra cow niach re -
zo nan su ma gne tycz ne go jest dość skom pli ko wa na. Wy po sa że nie
jed nost ki w ta ki sprzęt po chło nę ło by ogrom ne su my, a i tak nie gwa -
ran to wa ło by stu pro cen to we go bez pie czeń stwa. O ile część ekwi -
pun ku moż na wy mie nić na dia ma gne tycz ne za mien ni ki, to w nie -
któ rych przy pad kach nie ma ta kiej moż li wo ści. Przy kła dem ta kie go
ele men tu ubio ru stra ża ka są bu ty spe cjal ne lub gu mow ce. Oba ty -
py obu wia ma ją me ta lo we oku cie pal ców, któ re mo gło by zo stać
przy cią gnię te przez ma gnes ska ne ra. 

Na su wa się więc py ta nie: czy stra żak ma ją cy im plant zę bo wy mo -
że brać udział w ta kich dzia ła niach? Otóż wszel kie go ro dza ju wy peł -
nie nia zę bo we wy ko nu je się ze sto pów, któ re nie są przy cią ga ne
przez ma gnes lub przy cią ga ne w bar dzo nie wiel kim stop niu, nie za -
gra ża ją cym ży ciu lub zdro wiu. Po dob nie ma się rzecz z łącz ni ka mi
wę ży po żar ni czych wy ko na nych z alu mi nium. Pa ra ma gne tycz ne
wła ści wo ści te go ma te ria łu spra wia ją, że nie za cho wa ją się jak po ci -
ski, ale przy bez po śred nim kon tak cie z po tęż nym ma gne sem mo gą
zo stać przy cią gnię te.

Dla te go naj waż niej szą czyn no ścią pod czas dzia łań ra tow ni czych
w pra cow niach re zo nan su ma gne tycz ne go jest za bez pie cze nie
miej sca zda rze nia po przez dez ak ty wa cję po la ma gne to sta tycz ne -
go. Odłą cze nie za si la nia urzą dze nia spo wo du je je dy nie wy łą cze nie
elek tro ma gne su nad prze wo dzą ce go, ma gne sy sta łe bę dą zaś na dal
ge ne ro wa ły po le ma gne tycz ne i stwa rza ły za gro że nie. Aby cał ko wi -
cie zneu tra li zo wać po le ma gne tycz ne ge ne ro wa ne, na le ży użyć
awa ryj ne go wy łącz ni ka ska ne ra, któ ry spo wo du je wy pusz cze nie 
he lu z uzwo jeń. Ta ką ope ra cję moż na wy ko ny wać je dy nie w ra zie
za gro że nia ży cia, po nie waż mo że to spo wo do wać znisz cze nie urzą -
dze nia. Te go ty pu wy łącz ni ki po win ny się znaj do wać w ste row ni,
a tak że przy wej ściu do sa li dia gno stycz nej. 

Wie lu stra ża ków nie wie le wie na te mat dzia łań ra tow ni czych
w pra cow niach re zo nan su ma gne tycz ne go, po nie waż w pla nach
do sko na le nia za wo do we go usta la nych w każ dej jed no st ce ra tow -

ni czo -ga śni czej za gad nie nie to nie jest uwzględ nia ne. Aby zwięk -
szyć tę wie dzę, na le ża ło by wpro wa dzić szko le nia dla ra tow ni ków,
w szcze gól no ści w jed nost kach, któ rych re jon ope ra cyj ny obej mu -
je obiek ty ma ją ce pra cow nie RM.

W kar cie oce ny ry zy ka za wo do we go stra ża ka bio rą ce go bez po -
śred ni udział w dzia ła niach ra tow ni czych nie ma po zy cji okre śla ją -
cej czyn niki nie bez piecz ne, ja ki mi są sil ne po le ma gne to sta tycz ne
oraz za gro że nia ba li stycz ne, któ re mo że ono spo wo do wać. Źró dłem
te go ty pu nie bez pie czeń stwa oprócz ska ne ra re zo nan su ma gne -
tycz ne go mo gą być rów nież in ne urzą dze nia, na przy kład sil ne elek -
tro ma gne sy uży wa ne na zło mo wi skach, gdzie tak że mo że zo stać
za dys po no wa na straż po żar na.

mł. kpt. mgr in˝. Kry stian Kot jest do wód cà sek cji 
w Jed no st ce Ra tow ni czo -Ga Êni czej w By strzy cy Kłodz kiej

Przy pi sy
[1] Roz po rzą dze nie mi ni stra zdro wia i opie ki spo łecz nej z dnia 30 ma ja 1996 r. w spra wie
prze pro wa dza nia ba dań le kar skich pra cow ni ków, za kre su pro fi lak tycz nej opie ki zdro wot -
nej nad pra cow ni ka mi oraz orze czeń le kar skich wy da wa nych do ce lów prze wi dzia nych
w Ko dek sie pra cy (tj. DzU z 2016 r. poz. 2067 ze zm.).
[2] Roz po rzą dze nie mi ni stra pra cy i po li ty ki so cjal nej z dnia 26 wrze śnia 1997 r. w spra wie
ogól nych prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (tj. DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze
zm.) oraz roz po rzą dze nie mi ni stra ro dzi ny, pra cy i po li ty ki spo łecz nej z dnia 12 czerw -
ca 2018 r. w spra wie naj wyż szych do pusz czal nych stę żeń i na tę żeń czyn ni ków szko dli wych
dla zdro wia w śro do wi sku pra cy (DzU z 2018 r. poz. 1286).
[3] Pol ska Nor ma PN-T -06260: 1974 (PN-74/T -06260) Źró dła pro mie nio wa nia elek tro-
ma gne tycz ne go. Zna ki ostrze gaw cze oraz Pol ska Nor ma PN-EN-ISO 7010: 2012 Sym bo le
gra ficz ne. Bar wy bez pie czeń stwa i zna ki bez pie czeń stwa. Za re je stro wa ne zna ki bez -
pie czeń stwa.

REKLAMA



bo wią zek prze pro wa dze nia in -
wen ta ry za cji ma jąt ku na kła da
na nas usta wa o ra chun ko wo ści

z dnia 24 wrze śnia 1994 r., a do kład nie
art. 26 tej usta wy. Czym jest sa ma in wen ta -
ry za cja? To ogół czyn no ści, któ re zmie rza ją
do spo rzą dze nia szcze gó ło we go spi su z na -
tu ry skład ni ków ma jąt ko wych, jak rów nież
źró deł ich po cho dze nia na da ny dzień. 
Po le ga ona przede wszyst kim na usta le niu
fak tycz ne go sta nu wszyst kich rze czo wych
oraz pie nięż nych skład ni ków ma jąt ko wych
w na szej jed no st ce przez do ko na nie ich
spi su. 

Po nad to in wen ta ry za cja wy ja śnia po -
wsta łe róż ni ce mię dzy sta nem stwier dzo -
nym w cza sie do ko ny wa nia spi su fak ty-
cz ne go a sta nem wy ni ka ją cym bez po śred -
nio z ewi den cji księ go wej. Róż ni ce te mo -
gą być wy ni kiem za cho dzą cych zmian na-
tu ral nych cech skład ni ków ma jąt ku, któ -
rych nie je ste śmy w sta nie usta lić na pod -
sta wie po sia da nych do wo dów. Cho dzi tu
o ta kie sy tu acje, jak np. wy sy cha nie ma te -
ria łów, nie do kład ny po miar przy ję cia i ich
wy da nia czy prze ter mi no wa nie. Róż ni ce

mo gą rów nież po wstać w wy ni ku błę dów
po peł nio nych przez sa mych pra cow ni ków
pod czas pro wa dze nia przez nich ewi den cji
księ go wej. Mo wa tu o wszel kich po mył kach
licz bo wych w do ku men ta cji bądź w za pi -
sach, jak rów nież w przyj mo wa niu i wy da -
wa niu rze czo wych skład ni ków ma jąt ku
oraz wszel kie go ro dza ju nad uży ciach.

Za ło że nia in wen ta ry za cji
In wen ta ry za cja ma na ce lu w pierw szym

rzę dzie usta le nie rze czy wi ste go sta nu ak ty -
wów (za so bów ma jąt ko wych) oraz pa sy -
wów (źró deł po cho dze nia ma jąt ku) w jed-
no st ce. Po le ga to przede wszyst kim na:
 uzgod nie niu za pi sów z ksiąg ra chun ko -
wych ze sta nem rze czy wi stym,
 roz li cze niu osób od po wie dzial nych, któ -
rym zo stał po wie rzo ny ma te rial nie ma ją -
tek,
 ana li zie oce ny przy dat no ści go spo dar -
czej skład ni ków ma jąt ku ob ję tych spi sem,
 prze ciw dzia ła niu po wsta łym pod czas
prze pro wa dza nia spi su ewen tu al nym nie -
pra wi dło wo ściom w go spo dar ce skład ni ka -
mi ma jąt ku.

Czyn no ści in wen ta ry za cyj ne po le ga ją
na:
 prze pro wa dze niu spi su z na tu ry skład -
ni ków ma jąt ku, któ re są w dys po zy cji na -
szej jed nost ki,
 do ko na niu wy ce ny war to ści spi sa nych
w to ku in wen ta ry za cji skład ni ków ma jąt ku,
 uzy ska niu od kon tra hen tów jed nost ki
in for ma cji (w for mie pi sem nej) o sta nie
środ ków pie nięż nych na ra chun kach ban -
ko wych, o sta nie ewen tu al nych za cią gnię -
tych kre dy tów ban ko wych, na leż no ści
i zo bo wią za ń, jak rów nież wła snych skład -
ni ków ma jąt ku po wie rzo nych kon tra hen -
tom,
 zwe ry fi ko wa niu da nych po cho dzą cych
z ewi den cji nie któ rych skład ni ków ma jąt ku
z po sia da ny mi przez nas do ku men ta mi,
 usta le niu oraz wy ja śnie niu przy czyn po -
wsta łych w to ku prze pro wa dza nia in wen -
ta ry za cji ewen tu al nych nie do bo rów oraz
szkód,
 przed sta wie niu wnio sków o spo so bie
roz li cze nia po wsta łych róż nic in wen ta ry za -
cyj nych,
 wska za niu spo so bów usu nię cia nie pra -
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wi dło wo ści w go spo dar ce ma jąt kiem jed -
nost ki.

Ro dza je in wen ta ry za cji
Zgod nie z usta wą o ra chun ko wo ści

z dnia 24 wrze śnia 1994 r. wy róż nia my trzy
ro dza je in wen ta ry za cji:
 okre so wą, któ ra jest pro wa dzo na
w okre ślo nych od stę pach cza su i po le ga
na do ko na niu kon tro li rze czy wi ste go sta nu
na sze go ma jąt ku, 
 cią głą i do raź ną (in wen ta ry za cja cią gła
wy ko ny wa na jest eta po wo, na to miast in -
wen ta ry za cję do raź ną mo że my prze pro wa -
dzić w ra zie wy stą pie nia ta kiej po trze by),
 peł ną i cząst ko wą (in wen ta ry za cja peł -
na po le ga na pod da niu we ry fi ka cji wszyst -
kich skład ni ków na sze go ma jąt ku, na to-
miast cząst ko wa do ty czy tyl ko je go pew nej
czę ści). 

Me to dy in wen ta ry za cji
In wen ta ry za cji sta nu ak ty wów i pa sy -

wów oraz in nych skład ni ków na szej jed -
nost ki do ko nu je się przez:
 tzw. spis z na tu ry,
 uzgod nie nie sald środ ków pie nięż nych
z ban ka mi oraz na leż no ści od na szych od -
bior ców,
 we ry fi ka cję z po sia da ny mi do ku men ta -
mi.

Spis z na tu ry to nic in ne go, jak od zwier -
cie dle nie ze wi den cjo no wa nia wszyst kich
skład ni ków ma jąt ku w na szej jed no st ce.
Po zwa la on na uzy ska nie oglą du sta nu 
fak tycz ne go, a na stęp nie po rów na nie go 
ze sta nem księ go wym. Me to da ta po le ga
na usta le niu za rów no rze czy wi ste go, jak
i war to ścio we go sta nu ilo ścio we go skład -
ni ków ma jąt ku jed nost ki. Na stę pu je to
w dro dze ich po li cze nia, zmie rze nia czy
zwa że nia, koń cząc na do ko na niu wy ce ny.
In wen ta ry za cję przy za sto so wa niu tej me -
to dy moż na prze pro wa dzić w spo sób ręcz -
ny, przy uży ciu pa pie ro wych ar ku szy, bądź
za po mo cą kom pu te ra. In wen ta ry za cji
w dro dze spi su z na tu ry pod le ga ją: 
 środ ki trwa łe,
 ma szy ny i urzą dze nia, któ re sta no wią
środ ki trwa łe w bu do wie,
 nie ru cho mo ści, któ re sta no wią in we -
sty cje,
 rze czo we skład ni ki ak ty wów ob ro to -
wych (skład ni ki ma jąt ku, od któ rych ocze -
ku je się, że zo sta ną one zu ży te, sprze da ne
bądź wy ko rzy sta ne w in ny spo sób w cza sie
krót szym niż 12 mie się cy),

 ak ty wa pie nięż ne, z wy jąt kiem środ ków
zgro ma dzo nych na ra chun kach ban ko -
wych,
 pa pie ry war to ścio we w po sta ci ma te rial -
nej,
 sta no wią ce wła sność in nych pod mio -
tów, a znaj du ją ce się w jed no st ce skład ni ki
ak ty wów (nie do ty czy to pod mio tów, któ -
re świad czą usłu gi pocz to we, trans por to we,
spe dy cyj ne czy usłu gi skła do wa nia).

Ko lej ną z me tod prze pro wa dza nia in -
wen ta ry za cji jest uzgod nie nie sald. Po le ga
ono przede wszyst kim na po twier dze niu
sta nów księ go wych ak ty wów przez otrzy -
ma nie od ban ków oraz uzy ska nie od kon -
tra hen tów po twier dze nia pra wi dło wo ści
sta nu ak ty wów wy ka za ne go w księ gach ra -
chun ko wych na szej jed nost ki. Uzgod nie nie
sald jest prze pro wa dza ne na ostat ni dzień
każ de go ro ku ob ro to we go (rok ob ro to wy
to nic in ne go, jak okres roz li cze nio wy, któ ry
skła da się prze waż nie z 12 na stę pu ją cych
po so bie ko lej no mie się cy, naj czę ściej po -
kry wa ją cy się z ro kiem ka len darzo wym)
i obej mu je:
 wszel kie środ ki pie nięż ne zgro ma dzo -
ne na po sia da nych ra chun kach ban ko -
wych – w tej me to dzie in wen ta ry za cji
po twier dze nie od by wa się na pod sta wie
do ku men tu otrzy ma ne go z ban ku, któ ry
pro wa dzi da ny ra chu nek ban ko wy,
 pa pie ry war to ścio we w for mie zde ma te -
ria li zo wa nej, ta kie jak: ak cje, ob li ga cje itp.,
 na leż no ści, w tym udzie lo ne po życz ki,
 po wie rzo ne kon tra hen tom wła sne skła-
d ni ki ma jąt ku.

Ostat nią z me tod prze pro wa dza nia in -
wen ta ry za cji jest we ry fi ka cja z do ku men -
ta mi. Me to da ta po le ga na po rów na niu
da nych znaj du ją cych się w księ gach ra -
chun ko wych na szej jed nost ki z od po wied -
ni mi do ku men ta mi, a na stęp nie we ry fi ka cji
war to ści tych skład ni ków. Sto su je się ją
w od nie sie niu do skład ni ków ak ty wów i pa -
sy wów, któ rych z róż nych przy czyn nie da
się zin wen ta ry zo wać żad ną z po zo sta łych
me tod, tj. spi su z na tu ry bądź po twier dze -
nia sald. We ry fi ka cji pod le ga ją przede
wszyst kim:
 środ ki trwa łe, do któ rych do stęp jest
znacz nie utrud nio ny,
 grun ty oraz pra wa za li cza ne do nie ru -
cho mo ści,
 na leż no ści spor ne (czy li kwe stio no wa ne
przez dłuż ni ków) i wąt pli we (któ rych praw -
do po do bień stwo od zy ska nia jest nie wiel -
kie bądź na wet bli skie ze ru),

 na leż no ści i zo bo wią za nia wo bec osób
nie pro wa dzą cych ksiąg ra chun ko wych,
 na leż no ści i zo bo wią za nia o cha rak te rze
pu blicz no praw nym,
 skład ni ki ak ty wów i pa sy wów, w od nie -
sie niu do któ rych prze pro wa dze nie spi su
z na tu ry lub uzgod nie nie z przy czyn uza -
sad nio nych nie by ło moż li we,
 in ne ak ty wa i pa sy wa wcze śniej nie wy -
mie nio ne.

Nie zbęd nik – in struk cja 
in wen ta ry za cyj na
We wspo mnia nej już usta wie o ra chun -

ko wo ści nie znaj dzie my de fac to prze pi sów,
któ re na kła da ły by ja ki kol wiek obo wią zek
po sia da nia in struk cji in wen ta ry za cyj nej. 
Mo że ona więc sta no wić od ręb ny ele ment
we wnętrz ne go pra wa każ dej jed nost ki 
bu dże to wej, je den z ele men tów do ku men -
ta cji po li ty ki ra chun ko wo ści (zbio ru obo wią -
zu ją cych re guł, pro ce dur oraz norm). 

In struk cja in wen ta ry za cyj na opi su je
szcze gó ło wo czyn no ści zwią za ne z przy go -
to wa niem, prze bie giem oraz roz li cze niem
in wen ta ry za cji. Ma ona cha rak ter ge ne ral ny
i nie ma ko niecz no ści wy da wa nia jej co ro -
ku. Mo że być ak tu ali zo wa na w ra zie wy stą -
pie nia ta kiej po trze by. Na jej pod sta wie
kie row nik jed nost ki bądź upo waż nio na
przez nie go oso ba, wy da je za rzą dze nie
w spra wie in wen ta ry za cji po szcze gól nych
skład ni ków ma jąt ku jed nost ki.

Do brze przy go to wa na in struk cja in wen -
ta ry za cyj na po win na za wie rać przede
wszyst kim in for ma cje w za kre sie:
 me to dy oraz tech ni ki prze pro wa dza nej
in wen ta ry za cji,
 słow nicz ka po jęć zwią za nych stric te
z sa mą in wen ta ry za cją,
 opi su przy go to wań, tj. wszel kich za rzą -
dzeń we wnętrz nych, po wo ła nia ko mi sji 
in wen ta ry za cyj nej, ze spo łów ko mi sji in -
wen ta ry za cyj nej i ze spo łów spi so wych, 
har mo no gra mu prze pro wa dza nia in wen -
ta ry za cji itp.,
 opi su prze pro wa dza nia in wen ta ry za cji,
jak rów nież spo so bu kon tro li prze bie gu
czyn no ści in wen ta ry za cyj nych,
 za sad ja kich kol wiek ru chów skład ni ków
ma jąt ku w cza sie trwa nia pro ce su in wen ta -
ry za cyj ne go,
 spo so bu po stę po wa nia w przy pad ku
ujaw nia nia ewen tu al nych skład ni ków
uszko dzo nych,
 usta la nia, wy ja śnia nia oraz we ry fi ka cji
po wsta łych w to ku czyn no ści róż nic in wen -
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ta ry za cyj nych,
 spo so bów roz li cza nia in wen ta ry za cji,
w tym roz li cza nia osób ma te rial nie od po -
wie dzial nych.

Róż ni ce in wen ta ry za cyj ne
Pro blem po ja wia się, gdy na jaw wy cho -

dzą nie do bo ry – stan rze czy wi sty usta lo ny
pod czas in wen ta ry za cji jest niż szy niż stan
wy ni ka ją cy z ksiąg ra chun ko wych na szej
jed nost ki. Róż ni ca mi in wen ta ry za cyj ny mi
są rów nież nad wyż ki – stan rze czy wi sty jest
wyż szy niż stan wy ni ka ją cy z ksiąg ra chun -
ko wych.

W trak cie czyn no ści in wen ta ry za cyj nych
ujaw nio ne mo gą zo stać róż ni ce:
 po zor ne, czy li ta kie, któ re po wsta ły
w wy ni ku błę dów w ewi den cji przy cho dów
lub roz cho dów al bo po peł nio nych już
w trak cie sa mej in wen ta ry za cji,
 ilo ścio we, czy li nie do bo ry i nad wyż ki,
 ja ko ścio we, czy li szko dy spo wo do wa ne
peł ną bądź czę ścio wą utra tą przez da ny
skład nik za pa sów pier wot nej przy dat no ści
go spo dar czej wsku tek od dzia ły wa nia róż -
nych czyn ni ków (mo gą one mieć cha rak ter
utra ty ich cech fi zycz nych, np. uszko dze nie,
znisz cze nie, prze ter mi no wa nie, bądź utra -
ty cech eko no micz nych – zmia na mo dy czy
po stęp tech nicz no -techno lo gicz ny; po -
wsta łe szko dy usta la się na tej sa mej za -
sa dzie, co nie do bo ry, a ich roz li cze nie na -
stę pu je na pod sta wie uwag za miesz czo -
nych w ar ku szach spi so wych lub od ręb-
nych pro to ko łów).

Zi den ty fi ko wa ne pod czas czyn no ści in -
wen ta ry za cyj nych róż ni ce po mię dzy sta -
nem rze czy wi stym a sta nem wy ka za nym
w księ gach ra chun ko wych na le ży bez -
sprzecz nie wy ja śnić, jak rów nież roz li czyć
w księ gach ra chun ko wych ro ku ob ro to we -
go, na któ ry przy pa dał ter min prze pro wa -
dze nia in wen ta ry za cji.

Ter mi ny prze pro wa dza nia 
in wen ta ry za cji
Art. 26 ust. 1 usta wy o ra chun ko wo ści

z dnia 29 wrze śnia 1994 r. sta no wi, że jed -
nost ki na ostat ni dzień każ de go ro ku ob ro -
to we go prze pro wa dza ją in wen ta ry za cję:
 ak ty wów pie nięż nych (z wy jąt kiem
tych zgro ma dzo nych na ra chun kach ban -
ko wych), pa pie rów war to ścio wych w po -
sta ci ma te rial nej, rze czo wych skład ni ków
ak ty wów ob ro to wych, środ ków trwa łych
oraz nie ru cho mo ści za li czo nych do in we -
sty cji, z za strze że niem pkt 3, a tak że ma szyn

i urzą dzeń wcho dzą cych w skład środ ków
trwa łych w bu do wie – dro gą spi su ich licz -
by z na tu ry, wy ce ny tych liczb, po rów na nia
war to ści z da ny mi ksiąg ra chun ko wych
oraz wy ja śnie nia i roz li cze nia ewen tu al nych
róż nic;
 ak ty wów fi nan so wych zgro ma dzo -
nych na ra chun kach ban ko wych lub prze -
cho wy wa nych przez in ne jed nost ki, w tym
pa pie rów war to ścio wych w for mie zde ma -
te ria li zo wa nej, na leż no ści, w tym udzie lo -
nych po ży czek, z za strze że niem pkt 3, oraz
po wie rzo nych kon tra hen tom wła snych
skład ni ków ak ty wów – dro gą otrzy ma nia
od ban ków i uzy ska nia od kon tra hen tów
po twier dzeń pra wi dło wo ści wy ka za ne go
w księ gach ra chun ko wych jed nost ki sta nu
tych ak ty wów oraz wy ja śnie nia i roz li cze nia
ewen tu al nych róż nic;
 środ ków trwa łych, do któ rych do stęp
jest znacz nie utrud nio ny, grun tów oraz
praw za kwa li fi ko wa nych do nie ru cho mo -
ści, na leż no ści spor nych i wąt pli wych,
a w ban kach rów nież na leż no ści za gro żo -
nych, na leż no ści i zo bo wią zań wo bec osób
nie pro wa dzą cych ksiąg ra chun ko wych,
z ty tu łów pu blicz no praw nych, a tak że ak ty -
wów i pa sy wów nie wy mie nio nych w pkt 1
i 2 oraz wy mie nio nych w pkt 1 i 2, je że li
prze pro wa dze nie ich spi su z na tu ry lub
uzgod nie nie z przy czyn uza sad nio nych nie
by ło moż li we – dro gą po rów na nia da nych
ksiąg ra chun ko wych z od po wied ni mi do -
ku men ta mi i we ry fi ka cji war to ści tych
skład ni ków.

Do dat ko wo w tym sa mym ar ty ku le
w ust. 3 za pi sa no, że ter min i czę sto tli wość
in wen ta ry za cji okre ślo ne w ust. 1 (patrz 
po wy żej) uwa ża się za do trzy ma ne, je że li
in wen ta ry za cję:
 skład ni ków ak ty wów (z wy łą cze niem ak -
ty wów pie nięż nych, pa pie rów war to ścio -
wych, pro duk tów w to ku pro duk cji oraz
ma te ria łów, to wa rów i pro duk tów go to -
wych, okre ślo nych w art. 17 ust. 2 pkt 4)
roz po czę to nie wcze śniej niż 3 mie sią ce
przed koń cem ro ku ob ro to we go, a za koń -
czo no do 15 dnia na stęp ne go ro ku, usta le -
nie sta nu na stą pi ło zaś przez do pi sa nie lub
od pi sa nie od sta nu stwier dzo ne go dro gą
spi su z na tu ry lub po twier dze nia sal da –
przy cho dów i roz cho dów (zwięk szeń
i zmniej szeń), ja kie na stą pi ły mię dzy da tą
spi su lub po twier dze nia a dniem usta le nia
sta nu wy ni ka ją ce go z ksiąg ra chun ko wych,
przy czym stan wy ni ka ją cy z ksiąg ra chun -
ko wych nie mo że być usta lo ny po dniu 

bi lan so wym;
 za pa sów ma te ria łów, to wa rów, pro duk -
tów go to wych i pół pro duk tów znaj du ją -
cych się w strze żo nych skła do wi skach
i ob ję tych ewi den cją ilo ścio wo -war to ścio -
wą prze pro wa dzo no raz w cią gu 2 lat;
 nie ru cho mo ści za li czo nych do środ ków
trwa łych oraz in we sty cji, jak też znaj du ją -
cych się na te re nie strze żo nym in nych środ -
ków trwa łych oraz ma szyn i urzą dzeń
wcho dzą cych w skład środ ków trwa łych
w bu do wie prze pro wa dzo no raz w cią gu
4 lat;
 za pa sów to wa rów i ma te ria łów (opa ko -
wań) ob ję tych ewi den cją war to ścio wą
w punk tach ob ro tu de ta licz ne go jed nost ki
prze pro wa dzo no raz w ro ku;
 za pa sów drew na w jed nost kach pro wa -
dzą cych go spo dar kę le śną prze pro wa dzo -
no raz w ro ku.

Ust. 4 oma wia ne go ar ty ku łu mó wi
o tym, że in wen ta ry za cję, o któ rej mo wa
w ust. 1, prze pro wa dza się rów nież na dzień
za koń cze nia dzia łal no ści przez jed nost kę
oraz na dzień po prze dza ją cy po sta wie nie
jej w stan li kwi da cji lub ogło sze nia upa -
dło ści.

O tym na le ży pa mię tać!
Pa mię taj my, że za po praw ne i ter mi no -

we prze pro wa dze nie in wen ta ry za cji od -
po wie dzial ność po no si kie row nik na szej
jed nost ki. Czyn no ści in wen ta ry za cyj ne po -
win ny być tak zor ga ni zo wa ne, aby nor -
mal na dzia łal ność jed nost ki nie zo sta ła
prze rwa na. Zwy kle in ten sy fi ku ją się one
mię dzy 1 paź dzier ni ka a 15 stycz nia na stęp -
ne go ro ku. Do dat ko wo in wen ta ry zu jąc
skład ni ki ma jąt ku w jed no st ce me to dą spi -
su z na tu ry, na le ży pod dać go wy ryw ko wej
kon tro li przez prze wod ni czą ce go ko mi sji
in wen ta ry za cyj nej. 

Li te ra tu ra
[1] Usta wa o ra chun ko wo ści z dnia 19 wrze śnia 1994 r.
(DzU z 2019 r. poz. 351 ze zm).
[2] http://www.va de me cumk sie go we go.pl/ar ty kul_na -
rze dzio wa,1134,0,18924,ter mi ny -i -me to dy -prze pro wa -
dza nia -in wen ta ry za cji.html (do stęp 31.07.2020).
[3] https://pl.wi ki pe dia.org/wi ki/In wen ta ry za cja (do -
stęp 03.08.2020).
[4] https://po rad nik przed sie bior cy.pl/-in wen ta ry za cja -
-srod kow -trwa lych -spo so by -jej -prze pro wa dze nia (do -
stęp 31.07.2020).
[5] https://ofi cy nafk.pl/skb -46/po znaj -for my -i -me to dy -
-in wen ta ry za cyj ne -w -jed nost kach -bu dze to wych -16139.
html (do stęp 03.08.2020).
[6] www.in for.pl.
[7] www.go fin.pl.
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o le wi ce to ma ła miej sco wość po ło -
żo na w gmi nie Mie dzi cho wo, w po -
wie cie no wo to my skim, w za -

chod niej czę ści wo je wódz twa wiel ko pol -
skie go. Jest to re gion ty po wo rol ni czy i moc -
no za le sio ny. Przez Bo le wi ce prze bie ga
jed na z naj waż niej szych dróg kra jo -
wych – DK92, któ ra przed od da niem au to -
stra dy A2 na zy wa na by ła przez stra ża ków
dro gą śmier ci. W od le gło ści oko ło 4 km
od Bo le wic znaj du je się wę zeł A2.

Z ana li zy ma py za gro żeń gmi ny Mie dzi -
cho wo wi dać, że stra ża cy OSP mu szą po dej -
mo wać in ter wen cje naj czę ściej w przy -
pad ku po ża rów w la sach i na te re nach rol ni -
czych oraz zda rzeń w ko mu ni ka cji dro go wej.
W 2019 r. dru ho wie z OSP Bo le wi ce bra li
udział w 22 ak cjach ga śni czych oraz w 25 in -
ter wen cjach pod czas miej sco wych za gro -
żeń. Co ro ku są też kil ka krot nie dys po-
no wa ni do sie dzi by JRG No wy To myśl do za -
bez pie cze nia ob sza ru chro nio ne go.

Z hi sto rii jed nost ki
Jed nost ka OSP w Bo le wi cach ma bli -

sko 100-let nią hi sto rię. We dług do stęp nych
da nych zo sta ła za ło żo na w 1922 r. W 2002 r.
włą czo no ją do kra jo we go sys te mu ra tow ni -
czo -ga śni cze go. Jest jed ną z dwóch jed no -
stek OSP w gmi nie Mie dzi cho wo
funk cjo nu ją cych w KSRG oraz jed ną z dzie -
wię ciu w po wie cie no wo to my skim. Jej sie -
dzi ba to no wo cze sny i funk cjo nal ny obiekt,
któ ry prze szedł grun tow ny re mont i mo der -
ni za cję w 2007 r., a je go uro czy ste od da nie
do użyt ku na stą pi ło przy oka zji ob cho -
dów 85-le cia po wsta nia jed nost ki. Si łę OSP
sta no wi gro no 58 dru hów mo gą cych
uczest ni czyć w dzia ła niach ra tow ni czo -ga -
śni czych, sze ściu człon ków ho no ro wych
oraz mło dzie żo wa dru ży na po żar ni cza.

Sprzęt i wy po sa że nie
Wy po sa że nie jed nost ki to czte ry po jaz dy

po żar ni cze: Volks wa gen Trans por ter – SLKw,
sa mo chód ga śni czy mar ki IFA – GBA2,7/22,

sa mo chód ga śni czy Vo lvo 420 FM –
GCBM 15/18 oraz sa mo chód ra tow ni czo -ga -
śni czy Mer ce des 1530 Ate go – GBA-Rt3/28.
Ostat ni z wy mie nio nych zo stał za ku pio ny
w 2015 r. ze środ ków Unii Eu ro pej skiej oraz
gmi ny. 

Ze wzglę du na pa ra me try sprzę tu i moż li -
wo ści tech nicz ne po jaz dów za stęp GCBA-
Rt3/28 wszedł w skład eli tar nej gru py
po wia to we go plu to nu ra tow ni cze go, dys po -
no wa ne go w ra mach po mo cy są siedz kiej po -
za gra ni ce po wia tu. War to wspo mnieć, że
w skład wy po sa że nia jed nost ki OSP Bo le wi -
ce wcho dzi rów nież po jazd ga śni czy o po -
jem no ści 15 m3 zbior ni ka wod ne go,
naj więk szej w po wie cie no wo to my skim. Z te -
go wzglę du po jazd jest czę sto wy ko rzy sty wa -
ny do do star cza nia wo dy na miej sce po ża ru. 

OSP Bo le wi ce to jed nost ka o spe cja li za -
cji z za kre su ra tow nic twa tech nicz ne go i wy -
so ko ścio we go. Oprócz po jaz dów po żar-
ni czych dys po nu je no wo cze snym sprzę tem
nie zbęd nym do spraw ne go pro wa dze nia
dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych, ta kim jak
tor by me dycz ne R1, de fi bry la tor AED, apa ra -
ty po wietrz ne, sprzęt do ra tow nic twa tech -
nicz ne go i wy so ko ścio we go, agre ga ty
prą do twór cze, pom py szla mo we oraz pi ły
do be to nu, sta li i drew na.

No wy na by tek
W tro sce o bez pie czeń stwo w pra cy bo -

le wic cy stra ża cy otrzy ma li osiem no wo cze -
snych spe cja li stycz nych heł mów He ros Ti tan

fir my Ro sen bau er. Sprzęt ten prze ka za no
im 3 czerw ca, w obec no ści wój ta gmi ny Mie -
dzi cho wo dr. Sta ni sła wa Pie cho ty, pre ze sa
Gmin ne go Związ ku Ochot ni czych Stra ży Po -
żar nych w Mie dzi cho wie Zbi gnie wa Ose sa
oraz za rzą du i człon ków OSP Bo le wi ce. Za -
kup heł mów był moż li wy dzię ki wspar ciu fi -
nan so we mu Pol skich Sie ci Elek tro ener-
ge tycz nych, któ re są or ga ni za to rem pro gra -
mu gran to we go „WzMOCnij swo je oto cze -
nie”. 

– Heł my He ros Ti tan, któ re otrzy ma li śmy,
są bar dzo lek kie – wa żą za le d wie 1,3 kg. To no -
wo cze sny i in no wa cyj ny pro dukt, za pew nia ją -
cy bez pie czeń stwo i mak sy mal ny kom fort
pod czas pro wa dze nia dzia łań ra tow ni czych,
na wet w eks tre mal nych wa run kach. Speł nia -
ją wszyst kie naj waż niej sze obo wią zu ją ce nor -
my i stan dar dy – mó wi na czel nik OSP
Bo le wi ce Ma riusz Na pie ra ła. 

Pol skie Sie ci Elek tro ener ge tycz ne to ope -
ra tor sys te mu prze sy ło we go ener gii elek -
trycz nej w Pol sce. Spół ka jest wła sno ścią
Skar bu Pań stwa o szcze gól nym zna cze niu
dla pol skiej go spo dar ki. To wła śnie PSE dba -
ją o sta bil ne, bez piecz ne i zbi lan so wa ne do -
sta wy ener gii na te re nie ca łe go kra ju – tak,
aby w kra jo wym sys te mie elek tro ener ge -
tycz nym by ło jej ty le, ile w da nym mo men -
cie po trze ba.

Krzysz tof Pa trza ła jest ko men dan tem gmin -
nym Zwiàz ku OSP RP w Mie dzi cho wie i pre -

ze sem OSP Bo le wi ce
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Spraw ni i wy po sa ̋e ni
Blisko 100-letnia jednostka OSP w Bolewicach w Wielkopolsce działa prężnie

na swoim terenie. Ostatnio uzyskała dodatkowe wsparcie sprzętowe.

KRZYSZ TOF PA TRZA ŁA

B

Na zdję ciu stra ża cy z OSP w Bo le wi cach. Nie któ rzy są w no wych heł mach ku pio nych dzię ki wspar ciu
fi nan so we mu Pol skich Sie ci Elek tro ener ge tycz nych 



o my sło daw ca mi cy klu by li asp. sztab.
(obec nie w sta nie spo czyn ku) Da-
riusz Pa łasz, ów cze sny do wód ca JRG

w Świe bo dzi nie, oraz mł. kpt. Ra do sław 
Cie śla, za stęp ca do wód cy III zmia ny w JRG.
W 2019 r. w ma new rach go ścin nie w ro li po -
zo ran tów wy stą pi li człon ko wie Mło dzie żo -
wej Dru ży ny Po żar ni czej w To po ro wie.

Stra ża cy roz wi ja ją umie jęt no ści w za kre -
sie kpp nie ustan nie, jed nak or ga ni za to rzy
ma new rów, chcąc wzbo ga cić for mu łę prze -
ka zy wa nia wie dzy, wpro wa dza li przez la ta
ko lej ne po my sły i roz wią za nia. Kie row nic two
KP PSP w Świe bo dzi nie to do świad cze ni służ -
bą i uczest nic twem w trud nych ak cjach ra -
tow ni czych funk cjo na riu sze. Dzię ki te mu
przy kła da ją du żą wa gę do do sko na le nia
umie jęt no ści stra ża ków PSP i człon ków OSP,
co prze kła da się na or ga ni za cję nie stan dar -
do wych form do sko na le nia. Jed nym z roz -
wią zań by ło m.in. do łą cza nie do za dań stric te
me dycz nych ele men tów z każ dej dzie dzi ny
ra tow nic twa spe cja li stycz ne go. Roz jem ca mi,
któ rzy czu wa li nad pra wi dło wo ścią wy ko ny -
wa nych czyn no ści, by li stra ża cy-ra tow ni cy
z upraw nie nia mi in struk tor ski mi, przed sta -
wi cie le każ dej z dzie dzin ra tow ni czych oraz
do wód cy jed no stek, zmian i sek cji – oso by
z du żym do świad cze niem. Na le ży zwró cić
uwa gę na to, że dzię ki po sta wie i za an ga żo -
wa niu roz jem ców, osób oce nia ją cych da ne
za ło że nia, epi zo dy na bie ra ły re ali stycz ne go
cha rak te ru. Prze kła da ło się to na bar dzo 

du że za an ga żo wa nie ra tow ni ków, a co
za tym idzie – chęć na uki.. 

Or ga ni za cja ma new rów
Pią te ma new ry me dycz ne trwa ły dwa

dni. W pierw szym dniu od by ła się po wtór-
ka z pierw szej po mo cy przed me dycz nej
z wy bra nych przez or ga ni za to rów te ma tów.
Po łą czo no teo rię z prak ty ką. Każ dy uczest ni -
ków mógł za dać pro wa dzą cym nur tu ją ce go
py ta nia. Uczest ni cy prze ćwi czy li rów nież
pod sta wo we tech ni ki me dycz ne w ro tach
i w ze spo łach trzy oso bo wych, po nie waż
pod czas zda rzeń, do któ rych wy jeż dża ją,
wszyst ko za leż ne jest od ro dza ju za sta nej sy -
tu acji. Dru gie go dnia od sa me go ra na trwa -
ły ma new ry, któ re or ga ni za to rzy roz pla-
no wa li na sześć sta no wisk. Uczest ni cy po -
zna li je na od pra wie z or ga ni za to ra mi i roz -
jem ca mi.

Te go też dnia przed godz. 8.00 do KP PSP
w Świe bo dzi nie prze je cha li przed sta wi cie le
MDP w To po ro wie, któ rzy mie li peł nić ro le
po zo ran tów. Po cie płym przy wi ta niu przez
or ga ni za to rów wy da rze nia na stą pi ła część
po świę co na po zo ra cji. W cią gu nie speł -
na go dzi ny mło dzi adep ci po żar nic twa zo -
sta li ucha rak te ry zo wa ni do po szcze gól nych
sce nek. Uśmiech nie scho dził im z twa rzy,
by ło to bo wiem pierw sze te go ty pu za da nie,
w któ rym mo gli uczest ni czyć.

W ma new rach wzię ły udział trzy zmia ny
służ bo we JRG KP PSP w Świe bo dzi nie, człon -

ko wie OSP KSRG Nie ka rzyn, OSP KSRG Zbą -
szy nek, OSP KSRG Dą brów ka Wiel ko pol ska,
OSP KSRG Szcza niec, OSP KSRG Je mio łów,
OSP Pod ła Gó ra i OSP Rze czy ca. 

Każ dy z wy żej wy mie nio nych ze spo łów
miał za za da nie prze pro wa dzić ak cję ra tow -
ni czo -ga śni czą w sy tu acji przed sta wio nej we
wszyst kich przy go to wa nych scen kach.

Sce na riu sze zda rzeń
Pierw sza z nich, za ty tu ło wa na„Ka ja kiem

przez Atlan tyk”, do ty czy ła oso by znaj du ją cej
się pod lu strem wo dy w za to pio nym ka ja ku.
Po szko do wa ny za plą ta ny był w lin kę, któ ra
unie moż li wi ła mu uwol nie nie się. Ka jak za -
nu rzo ny był na głę bo ko ści, ok. 1,5 m, w ob -
rę bie ką pie li ska. Stra ża cy wy ko ny wa li to
za da nie pod czuj nym okiem sę dziów. Ewen -
tu al ne błę dy by ły ko ry go wa ne na bie żą co.
Ca łe za da nie by ło oma wia ne w obec no ści
ćwi czą cej jed nost ki po je go za koń cze niu. 

Dru ga scen ka, „Nie bez piecz ny wó zek wi -
dło wy”, zo sta ła ro ze gra na na te re nie jed nej
ze świe bo dziń skich firm, gdzie zna le zio no
męż czy znę przy gnie cio ne go wóz kiem wi -
dło wym. W wy ni ku wy pad ku zmiaż dże niu
ule gła le wa stro na cia ła, a w szcze gól no ści
koń czy ny. Do tej scen ki zo stał przy dzie lo -
ny 15-let ni To biasz Bie law ski, czło nek MDP
w To po ro wie, któ ry opo wia dał z prze ję -
ciem: – Po wy cią gnię ciu ma ne ki na, któ ry
na po cząt ku ze wzglę du na bez pie czeń stwo
peł nił ro lę po zo ran ta, po ło żo no mnie na ko cu
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DO RO TA GO MÓŁ KA Wie dza po ma ga ra to waç

Rok te mu w dniach 14-15 wrze śnia w Ko men dzie Po wia to wej PSP
w Świe bo dzi nie od by ły się pią te ma new ry me dycz ne pod ha słem

„Wie dzą ra tu ję ży cie” z udzia łem człon ków MDP w To po ro wie. 
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i od te go mo men tu za czę ła się mo ja ro la. Le -
ża łem i od po wia da łem na za da wa ne mi py ta -
nia: gdzie mnie bo li, co się sta ło. Na po cząt ku
zdzi wi łem się, bo ra tow ni cy py ta li mnie, co ja -
dłem, póź niej do wie dzia łem się od sę dzie go, że
to pra wi dło we py ta nie w wy wia dzie SAMPLE,
któ ry pro wa dzi się u po szko do wa ne go, w któ -
re go wte dy się wcie la łem. Za pa mię ta łem, że
za wsze trze ba być szcze rym w sto sun ku do ra -
tow ni ków, a oso by w tzw. szo ku po wy pad ko -
wym mo gą bie gać na wet z po ła ma ną no gą…
By ło to dla mnie nie sa mo wi te prze ży cie.

Trze ci epi zod, „Na ła do wa ny elek tryk”, do -
ty czył za gro że nia zwią za ne go z prą dem
elek trycz nym. Ze spo ły, któ re do jeż dża ły
do miej sca zda rze nia, do sta wa ły in for ma cję,
że w środ ku, w po miesz cze niu, w peł nym za -
dy mie niu znaj du je się oso ba po szko do wa -
na, u któ rej z po wo du po ra że nia prą dem
elek trycz nym do szło do za trzy ma nia ak cji
ser ca. W tej po zo ra cji uczest ni czył Ka mil,
czło nek MDP To po rów, któ re mu każ dy z ze -
spo łów po mógł w spo sób pra wi dło wy. Ka -
mil zo stał po in stru owa ny przez roz jem ców
oce nia ją cych po praw ność wy ko ny wa nych
za dań, w ja ki spo sób ma się za cho wy wać.
Przez ob ser wa cję wy ko ny wa nych czyn no ści
prze ko nał się, jak w ro cie na le ży wy ko ny wać
re su scy ta cję -krą że nio wo od de cho wą oraz
jak po stą pić pra wi dło wo, kie dy doj dzie
do ta kiej sy tu acji re al nie. 

Te ma tem w ko lej nej scen ce, „Na da chu”,
był wy pa dek ko mu ni ka cyj ny, w któ rym po -
szko do wa ny pie szy przy gnie cio ny zo stał
przez da chu ją cy po jazd. Czyn no ści wy ko ny -
wa ne przez stra ża ków da ły dru ho wi MDP 
Ka mi lo wi, od gry wa ją ce mu ro lę po zo ran ta,
no wą wie dzę. Opie ku no wie dru ży ny obie ca li
za po znać z nią mło dzież po po zo ra cjach,
w ra mach zbió rek szko le nio wych. Przez ob -
ser wa cję dzia łań uczest ni ków ma new rów
mło dzi lu dzie zro zu mie li, jak waż ne są kwe -
stie zwią za ne z bez pie czeń stwem w ru chu
dro go wym i jak przy dat ne umie jęt no ści
udzie la nia pierw szej po mo cy przed medy-
cz nej.

Pią ta scen ka, „Wi dok z gó ry”, zwią za na by -
ła z ra tow nic twem wy so ko ścio wym. Druh
Ka rol Dep tu ła, lat 15, wcie lił się w ro lę pra -
cow ni ka, któ ry spadł z rusz to wa nia i w wy -

ni ku upad ku za wisł na nim z prę tem sta lo -
wym wbi tym w klat kę pier sio wą. – W trak cie
te go ćwi cze nia po czu łem, jak to jest mieć za -
ło żo ny na szyi koł nierz or to pe dycz ny, to bar -
dzo nie wy god ne. Zo ba czy łem też, w ja ki
spo sób na le ży wy ko nać ba da nie ura zo we,
któ re ćwi czy li śmy na zbiór kach MDP – trwa ło
ono nie speł na 2 min. Wiem, że mu szę jesz cze
du żo ćwi czyć, że by dość do ta kiej per fek cji.
Pod czas dzia łań każ dej z dru żyn z za cie ka wie -
niem ob ser wo wa łem, co ro bią star si ko le dzy
stra ża cy, jed no cze śnie mo głem li czyć na roz -
wia nie mo ich wszyst kich wąt pli wo ści przez sę -
dziów, oce nia ją cych wy ko ny wa nie za dań.
Bar dzo du żo da ło mi uczest nic two w tych ma -
new rach. Po zo ru jąc, uda jąc oso bę po szko do -
wa ną, moż na się na praw dę wie le na uczyć.

Ostat ni za pla no wa ny epi zod, „Szyb ka 
ką piel”, to za da nie z za kre su ra tow nic twa
che micz ne go. W wy ni ku wy wró ce nia się
zbior ni ka prze cho wy wa na w nim ciecz che -
micz na ob la ła nie mal ca łą po wierzch nię 
cia ła rol ni ka. Po zdję ciu ubra nia na klat ce
pier sio wej wi dać by ło po draż nie nia skó ry
zbli żo ne do opa rzeń pierw sze go stop nia.
Zda rze nia o cha rak te rze che micz nym za -
wsze bu dzą dez orien ta cję i ko ja rzą się nam
z trud ny mi dzia ła nia mi spe cja li stycz nych
grup che micz nych. Mło dzież mo gła za ob -
ser wo wać, że stra ża cy – wy ko rzy stu jąc od -
po wied ni do te go ty pu zda rzeń strój
i od po wied ni sprzęt – przed do jaz dem gru -
py ra tow nic twa che micz no -eko lo gicz ne go
mo gą w pod sta wo wym za kre sie udzie lić
pierw szej po mo cy oso bie po szko do wa nej,
a przede wszyst kim wy do stać ją ze stre fy
ska że nia – każ da mi nu ta jest tu na wa gę 
zło ta. 

O po wyż szych za ło że niach ze spo ły
uczest ni czą ce w ma new rach wie dzia ły z ma -
pek, któ re otrzy ma ły na po ran nej od pra wie.
Mię dzy sta no wi ska mi or ga ni za to rzy ulo ko -
wa li jed nak „nie spo dzian kę” dla uczest ni ków.
Był to do dat ko wy punkt, gdzie stra ża ków za -
trzy my wa ła, ma cha jąc ner wo wo, ko bie ta
z rocz nym dziec kiem na rę kach. Jak się oka -
za ło po roz po zna niu, dziec ko za krztu si ło się.
Za ło że nie to mia ło na ce lu spraw dze nie re -
ak cji stra ża ków na nie ty po we zdarzenie,
z któ rym nie rzad ko mo gą się spo tkać w ży -

ciu za wo do wym. Za trzy mu jąc się w sy tu -
acji – wy da wa ło by się – re al ne go za gro że -
nia, za cho wa li się zgod nie z ra tow ni czym
ko dek sem etycz nym.

Pod su mo wa nie
Sło wa Ar thu ra C. Clar ke’a: Je dy nym spo so -

bem, by po znać, gdzie są gra ni ce na szych moż -
li wo ści, to prze kro czyć je, do ko nu jąc te go, co
nie moż li we są ide al nym pod su mo wa niem
ma new rów me dycz nych pod ha słem „Wie -
dzą ra tu ję ży cie.” Każ da oso ba bio rą ca udział
w tym wy da rze niu – czy to ja ko uczest nik,
czy jak w na szym przy pad ku ja ko po zo -
rant – po sze rzy ła swo ją wie dzę o bez cen ne
do świad cze nia, któ re z pew no ścią bę dzie
mo gła wy ko rzy stać w re al nych dzia ła niach.
Jak wie le zna czy ło wzię cie udzia łu w tym wy -
da rze niu dla człon ków MDP w To po ro wie,
mówią sło wa jed nej z mło dych adep tek wie -
dzy ra tow ni czej. – Ma new ry me dycz ne by ły
dla mnie bar dzo cen nym do świad cze niem.
Uwa żam, że ta kie za ję cia i szko le nia kształ tu ją
po glą dy na bez pie czeń stwo i ży cie dru gie go
czło wie ka – pod kre śla 16-let nia We ro ni ka Go -
mół ka. – Ja ko oso ba, któ ra do pie ro za czy -
na swo ją przy go dę ze stra żą po żar ną,
za zna jo mi łam się z pro ce du ra mi, któ re obo -
wią zu ją pod czas ak cji ra tow ni czych. Po nad to,
bio rąc czyn ny udział w ta kich za ję ciach, szyb -
ciej przy swo iłam wie dzę od star szych i bar dziej
do świad czo nych stra ża ków. Moi opie ku no wie,
do któ rych zo sta łam przy dzie lo na pod czas
ma new rów, by li na praw dę bar dzo pro fe sjo nal -
ni i jed no cze śnie po god ni, słu żąc do brą ra dą
nie tyl ko stra ża kom bio rą cym udział w ma -
new rach, ale rów nież mnie, po zo ran to wi. Gdy
cze goś nie ro zu mia łam, z uśmie chem tłu ma -
czy li mi wszyst ko. Mam na dzie ję, że to nie by ły
mo je ostat nie ma new ry. Cze kam na ko lej ne
edy cje, chcę uczyć się od naj lep szych, jak nieść
po moc lu dziom, któ rzy jej po trze bu ją.

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

Wielkopolskim zs. w Âwiebodzinie, 
jest równie˝ stra˝akiem-ratownikiem
i opiekunem MDP OSP w Toporowie
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Wie dza po ma ga ra to waç



a da jąc dzie je ochro ny prze ciw po ża ro wej, po szcze gól nych
for ma cji i jed no stek or ga ni za cyj nych, zaj mu je my się też
skraw kiem hi sto rii na szej oj czy zny. Mo że to być nie tyl ko

świet na przy go da in te lek tu al na, ale też wkład w roz wój wie dzy o na -
szym kra ju, a cza sem tyl ko (i aż) o na szej miej sco wo ści, na szych są -
sia dach itp. Hi sto rią war to się zaj mo wać, by unik nąć ta kiej sy tu acji,
o ja kiej mó wił Le szek Ma zan, w swej książ ce („Le gen da zło tej trąb -
ki”, Kra ków 1989): Kie dy to by ło – nikt nie pa mię ta. Jak to by ło – nikt
nie wie. 

Hi sto ria dzie je się co dzien nie
Młod si dru ho wie pa trzą na nas czę sto z nie do wie rza niem. Bo jak -

żeż to ci star si pa no wie, zgnę bie ni róż ny mi do le gli wo ścia mi, nie ma -
jąc wcze śniej ta kie go sprzę tu, ja kim oni na te raz dys po nu ją, mo gli
sku tecz nie dzia łać? My tak sa mo my śle li śmy o na szych po przed ni -
kach, a oni o tych, któ rzy po słu gi wa li się tyl ko si kaw ka mi, jesz cze
wcze śniej wia der ka mi. A prze cież w każ dym cza sie ro bi li śmy to sa -
mo, tyl ko nie gdyś bez praw nej do te go de le ga cji i bez po rząd nej
tech ni ki. Pa trz my więc wstecz z po ko rą, bo to, co no we, wpro wa dza li
sta rzy. Nie dłu go na si mło dzi dru ho wie bę dą już we te ra na mi służ by,
a ich na stęp cy krę cić bę dą z po dzi wem gło wa mi, jak moż na by ło ra -
to wać lu dzi przy ta kim ubó stwie tech nicz nym. Wie my, że nic nie po -
wstrzy ma po stę pu, a już na pew no nie ka ta kli zmów, któ re uka zu jąc
ko lej ne nie do stat ki wie dzy i wy po sa że nia w ra tow nic twie, sta ną się
si łą na pę do wą zmian.

To, czym dys po nu je my dzi siaj, za rów no w ob sza rze tech ni ki, roz -
wią zań or ga ni za cyj nych, jak i my śli tak tycz nej, wy ni ka z do świad -
czeń na szych za cnych po przed ni ków. My je ste śmy tyl ko i aż
kon ty nu ato ra mi wiel kiej idei słu że nia bliź nie mu, w myśl sta re go za -
wo ła nia: Bo gu na chwa łę, bliź nie mu na po ży tek! 

Na wa gę ba dań hi sto rycz nych po świę co nych po żar nic twu ogól -
nie i po szcze gól nym jed nost kom or ga ni za cyj nych wska zy wał Ta de -
usz Olej nik, mó wiąc o dzi siej szym bu do wa niu ochro ny
prze ciw po ża ro wej: Brak świa do mo ści hi sto rycz nej, po czu cia tra dy cji
i łącz no ści z prze szło ścią, z któ rej wy ra sta my, po zba wia nasz ruch spo -
łecz ny istot nej in spi ra cji ide owej i etycz nej [1].

Ba da nie do ku men tów
Wie dzę hi sto rycz ną bę dzie my czer pa li ze źró deł, czy li z te go

wszyst kie go, co jest śla dem ist nie nia i dzia ła nia ludz kie go. Po zo sta -

wi my na mo ment na bo ku źró dła ma te rial ne. Bę dzie my się in te re -
so wa li głów nie źró dła mi pi sa ny mi, a tak że spra wa mi prze cho wy wa -
ny mi w tra dy cji – i tyl ko po to, by uka zu jąc je ja ko cie ka wost ki,
po bu dzić do ich eks plo ra cji. Wśród ma te ria łów pi sa nych wy róż ni my
źró dła pier wot ne, czy li au ten tycz ne do ku men ty, i wtór ne, bę dą ce
opra co wa nia mi in nych au to rów. 

Po służ my się przy kła dem. Nie tak daw no pi sa łem książ kę o stra -
żach kut now skich. OSP po wsta ła tam w 1879 r., ale o tym, co dzia ło
się w pierw szych la tach jej ist nie nia, do wia du je my się nie z do ku -
men tów, któ re zo sta ły znisz czo ne w cza sie I woj ny świa to wej, ale
z prze ka zu, ja ki An to ni Tro czew ski, pre zes tej że stra ży, po zo sta wił
w 1921 r. [2]. In nych do ku men tów już nie ma. Za wie rza my au to ro -
wi, że do ło żył wszel kich sta rań, by przed sta wić stan naj bliż szy rze -
czy wi sto ści, gdyż zna my je go oso bo wość. 

Na ogół spraw ne po słu gi wa nie się źró dła mi wy ma ga do ko na nia
ich kry ty ki, czy li war to ścio wa nia. Spoj rzeć trze ba na czas po wsta nia
do ku men tu, oraz na to, kto jest au to rem, a kto od bior cą tre ści. Nie
bez zna cze nia po zo sta je tło spo łecz no -po li tycz ne i oko licz no ści po -
wsta wa nia do ku men tu. Po moc na tu bę dzie wie dza z dzie dzin po -
krew nych przed mio to wi ba dań, a tak że oso bi ste do świad cze nia
spo łecz ne i za wo do we. To wła śnie owa wie dza po zwa la na po sta -
wie nie py ta nia ba daw cze go, bez któ re go źró dło po zo sta je nie me,
na wet je że li po tra fi my je od czy tać [3].

Sta wia ne hi po te zy ba daw cze pod da wa ne są we ry fi ka cji za po -
mo cą od po wied nich me tod. Jed ną z nich sta no wi mo no gra fia, czy li
pra ca da ją ca zwy kle wy czer pu ją cy opis jed ne go wy bra ne go za gad -
nie nia, ana li zę źró deł oraz ich in ter pre ta cję. Usta la jąc fak ty, moż -
na opie rać się na bez po śred nich in for ma cjach za war tych w źró dłach,
czy li za sto so wać tok po stę po wa nia in duk cyj ne go, po le ga ją cy
na prze cho dze niu od prawd bar dziej ogól nych do szcze gó ło wych.
Cza sem, szcze gól nie gdy źró dła są nie kom plet ne, trze ba przejść
do po śred nie go usta la nia fak tów. Za sto so wa nie znaj dzie też me to -
da po rów naw cza, po zwa la ją ca na prze śle dze nie zmian za cho dzą -
cych w ob sza rze prze mian po li tycz nych i spo łecz nych.

Do brze jest na po trze by ba daw cze zre kon stru ować kra jo braz
cza su, któ rym się zaj mu je my. Zna leźć od po wiedź na py ta nie: dla -
cze go tu, a nie gdzie in dziej po sa do wio no okre ślo ne obiek ty (w tym
na sze straż ni ce, patrz np. szko ła w No wej Hu cie)? Dla cze go wy bra -
no ten, a nie in ny obiekt? Jak przed sta wia ła się de mo gra fia i kształ -
to wa ła się sta bil ność kadr w na szej ma łej lo kal nej, stra żac kiej,
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Zacznę od stwierdzenia, że historia jest zawsze prawdziwa,
błędna bywa jej interpretacja, która zawsze zależy od czegoś i od kogoś.
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spo łecz no ści? Jak roz wi ja ła się go spo dar ka na na szym ob sza rze, rzu -
tu ją ca prze cież na sto sun ki spo łecz ne i eko no micz ne? 

By wa, że do ob ra zu rze czy wi sto ści i cza su, któ re mu po świę ca my
swą uwa gę, do cho dzić trze ba bę dzie z mil cze nia źró deł (ar gu men -
tum ex si len to), co dzie je się wów czas, gdy w przy pad ku bra ku in for -
ma cji źró dło wych wy po wia da my ja kieś stwier dze nia do ty czą ce
fak tu w źró dle nie po świad czo ne go. Aby nie dojść do fał szy wych
wnio sków, w to ku ba dań waż ne jest stwier dze nie, czy okre ślo ny fakt
zo stał gdzieś już za re je stro wa ny, cho ciaż źró dła za gi nę ły [3]. By bli -
żej ob ja śnić te go ty pu do cho dze nie do praw dy, po służ my się przy -
kła dem z mo jej książ ki, po świę co nej tym ra zem OSP Ko ścian [4].
Sta wia jąc twier dze nie, że na te re nie mia sta ist nia ła tak że ko le jo wa
ZOSP, opie rać się bę dzie my tyl ko na in for ma cji o za wo dach po wia -
to wych, któ re od by ły się 5 lip ca 1936 r., kie dy to od no to wa no udział
obok OSP miej skiej tak że OSP ko le jo wej z Ko ścia na, przy czym obie
kla sy fi ko wa ne by ły w tej sa mej II gru pie (stra ży miej skich). I ni gdzie
wię cej nie ma śla dów funk cjo no wa nia owej stra ży. Być mo że by ło
to po kło sie dzia łań z po cząt ku stu le cia, gdy 9 lu te go 1908 r. na mo -
cy po sta no wie nia Kró lew skiej Dy rek cji Ko le jo wej po wo ła no na ko -
ściań skim dwor cu ko le jo wym od dział do po mo cy w ra zie
nie szczę śli we go wy pad ku, re kru tu ją cy się z ko ściań skich stra ża ków
ochot ni ków. Ale i w tym przy pad ku nie by ło śla dów ja kiej kol wiek
dzia łal no ści. W kon klu zji po wie my, że straż ta ka na te re nie mia sta
nie dzia ła ła, a za ist nia ła chwi lo wo z przy czyn nam nie zna nych.

Istot na bę dzie dla ba da czy ana li za ilo ścio wa. Wszel kie ba da nia
do ty czą ce go spo dar ki, sy tu acji mi li tar nej, de mo gra fii, funk cjo no wa -
nia or ga ni za cji po li tycz nych i spo łecz nych itp. do tej me to dy mu szą
się gnąć.

Przy kła do wo: o tym, jak pręż ny był ruch stra żac ki, być mo że po -
wie dzą nam licz by uczest ni ków za wo dów po żar ni czych. Np. cha rak -
te ry stycz ne mo gą być wy ni ki za wo dów od by wa ją cych się w 1917 r.
z oka zji 40-le cia stra ży ra dom skiej i pierw sze go zjaz du stra żac kie go
wo je wódz twa san do mier skie go, a war to zwró cić uwa gę na róż ni ce
w sta nach oso bo wych ze spo łów star tu ją cych. Oto War szaw ska Dru -
ży na Har cer ska (zwy cięz ca za wo dów) star to wa ła w skła dzie 14 dru -
hów, straż ze Ska ry sze wa (6. miej sce) wy sta wi ła aż 50 ćwi czą cych,
a Za wi chow ską Straż Ognio wą re pre zen to wa ło 8 osób, i to w tym
sa mym kon kur sie. Z cza sem ujed no li co no licz bę ćwi czą cych. Ot
i przy czy nek do ba dań nad kon dy cją stra ży po żar nych po szcze gól -
nych miej sco wo ści.

To tyl ko przy kła dy, bo prze cież przed mio tów ba dań, a za ra zem
hi po tez, ja kie po sta wi my, mo że być wie le – np. ilo ścio wy wpływ kon -
tro li sta nu bez pie czeń stwa po ża ro we go na licz bę i wiel kość po ża -
rów. Wpływ ilo ści i ja ko ści po sia da ne go wy po sa że nia na sku tecz ność
dzia łań in ter wen cyj nych. Licz ba dru żyn mło dzie żo wych a stan świa -
do mo ści spo łecz nej w za kre sie bez pie czeń stwa. Or kie stry i ich skła -
dy oso bo we a roz wój kul tu ry itp.

st. bryg. w st. sp. Piotr P. Bie lic ki jest człon kiem OSP w Ko Êcia nie

Przy pi sy
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Nie zna my dziś praw dzi we go, pa lą ce go,
pa ra li żu ją ce go sma ku gło du. Wciąż jed nak
w żyw no ści, przy sło wio wym chle bie, za war ta
jest pra ca tak wie lu lu dzi. Tak że dziś jest więc
nam po trzeb na świa do mość po win no ści dzię -
ko wa nia Bo gu i lu dziom za dar je dze nia. Na -
wet je śli nie zna my uczu cia gło du, to trze ba

i dziś mó wić o tym, że na sze ser ca win ne być go to we dzie lić się tym, co
ma my. Dzie lić się wy ni ka mi swo jej pra cy i za po bie gli wo ści, ze świa do -
mo ścią, że jest to osta tecz nie dzie le nie się Bo żym da rem. Nie ma bo wiem
w na szym ży ciu w isto cie ni cze go, co nie by ło by naj pierw Je go da rem,
a do pie ro po tem efek tem na szej mą dro ści i pra cy.

Z te go wła śnie po wo du w pol skiej tra dy cji łą czy ły się ze so bą dzięk -
czy nie nie za plo ny z proś bą o uro dzaj w na stęp nym ro ku. Za sad ni czym
punk tem te go po łą cze nia są ob cho dzo ne 8 wrze śnia Na ro dzi ny Naj święt -
szej Ma ryi Pan ny. W Pol sce świę to to wciąż ma tak że na zwę Mat ki Bo żej
Siew nej. Był bo wiem od daw na zwy czaj, że do pie ro po tym świę cie
i uprząt nię ciu pól za bie ra no się do or ki oraz sie wu. Lu dzie chcie li, aby rzu -
co ne w zie mię ziar no wcze śniej po bło go sła wi ła Bo ża Ro dzi ciel ka. Do ziar -
na te go mie sza no ziar no wy łu ska ne z kło sów, któ re wraz z kwia ta mi
i zio ła mi po świę ca ne by ły w uro czy stość Wnie bo wzię cia Mat ki Bo żej,
w in ten cji do bre go uro dza ju. 

Dzię ku jąc Bo gu i Ma ryi za zbio ry, nie mo że my za po mi nać o sło wach
św. Paw ła, któ ry wzy wa do te go, aby za wsze za wszyst ko, bez wy jąt ku,
dzię ko wać Bo gu. Nie za wsze umie my się z ty m ape lem apo sto ła po go -
dzić. Trud no nam uznać, że ma my dzię ko wać za cier pie nie, smu tek, cho -
ro bę, po ja wie nie się ko ro na wi ru sa. Tym cza sem mu si my pa mię tać, że
wszyst kie złe wy da rze nia są rów nież czę ścią ludz kie go ży cia. Po przez
grzech pier wo rod ny zo sta ła na świat wpro wa dzo na śmierć, a wraz z nią
cier pie nie. Waż ne jest jed nak, aby i w ta kich chwi lach nie po pa dać w bez -
na dzie ję i fru stra cję, ale za cho wać prze ko na nie o tym, że Bóg na wet
z wiel kie go zła mo że wy pro wa dzić do bro. 

Ra do sne świę to wa nie na ro dzin Ma ryi przy wo łu je nam na myśl rów -
nież ty le pięk nych chwil z ży cia ro dzin, któ re cie szą się wraz z przy ja ciół -
mi z na ro dzin dziec ka. Wszy scy ro dzi ce, kie dy uro dzi im się dziec ko,
uwa ża ją, że jest ono nie po rów ny wal ne z żad nym in nym i naj wspa nial -
sze. Tak sa mo pew nie my śle li św. Jo achim i św. An na, kie dy uro dzi ła się
Ma ry ja – i z pew no ścią mie li ra cję. Jej na ro dzi ny przy bli ży ły prze cież czas
na dej ścia Me sja sza. War to też w tych dniach na no wo uświa do mić so bie,
że każ de dziec ko jest ta jem ni cą Bo ga, któ re przy cho dzi na świat ze szcze -
gól nym za da niem od Stwór cy. 

Dzi siej sze świę to ka że nam z wdzięcz no ścią i głę bo kim sza cun kiem
trak to wać po czę cie i na ro dze nie każ dej isto ty ludz kiej, któ rej Bóg przez
ro dzi ców dał cia ło i w któ rą wlał nie śmier tel ną i nie po wta rzal ną du szę,
stwo rzo ną bez po śred nio przez Nie go w chwi li po czę cia. Ota czaj my też
we wrze śniu na szą mo dli tew ną pa mię cią uczniów, na uczy cie li i ro dzi ców,
któ rzy w nie ła twych wa run kach roz po czy na ją no wy rok za jęć szkol nych.
Nie za po mi naj my też o tych na szych przod kach, któ rzy pa mięt ne go
wrze śnia 1939 r. pod ję li nie rów ną wal kę z hi tle row skim na jeźdź cą.

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

Czy potrafimy
dziękować?

 SŁUŻBA I WIARA
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 Ba da nie an kie to we prze pro wa dzo ne wśród ame ry kań skich
stra ża ków. Bez pie czeń stwo w prak ty ce, użyt ko wa nie sprzę tu
ochro ny in dy wi du al nej, ura zy (A pi lot su rvey of So uthe astern fi -
re fi gh ters: Sa fe ty prac ti ces, use of pro tec ti ve ge ar, and in ju ry),
Ste ven A. Kahn, Clint Le onard, Young Gun Lee, Rick Bo atw ri ght,
Tom Flamm, Ja son Wo ods, Burns 46, 2020

Sta ty sty ki wy pad ków, któ rym ule ga ją pod czas służ by stra ża cy
w Sta nach Zjed no czo nych, mi mo nie znacz ne go spad ku w ostat nich
la tach wciąż są wy so kie. W 2016 r. zgi nę ło na służ bie po nad 60 stra -
ża ków, a oko ło 30 tys. zo sta ło ran nych. Dzię ki sto so wa niu no wo cze -
snej odzie ży ter mo chron nej i sprzę tu ochro ny dróg od de cho wych
zma la ło ry zy ko po wsta nia ura zów ter micz nych oraz zwią za nych z za -
tru ciem wziew nym. 

Aby jed nak sprzęt ochro ny in dy wi du al nej speł niał swo je funk cje,
mu si być użyt ko wa ny zgod nie z prze zna cze niem. Ce lem ba da nia
przed sta wio ne go w ma te ria le jest spraw dze nie spo so bu użyt ko wa -
nia sprzę tu i zwią za nych z tym ob ra żeń u stra ża ków. Au to rzy za sto -
so wa li me to dę an kie to wą – for mu larz za wie rał py ta nia do ty czą ce
da nych de mo gra ficz nych, użyt ko wa nia sprzę tu i prak tyk zwią za nych
z je go kon ser wa cją. 

Do udzia łu w ba da niach za pro szo no stra ża ków, któ rzy by li ofia -
ra mi wy pad ków. Ich za da nie po le ga ło m.in. na opi sa niu za kre su ob -
ra żeń, spo so bu le cze nia i po wro tu do zdro wia. Ana li zu jąc wy ni ki,
au to rzy stwier dzi li, że więk szość re spon den tów (70%) zgło si ła no -
sze nie sprzę tu w nie peł nej kon fi gu ra cji. 81% stra ża ków uży wa ją cych
ubrań ochron nych w nie peł nym ze sta wie niu ule gło już wcze śniej
wy pad kom na służ bie. U wszyst kich re spon den tów naj czę ściej po -
mi ja ny mi po zy cja mi w ekwi pun ku by ły: przy łbi ca (58%), rę ka wicz ki
(22%) i na usz ni ki (22%). 

39% osób nie prak ty ko wa ło re gu lar nej kon ser wa cji sprzę tu, co
sprzy ja ło częst szym po pa rze niom, 46% uży wa ło sprzę tu w nie wła -
ści wym roz mia rze. Po waż ne opa rze nia zgło si ło 41% re spon den tów.
Śred ni roz miar opa rze nia wy no sił 7% cał ko wi tej po wierzch ni cia -
ła, 11% in for mo wa ło o sa mo dziel nym le cze niu opa rzeń po wy pad -
ku, 63,5% z nich kon ty nu owa ło pra cę po mi mo do zna nia opa-
rzeń II i III stop nia. Tyl ko 17% by ło le czo nych w spe cja li stycz nym cen -
trum le cze nia opa rzeń. 

Na le ży za uwa żyć, że znacz na część wy ni ków prze pro wa dzo ne -
go ba da nia an kie to we go od zwier cie dla za pew ne pol skie wa run ki.
War to wspo mnieć że ele men ty, któ re tak bar dzo wpły wa ją na bez -
pie czeń stwo stra ża ków, nie są wca le zwią za ne z fi nan so wa niem
służb, ale – jak wska zu ją wy ni ki an kie ty – sta no wią ele men tar ne błę -
dy w użyt ko wa niu sprzę tu i wią żą się z nie prze strze ga niem pod sta -
wo wych za sad bez pie czeń stwa i hi gie ny służ by.

 Edu ka cyj ny wpływ stra ża ków na mło dzież uży wa ją cą ognia
w spo sób pro wa dzą cy do po wsta nia po ża ru (The ef fect of fi re fi -
gh ter -de li ve red fi re sa fe ty edu ca tion on young pe ople who mi su -
se fi re), Ka ma rah Po oley, Fi re Sa fe ty Jo ur nal, 115, 2020 

Nie wła ści we uży wa nie ognia przez mło dzież pro wa dzą ce do po -
wsta nia po ża ru to wie lo aspek to we, zło żo ne i nie bez piecz ne zja wi -

PRZEGLĄD PRASY
ZAGRANICZNEJ

sko, trud ne do prze wi dze nia i wy kry cia. Zmniej sze nie ry zy ka je go
wy stą pie nia za le ży w du żym stop niu od pro gra mów pre wen cyj nych
pro wa dzo nych przez straż po żar ną lub we współ pra cy z nią. 

Jed nym z nich jest pro gram Youth Ju sti ce (Spra wie dli wość Mło -
dych) re ali zo wa ny w No wej Po łu dnio wej Wa lii (Au stra lia) przez Ju -
ve ni le Ju sti ce New So uth Wa les oraz Fi re and Re scue New So uth
Wa les w śro do wi sku mło dych lu dzi, któ rzy po peł nia li prze stęp stwa
o cha rak te rze po ża ro wym. Au to rzy oma wia ne go ar ty ku łu pró bu ją
do ko nać oce ny te go pro gra mu oraz okre ślić, czy pro wa dzo na przez
stra ża ków edu ka cja w za kre sie bez pie czeń stwa po ża ro we go zmniej -
sza ry zy ko nie wła ści we go ob cho dze nia się z ogniem. Prze pro wa -
dzo no ana li zę ilo ścio wą 10 lat dzia ła nia pro gra mu i wy stę po wa nia
re cy dy wy wśród uczest ni ków. 

Oka za ło się, że edu ka cja prze ciw po ża ro wa pro wa dzo na przez
stra ża ków w ra mach pro gra mu Youth Ju sti ce przy czy ni ła się do
ogól ne go zmniej sze nia po wta rzal no ści ne ga tyw nych za cho wań,
jed no cze śnie pod su wa jąc cen ne roz wią za nia od no szą ce się do od -
po wied niej i wła ści wie ukie run ko wa nej edu ka cji w za kre sie bez pie -
czeń stwa po ża ro we go. Bez wąt pie nia wy ni ki uzy ska ne w ba da niach
da ją na dzie ję na zmniej sze nie ska li nie wła ści we go ob cho dze nia się
z ogniem wśród mło dych lu dzi.

 Ga sze nie ka pią ce go pło mie nia fa lą aku stycz ną (Extin gu -
ishing the drip ping fla me by aco ustic wa ve), Ca iyi Xiong, Yan hui
Liu, Cang su Xu, Xi ny an Hu ang, Fi re Sa fe ty Jo ur nal

Ka pa nie to pią cych się pa liw sta łych jest sze ro ko ob ser wo wa nym
zja wi skiem w po ża rach róż ne go ro dza ju prze wo dów i ele wa cji.
Sprzy ja ono roz prze strze nia niu się ognia i zwięk sza za gro że nie po -
ża ro we. W ana li zo wa nej pu bli ka cji na ukow cy zba da li za sto so wa nie
fa li aku stycz nej do ga sze nia po ru sza ją ce go się, ka pią ce go pło mie -
nia. Ka pią cy pło mień o ma sie 6,2 mg i śred ni cy 2,6 mm uzy ska no
z pło ną cej ru ry po li ety le no wej, uwzględ nia jąc dwie wy so ko ści spad -
ku: 0,3 m i 0,7 m przy pręd ko ści ka pa nia oko ło 2 i 3 m/s. Zróż ni co -
wa no tak że źró dła dźwię ku i ci śnie nie aku stycz ne – od 80 do 114 dB
oraz czę sto tli wo ści – od 90 do 110 Hz. 

Uzy ska ne w ten spo sób wy ni ki po ka za ły, że sku tecz ność ga sze -
nia pło mie nia przez za sto so wa nie fa li aku stycz nej ma le je wraz ze
wzro stem pręd ko ści ka pa nia, za tem fa la aku stycz na jest sku tecz niej -
sza pod czas ga sze nia ka pią ce go pło mie nia na wcze snym eta pie. 
Kry te rium „zdmuch nię cia pło mie nia” (eks tynk cji) sfor mu ło wa no,
opie ra jąc się na licz bie Dam koh le ra, dzię ki cze mu moż li we by ło opi -
sa nie pod sta wo we go me cha ni zmu dzia ła nia fa li aku stycz nej. 

W szcze gó ło wych ba da niach opi sa nych na ła mach przed sta wio -
ne go ar ty ku łu za war to istot ne in for ma cje na te mat od dzia ły wa nia
aku stycz ne go na po ru sza ją cy się, ka pią cy pło mień, co sta no wi waż -
ny krok w kie run ku mi ni ma li zo wa nia zwią za ne go z nim za gro że nia
po ża ro we go.

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

w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi
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STRAŻ NA ZNACZKACH

Humanitarna danina

#WspólnieBezpieczni – to cykl rozmów ze
specjalistami o bezpieczeństwie, które
przygotowała Komenda Główna Policji.
Można ich słuchać na policyjnym profilu
strony podcastowej www.anchor.fm/policja.
Audycje są też dostępne na platformach
Spotify i iTunes – można je subskrybować.
Fragmenty rozmów są również
zamieszczane na policyjnym kanale
na YouTube, na którym są publikowane
w formacie video. 

W pierwszym odcinku zatytułowanym
„#WspólnieBezpieczni w cyberprzestrzeni” gościli Zuzanna Polak
z NASK oraz policjanci z Biura do Walki z Cyberprzestępczością
KGP. Eksperci opowiadali o tym, z jakimi cyberzagrożeniami
możemy się spotkać w wakacje i jak im zapobiegać. 

Do drugiej audycji zatytułowanej „#WspólnieBezpieczni bez
dopalaczy” zaproszeni zostali dr Tomasz Białas z Głównego
Inspektoratu Sanitarnego oraz toksykolog, lek. med. Eryk

Strażak jednoznacznie kojarzy się wszystkim
z silnym, dzielnym obrońcą ludzi i mienia
przed niszczącą siłą ognia. Jednak na miano
bohaterów zasługują również funkcjonariusze PSP,
których pracy na pierwszy rzut oka nie widać.
Za kulisami, wśród monitorów i telefonów dzień
i noc trwają na posterunku cisi ratownicy – ich głos
usłyszymy, jeśli zadzwonimy w potrzebie
na numer 998. Dyżurni stanowisk kierowania

muszą niejednokrotnie ratować ludzkie życie przez telefon, np. instruując, jak
udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu, podejmują też trudne decyzje,
jakie siły i środki skierować na miejsce zdarzenia. 

Podobną pracę wykonują operatorzy numeru 112 w centrach
powiadamiania ratunkowego. O ich codzienności i wyzwaniach, które niesie,
napisał swoją książkę Roman Klasa. Autor pracował przez 6 lat w CPR w Gdańsku,
więc zna blaski i cienie tego zawodu od podszewki. Opisuje najciekawsze
przypadki zgłoszeń, realia pracy „ludzi, którzy nie są zauważani, mimo że
każdego dnia biorą na siebie odpowiedzialność za ludzkie życie i zdrowie”.

Z pewnością lektura książki będzie interesująca, zarówno dla dyżurnych
stanowisk kierowania PSP, strażaków zajmujących się na co dzień innymi
zadaniami, jak i osób nieznających bliżej pracy w CPR czy PSP. Ukazanie się tego
reportażu to szansa na to, że społeczeństwo dostrzeże ofiarną i niezwykle trudną
pracę ludzi, którzy stoją na pierwszej linii, gdy przerażony świadek zdarzenia lub
sam poszkodowany dzwoni po pomoc.

AS

Roman Klasa, Operator 112. Relacja z centrum ratowania życia,
Wydawnictwo MOVA, Białystok 2020.

1 listopada 2004 r. poczta Republiki Słowenii
wydała serię 4 znaczków dopłaty, stosowanych
w czasie tzw. „Tygodnia Solidarności Czerwonego
Krzyża”. Obowiązkowo wykupione przez klientów
były doklejane do wszelkich przesyłek pocztowych
oraz biletów kolejowych i autobusowych. Zebrane
fundusze przeznaczone zostały na pomoc
materialną dla ofiar powodzi, katastrof, lawin,
pożarów i innych klęsk żywiołowych.

Maciej Sawoni

Podcasty o bezpieczeństwie 

Matuszkiewicz, którzy wyjaśnili m. in., czym są produkty
zawierające substancje psychoaktywne i czym może się zakończyć
ich zażycie. 

Zachęcamy do śledzenia kanału i słuchania ciekawych rozmów
z policyjnymi specjalistami.

AK

 WARTO
PRZECZYTAĆ

Zakulisowi bohaterowie



WRZESIEŃ 2020 /54

opr. MarS

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. Rzemieślnik wyrabiający skórzane uzdy, uprzęże i siodła 
2. Wielki pożar 
3. Punkt obserwacyjny straży ogniowej 
4. Strażak w rocie podający prąd wody 
5. Ubezpieczeniowe lub dawniej związek 
6. Ciąg kominowy, a potocznie przeciąg 
7. Strop z desek na drewnianych belkach 
8. Zabezpiecza ubezpieczyciela przed stratą 
9. Alfred Grohman załatwił tę funkcję łódzkim strażakom 
10. Dawniej bosak 
11. Dawniej rozdzielacz 
12. Znany lwowski strażak-patriota, spokrewniony z poetą 
13. Strażak z toporkiem rąbiący dachy, futryny, ramy okienne itp. 
14. W komplecie ze skrzynią wodną 
15. Konstrukcja w lesie służąca wykrywaniu symptomów pożaru 
16. Sierżant w policji, pierwszy w rocie w straży 
17. Związek, protoplasta zawodowej straży pożarnej 
18. Złożony 25 stycznia 1918 r. w sprawie pożarnictwa krajowego 
19. Stanowisko obronne lub kryptonim okólnikowy 

Pionowo
1. Związek przekształcony w Wielkopolski Związek Straży Pożarnych 
2. Ogień, ziemia, powietrze, woda 
3. Przestarzałe wężowa linia główna 
4. Skórzana lub parciana uzda bez wędzidła 
5. Zastąpiony przez auto 
6. „Alarm” pożarоwy na nocnym niebie 
7. Łup pożaru, wydać kogoś lub coś na...
8. Wybitny pożarnik, patron CNBOP-PIB
9. Źródło ognia
10. Dawniej punkt lub temperatura zapłonu
11. Na głowie przedwojennego strażaka, zesztywniała w II RP
12. ... ogniowy – zbiór przepisów ppoż. 
13. Brat strażaka w dymie i ogniu
14. Pomieszczenie bez okna, rzadziej pokój 
15. Okrzyk trwogi lub na złodzieju czapka... 
16. Stawia go pocztowiec, górnik lub strażak 
17. Lejce to kierownica, drążek kierowniczy to... 
18. ... wodny, tworzony przez gaszących pożar wiadrami
19. Ćwiсzеniа formacji strаżaсkich
20. Na dachu strażnicy lub przy kranie
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Dro dzy Czy tel ni cy!
Nu mer sierp nio wy te go rocz ne go Prze glà du Po ̋ar ni cze go po trak to wa li Êmy wy jàt ko wo, od -

da jàc je go ła my w ca ło Êci na szym przod kom i ich dzia ła niom – w stu le cie Bi twy War szaw skiej.
Tym sa mym bie ̋à ce wy da rze nia mu sia ły po cze kaç. Co si´ jed nak od wle cze, to nie ucie -
cze – w nu me rze wrze Ênio wym nad ra bia my za le gło Êci, bo co praw da nie ty le, co w 1920 r.,
ale w koƒ cu czerw ca, w lip cu i w sierp niu w 2020 r. dzia ło si´ te˝ spo ro.
Za czy na my jed nak od in for ma cji do ty czà cych na szej naj bli˝ szej przy szło Êci. Ko men dant

głów ny PSP An drzej Bart ko wiak udzie lił PP wy wia du, opo wia da jàc o wie lu spra wach – od de -
cy zji o wy sła niu pol skich stra ̋a ków do Bej ru tu, przez zmia ny na sze go wi ze run ku mun du ro we -
go i spra wie dli wie za ch´ ca jà cy do lep szej słu˝ by no wy do da tek pie ni´˝ ny, po przy szło rocz ne
ob cho dy rocz ni co we. Za gad nieƒ jest wi´ cej, in for ma cji mnó stwo, a ja kich – prze czy taj cie sa -
mi. 
To nie ko niec wia do mo Êci od na szych naj wy˝ szych władz. Za st´p ca ko men dan ta głów ne -

go PSP nad bryg. Adam Ko niecz ny na pi sał ar ty kuł, z któ re go do wie my si´, ja kà ran g´ uzy ska
nasz po czci wy, spraw dzo ny wie lo krot nie w bo ju kra jo wy sys tem ra tow ni czo -ga Êni czy. B´ dzie
Kra jo wym Sys te mem Ra tow ni czym. I znów – za ch´ ca my do lek tu ry, bo ar ty kuł jest nie tyl ko
o KSRG, a war to wie dzieç, co si´ Êwi´ ci na ni wie praw nej. 
Tych, któ rzy chcie li by do wie dzieç si´ wi´ cej o mi sji na szych stra ̋a ków w Bej ru cie, pro si my

o cier pli woÊç – szy ku je my ude rze nio wà por cj´ wie dzy na paê dzier ni ko wy nu mer PP. Tym cza -
sem pro po nu je my po czy taç o in nych zda rze niach, bo jak zwy kle du ̋o pi sze my o za po bie ga -
niu zda rze niom nie bez piecz nym i ich zwal cza niu. 
Na po czàt ku la ta mie li Êmy w Pol sce po wódê, cz´ Êcio wo na wet zbior ni ko wà. Nad ra bia my

in for ma cje o tym, za rów no w po sta ci ka len da rium zda rzeƒ, jak i ar ty ku łu Alek san dry Ra dlak,
któ ra jej skut ki wi dzia ła do słow nie z wła sne go po dwór ka. 
Ar ty ku łem de biu tu jà ce go na na szych ła mach Kry stia na Ko ta ra dzi my, jak si´ za cho wy waç

ra tow ni czo w obec no Êci bar dzo sil nych elek tro ma gne sów. To, co przy tra fi ło si´ pew ne mu stra -
˝a ko wi nie miec kie mu, mo ̋e spo tkaç ka˝ de go, wi´c war to wie dzieç, czym gro zi urzà dze nie ery
tech nik ko smicz nych, czy li ska ner do wy ko ny wa nia re zo nan su ma gne tycz ne go. 
Nor bert Tu Ênio za ch´ ca jak zwy kle do u˝y wa nia mgły wod nej, tym ra zem rów nie˝ do ga -

sze nia po jaz dów szy no wych. Nie spo sób si´ z nim nie zgo dziç – wo da to je den z naj do sko nal -
szych Êrod ków ga Êni czych. Dla cze go? Ano, jak w sta rym dow ci pie: dla cze go ta nie wi no jest
do bre? – bo jest do bre i ta nie, z tym, ˝e z wo dà tak jest na praw d´. 
A na ko niec od kry wa my Ame ry k´. Co praw da od kry to jà dla Eu ro py po nad 500 lat te mu,

a uczy nił to czło wiek uzbro jo ny w jaj ko, ale my to ro bi my po now nie na ni wie ochro ny prze -
ciw po ̋a ro wej. Nie za ch´ ci ły nas do te go ani efek ciar skie sa mo cho dy, ani bo ha ter skie czy ny
ame ry kaƒ skich stra ̋a ków, któ rych zrzu ca si´ na spa do chro nach pro sto do le Êne go po ̋a ru,
ani naj wi´k szy na Êwie cie sa mo lot ga Êni czy. Nas po cià ga w USA co in ne go. Otó˝ w mie Êcie
Pla no w Tek sa sie pra wie ˝e nie ma po ̋a rów, a w szcze gól no Êci nie ma w nich ofiar w lu -
dziach. Jak to si´ sta ło? Sa mi chcie li by Êmy wie dzieç. Od po wiedê nie jest pro sta i jed no znacz -
na, bo do ta kie go sta nu do pro wa dzi ło sze reg ró˝ nych dzia łaƒ, na po czàt ku i na koƒ cu
któ rych wi daç ubez pie cze nia od ognia, a mi´ dzy ni mi mnó stwo stra ̋ac kich tre nin gów, za po -
bie ga nia po ̋a rom i g´ stwi n´ sta łych urzà dzeƒ ga Êni czych try ska czo wych (na wet w miesz ka -
niach). Sta ra my si´ wi´c, na ile po zwa la jà ła my cza so pi sma, przed sta wiç ame ry kaƒ skà
ochro n´ prze ciw po ̋a ro wà w jej zło ̋o no Êci i pro sto cie za ra zem. I uwa ga – do pie ro za czy na -
my, na ra zie trze ma ar ty ku ła mi. Cykl ten b´ dzie trwał przez kil ka nu me rów PP, spo dzie wa my
si´ przy tym ró˝ nych kon tro wer sji, a ˝y czy li by Êmy so bie dys ku sji. Sa mi je ste Êmy w szo ku po -
znaw czym. Ni by wia do mo, ˝e dzia ła w USA or ga ni za cja zna na u nas pod skró tem NFPA.
Oka zu je si´ jed nak, ˝e nie jest je dy na, ˝e gdy by chcieç wy li czyç wszyst kie te skró ty, le d wie wy -
star czy ło by pal ców obu ràk, przy czym wszyst kie sà wa˝ ne, a cza sa mi kon ku ren cyj ne... 
Za pra sza my do lek tu ry!

Pa weł Ro cha la



Komendant główny PSP nadbryg.
Andrzej Bartkowiak 22 lipca

w siedzibie Komendy Głównej PSP

podpisał porozumienie z ministrem
cyfryzacji Markiem Zagórskim. Dokument
ten reguluje warunki współpracy

w zakresie
umożliwienia
Państwowej
Straży Pożarnej
publikacji treści
na portalu RP
dostępnym
pod adresem
www.gov.pl.
Dzięki temu
serwisowi
obywatele mają
dostęp
do całego
spektrum usług

świadczonych przez administrację
publiczną i inne podmioty realizujące
zadania publiczne w Polsce. Porozumienie
umożliwi ujednolicenie formy i treści
publikowanych przez komendy PSP
wszystkich szczebli.

– Dzięki podpisanemu porozumieniu
treści dotyczące bardzo ważnego obszaru
funkcjonowania państwa, jakim jest
działalność Państwowej Straży Pożarnej,
trafią do głównego kanału komunikacji
między obywatelami a administracją
publiczną. Ta komunikacja odbywać się
będzie na portalu Gov.pl – powiedział
minister Zagórski.

Tomasz Banaczkowski / Gabinet
Komendanta Głównego

W siedzibie centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego 17 lipca zawarto porozumienie między Komendą

Główną PSP i KRUS.
Przedmiotem dokumentu jest współpraca między stronami

dotycząca propagowania działań w obszarze szeroko rozumianego
bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, skierowanych do rolników oraz mieszkańców wsi
i obszarów wiejskich.

Współpraca pomiędzy stronami odbywać się będzie na szczeblach:
centralnym – pomiędzy Komendą Główną PSP a Centralą KRUS oraz
lokalnym – po uzgodnieniu z właściwymi terytorialnie komendami
wojewódzkimi i powiatowymi (miejskimi) PSP a oddziałami KRUS.

Z ramienia KRUS porozumienie podpisała prezes Kasy dr
Aleksandra Hadzik, a w imieniu KG PSP komendant główny PSP
nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

KRUS

CzeÊç jego pami´ci

B ryg. mgr inż. Eligiusz Starzyński był wieloletnim
nauczycielem akademickim, starszym wykładowcą

w Zakładzie Badania Przyczyn Pożarów, Katedry Podstaw
Procesów Spalania, Wybuchu i Gaszenia SGSP. Od 1982 r.
pracował w Zakładzie Badania Przyczyn Pożarów. Prowadził
zajęcia dydaktyczne z przedmiotów analizy popożarowe,
metodyka badania przyczyn pożarów oraz z uwagi na wyższe

wykształcenie zajęcia
dotyczące elektryki
w Zakładzie Elektroenergetyki.
Był promotorem wielu prac
magisterskich i inżynierskich.
Uczestniczył aktywnie
w projektach badawczo-
rozwojowych.

Od wielu lat wydawał
opinie popożarowe
na podstawie postanowień
sądów, prokuratur i policji oraz

na zlecenia urzędów państwowych i podmiotów
gospodarczych. Wydawane przez bryg. Starzyńskiego opinie
miały potężną moc dowodową w prowadzonych
postępowaniach. Był członkiem komisji powoływanych przez
komendanta głównego PSP w sprawie największych w Polsce
pożarów, a od 2015 r. Państwowej Komisji Badania Wypadków
Lotniczych w zakresie przyczyn i przebiegu pożarów
związanych z wypadkami cywilnych statków powietrznych.

Zawsze wzorowo wykonywał swoje obowiązki służbowe,
sumiennie i z należytą starannością wywiązywał się
z powierzonych mu zadań. Dbał o dobre imię służby i Szkoły
Głównej Służby Pożarniczej.

SGSP
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Współpraca z Ministerstwem Cyfryzacji

Porozumienie PSP i KRUS
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Po wybuchu w stolicy Libanu Polska
jako jeden z pierwszych krajów

zadeklarowała swoją pomoc. Państwowa
Straż Pożarna w odpowiedzi na prośbę
o wsparcie po eksplozji w bejruckim
porcie zgłosiła gotowość
do zadysponowania grupy MUSAR.
W skład specjalistycznej grupy
poszukiwawczo-ratowniczej wchodzi 39
ratowników i cztery psy. Do zespołu
dołączyli specjaliści ratownictwa
chemicznego. Grupą dowodził st. bryg.
Mariusz Feltynowski, kierujący wcześniej
działaniami ratowniczymi w czasie misji
po trzęsieniach ziemi na Haiti i w Nepalu.
Strażacy wylecieli do Libanu
Dreamlinerem LOT-u z Lotniska Chopina 5
sierpnia po godz. 23.

Po rozłożeniu bazy i odprawie
z miejscowymi władzami strażacy razem
z czworonożnymi ratownikami ruszyli
na poszukiwania do kolejnych stref
w miejscu katastrofy. Działając
w piekielnym upale, ratownicy ustalali
miejsca, w których mogły znajdować się
osoby, które ucierpiały w eksplozji.
W czasie misji strażacy z grupy MUSAR
przy udziale psów ratowniczych
poszukiwali osób uwięzionych
w gruzowiskach. Warto zaznaczyć że,
Polacy objęli swoimi działaniami
największą z wyznaczonych przez
miejscowe władze stref i poza Francuzami
byli jedyną zagraniczną ekipą ratowniczą,
która otrzymała zgodę na prowadzenie
działań w strefie cywilnej.

Działania poszukiwawczo-ratownicze
w Bejrucie zakończone zostały
w niedzielę 9 sierpnia. Władze
zorganizowały konferencję prasowa
z udziałem dowódców
międzynarodowych grup poszukiwawczo-
ratowniczych, które prowadziły działania
w strefach dotkniętych skutkami
wybuchu.

Polscy strażacy przygotowali także
transport materiałów i sprzętu do walki
z koronawirusem.

Pomoc zorganizowało Ministerstwo
Zdrowia. Materiały trafiły do Bejrutu
w poniedziałek na pokładzie samolotu,
który poleciał zabrać ratowników do kraju.

10 sierpnia przed godz. 20 strażacy
wylądowali na lotnisku Okęcie

w Warszawie. Po powitaniu przez
komendanta głównego PSP nadbryg.
Andrzeja Bartkowiaka i jego zastępcę
nadbryg. Adama Koniecznego odbyła się
konferencja prasowa. Następnie strażacy
biorący udział w libańskiej misji odjechali
do miejsca odpoczynku. Zanim wrócą
do bliskich, zgodnie z procedurami

odbędą obowiązkowe po tego typu
misjach badania lekarskie.

Operacja w Libanie została
przeprowadzona w ramach Europejskiego
Mechanizmu Ochrony Ludności.

Tomasz Banaczkowski / Gabinet
Komendanta Głównego
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Szcz´Êliwa chwila

Grażyna z Komendy Głównej PSP i Norbertas, do niedawna z Komendy Głównej PSP,
a obecnie z Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, 1 sierpnia współpracę między

pionem kontrolno-rozpoznawczym i operacyjnym rozwinęli najdalej, jak można, bo aż
po miłość przypieczętowaną węzłem małżeńskim. Państwu Markewičiusom życzymy
wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, a wyższym szarżom tego, by szły za ich
przykładem, na ile mogą! PR

Stra˝acy z misjà w Bejrucie 
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Działaniom specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej MUSAR POLAND w Bejrucie
poświęcony będzie w dużej części październikowy numer „Przeglądu Pożarniczego”.



Prze gląd Po żar ni czy: Pa nie ko men dan cie, roz ma wia my po now -
nie, zgod nie z kwar tal nym cy klem wy wia dów. I na pew no jest spo -
ro no we go do po wie dze nia na szym czy tel ni kom, wszyst kim
stra ża kom i sym pa ty kom ochro ny prze ciw po ża ro wej. 

Nad bryg. An drzej Bart ko wiak: Tak. I cie szę się, że wpro wa dzi -
li śmy za sa dę cy klicz nych spo kań z czy tel ni ka mi Prze glą du Po żar -
ni cze go. To waż ne, że by lu dzie wie dzie li, co tu ro bi my i ile pra cy
wkła da my w po pra wę funk cjo no wa nia na szej służ by. 

PP: Nie da się ukryć, że gdy pan prze ma wia na ła mach PP, czy tel -
nic two in ter ne to we na tych miast wzra sta, bo lu dzie chcą mieć in for -
ma cje z pierw szej rę ki. 

AB: Ja to ro zu miem. I sta ra my się wy cho dzić na prze ciw ocze ki -
wa niom. Je ste śmy otwar tą in sty tu cją, dla te go uru cha mia my na sze
ka na ły w me diach spo łecz no ścio wych: na Twit te rze, In sta gra mie, 
Fa ce bo oku. Przy kła dem jest Li ban – chy ba pierw sza w ta kim stop -
niu na bie żą co przed sta wia na ak cja Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.
W tym przy pad ku je ste śmy bar dzo moc no obec ni w środ kach ma -
so we go prze ka zu, zwłasz cza w so cial me diach. 

PP: Start do Li ba nu był wy jąt ko wo szyb ki. Jak to się sta ło, że tak
ła two po szło? Do świad cze nia z pró bą szyb kie go prze nie sie nia sił
PSP za gra ni cę są in ne – na si lu dzie, go to wi do dzia ła nia, na ogół mę -
czy li się ocze ki wa niem na wy lot.

AB: To praw da, po bi li śmy ko lej ny re kord. A sta ło się tak, po nie -
waż ma my bar dzo do bre re la cje z Mi ni ster stwem Spraw We wnętrz -
nych i Ad mi ni stra cji, Mi ni ster stwem Spraw Za gra nicz nych i bar dzo
do bre re la cje z LOT-em. A do te go świet nych lu dzi w Kra jo wym Cen -
trum Ko or dy na cji Ra tow nic twa i w gru pach po szu ki waw czych, bar -
dzo chęt nych do po mo cy. Z tych po wo dów nie zwy kle ła two
przy cho dzi ło mi fi na li zo wa nie te go wy jaz du. By ło zu peł nie jak w ak -
cji w cza sie służ by w JRG: zgło sze nie, dzwo nek, do bieg do sa mo cho -
dów, in for ma cja, gdzie ma my do trzeć – za pięć mi nut je ste śmy

na miej scu. I dzia ła my! Tu oczy wi ście w in nej prze strze ni cza so wej,
bo trze ba by ło do le cieć dość da le ko, ale gdy by nie to, że w Li ba nie
mu sie li śmy przejść ba da nia na SARS-Cov -2, to we szli by śmy do ak cji
od ra zu. 

PP: No wła śnie – ja ki to był prak tycz nie czas? 
AB: Do ba. W cią gu 24 godz. od wy bu chu by li śmy na miej scu!

Przy po mnę tyl ko, że na Ha iti [po trzę sie niu zie mi w 2010 r. – red.] po -
le cie li śmy po sze ściu dniach. Ta róż ni ca po ka zu je, ja ki zro bi li śmy po -
stęp ja ko Pań stwo wa Straż Po żar na, ja kich do ro bi li śmy się pro ce dur
i – co istot ne – jak sza no wa nym na świe cie ze spo łem spe cja li stów
je ste śmy. Zgło szeń go to wo ści do po mo cy do tar ło do Li ba nu wie le,
a na sza gru pa zo sta ła przy ję ta w pierw szej czwór ce. Ma ło te go – tyl -
ko my i Fran cu zi zo sta li śmy wpusz cze ni do dzia ła nia w stre fie cy wil -
nej. Nikt in ny ta kiej zgo dy nie do stał. Upa tru ję w tym suk ce sie
za słu gi do wód cy gru py, st. bryg. dr. inż. Ma riu sza Fel ty now skie go,
któ ry jest po pro stu bły sko tli wy, a przy tym bar dzo me ry to rycz ny.
Cie szę się, że po sta wi li śmy na nie go – ja ko dy rek tor Kra jo we go Cen -
trum Ko or dy na cji Ra tow nic twa jest strza łem w dzie siąt kę. 

PP: Ale stra ża cy już wra ca ją? 
AB: Na si lu dzie skoń czy li dzia ła nia, wró ci li ca li, zdro wi i w kom ple -

cie. Spraw dzi li po nad 60 ha te re nu, sta bi li zo wa li kon struk cje bu dyn -
ków, udzie la li kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy. Wy da łem zgo dę, by
po zo sta wi li miej sco wym ra tow ni kom część sprzę tu i me dy ka men ty.
Te raz prze cho dzą kwa ran tan nę, a przy oka zji od pocz ną. Zro bi li ka -
wał do brej ro bo ty, wy so ko oce nia nej przez Li bań czy ków.

PP: A któ ra to ak cja mię dzy na ro do wa za pa na ka den cji? 
AB: Już siód ma. 
PP: Na na szym po dwór ku dzie je się też spo ro in nych spraw. Pro -

szę o nich po wie dzieć, za nim nie ty le nam umkną, co za sko czą przej -
ściem do fa zy re ali za cji. Co z na szym no wym mun du rem, pa nie
ko men dan cie? 
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ORGANIZACJA

O działaniach polskich strażaków
w Bejrucie oraz nowym
umundurowaniu i nowych
legitymacjach funkcjonariuszy PSP
w rozmowie z 11 sierpnia (dniu
powrotu grupy MUSAR POLAND
do kraju) z komendantem
głównym PSP nadbryg. Andrzejem
Bartkowiakiem

Szybko i skutecznie
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AB: Mun dur ko sza ro wy ma się do brze. Do koń ca sierp nia bę dzie -
my mie li uszy ty wzór z ta kich ma te ria łów i w ta kim ko lo rze, na któ -
rych nam za le ża ło. Wte dy go pokażemy. Pod trzy mu ję ter min
wpro wa dze nia no we go wzo ru: sty czeń 2021 r. Tak jak przed chwi lą
mó wi li śmy o nie zwy kłym tem pie wy jaz du, tak te raz utrzy mu je my
na le ży te tem po, je śli idzie o wdro że nie no we go mun du ru. Naj waż -
niej szy mi je go ce cha mi bę dą wy so ka ja kość, es te ty ka oraz wie lo za -
da nio wość – licz ba sor tów zo sta nie zna czą co ogra ni czo na. No wy
mun dur za stą pi za rów no mun dur służ bo wy, jak i ubra nie ko sza ro -
we. Bę dzie też słu żył ja ko mun dur re pre zen ta cyj ny w cza sie czyn no -
ści służ bo wych. 

Co waż ne, bę dzie my wszy scy wy glą da li tak sa mo – od sta ży sty
po ko men dan ta głów ne go PSP, róż niąc się tyl ko dys tynk cja mi. Ja ko
for ma cja za słu ży li śmy so bie na naj wyż szą ja kość. Idzie za tym aspekt
praw ny. Zmie ni li śmy de le ga cję w usta wie o PSP. Od te raz nie bę dzie -
my mu sie li zmie niać usta wy, że by zmie nić skład nik umun du ro wa -
nia. Wy star czy zmie nić roz po rzą dze nie. To istot na róż ni ca pro-
ce du ral na. 

PP: Czy no wy mun dur bę dzie uży wa ny w ak cjach ra tow ni czo -ga -
śni czych? 

AB: Nie, nie bę dzie ta kiej po trze by. Do te go ma my no we ubra -
nia spe cjal ne, któ re są tak skon stru owa ne, że prócz bie li zny ter mo -
ak tyw nej nic nie po win no się pod ni mi no sić. Mam na dzie ję, że
w przy szłym ro ku wszy scy stra ża cy bę dą mie li no we ubra nia spe -
cjal ne – pra cu je my nad po zy ska niem środ ków, by pro ces wy mia ny
ubrań sta re go wzo ru na no we za koń czyć w 2021 r. Stra żak ja dąc
do ak cji, prze bie rze się z mun du ru ko sza ro we go w ubra nie spe cjal -
ne. Te kil ka se kund wię cej nie ma zna cze nia w po rów na niu z kom -
for tem i bez pie czeń stwem dzia ła nia. Pra cu je my nad lek ki mi spo-
dnia mi do ubra nia spe cjal ne go, ale ich wdro że nie nie na stą pi tak
szyb ko. 

PP: Czy li gdy ktoś po je dzie do wo dzić ak cją, mu si być w ubra niu
spe cjal nym? 

AB: Tak. Na rów ni ko men dant głów ny i każ dy in ny do wód ca ak -
cji mu si do wo dzić w ubra niu spe cjal nym. Ja ta kie ubra nie mam. 
Je śli zaj dzie po trze ba, to bę dę przy ak cji w peł nym ubra niu spe cjal -
nym: bu tach, spodniach i kurt ce, za leż nie od po trzeb lek kiej lub cięż -
kiej. Ta kie stan dar dy na le ży wpro wa dzić. Do wód ca też mu si być
do brze za bez pie czo ny przed skut ka mi zda rze nia, a ja kość do wo dze -
nia wy ma ga, by wszedł tam, gdzie je go pod wład ni. To ure gu lu je my
od po wied ni mi za pi sa mi re gu la mi nów. Ubra nie do wód czo -szta bo -
we zo sta nie zli kwi do wa ne. 

PP: A co z umun du ro wa niem ga lo wym?
AB: Re zy gnu je my z dwóch płasz czy, zi mo we go i je sien ne go,

na rzecz jed ne go, z pod pin ką, któ ry na bie rze ja ko ści. Po ja wią się
na nim em ble ma ty na ro do we. Pod trzy mu ję, że pa nie do sta ną ro ga -
tyw ki za miast ka pe lu szy, co jest od po wie dzią na ich po stu la ty. 

PP: Je śli cho dzi o kwe stie wi ze run ko we, to po zo sta je jesz cze jed -
na kwe stia, dro biazg w po rów na niu z mun du rem: kar to no wa le-
gi ty ma cja służ bo wa, na któ rej po lek kim za po ce niu przy ak cji
moż na się nie roz po znać. Co bę dzie się z nią dzia ło? 

AB: Tak jak na sze ubra nia służ bo we i ko sza ro we zdą ży ły się ze -
sta rzeć, ze sta rza ła się rów nież le gi ty ma cja, któ ra jest prze cież jesz -
cze bar dziej wie ko wa, bo ma 30 lat! Moż na za py tać: jak wła ści wie
utrzy ma ła się przez ty le czasu? Je ste śmy służ bą XXI wie ku
pod wzglę dem wie dzy i sprzę tu, dzia ła my na ca łym świe cie i spo -
ty ka my się z uzna niem, więc czas naj wyż szy, że by do rów na ły te -

mu na sze le gi ty ma cje służ bo we. Bę dą to trud ne do uszko dze nia,
np. roz my cia wo dą, no wo cze sne kar ty o kształ cie i wy mia rach do -
wo du oso bi stego, wy po sa żo ne w elek tro nicz ny pro gra mo wal ny
iden ty fi ka tor, peł nią cy m.in. funk cję klu cza do stę pu, prze pust ki itp.
Je że li wszyst ko się po wie dzie, to jesz cze w tym ro ku wszy scy stra -
ża cy bę dą mie li no we le gi ty ma cje. Zo sta ną za ku pio ne ze środ ków
KG PSP. Cze ka my tyl ko na gło so wa nie w Se na cie. Tu je stem opty -
mi stą, bo uda ło nam się do pro wa dzić do ta kie go sta nu, że w Sej -
mie za zgło szo ny mi przez nas po praw ka mi do usta wy o PSP
gło so wa ło 440 po słów. 

PP: A za czym po sło wie gło so wa li tak jed no myśl nie? 
AB: By ło to kil ka istot nych zmian w usta wie o PSP. Pierw sza: upra-

sz cza my pro ce du rę cer ty fi ko wa nia sa mo cho dów dla ochot ni czych
stra ży po żar nych po zy ski wa nych z ryn ku wtór ne go. Wpro wa dzo -
na zo sta ła tzw. opi nia tech nicz na, któ rej uzy ska nie bę dzie kosz to-
wa ło mak sy mal nie 10 tys. zł, czy li po nad sze ścio krot nie mniej niż
przy cer ty fi ko wa niu wzo rów no wych po jaz dów wpro wa dza nych
do wy po sa że nia pol skich stra ży po żar nych i ich ka ro sa cji. 

PP: A jak po ra dzi so bie z ty mi pra ca mi CNBOP? Prze cież ta kie
zgło sze nie nie bę dzie tyl ko for mal no ścią, bo zło mu w pol skich służ -
bach ra tow ni czych być nie mo że. 

AB: Wspie ra my CNBOP ka dro wo. Prze su wa my tam do świad czo -
nych ofi ce rów. Tych sa mo cho dów na te re nie Pol ski już dziś jest kil -
ka set. Wie my, że je śli tyl ko zmia na usta wo wa wej dzie w ży cie, to
usta wi się ko lej ka do uzy ska nia opi nii. W ra zie po trze by wes prze my
CNBOP od de le go wa nia mi. 

PP: A po zo sta łe zmia ny usta wo we? 
AB: Dru ga zmia na, bar dzo waż na, to do dat ki dla funk cjo na riu szy

z 25-let nim i 28,5-let nim sta żem służ by – wpro wa dzo ne zo sta ły do -
dat ko we środ ki fi nan so we, w wy so ko ści od po wied nio 1,5 tys. zł
oraz 2,5 tys. zł. To bar dzo du ża za chę ta dla tych funk cjo na riu szy, któ -
rzy po zo sta ją w służ bie już dłu go, a są do świad czo ny mi fa chow ca -
mi, by zo sta li z na mi jak naj dłu żej. 

Trze cia zmia na to do ce nie nie służ by ośmio go dzin nej oraz tych,
któ rzy wy ko nu ją za da nia jed no oso bo wo. Pro po nu je my do da tek
funk cyj ny, któ ry po ja wia się po raz pierw szy w hi sto rii PSP, a był już
od daw na w in nych służ bach. Da je to moż li wość ko men dan tom, by
wy róż nić tak pra cu ją cych na sta no wi skach jed no oso bo wych, jak
i kie row ni ków jed no stek or ga ni za cyj nych. 

PP: Czy do da tek funk cyj ny bę dzie jesz cze jed nym ze skład ni ków
upo sa że nia, oprócz do dat ku służ bo we go i mo ty wa cyj ne go? 

AB: Do da tek ten bę dzie za stę po wał do da tek służ bo wy. Jest ob -
wa ro wa ny tym, że w przy pad ku je go przy zna nia stra żak nie uzy ska
gra ty fi ka cji za nad go dzi ny, któ ra le piej od po wia da rze czy wi sto ści,
gdy oso by peł nią ce funk cje kie row ni cze dzia ła ją na rzecz służ by
w róż nych po rach dnia, w świę ta itd. 

PP: Za tem bę dzie to du żym plu sem dla służ by kon tro l no -roz po -
znaw czej? 

AB: Tak. 
PP: A ja ka bę dzie wy so kość do dat ku funk cyj ne go? 
AB: To się oka że oczy wi ście po wpro wa dze niu w ży cie roz po rzą -

dze nia do tej zmia ny usta wo wej. Przed nami jesz cze roz mowa ze stro -
ną spo łecz ną. Ale bę dę moc no ob sta wał przy tym, że ten do da tek ma
wy no sić do 70% pod sta wy upo sa że nia, pod czas gdy w przy pad ku do -
dat ku służ bo we go się ga 50%. Za zna czam, że nie ma w tym nic no wa -
tor skie go – ta kie roz wią za nia funk cjo nu ją w in nych służ bach. 

W po praw kach usta wo wych, o któ rych mó wi łem, zna la zła się też



po praw ka do ty czą ca dy plo mów wy da wa nych przez Szko łę Głów ną
Służ by Po żar ni czej. Do dat ko wo li kwi du je my je den z kie run ków stu -
diów po dy plo mo wych (SPO2). Za stą pi my go jed ny mi stu dia mi po -
dy plo mo wy mi, któ re roz wią żą pro blem uzy ska nia pierw sze go
stop nia ofi cer skie go i jed no cze śnie za ła twią te mat upraw nień
do kie ro wa nia ak cja mi ra tow ni czo -ga śni czy mi. 

I to po krót ce wszyst kie ele men ty bar dzo sze ro kie go pa kie tu
zmian usta wo wych, w mo jej oce nie ma ją cych wy miar hi sto rycz ny.
Pro cen tu ją róż ne do świad cze nia na sze go ze spo łu ko men danc kie -
go i bar dzo do brych re la cji mię dzy na mi. Je ste śmy praw dzi wą dru -
ży ną, więc osią ga my do bre wy ni ki. Pod kre ślam, że zmia ny, któ re
wpro wa dza my, nie są no wo ścia mi. Mó wi ło się o nich od wie lu lat.
My śmy to po pro stu zro bi li, przy ogrom nym wspar ciu MSWiA,
a w szcze gól no ści pa na mi ni stra Ma cie ja Wą si ka. 

PP: Czy przy ta kim za kre sie zmian bę dzie nas na to wszyst ko
stać? 

AB: Tak, dla te go że sta ra my się o uru cho mie nie do dat ko wych
środ ków fi nan so wych jesz cze w tym ro ku. Nie chcę podawać kon -
kret nych su m, ale to na praw dę du że kwo ty – bli sko 200 mln zł.
O czę ści z nich mo gę mó wić z du żą pew no ścią, że są za gwa ran to -
wa ne. Je stem opty mi stą. 

PP: Pa nie ko men dan cie, zbli ża się 30-le cie po wo ła nia Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej. Co bę dzie się dzia ło w związ ku z tym? Bo że
zmia na wi ze run ko wa, w po sta ci np. mun du rów, to już wie my. 
Zmia ny w or ga ni za cji skład ni ków upo sa że nia też ma ją swo ją wa gę.
Ale co jesz cze?...

AB: Chce my zor ga ni zo wać ca ło rocz ne ob cho dy tej rocz ni cy. Po -
ka zać sym bo licz ne eta py jej two rze nia, od roz po czę cia pi sa nia pro -
jek tów usta wy, aż do jej uchwa le nia, gdy gen. bry ga dier Fe liks De la
ogło sił wy ko na nie za da nia. Chcie li by śmy jak naj bar dziej uho no ro -
wać tych wszyst kich lu dzi, któ rzy two rzy li pa kiet ów cze snych ustaw
o PSP oraz o ochro nie prze ciw po ża ro wej, a jesz cze z na mi są, bo
część już nie ste ty ode szła i pa trzy z gó ry na to, jak dzia ła my. 

PP: Kto te ob cho dy bę dzie or ga ni zo wał? Czy bę dzie to ja kiś ze -
spół? 

AB: Tak. Zo sta nie do te go po wo ła ny ze spół. Po pro si my też o pa -
tro nat ho no ro wy naj waż niej sze oso by w pań stwie. Uko ro no wa nie
uro czy sto ści przy pad nie na Dzień Stra ża ka w 2022 r. Za sto su je my
wów czas bar dzo moc ną sym bo li kę. Od bę dzie się po że gna nie sta re -
go sztan da ru Ko men dy Głów nej PSP oraz po świę ce nie i prze ka za -
nie no we go sztan da ru. My ślę, że rów nież Szko ła Głów na Służ by
Po żar ni czej otrzy ma wów czas no wy sztan dar. 

PP: To istot nie by ło by na praw dę sym bo licz ne uwień cze nie ob -
cho dów. Jed no cze śnie tak sil ny ak cent ide al nie pa su je na za koń cze -
nie. Za tem w imie niu czy tel ni ków PP dzię ku ję za roz mo wę, pa nie
ko men dan cie! 

AB: Ja z ko lei chciał bym po dzię ko wać wszyst kim stra ża kom, tak
za wo do wym, jak i ochot ni kom oraz pra cow ni kom cy wil nym PSP,
za ich co dzien ny trud, a w szcze gól no ści za wal kę z ko ro na wi ru sem.
Chcę jesz cze raz prze ka zać po dzię ko wa nia człon kom grup spe cja li -
stycz nych, wy ko nu ją cych za da nia nie ty po we, a jak że waż ne. 

Krót ko mó wiąc: wszyst kim skła dam wy ra zy po dzię ko wa nia
za wspa nia łą ro bo tę!

roz ma wiał st. bryg. Pa weł Ro cha la

a le ży na wią zać do pol skiej hi sto rii naj now szej. Mam na my -
śli czas prze mian spo łecz no -po li tycz nych, któ re roz po czę ły
się w 1989 r. Po ja wił się m.in. od bu do wa ny sa mo rząd te ry -

to rial ny oraz pra wo zrze sza nia się oby wa te li w sto wa rzy sze niach lub
in nych or ga ni za cjach po za rzą do wych. Suk ce syw nie prze stawa ły ist -
nieć lub prze kształ co ne zo sta ły przed się bior stwa go spo dar ki uspo -
łecz nio nej, bę dą ce wcze śniej „osto ją” obro ny cy wil nej i in nych form
za bez pie czeń so cjal nych. 19 wrze śnia 1991 r. pre zy dent Rze czy po -
spo li tej Pol skiej ra ty fi ko wał Pro to kół (I) do dat ko wy do Kon wen cji 
z 12 sierp nia 1949 r. spo rzą dzo ny w Ge ne wie 8 czerw ca 1977 r., do ty -
czą cy ochro ny ofiar mię dzy na ro do wych kon flik tów zbroj nych. To pra -
wo na le ża ło za im ple men to wać do kra jo we go po rząd ku praw ne go.
W kon se kwen cji w tym sa mym 1991 r. we szły w ży cie m.in. usta wy
o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej i o ochro nie prze ciw po ża ro wej, umoż -
li wia ją ce zbu do wa nie pierw sze go w na szym kra ju nie mi li tar ne go sys -
te mu ra tow ni cze go pod nazwą „kra jo wy sys tem ra tow ni czo -ga śni czy”
(KSRG).

Mi nę ło 30 lat, śro do wi sko za gro żeń dia me tral nie się zmie ni ło,
a KSRG ewo lu ował, do sto so wu jąc się do wzra sta ją ce go tem pa ży cia
i roz wo ju go spo dar cze go. Roz wi nę ły się róż ne ga łę zie ra tow nic twa,
osią gnę ły wy so ki sto pień spe cja li za cji i pro fe sjo na li za cji. Roz wi nę ła
się za rów no Pań stwo wa Straż Po żar na, jak i ochot ni cze stra że po żar -
ne, któ re szcze gól nie w ostat nich la tach zo sta ły do po sa żo ne w no wy
sprzęt ra tow ni czy. 

KSRG wy peł nia obec nie zde cy do wa ną więk szość za dań ochro ny
lud no ści i obro ny cy wil nej. Bio rąc pod uwa gę je go wkom po no wa nie
w struk tu rę ad mi ni stra cji pu blicz nej, za sad ne jest nie zwłocz ne ure gu -
lo wa nie kwe stii or ga ni za cji sys te mu ochro ny lud no ści, ja ko lo gicz nej
te go fak tu kon se kwen cji. Trze ba ja sno po wie dzieć – za da nie to na le -
ży wy ko nać rów nież z te go po wo du, że jest na tu ral nym zwień cze -
niem prac z po cząt ku lat 90. 

Ko niecz ne zmia ny w sys te mie bez pie czeń stwa
po wszech ne go i ochro nie lud no ści
Obec nie funk cjo nu ją ce mu sys te mo wi ochro ny lud no ści brak kom -

plek so wych ure gu lo wań praw nych. Po mi mo ist nie nia re gu la cji usta -
wo wych z za kre su za rzą dza nia kry zy so we go oraz obro ny cy wil nej, jak
rów nież nie za prze czal nych osią gnięć w tej dzie dzi nie do tych czas nie
zo stał przy go to wa ny i uchwa lo ny je den akt praw ny, któ ry re gu lo wał -
by ca ło kształt za gad nień zwią za nych z sze ro ko ro zu mia ną ochro ną
lud no ści. Ure gu lo wa nia w za kre sie za dań i struk tur roz pro szo ne są
obec nie w róż nych ak tach praw nych.

Sy tu ację tę w od nie sie niu do ist nie ją cych re gu la cji praw nych, któ -
re wska zy wa no tak że w wy ni kach kon tro li NIK, w du żej mie rze po -
twier dzi ły re zul ta ty uzy ska ne po wdro że niu de cy zji nr 26 ko men dan ta
głów ne go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej z dnia 9 mar ca 2020 r. w za -
kre sie prze glą du i ana li zy obo wią zu ją cych prze pi sów pra wa od no szą -
cych się do kra jo we go i mię dzy na ro do we go za kre su ra tow nic twa
i ochro ny lud no ści. Wska zać tu moż na pod sta wo we, choć nie wszyst -
kie obo wią zu ją ce współ cze śnie ak ty nor ma tyw ne do ty czą ce sys te mu
bez pie czeń stwa, re gu lu ją ce je dy nie pew ne seg men ty, mo gą ce utwo -
rzyć po żą da ny je den sys tem:
 usta wa z dnia 21 li sto pa da 1967 r. o po wszech nym obo wiąz ku
obro ny RP,
 usta wa z dnia 6 kwiet nia 1990 r. o Po li cji,
 usta wa z dnia 12 paź dzier ni ka 1990 r. o Stra ży Gra nicz nej,
 usta wa z dnia 24 sierp nia 1991 r. o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, 
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 usta wa z dnia 24 sierp nia 1991 r. o ochro nie prze ciw po ża ro wej,
 usta wa z dnia 8 wrze śnia 2006 r. o Pań stwo wym Ra tow nic twie 
Me dycz nym,
 usta wa z dnia 22 li sto pa da 2013 r. o sys te mie po wia da mia nia 
ra tun ko we go (112),
 usta wa z dnia 26 kwiet nia 2007 r. o za rzą dza niu kry zy so wym.

Za uważ my, że żad na z ustaw nie ma w ty tu le cze goś, co jest istot -
nym spój ni kiem ich wszyst kich: KSRG.

Ran ga praw na KSRG nie od po wia da je go ro li
Tym cza sem KSRG ist nie je i jak do wo dzi prak ty ka, jest bar dzo sku -

tecz ny. Nie ste ty, je go umo co wa nie praw ne nie zo sta ło sfor ma li zo wa -
ne po przez od ręb ną usta wę, tyl ko ure gu lo wa ne jest roz po rzą dze niem
wy ko naw czym do usta wy o ochro nie prze ciw po ża ro wej. W tej że usta -
wie KSRG zo stał okre ślo ny ja ko in te gral na część or ga ni za cji bez pie -
czeń stwa we wnętrz ne go pań stwa, obej mu ją ca, w ce lu ra to wa nia
ży cia, zdro wia, mie nia lub śro do wi ska, pro gno zo wa nie, roz po zna wa -
nie i zwal cza nie po ża rów, klęsk ży wio ło wych lub in nych miej sco wych
za gro żeń. Sku pia on jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej, in ne służ -
by, in spek cje, stra że, in sty tu cje oraz pod mio ty, któ re do bro wol nie,
w dro dze umo wy cy wil no praw nej zgo dzi ły się współ dzia łać w ak cjach
ra tow ni czych.

Obok KSRG, któ ry w du żej mie rze opar ty jest na wy so ce pro fe sjo -
nal nej i od po wied nio zor ga ni zo wa nej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej,

ak tu al ny sys tem bez pie czeń stwa obej mu je dwa nie zwy kle istot ne
seg men ty. Są ni mi – ure gu lo wa ne sto sow nym usta wa mi – za rzą dza -
nie kry zy so we oraz obro na cy wil na. Nie ste ty, brak ak tu praw ne go, któ -
ry umoż li wił by peł ną syn chro ni za cję tych ele men tów w ra mach tzw.
nad bu do wy, w po sta ci po wszech ne go sys te mu ochro ny lud no ści.
Brak usta wy o KSRG jest też nie wąt pli wie ele men tem utrud nia ją cym
je go funk cjo no wa nie w re la cjach z sa mo rzą dem te ry to rial nym.
A prze cież to w ra mach KSRG na stę pu je łą cze nie za dań wy ko ny wa -
nych przez or ga ny ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej (sta ro sta, wójt, bur -
mistrz, pre zy dent mia sta), z za da nia mi wy ko ny wa ny mi przez or ga ny
ad mi ni stra cji rzą do wej (ko men dant głów ny PSP, wo je wo da, kie row -
ni cy służb in spek cji i stra ży itp.). 

Jed no cze śnie wciąż ist nie ją re gu la cje praw ne mi nio nej epo ki, od -
no szą ce się do obro ny cy wil nej, któ ra ja ko ta ka nie ist nie je pod wzglę -
dem praw nym w usta wach: sa mo rzą do wych, pra wie przed się bior ców
czy wresz cie do ty czą cych funk cjo no wa nia ad mi ni stra cji rzą do wej,
funk cjo no wa nia służb, in spek cji i stra ży. Te zie ją ce lu ki praw ne pró bu -
je się za peł niać prze pi sa mi wy ko naw czy mi, po przez za pi sy wa nie za -
dań, któ re nie są ani za da nia mi wła sny mi, ani za da nia mi zle co ny mi,
np. sa mo rzą du te ry to rial ne go. 

Na le ży stwier dzić, że do tych cza so we dzia ła nia sze fa Obro ny Cy wil -
nej Kra ju by ły da le ce nie sku tecz ne. Ostat nia pró ba spo wo do wa ła ko -
niecz ność wpro wa dze nia nie zbęd nych mo dy fi ka cji uwzględ nia ją cych
obec ne za gro że nie wy wo ła ne pan de mią Co vid -19. Pan de mia udo -

Pra wo mu si 
do go niç rze czy wi stoÊç

Dotychczas nie został przygotowany

i uchwalony jeden akt prawny, który

w sposób kompleksowy regulowałby

całokształt zagadnień związanych

z szeroko rozumianą ochroną ludności.

Uregulowania w zakresie struktur

i zadań są obecnie nieadekwatne

do występujących potrzeb. Najwyższy

czas to naprawić.

ADAM KONIECZNY



wod ni ła z ca łą mo cą ko niecz ność zmian praw nych, gdy wie le róż nych
pod mio tów mo że dzia łać głów nie w opar ciu o KSRG, któ ry oka zu je
się sys te mem praw dzi wie uni wer sal nym, do sko na lo nym przez trzy
de ka dy nie w za ci szu ga bi ne tów, a w wal ce z ko lej ny mi za gro że nia -
mi. Jest w struk tu rze bez pie czeń stwa na sze go pań stwa, za każ dym
ra zem wspo ma ga funk cjo no wa nie służb, in spek cji i stra ży, a do dat -
ko wo po zwa la na po zy tyw ną re ak cję na usta le nia i ocze ki wa nia Unii
Eu ro pej skiej.

Pro wa dząc du żo wcze śniej
ba da nia na uko we, idąc za wspól -
ną ini cja ty wą kie row nic twa KG
PSP i prof. T. Ko cow skie go (dy rek -
to ra In sty tu tu Pra wa, Ad mi ni stra -
cji i Eko no mii Uni wer sy te tu
Wro cław skie go) – prze wod ni czą -
ce go in ter dy scy pli nar ne go ze -
spo łu ba daw cze go po wo ła ne go
przez rek to ra Uni wer sy te tu Wro -
cław skie go na wnio sek sze fa
Obro ny Cy wil nej Kra ju, na le ży przy go to wać nad bu do wę praw ną
w for mie pro jek tu usta wy re gu lu ją cej pro ble ma ty kę ochro ny lud no -
ści, w tym ra tow nic twa. Na le ży nadać ran gę usta wo wą KSRG, ure gu -
lo wa ne mu wspo mnia nym wy żej roz po rzą dze niem. 

KSRG, bu do wa ny od 1 stycz nia 1995 r., prze trwał mię dzy in ny mi:
du żą re for mę ad mi ni stra cji pu blicz nej w 1999 r., wej ście Pol ski do Unii
Eu ro pej skiej w 2004 r., skut ki wi chu ry na po mo rzu w 2017 r., wy cho -
dzi rów nież obron ną rę ką z zawirowań w cza sie świa to wej pan de mii
COVID-19 na te re nie na sze go kra ju, da jąc na wet moż li wość po ma ga -
nia in nym pań stwom, nie ko niecz nie z na mi gra ni czą cym.

Dia gno za praw na jest na stę pu ją ca – na le ży na zwać rze czy po imie -
niu w od po wied niej usta wie.

Za rys no wych praw
W obec nej sy tu acji na le ża ło by za tem syn chro nicz nie do ko nać

przy go to wa nia trzech pro jek tów ustaw, o na zwach ro bo czych:
 o po wszech nym sys te mie
ochro nie lud no ści, 
 o kra jo wym sys te mie ra tow ni -
czym,
 o ochot ni czych stra żach po -
żar nych.

W skró cie ce lo wa treść tych
pro jek tów przed sta wia ła by się
na stę pu ją co. Usta wa o po -
wszech nym sys te mie ochro ny
lud no ści po win na być usta wą
ustro jo wą, w du żej mie rze opar -
tą na obo wią zu ją cych usta wach
szcze gól nych: o Po li cji, o Stra ży
Gra nicz nej, o Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej, o ochro nie prze ciw po -
ża ro wej, o Pań stwo wym Ra tow nic twie Me dycz nym, o sa mo rzą dzie
gmin nym, o sa mo rzą dzie po wia to wym, o sa mo rzą dzie wo je wódz kim,
o wo je wo dzie i ad mi ni stra cji rzą do wej w wo je wódz twie. Po win na za -
tem re gu lo wać kom plek so wo ogól ne za gad nie nia wska zu ją ce
na pod mio ty re ali zu ją ce ca łość in ter dy scy pli nar nych przed się wzięć
ma ją cych na ce lu ochro nę jed no stek, ich ży cia, zdro wia oraz mie nia,

a tak że śro do wi ska przed nie bez pie czeń stwa mi spo wo do wa ny mi
dzia ła niem sił na tu ry lub roz wo jem cy wi li za cyj nym, prze zwy cię ża jąc
ich na stęp stwa, a tak że za pew nia jąc wa run ki ko niecz ne do prze trwa -
nia. Ten uka za ny w pro jek cie sys tem ochro ny lud no ści sta no wił by
„nad bu do wę” nad ist nie ją cy mi sys te ma mi ra tow ni czy mi, ze szcze gól -
nym uwzględ nie niem KSRG lub prze kształ co ne go kra jo we go sys te -
mu ra tow ni cze go.

Usta wa o kra jo wym sys te mie
ra tow ni czym re gu lo wa ła by kwe -
stie ma te rial ne, a nie kie dy tak że
i for mal ne zwią za ne z funk cjo no -
wa niem te go sys te mu. Obok pro -
po zy cji no wych roz wią zań łą czy-
ł aby do tych cza so we re gu la cje,
za war te głów nie w roz po rzą dze -
niu o KSRG, m.in. z prze pi sa mi
usta wy o za rzą dza niu kry zy so -
wym.

Usta wa o ochot ni czych stra -
żach po żar nych po win na za wie rać no we ure gu lo wa nia do ty czą ce tej
czę ści ochot ni czych stra ży i jej człon ków, któ ra uczest ni czy bez po -
śred nio w ak cjach i dzia ła niach ra tow ni czych oraz in nych czyn no -
ściach z za kre su sze ro ko ro zu mia nej ochro ny prze ciw po ża ro wej.

Za mia ry są re al ne
Przy go to wa nie i prze pro wa dze nie ta kie go pa kie tu ustaw to bar -

dzo du że wy zwa nie. Wie rzę jed nak, że uda się roz wią zać wszyst kie
pro ble my i do pro wa dzić do uzgod nień spo łecz nych, mię dzy re sor to -
wych i le gi sla cyj nych. Ma my trzy nie zbęd ne ele men ty, by te za mia ry
wcie lić w czyn: wie dzę, wspar cie me ry to rycz ne oraz wo lę po li tycz ną
obo zu rzą dzą ce go. 

Pro jek ta mi zaj mu ją się fa chow cy, wspie ra ni przez śro do wi sko aka -
de mic kie, zna ją ce od stro ny for mal nej pro ble ma ty kę bez pie czeń stwa
po wszech ne go. Po za tym De par ta ment Ochro ny Lud no ści i Za rzą dza -
nia Kry zy so we go MSWiA i po wo ła ny przez ko men dan ta głów ne go

PSP ze spół do sko na le współ pra -
cu ją, eli mi nu jąc wszyst kie do -
tych cza so we kwe stie rzu tu ją ce
na pro ble my zwią za ne z uzgod -
nie nia mi pla ni stycz ny mi, w szcze -
gól no ści skut ki wpro wa dza nia
tych zmian. Do dat ko wo obec -
na po li ty ka kie row nic twa KG PSP,
któ ra usta li ła kie ru nek dzia ła nia
ko men dan tów wo je wódz kich
PSP, po zwa la sku pić się fa chow -
com z Ko men dy Głów nej na za -
da niach za sad ni czych.

To jed nak nie wszyst ko. Rów -
no le gle pra cu je my nad du ży-
mi zmia na mi w no wo cze snym

kształ ce niu stra ża ków PSP i OSP oraz w za kre sie ochro ny lud no ści. 
To za gad nie nie bę dzie przed mio tem na stęp ne go ar ty ku łu.

nadbryg. dr in˝. Adam Konieczny jest zast´pcà 
komendanta głównego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
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Nale˝y przygotowaç nadbudow´ prawnà 
w formie projektu ustawy regulujàcej
problematyk´ ochrony ludnoÊci, w tym

ratownictwa. Nale˝y nadaç rang´
ustawowà KSRG, obecnie uregulowanemu

rozporzàdzeniem. 

KSRG, budowany od 1 stycznia 1995 r., przetrwał
mi´dzy innymi: du˝à reform´ administracji
publicznej w 1999 r., wejÊcie Polski do Unii

Europejskiej w 2004 r., skutki wichury na pomorzu
w 2017 r., wychodzi równie˝ obronnà r´kà z czasu
Êwiatowej pandemii COVID-19 na terenie naszego
kraju, dajàc nawet mo˝liwoÊç pomagania innym
paƒstwom, niekoniecznie z nami graniczàcym.
Diagnoza prawna jest nast´pujàca – nale˝y

nazwaç rzeczy po imieniu w odpowiedniej ustawie. 
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W czerw cu te go ro ku pod pi sał pan po ro zu mie nie o współ -
pra cy Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa 
z ko men dan tem głów nym Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. 
Co sta no wi głów ny cel tej współ pra cy?
Za le ży nam bar dzo na pro pa go wa niu wśród rol ni ków oraz miesz -

kań ców wsi i ob sza rów wiej skich dzia łań w ob sza rze sze ro ko ro zu -
mia ne go bez pie czeń stwa. Za prio ry te to wą kwe stię w okre sie let nim
uzna li śmy po łą cze nie sił w wal ce z nie bez piecz ny mi prak ty ka mi wy -
pa la nia traw i ścier nisk. Po ro zu mie nie ma cha rak ter otwar ty i zo sta -
ło pod pi sa ne na po zio mie cen tral nym, ale bar dzo li czy my na to, że
zo sta nie ode bra ne ja ko zie lo ne świa tło dla ana lo gicz nych dzia łań
na szcze blach wo je wódz kich i po wia to wych jed no stek ARiMR i ko -
mend PSP. Oczy wi ście nie ba ga tel ną ro lę ma ją tu do ode gra nia tak -
że jed nost ki OSP.

Ko men da Głów na PSP prze pro wa dza spe cjal ne ak cje in for -
ma cyj ne, jak kam pa nia „Stop wy pa la niu traw”. Ja kie są 
pa na ocze ki wa nia wo bec stra ża ków w pań skim ob sza rze
dzia ła nia?
Li czy my na to, że ści sła współ pra ca ze stra ża ka mi przy nie sie wy -

mier ne re zul ta ty i uświa do mi wszyst kim zwo len ni kom wy pa la nia
traw, że kon se kwen cje ta kich dzia łań za gra ża ją bez pie czeń stwu
i mo gą być tra gicz ne w skut kach. Prze cież w wie lu przy pad kach za -
czę ło się na po zór nie groź nie, od wy pa la nia ścier ni ska, a skoń czy ło
na po ża rze oko licz ne go la su czy po bli skich za bu do wań, a stąd już

tyl ko krok do tra ge dii. Ofia ra mi pło mie ni i dy mu czę sto są zwie rzę -
ta, ale zda rza się, że i lu dzie.

Pre wen cja w tym ob sza rze jest więc nie do prze ce nie nia. Waż ne
jest tak że prze ka za nie miesz kań com te re nów wiej skich wie dzy, 
swo iste go in struk ta żu, jak się za cho wać na wy pa dek po ża ru, czy li
na przy kład przy go to wać dro gę dla wo zu stra żac kie go (usu nąć
ewen tu al ne prze szko dy), wska zać hy drant czy in ne do stęp ne uję cie
wo dy itp. Ni by spra wy oczy wi ste, ale do brze mieć ta ką wie dzę
ugrun to wa ną, by w chwi li gro zy nie stra cić gło wy. 

Agen cja po przez swo je ka na ły in for ma cyj ne sta ra się do trzeć
do rol ni ków z in for ma cją, że wy pa la nie nie sprzy ja użyź nia niu gle -
by, a wręcz prze ciw nie. Co praw da licz ba no to wa nych przy pad ków
wy pa la nia nie jest tak wy so ka, jak jesz cze kil ka lat te mu, jed nak po -
zo sta je jesz cze wie le do zro bie nia w tym ob sza rze. 

Na ja kie kwe stie zwra ca cie pań stwo naj więk szą uwa gę
w swo im prze ka zie?
Przede wszyst kim przy po mi na my, że zgod nie z prze pi sa mi pre -

cy zu ją cy mi wy ma ga nia zwy kłej do brej prak ty ki rol ni czej pro du cen -
ta rol ne go obo wią zu je prze strze ga nie za ka zu wy pa la nia ro ślin no ści
na łą kach, pa stwi skach, nie użyt kach, ro wach, pa sach przy droż nych,
szla kach ko le jo wych lub w stre fie ocze re tów i trzcin. Za sa dy tej prak -
ty ki po win ny być wdra ża ne na ob sza rze ca łe go go spo dar stwa rol -
ne go – na wet na tych dział kach rol nych, któ re nie są ob ję te pro -
gra ma mi wspar cia fi nan so we go. Za za prze sta niem wy pa la nia traw

Bez piecz niej
na wsi

Prewencja w obszarze wypalania traw
i ściernisk, instruktaż strażaków na wypadek

pożaru czy przygotowywanie wspólnych
webinarów przeciwpożarowych to obszary,

w których PSP łączy siły z Agencją
Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa – o tym w rozmowie z Tomaszem
Nowakowskim, prezesem Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.fo
t. 
A
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prze ma wia ją rów nież wzglę dy ochro ny śro do wi ska. Po le czy łą ka
stra wio ne ogniem po trze bu ją kil ku lat na re ge ne ra cję, by da wać ta -
kie plo ny, jak przed po ża rem, po nad to pa sza po cho dzą ca ze znisz -
czo nej łą ki nie jest w peł ni war to ścio wa. Ob li czo no, że
znisz cze nie 2,5 cm war stwy ży znej gle by po wo du je zmniej sze nie
plo nów o 6 proc., co ja sno po ka zu je, że wy pa la nie to dro ga do wy -
ja ło wie nia a nie użyź nie nia gle by. Krop kę nad„i” niech sta no wi li te -
ra pra wa: na pod sta wie usta wy o ochro nie przy ro dy wy pa la nie łąk
i nie użyt ków jest praw nie za bro nio ne i pod le ga ka rze aresz tu al bo
grzyw ny.

Jak w prak ty ce mo że wy glą dać współ pra ca? Mo gła by mieć
for mę szko leń prak tycz nych dla rol ni ków ze stra ża ka mi?
Tak, na przy kład spo tkań ze stra ża ka mi za wo do wy mi i dru ha mi

OSP. Co rocz ne im pre zy ma so we, jak do żyn ki, mo gą być do brą ku te -
mu oka zją, bo czę sto jed nost ki OSP w nich uczest ni czą. Ale my ślę
też o bar dziej po wszech nym niż lo kal nym za się gu szko le nia. W lip -
cu ARiMR po raz pierw szy prze pro wa dzi ła ogól no pol skie szko le nie
on -li ne do ty czą ce prze ciw dzia ła niu su szy. I my ślę, że ta for ma ko -
mu ni ka cji by ła by rów nież od po wied nia do prze ka zy wa nia wie dzy
z za kre su pre wen cji i dzia łań prze ciw po ża ro wych.

Czy rol ni cy by li za in te re so wa ni ta ką for mą zdal ne go szko-
le nia?
Tak, zde cy do wa nie. Wy da je się, że jak na pierw szy raz osią gnę li -

śmy cał kiem nie zły wy nik, choć trud no nam okre ślić do kład ną licz -
bę od bior ców, po nie waż nie któ re urzę dy gmin czy sta ro stwa
or ga ni zo wa ły to szko le nie w ten spo sób, że za pra sza ły rol ni ków
do sie bie, udo stęp nia jąc sa lę i mo ni to ry. W sys te mie, w któ rym nada -
wa li śmy prze kaz, za re je stro wa li śmy oko ło 250-300 od bior ców i sza -
cu je my, że łącz nie z od bior ca mi zbio ro wy mi by ło ich oko ło 4000.
Naj bar dziej za le ża ło nam na spraw dze niu ścież ki do tar cia prze ka zu
i to się uda ło. Pla nu je my współ pra co wać na tym po lu tak że z Ka są
Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go, któ ra już wstęp nie wy ra zi -
ła go to wość udzie le nia wspar cia fi nan so we go na prze pro wa dza nie
we bi na rów o róż nej te ma ty ce. Nic nie stoi na prze szko dzie, że by ta -
kie szko le nia or ga ni zo wać tak że wspól nie ze stra żą po żar ną, na pew -
no po zwo li ło by to iść z szer szym prze ka zem. Mu si my przy tym
uwzględ niać ka len darz rol ni czy, bo jest oczy wi ste, że np. w go rą cym
okre sie żniw nie ma co li czyć na za in te re so wa nie szko le nia mi.

ARiMR swe go cza su udzie la ła wspar cia ma te rial ne go jed -
nost kom OSP, czy jest szan sa na je go kon ty nu ację?
Przez wie le lat Agen cja do po sa ża ła jed nost ki OSP w tor by ze

sprzę tem ra tow ni czym. Dziś wy po sa ża my ma łe wiej skie klu by spor -

to we w ta ki sam sprzęt. Nie wy klu cza my udzie la nia po mo cy tak że
jed nost kom OSP, je śli bę dą zgła sza ne ta kie po trze by, choć mo ja roz -
mo wa z ko men dan tem głów nym PSP nadbryg. An drze jem Bart ko -
wia kiem po twier dzi ła na sze wcze śniej sze ob ser wa cje, że głów ne
po trze by dru hów OSP zo sta ły już za spo ko jo ne.

A czy my ślał pan o tym, by prze pro wa dzić szko le nia pre wen -
cyj ne ze stra ża ka mi, ty pu „Za in sta luj czuj kę, gdy za cznie się
se zon grzew czy”?
To bar dzo do bry po mysł. Tak jak wspo mi na łem wcze śniej, na sze

po ro zu mie nie ma cha rak ter otwar ty wła śnie po to, by móc w każ -
dej chwi li, w za leż no ści od po trzeb, po sze rzać spek trum szko le nio -
we. W se zo nie grzew czym in for ma cja o za gro że niach zwią za nych
z nie szczel ny mi sys te ma mi grzew czy mi i wen ty la cyj ny mi jest bar -
dzo wska za na. Pro mo wa nie prze glą dów ko mi no wych czy sys te mów
ostrze ga nia w ro dza ju czu jek jest po trzeb ne. Je ste śmy rów nież
otwar ci na wszel kie pro po zy cje zgła sza ne przez stra ża ków.

Czy po dob ne po ro zu mie nia mię dzy agen cja mi rol ni czy mi
i stra żą po żar ną są prak ty ko wa ne w in nych kra jach?
Nie spo tka łem się z ta kim po ro zu mie niem, jak na sze, ale trze ba

też za uwa żyć, że struk tu ra stra ży po żar nych w in nych kra jach by wa
róż na. Na pew no jed nak pol skie roz wią za nie, czy li ści sła współ pra -
ca jed no stek PSP i OSP, jest roz wią za niem uni ka to wym i god nym po -
le ce nia. Czę sto spo ty ka my się ze stra ża ka mi służ bo wo i ro bo czo, np.
w ob sza rze bez pie czeń stwa współ pra cu je my z PSP przy or ga ni za cji
du żej mię dzy na ro do wej kon fe ren cji Gru py Wy szeh radz kiej pla no -
wa nej na wrze sień, któ rej Pol ska prze wod ni czy. Ma my już po twier -
dzo ny udział rol ni czych agen cji płat ni czych z Czech, Sło wa cji,
Wę gier, Ru mu nii, Chor wa cji, więc lo gi sty ka wy da rze nia, nie bę dzie
ła twa. Bra na jest pod uwa gę tak że for ma zdal ne go spo tka nia, je śli
wy mo gi sa ni tar ne bę dą te go wy ma ga ły. 

Peł ni pan funk cję pre ze sa ARiMR od ro ku. Co przy jął pan
za prio ry tet swo ich dzia łań?
Za je den z prio ry te tów mo ich dzia łań przy ją łem wyjście z in for -

ma cją na ze wnątrz za po mo cą wszel kich do stęp nych ka na łów – rów -
nież elek tro nicz nych. Suk ce sem w tym ob sza rze jest na przy kład
pod pi sa nie te go po ro zu mie nia. Rze czy wi ście pre ze sem je stem
od sierp nia 2019 r., przez 2 la ta by łem wi ce pre ze sem, ale w ARiMR
pra cu ję już od 18 lat i moż na po wie dzieć, że prze sze dłem ca łą ścież -
kę ka rie ry, po cząw szy od pra cow ni ka po wia to we go. Wy da wa ło mi
się więc, że znam tę in sty tu cję od pod szew ki, ale jed nak cza sem coś
mnie za ska ku je.

In plus czy in mi nus?
I tak, i tak, ale wła ści wie przy 16 od dzia łach re gio nal nych, 314

biu rach po wia to wych i około 11000 pra cow ni ków nie na le ży się te -
mu dzi wić. Je stem z wy kształ ce nia in for ma ty kiem i to wła śnie prze -
pro wa dze nie cy fry za cji uwa żam za swo je głów ne za da nie
i wy zwa nie. ARiMR mu si się prze obra zić w peł ni, bo ta kie są wy mo -
gi współ cze sno ści. Czas pan de mii jesz cze bar dziej uwy pu klił zna -
cze nie i po trze bę ko mu ni ka cji zdal nej. Mo im ce lem jest
do pro wa dze nie do te go, by wszyst kie wnio ski rol nik mógł zło żyć
przez In ter net. W 2018 r. wpro wa dzi li śmy wnio ski o do pła ty bez po -
śred nie i ob sza ro we w tej for mie, a nie daw no udo stęp ni li śmy pierw -
szą apli ka cję na smart fo ny, któ ra bę dzie po zwa la ła na ko mu ni ka cję
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Agen cja Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa (ARiMR)
po wsta ła w 1994 r. w ce lu wspie ra nia roz wo ju rol nic twa i ob sza -
rów wiej skich. Zo sta ła wy zna czo na przez rząd RP do peł nie nia
ro li akre dy to wa nej agen cji płat ni czej. Zaj mu je się wdra ża niem
in stru men tów współ fi nan so wa nych z bu dże tu Unii Eu ro pej skiej
oraz udzie la po mo cy ze środ ków kra jo wych. Agen cja, ja ko wy -
ko naw ca po li ty ki rol nej, ści śle współ pra cu je z Mi ni ster stwem 
Rol nic twa i Roz wo ju Wsi. Pod le ga jed no cze śnie nad zo ro wi Mi ni -
ster stwa Fi nan sów w za kre sie go spo da ro wa nia środ ka mi 
pu blicz ny mi.
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RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

mię dzy rol ni kiem a Agen cją. Przy kła do wo – do ce lów kon tro li rol -
nik wy ko na i prze śle do ARiMR zdję cie swo jej dział ki, że by wy ka zać,
ja kie pro wa dzi na niej upra wy, dzię ki te mu pra cow ni cy nie bę dą mu -
sie li przy jeż dżać na kon tro lę. To po zwo li za osz czę dzić czas i pie nią -
dze, ob słu gę rol ni ka i je go spraw uczy ni prost szą i spraw niej szą.
Zbie ram wła śnie ze spół in for ma ty ków, któ rzy bę dą ten pro jekt roz -
wi ja li. Mo im za mie rze niem jest, aby ta apli ka cja sta ła się jed ną z klu -
czo wych plat form in for ma cji dla rol ni ka i o rol ni ku (np. ja kim
dys po nu je are ałem, sta nem zwie rząt go spo dar skich itd.). Za czę li -
śmy od pierw sze go kro ku, czy li moż li wo ści prze sy ła nia do ku men -
ta cji fo to gra ficz nej. Jed no cze śnie za wsze pod kre ślam, że
udo stęp nia jąc rol ni kom bez płat ną apli ka cję, da je my im wy bór, chce -
my, że by to by ło uła twie nie. Je że li na to miast bę dą ta cy go spo da rze,
któ rzy pre fe ru ją bez po śred ni kon takt i zło że nie do ku men tów oso -
bi ście w biu rze, ta moż li wość po zo sta je.

A czy moż na by po łą czyć tę apli ka cję z do stę pem do in for -
ma cji dla stra ża ków?
I ta kie po my sły cho dzi ły mi po gło wie. Np. w jed nym z kra jów,

bo daj że na Li twie, za po mo cą ana lo gicz nej apli ka cji rol ni cy in for -
mu ją stra ża ków, gdzie roz siał się barszcz So snow skie go. Na e -ma pie
za zna cza ją je go do kład ną lo ka li za cję. Apli ka cję moż na by ło by też
wzbo ga cić o ta kie ele men ty, jak np. za gro że nie po wo dzio we czy wy -
stę po wa nie dzi ków z ASF. Bę dzie my nad tym in ten syw nie pra co wa -
li, je stem otwar ty na su ge stie PSP.

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

Kalendarium 
epidemii

koronawirusa (cz. 5) 

Od końca 2019 r., gdy w Chinach odnotowano pierwsze
przypadki COVID-19, do 15 sierpnia br. na świecie zacho-
rowało ponad 21,6 mln ludzi. Zmarło blisko 768,3 tys. osób, 
a wyzdrowiało przeszło 14,3 mln. 

Na 20 gra nicz nych punk tach kon tro l nych 82 stra ża ków z PSP zmie -
rzy ło tem pe ra tu rę cia ła po nad 9 tys. osób. W na mio tach stra żac kich
utwo rzo nych zo sta ło 389 po lo wych izb przy jęć przed szpi ta la mi,

a za bez pie cza ło je 168 funk cjo na riu szy. Jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej
bra ły też udział w 194 in nych dzia ła niach zwią za nych z ko ro na wi ru sem. Uczest -
ni czy ło w nich 330 ra tow ni ków PSP oraz 142 dru hów OSP, któ rzy m.in. do star -
cza li żyw ność oso bom na kwa ran tan nie i prze wo zi li prób ki do ba dań
la bo ra to ryj nych.

Stra ża cy z KP PSP w Wa do wi cach oraz nie któ rych jed no stek ochot -
ni czych stra ży po żar nych włą czo nych do kra jo we go sys te mu ra tow -
ni czo -ga śni cze go z po wia tu wa do wic kie go wzię li udział w II tu rze

ak cji dys try bu cji pły nów de zyn fek cyj nych i środ ków ochron nych prze zna czo -
nych dla ko mi sji wy bor czych z te re nu po wia tu przed II tu rą wy bo rów pre zy denc -
kich. 

1
lipca

6
lipca

Pre zy dent Bra zy lii Ja ir Bol so na ro po in for mo wał, że za ka ził się ko ro na -
wi ru sem. 65-la tek zna ny jest z te go, że ba ga te li zo wał za gro że nia wy -
ni ka ją ce z COVID-19. 

Za rząd Głów ny PCK prze ka zał dol no ślą skim stra ża kom 400 kar to -
nów ze środ ka mi hi gie ny w ra mach wspar cia wal ki z pan de mią ko -
ro na wi ru sa. Wśród da rów są ar ty ku ły ko sme tycz ne i środ ki czy sto ści. 

Nad bryg. An drzej Bart ko wiak, ko men dant głów ny PSP, spo tkał się
z czte re ma stra ża ka mi, któ rzy od 28 kwiet nia do 28 czerw ca wy ko -
ny wa li róż no rod ne za da nia na po trze by Cen tral ne go Szpi ta la Kli -

nicz ne go MSWiA w War sza wie, gdzie by li za an ga żo wa ni w wal kę z ko ro-
na wi ru sem. Otrzy ma li na gro dy za za an ga żo wa nie i pro fe sjo na lizm oraz god ną
na śla do wa nia po sta wę, na ce cho wa ną em pa tią i al tru izmem. 

Na świe cie w cią gu do by od no to wa no 237 743 za ka że nia ko ro na wi -
ru sem, co ozna cza re kor do wy do bo wy wzrost licz by osób cho rych
na COVID-19. 

Agen cja Reu ters po in for mo wa ła, że w Pa ki sta nie wy zdro wiał 103-la -
tek, któ ry cho ro wał na COVID-19. 

86 stra ża ków peł ni ło służ bę na 19 gra nicz nych punk tach kon tro l -
nych, gdzie zmie rzy li tem pe ra tu rę cia ła po nad 10 tys. osób, a 171 
ra tow ni ków pra co wa ło przy szpi ta lach w ca łym kra ju przy 377 na -

mio tach PSP, w któ rych znaj do wa ły się po lo we izby przy jęć. 

Pol scy po li cjan ci od po cząt ku wal ki z ko ro na wi ru sem po uczy li pra -
wie 55 tys. osób, któ re nie sto so wa ły się do obo wiąz ku za kry wa nia ust
i no sa, a bli sko 14 tys. uka ra li man da ta mi kar ny mi. 

Hisz pań ski dzien nik El Con fi den cial opu bli ko wał da ne, z któ rych wy -
ni ka, że z po wo du epi de mii ko ro na wi ru sa prze sta ło pra co wać 4,7 mln
osób. 

Na 17 gra nicz nych punk tach kon tro l nych 80 ra tow ni ków z PSP zmie -
rzy ło tem pe ra tu rę cia ła bli sko 10,5 tys. osób. W na mio tach stra żac -
kich przed szpi ta la mi w ca łym kra ju dzia ła ło 368 po lo wych izb

przy jęć, za bez pie cza ło je 141 funk cjo na riu szy. Jed nost ki ochro ny prze ciw po ża -
ro wej bra ły też udział w 147 in nych dzia ła niach zwią za nych z ko ro na wi ru sem,
w któ rych uczest ni czy ło 282 stra ża ków PSP oraz 49 dru hów OSP. 

opr. ArtK na pod sta wie in for ma cji ze stron in ter ne to wych: Pol skiej Agen cji Pra so wej,
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej i www.worl do me ters.in fo
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Kraj Za cho ro wa nia Zgo ny

USA 5 529 789 172 606

Brazylia 3 317 832 107 297

Indie 2 589 208 50 084

Rosja 917 884 15 617

RPA 583 653 11 677

Peru 525 803 26 075

Pol ska 56 090 1 869

Stan z 15 sierpnia br., êródło: www.worldometers.info



Na wał ni ce, któ re prze szły nad wo je wódz twem ma zo wiec kim,
spo wo do wa ły, że stra ża cy mu sie li in ter we nio wać 268 ra zy. Głów -
nie usu wa li po wa lo ne drze wa i po ła ma ne ga łę zie z dróg i cho-

d ni ków, a tak że wal czy li z lo kal ny mi pod to pie nia mi ulic i bu dyn ków miesz -
kal nych. W No wym Dwo rze Ma zo wiec kim i w Ko mo ro wie w po wie cie prusz -
kow skim drze wa prze wró ci ły się na sa mo cho dy oso bo we, ale na szczę ście
nikt nie ucier piał. Po ry wi sty wiatr uszko dził dzie więć bu dyn ków – pięć miesz -
kal nych i czte ry go spo dar cze. Naj wię cej in ter wen cji stra ża cy od no to wa li
w War sza wie, gdzie by ło ich 45, oraz w po wia tach: ko zie nic kim – 23, pia se -
czyń skim – 22, otwoc kim – 22 i gar wo liń skim – 22. 

Po przej ściu fron tu bu rzo we go w wo je wódz twie pod kar pac kim
od no to wa no łącz nie 310 in ter wen cji. Dzia ła nia stra ża ków po le -
ga ły przede wszyst kim na wy pom po wa niu wo dy z za la nych po -

se sji, piw nic i par kin gów, udraż nia niu za tka nych prze pu stów, usu wa niu
po wa lo nych drzew i ga łę zi. Naj wię cej in ter wen cji stra ża cy pod ję li w po wia -
tach: strzy żow skim, rze szow skim, kro śnień skim, le żaj skim, le skim i biesz -
czadz kim.

Te go dnia spo ro pra cy mie li też stra ża cy z wo je wódz twa lu bel skie go,
gdzie od no to wa no 151 in ter wen cji jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro wej.
Naj wię cej by ło ich w po wia tach: lu bel skim, par czew skim, kra śnic kim, świd -
nic kim, bial skim, ja now skim, hru bie szow skim i to ma szow skim. Na przy kład
ra tow ni cy z Ko men dy Miej skiej PSP w Lu bli nie wy je cha li do 40 zda rzeń 
– 10 mia ło miej sce na te re nie mia sta, po zo sta łe w po wie cie lu bel skim. In ter -
wen cje do ty czy ły w szcze gól no ści usu wa nia po wa lo nych drzew i ko na rów,
wy pom po wy wa nia wo dy z bu dyn ków oraz za bez pie cza nia uszko dzo nych
da chów, któ rych po kry cie zo sta ło ze rwa ne przez sil ny wiatr. War to wspo -
mnieć, że w wy ni ku wy ła do wań at mos fe rycz nych do szło też do po ża ru in -
sta la cji elek trycz nej w bu dyn ku miesz kal nym w miej sco wo ści Kłod ni ca
Dol na w gmi nie Bo rze chów oraz po ża ru skrzyn ki elek trycz nej w Chmiel ni -
ku w gmi nie Beł ży ce. 

Dol no ślą scy stra ża cy od no to wa li 216 in ter wen cji (po nad 100
w Ko tli nie Kłodz kiej). Trud na sy tu acja by ła m.in. w By strzy cy
Kłodz kiej, gdzie in ter we nio wa li 35 ra zy, we Wro cła wiu in ter wen -

cji stra żac kich by ło 32, a w Ząb ko wi cach Ślą skich 17. W su mie strażacy 
wy pom po wy wa li wo dę z 26 bu dyn ków. W dzia ła niach ra tow ni czych uczest -
ni czy ło po nad ty siąc stra ża ków z PSP i OSP, któ rzy mie li do dys po zy cji 233
sa mo cho dy. 
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W wy ni ku in ten syw nych opa dów desz czu, któ re wy stą pi ły od
20 do 21 czerw ca w wo je wódz twie ma ło pol skim, stra ża cy in ter -
we nio wa li 672 ra zy (w po wie cie li ma now skim – 239, my śle nic -

kim – 140, a bo cheń skim 140). 345 in ter wen cji po le ga ło na wy pom po -
wy wa niu wo dy z za la nych bu dyn ków, 103 na udraż nia niu prze pu stów dro -
go wych w miej scach, gdzie two rzy ły się roz le wi ska po wo du ją ce za gro że nie,
a 50 na usu wa niu po wa lo nych drzew. W dzia ła niach uczest ni czy ło 4299 stra -
ża ków z PSP i OSP.

Na Ślą sku pa da ją ce przez kil ka dni desz cze spo wo do wa ły, że
od 18 do 23 czerw ca stra ża cy mu sie li in ter we nio wać bli sko 1250
ra zy. W ak cjach uczest ni czy ło po nad 6 tys. ra tow ni ków z PSP

i OSP, ich dzia ła nia po le ga ły m.in. na wy pom po wy wa niu wo dy z za la nych
piw nic w bu dyn kach miesz kal nych i uży tecz no ści pu blicz nej, pod to pio nych
po se sji i dróg, a tak że usu wa niu po wa lo nych drzew i za bez pie cza niu uszko -
dzo nych da chów. 

21
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23
czerwca

WRZESIEŃ 2020 /14

RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

Po ni żej pu bli ku je my ka len da rium, w któ rym za miesz cza -
my wy bra ne in ter wen cje stra ża ków z PSP i OSP. Za da tę po -
cząt ko wą przy ję li śmy 7 czerw ca, gdy nad wie lo ma miej sca mi
w kra ju prze szły du że ule wy. Ra tow ni cy mie li peł ne rę ce ro -
bo ty – wy pom po wy wa li wo dę z za la nych piw nic w bu dyn -
kach miesz kal nych i uży tecz no ści pu blicz nej, pod to pio nych

po se sji i dróg, usu wa li po wa lo ne drze wa i za bez pie cza li
uszko dzo ne da chy. Ich trud do ce nił mi ni ster spraw we wnętrz -
nych i ad mi ni stra cji Ma riusz Ka miń ski, któ ry już 23 czerw ca
na kon fe ren cji pra so wej zło żył im ogrom ne po dzię ko wa nia
za sku tecz ną po moc i nie zwy kłą de ter mi na cję w zwal cza niu
skut ków na wał nic. 

AR TUR KO WAL CZYK Wal ka
z ˝y wio łem

Ule wy, wi chu ry, bu rze, pod to pie nia i po wo dzie – w czerw cu i lip cu spo wo do wa ły

wie le znisz czeń w ca łej Pol sce, a szcze gól nie na po łu dniu kra ju. Z usu wa niem ich

na stępstw wal czy li przede wszyst kim stra ża cy z PSP i dru ho wie z OSP. 
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Udrażnianie drogi w miejscowości Piątkowa w powiecie przemyskim po przejściu fali
powodziowej. Na zdjęciu strażacy z JRG Przemyśl i ochotnik z OSP Tarnawka
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Od 21 czerw ca do te go dnia pod kar pac cy stra ża cy in ter we nio -
wa li po nad 1800 ra zy, że by usu wać skut ki in ten syw nych opa dów
desz czu. Ich dzia ła nia po le ga ły przede wszyst kim na wy pom po -

wy wa niu wo dy z za la nych do mów, bu dyn ków go spo dar czych i po se sji,
udroż nia niu prze pu stów dro go wych, a tak że usu wa niu po ła ma nych drzew
i ko na rów z jezd ni i chod ni ków. Stra ża cy za bez pie cza li też bu dyn ki za gro -
żo ne pod to pie niem i mo ni to ro wa li stan wa łów prze ciw po wo dzio wych. 
Naj wię cej zda rzeń od no to wa li w po wia tach rze szow skim, sa noc kim, prze -
my skim i ja ro sław skim. 

Nad czę ścią wo je wódz twa pod kar pac kie go prze szły bar dzo in -
ten syw ne bu rze, któ re spo wo do wa ły pod to pie nie se tek do mów
w po wie cie prze my skim, prze wor skim, łań cuc kim i rze szow skim.

Ich skut ki w kul mi na cyj nym mo men cie ak cji usu wa ło po nad 1200 ra tow ni -
ków z PSP i OSP. Na Pod kar pa cie zo sta ły tak że skie ro wa ne trzy spe cja li sty-
cz ne kom pa nie prze ciw po wo dzio we z wo je wództw: ma ło pol skie go,
świę to krzy skie go i ma zo wiec kie go. Dzia ła nia stra ża ków po le ga ły m.in.
na wy pom po wy wa niu wo dy z za la nych do mów i po se sji, udraż nia niu prze -
pu stów dro go wych, usu wa niu za to rów na rze kach, umac nia niu wa łów 

prze ciw po wo dzio wych, a tak że za bez pie cza niu na stęp nych do mów
przed za la niem. Stra ża cy usu wa li też drze wa i ko na ry, któ re le ża ły na jezd -
niach, chod ni kach i po se sjach.

Po przej ściu burz od no to wa no pod to pie nia w ca łej Polsce.
Na po łu dniu kra ju m.in. w po wia tach kro śnień skim i prze my skim,
ale jed nym z naj bar dziej do tknię tych fron tem bu rzo wym po wia -

tów zo stał po wiat ja siel ski w wo je wódz twie pod kar pac kim, gdzie stra ża cy
in ter we nio wa li po nad 500 ra zy. Po godz. 17.00 prze szły tam czte ry gwał tow -
ne bu rze z opa da mi desz czu, gra dem i po ry wi stym wia trem. Naj trud niej sza
sy tu acja wy stą pi ła w miej sco wo ści Trzci ni ca, gdzie nie wiel ka rzecz ka Mły -
nów ka gwał tow nie wez bra ła i za la ła 200 bu dyn ków miesz kal nych. W nie -
któ rych z nich po ziom wo dy prze kra czał 2 m. Miesz kań cy ucie ka li na wyż sze
kon dy gna cje lub na da chy. 

Stra ża cy z JRG PSP z Ja sła za po mo cą ło dzi ewa ku owa li 24 oso by z bu -
dyn ków miesz kal nych, go spo dar czych i sa mo cho dów, któ re po rwa ła wo da.
W Ja śle na ul. M. Ko nop nic kiej za la ne zo sta ły bu dyn ki miesz kal ne i go spo -
dar cze. W tym re jo nie stra ża cy ewa ku owa li 22 oso by. W Sko ły szy nie ra tow -
ni cy wy cią gnę li męż czy znę, któ ry zo stał po rwa ny przez wo dę pły ną cą
jezd nią. W Ja śle na ul. To wa ro wej po wsta ło du że roz le wi sko, któ re za la ło 
ha le pro duk cyj ne, hur tow nie, skle py i bu dyn ki miesz kal ne. Do po mo cy ja -
siel skim stra ża kom w wal ce z ży wio łem za dys po no wa no ra tow ni ków z kom -
pa nii prze ciw po wo dzio wych z wo je wództw pod kar pac kie go i ma zo -
wiec kie go, stra ża ków z ko mend po wia to wych PSP oraz żoł nie rzy z am fi bia -
mi z No wej Dę by. W usu wa niu skut ków na wał nic po ma ga ły też kom pa nie
ochot ni czych stra ży po żar nych z po wia tów: strzy żow skie go, dę bic kie go,
rop czyc kie go, kol bu szow skie go, mie lec kie go oraz Woj ska Obro ny Te ry to -
rial nej. 
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Nad po wia tem bu skim prze szły sil ne wia try, miej sca mi po łą czo -
ne z in ten syw ny mi opa da mi desz czu. Bu scy stra ża cy in ter we nio -
wa li łącz nie 22 ra zy – wy pom po wy wa li wo dę z za la nych po se sji

i piw nic, za bez pie cza li po se sje przed jej na pły wem, a tak że wy ko ny wa li prze -
ko py, że by od pro wa dzić na pły wa ją cą wo dę. In ter wen cje do ty czy ły też za -
bez pie cza nia plan de ka mi uszko dzo nych da chów bu dyn ków miesz kal nych
oraz go spo dar czych, a tak że usu wa nia po wa lo nych drzew. W dzia ła niach
uczest ni czy ło 172 ra tow ni ków. 

Te go dnia bu rze prze szły też nad wo je wódz twem ma zo wiec kim. Oko ło
godz. 16 na wał ni ca do tar ła do War sza wy. Spo wo do wa ła licz ne pod to pie nia
ulic oraz bu dyn ków miesz kal nych. Do godz. 19.00 ma zo wiec cy stra ża cy
otrzy ma li oko ło 700 zgło szeń na nu me ry alar mo we 998 i 112, wśród nich 300
do ty czą cych zda rzeń w War sza wie. Ra tow ni cy przede wszyst kim wy pom -
po wy wa li wo dę z ulic, piw nic i ga ra ży. Do godz. 6.00 na stęp ne go dnia ma -
zo wiec cy stra ża cy od no to wa li po nad 800 in ter wen cji do ty czą cych usu wa nia
skut ków ulew ne go desz czu: w po wie cie gró jec kim 39, wo ło miń skim 38, gar -
wo liń skim 34 i 518 w War sza wie. W kul mi na cyj nym mo men cie w sto li cy 
dzia ła ło 300 stra ża ków, któ rzy uży wa li do wal ki ze skut ka mi na wał nic 90 sa -
mo cho dów PSP i OSP.

Wie czo rem gwał tow ne opa dy desz czu po ja wi ły się w kil ku gmi -
nach po wia tu wa do wic kie go. Do Sta no wi ska Kie ro wa nia KP PSP
w Wa do wi cach wpły nę ło kil ka dzie siąt zgło szeń o za la nych bu dyn -

kach miesz kal nych i go spo dar czych, po se sjach, dro gach i grun tach, a tak że
za pcha nych prze pu stach dro go wych. Dzia ła nia ra tow ni cze po le ga ły głów -
nie na wy pom po wy wa niu wo dy z za la nych obiek tów i dróg, za bez pie cza niu
po se sji wor ka mi z pia skiem i udraż nia niu prze pu stów dro go wych. Uczest ni -
czy ło w nich łącz nie 450 stra ża ków z PSP i OSP. Usu wa li oni skut ki na wał nic
w gmi nach Wa do wi ce, Mu charz, Kal wa ria Ze brzy dow ska oraz Stry szów.

Po godz. 18.00 w By czy nie i Jaś ko wi cach w po wie cie klucz bor -
skim za czę ły się bar dzo in ten syw ne opa dy desz czu. Przez nie -
speł na 30 min za la nych zo sta ło kil ka ulic, a wo da za czę ła

wdzie rać się do bu dyn ków. Do dzia łań skie ro wa no za stę py PSP z JRG
w Klucz bor ku oraz za stę py OSP z By czy ny, Ko sto wa, Pa ru szo wic i Ja ku bo -
wic. Ze wzglę du na ko niecz ność wy pom po wy wa nia wo dy z za la nych go -
spo darstw, piw nic i bu dyn ków na miej sce dzia łań skie ro wa no ko lej ne si ły
i środ ki. W kul mi na cyj nej fa zie dzia łań pra co wa ły 23 za stę py PSP i OSP, 
łącz nie 86 ra tow ni ków.

Te go dnia na wał ni ca prze szła też nad Kiel ca mi. Do Sta no wi ska Kie ro wa -
nia KM PSP w Kiel cach wpły nę ły licz ne zgło sze nia o za la niu ga ra ży pod ziem -
nych, piw nic, kla tek scho do wych, szy bów win do wych oraz roz dziel ni prą du.
Dzia ła nia stra ża ków po le ga ły przede wszyst kim na usu wa niu wo dy z za la -
nych po miesz czeń za po mo cą pomp szla mo wych. 

opr. ArtK na pod sta wie in for ma cji ze stron in ter ne to wych 
Paƒ stwo wej Stra ̋ y Po ̋ ar nej 
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29 czerwca strażacy z KP PSP w Busku-Zdroju (woj. świętokrzyskie) mieli sporo pracy, m.in. 
z podnośnika hydraulicznego zabezpieczali plandeką uszkodzony dach domu we wsi Dobrowoda
w powiecie buskim
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Strażacy OSP wypompowują wodę z zalanej ulicy w miejscowości Jaroszowice w powiecie
wadowickim, nad którą 2 lipca przeszła nawałnica



26 czerw ca te go ro ku let ni deszcz pa dał
z ta ką upo rczy wo ścią, że trud no by ło na -
zwać go przy jem nym. Wid mo su szy na ho -
ry zon cie po wo do wa ło jed nak, że więk szość
miesz kań ców po łu dnio we go wscho du Pol -
ski nie spo dzie wa ła się sy tu acji cał ko wi cie
od wrot nej. A jed nak in ten syw ność opa -
dów, po tę go wa na fa la mi na wał nic, prze ro -
sła moż li wo ści chłon ne gle by, po wo du jąc
nie tyl ko set ki pod to pień, ale rów nież bły -
ska wicz ną po wódź wez bra nio wą. Uszko -
dzo ne zo sta ły do my, piw ni ce, stud nie,
za byt ki, a na wet dro gi i mo sty oraz zbior nik
re ten cyj ny. Naj go rzej sy tu acja przed sta wia -
ła się w po wia tach rze szow skim, łań cuc kim,
prze wor skim i prze my skim. Ży wioł ude rzył

też w po wiat ja siel ski i kro śnień ski. Oto wy -
ci nek te go rocz nych zda rzeń nie mal z miej -
sca za miesz ka nia au tor ki. 

Jak kie dyś po dzia ła ło na dziś
Dla mia stecz ka i gmi ny Kań czu ga, po ło -

żo nych w po wie cie prze wor skim, za gro że -
nie po wo dzio we nie by ło spra wą no wą.
Pra wy do pływ Wi sło ka o wdzięcz nej na zwie
Mlecz ka ma bo wiem w zwy cza ju raz na ja -
kiś czas z le ni wie pły ną cej nie po zor nej
rzecz ki, głę bo kiej do ko lan, zmie niać się
w rwą cy ży wioł, któ ry ni czym nie pro szo ny
gość po ja wia się u drzwi miesz kań. 

W do dat ku tu byl cy wciąż pa mię ta ją naj -
więk szą po wódź, któ ra na wie dzi ła Kań czu -

gę pod ko niec lat 80. XX w., opi su jąc ten
epi zod ja ko „noc peł ną gro zy”. W tym ty siąc -
le ciu Kań czu ga bo ry ka ła się z nad mia rem
wo dy w la tach 2010 i 2013, przy czym
w 2010 r. kań czudz ka po wódź zla ła się
w jed no z wiel ką po wo dzią gór ne go do rze -
cza i ca łe go bie gu Wi sły, do kła da jąc się
do dru zgo czą cych szkód w ska li ca łe go kra -
ju. W wy ni ku na wal nych opa dów desz czu
prze pły wy na Wi śle, Wi sło ce i Wi sło ku bi ły
re kor dy wy so ko ści i dłu go ści, a kul mi na cja
wi śla nej fa li wez bra nio wej by ła naj wyż sza
od 160 lat. W sa mym tyl ko wo je wódz twie
pod kar pac kim w wal kę z ży wio łem włą czo -
no wte dy 28 tys. ra tow ni ków z kra jo we go
sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go oraz OSP,
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Po wódê     

Pomimo przedłużających się niżówek
hydrogeologicznych i suszy rolniczej po 10 latach

powrócił do mieszkańców Podkarpacia koszmar wielkiej
powodzi. W niektórych miejscach na metr kwadratowy

spadło ponad 100 l wody, a tereny są strome, więc spływy
szybkie. Przekroczyło to możliwości obrony na tyle, że

jedyną możliwością ratunku bywała ucieczka. 

ALEKSANDRA RADLAK



884 żoł nie rzy i 130 jed no stek sprzę tu pły wa -
ją ce go, 6,5 tys. po li cjan tów, a tak że funk cjo -
na riu szy Biesz czadz kie go Od dzia łu Stra ży
Gra nicz nej, gru py Wod ne go Ochot ni cze go
Po go to wia Ra tun ko we go i bli sko 15 tys. wo -
lon ta riu szy. Mi mo tak znacz ne go za an ga żo -
wa nia sił i środ ków oraz zu ży cia 3,5 mln
wor ków z pia skiem do bu do wy wa łów 
i ba rier ucier pia ło wie le do mostw i przed -
się biorstw, co od bi ło się za rów no na go spo -
dar ce, jak i pry wat nym ży ciu miesz kań ców
po szko do wa nych re jo nów. Na Pod kar pa ciu
stra ty sza co wa no na ok. 1,2 mld zł. 

Po cięż kiej lek cji z 2010 r. przy stą pio no
do re or ga ni za cji za rzą dza nia wo da mi oraz
mo der ni za cji in fra struk tu ry prze ciw po wo -
dzio wej i no wo cze snych sys te mów mo ni -
to ro wa nia hy dro lo gicz ne go na Pod kar-
pa ciu. Wy dat ki na te ce le do 2015 r. się gnę -
ły pra wie 150 mln zł (w re ali za cji ko lej nych
te go ty pu in we sty cji, jak do no si ła re gio nal -
na te le wi zja, mia ła po móc m.in. umo wa
z Ban kiem Świa to wym na bli sko 90 mln zł).
Roz po czę to od mo der ni za cji i bu do wy ob -
wa ło wań Wi sło ki i Ro py w re jo nie Dę bi cy
i Ja sła.

Zbior nik re ten cyj ny
W te in we sty cje wpi sa ły się pra ce w są -

siedz twie Kań czu gi i w ra mach jej ob sza ru.
Za bez pie cze nie przed ko lej ny mi po wo dzia -
mi miał za pew nić mię dzy in ny mi zbior nik
Kań czu ga – po lder zbu do wa ny na gra ni cy
wsi Sie dlecz ka i Ma na sterz, któ ry od da no
do użyt ku 7 paź dzier ni ka 2015 r. Pro jekt
zre ali zo wa ny zo stał w ra mach Re gio nal ne -
go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa
Pod kar pac kie go. Zbior nik re ten cyj ny, ogro -
dzo ny wy so kim wa łem i obej mu ją cy aż
dwie gmi ny (rów nież po ło żo ną wy żej
w bie gu Mlecz ki gmi nę Ja wor nik Pol ski), 
li czy so bie 62,4 ha, je go re zer wa po wo -
dzio wa wy no si zaś 3,09 mln m³. In we sty cję
w imie niu sa mo rzą du wo je wódz twa pod -
kar pac kie go re ali zo wał Pod kar pac ki Za rząd
Me lio ra cji i Urzą dzeń Wod nych w Rze szo -
wie. Ro bo ty bu dow la ne, wy ko ny wa ne
przez fir mę In ży nie ria Rze szów SA, trwa -
ły 21 mie się cy. Cał ko wi ta war tość pro jek tu
wy nio sła 36 440 320,37 zł, kwo ta do fi nan -
so wa nia – 26 604 288,00 mln zł. By ła to więc

jed na z naj po waż niej szych prze ciw po-
wo dzio wych in we sty cji na Pod kar pa ciu
w ostat niej de ka dzie, a mia ła za bez pie czać
przed za la niem na wet Prze worsk.

Świa do mi ist nie nia zbior ni ka, miesz kań -
cy do tych czas za gro żo nych miej sco wo ści
czu li się względ nie bez piecz nie. Gdy
w ostat nich dniach czerw ca te go ro ku po -
ja wi ło się pierw sze za ła ma nie po go dy, bez
stra chu ob ser wo wa li więc ma łe cie ki wod -
ne, choć zmie nia ły się w co raz prę dzej pły -
ną ce rze ki. Tym cza sem już w pią tek
26 czerw ca oko ło godz. 15.00 stra ża cy
z Prze wor ska otrzy ma li zgło sze nia o pierw -
szych skut kach gwał tow nych opa dów
desz czu w gmi nie Ja wor nik Pol ski. Re ago -
wa li na bie żą co. Sy tu acja by ła jed nak co raz
trud niej sza – deszcz wciąż pa dał, a grunt
już nie przyj mo wał wo dy. Sta cja słu żą ca
do po mia ru sta nu wo dy w rze ce za no to wa -
ła w cią gu nie ca łej go dzi ny wzrost po zio mu
o po nad 2 m! Ostat ni po miar sta cja wy sła ła
o godz. 15.34. 

W sa mym po wie cie prze wor skim bez -
po śred nich in ter wen cji by ło 31. Stra ża cy
(JRG Prze worsk) ra to wa li m.in. bu dyn ki
miesz kal ne wraz z dro ga mi do jaz do wy mi,
szko łę i tar tak. Oka za ło się, że jest to do pie -
ro po czą tek dzia łań. 

Gmi na Ja wor nik Pol ski
Zgod nie z lo gi ką po wo dzi pierw sze za -

gro że nia i po waż ne pod to pie nia po ja wi ły
się w gór nym bie gu Mlecz ki, we wsi Ha dle
Szklar skie. Wte dy to, po mię dzy ko lej ny mi
co raz bar dziej dra ma tycz ny mi in for ma cja -
mi, któ re miesz kań cy za miesz cza li w me -
diach spo łecz no ścio wych, ja sne sta ło się, że
na za ła ma niu po go dy się nie skoń czy. Stan
wo dy rósł bły ska wicz nie i wkrót ce nie cho -
dzi ło już o pod to pie nia, lecz o re gu lar ną
po wódź. Pierw sze sy re ny alar mo we za wy -
ły w pią tek oko ło godz. 17.00. Miesz kań cy
opo wia da ją, że za le d wie w mi nu tę po ziom
wo dy pod niósł się do te go stop nia, że do -
sta ła się do do mów, zmu sza jąc lu dzi
do uciecz ki tyl ko w tym, co mie li na so bie.
Gdy wa żą cy po nad 15 t wóz bo jo wy OSP
wy ru szył na ra tu nek do miej sco wo ści Ha -
dle Szklar skie, naj pierw zo stał pod my ty,
póź niej wo da za czę ła wdzie rać się do środ -

ka, a w koń cu spo tkał się z za le wa ją cą wieś
fa lą, któ ra – jak ze zna li nie któ rzy świad -
ko wie – mo gła mieć na wet po nad 2 m. Fa -
la prze wró ci ła pę dzą cy sa mo chód, z któ re -
go stra ża cy zmu sze ni by li ewa ku ować się
na dach i cze kać na po moc. Póź niej sprzęt
od ho lo wa no do jed nost ki (w któ rej słu żył
do tej po ry je dy nie rok), oka zał się jed nak
na ty le znisz czo ny, że na pra wa nie by ła by
opła cal na. 30 czerwca stra ża cy w Ja wor ni -
ku Pol skim otrzy ma li od pre zy den ta An -
drze ja Du dy pro me sę na za kup no we go
wo zu.

W nie któ rych miej scach na dro dze wo -
je wódz kiej nr 835 wo da wy płu ka ła część
na wierzch ni i ze rwa ła most ko le jo wy. Dro -
ga w kie run ku Dy no wa sta ła się nie do stęp -
na. W cią gu kil ku na stu mi nut pod my te lub
znisz czo ne zo sta ły dro gi, mo sty, chod ni ki,
no wa ka na li za cja i prze pom pow nia. Wo da
kom plet nie znisz czy ła frag men ty li nii za -
byt ko wej ko lej ki wą sko to ro wej łą czą cej
Prze worsk z Dy no wem, od lat za pew nia ją -
cej miesz kań com oraz tu ry stom nie zwy kłe
wi do ki na oko licz ne po la i krę ty bieg Sa nu
(po waż nie uszko dzo ny zo stał tak że wał
w zna nym z ma low ni cze go do stę pu do Sa -
nu Przed mie ściu Dy now skim).

Po nad to w Ha dlach Szklar skich ucier piał
li czą cy 8 ha za byt ko wy park ota cza ją cy pa -
łac z prze ło mu XX i XXI w. Po ła ma ne zo sta -
ły drze wa, sam pa łac nie od niósł jed nak
szkód. Znisz czo ne zo sta ły za to znaj du ją ce
się tam bo isko, kort te ni so wy i plac za baw,
a ogól ne znisz cze nia spo tę go wa ne by ły
przez drew no wy my te z po ło żo nej w po bli -
żu sto lar ni. 

Żad na si ła nie by ła w sta nie po wstrzy -
mać dwu me tro wej fa li. Ta, wspo ma ga na
spły wa mi z pól, do tar ła do wsi Ma na sterz
i po rwa ła z tam tej sze go tar ta ku cię ża rów -
ki, sa mo cho dy oso bo we, wóz ki do prze -
wo że nia drew na, drew no, kom pu te ry,
do ku men ty i po zo sta łą za war tość biu ra,
nisz cząc be to no we ogro dze nie i most. 

Da lej na dro dze fa li po wo dzio wej był
zbior nik re ten cyj ny w Kań czu dze i sa mo
mia stecz ko.

Mia sto i gmi na Kań czu ga
Po dob na sy tu acja, jak w Ha dlach Szklar -
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skich i Ma na ste rzu, mia ła miej sce w Kań -
czu dze. Gdy wo da w Mlecz ce stop nio wo
wzbie ra ła, do świad cze ni wie lo krot nie
miesz kań cy, a tak że wła ści cie le i pra cow ni -
cy miej sco wych skle pów, prze się biorstw
i warsz ta tów ukła da li przed wej ścia mi
do swo ich po se sji wor ki z pia skiem, co po -
ma ga ło na skut ki na wał ni cy. No ale był
prze cież zbior nik, któ ry miał za za da nie
schwy tać fa lę po wo dzio wą. Dla te go na wet
naj bar dziej prze zor nych zdzi wił dźwięk
alar mu i wy gło szo ny z me ga fo nu na kaz na -
tych mia sto wej ewa ku acji. Chod ni ki i uli ce
pręd ko opu sto sto sza ły. 

Nie ste ty, wo da wy do sta ła się ze zbior ni -
ka re ten cyj ne go Kań czu ga w Sie dlecz ce 
– te go sa me go, któ ry miał chro nić przed
po wro tem kosz ma ru sprzed lat – i wę dro -
wa ła w stro nę te re nów za miesz ka łych.
W za le d wie pół to rej go dzi ny po lder wy peł -
nił się 3 mln m³ wo dy, przy czym na le ży
brać pod uwa gę, że zgod nie z za ło że nia mi
przy ję ty mi pod czas prac pro jek to wych
przy śred nio in ten syw nych opa dach desz -
czu po win no na stą pić to w cią gu 72 godz.
Po tem wo da prze la ła się przez wał, pod ta -
pia jąc do my w Sie dlecz ce, Ło pusz ce, Kań -
czu dze i oko licz nych miej sco wo ściach.
Na do miar złe go po lder zo stał me cha nicz -
nie uszko dzo ny przez kło dy i sprzęt, po rwa -
ne mię dzy in ny mi z po ło żo nych wy żej
tar ta ków. Pręd kość spły wu wo dy i jej ilość
by ły tak du że, że na stą pi ło czę ścio we roz -
my cie za po ry czo ło wej zbior ni ka. W Sie -
dlecz ce po wstał do dat ko wo za tor, zło żo ny
z ko na rów i ga łę zi, gro żą cy nie tyl ko pod to -
pie nia mi na za sa dzie cof ki, ale też ze rwa -
niem tej nie sta bil nej ta my i ude rze niem
dru giej fa li po wo dzio wej.

Tym cza sem wo dy by ło i tak bar dzo du -
żo. W no cy z piąt ku na so bo tę sy tu acja 
wy glą da ła szcze gól nie groź nie. Oko ło
godz. 1.00 w no cy ra tow ni cy na ul. Pił sud -
skie go w Kań czu dze za uwa ży li wóz stra żac -
ki po rwa ny przez rze kę. Za nim je chał
jesz cze bus, któ ry też utra cił przy czep ność
i zo stał po rwa ny przez wo dę. Ra tow ni cy
Zin te gro wa nej Służ by Ra tow ni czej i Wod -
ne go Po go to wia Ra tun ko we go zwo do wa li
łódź, by pod pły nąć do wo zu stra ży po żar -
nej, w któ rym uwię zio nych zo sta ło dwóch
stra ża ków OSP i ro dzi na z troj giem dzie ci,
wcze śniej ewa ku owa na z za la ne go do mu.
Po wy bi ciu szy by w wo zie w pierw szej ko -
lej no ści prze nie sio no do ło dzi dzie ci, za bez -
pie cza jąc przy tym po jazd OSP. Wszyst kich
uda ło się wy do stać na brzeg, rów nież oso -

bę uwię zio ną w to ną cym bu sie – to zda rze -
nie od bi ło się echem w ogól no pol skich me -
diach.

Po nad to w Kań czu dze za la ny zo stał
most, sta dion miej ski i te re ny przy nim,
wraz z do ma mi. Zna ne są dra ma tycz ne hi -
sto rie o uciecz ce z dziec kiem na rę kach 
al bo utra co nym do rob ku ży cia. Nurt wzbie -
ra ją cej Mlecz ki za bie rał bo wiem wszyst ko,
co na po tkał na swo jej po sze rza ją cej się dro -
dze (po po wo dzi ilo ści wy rzu co nych na
brzeg pra lek i lo dó wek nie po wsty dził by się
nie je den sklep AGD). 

Nie trud no więc o wnio sek, że in ten syw -
ność opa dów prze ro sła moż li wo ści zbior -
ni ka re ten cyj ne go. A jed nak po lder do
pew ne go stop nia ochro nił oko licz ne miej -
sco wo ści przed im pe tem ogrom nej fa li po -
wo dzio wej i opóź nił ude rze nie w Kań czu gę
o kil ka go dzin, skra ca jąc tym sa mym fa lę
prze pły wu przez mia stecz ko.

W cią gu dwóch dni uda ło się za bez pie -
czyć gór ną część za po ry. Na za po rze czo-
ło wej usy pa no dłu gi na 100 m wał wy-
peł nio ny 200 t ka mie nia, by zwięk szyć sta -
bil ność kon struk cji w ra zie przy ję cia no wej
fa li wez bra nio wej.

Co jesz cze
Jak po in for mo wał rzecz nik ko men dan -

ta głów ne go PSP st. kpt. Krzysz tof Ba tor ski,
na Pod kar pa cie ja ko wspar cie dla pra cu ją -
cych na miej scu stra ża ków z Prze wor ska,
Rze szo wa i oko licz nych wsi zo sta ła wy-
sła na 3. kom pa nia prze ciw po wo dzio wa 
„Wo da” cen tral ne go od wo du ope ra cyj ne -
go, skła da ją ca się z 33 ra tow ni ków w 13 po -
jaz dach. Wcze śniej za pa dła de cy zja o wy-
sła niu na Pod kar pa cie dwóch kom pa nii
prze ciw po wo dzio wych z wo je wódz twa
ma ło pol skie go (kom pa nia „Kra kus II”, skła -
da ją ca się z 12 po jaz dów, 31 osób i 47
pomp) i świę to krzy skie go (kom pa nia „Kiel -
ce” z 11 po jaz da mi, 44 oso ba mi, 14 pom pa -
mi i czte re ma ło dzia mi).

W usu wa nie bez po śred nich skut ków na -
wał nic za an ga żo wa no oko ło 400 stra ża -
ków. 

Na ca łym Pod kar pa ciu w so bo tę 27 czer-
w ca stra ża cy in ter we nio wa li 1140 ra zy,
a IMGW wy dłu ży ło ostrze że nie me te oro-
lo gicz ne trze cie go stop nia do godz. 1.00.
Tyl ko stra ża cy prze wor scy w pią tek i so bo -
tę wy jeż dża li z jed nost ki aż 170 ra zy: do za -
la nych dróg, po se sji, stud ni i piw nic, by
prze pom po wy wać wo dę z za la nych te re -
nów, a tak że uszczel niać nad rzecz ne wa ły.

Do ewa ku acji lu dzi z ob sza rów ob ję tych
po wo dzią za an ga żo wa no tak że śmi głow ce.
Dla ewa ku owa nych Wo je wódz kie Cen trum
Za rzą dza nia Kry zy so we go wy da ło 150 łó -
żek – 100 dla po wia tu prze wor skie go i 50
dla łań cuc kie go. 

Nie dzie la tak że by ła wy peł nio na dzia ła -
nia mi. Na wnio sek wo je wo dy pod kar pac -
kie go do 22 miej sco wo ści na te re nie po -
wia tów rze szow skie go, prze my skie go,
prze wor skie go oraz ja siel skie go skie ro wa -
no po 10 żoł nie rzy z 3. PBOT, by za po mo cą
sa mo cho dów cię ża ro wych i pił spa li no -
wych po mo gli w usu wa niu skut ków po wo -
dzi w go spo dar stwach do mo wych i oko li cy.
Za an ga żo wa no po nad 330 żoł nie rzy z pię -
ciu ba ta lio nów lek kiej pie cho ty WOT z po -
wia tów rze szow skie go, ni żań skie go, dę bic-
kie go, ja ro sław skie go oraz sa noc kie go.

Za koń cze nie
W koń cu wo da w Mlecz ce opa dła. Wa ły

zo sta ły uszczel nio ne. Set ki miesz kań ców
dłu go jed nak bę dą bo ry kać się ze skut ka mi
na wał nic z po wo du uszko dzo nych dróg
i mo stów oraz znisz czeń do mów, piw nic
i sa mo cho dów, z któ rych wie le nie nada się
już do uży cia. W nie któ rych miej scach pod -
to pi ły się też zwie rzę ta. Po mi mo spraw nie
wy pom po wa nej wo dy gru ba war stwa mu -
łu utrzy my wa ła się w po miesz cze niach
i na za la nych sprzę tach jesz cze przez wie le
dni. Jak zwy kle ob ja wi ła się po moc są siedz -
ka w usu wa niu szkód czy w opie ce nad
dzieć mi i ludź mi star szy mi.

Stra ty już te raz sza cu je się w mi lio nach
zło tych. Tyl ko do 28 czerw ca miej skie
i gmin ne ośrod ki po mo cy spo łecz nej zło ży -
ły do wo je wo dy wnio ski na łącz ną kwo tę
5 mln 990 tys. zł dla 1024 ro dzin. Ucier pia ły
nie tyl ko do mo stwa i in fra struk tu ra (w tym
dro gi wo je wodz kie i mo sty), ale tak że la sy
w 24 z 26 pod kar pac kich nad le śnictw. Choć
speł ni ły swo ją re ten cyj ną ro lę, wo da znacz -
nie roz mięk czy ła grun ty, co wpły nę ło na
po wsta wa nie osu wisk. W ich wy ni ku prze -
wró ci ło się wie le drzew, nie tyl ko w la sach,
ale i w sa dach (wli cza jąc w to sta rą ja błoń
au tor ki te go ar ty ku łu). 

Aleksandra Radlak jest tłumaczkà
z angielskiego i rosyjskiego, autorkà m.in.
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gło sze nie o wy bu chu ga zu w bu dyn ku jed no ro dzin nym
w miej sco wo ści Cho del, przy ul. Po lnej, ode brał 10 czerw ca
o godz. 15.25 star szy dy żur ny Sta no wi ska Kie ro wa nia 

Ko men dan ta Po wia to we go PSP w Opo lu Lu bel skim asp. Sta ni sław
Ka me la.

Dys po no wa nie sił i środ ków
Z uwa gi na ska lę zda rze nia na miej sce ka ta stro fy bu dow la nej zo -

sta ły za dys po no wa ne lo kal ne jed nost ki OSP i OSP KSRG oraz JRG
z te re nu po wia tu, a tak że spe cja li stycz ne gru py po szu ki waw czo -ra -
tow ni cze z Cheł ma i War sza wy, dźwig z JRG 3 KM PSP w Lu bli nie, sa -
mo chód ra tow nic twa tech nicz ne go z JRG 1 KM PSP w Lu bli nie oraz
ba ta lio no wy sa mo chód do wo dze nia i łącz no ści KW PSP w Lu bli nie.
Po nad to za dys po no wa no po go to wie ra tun ko we (pięć ze spo łów),
po li cję, po go to wie ga zo we, po go to wie ener ge tycz ne i ko par ko ła -
do war kę. Na miej sce ka ta stro fy przy by li rów nież przed sta wi cie le
pio nu za rzą dza nia kry zy so we go szcze bla wo je wódz kie go oraz sa -
mo rzą do we go.

Roz po zna nie
Po przy by ciu na miej sce zda rze nia pierw szych za stę pów stra ży

po żar nej z OSP KSRG w Cho dlu, po ste run ku JRG w Po nia to wej oraz
JRG w Opo lu Lu bel skim i prze pro wa dze niu roz po zna nia stwier dzo -
no, że do znisz cze nia trzy kon dy gna cyj ne go do mu jed no ro dzin ne -
go do szło praw do po dob nie w wy ni ku wy bu chu ga zu (bu dy nek miał
przy łą cze ga zo we). Po ło wa bu dyn ku od stro ny za chod niej zo sta ła
cał ko wi cie znisz czo na, a dru ga część od stro ny wschod niej ule gła
znacz ne mu uszko dze niu i gro zi ła za wa le niem. Stra ża cy ewa ku owa li
ze znisz czo ne go bu dyn ku trzy oso by (54-let nie go męż czy znę, ko -
bie tę w wie ku lat 82 oraz 15-lat kę). Męż czy znę wy do by to z gru zo -
wi ska i ewa ku owa no na de sce or to pe dycz nej, na to miast ko bie ty
ewa ku owa ne zo sta ły z wyż szych kon dy gna cji za po mo cą dra bin
prze no śnych. Z re la cji człon ków ro dzi ny wy ni ka ło, że w do mu
w chwi li wy bu chu prze by wa ły jesz cze dwie oso by (87-let ni męż czy -
zna i 47-let nia ko bie ta). Po nad to w bu dyn ku znaj do wa ły się dwa psy
(je den wy do stał się sam, dru gie go – ży we go od na lazł je den z ra tow -
ni ków SGPR „War sza wa 9”).

WOJ CIECH MI CIU ŁA Ka ta stro fa bu dow la na
w Cho dlu

Zwykłe czerwcowe popołudnie tego roku niestety zakończyło się
tragicznie dla mieszkańców jednego z domów w Chodlu. 

Doszło w nim do wybuchu, w wyniku którego zginęły dwie osoby.

Z

fot. Wojciech Miciuła



Dzia ła nia ra tow ni cze
Dzia ła nia ra tow ni ków skon cen tro wa ne by ły na od na le zie niu lu -

dzi w gru zo wi sku. Za an ga żo wa no do te go psy ra tow ni cze: owczar -
ka nie miec kie go Gi ne sa i la bra do ra re trie ve ra Ro die go, któ re do tar ły
wraz ze swo imi prze wod ni ka mi z War sza wy po nie ca łych dwóch go -
dzi nach od za dys po no wa nia. Uży to też spe cja li stycz ne go sprzę tu,
któ rym dys po no wa ły spe cja li stycz ne gru py po szu ki waw czo -ra tow -
ni cze: geo fo nu, ka me ry wzier ni ko wej, ta chi me tru, ze sta wu pod pór
do sta bi li za cji ty pu Po wer sho re, tar ci cy i dro na.

Stra ża cy od na leź li na gru zo wi sku dwie bu tle na gaz pro pan -bu -
tan: 11-ki lo gra mo wą i 3,5-ki lo gra mo wą (tu ry stycz ną). Bu tle prze nie -
sio no w bez piecz ne miej sce. Nie ste ty pod czas dzia łań stwier dzo no
roz sz czel nie nie in sta la cji ga zu ziem ne go. Z uwa gi na uszko dzo ne
przy łą cze ko niecz ne by ło od ko pa nie ele men tu in sta la cji i za ło że nie
opa ski za ci sko wej (za da nie to wy ko na li pra cow ni cy po go to wia ga -
zo we go), po nad to za krę co no za wór na głów nej li nii ga zu ziem ne -
go przy ul. Po lnej. Odłą czo na zo sta ła rów nież li nia śred nie go na-
pię cia 15 kV na miej scu zda rze nia oraz głów ny za wór wo dy za si la ją -
cej ca łe osie dle (z uwa gi na uszko dze nie in sta la cji wod nej w do mu
i brak moż li wo ści od na le zie nia za su wy). Miej sce dzia łań za bez -
pie czo no. 

Po przy by ciu na miej sce zda rze nia lu bel ski ko men dant wo je wódz -
ki PSP nad bryg. Grze gorz Ali now ski po le cił zor ga ni zo wać sztab ak cji
na ba zie sa mo cho du do wo dze nia i łącz no ści. Ob sa da sa mo cho du SDŁ
wraz z gru pą ope ra cyj ną LKW PSP zor ga ni zo wa ła łącz ność do wo dze -
nia i współ dzia ła nia oraz przy go to wa ła sprzęt do bez po śred niej trans -
mi sji wi deo (ob raz na ży wo z miej sca zda rze nia był prze ka zy wa ny
do SK KG PSP, SK KW PSP oraz SK KP PSP). Na po le ce nie wój ta gmi ny
Cho del Prze my sła wa Ko wal skie go w Do mu Se nio ra w Cho dlu przy -
go to wa no punkt z go rą cy mi na po ja mi oraz po sił kiem dla ra tow ni -
ków – te go za da nia pod ję ły się człon ki nie Ko ła Go spo dyń Wiej skich
z Je żo wa. Po za pad nię ciu zmro ku roz sta wio no agre ga ty i naja śni ce
oraz wpro wa dzo no pod mia ny ra tow ni ków.

Kie ro wa nie dzia ła nia mi ra tow ni czy mi 
oraz współ pra ca z me dia mi
W pierw szej fa zie dzia łań KDR był do wód ca za stę pu z OSP KSRG

Cho del dh Ma ciej Żysz kie wicz, od nie go funk cję tę prze jął do wód ca
za stę pu z po ste run ku JRG w Po nia to wej asp. Łu kasz Wierz bic ki, 
na stęp nie dzia ła nia mi ra tow ni czy mi kie ro wa li ko lej no: za stęp ca 
do wód cy JRG st. kpt. Krzysz tof Siem bi da, za stęp ca ko men dan ta po -
wia to we go PSP w Opo lu Lu bel skim st. bryg. Zbi gniew Zie lon ka,
a od godz. 16.49 lu bel ski ko men dant wo je wódz ki PSP nad bryg.
Grze gorz Ali now ski. Kie ru ją cych dzia ła nia mi ra tow ni czy mi wspie ra -
ły gru py ope ra cyj ne za rów no z KP PSP w Opo lu Lu bel skim, jak i z Ko -
men dy Wo je wódz kiej PSP w Lu bli nie. 

Z uwa gi na du że za in te re so wa nie zda rze niem ze stro ny me diów
na miej sce ka ta stro fy przy by li ofi cer pra so wy ko men dan ta po wia to -
we go PSP w Opo lu Lu bel skim kpt. Ra fał Do bra czyń ski oraz rzecz nik
pra so wy lu bel skie go ko men dan ta wo je wódz kie go PSP st. asp. To -
masz Sta chy ra. By li tam rów nież przed sta wi cie le władz ad mi ni stra cji
rzą do wej w wo je wódz twie i sa mo rzą du, Po li cji, nad zo ru bu dow la ne -
go, pio nu za rzą dza nia kry zy so we go. Z uwa gi na po trze bę udzie le nia
wspar cia psy cho lo gicz ne go ro dzi nom ofiar do Cho dla we zwa na zo -
sta ła psy cho log z KW PSP w Lu bli nie kpt. Be ata Je dli na -Ba zy luk.

Dzia ła nia spe cja li stycz ne pro wa dzo ne 
przez SGPR
Już w trak cie do jaz du na miej sce zda rze nia spe cja li stycz nych

grup dy żur ny ope ra cyj ny z KCKRiOL przez SK KW w Lu bli nie oraz 
SK KP w Opo lu Lu bel skim prze ka zał KDR kon takt te le fo nicz ny do
st. bryg. Sła wo mi ra Woj ty z SGPR w No wym Są czu, by mógł za się gnąć
opi nii spe cja li sty w za kre sie dzia łań po szu ki waw czo -ra tow ni czych.

Pierw sze dzia ła nia spe cja li stycz ne (prze szu ka nie gru zo wi ska za po -
mo cą ka me ry wzier ni ko wej) wy ko na li ra tow ni cy z SGPR „Chełm” (do -
wód ca – mł. kpt. Mar cin Hu ba), któ rzy do tar li do Cho dla o godz. 17.21.
Wkrót ce po tem na miej scu by li już prze wod ni cy z dwo ma psa mi 
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Pierw szy mi dzia ła nia mi, ja kie pod ję li śmy, 
by ło prze szu ka nie gru zo wi ska z po mo cą psów 
ra tow ni czych. Jest to obec nie naj sku tecz niej szy
spo sób po szu ki wa nia osób uwię zio nych
pod gru za mi. Nie ma dziś ta kie go sprzę tu, któ ry
był by w sta nie za stą pić psa ra tow ni cze go. 

W dzia ła niach po szu ki waw czych w Cho dlu
bra ły udział dwa psy z SGPR „War sza wa 9”: Ro di
(z prze wod ni kiem mł. asp. Łu ka szem Gra bow -
skim) i Gi nes (z prze wod ni kiem mł. ogn. Mi cha -
łem Ma le są). Są to bar dzo do świad czo ne

ze spo ły. Bra ły udział w wie lu po szu ki wa niach osób za gi nio nych w te re -
nie oraz dzia ła niach po ka ta stro fach bu dow la nych na te re nie kra ju (m.in.
po za wa le niu się ka mie ni cy w Po zna niu w 2018 r.), a tak że w mi sjach za -
gra nicz nych (m. in. pod czas dzia łań ra tow ni czych po trzę sie niu zie mi
w Ne pa lu). 

Po prze szu ka niu gru zo wi ska przez psy ko lej nym nie zbęd nym dzia -
ła niem by ło usta bi li zo wa nie czę ścio wo za wa lo ne go da chu, któ ry opie -
rał się o gru zy w miej scu, w któ rym praw do po dob nie znaj do wa ły się
oso by za sy pa ne. Po zwo li ło to na zwięk sze nie bez pie czeń stwa ra tow ni -
ków, któ rzy pra co wa li w tym miej scu. Po nad to czę ścio wo za wa lo ny bu -
dy nek był ca ły czas mo ni to ro wa ny przez ta chi metr. Urzą dze nie to
po ka zu je, jak pra cu je obiekt. Na szym dzia ła niom wy jąt ko wo sprzy ja ły
wa run ki at mos fe rycz ne, a w szcze gól no ści brak wia tru, któ ry mógł by
od dzia ły wać na uszko dzo ny dach bu dyn ku. 

Gdy za koń czy li śmy sta bi li za cję da chu, mo gli śmy przy stą pić do od -
gru zo wy wa nia praw do po dob nych miejsc znaj do wa nia się osób za sy -
pa nych. Oko ło godz. 23.45 od ko pa li śmy pierw szą za gi nio ną oso bę,
a oko ło 1.45 dru gą. Nie ste ty żad na z nich nie prze ży ła ka ta stro fy. 

Głów nym wnio skiem na su wa ją cym się po tej ak cji jest to, że psy są
nie oce nio nym  ele men tem dzia łań po szu ki waw czych. Prze wod ni cy mu -
szą pra co wać z psa mi prak tycz nie co dzien nie, aby za pew nić ich sku tecz -
ne dzia ła nia pod czas fak tycz nych zda rzeń. Na le ży więc or ga ni zo wać jak
naj wię cej ćwi czeń dla prze wod ni ków i ich pod opiecz nych w miej scach,
któ re bę dą jak naj wier niej od zwier cie dla ły miej sca praw dzi wych dzia -
łań. 

Ko lej nym waż nym wnio skiem jest waga ro li ofi ce ra bez pie czeń -
stwa – mo że on zna czą co ob ni żyć za gro że nie dla ra tow ni ków. Wła ści -
wa in ter pre ta cja da nych do star czo nych przez ta kie urzą dze nia, jak
ta chi metr skut ku je roz po zna niem sta nów kry tycz nych pra cy uszko dzo -
nych ele men tów bu dyn ku. Po zwa la to zy skać czas na ewa ku ację ra tow -
ni ków ze stre fy za gro że nia, za nim obiekt się za wa li.

Dzia ła nia ra tow ni cze po ka ta stro fach bu dow la nych wią żą się rów -
nież z du żym ob cią że niem psy cho fi zycz nym ra tow ni ków, ze wzglę du
na pra cę w sy tu acji za gro że nia, a tak że ob co wa nie ze śmier cią in nych
osób. Waż na jest od po wied nia pro fi lak ty ka, któ ra po mo że wy eli mi no -
wać moż li wość po ja wia nia się u ra tow ni ków PSP i OSP z upły wem lat
scho rzeń psy chicz nych.

st. kpt. Ar tur Ja now ski, SGPR „War sza wa 9”
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ra tow ni czy mi z SGPR „War sza wa 9”, któ rzy po otrzy ma niu nie zbęd -
nych in for ma cji od KDR oraz do wód cy SGPR „Chełm” nie zwłocz nie
przy stą pi li do dzia łań po szu ki waw czych. Te ren od gru zo wy wa ny był
ręcz nie, sys te mem po to ko wym. Aby za pew nić bez pie czeń stwo pro -
wa dze nia dzia łań, ra tow ni cy z SGPR „War sza wa 9” (pod do wódz twem
st. kpt. Ar tu ra Ja now skie go, do wód cy zmia ny JRG 15 w War sza wie,
peł nią ce go te go dnia obo wiąz ki za stęp cy do wód cy SGPR „War sza -
wa 9”) wy ko na li sta bi li za cję na ru szo nej kon struk cji bu dyn ku. 

Po moc nym roz wią za niem w po szu ki wa niu osób za gru zo wa nych
by ło stwo rze nie od ręcz ne go szki cu bu dyn ku oraz za zna cze nie
na nim miejsc, gdzie ewen tu al nie mo gli się znaj do wać miesz kań cy
bu dyn ku w mo men cie wy bu chu. Roz kład po miesz czeń oraz praw -
do po dob ne miej sca prze by wa nia po szko do wa nych usta lo no pod -
czas roz mo wy z człon ka mi ro dzi ny w obec no ści psy cho lo ga. Uda ło
się też usta lić nu mer te le fo nu ko mór ko we go za gi nio ne go męż czy -
zny (oso by w po de szłym wie ku prze waż nie ma ją te le fon przy so bie). 

Psy ra tow ni cze: Gi nes (prze wod nik – mł. ogn. Mi chał Ma le sa) i Ro di
(prze wod nik – mł. asp. Łu kasz Gra bow ski) z SGPR „War sza wa 9” wska -
za ły praw do po dob ne miej sca prze by wa nia za gi nio nych, któ re po kry -
wa ły się z re la cja mi człon ków ro dzi ny, aby jed nak stu pro cen to wo
po twier dzić ich lo ka li za cję, za rzą dzo no bez względ ną ci szę, pod czas
któ rej KDR – lu bel ski ko men dant wo je wódz ki PSP oso bi ście kil ka krot -
nie dzwo nił na nu mer te le fo nu ko mór ko we go po szko do wa ne go męż -
czy zny (dźwięk dzwon ka był sły sza ny przez ra tow ni ków). Ten spo sób
na mie rze nia męż czy zny po twier dził wska za nia psów ra tow ni czych, 
ra tow ni cy od gru zo wy wa li więc to kon kret ne miej sce, nie na ra ża jąc 
nie po trzeb nie własnego bez pie czeń stwa i nie wy dłu ża jąc dzia łań. 

Bar dzo waż ną kwe stiach w te go ty pu ak cjach jest też usta le nie
do kład nej licz by osób, któ re prze by wa ły w bu dyn ku w mo men cie
wy bu chu, a nie tyl ko by ły za mel do wa ne al bo za miesz ki wa ły go
na co dzień. Pod czas roz mów z człon ka mi ro dzi ny pro wa dzo nych
w obec no ści psy cho lo ga o za gi nio nych mó wio no w oso bie trze ciej

licz by po je dyn czej, każ do ra zo wo przy wo łu jąc imię po szko do wa ne -
go, po prze dza jąc je zwro tem grzecz no ścio wym „pa ni/pan”.

Po po nad 8 go dz. wy tę żo nej pra cy, o godz. 23.45 ra tow ni cy od -
na leź li i wy do by li spod gru zów 47-let nią ko bie tę, a po ko lej nych
dwóch go dzi nach 87-let nie go męż czy znę. Nie ste ty le karz stwier dził
zgon ich oboj ga. 

Ak cja ra tow ni cza za koń czy ła się po 15 go dz., a miej sce dzia łań
zo sta ło prze ka za ne funk cjo na riu szom Po li cji.

Pod su mo wa nie
W dzia ła niach ra tow ni czych bra ło udział 197 stra ża ków PSP

i OSP, 15 funk cjo na riu szy Po li cji i 13 ra tow ni ków me dycz nych. 
Po nad to za an ga żo wa ni w nie by li pra cow ni cy po go to wia ener ge -
tycz ne go i ga zo we go, kie row nic two ad mi ni stra cji rzą do wej w wo -
je wódz twie oraz przed sta wi cie le władz sa mo rzą do wych. Na miej sce
dzia łań za dys po no wa no 53 po jaz dy po żar ni cze oraz 19 po jaz dów
in nych służb.

Obec nie trwa śledz two ma ją ce do pro wa dzić do usta le nia przy -
czy ny ka ta stro fy, pro wa dzi je Po li cja pod nad zo rem pro ku ra tu ry.

mł. bryg. Woj ciech Mi ciu ła peł ni słu˝ b´ w KW PSP w Lu bli nie, 
jest człon kiem gru py ope ra cyj nej LKW PSP 

Au tor dzi´ ku je ra tow ni kom SGPR „Chełm” i SGPR „War sza wa 9” oraz
funk cjo na riu szom KP PSP w Opo lu Lu bel skim za po moc w przy go to -
wa niu ar ty ku łu.

REKLAMA

Wsparcie psychiczne okiem psychologa
Pod sta wo wym za da niem in ter wen ta udzie la ją ce go wspar cia psy -

chicz ne go oso bom, któ re do świad czy ły za gro że nia ży cia wła sne go oraz
by ły lub są świad ka mi za gro że nia ży cia naj bliż szych, jest za dba nie o ich
bez pie czeń stwo i ob ni że nie po zio mu trud nych emo cji. Od by wa się to
m.in. przez do star cze nie ogól nych in for ma cji o tym, co się dzie je, ja kie
dzia ła nia bę dą po dej mo wa ne. Oczy wi ście na le ży pa mię tać, by prze ka -
zy wa ne tre ści nie zwięk sza ły lę ku i za gro że nia u oso by po szko do wa nej. 

Naj waż niej sza jest spo koj na obec ność i po dą ża nie za da ną oso bą,
roz mo wa, słu cha nie, po moc w roz po zna niu i na zwa niu róż nych sta nów
emo cjo nal nych, przy go to wa nie na do zna nia fi zycz ne i psy chicz ne, któ -
re mogą się po ja wić póź niej. Wspól ne roz wa ża nie od po wie dzi na róż ne
py ta nia: co bę dzie da lej?, jak ja bę dę te raz żył?, jak so bie po ra dzę? Waż -
ne, by in ter went nie od czu wał pre sji udzie le nia od po wie dzi na ta kie py -
ta nia, po nie waż nie ste ty… czę sto od po wie dzi ta kiej nie ma. Je że li
wspie ra ją cy po ra dzi so bie z tą świa do mo ścią sam, wów czas jest du ża
szan sa, że nie bę dzie od czu wał w ta kiej sy tu acji bez rad no ści. Spo kój in -
ter wen ta zmniej sza lęk u po szko do wa ne go, po zwa la mu sze rzej spoj -
rzeć na sy tu ację, za uwa żyć po trze by i oba wy oso by po trze bu ją cej
wspar cia, pró bo wać od nieść się do nich.

W ta kiej sy tu acji, w ja kiej się zna la zła, oso ba po szko do wa na nie po -
win na po zo sta wać sa ma. Waż ne, by uru cho mić za so by ro dzin ne, spo -
łecz ne. Do brze jest rów nież wska zać nu mer te le fo nu do naj bliż szych
pla có wek zaj mu ją cych się udzie la niem wspar cia i po mo cy spo łecz nej.

Wła śnie ta kie czyn no ści zo sta ły wdro żo ne pod czas udzie la nia in ter -
wen cyj nej po mo cy psy cho lo gicz nej na miej scu zda rze nia w Cho dlu.

kpt. Be ata Je dli na -Ba zy luk, psy cho log w KW PSP w Lu bli nie



rzed się bior stwo, na któ re go te re nie
do szło do po ża ru, zaj mu je się go spo -
dar ką od pa da mi, w tym re cy klin giem

zu ży te go sprzę tu elek trycz ne go i elek tro -
nicz ne go oraz zu ży tych ba te rii i aku mu la to -
rów. 

Wy bu chy ba te rii
Po 18 mi nu tach od zgło sze nia ja ko

pierw si na miej sce zda rze nia przy je cha li
stra ża cy z JRG nr 3 PSP w Kiel cach. Usta li li, że
pa li się część wia ty ma ga zy no wej o wy mia -
rach oko ło 30 x 40 x 12 m, w któ rej skła do -
wa ne są zu ży te aku mu la to ry i ba te rie,
a ogień roz prze strze nia się bar dzo szyb ko
na ze wnątrz, gdzie na pla cu o po wierzch -
ni 500 m² gro ma dzo ny jest zu ży ty sprzęt
AGD i RTV prze zna czo ny do re cy klin gu. 
Za gro żo na po ża rem by ła też dru ga wia ta
z wy dzie lo ny mi bok sa mi ma ga zy no wy mi.
Nad za kła dem uno si ły się kłę by dy mu. Sły -
chać by ło wy bu chy pło ną cych ba te rii. Pra -
cow ni cy fir my po in for mo wa li ra tow ni ków,
że w cza sie po wsta nia po ża ru pod wia tą nie
by ło ni ko go, a gdy zo ba czy li pło mie nie, pró -
bo wa li je uga sić pię cio ma ga śni ca mi prosz -
ko wy mi, ale nie ste ty bez sku tecz nie. Stra ża cy
po le ci li im, by odłą czy li za si la nie elek trycz -
ne w za kła dzie, a póź niej pra cow ni cy po go -
to wia ener ge tycz ne go od cię li do pływ prą du
do lamp na przy le głej uli cy i do li nii śred nie -
go na pię cia w po bli żu pa lą cej się wia ty.
Na po cząt ku dzia ła nia jed no stek ochro ny
prze ciw po ża ro wej po lega ły m.in. na za bez -
pie cze niu miej sca zda rze nia, roz po zna niu

oraz po da niu czte rech prą dów ga śni -
czych – dwóch z pia ną cięż ką w na tar ciu
na po żar i dwóch z wo dą w obro nie dru giej
wia ty, gdzie znaj do wał się su ro wiec od zy -
ska ny w pro ce sie re cy klin gu. Na miej sce zda -
rze nia do jeż dża ły ko lej ne za stę py z PSP
i OSP, a tak że in ne służ by, wśród nich ze spół
ra tow nic twa me dycz ne go i po li cja. Stra ża cy
mie li pro blem, bo oka za ło się, że na te re nie
za kła du nie ma hy dran tu, a na do miar złe go
z po wo du sil ne go pro mie nio wa nia ciepl ne -
go nie moż na by ło sko rzy stać z pod ziem ne -
go zbior ni ka prze ciw po ża ro we go o po jem-
no ści 365 m³. Mu sie li do wo zić wo dę

z dwóch hy dran tów. Je den znaj do wał się
oko ło ki lo me tra od miej sca zda rze nia, a dru -
gi był od da lo ny o 1500 m. KDR pod jął de cy -
zję, by po dzie lić te ren ak cji na dwa od cin ki
bo jo we: stra ża cy z pierw sze go OB zaj mo wa li
się po da wa niem prą dów ga śni czych w na -
tar ciu i obro nie, a z dru gie go OB dba li o za -
opa trze nie wod ne. W trak cie ak cji ra tow ni cy
prze by wa ją cy w stre fie za dy mie nia pra co -
wa li w sprzę cie ochro ny ukła du od de cho we -
go, a po zo sta li uży wa li ma sek fil tru ją cych.
KDR po le cił, by sto so wać czę sto ro ta cję funk -
cjo na riu szy, któ rzy po da wa li prą dy ga śni cze.
Na miej sce zda rze nia za dys po no wa no kon -
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ARTUR KOWALCZYK Po ̋ ar 
elek tro Êmie ci 

– Płonie hala, a w niej palą się akumulatory – to fragment zgłoszenia, 
które 19 lutego 2019 r. o godz. 2.14 przyjął dyżurny Stanowiska Kierowania 
KM PSP w Kielcach. Pożar wybuchł w zakładzie, w którym przetwarzane są

elektrośmieci, we wsi Micigózd w powiecie kieleckim. Akcja gaśnicza
trwała ponad 17 godzin, uczestniczyło w niej 177 strażaków.

P

mł. bryg. Mariusz Góra, 
zastępca komendanta miejskiego PSP w Kielcach – kierował
działaniami ratowniczymi jako drugi z czterech KDR 

Za kład zo stał od da ny do użyt ko wa nia we wrze śniu 2017 r. Pod czas od -
bio ru ofi ce ro wie KM PSP w Kiel cach stwier dzi li, że obiekt speł nia wszyst -
kie wy ma ga nia ppoż. Wia ta ma ga zy no wa oraz plac by ły użyt ko wa ne

zgod nie z prze zna cze niem. Przy czy ną po ża ru by ło za pa le nie się zu ży tych aku mu la tor ków i ba -
te rii skła do wa nych w wia cie ma ga zy no wej. Z ana li zy za pi su mo ni to rin gu wie my, że w pew -
nym mo men cie pa lą ce się aku mu la tor ki za czę ły wy strze li wać, bar dzo szyb ko roz prze -
strze nia jąc po żar na ca łe skła do wi sko. W pierw szej fa zie dzia łań ga śni czych wy sił ki stra ża ków
sku pia ły się na nie do pusz cze niu do przej ścia po ża ru na są sied nią ha lę pro duk cyj ną oraz wia -
tę, gdzie skła do wa ny był na hał dach su ro wiec od zy ska ny z urzą dzeń AGD. Po trzech go dzi -
nach ak cji uda ło się opa no wać po żar i nie do pu ścić do prze nie sie nia ognia na są sied nie obiek ty
za kła du, a na stęp nie roz po czę ło się żmud ne do ga sza nie po ża ru, któ re trwa ło po nad 14 go -
dzin. Na le ży wspo mnieć, że w trak cie dzia łań za gro że nie dla ra tow ni ków sta no wi ły tok sycz ne
pro duk ty spa la nia, przede wszyst kim two rzy wa sztucz ne. Stra ża cy mu sie li uży wać apa ra tów
ochro ny ukła du od de cho we go i ma sek fil tra cyj nych FFP3. Po nie waż za kład le ży w spo rej od -
le gło ści od osie dli miesz ka nio wych, a wiatr kie ro wał pro duk ty spa la nia na te re ny nie za miesz -
ka łe, ewa ku acja miesz kań ców nie by ła ko niecz na. 
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te ne ry ze środ kiem pia no twór czym i sprzę -
tem ochro ny ukła du od de cho we go. Do po -
ża ru do je cha ły także gru py ope ra cyj ne 
z KM PSP w Kiel cach i KW PSP w Kiel cach. 

Oba wy miesz kań ców
Ra tow ni cy, że by zlo ka li zo wać po żar, po -

da li do dat ko wo czte ry prą dy ga śni cze w na -
tar ciu: dwa pia ny cięż kiej i dwa wo dy. Gdy
opa no wa li ogień, roz po czę li je go do ga sza -
nie, a tak że prze rzu ca nie i prze le wa nie wo -
dą elek tro śmie ci. Uży wa li do te go m.in.
cięż kie go sprzę tu – m.in. dwóch wóz ków wi -
dło wych, ła do war ki i ko par ko -ła do war ki,
któ re udo stęp nił wła ści ciel fir my. Ope ra to -
rów sprzę tu wy po sa żo no w czuj ni ki wie lo -
ga zo we, któ re słu żą do mo ni to ro wa nia
stę że nia sub stan cji szko dli wych w ka bi nach
po jaz dów. Za dys po no wa ne zo sta ły do dat -
ko wo czte ry za stę py OSP, że by pod mie nić
stra ża ków, któ rzy pro wa dzi li wcze śniej sze
dzia ła nia. Na miej sce zda rze nia przy je cha li
pra cow ni cy Wo je wódz kie go In spek to ra tu
Ochro ny Śro do wi ska, by oce nić eko lo gicz ne
kon se kwen cje po ża ru. Miesz kań cy oko licz -
nych miej sco wo ści oba wia li się, że w wy ni -
ku spa la nia elek tro śmie ci mo że dojść do
za nie czysz cze nia po wie trza, któ re mo gło by
za gra żać ich zdro wiu i ży ciu – na szczę ście
tak się nie sta ło. Na miej sce zda rze nia zo sta li
za dys po no wa ni stra ża cy z Wy dzia łu Kon tro -
l no -Roz po znaw cze go KM PSP w Kiel cach,
któ rzy mie li usta lić przy pusz czal ne przy czy -

ny po ża ru. Zba da li oni ob raz z mo ni to rin gu
za in sta lo wa ne go na te re nie za kła du. Za pis
z ka mer po twier dził, że po żar po wstał we
wnę trzu wia ty, gdzie skła do wa no zu ży te ba -
te rie i aku mu la to ry. 

Do za opa trze nia wod ne go za czę to wy -
ko rzy sty wać pod ziem ny zbior nik prze ciw -
po ża ro wy o po jem no ści 365 m³, do któ re go
w pierw szej fa zie ak cji nie by ło do stę pu z po -
wo du sil ne go pro mie nio wa nia ciepl ne go
i du że go za dy mie nia. Stra ża cy zre zy gno wa li
z do wo że nia wo dy, a prze szli na sys tem jej
prze tła cza nia ze zbior ni ka za po mo cą
dwóch mo to pomp szla mo wych WT 4-DX
oraz dwóch sa mo cho dów GCBA. Po do ga -
sze niu po ża ru ra tow ni cy spraw dzi li do kład -
nie po go rze li sko, a na stęp nie za koń czy li
dzia ła nia i za stę py wró ci ły do ko szar. 

W po ża rze spa li ły się elek tro śmie ci i czę -
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Wy bra ne wnio ski z analizy zdarzenia:
 pod czas dys po no wa nia sił i środ ków do po ża rów wy sy pisk śmie ci, za kła dów prze twór stwa
elek tro śmie ci itp. na le ży w pierw szej fa zie dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych dys po no wać sa mo -
cho dy cięż kie z za pa sem środ ka ga śni cze go min. 8 m³, do któ rych za li cza się GCBM 25/16;
 pod czas po ża rów, do któ rych uga sze nia po trze ba du żej ilo ści środ ka ga śni cze go w po sta -
ci wo dy, na le ży dys po no wać w pierw szej fa zie dzia łań prze no śne zbior ni ki bre zen to we i sto -
so wać je 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;
 je że li łącz ność w re la cji KDR – SK KM/KP PSP jest utrud nio na ze wzglę du na za kłó ce nia,
a dzia ła nia ra tow ni cze prze dłu ża ją się, na le ży dys po no wać po jaz dy SDŁ;
 za sad ne jest dys po no wa nie do te go ty pu dzia łań kon te ne ra ODO i ogrze wa nych na mio -
tów wy po sa żo nych w oświe tle nie oraz sto li ki i krze sła, umoż li wia ją ce ra tow ni kom od po czy -
nek;
 wska za ne jest za pew nie nie od po wied niej licz by ma sek prze ciw py ło wych do pra cy na te -
re nie po go rze li ska.

ścio wo wia ta za da szo na plan de ką z PCV.
W ak cji ga śni czej trwa ją cej po nad 17 go dzin
bra ło udział 177 stra ża ków – 90 z PSP i 87
z OSP. Na miej scu zda rze nia by li też przed -
sta wi cie le róż nych in sty tu cji pu blicz nych,
m.in. wójt gmi ny Pie ko szów, sta ro sta kie lec -
ki, kie row nik ze spo łu ds. za rzą dza nia kry-
zy so we go i bez pie czeń stwa Sta ro stwa Po -
wia to we go w Kiel cach, dy rek tor Wy dzia łu
Bez pie czeń stwa i Za rzą dza nia Kry zy sowe go
Świę to krzy skie go Urzę du Wo jewódz kie go
oraz po wia to wy in spek tor nad zo ru bu dow -
la ne go, któ ry w związ ku z po wsta niem od -
kształ ceń kon struk cji sta lo wej wia ty wy dał
za kaz jej użyt ko wa nia. 

opr. na podstawie analizy zdarzenia
przygotowanej przez KM PSP w Kielcach 

Tak o godz. 5.45, czyli po ponad 3 godz. od zgłoszenia, wyglądała walka z pożarem



ar to przyj rzeć się bli żej te mu
za gad nie niu, ana li zu jąc dzia -
ła nia me dycz ne stra ża ków

z KM PSP w Lu bli nie z lat 2016-2018. Dzię ki
te mu moż na stwier dzić, w ja kie go ro dza ju
zda rze niach w prak ty ce dzia łań KSRG
(w kon tek ście przy czy ny we zwa nia zgło szo -
nej przez wzy wa ją ce go, ty pu ura zu) zo sta je
po szko do wa nych naj wię cej osób. Bra ne
pod uwa gę by ły da ne z kart kpp do łą czo -
nych do mel dun ków ze zda rzeń, jak rów nież
okre ślo ne ta be le w sys te mie SWD-PSP do -
ty czą ce me dycz nych dzia łań ra tow ni czych
i osób po szko do wa nych. Prze pro wa dzo -
na ana li za uwzględ ni ła rów nież ich płeć,
wiek oraz lo ka li za cję miej sca zda rze nia (re -
jon mia sta, te ren po za mia stem). 

Za stę py KM PSP w Lu bli nie w cią gu
trzech ana li zo wa nych lat by ły dys po no wa -
ne 15 017 ra zy, od po wied nio 4964 ra zy

w 2016 r., 4992 ra zy w 2017 r. i 5061 ra zy
w 2018 r. Pod czas 309 ak cji stra ża cy pro wa -
dzi li dzia ła nia me dycz ne, udzie la jąc po mo -
cy 493 oso bom (125 – w 2016
r., 235 – w 2017 r., 133 – w 2018 r.). W ana li -
zie wzię to pod uwa gę zda rze nia, w któ rych
wdro żo no przy naj mniej jed ną pro ce du rę
kpp pod czas udzie la nia po mo cy przy naj -
mniej jed nej oso bie po szko do wa nej w zda -
rze niu. 

Czyn no ści me dycz ne by ły wy ko ny wa ne
naj czę ściej w sy tu acji, gdy stra ża cy do je -
cha li wcze śniej niż ZRM – w ocze ki wa niu
na służ by me dycz ne wdra ża li pro ce du ry
kpp we dług przy ję tych wy tycz nych. Do dat -
ko wo ana li zo wa no in ter wen cje, pod czas
któ rych PSP i PRM mia ły ta ki sam czas do -
jaz du, ale ze wzglę du na licz bę po szko do -
wa nych stra ża cy wdra ża li pro ce du ry kpp
nie za leż nie od dzia łań ZRM.

Ba da jąc zda rze nia po ża ro we (P) i miej -
sco we za gro że nia (MZ), do ko na no po dzia -
łu na ro dza je zda rzeń w za leż no ści
od we zwa nia, pro wa dzo nych dzia łań i wy -
ko rzy sta ne go spe cja li stycz ne go sprzę tu.

Naj częst sze i naj rzad sze 
pro ce du ry kpp
Łącz nie w cią gu trzech ana li zo wa nych

lat stra ża cy za sto so wa li 2583 pro ce du ry.
W zda rze niach naj więk szy udział mia ły
KPP 1, KPP 2 i KPP 22. Są to pod sta wo we
dzia ła nia po dej mo wa ne w sy tu acji, gdy
ma my do czy nie nia z oso bą po szko do wa -
ną. Naj waż niej sze ele men ty pro ce du ry
KPP 1 to przy by cie na miej sce zda rze nia,
do ko na nie roz po zna nia i do tar cie do po -
szko do wa ne go. Pro ce du ra KPP 2 roz po czy -
na się od oce ny sta nu przy tom no ści
po szko do wa ne go. 
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ŁU KASZ DU DZI¡ SKI Kpp w sta ty sty kach PSP

Wśród wielu działań, które podejmują strażacy na miejscu zdarzenia,
jest udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym.

Podczas jakiego rodzaju interwencji zdarza się to najczęściej?

W



Pro ce du ra KPP 22 prze wi du je z ko lei
wspar cie psy chicz ne, któ re go ra tow ni cy
udzie la ją przy tom ne mu po szko do wa ne -
mu. Skła da się na nie m.in. na wią za nie kon -
tak tu słow ne go z po szko do wa nym,
wy wiad me dycz ny w stan dar dzie SAMPLE
czy in for mo wa nie na bie żą co o pla no wa -
nych de cy zjach i dzia ła niach (np. prze ło że -
nie na de skę, za ło że nie koł nie rza
or to pe dycz ne go).

W ana li zo wa nym okre sie naj rza dziej re -
ali zo wa no pro ce du ry:
 KPP 15 (opa rze nia che micz ne) – po mi -
mo funk cjo no wa nia w KM PSP w Lu bli nie
spe cja li stycz nej gru py ra tow ni czej o spe cja -
li za cji che micz no -eko lo gicz nej, ist nie nia
wie lu za kła dów pro duk cyj nych mo gą cych
po wo do wać za gro że nia che micz ne oraz
kil ku dzie się ciu in ter wen cji rocz nie z te go
za kre su pro ce du ra do ty czą ca opa rzeń che -
micz nych nie by ła re ali zo wa na. Znacz -
na część ak cji te go ro dza ju to dzia ła nia
po dej mo wa ne po roz sz czel nie niu cy ster ny
czy zbior ni ków z nie bez piecz nym me dium
(amo niak, kwa sy) na te re nie za kła dów, wy -
pad kach ko mu ni ka cyj nych z udzia łem sa -
mo cho dów cię ża ro wych (wy ciek du żych
ilo ści pa li wa i pły nów eks plo ata cyj nych).
Pod czas te go ty pu dzia łań nie wy stą pi ło
opa rze nie che micz ne.
 KPP 4 (po stę po wa nie w przy pad ku NZK
u dzie ci, nie mow ląt) – w ana li zo wa nym
okre sie po ja wi ło się we zwa nie „po trą ce nie
dziec ka przez sa mo chód oso bo wy”. Ra tow -
ni cy PSP stwier dzi li nie pra wi dło wy od dech
nie przy tom ne go dziec ka, wy ko na li udroż -
nie nie dróg od de cho wych (część pro ce du -
ry KPP4) – po cząt ko wo ręcz ne, na stęp nie
za po mo cą przy rzą dów, po któ rym po wró -
cił pra wi dło wy od dech. Nie by ło ko niecz ne
wpro wa dze nie ko lej nych ele men tów KPP4
(sztucz na wen ty la cja, uci ska nie klat ki pier -
sio wej). Po szko do wa ny zo stał prze ka za ny
po kil ku mi nu tach ZRM. Wy ko rzy sta nie
w dzia ła niach cho ciaż czę ści pro ce du ry
(w tym przy pad ku zba da nie i stwier dze nie
nie pra wi dło we go od de chu) po zwa la przy -
po rząd ko wać pro ce du rę KPP4 do po wyż -
sze go zda rze nia na po trze by ana li zy.
 KPP 12 (po stę po wa nie przy am pu ta cji

ura zo wej) – nie wy stą pi ło w ana li zo wa nym
okre sie. 

Przy czy ny dys po no wa nia PSP
W każ dym ana li zo wa nym ro ku oso by

po szko do wa ne po ja wia ły się naj czę ściej
pod czas ak cji ra tow ni czych po dej mo wa -
nych w związ ku ze zda rze nia mi ko mu ni ka -
cyj ny mi (zde rze nia mi aut, da cho wa nia mi,
ko li zja mi, po trą ce nia mi). W cią gu trzech
ana li zo wa nych lat wy pad ki ko mu ni ka cyj ne

by ły po wo dem > 65% (od po wied -
nio 63%, 73%, 61%) ogó łu in ter wen cji. 

Dru gi ro dzaj zda rzeń, z któ rym wią za ło
się czę ste udzie la nie kpp po szko do wa nym,
by ły po ża ry. Szcze gó ło wy roz kład przy czyn
zda rzeń ge ne ru ją cych po szko do wa nych
pre zen tu je ta be la 2.

Na po trze by ana li zy przy czy ny we zwa -
nia PSP zo sta ły po dzie lo ne we dług ro dza -
jów za gro żeń. Te rzad ko wy stę pu ją ce,
nie da ją ce się za kwa li fi ko wać do żad nej
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Kpp w sta ty sty kach PSP

Tab. 1. Su ma wszyst kich wy ko ny wa nych pro ce dur kpp w la tach 2016-2018

Nu mer 
pro ce du ry Na zwa pro ce du ry

Su ma wy ko na nych
pro ce dur kpp w la -

tach 2016-2018

1 Se kwen cja za ło żeń tak tycz nych w ra tow nic twie me dycz nym 493

2 Se kwen cja me dycz nych dzia łań ra tow ni czych 487

3 Po stę po wa nie w za trzy ma niu krą że nia u do ro słych (RKO) 33

4 Po stę po wa nie w za trzy ma niu krą że nia u dzie ci, nie mow ląt i no wo -
rod ków (RKO) 1

5 Ob ra że nia i po dej rze nie ob ra żeń gło wy 114

6 Ob ra że nia i po dej rze nie ob ra żeń krę go słu pa 172

7 Ob ra że nia i po dej rze nie ob ra żeń klat ki pier sio wej 47

8 Ob ra że nia i po dej rze nie ob ra żeń brzu cha 35

9 Ob ra że nia i po dej rze nie ob ra żeń mied ni cy 40

10 Ob ra że nia i po dej rze nie ob ra żeń na rzą du ru chu 91

11 Ra ny 157

12 Am pu ta cja ura zo wa 0

13 Wstrząs hi po wo le micz ny – po stę po wa nie wstęp ne 23

14 Opa trze nie ter micz ne 29

15 Opa rze nie che micz ne 0

16 Za tru cia wziew ne 43

17 To nię cie 3

18 Wy chło dze nie 213

19 Za bu rze nia krą że nio wo – od de cho we w sta nach nie ura zo wych 164

20 Drgaw ki 5

21 Ko bie ta w wi docz nej cią ży w sta nie za gro że nia ży cia / zdro wia 6

22 Wspar cie psy chicz ne 427
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więk szej gru py, zo sta ły skla sy fi ko wa ne ja ko
„in ne”. Moż na wśród nich zna leźć na stę pu -
ją ce: 
 „kot na drze wie” – ko niecz ność wdro że -
nia dzia łań me dycz nych po ja wi ła się
po tym, jak kot po dra pał ra tow ni ka,
 „za wa lo na ka mie ni ca” – po szko do wa ni

to oso ba wy do by ta spod gru zów oraz ra -
tow nik (do znał ura zu pod czas dzia łań),
 „prze wró co na ma szy na bu dow la -
na” – po szko do wa ne zo sta ły dwie oso by
ob słu gu ją ce ma szy nę,
 „dłoń dziec ka za blo ko wa na pod bla -
tem” – czyn no ści me dycz ne po le ga ły
na opa trze niu otar cia i obrzę ku dło ni.

Do dat ko wo wy od ręb nio no gru pę „we -
zwa nie me dycz ne”. Za kwa li fi ko wa no
do niej zda rze nia, do któ rych za stę py PSP
by ły dys po no wa ne z po wo du nie do stęp -
no ści w da nym cza sie pod mio tów PRM lub
ze wzglę du na znacz nie krót szy czas do jaz -
du za stę pów PSP, oraz zda rze nia przy pad -
ko we (za uwa żo ne przez stra ża ków pod czas
po wro tu z in nych in ter wen cji lub ćwi czeń).
W tej gru pie znaj du ją się m.in. zda rze nia
z we zwa nia mi: „drgaw ki”, „wpadł do ka na -
łu, uraz”, „NZK na uli cy” – re su scy ta cja pro -
wa dzo na do cza su przy jaz du ZRM.

War to zwró cić uwa gę na ty py zda rzeń
z udzia łem osób po szko do wa nych, do któ -
rych dys po no wa ne by ły spe cja li stycz ne
gru py ra tow ni cze. W przy pad ku gru py
o spe cjal no ści wy so ko ścio wej po ja wi ły się
we zwa nia o tre ści: „upa dek z wy so ko ści
do zbior ni ka na pa szę”, „za wa lo na część ka -
mie ni cy”, „wpadł do ka na łu”, „wpa dła

do stud ni”. Je śli cho dzi o gru pę wod no -
-nur ko wą, in ter wen cję pod ję to w od po -
wie dzi na zgło sze nia „au to wpa dło
do rze ki”, „wy pa dek sku te ra wod ne go, oso -
ba w wo dzie”. Z ko lei w przy pad ku gru py
ra tow nic twa che micz no -eko lo gicz ne go
udzie le nie kpp by ło ko niecz ne pod czas in -

ter wen cji w od po wie dzi na we zwa nie
o tre ści „roz py lo na draż nią ca sub stan cja
w szko le”.

Lo ka li za cja zda rzeń 
In ter wen cje w związ ku z ko niecz no ścią

udzie le nia kpp po szko do wa nym po dej mo -
wa no na te re nie mia sta (zda rze nia w gra ni -
cach ad mi ni stra cyj nych miast w re jo nie KM
PSP w Lu bli nie, czy li Lu bli na, By cha wy i Beł -
życ) oraz po za nim (wszyst kie zda rze nia
na ob sza rach wiej skich, dro gach do jaz do -
wych do miast i od cin kach tras szyb kie go
ru chu S12, S17 i S19, znaj du ją cych się w re -
jo nie ope ra cyj nym po za gra ni ca mi miast).

Licz ba in ter wen cji z udzia łem osób po -
szko do wa nych wy nio sła od po wied nio:
na te re nach miej skich – 44 przy 59 po szko -
do wa nych (2016 r.); 84 przy 145 po szko do -
wa nych (2017 r.); 64 przy 93
po szko do wa nych (2018 r.); na ob sza rach
po za mia stem – 35 przy 66 po szko do wa -
nych (2016 r.); 50 przy 90 po szko do wa nych
(2017 r.); 32 przy 40 po szko do wa nych (2018
r.). Naj wię cej osób zo sta ło po szko do wa -
nych pod czas zda rzeń na te re nach miej -
skich n=297 (60,2%), na ob sza rach
po za mia stem ta licz ba wy nio sła n=196
(39,8%). 

Pod su mo wa nie
W ana li zo wa nym okre sie więk szość zda -

rzeń, pod czas któ rych za stę py PSP udzie la -
ły kpp oso bom po szko do wa nym, to
MZ – zda rze nia ko mu ni ka cyj ne. Wpływ
na to ma za pew ne roz wój trans por tu, ko -
mu ni ka cji i zwięk szo ne za po trze bo wa nie

lud no ści na prze miesz cza nie się, a co za tym
idzie, znacz ny wzrost licz by sa mo cho dów
(oso bo wych, do staw czych i cię ża ro wych).
Po dob na sy tu acja praw do po dob nie do ty -
czy ca łej Pol ski, cho ciaż lo kal nie pro por cje
ro dza jów zda rzeń i osób w nich po szko do -
wa nych mo gą się zmie niać. 

Cie ka wym kon tek stem wzro stu licz by
osób po szko do wa nych w zda rze niach ko -
mu ni ka cyj nych, za uwa żo nym pod czas ana -
li zy, jest or ga ni za cja Mi strzo stwa Eu ro py
(ME) U21 w pił ce noż nej w Pol sce w 2017 r.
Lu blin był jed nym z miast, w któ rym ro ze -
gra no me cze – by ło to aż dzie więć spo tkań
pił kar skich. Wią za ło się to z okre so wym
zwięk sze niem za lud nie nia mia sta – po ja wi -
ły się ty sią ce ki bi ców, a tak że du ża licz ba
osób zaj mu ją cych się za ple czem lo gi stycz -
nym. W okre sie tuż przed roz gryw ka mi ME
i pod czas sa me go tur nie ju, tj. w czerw -
cu 2017 r., stra ża cy udzie li li po mo cy me -
dycz nej 28 oso bom (27 po szko do wa nym
pod czas zda rzeń ko mu ni ka cyj nych, jed ne -
mu po szko do wa ne mu pod czas po ża ru). 

mł. ogn. Łu kasz Du dziƒ ski jest in struk to rem
ra tow nic twa me dycz ne go w JRG 1 KM PSP

w Lu bli nie
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Lp. Ro dzaj za gro że nia

2016 2017 2018

Licz ba zda rzeń Licz ba po szko do -
wa nych Licz ba zda rzeń Licz ba po szko do -

wa nych Licz ba zda rzeń Licz ba po szko do -
wa nych

1 Wszyst kie 79 – 100% 125 – 100% 134 – 100% 235 – 100% 96 – 100% 133 – 100%

2 Ko mu ni ka cyj ne 50 – 63,3% 92 – 73,6 % 99 – 73,9% 175 – 74,5% 59 – 61,4% 96 – 72,3%

3 Po ża ry 14 – 17,8% 15 – 12% 16 – 11,9% 28 – 11,9% 13 – 13,6% 12 – 9%

4 CO, in ne ga zy 2 – 2,5% 5 – 4% 4 – 3% 16 – 6,9% 8 – 8,4% 9 – 6,7%

5 Otwar cie miesz ka nia 1 – 1,25% 1 – 0,8% 8 – 6% 7 – 3% 6 – 6,3% 6 – 4,6%

6 Upa dek z wy so ko ści 2 – 2,5% 2 – 1,6% 1 – 0,7% 1 – 0,4% 3 – 3,1% 3 – 2,2%

7 We zwa nie me dycz ne 7 – 8,9% 7 – 5,6% 2 – 1,4% 2 – 0,8% 2 – 2% 2 – 1,5%

8 In ne 3 – 3,7% 3 – 2,4% 4 – 3,1% 6 – 2,5% 5 – 5,2% 5 – 3,7%

Tab. 2. Dzia ła nia me dycz ne w la tach 2016-2018 – po dział na ro dza je zda rzeń



Cza so pi smo na uko wo -tech nicz ne „Prze -
mysł Che micz ny”, wy da wa ne przez Sto wa -
rzy sze nie In ży nie rów i Tech ni ków Prze my słu
Che micz ne go, cie szy się uzna niem czy tel ni -
ków od po nad 100 lat (pierw szy nu mer uka -
zał się w 1917 r.). Od 1964 r. znaj du je się
na li ście fi la del fij skiej (w ze sta wie niu naj lep -
szych cza so pism na uko wych na świe cie) ja -
ko je dy ny pe rio dyk che micz ny pu bli ko wa ny
w ję zy ku pol skim. W Ra dzie Pro gra mo wej
„Prze my słu Che micz ne go” za sia da m.in. dr
hab. Ma ria Zie lec ka, pro fe sor CNBOP-PIB. 

Czym zaj mu je się CNBOP-PIB
W lip co wym nu me rze mie sięcz ni ka uka -

za ło się 20 pu bli ka cji na uko wych pra cow ni -
ków Cen trum Na uko wo -Ba daw cze go
Ochro ny Prze ciw po ża ro wej – Pań stwo we go
In sty tu tu Ba daw cze go w Jó ze fo wie, a tak że
wy wiad z dy rek cją In sty tu tu. Roz mo wa ze st.
bryg. dr. inż. Paw łem Ja ni kiem, dy rek to rem
CNBOP-PIB, oraz st. bryg. dr. inż. Jac kiem
Zbo iną, za stęp cą dy rek to ra ds. cer ty fi ka cji
i do pusz czeń, do star cza wie lu cie ka wych,
być mo że nie zna nych in for ma cji na te mat
funk cjo no wa nia CNBOP-PIB, rów nież do ty -
czą cych je go hi sto rii, roz wo ju i wy zwań
na przy szłość. Po ten cjał ba daw czy in sty tu -
cji, któ rej za słu gi na rzecz roz wo ju ochro ny
prze ciw po ża ro wej w Pol sce są nie za prze -
czal ne, to nie tyl ko czte ry świet nie wy po sa -
żo ne la bo ra to ria ba daw cze i 48 lat
do świad cze nia, lecz tak że od da na swo im za -
da niom ka dra – w więk szo ści mło da, ale
wspie ra na przez do świad czo nych pra cow ni -
ków, chęt nie dzie lą cych się swo ją bo ga tą
wie dzą. Po za na uko wą rów nie waż na jest
dzia łal ność cer ty fi ka cyj na In sty tu tu – Jed -
nost ka Cer ty fi ku ją ca pro wa dzi w sze ro kim
za kre sie pro ce sy do pusz czeń i cer ty fi ka cji
wy ro bów w za kre sie ochro ny prze ciw po ża -
ro wej, w tym okre ślo nych wy ro bów (za bez -

pie czeń) bu dow la nych oraz sprzę tu sta no -
wią ce go wy po sa że nie jed no stek stra ży po -
żar nej. CNBOP-PIB wy ko nu je ba da nia
kwa li fi ka cyj ne i wy da je do ku men ty cer ty fi -
ka cyj ne na po trze by ryn ku kra jo we go i eu -
ro pej skie go (w 2019 r. by ło to po nad 600
świa dectw do pusz cze nia i cer ty fi ka tów). Do -
dat ko wo od koń ca 2014 r. Cen trum mo że
wy da wać cer ty fi ka ty zgod no ści, któ re są
uzna wa ne na ryn ku Zjed no czo nych Emi ra -
tów Arab skich. Nie spo sób nie wspo mnieć
tak że o pro fe sjo nal nej ofer cie szko le nio wej
CNBOP-PIB, z któ rej w cią gu ostat nich 25 lat
sko rzy sta ło po nad 12 tys. osób chcą cych
roz sze rzyć i po twier dzić swo je kom pe ten cje
w ob sza rze ochro ny prze ciw po ża ro wej, za -
rzą dza nia kry zy so we go i ochro ny lud no ści.

Ba da nia in sty tu tu waż ne dla
in ży nie rów che mi ków

Re dak tor na czel ny cza so pi sma, dr An -
drzej Jan Szy prow ski, w sło wie wstęp nym
pu bli ka cji za uwa ża: Zba da nie me cha ni zmów
spa la nia two rzyw sztucz nych lub wy ro bów
z ich udzia łem [pro ces ten sta no wi jed no
z po waż nych za gro żeń zwią za nych z po ża -
ra mi – red. PP], opra co wa nie me tod zmniej -
sza nia pal no ści ma te ria łów za wie ra ją cych
po li me ry i in ne pro duk ty che micz ne, okre śle -
nie, ja kie sub stan cje są pod czas tych po ża rów
emi to wa ne, jak stra ża cy ma ją się przed ni mi
chro nić i jak z ni mi wal czyć, to oczy wi ście za -
da nia dla che mi ków. Dla te go też re dak cja
„Prze my słu Che micz ne go” uzna ła, że ba da -
nia pro wa dzo ne przez in sty tu cje na uko we
ta kie jak CNBOP-PIB bę dą waż ne dla spe cja -
li stów z tej dzie dzi ny – czy tel ni ków cza so pi -
sma. 

W sze ro kim spek trum po ru sza nych te -
ma tów zna la zły się więc ta kie za gad nie nia,
jak: bez pie czeń stwo śro do wi sko we i za sa dy
bez piecz nej go spo dar ki od pa da mi, wy ko -

rzy sta nie bez za ło -
go wych stat ków po wietrz nych
w ochro nie śro do wi ska, a w szcze gól no ści
do mo ni to ro wa nia ja ko ści po wie trza, emi sja
i prze mia ny na no czą stek me ta li po cho dzą -
cych ze źró deł prze my sło wych, na rzę dzia in -
for ma tycz ne do sy mu la cji awa rii
tech nicz nych w obiek tach prze my sło wych
czy uzdat nia nie i prze cho wy wa nie wo dy pit -
nej pod czas sy tu acji kry zy so wych. Od dziel -
ne miej sce po świę co no środ kom ga śni czym
oraz wy bu cho wo ści ma te ria łów i py łów, jak
i za gad nie niom zwią za nym z bez pie czeń -
stwem po ża ro wym w prze my sło wych
obiek tach bu dow la nych, a zwłasz cza sy gna -
li za to rom optycz nym i czuj kom dy mu. Omó -
wio no rów nież aspek ty do ty czą ce
de gra da cji ter micz nej lub sta rze nio wej two -
rzyw sztucz nych – zwłasz cza sto so wa nych
w urzą dze niach elek trycz nych i elek tro nicz -
nych – oraz two rze niu ochron nej war stwy
zce ra mi zo wa nej z kau czu ków si li ko no wych
za sto so wa nych ja ko osło ny ka bli elek trycz -
nych. Po nad to przed sta wio no moż li wo ści
za sto so wa nia me tod ana li tycz nych
do wspo ma ga nia ba dań nad ma te ria ła mi
ga śni czy mi oraz wy bu cho wo ścią lub za pal -
no ścią róż nych ma te ria łów. 

Za chę ca my czy tel ni ków „Prze glą du Po -
żar ni cze go” do lek tu ry. 

Ka ta rzy na Szu le jew ska jest kie row ni kiem
Dzia łu Wy daw nictw i Pro mo cji CNBOP-PIB

w Jó ze fo wie
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CNBOP-PIB 
w Êwie cie che mii
Lip co wy nu mer „Prze my słu Che micz ne go” po świę co no 

dzia łal no ści CNBOP-PIB w Jó ze fo wie.
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KA TA RZY NA SZU LE JEW SKA



ed ną z „cho rób za wo do wych” osób
zaj mu ją cych się oraz pa sjo nu ją cych
ochro ną prze ciw po ża ro wą jest nie -

moż ność, by na wet pod czas roz mo wy ty pu
„co u cie bie sły chać?” nie za trą cić o wą tek
bran żo wy. I w jed nej z ta kich roz mów roz po -
czę ły się roz wa ża nia na te mat: co sta ło by się
z KSRG, gdy by uda ło się cał ko wi cie wy eli mi -
no wać po ża ry? 

Nie co póź niej ze szli śmy na zie mię i mo -
je mu roz mów cy przy po mnia ła się hi sto ria
ko le gi, któ ry kil ka lat te mu pod czas po by tu
w Sta nach Zjed no czo nych na kon fe ren cji
zwią za nej z roz wią za nia mi do ty czą cy mi
dzia łań stra ży po żar nych usły szał w wy stą -
pie niu tamtej sze go „ko men dan ta miej skie -
go”, że w je go mie ście uda ło się zre du ko wać
licz bę po ża rów o 80%. Był tak za fa scy no wa -
ny tą in for ma cją, że za pa mię tał, gdzie tak się
sta ło: w Ci ty of Pla no w sta nie Tek sas. Po sze -
dłem tym tro pem, aby do wie dzieć się, jak
coś tak nie moż li we go jest moż li we. A za tem
jak wy glą da or ga ni za cja stra ży po żar nej
w tym ćwierć mi lio no wym mia stecz ku? 

Dla cze go mia stecz ku? 
Po nie waż sto su jąc pro stą ska lę po rów -

naw czą licz by oby wa te li w USA i Pol sce
(328,2 do 37,97 mln), Pla no jest od po wied -
ni kiem nie speł na 30-ty sięcz ne go pol skie go
mia sta.

Pra wo lo kal ne, czy li si ła 
po dwór ko wej du my al bo 
bia da nie ubez pie czo nym
Pierw szą in for ma cją, któ ra rzu ci ła mi się

w oczy pod czas prze szu ki wa nia za so bów 
In ter ne tu przy uży ciu „wy su bli mo wa nych”
ta gów, by ła stro na z lo kal nym pra wo daw -
stwem – Co de of Or di nan ces Ci ty of Pla no,
Te xas z ak tu ali za cją 8.06.2020 r. Roz dział 8.
Fi re Pre ven tion and Pro tec tion jest pe łen bar -
dzo cie ka wych i nie spo ty ka nych w Pol sce
roz wią zań. 

Kosz ty stra żac kiej in ter wen cji, w tym ra -
to wa nia ży cia

Tam wszyst ko, tak jak wszę dzie, po pro -
stu kosz tu je, tyle tyl ko, że po ka zu je się, ile.
Czy li ile i za co się pła ci.

Ze sta wie nia roz po czy na ją się od kosz tów
wy jaz du ze spo łów ra tow nic twa me dycz ne -
go dzia ła ją ce go w struk tu rach stra ży po żar -
nej. Jed na in ter wen cja w za leż no ści od
li czeb no ści i wy po sa że nia eki py wy jaz do wej
wy no si od 90 do 446 USD plus kosz ty trans -
por tu do szpi ta la 15 USD za mi lę oraz opła -
ta ad mi ni stra cyj na – 50 USD dla miesz kań ca
i 100 USD dla nie re zy den ta.

Opła ty za po moc me dycz ną wy no szą:
pod sta wo we za bie gi re su scy ta cyj ne (BLS –
ze spół czyn no ści obej mu ją cy bez przy rzą do -
we utrzy my wa nie droż no ści dróg od de cho -
wych oraz pod trzy my wa nie od dy cha nia
i krą że nia) – 690 USD, za awan so wa ne za bie -
gi re su scy ta cyj ne (ALS – ze spół czyn no ści
sto so wa nych przez per so nel me dycz ny
u po szko do wa ne go, u któ re go wy stą pi ło
po dej rze nie na głe go za trzy ma nia krą że -
nia) – 745 USD, do dat ko wa opła ta za utrzy -
ma nie ży cia (AL S2 – za awan so wa ne za bie gi
re su scy ta cyj ne po zio mu 2, np. wraz z do żyl -
nym po da wa niem le ków) – 765 USD.

Nie prze strze gasz pra wa, to pła cisz
Na stęp nie po da no wy so kość kar fi nan so -

wych za nie prze strze ga nie lo kal nych prze pi -
sów prze ciw po ża ro wych:

Każ da oso ba, fir ma lub kor po ra cja na ru -
sza ją ca któ re kol wiek z po sta no wień lub wa -
run ków ni niej sze go ak tu pra wa miej sco we go
bądź prze pi sów wy ni ka ją cych z przy ję tych
w nim od nie sień do pra wa fe de ral ne go, sta -
no we go lub przy ję tych re gu la cji mię dzy na-
ro do wych bę dzie win na wy kro cze nia i, po
roz pra wie w są dzie grodz kim, zo sta nie na nią
na ło żo na grzyw na w wy so ko ści nie prze kra -
cza ją cej dwóch ty się cy do la rów (2 000 USD)

za każ de wy kro cze nie, a każ de ta kie na ru sze -
nie bę dzie trak to wa ne ja ko od ręb ne. 

Do tych wy kro czeń na le ży m.in. nie wła -
ści we pro wa dze nie prac nie bez piecz nych
pod wzglę dem po ża ro wym (po an giel sku:
hot works).

W eg ze kwo wa niu prze pi sów prze ciw-
po ża ro wych funk cjo na riu szom wy dzia łu
pre wen cji ma po ma gać lo kal na po li cja.
Na żą da nie ko men dan ta stra ży po żar nej sze -
ryf jest zo bo wią za ny do od de le go wa nia
swo ich pod wład nych, je że li są nie zbęd ni
pre wen ty stom w kon tro li prze strze ga nia
prze pi sów.

Pra wo lo kal ne sro gie, 
a po nad lo kal ne przyj mo wa ne
nie bez za strze żeń
Nie zmier nie cie ka we jest po dej ście do ty -

czą ce za adap to wa nia prze pi sów i roz wią zań
po cho dzą cych z IFCI (In ter na tio nal Fi re Co de
In sti tu te). Otóż nie są one przy ję te na za sa -
dzie ko piuj -wklej, tyl ko przez ze spół lo kal -
nych eks per tów do sto so wa ne do re aliów
i po trzeb mia sta Pla no w Te xa sie. Zresz tą źró -
deł czy też wzor ców pra wa jest w USA wię -
cej, o czym in for mu je ram ka na str. 28. 

Jak to się pla nu je w Pla no?
Re gu la cje praw ne są bar dzo szcze gó ło -

we i nie po zo sta wia ją miej sca na ich swo -
bod ną in ter pre ta cję. Ja ko przy kład niech
po słu żą wy tycz ne do ty czą ce uży wa nia
otwar te go ognia w prze strze ni pu blicz nej.

Na te re nie mia sta Pla no za bro nio ne jest
uży wa nie otwar te go ognia! Wy jąt ki:

1. Ze zwo le nia mo gą być wy da wa ne
na „ce re mo nial ne” ogni ska nie prze kra cza-
ją ce 3 stóp śred ni cy i 2 stóp wy so ko ści
i umiesz czo ne w od le gło ści co naj mniej
25 stóp od ja kiej kol wiek kon struk cji lub li nii
nie ru cho mo ści.

2. Ze zwo le nia mo gą być wy da wa ne dla
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PA WEŁ WOL NY A co, gdy by      
W Stanach Zjednoczonych w stanie Teksas znajduje się
miasto – Plano, w którym udało się zredukować liczbę

pożarów o 80%. Jak tego dokonano?

J



miejsc prze zna czo nych na ogrza nie się lu dzi
w okre sie chło dów (od po wied nik pol skich
kok sow ni ków), je że li speł nio ne są na stę pu -
ją ce wa run ki:

a) ogień umiesz cza się w becz ce o ob ję -
to ści nie prze kra cza ją cej 55 ga lo nów,

b) becz ka mu si mieć osło nę przy mo co -
wa ną do jej gór nej czę ści,

c) becz ka mu si znaj do wać się w od le gło -
ści co naj mniej 25 stóp od do wol nej kon -
struk cji lub li nii nie ru cho mo ści.

Po dob nie rzecz ma się z gril la mi. Nie
wol no ich umiesz czać ani sto so wać na bal -
ko nach o pal nej kon struk cji, pod kła dach ani
w od le gło ści mniej szej niż 30 cm od ła two -
pal nej kon struk cji. Ale i tu są wy jąt ki. Do -
pusz czo ne jest uży wa nie gril lów ga zo wych
w do mach jed no - i dwu ro dzin nych, przy
czym ma sa bu tli mu si być ogra ni czo -
na do 50 fun tów (22,68 kg) i łącz nie moż -
na prze cho wy wać do 5 bu tli. Dru gim wy-
jąt kiem jest moż li wość ko rzy sta nia z ta kie go
urzą dze nia w bu dyn kach, na bal ko nach
i pal nym pod ło żu, je śli są one chro nio ne
przez cer ty fi ko wa ny au to ma tycz ny sys tem
ga śni czy wod ny (ta sa ma mak sy mal na wiel -
kość bu tli, ale z ogra ni cze niem do 2 sztuk).
Kto zna ame ry kań ską kul tu rę spę dza nia wol -
ne go cza su, czy li pie cze nie krwi stych ste ków
i pi cie pi wa, ten ro zu mie, jak sro gie jest to
pra wo, zwłasz cza na po łu dniu. 

Przy kład re gu la cji uży wa nia, czy ra czej
za ka zu uży wa nia ognia otwar te go po ka zu -
je, jak w prak ty ce są kon stru owa ne in ne 
ob ostrze nia. Jest ja sno, zro zu mia le, więc ła -
two się do te go za sto so wać, ale nie po zo sta -
wia się te go do brej wo li lu dzi. Po trzeb ny jest
nad zór, któ ry wy ko nu ją za trud nie ni ku te mu
spe cja li ści. 

Po stęp ce lo wy, czy li sto so wa nie urzą -
dzeń prze ciw po ża ro wych 

Zgod nie z re la cją „na sze go czło wie ka”
z kon fe ren cji w USA zna czą cy wpływ na re -
duk cję licz by po ża rów w mie ście Pla no mia -
ło po wszech ne sto so wa nie sta łych urzą dzeń
ga śni czych wod nych – czy li po pu lar nych
try ska czy.

Prze słan ką co do po wszech no ści in sta-
lo wa nia SUG wod nych jest uza leż nie nie 
wy mo gu gę sto ści sie ci hy dran to wej od sto -

so wa nia try ska czy. Ta be la 1 przed sta wia
mak sy mal ne od le gło ści mię dzy hy dran ta mi.

Ale wy ma gal ność try ska czy nie jest li tyl -
ko po chod ną nie do stat ków sie ci hy dran-
to wej, lecz ada pta cją prze pi sów ICC. Aby
spraw nie po ru szać się w tych prze pi sach, na -
le ży za po znać się z kla sy fi ka cją obiek tów
sto so wa ną w tym nor ma ty wie. Po moc -
na w tym bę dzie ta be la 2.

Try ska cze wy ma ga ne są np. w na stę pu -
ją cych gru pach obiek tów.

A -1, A -3 i A -4, je że li wy stą pi je den z wa -
run ków:

1. Po wierzch nia stre fy po ża ro wej prze -
kra cza 6000 stóp kwa dra to wych (557 m2).

2. W stre fie po ża ro wej mo że prze by wać
co naj mniej 300 osób.

3. Stre fa po ża ro wa znaj du je się na kon dy -
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   nie by ło po ̋a rów?

RODZAJ BUDYNKU TRYSKACZE BEZ TRYSKACZY

miesz kal ny jed no - lub dwu ro dzin ny 600 stóp 500 stóp

miesz kal ny wie lo ro dzin ny 400 stóp 300 stóp

wszyst kie in ne 500 stóp 300 stóp

Ta be la 1. Mak sy mal na od le głość mię dzy hy dran ta mi

źró dło: Zbiór prze pi sów dla mia sta Pla no w sta nie Tek sas – Roz dział 8: Za po bie ga nie po ża rom i ochro na prze ciw po ża ro wa

Ta be la 2. Ka te go rie za gro że nia lu dzi we dług In ter na tio nal Co de Co un cil (ICC)

źródło: International Fire Code® (2018)

Gru pa Prze zna cze nie

A Obiekty użyteczności publicznej:

A-1 Teatry, sale koncertowe

A-2 Bary i restauracje

A-3 Budynki użyteczności publicznej niesklasyfikowane w innej kategorii

A-4 Hale sportowe z miejscami siedzącymi dla widzów (areny)

A-5 Obiekty przeznaczone do uczestnictwa w zajęciach na świeżym powietrzu lub kibicowania
(stadiony)

B
Obiekty biznesowe – miejsca, w których świadczone są usługi (nie handlowe). Przykłady:
banki, agencje ubezpieczeniowe, budynki rządowe (w tym posterunki policji i straży
pożarnej) oraz gabinety lekarskie

E Obiekty edukacyjne – szkoły i ośrodki opieki dziennej do 12 klasy

F Obiekty produkcyjne – miejsca wytwarzania lub napraw o niskim zagrożeniu (fabryki, pralnie
chemiczne)

H
Obiekty o wysokim zagrożeniu – miejsca, w których produkowane lub przechowywane są
substancje: skrajnie łatwopalne, wybuchowe lub toksyczne (produkcja i magazynowanie
materiałów takich jak: fajerwerki, nadtlenek wodoru czy cyjanki)

I Obiekty dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się – miejsca, z których ludzie nie
będą ewakuowali się samodzielnie (szpitale, domy opieki, więzienia)

M Obiekty handlowe: sklepy spożywcze, centra handlowe, stacje benzynowe

R Domy i budynki zamieszkania zbiorowego (hotele i motele)

S Budynki magazynowe (niskie zagrożenie) i garaże

U Różne użytkowe (budynki gospodarcze, wieże ciśnień i inne)



gna cji in nej niż głów ne wyj ście ewa ku acyj ne.
4. W stre fie po ża ru znaj du je się mul ti ki -

no.
Gru pa E, kie dy wy stę pu je je den z na stę -

pu ją cych wa run ków:
1. Stre fa po ża ro wa prze kra cza 6000 stóp

kwa dra to wych (557 m2).
2. W każ dej czę ści bu dyn ku edu ka cyj ne -

go po ni żej po zio mu głów ne go wyj ścia ewa -
ku acyj ne go, je że li w każ dym po miesz cze niu
nie znaj du je się bez po śred nie wyj ście na ze -
wnątrz bu dyn ku.

Gru pa F przy speł nie niu jed ne go z wa -
run ków:

1. Stre fa po ża ro wa prze kra cza 6000 stóp
kwa dra to wych (557 m2).

2. Stre fa po ża ro wa znaj du je się wię cej niż
trzy pię tra po wy żej grun tu.

3. Łącz na po wierzch nia stref po ża ro wych
tej gru py na wszyst kich pię trach, w tym an -
tre so lach, prze kra cza 24 000 stóp kwa dra to -
wych (2230 m2).

4. Po wierzch nia wy ko rzy sty wa na do
pro duk cji me bli ta pi ce ro wa nych lub ma te -
ra cy prze kra cza 2500 stóp kwa dra to wych 
(232 m2).

Gru pa M:
1. Jw. 2 i 3. 
4. Po wierzch nia wy ko rzy sty wa na do pre -

zen ta cji i sprze da ży me bli ta pi ce ro wa nych
lub ma te ra cy prze kra cza 5000 stóp kwa dra -
to wych (464 m2).

Gru pa S:
1. Jw. 2 i 3. 
4. Po wierzch nia ga ra żu dla sa mo cho dów

cię ża ro wych lub au to bu sów prze kra cza
5000 stóp kwa dra to wych (464 m2).

5. Po wierzch nia prze cho wy wa nia me bli
ta pi ce ro wa nych lub ma te ra cy prze kra -
cza 2500 stóp kwa dra to wych (232 m2).

Try ska cze po win ny być za in sta lo wa ne
we wszyst kich bu dyn kach wy ko rzy sty wa -
nych ja ko warsz ta ty na praw cze, gdzie wy -
stę pu je je den z na stę pu ją cych wa run ków:

1. Bu dyn ki o stre fach po ża ro wych o po -
wierzch ni prze kra cza ją cej 6000 stóp kwa -
dra to wych (557 m2).

2. We wszyst kich bu dyn kach, w któ rych
warsz tat znaj du je się na kon dy gna cji pod -
ziem nej.

3. Po wierzch nia stre fy po ża ro wej dla
warsz ta tów do ob słu gi sa mo cho dów cię ża -
ro wych lub au to bu sów prze kra cza 5000
stóp kwa dra to wych (464 m2).

Jak wi dać, sto so wa nie try ska czy za czy -
na się w po szcze gól nych gru pach od obiek -
tów o nie du żych po wierzch niach, co zwię-
k sza bez pie czeń stwo po ża ro we po przez
ogra ni cze nie moż li wo ści roz wo ju po ża ru
na dwa spo so by: sa mo ga sze nie i au to ma -
tycz ne po wia da mia nie jed nost ki stra ży po -
żar nej. Mo ni to ring od urzą dzeń po ża ro wych
jest też obo wiąz ko wy. 

Kon tro le cał kiem czę ste, choć
nie wszę dzie moż na wejść
Pro gram in spek cji prze ciw po ża ro wej jest

usta la ny w za leż no ści od ro dza ju dzia łal no -
ści go spo dar czej i od by wa się w cy klach 
co rocz nych lub co 2 la ta.

Co rok kon tro la obej mu je przed się bior -
stwa o po wierzch ni 20 000 stóp kwa dra to -
wych (1858 m²) i po wy żej oraz wszyst kie,
w któ rych sprze da wa ny lub po da wa ny jest

al ko hol. Po zo sta łe, z wy łą cze niem nie ko mer -
cyj nych obiek tów miesz kal nych (te nie pod -
le ga ją w ogó le kon tro li) – co 2 la ta. In spek cje
prze ciw po ża ro we, tak jak wszyst kie in ter -
wen cje stra żac ko -ra tow ni czo -me dycz ne, są
prze pro wa dza ne od płat nie.

Dro gi do jaz do we zgod nie z wy mo ga mi
dla po jaz dów ga śni czych oraz in sta la cja za -
pew nia ją ca za opa trze nie wod ne do ce lów
prze ciw po ża ro wych mu szą być wy ko na ne,
prze te sto wa ne i ode bra ne przed roz po czę -
ciem bu do wy pierw szej kon dy gna cji nad -
ziem nej bu dyn ku.

Stra żac ka spra woz daw czość
w Pla no
Do ku men tem, któ ry zro bił na mnie

ogrom ne wra że nie, jest ra port opra co wa ny
przez „ko men dę miej ską” stra ży po żar nej, bę -
dą cy pod su mo wa niem dzia łal no ści w 2019 r.
Prze pięk nie przy go to wa ny pod wzglę dem
gra ficz nym, na 20 stro nach po da je wy czer -
pu ją ce in for ma cje do ty czą ce zre ali zo wa nych
za dań, bu dże tu, szko leń oraz wszel kich in -
nych aspek tów stra żac kie go rze mio sła.

Jed nak to nie wszyst ko. Stra ża cy z mia sta
Pla no ma ją rów nież pla ny stra te gii, na któ rych
opie ra ją swo je dzia ła nia w 5-let nich okre sach.
Naj now szy z nich po wstał w 2019 r.

Ale to już te mat na osob ne opra co wa -
nie… Po dob nie jak od po wiedź na ty tu ło we
py ta nie. 

dr in˝. Paweł Wolny w 2019 r. obronił
w SGSP prac´ doktorskà na temat

gaÊniczych systemów hybrydowych
wykorzystujàcych mgł´ wodnà 
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Nie tyl ko NFPA, czy li Fi re Co de nie jed no ma imię
Wy da wać by się mo gło, że sys tem ochro ny prze ciw po ża ro wej w Sta -

nach Zjed no czo nych ma jed no źró dło pra wa, wy tycz nych i norm, a jest
nim Na tio nal Fi re Pro tec tion As so cia tion, czy li NFPA. Oka zu je się jed nak, że
nie do koń ca. Hi sto rycz nie rzecz uj mu jąc, prze pi sy w in te re su ją cym nas
ob sza rze ma ją wię cej niż jed no źró dło. Od po cząt ku XX w. sys tem pra wa
bu dow la ne go za wie ra ją ce go ele men ty ochro ny prze ciw po ża ro wej w Sta -
nach Zjed no czo nych opie rał się na wzor co wych wy tycz nych opra co wa -
nych przez trzy re gio nal ne or ga ni za cje.

Te wzor co we wy tycz ne opar te by ły na nor mach od nie sie nia opu bli ko -
wa nych i ogło szo nych przez in ne or ga ni za cje nor ma li za cyj ne, ta kie jak
Ame ri can So cie ty for Te sting and Ma te rials In ter na tio nal (ASTM), Ame ri can
Na tio nal Stan dards In sti tu te (ANSI) i NFPA. W za leż no ści od sta nu i de cy zji
lo kal nych władz, by ły one ada pto wa ne (w ca ło ści lub czę ści) przez miej -
sco wą ad mi ni stra cję. Przy kła do wo prze pi sy „kra jo we”, czy li w tym przy -
pad ku sta no we (Na tio nal Co des, nie my lić z fe de ral ny mi) opra co wa ne
przez Bu il ding Of fi cials Co de Ad mi ni stra tors In ter na tio nal (BOCA) zo sta ły za -
sto so wa ne na wschod nim wy brze żu i na ca łym środ ko wym za cho dzie 
Sta nów Zjed no czo nych, na po łu dnio wym wscho dzie obo wią zy wa ły te
opra co wa ne przez So uthern Bu il ding Co de Con gress In ter na tio nal (SBCCI),

na to miast na ca łym Za chod nim Wy brze żu w du żej czę ści środ ko wej czę -
ści kra ju oraz więk szo ści środ ko we go za cho du sto so wa ne by ły jed no li te
wy tycz ne opu bli ko wa ne przez In ter na tio nal Con fe ren ce of Bu il ding Of fi cials
(ICBO).

W 1972 r. wy mie nio ne trzy or ga ni za cje (BOCA, SBCCI i ICBO) utwo rzy -
ły Ra dę Ame ry kań skich Urzęd ni ków Bu dow la nych (Co un cil of Ame ri can
Bu il ding Of fi cials – CABO), któ ra mia ła za jąć się przy go to wa niem zin te gro -
wa ne go pra wa bu dow la ne go dla bu dow nic twa miesz ka nio we go, co jed -
nak nie za koń czy ło się po wo dze niem. Do pie ro w 1994 r., po po łą cze niu
BOCA, SBCCI i ICBO, a tym sa mym utwo rze niu In ter na tio nal Co de Co un cil
(ICC), po wsta ły zin te gro wa ne prze pi sy, któ re po za USA są sto so wa ne w po -
nad 50 kra jach.

Pier wot nie wpro wa dze nie po wszech nie obo wią zu ją cych prze pi sów
prze ciw po ża ro wych In ter na tio nal Fi re Co de (IFC) mia ło być wspól nym dzie -
łem ICC i NFPA. Współ pra ca ta za koń czy ła się po opra co wa niu pierw sze -
go szki cu do ku men tu.

Dla cze go za tem my śląc o nor mach praw nych z USA, wi dzi my
przed ocza mi tyl ko skrót NFPA? Bo tyl ko to zna my lub tyl ko o tym sły sze -
li śmy. Jak się oka zu je, jest to wi dok nie peł ny. 
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ta ny Zjed no czo ne Ame ry ki Pół noc nej są wiel kim kra jem. 
Już w je go na zwie tkwi źró dło róż no rod no ści, rów nież praw -
nej – każ dy stan ma wła sne pra wa. To spra wia, że kto był

w USA, ten wi dział tyl ko wy ci nek ca ło ści, w do dat ku nie wiel ki i nie -
mia ro daj ny. Z te go po wo du po wstał ni niej szy ar ty kuł.

Gdy pisząc go, szu ka łem ma te ria łów, w wy szu ki war kach pod ha -
słem „struc tu re of the fi re pro tec tion sys tem in the USA” (struk tu ra sys -
te mu ochro ny prze ciw po ża ro wej w USA) po ja wia ły się od po wie dzi
do ty czą ce sta łych urzą dzeń ga śni czych try ska czo wych. Do pie ro
po wej ściu na stro nę NFPA na tra fi łem na opra co wa nie opu bli ko wa -
ne w lu tym 2020 r. pt. „Pro fil ame ry kań skiej stra ży po żar nej”. Jest to
prze gląd dzia łal no ści wszyst kich stra ży po żar nych w Sta nach Zjed no -
czo nych, obej mu ją cy stan oso bo wy, wy po sa że nie stra ża ków w sa mo -
cho dy po żar ni cze oraz stan dard jed no stek ra tow ni czo -ga śni czych
z po dzia łem na jed nost ki ty po wo in ter wen cyj ne i te o po sze rzo nym
pro fi lu dzia łal no ści, czy li np. za po bie ga nie po ża rom w for mie czyn -
no ści kon tro l no -roz po znaw czych czy pre wen cji spo łecz nej. 

Wy ni ki opie ra ją się na da nych ze bra nych przez NFPA w dwóch 
ro dza jach an kiet. Pierw sza do ty czy zda rzeń, któ re mia ły miej sce 
w Sta nach Zjed no czo nych w 2018 r., a dru ga, bar dzo szcze gó-
ło wa – wszyst kich aspek tów struk tu ry stra ży po żar nych. Tu zbie ra nie
i ana li za nie zbęd nych da nych za ję ły 3 la ta (2016-2018). Ame ry ka nie
uwiel bia ją sta ty sty ki, tak więc w tym ar ty ku le za brak nąć ich nie mo -
że. Prak tycz nie każ dy aspekt, zwią za ny z do wol ną pro ble ma ty ką, znaj -
dzie swo je od zwier cie dle nie w nie śmier tel nych ta bel kach Exce la.

Z czym mie rzą się ame ry kań scy stra ża cy?
O ska li pro ble mu ochro ny prze ciw po ża ro wej w USA świad czy fakt,

że straż po żar na wy jeż dża tam do po ża ru co 24 se kun dy. Ana li za wie -
lo let nich sta ty styk wska zu je po zy tyw ny trend w tym ob sza rze, po nie -
waż za rów no licz ba po ża rów, jak i ich ofiar śmier tel nych zna czą co
spa dła od lat 70. XX w.

Nie we wszyst kich ka te go riach sta ty sty ki są opty mi stycz ne. Jed ną
z nich sta no wią po ża ry od świec. Pro blem ten jest na ty le zna czą cy,
że do cze kał się osob ne go ra por tu NFPA.

W la tach 2014-2018 ame ry kań skie stra że po żar ne re ago wa ły rocz -
nie śred nio na 7610 po ża rów do mów, któ rych bez po śred nią przy czy -
ną by ły wła śnie świe ce. Po ża ry te po wo do wa ły rocz nie śred nio
81 zgo nów miesz kań ców, ob ra że nia u 677 osób i 278 mln USD bez -
po śred nich szkód ma te rial nych.

Za płon od świec spo wo do wał w bu dyn kach miesz kal nych: 2%
zgło szo nych po ża rów, 3% zgo nów w ich wy ni ku, 6% ob ra żeń i 4%
bez po śred nich szkód ma jąt ko wych w zgło szo nych po ża rach w tym
okre sie. Śred nio dzien nie zgła sza no 21 te go ro dza ju po ża rów, choć
ich po wsta wa nie jest zwią za ne z po rą ro ku. Naj czę ściej wy stę pu ją one
w grud niu i stycz niu (11% przy czyn po ża rów w każ dym z tych mie -
się cy). Po ża ry od świec są zwią za ne z de ko ra cja mi świą tecz ny mi. W sa -
mo Bo że Na ro dze nie od no to wy wa no śred nio 58 po ża rów (trzy krot nie
wię cej w sto sun ku do śred niej dzien nej). 

Raport za wie ra in for ma cje o wie ku i płci ofiar – ta spe cy ficz na przy -
czy na do ty czy w nie wiel kiej prze wa dze ko biet (58% ofiar śmier tel -
nych i 54% po szko do wa nych), choć ogól ny trend wśród ofiar po ża rów
bu dyn ków wska zu je na więk szy udział męż czyzn (57% ofiar śmier tel -
nych i 55% po szko do wa nych).

W ka te go riach wie ko wych po szko do wa ni to naj czę ściej oso by 
ma ją ce co naj mniej 65 lat (36%), a na stęp nie oso by w prze dzia le
55-64 lat (18%).

Do głęb ność ana liz prze pro wa dzo nych na po trze by te go ra por tu
jest im po nu ją ca, one sa me sta no wią zaś do sko na ły ma te riał wyj ścio -
wy do sza co wa nia ry zy ka ubez pie cze nio we go, pra cy wy dzia łów kon -
tro l no -roz po znaw czych oraz wy bo ru te ma tycz ne go kam pa nii spo-
łecz nych. Ra port obej mu je rów nież tren dy (na prze strze ni „tyl ko”
ostat nich 40 lat) licz by po ża rów i ofiar śmier tel nych, udział w ogól nej
licz bie po ża rów po wsta łych w bu dyn kach, a tak że po miesz cze nia
i ma te ria ły ob ję te w pierw szej ko lej no ści pło mie nia mi od świec.

Świe ce uży wa ne do oświe tle nia (w ra zie bra ku do staw prą du lub
je go od cię cia w związ ku z nie opła ca niem ra chun ków) by ły na praw -
dę śmier cio no śne – aż w 34% po ża rach po wsta łych za ich przy czy -
ną gi nę li lu dzie. 

Przy pa dek po ża rów od świec jest tu tyl ko przy kła dem, jak szcze -
gó ło we są ame ry kań skie ana li zy przy czyn po ża rów. 

Kto to ga si?
Trzy głów ne ty py stra ży po żar nej to straż za wo do wa, ochot ni cza

i mie sza na (w Pol sce moż na rów nież do szu kać się trze cie go ro dza ju
stra ży – są to jed nost ki OSP, w któ rych pra cu ją na eta tach np. kie row -
cy opła ca ni przez sa mo rząd).

Do ka te go rii za wo do wych za li cza ni są stra ża cy for ma cji umun du -
ro wa nych pra cu ją cy w peł nym wy mia rze go dzin, nie za leż nie od ro -
dza ju obo wiąz ków (ga sze nie, pre wen cja, kon tro la czy ad mi ni stra cja).

PA WEŁ WOL NY Jak to ro bià
za oce anem

Ochrona przeciwpożarowa w USA to nie tylko strażak w hełmie bez paska
pod brodą w wielkim samochodzie-drabinie. To coś więcej, znacznie więcej. 

S



Na po trze by ra por tu okre śle nie „stra ża cy za wo do wi” obej mu je wy -
łącz nie stra ża ków miej skich stra ży po żar nych, nie od no si się na to miast
do stra ża ków pra cu ją cych w pry wat nych stra żach po żar nych lub
w agen cjach sta no wych i fe de ral nych. Stra ża cy ochot ni cy to wszy scy
stra ża cy czyn ni w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy (pra cu ją cy na zle -
ce nie lub wo lon ta riu sze). 

Pro fe sjo nal ne stra że po żar ne chro nią 68% po pu la cji USA, w su mie
słu ży w nich po nad 1 mln 216 tys. stra ża ków w 58 150 jed nost kach
ra tow ni czo -ga śni czych zor ga ni zo wa nych w ra mach 27 228 stra ży po -
żar nych (Fi re De part ments). Stra ża cy za wo do wi sta no wią 33% ogól -
nej licz by ra tow ni ków.

Od po nad 30 lat licz ba za wo do wych stra ża ków w USA sta le ro -
sła – do 2018 r. o 56% w sto sun ku do sta nu oso bo we go w 1986 r. 
– co po zwo li ło utrzy mać war tość współ czyn ni ka licz by stra ża ków
na 1000 osób chro nio nych w tym okre sie na po zio mie od 1,54 do 1,81.

Więk szość za wo do wych stra ża ków (67%) pra cu je w jed nost kach
or ga ni za cyj nych (Fi re De part ments), któ re chro nią 25 000 lub wię cej
osób. Więk szość stra ża ków ochot ni ków (95%) słu ży w stra żach, któ re
chro nią mniej niż 25 000 osób. Oko ło po ło wy (49%) stra ża ków nie za -
wo do wych słu ży w ma łych re mi zach wiej skich, któ re chro nią mniej
niż 2500 osób. 

Licz ba ochot ni czych stra ża ków spa da ła pod ko niec lat 80. i póź -
nych 90. XX w., za każ dym ra zem wkrót ce wra ca jąc do po przed nie go
po zio mu. Od 2005 do 2009 r. licz ba stra ża ków ochot ni ków utrzy my -
wa ła się na po zio mie nie co wyż szym niż ja ki kol wiek po przed nio za -
re je stro wa ny, po za 1995 r. Po spad ku w la tach 2010-2011 licz ba
ochot ni ków wy da wa ła się ro snąć i wa ha ła się w prze dzia le od 783 300
do 814 850, co ozna cza wzrost o 4% w tym okre sie (w 2018 r. wzro sła
do 745 tys.). Po zba da niu wskaź ni ka stra ża ków ochot ni ków przy pa -
da ją cych na 1000 osób ob ję tych ochro ną głów nie stra ży nie za wo do -
wych wi dać, że wskaź ni ki wy ka zu ją ten den cję spad ko wą i wa ha ją się
od 8,05 w 1987 r. do 5,8 w 2017 r. na 1000 lud no ści chro nio nej.

We dług De par ta men tu Pra cy USA (Bu re au of La bor Sta ti stics) w la -
tach 2014-2018: 8% za wo do wych stra ża ków sta no wi ły oso by hisz pań -
sko ję zycz ne i La ty no si, 8,4% Afro ame ry ka nie, 1,1% Azja ci, a 4,7%
ko bie ty (15 200 w cha rak te rze stra ża ków za wo do wych i 78 500 ochot -
ni ków). Zgod nie ze sto so wa ną w prak ty ce po praw no ścią po li tycz ną
po mi nię to za tem fakt, że 77,8% za wo do wych stra ża ków to bia li męż -
czyź ni.

Ame ry kań skie „naj” w stra żach po żar nych
Straż po żar na chro nią ca spo łecz no ści li czą ce co naj mniej 25 000

osób mia ła wskaź nik od 0,87 do 1,32 za wo do wych stra ża ków na 1000
osób. Za da nia lo kal nych stra ży po żar nych oraz ich wy po sa że nie, a tak -
że dłu gość ty go dnia pra cy cha rak te ry zu ją się du ży mi róż ni ca mi. 
Wy ni ka ją one ze spe cy ficz nych wa run ków dla da ne go ob sza ru za gro -
żeń, gę sto ści za lud nie nia oraz za kre su dzia ła nia (pre wen cja, ra tow nic -
two me dycz ne, gru py spe cja li stycz ne itp.). Oto ame ry kań skie „naj”
z gór ne go za kre su ska li. 

Naj więk sza…
Naj więk sza straż po żar na w Sta nach Zjed no czo nych to New York

Ci ty Fi re De part ment, ofi cjal nie – Fi re De part ment of the Ci ty of New
York (FDNY), po wsta ła w 1865 r. Jest to de par ta ment pod le ga ją cy wła -
dzom me tro po li tal nym No we go Jor ku. Do je go za dań na le ży ochro -
na prze ciw po ża ro wa oraz ra tow nic two: tech nicz ne, che micz ne,
eko lo gicz ne, ra dia cyj ne oraz me dycz ne w pię ciu dziel ni cach No we go

Jor ku. Bu dżet na 2020 r. prze wi du je wy dat ki w kwo cie po wy żej
2 mld USD (nie, to nie błąd – do kład nie 2 030 337 688 USD).

FDNY to naj więk sza straż po żar na w Sta nach Zjed no czo nych i dru -
ga co do wiel ko ści na świe cie (pierw szą lo ka tę zaj mu je To kyo Fi re 
De part ment). Słu ży w niej pra wie 11 tys. za wo do wych stra ża ków, po -
nad 4300 ra tow ni ków me dycz nych i pra wie 2100 pra cow ni ków 
cy wil nych. W jej ob sza rze dzia ła nia miesz ka po nad 8,5 mln osób, 
a ob szar chro nio ny to 302 mi le kwa dra to we (ok. 782 km²).

Wy po sa że nie i sprzęt FDNY:
 215 jed no stek ra tow ni czo -ga śni czych, 37 sta cji po go to wia ra tun -
ko we go, trzy sta łe jed nost ki wod ne wy po sa żo ne w stat ki po żar ni cze
i sześć se zo no wych,
 341 po jaz dów ra tow ni czo -ga śni czych i spe cja li stycz nych, 450 am -
bu lan sów,
 jed nost ka HAZMAT i jed nost ka USAR,
 10 jed no stek spe cja li stycz nych do zwal cza nia po ża rów la sów.

Naj star sze…
Naj star szą za wo do wą stra żą po żar ną w Sta nach Zjed no czo nych

jest za ło żo na w 1853 r. Cin cin na ti Fi re De part ment (CFD). Jej za kres
obo wiąz ków to: ga sze nie po ża rów, ra tow nic two me dycz ne, w tym 
za awan so wa ne za bie gi re su scy ta cyj ne (ALS – Ad van ced Li fe Sup port),
do cho dze nia po po ża ro we, pre wen cja, za bez pie cza nie urzą dzeń i ma -
te ria łów nie bez piecz nych. Jej ob szar dzia ła nia wy no si 77 mil kwa dra -
to wych (ok. 200 km²) oraz 25 mil li nii brze go wej rze ki Ohio. CFD
za trud nia 624 osoby (da ne za 2015 r.) i ma 26 jed no stek ra tow ni czo -
-ga śni czych, w któ rych znaj du je się 40 po jaz dów ra tow ni czo -ga śni -
czych i spe cja li stycz nych oraz 12 am bu lan sów.

Naj star szą stra żą uni wer sy tec ką w Sta nach Zjed no czo nych, któ rą
moż na po rów nać do szkol nej JRG ze Szko ły Głów nej Służ by Po żar ni -
czej, jest No tre Da me Fi re De part ment (NDFD), po wsta ła w 1879 r.
w sta nie In dia na. Obec nie straż ta za trud nia 18 peł no eta to wych stra -
ża ków, któ rzy in ter we niu ją oko ło 1800 ra zy rocz nie w mie ście li czą -
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cym nie co po nad 15 000 miesz kań ców. Ma ona sie dem po jaz dów 
ra tow ni czo -ga śni czych i spe cja li stycz nych, w tym dwie ka ret ki. Zaj -
mu je się ochro ną ży cia i mie nia oraz pro mo cją bez pie czeń stwa po ża -
ro we go po przez edu ka cję pu blicz ną oraz in spek cje i kon ser wa cję
sys te mów i urzą dzeń prze ciw po ża ro wych.

Ad mi ni stra cja prze ciw po ża ro wa w USA
Ad mi ni stra cja Prze ciw po ża ro wa w USA (U.S. Fi re Ad mi ni stra -

tion – USFA), sta no wią ca je den z ele men tów Fe de ral nej Agen cji Za -
rzą dza nia Kry zy so we go (Fe de ral Emer gen cy Ma na ge ment Agen cy –
FEMA; naj bliż szym od po wied ni kiem w pol skich struk tu rach za rzą dza -
nia kry zy so we go jest Rzą do we Cen trum Bez pie czeń stwa), zo sta ła po -
wo ła na do ży cia przez Kon gres w 1974 r., za cza sów pre zy den tu ry
Ge ral da For da. Po wsta nie tej agen dy rzą do wej by ło re ak cją na ofia ry
śmier tel ne po ża rów. W sa mym tyl ko 1971 r. zgi nę ło po nad 12 000
miesz kań ców i 250 stra ża ków. Od 2003 r. FEMA pod le ga De par ta men -
to wi Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go.

Do za dań FEMA na le ży ra por to wa nie o za gro że niach, przy go to -
wa nie pla nów ope ra cyj nych, za rzą dza nie dzia ła nia mi pre wen cyj ny -
mi w za kre sie ka ta strof na tu ral nych i tech nicz nych oraz ogra ni cza nia
ich skut ków. FEMA po wsta ła z po łą cze nia róż nych agend fe de ral nych
zaj mu ją cych się za rzą dza niem kry zy so wym, przej mu jąc m.in. z De -
par ta men tu Obro ny Agen cję Obro ny Cy wil nej. Jest od po wie dzial -
na za współ pra cę z wie lo ma in ny mi agen cja mi fe de ral ny mi oraz
or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi, np. z Ame ry kań skim Czer wo nym
Krzy żem. Jej ce lem jest rów nież wdro że nie Zin te gro wa ne go Sys te mu
Za rzą dza nia Kry zy so we go (In te gra ted Emer gen cy Ma na ge ment Sys -
tem), uwzględ nia ją ce go za gro że nia na wszyst kich po zio mach.

USFA, ja ko jej pod le gła część, od po wie dzial na jest za roz wój sys -
te mu ochro ny prze ciw po ża ro wej i ra tow nic twa me dycz ne go. 

USFA sta no wi też źró dło wie dzy, gdyż utrzy mu je i roz wi ja od po -
wied nie ba zy da nych. Pierw sza to Kra jo wy Sys tem Zgła sza nia In cy -
den tów Po ża ro wych (NFIRS), bę dą cy naj więk szą na świe cie, sta le

ak tu ali zo wa ną ba zą da nych o po ża rach. Do star cza in for ma cji i ana liz
opar tych na da nych do ty czą cych re gio nu bądź sta nu w ob sza rze
wszyst kich za gro żeń po ża ro wych, z po dzia łem na ro dza je obiek tów.
Dru ga to bi blio te ka Na tio nal Emer gen cy Tra ining Cen ter, któ ra do star -
cza in for ma cji o po ża rach, za rzą dza niu kry zy so wym i in nych za ga da -
nie niach, do ty czą cych wszyst kich za gro żeń.

Ca łość dzia łań FEMA ma na ce lu zwięk sze nia bez pie czeń stwa oby -
wa te li po przez za po bie ga nie zda rze niom nie bez piecz nym oraz
zmniej sze nie licz by po szko do wa nych, rów nież ofiar śmier tel nych po -
ża rów, gdy już ta kie zda rze nia na stą pią. Cel osią ga ny jest przez sto so -
wa nie w ko lej no ści lo gicz nej na stę pu ją cych me tod: gro ma dze nia
da nych, edu ka cji pu blicz nej zwią za nej z ob sza rem ochro ny prze ciw -
po ża ro wej, pro wa dze nie ba dań i szko leń przez wy spe cja li zo wa ne pla -
ców ki, w tym Ame ry kań ską Aka de mię Stra ży Po żar nej (Na tio nal Fi re
Aca de my – NFA).

Sys tem szko le nia ka dry ofi cer skiej w Sta nach Zjed no czo nych za sad -
ni czo róż ni się od zna ne go w Pol sce. Stu den tem NFA mo że zo stać tyl -
ko stra żak służ by czyn nej od de le go wa ny przez lo kal ną straż po żar ną.

Pod su mo wa nie
Ame ry kań skie stra że po żar ne i ame ry kań ski sys tem za rzą dza nia

kry zy so we go zna czą co róż nią się od te go, co zna my z wła sne go po -
dwór ka. Róż ni ca mię dzy wiel ki mi mia sta mi, gdzie na sy ce nie pro fe -
sjo nal ny mi ra tow ni ka mi i spe cja li stycz nym sprzę tem mo że bu dzić
po dziw i uzna nie, a głę bo ką pro win cją jest gi gan tycz na. Pol ski sys tem
jest w mo jej opi nii bar dziej spój ny, a róż ni ce w stan dar dach wy szko -
le nia czy wy po sa że nia nie są tak ra żą ce, jak w przy pad ku USA. Wie le
roz wią zań, z uwa gi na ich spe cy fi kę lo kal ną, nie przy sta je do pol skich
re aliów, więc ich za sto so wa nie bez do głęb nej ana li zy skut ków mo -
gło by przy nieść wię cej szkód niż ko rzy ści. Je dy ne, co war te by ło by
sko pio wa nia od za raz, to do sko na le opra co wa ne ra por ty przy go to -
wy wa ne przez NFPA. Dla cze go? 

Przed sta wio ny przy kład głę bo kiej ana li zy po ża rów od świec mógł -
by być in spi ra cją do wy ko na nia po dob ne go ja ko ścio wo do ku men tu,
ale do ty czą ce go na przy kład po ża rów zwią za nych z wy pa la niem traw.
Peł na ana li za kosz tów ob cią że nia za da nia mi po szcze gól nych jed no -
stek, zu ży cie sprzę tu itd. mo gło by sta no wić do sko na łe na rzę dzie dla
władz Ko men dy Głów nej PSP i wy śmie ni ty ar gu ment pod czas roz -
mów w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji o zmia nie
prze pi sów i re stryk cji w związ ku z po ża ra mi te go ty pu. Co cie ka we,
na si po łu dnio wi są sie dzi – Cze si prak tycz nie zli kwi do wa li ten pro blem.
Jak? Otóż wy ka sza nie traw jest obo wiąz kiem wła ści cie la te re nu i je -
go nie wy peł nie nie pod le ga ka rze, a w przy pad ku po ża ru na nie wy -
ko szo nej łą ce nikt nie pro wa dzi do cho dze nia, kto przy czy nił się
do je go po wsta nia, tyl ko peł ny mi kosz ta mi ak cji ob cią ża się wła ści -
cie la grun tu. Bar dzo pro ste i co naj waż niej sze – sku tecz ne.

Gdy by szu kać po do bieństw or ga ni za cyj nych mię dzy za wo do wy -
mi stra ża mi po żar ny mi z USA i Pol ski, to rzu ca się w oczy jed no – za -
po bie ga nie po ża rom, w sen sie nad zo ru nad prze strze ga niem
prze pi sów prze ciw po ża ro wych, jest umiej sco wio ne wła śnie w nich.
Co bę dzie naj le piej wi docz ne w se rii ar ty ku łów o ochro nie prze ciw -
po ża ro wej Ci ty of Pla no w Tek sa sie. 

dr in˝. Paweł Wolny w 2019 r. obronił w SGSP prac´ doktorskà
na temat gaÊniczych systemów hybrydowych wykorzystujàcych 
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„Każ dy go spo darz jest win nym do bre go
ba cze nia na ogień i świa tło, gdy roz pa li on
piec, gdy go tu je, gdy pie rze, to pi łój lub sło -
ni nę, pie cze lub wy pie ka” – czy ta my w po -
rząd kach ognio wych z XVI w. Ma ło kto
jed nak wie, że da lej by wa ły opi sy wa ne za sa -
dy wza jem nej po mo cy dla po go rzel ców.

Te nie ste ty nie obec ne w opra co wa niach
do ty czą cych hi sto rii ochro ny prze ciw po ża -
ro wej za sa dy to pier wo ci ny wza jem nych
ubez pie czeń od ognia. Wza jem nych, to zna -
czy po wszech nych w da nej spo łecz no ści
i or ga ni za cji, nie na sta wio nych na zysk, gwa -
ran tu ją cych prze trwa nie na wet wte dy, gdy
utra ci się wszyst ko. Jest to rów nież echo
dzia ła nia wspól not ro do wych, gdzie wszy -
scy ra zem ofe ro wa li swo ją po moc tym, któ -
rzy jej naj bar dziej po trze bo wa li, a w ra zie
po trze by mo gli po dob ną po mo cą od pła cić.
Bo w grun cie rze czy je śli już po żar coś ko -
muś znisz czył, to na le ża ło mu za pew nić
dach nad gło wą, by miał gdzie się schro nić
oraz środ ki do ży cia, że by za cho wał god ność
i nie zo stał że bra kiem, ob cią ża ją cym spo -
łecz ność swo ją bez rad no ścią. 

Si łą rze czy po przej ściu z go spo dar ki wy -
mien nej na pie nięż ną wza jem ne zo bo wią -
za nia za czę to re gu lo wać w mo ne cie, za miast
od rob ku czy in nej for mie usług. Za sa da po -
zo sta ła jed nak ta sa ma, co wcze śniej – ten,
ko mu się po mo cy udzie la, za słu gu je na nią,
bo wcze śniej do do bra wspól ne go się przy -
czy nił lub jest w sta nie to ro bić. 

Kto choć przez chwi lę otarł się o USA, ten
wie, jak ogrom ną wa gę ma ją ubez pie cze nia.
W skró cie: nie masz po li sy na ży cie – nie ist -
nie jesz pod wzglę dem zdro wot nym, al bo
zwy czaj nie nie ist nie jesz. Po li sa od ognia
(i in nych zda rzeń lo so wych) po zwa la za bez -
pie czyć do bra ma jąt ko we. 

Jak się oka zu je, ubez pie cze nia od ognia
ma ją w USA znacz nie szer szy za sięg od dzia -
ły wa nia, niż moż na to so bie wy obra zić. Wie -
my, że słu żą wy pła ca niu od szko do wań.
Wy obra ża my zaś so bie, że wpły wa ją na za -
bez pie cze nie prze ciw po ża ro we bu dyn ków,
że kształ tu ją nor my i prze pi sy prze ciw po ża -
ro we. Ma ło kto jed nak wie, że wni ka ją na wet
w ta kie aspek ty, jak szko le nie stra ża ków
i tak ty ka ga sze nia po ża rów. Dziw na ta Ame -
ry ka, praw da?... Ale naj pierw szczyp ta na szej
hi sto rii. 

Szczyp ta pol skiej hi sto rii 
Rów no 100 lat te mu Bo le sław Cho micz,

pio nier pol skiej ochro ny prze ciw po ża ro wej,
pre zes Związ ku Flo riań skie go, a w ko lej nym
ro ku pre zes or ga ni za cji ogól no pol skiej, 
mia no wi cie Głów ne go Związ ku Stra ży Po -
żar nych (patrz ar ty kuł „Pro gram hy gje ny 
po ża ro wej” w PP nr 8/2020), za trzy rów no -
rzęd ne fi la ry sys te mu bez pie czeń stwa po-
ża ro we go uzna wał: bu dow nic two ognio-
trwa łe, ubez pie cze nia od ognia i stra że po -
żar ne. Dziś ucho dzi on za ide olo ga ru chu
ochot ni cze go, a je go klu czo wa funk cja
w uświa do mie niu wagi bu dow nic twa ognio-
trwa łe go jest cał ko wi cie za po mnia na. Ale to
ele ment ubez pie cze nio wy był mu naj le piej
zna ny, ja ko wie lo let nie mu pra cow ni ko wi
firm ubez pie cze nio wych, z funk cją pre ze sa
Pol skiej Dy rek cji Ubez pie czeń Wza jem nych
(póź niej sze PZU). 

Cho micz orę do wał za ase ku ra cją od zda -
rzeń ognio wych opar tą na za sa dach wspól -
no to wych, a nie dzia ła niach o cha rak te rze
ko mer cyj nym, cze mu dał wy raz w usta -
wie swe go au torstwa z 1921 r. o przy mu sie
ubez pie czeń od ognia [1]. Zgod nie z nią
ubez pie cze nia mia ły być po wszech ne i obo -

wiąz ko we, ze skład ką trak to wa ną ja ko „po -
da tek od ognia”. Nie za kła da no zy sku dla
ubez pie czy cie li, lecz je dy nie po kry cie kosz -
tów ich funk cjo no wa nia, od szko do wań i re -
zer wy bez pie czeń stwa. Nad wyż ki mia no
prze zna czyć na roz wój tech no lo gii za bez -
pie czeń bier nych i czyn nych sto so wa nych
w bu dow nic twie, zwiększanie świa do mo ści
do ty czą cej za gro żeń po ża ro wych, two rze nie

in fra struk tu ry stra ży po żar nych oraz udo sko -
na la nie sprzę tu po żar ni cze go, a tak że pod -
no sze nie kwa li fi ka cji za wo do wych stra-
ża ków. Ta ki sys tem ewo lu ował by do po sta ci
ad mi ni stra cji nad zo ru nad ochro ną prze ciw -
po ża ro wą, ja ko zrze sze nie firm ubez pie cze -
nio wych. Nie sta ło się tak w II Rze czy -
po spo li tej, bo bez wy ru go wa ne go z ubez -
pie czeń i stra ży po żar nych Bo le sła wa Cho -
mi cza pra wie wszyst kie skład ki zja da ła
ko mer cja, a po zo sta łą resz tę prze zna cza no
wy łącz nie na wspie ra nie sprzę to we ochot -
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Ubez pie cze nia od ognia – roz wià za nia ame ry kaƒ skie (cz. 1)

PA WEŁ RO CHA LA Skład ka     

W USA, jeśli nie masz polisy – m.in. od ognia, nie istniejesz
pod względem majątkowym. Zdolność do ubezpieczenia się jest

wyznacznikiem praw obywatelskich i pozycji społecznej.
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ni czych stra ży ognio wych, o bu dow nic two
ognio trwa łe nie dba jąc.

Tak jed nak sta ło się w Niem czech, tak by -
ło i jest w USA – i to od po nad 100 la ty. 

Jak to jest obec nie w Pol sce? 
Ak tu al ny pol ski stan praw ny na kła da

obo wią zek ubez pie czeń od ognia je dy nie
na go spo dar stwa rol ne [2], za tem z po -
wszech no ścią ma to nie wie le wspól ne go.
Po za ubez pie cze nia mi obo wiąz ko wy mi
funk cjo nu je jesz cze sys tem ubez pie czeń 
do bro wol nych, choć z do bro wol no ścią by -
wa róż nie, np. przy kre dy tach na nie ru cho -
mo ści jed nym z wa run ków uzy ska nia
środ ków na ich za kup z ban ku jest ubez pie -
cze nie od ognia i in nych zda rzeń.

Wy so kość skła dek ubez pie cze nio wych
w Pol sce nie jest wy gó ro wa na. Wpływ
na nią w przy pad ku nie ru cho mo ści miesz -

kal nych ma ją na stę pu ją ce ele men ty: po -
wierzch nia i po ło że nie nie ru cho mo ści,
licz ba miesz kań ców, pal ność i trwa łość ma -
te ria łów, z ja kich wy ko na no ścia ny ze -
wnętrz ne bu dyn ku, pal ność kon struk cji
no śnej i po kry cia da cho we go, licz ba pa la -
czy w miesz ka niu, rok bu do wy, war tość nie -
ru cho mo ści, w przy pad ku bu dow nic twa
wie lo ro dzin ne go kon dy gna cja, na któ rej
znaj du je się miesz ka nie oraz przy na leż ne
po miesz cze nia do dat ko we. W do dat ku za -
gro że nia ognio we są zwy kle uj mo wa ne ja -

ko skład nik pa kie tu, łącz nie z za la nia mi, pio -
ru na mi itp. 

Ina czej ma się spra wa na ryn ku ubez pie -
czeń prze my sło wych – tam po żar jest trak -
to wa ny in dy wi du al nie. Jed no cze śnie obo -
wią zu je w tym aspek cie pra wi dło wość ryn -
ko wa ab so lut nie nie zgod na z no wo cze sną
cen zu rą, czy li z po praw no ścią po li tycz ną.
Wbrew te mu, co się mó wi, ka pi tał ma na ro -
do wość, i to ści śle okre ślo ną. Mia no wi cie
wła ści cie le firm za gra nicz nych ubez pie cza ją
swo je przed się bior stwa w fi liach firm ubez -
pie cze nio wych z kra jów po cho dze nia,
przy czym speł nia ją ich wa run ki ubez pie cze -
nia, nie jed no krot nie idą ce znacz nie da lej niż
pol skie prze pi sy prze ciw po ża ro we. Co in te -
re su ją ce, wa run ki ubez pie cze nia dla nie ru -
cho mo ści „za gra nicz nych” na te re nie Pol ski
by wa ją zu peł nie in ne niż dla pol skich, gdy
ktoś z ka pi ta łu kra jo we go w tej fir mie się
ubez pie cza. Cóż. Bo le sław Cho micz mu siał
odejść ze sta no wisk w ubez pie cze niach
i w ochro nie prze ciw po ża ro wej rów nież z te -
go po wo du, że sprze ci wiał się zbie ra niu pol -
skie go po dat ku ognio we go przez ka pi tał
pry wat ny, a w szcze gól no ści za gra nicz ny. 

Jak to wy glą da w USA
USA, trak to wa ne nie mal że ja ko wzo rzec

ka pi ta li zmu i wol no ści wy bo ru, nie ma ją fe -
de ral ne go sys te mu obo wiąz ko wych ubez -
pie czeń od ognia i in nych ka ta strof na -
tu ral nych bądź tech nicz nych. Tam gu ber na -
tor za stwier dze nie po ka ta stro fie, że „trze ba
się by ło ubez pie czyć” nie mu siał by oba wiać
się utra ty sta no wi ska, bo dla wszyst kich jest
ja sne jak amen w pa cie rzu, że od po wie dzial -
ność za wła sny ma ją tek spo czy wa na je go
wła ści cie lu, a nie ad mi ni stra cji rzą do wej.
Za przy kład niech po słu ży wiel ka po wódź
w Lu izja nie z 2016 r., gdy mi lio ny lu dzi utra -
ci ły ca ły do by tek. Po moc pań stwa ogra ni -
czy ła się wów czas do dwóch przed się wzięć:
wy pła ty śred nio oko ło 5000 USD na go spo -
dar stwo do mo we (przy śred niej ce nie Big
Ma ca 5,71 USD), co mia ło po móc w prze -
trwa niu naj bliż szych dni, oraz do udzie le nia
opro cen to wa nych kre dy tów. 

Po wód ła two wska zać. 
Co praw da w sta nie Lu izja na ubez pie cze -

nie od po wo dzi jest obo wiąz ko we dla tych

do mów oraz firm na ob sza rach po wo dzio -
wych wy so kie go ry zy ka, na któ re udzie lo no
rzą do wych kre dy tów hi po tecz nych, a w po -
zo sta łych przy pad kach wszyst ko za le ży od
umo wy z kre dy to daw cą, zaś ubez pie cze nia
na te re nach nie uzna wa ne za ob sza ry naj -
wyż sze go ry zy ka są je dy nie re ko men do wa -
ne. Prze cież je że li ktoś jest lek ko myśl ny i nie
ubez pie czył się tyl ko dla te go, ze nikt mu nie
ka zał, to ni czy ja w tym wi na, a już rzą du naj -
mniej sza. Oczy wi ście moż na się po wo ły wać
na opatrz ność Bo żą, ale nie mie ści się ona
w sta ty sty kach zda rzeń. Z dru giej stro ny nie
po to Pan Bóg dał czło wie ko wi wol ną wo lę
i zdol ność my śle nia abs trak cyj ne go, by się
nim bez prze rwy zaj mo wać. 

W przy pad ku na wie dza nej przez ostat -
nie 3 la ta gi gan tycz ny mi po ża ra mi la sów Ka -
li for nii (któ re, uwa ga, zu peł nie jak w Au stra lii
są zja wi skiem nie zbęd nym dla trwa nia przy -
ro dy), staw ki ubez pie cze nio we w ob sza rach
zwięk szo ne go ry zy ka ule gły wzro sto wi
dwu - a na wet trzy krot ne mu, a co raz czę ściej
do cho dzi do wy mó wie nia ubez pie cze nia
przez fir mę tam, gdzie za gro że nie prze nie -
sie nia się po ża ru na bu dyn ki jest naj wyż sze.
Jed nak ist nie je fun dusz wspie ra ją cy oso by,
któ rym od mó wio no za war cia ubez pie cze nia
od ognia (bądź wy mó wio no umo wę) – jest
to The Ca li for nia Fa ir Ac cess to In su ran ce Re -
qu ire ments (FAIR), czy li Spra wie dli wy Do stęp
do Wy mo gów Ubez pie cze nio wych w Ka li -
for nii. Zo stał utwo rzo ny w lip cu 1968 r., ja ko
re ak cja nie ty le na po ża ry ma so we ro ślin no -
ści i do mostw, co wy bu chłe w ich wy ni ku za -
miesz ki. Isto tą te go roz wią za nia jest pu la
ubez pie cze nio wa utwo rzo na w ce lu za pew -
nie nia do stęp no ści pod sta wo we go ubez -
pie cze nia ma jąt ku oso bom, któ re po sia da ją
„ubez pie czal ny” ma ją tek w sta nie Ka li for nia
i któ re nie by ły w sta nie uzy skać ubez pie cze -
nia na ryn ku ubez pie czeń do bro wol nych.
FAIR nie jest jed nak fi nan so wa ny z pu blicz -
nych pie nię dzy po cho dzą cych z po dat ków
ani nie jest agen dą rzą do wą. Środ ki po cho -
dzą z nad wy żek ubez pie cze nio wych firm
ma ją cych li cen cję na dzia łal ność ubez pie -
cze nio wą w Ka li for nii.

Ge ne ral nie nie jest do brze, bo przez
ostat nią de ka dę wy so kość skła dek ubez pie -
czeń od ognia w USA wzro sła śred nio o 47%. 
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Od cze go za le ży wy so kość
skład ki
Po pierw sze ra ta ubez pie cze nia po rów -

ny wal ne go wiel ko ścią i stan dar dem do mu
jest uza leż nio na od sta nu i mo że wy no sić
od oko ło 600 USD (Pen syl wa nia, Ver mont,
De la wa re) do oko ło 2500 USD (Okla ho ma,
Kan sas, Tek sas). Po za in ten syw no ścią za bu -
do wy nie wie le ma to wspól ne go z za gro że -
niem po ża ro wym – po pro stu bo ga ci pła cą
wię cej za bar dziej war to ścio wy ma ją tek,
w czym kry ją się kosz ty utrzy ma nia sys te mu,
czy li pen sji dla urzęd ni ków i czyn szów dla
ich sie dzib. Śred nia kra jo wa staw ka w USA
wy no si 1445 USD od bu dyn ku. W Pol sce
ubez pie cze nie od ognia bu dyn ku jed no ro -
dzin ne go z ma te ria łów nie pal nych z nie pal -
nym po kry ciem da chu kosz tu je do 350 zł
rocz nie, czy li kil ka na ście ra zy mniej. 

Na wy so kość skład ki ma ją też wpływ in -
ne czyn ni ki re gio nal ne i po nadre gio nal ne.
Li czy się praw do po do bień stwo zda rzeń na -
tu ral nych na da nym ob sza rze – jak wy ła do -
wa nia at mos fe rycz ne, po wo dzie, za la nia,
hu ra ga ny i tor na da. Oce na ry zy ka uwzględ -
nia od le głość od do mu do sie dzi by jed nost -
ki stra ży po żar nej, a tak że wy stę po wa nie
za gro żeń po ża ro wych w ob sza rze wo kół po -
se sji – np. su chych krze wów, przy do mo wych
skła do wisk pal nych ma te ria łów. Wiek, stan
tech nicz ny, ma te ria ły kon struk cyj ne, a na -
wet wy gląd bu dyn ku też nie są bez zna cze -
nia – fir my ubez pie cze nio we po bie ra ją
wyż sze skład ki za dom źle utrzy ma ny.

Nie ba ga tel ną ro lę od gry wa to, czy czło -
wiek złej wo li ma moż li wość szko dze nia.
W ra chu bę wcho dzą mia no wi cie ta kie ele -
men ty, jak sta ty sty ka prze stęp czo ści i praw -
do po do bień stwo roz ru chów. To dru gie
w teo rii wią że się ze sta tu sem spo łecz nym
więk szo ści miesz kań ców, a w prak ty ce
wskaź nik w tym za kre sie jest et nicz ny, np.
z nie zna nych po wo dów za miesz ki ni gdy nie
wy bu cha ją w chiń skich dziel ni cach, a prze -
mysł fil mo wy Hol ly wo od nad ra bia ten nie -
takt, jak umie. 

Hi sto ria ubez pie cze nia – im mniej sza czę -
sto tli wość zgła sza nia rosz czeń (czy li wy stę -
po wa nia szkód), tym niż sze są staw ki.
Wy so ka oce na zdol no ści kre dy to wej wła ści -
cie la nie ru cho mo ści mo że wpły nąć rów nież
na za ofe ro wa nie zniż ki, któ re udzie la ne są
au to ma tycz nie przy sto so wa niu cer ty fi ko -
wa nych sys te mów de tek cji po ża ru i an tyw -
ła ma nio wych. 

Opi sa ne wy żej czyn ni ki wy so ko ści skład -
ki ubez pie cze nio wej, prócz roz ru chów, są

uwzględ nia ne rów nież przy oce nie ry zy ka
ubez pie cze nio we go w Pol sce. Na to miast 
na stęp ny ele ment ubez pie cze nio wej ukła -
dan ki jest roz wią za niem w na szym kra ju 
cał ko wi cie nie zna nym, za słu gu je więc na
wy róż nie nie. 

Stra żac kość ja ko re gu la tor 
wy so ko ści skład ki 
W USA dzia ła fir ma Biu ro Usług Ubez pie -

cze nio wych, czy li In su ran ce Se rvi ces Of fi ce (da -
lej ISO, ale nie my lić z In ter na tio nal
Or ga ni za tion for Stan dar di za tion – Mię dzy na -
ro do wą Or ga ni za cją Nor ma li za cyj ną). ISO
utwo rzy ło kla sy fi ka cję ochro ny pu blicz nej Pu -
blic Pro tec tion Clas si fi ca tion (PPC), co jed nost -
ko wo spro wa dza się do oce ny efek tyw no ści
da nej stra ży po żar nej tak pod wzglę dem ope -
ra cyj nym, jak i za po bie gaw czym. PPC jest po -
da wa ne w po sta ci go to wej oce ny punk to wej,
w ska li od 1 do 10, wska zu ją cej, jak do brze
straż po żar na słu ży da nej spo łecz no ści.
Przy czym oce na przy zna wa na jest po ame ry -
kań sku, jak w za wo dach spor to wych: 1 to naj -
lep sza moż li wa ochro na lud no ści przed
po ża ra mi, zaś 10 to dys kwa li fi ka cja, przy zna -
wa na jed nost kom peł nią cym funk cję wy łącz -
nie de ko ra cyj ną, np. zdol nym je dy nie
do do ga sza nia. Co waż ne, PPC jest spo rzą dza -
na dla do słow nie każ dej stra ży po żar nej
(i chro nio ne go przez nią ob sza ru), a wy sta wio -
ną oce nę, wraz ze skład ni ka mi, moż na uzy skać
nie od płat nie. Wy star czy skon tak to wać się z lo -
kal ną stra żą po żar ną i po da jąc swój kod pocz -
to wy, do wie dzieć się, ja ki jest wskaź nik PPC dla
tej lo ka li za cji i kie dy zo stał zak tu ali zo wa ny.

Dla cze go war to o tym wie dzieć? Al bo
ina czej – dla cze go wszy scy chcą o tym wie -
dzieć i wie dzą? 

Bo w więk szo ści przy pad ków PPC jest
głów ną re ko men da cją dla ubez pie czy cie li
przy sza co wa niu wy so ko ści skład ki, a na wet
od mo wy ubez pie cze nia. 

Ogól ne skład ni ki PPC, czy li oce ny bez pie -
czeń stwa po ża ro we go ja ko mia ry po ten cja -
łu stra żac kie go dzia ła nia, są na stę pu ją ce:
 50% wy ni ka z ja ko ści lo kal nej stra ży po -
żar nej, w tym po zio mu per so ne lu, szko le nia
i od da le nia re mi zy od chro nio nych bu dyn -
ków (każ dy ob szar, do któ re go dro ga do jaz -
do wa z JRG jest dłuż sza niż 5 mil, czy li 8 km,
au to ma tycz nie otrzy mu je oce nę naj niż -
szą – 10),
 40% za le ży od prze ciw po ża ro we go za -
opa trze nia w wo dę, w tym do stęp no ści hy -
dran tów, zbior ni ków i miejsc po bo ru wo dy
do ce lów ga śni czych,

 10% po cho dzi z oce ny funk cjo no wa nia
lo kal nych sys te mów po wia da mia nia o za -
gro że niach (nu mer alar mo wy w USA to 911).

Do dat ko we do 5,5% przy zna wa ne jest
w związ ku z pro wa dzo ną dzia łal no ścią edu -
ka cyj ną skie ro wa ną do lo kal nej spo łecz no -
ści – w tym szko leń i kur sów zwią za nych
z za po bie ga niem po ża rom, a tak że ja ko ścią
dzia łań ame ry kań skie go od po wied ni ka pol -
skiej służ by kon tro l no -roz po znaw czej. Jest
to dość ory gi nal ne roz wią za nie, po nie waż
mak sy mal ny wy nik mo że prze kro czyć 100%.

W za leż no ści od po zio mu speł nie nia wy -
mo gów moż na więc uzy skać w an kie cie
oce nia ją cej mak sy mal nie 105,5%. Każ da
straż po żar na, któ ra uzy ska wy nik po wy -
żej 90%, otrzy mu je naj wyż szą oce nę, ale ten
wy nik osią gnę ło tyl ko 0,71% ba da nych sys -
te mów ochro ny prze ciw po ża ro wej. Opi sy -
wa na w są sied nim ar ty ku le straż po ża-
r na w Ci ty of Pla no w Tek sa sie ma oce nę 1.

Ogól nie rzecz bio rąc, ob sza ry miej skie
ma ją zwy kle lep sze współ czyn ni ki PPC niż
ob sza ry wiej skie, po nie waż miej skie stra że
po żar ne są gę ściej roz miesz czo ne i z re gu ły
le piej fi nan so wa ne.

Ubez pie cze nia rzą dzą w USA?
W rze czy sa mej. Moż na na wet po wie -

dzieć, że w ochro nie prze ciw po ża ro wej
wszech rzą dzą. Wpły wa ją nie tyl ko na po -
ziom za bez pie czeń prze ciw po ża ro wych
bier nych, lecz rów nież czyn nych, któ re przez
pry zmat tych bier nych są oce nia ne, co naj -
le piej po ka zu je wskaź nik PPC. Po nie waż
oce na jest ze wnętrz na, jej wia ry god ność nie
bu dzi za strze żeń. Za spra wą czy tel nych kry -
te riów wia do mo, co po pra wić, za tem wy -
zna cza ją one stan dar dy wy po sa że nia,
szko le nia czy dzia ła nia. Z te go po wo du
przyj rzy my się im szcze gó ło wo w na stęp -
nym od cin ku. 

Tyl ko raz jesz cze – straż po żar na w Pla no
na oce nę 1. 

st. bryg. Paweł Rochala w 1993 r. obronił
w SGSP prac´ magisterskà nt.

„Ubezpieczenia od ognia jako funkcja
zabezpieczeƒ przeciwpo˝arowych obiektu”

Przy pi sy
[1] Usta wa z dnia 21 czerw ca 1921 r. o przy mu sie ubez pie -
czeń od ognia i Pol skiej Dy rek cji Ubez pie czeń Wza jem nych
(DzU nr 64, poz. 395).
[2] Usta wa z dnia 22 ma ja 2003 r. o ubez pie cze niach obo -
wiąz ko wych, Ubez pie cze nio wym Fun du szu Gwa ran cyj nym
i Pol skim Biu rze Ubez pie czy cie li Ko mu ni ka cyj nych (DzU
z 2019 r. poz. 2214 ze zm.)
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ią gle po szu ku je się no wych środ -
ków ga śni czych i na wet je znaj-
du je, ale na dro dze ich upo wsze-

ch nie nia sta ją wy so kie kosz ty po zy ska nia
i uży cia. Po nad to du ży na cisk na ochro nę
śro do wi ska eli mi nu je część sku tecz nych
środ ków ochro ny prze ciw po ża ro wej opar -
tych na środ kach che micz nych – na przy kład
zgod nie z pro to ko łem mont re al skim za bro -
nio no sto so wa nia ha lo nu 1211.

Jak wo da ga si
Za le ty wo dy, jej do stęp ność i ni ski koszt,

skut ku ją jed ną wa dą: po wsta wa niem strat
po po ża ro wych wy ni ka ją cych z nad mia ru
uży cia. Nie jest to wi na wo dy ja ko ta kiej, tyl -
ko spo so bu, w ja ki jest sto so wa na. A wca le
tak być nie mu si, gdyż me cha ni zmy ga sze -
nia wo dą nie na ka zu ją, by jej uży wać w nad -
mia rze. Przy pa trz my się im. 

Chło dze nie, czy li od bie ra nie cie pła
Przy dzia ła niu chło dzą cym wo dy du że

zna cze nie ma jej wy so ka po jem ność ciepl -
na – do ogrza nia 1 kg wo dy o 1°C trze ba do -
star czyć wię cej ener gii niż do ogrza nia o tę
war tość 1 kg sta li. Po nad to wo da ma wy so -
ką tem pe ra tu rę wrze nia, wy no szą cą 100°C,
a przej ście ze sta nu ciekłe go w ga zo wy od -
by wa się przy po chło nię ciu z oto cze nia do -
dat ko wej ilo ści ener gii. 

Prze kła da jąc to na wa run ki po ża ru: wo da
do star czo na do stre fy spa la nia na grze wa się,
przej mu jąc część ener gii po ża ru, któ ra ina -
czej zo sta ła by zu ży ta na pod grza nie ma te -
ria łów w oto cze niu ognia i uwol nie nie z nich
pal nych ga zów. Część wo dy od pa ro wu je,
od bie ra jąc po ża ro wi do dat ko wą por cję
ener gii, czy li za bie ra jąc mu je go moc. Wzrost
tem pe ra tu ry wo dy od war to ści 20 do 100ºC
po chła nia 335 kJ/s, co sta no wi 10% stru mie -
nia cie pła, prze mia na fa zo wa wo dy w pa rę
wod ną – 2257 kJ/s, czy li 68% stru mie nia cie -
pła, dal szy wzrost tem pe ra tu ry pa ry wod nej

od war to ści 100 do 500ºC po chła nia tyl ko
736 kJ/s, co sta no wi ko lej ne 22% stru mie nia
cie pła. Prze mia na fa zo wa wo dy w pa rę wod -
ną po chła nia oko ło sied miu ra zy wię cej cie -
pła niż wzrost tem pe ra tu ry uży tej wo dy
do tem pe ra tu ry wrze nia. Na su wa się stąd
wnio sek, że chcąc osią gnąć wy so ką efek tyw -
ność chło dze nia, na le ży po da wać stru mień
wo dy w ta ki spo sób, aby jak naj więk sza ma -
sa wo dy ule gła prze mia nie fa zo wej. A spo -
so bem tym jest roz py le nie wo dy do kro pel
o opty mal nej śred ni cy oraz osią gnię cie
przy tym wy so kiej rów no mier no ści ro sze nia
i jed no rod no ści roz py le nia.

Wy pie ra nie tle nu – ob ni ża nie stę że nia O2

w śro do wi sku po ża ru
Po od pa ro wa niu (przej ściu w stan ga zo -

wy) ujaw nia się ko lej ne dzia ła nie ga śni cze
wo dy, po le ga ją ce na wy par ciu ze stre fy spa -
la nia po wie trza, a tym sa mym ob ni że niu 
stę że nia tle nu – z 1 dm3 wo dy po wsta je
ok. 1700 dm3 pa ry wod nej, dzię ki te mu eli -
mi no wa ny jest na stęp ny ele ment w trój ką cie
spa la nia. Je śli ilość do stęp ne go dla ognia tle -
nu spad nie po ni żej pew ne go po zio mu okre -
śla ne go dla da ne go ma te ria łu ja ko kry tycz ny,
na stę pu je prze rwa nie re ak cji spa la nia i pło -
mień za ni ka. W przy pad ku mgły wod nej do -
cho dzi jesz cze wspo ma ga ją cy efekt ga śni czy,
ja kim jest opi sa ne wcze śniej chło dze nie.

Po wszech nie wy stę pu ją ce ma te ria ły or -
ga nicz ne prze sta ją pło nąć i ga sną w stę że -
niu tle nu po ni żej 13-16%. Stę że nie tle nu
w po wie trzu wy no szą ce ok. 13% jest pod
wzglę dem in ha la cyj nym sto sun ko wo bez -
piecz ne dla czło wie ka pod wa run kiem krót -
ko trwa łe go od dzia ły wa nia, a więc na wet
w ta kich wa run kach moż na prze pro wa dzić
ewa ku ację lu dzi ze stre fy za gro że nia.

Mgła wod na ja ko śro dek 
ga śni czy
W przy pad ku prą dów zwar tych wo da ma

ni ską sku tecz ność ga śni czą, wy no szą cą kil -
ka pro cent – zna czy to, że w fak tycz nym 
ga sze niu bie rze udział nie wiel ka ob ję tość
wo dy uży tej do ga sze nia po ża ru, resz ta bez -
u ży tecz nie spły wa po pło ną cym obiek cie
bądź wca le do nie go nie tra fia. Po wo du je to
bar dzo du że znisz cze nia po po ża ro we, czę -
sto kil ka krot nie więk sze niż spo wo do wa ne
bez po śred nio przez po żar. Nie na le ży jed nak
re zy gno wać ze sto so wa nia wo dy ja ko środ -
ka ga śni cze go, tyl ko sto so wać ją roz waż nie,
za po mo cą od po wied nich urzą dzeń, aby
wy ko rzy stać wszyst kie jej za le ty przy rów no -
cze snym zmi ni ma li zo wa niu wad. 

Naj lep szym spo so bem na wy ko rzy sta nie
wła ści wo ści ga śni czych wo dy jest po da nie jej
w jak naj bar dziej roz drob nio nej po sta ci. Im
bar dziej roz pro szy my stru mień ga śni czy, tym
wię cej wo dy weź mie udział w od pa ro wa niu,
czy li naj bar dziej efek tyw nym ga sze niu, bo
chło dze niu i wy par ciu tle nu jed no cze śnie.
Roz pra sza jąc stru mień wo dy, zwięk sza my
po wierzch nię sty ku cie czy ze stre fą spa la nia,
co pro wa dzi do szyb szej wy mia ny cie pła wo -
dy z oto cze niem, a tym sa mym szyb sze go
ode bra nia ener gii fa zie pło mie nio wej. Wo da
w po sta ci roz pro szo nej ogar nia więk szą ob -
ję tość i osia da na więk szej po wierzch ni niż
przy stru mie niu zwar tym. 

Do roz pra sza nia stru mie ni wo dy uży wa
się od po wied nich prą dow nic – prą dow ni ca
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Najpowszechniejszym, najtańszym i obojętnym dla środowiska
naturalnego, a równocześnie skutecznym środkiem gaśniczym

jest woda. Inne nie łączą w sobie tylu zalet.

C

Ta be la 1. Po wierzch nia od pa ro wy wa nia wo dy w za leż no -
ści od roz mia ru i ilo ści kro pel



jest tym lep sza, im bar dziej rów no mier nie
i do im mniej szych śred nic kro pel roz pra sza
prąd ga śni czy. W za kre sie kon wen cjo nal ne -
go sprzę tu z au to pomp i mo to pomp mo że -
my uzy skać roz pro szo ne prą dy ga śni cze
o śred ni cy kro pel 1-3 mm, zwa ne kro pli sty -
mi. Pom py do po da wa nia wo dy pod ci śnie -
niem po zwa la ją uzy skać prą dy mgło we ze
śred ni cą kro pel od 10 do 200 µm.

Sys te my mgło we Te le sto®
Ideą sys te mu Te le sto® jest udo sko na le nie

tech ni ki ge ne ro wa nia mgły wod nej tak, by
moż na by ło po wszech niej, ta niej i efek tyw -
niej ga sić nią po ża ry wszyst kich klas. Sys te -
my Te le sto® po zwa la ją uzy skać mgłę
o bar dzo ma łych kro plach (50-150 µm)
za po mo cą ni skich ci śnień, rzę du 4-8 bar
(sys te my dwu me dio we) i śred nich ci śnień,
w prak ty ce ok. 16 bar dla sys te mów jed no -
me dio wych lub mie sza nek wo dy i ga zu.

Mgła wod na ma do sko na łe wła ści wo ści
ga śni cze, o ile za war te w niej kro ple wo dy są
od po wied nio ma łe i o ile mgłę ową uda je się
wpro wa dzać do ognia pod od po wied nio
wy so kim ci śnie niem. Je śli kro ple są zbyt du -
że, mgła tra ci swo je wła ści wo ści, a wo da
opa da na zie mię. Je śli zaś stru mień mgły ma
zbyt ma łą ener gię ki ne tycz ną – kro pel ki wo -
dy po ry wa ne są prą da mi kon wek cyj ny mi

uno szą cy mi się po nad pło mie niem i nie do -
cie ra ją do źró dła ognia. Sys tem Te le sto® po -
zwa la ge ne ro wać mgłę wod ną o bar dzo
ko rzyst nej wiel ko ści kro pel (oko ło 50 μm)
i bar dzo du żej ener gii ki ne tycz nej – mgła ge -
ne ro wa na jest w stru mie niu po wie trza roz -
pę dzo ne go do pręd ko ści 3 ma chów
(w gło wi cach oraz prą dow ni cach dwu me -
dio wych FEN). W in nych roz wią za niach,
gdzie nie jest wy ma ga na tak du ża si ła stru -
mie nia mgły, fir ma Te le sto sto su je gło wi ce
zde rze nio we jed no me dio we ty pu CSFH
i GWP. Isto tą sys te mu Te le sto® są gło wi ce ty -
pu FEN-T, N -CSFH® i NGWP®. Za sto so wa ny
w nich układ dysz roz bi ja stru gę wod ną już
przy ni skim (od 4 bar na gło wi cy) ci śnie niu
wo dy, a po wsta łe w ten spo sób kro ple two -
rzą stru mień mgły. Sto pień dys per sji i ener -
gia ki ne tycz na mgły za le żą od ty pu
za sto so wa nych gło wic oraz pa ra me trów do -
star cza nych me diów (ci śnie nie i kon struk cja
dy szy). Za sto so wa nie sys te mu mgło we go
Te le sto® za pew nia mię dzy in ny mi:
 Mak sy mal ną efek tyw ność mgły dzię ki
du żej po wierzch ni pa ro wa nia bar dzo ma -
łych dro bin wo dy.
 Po da wa nie cią głe go stru mie nia mgły.
 Szyb kie roz pro wa dze nie mgły dzię ki
opty mal nej ener gii ki ne tycz nej stru mie nia.
 Wy klu cze nie pęk nięć kon struk cji, obu -

dów i przed mio tów sta lo wych, ce ra mi -
ki – brak szo ku ter micz ne go.
 Znacz ne ogra ni cze nie strat po po ża ro -
wych wy ni ka ją cych z za la nia – mi ni mal ne
zu ży cie wo dy.
 Bez pie czeń stwo i eko no micz ność in sta -
la cji dzię ki ni skie mu ci śnie niu wo dy.
 Moż li wość ga sze nia urzą dzeń pod na pię -
ciem – stru mień mgły ge ne ro wa ny przez
gło wi cę FEN prze wo dzi prąd w bar dzo ogra -
ni czo nym stop niu, co po twier dzi ły ba da nia
La bo ra to rium Wy so kich Na pięć In sty tu tu
Ener ge ty ki.

W ko lum nie czwar tej ta be li 1 opi sa no
w m2 po wierzch nię wszyst kich kro pel, ja ką
mo gą uzy skać sys te my try ska czo we i mgło -
we w 1 m3 ob ję to ści. Sys tem try ska czo wy
uzy sku je po wierzch nię kro pel (wy mia ny cie -
pła) 1 m2, na to miast sys tem mgło wy 120 m2.

Za sa da ga sze nia mgłą jest zna na i sto so -
wa na na sze ro ką ska lę. W no wo pro jek to wa -
nych obiek tach nie sto su je się już ty po wych
in sta la cji za le wa ją cych.

Sta łe urzą dze nia ga śni cze
mgło we (SUGM)
SUGM są to sys te my ni sko ci śnie nio we,

dwu me dio we, któ re do wy two rze nia bar dzo
drob nej mgły wod nej uży wa ją sprę żo ne go
po wie trza al bo azo tu oraz wo dy. Głów nym
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     sys te my mgły wod nej 

Rys. 1. Dwie przestrzenie chronione: między obudową a silnikiem oraz silnik Diesla w lokomotywie SM-42 po przebudowie (TABOR DĘBICA sp. z o.o.)



ele men tem SUGM są gło wi ce FEN-T®. W wer -
sji prze ciw po ża ro wej gło wi ce zbu do wa ne są
ze sta li nie rdzew nej. Za sto so wa ne w nich
ukła dy dysz de La va la po zwa la ją roz pę dzić
gaz do pręd ko ści nad dźwię ko wych, a po -
wsta ją ca fa la ude rze nio wo -roz rze dze nio wa
roz bi ja wo dę. Po wsta łe w ten spo sób dro bi -
ny wo dy two rzą stru mień mgły. Sto pień dys -
per sji i ener gia ki ne tycz na mgły za le żą
od ty pu za sto so wa nych gło wic oraz pa ra -
me trów do star cza nych me diów (gaz, wo da).

Sys tem mgło wy jest prze zna czo ny do
ochro ny:

 wszel kich po miesz czeń biu ro wych, go -
spo dar czych oraz pro duk cyj nych, w tym: 
ma szy now ni za wie ra ją cych urzą dze nia
współ pracu ją ce z tur bi na mi, pom py ole jo -
we, zbior ni ki z ole jem i in ny mi cie cza mi ła -
two pal ny mi, fil try pa li wa, skrzy nie prze -
kła dnio we, trans for ma to ry, wa ły na pę do we
i po wierzch nie śli zgo we, po miesz czeń z sil -
ni ka mi Die sla, ge ne ra to rów i in nych po dob -
nych urzą dzeń wy ko rzy stu ją cych pa li wo lub
sma ry; szczegól nie po le ca ny jest w przy -
pad ku po miesz czeń prze my sło wych o ob -
ję to ści do 80 m3;
 ka na łów i zbior ni ków z ła two pal ną 
cie czą;
 wol no sto ją cych ma szyn i urzą dzeń prze -
my sło wych oraz in nych obiek tów na ra żo -
nych na za gro że nia po ża ro we, jak np.
wtry skar ki, roz dziel nie elek trycz ne, sta cje
trans for ma to ro we, tur bi ny, ko tły ole jo we;
 mo że być rów nież pro jek to wa ny do two -
rze nia kur tyn ter micz nych i ochro ny dróg
ewa ku acyj nych.

Spe cy ficz ne wła ściwo ści mgły po zwa la ją
na ga sze nie nią pa liw i olei lek kich, spo żyw -
czych oraz urzą dzeń pod na pię ciem.

Sys te my ty pu Opti mist/Ro tor
Sys tem prze ciw po ża ro wy zwa ny da lej

Sys te mem Ga szą cym Mgło wo -Pul sa cyj nym
OPTIMIST/ROTOR Te le sto® zo stał za pro jek to -
wa ny ja ko al ter na ty wa dla sys te mów dwu -
me dio wych. W bu tlach za si la ją cych znaj du je
się śro dek ga śni czy (stan dar do wo wo da)
oraz gaz. Za miesz czo ny w bu tli ze spół pul -
sa to rów wy twa rza mie sza ni nę wo dy i azo tu

o tłocz ko wym (pul sa cyj nym) cha rak te rze
prze pły wu. Z bu tli me dium wy do sta je się
do głów nej ru ry ukła du i da lej sys te mem
oru ro wa nia do gło wic ty pu CSFH. Dy sze gło -
wic ge ne ru ją stru mień mgły o kro plach wo -
dy, rzę du kil ku dzie się ciu mi kro nów. Kształt
stru mie nia mgły wy cho dzą cej z dy szy zbli -
żo ny jest do stoż ka w za leż no ści od gło wi cy
o kształ cie ko ło wym lub elip sy. Od po wied -
nio ukie run ko wa ne gło wi ce po wo du ją, że
stru mie nie mgły po kry wa ją ca łą po wierzch -
nię ga szo ne go urzą dze nia (wierzch i ścia ny
bocz ne) lub wy peł nia ją w ca ło ści ob ję tość
chro nio ne go po miesz cze nia mgłą oraz prze -
kształ co ną z niej pa rą wod ną.

Sys tem mgło wy jest prze zna czo ny do
ochro ny wszel kie go ro dza ju wol no sto ją -
cych ma szyn i urzą dzeń prze my sło wych na -
ra żo nych na za gro że nia po ża ro we, jak np.
pra sy, wtry skar ki, trans for ma to ry, tur bi ny,
ko tły ole jo we, kuch nie prze my sło we, sil ni ki
spa li no we, ge ne ra to ry prą du, su szar nie, roz -
dziel nie elek trycz ne itp., któ rych ku ba tu ra

nie prze kra cza 40 m³, lub do ga sze nia punk -
to we go.

Spe cy ficz ne wła ści wo ści mgły po zwa la ją
na ga sze nie nią pa liw i olei lek kich, spo żyw -
czych. Zgod nie z po twier dzo ny mi ba da nia -
mi mgłę sto su je się do ga sze nia po ża rów
gru py A, B i F.

Opi sa ny SGM-P ROTOR (rys. 2) ma za -
sto so wa nie tyl ko w po miesz cze niach za -
mknię tych oraz w tem pe ra tu rze do dat niej.
W przy pad ku funk cjo no wa nia urzą dze nia
w tem pe ra tu rach ujem nych moż li we jest za -
stą pie nie wo dy pre pa ra ta mi umoż li wia ją cy -
mi pra cę sys te mu w tem pe ra tu rach do
–40°C lub sto so wa nie roz wią zań za po bie ga -
ją cych za ma rza niu wo dy.

Pod su mo wa nie
Sys te my mgło we mo gą sta no wić al ter na -

ty wę dla sys te mów ga śni czych ga zo wych,
po nie waż są bez piecz ne dla śro do wi ska,
prak tycz ne i sto sun ko wo nie dro gie w in sta -
la cji i utrzy ma niu.

Ob ję tość wo dy i licz ba gło wic mgło wych
wy ma ga nych do za pew nie nia efek tu ga śni -
cze go jest okre śla na w trak cie pro jek to wa -
nia roz wią za nia dla kon kret ne go po mie-
sz cze nia lub urzą dze nia prze wi dzia ne go
do ochro ny.

Sys tem mgło wy mo że być uru cha mia ny
ręcz nie lub au to ma tycz nie sy gna łem de tek -
cji. Współ pra cu je z pom pa mi lub wod no -
-azo to wy mi zbior ni ka mi ci śnie nio wy mi,
gdzie wy ko rzy sty wa ne są ci śnie nio we zbior -
ni ki wod ne za si la ne bu tla mi z su chym azo -
tem.

Choć sku tecz ność ga śni cza i uni kal ne
wła ści wo ści ochron ne mgły są po wszech nie
zna ne, to sto so wa nie sys te mów mgło wych
ogra ni cza świa do mość osób naj czę ściej od -
po wie dzial nych za wdra ża ne roz wią za nia.
Na ryn ku do stęp ne są róż ne sys te my mgło -
we, za rów no wy so ko - jak i ni sko ci śnie nio we.
Każ dy z nich ma za le ty i wa dy, wpi sa ne
w swój cha rak ter. Naj istot niej szym czyn ni -
kiem przy oce nie sys te mu jest wiel kość ge -
ne ro wa nych w nim kro pel oraz cią głość
po da wa nia środ ka. Od stro ny eko no micz nej
po ten cjal ny użyt kow nik po wi nien rów nież
zwra cać uwa gę na pro sto tę in sta la cji oraz
kosz ty – za rów no za in sta lo wa nia, jak i utrzy -
ma nia wy bra ne go sys te mu.

mł. bryg. dr in˝. Nor bert Tu Ênio peł ni słu˝ b´
w Szko le Głów nej Słu˝ by Po ̋ ar ni czej 

Li te ra tu ra do st´p na u au to ra 
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Rys. 2. Sche mat sys te mu SGM-P ROTORa
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b ra zo wa nie me to dą re zo nan su ma gne tycz ne go to nie -
in wa zyj ny spo sób dia gno zo wa nia róż ne go ro dza ju
scho rzeń, w tym rów nież no wo two rów. Opie ra się

na wy ko rzy sta niu sil ne go po la ma gne tycz ne go w ce lu uzy ska nia
wy raź ne go ob ra zu wnę trza cia ła ludz kie go. Dla la ika jest to ro dzaj
le żan ki z wiel kim ko łem i kom pu te rem. W isto cie to bar dzo dro gie,
ener go chłon ne urzą dze nie, nie po zba wio ne nie spo dzia nek. A że
wraz z ro sną cym do bro by tem ska ne rów przy by wa, wcze śniej czy
póź niej straż po żar na zo sta nie we zwa na do ja kie goś z nim wy -
pad ku. 

Bu do wa ska ne ra ma gne tycz ne go (ska ne ra RM)
Na po cząt ku war to przy bli żyć istot ne z punk tu wi dze nia dzia łań

ra tow ni czych ele men ty sa me go urzą dze nia. Je den z głów nych kom -
po nen tów ska ne ra sta no wi elek tro ma gnes nad prze wo dzą cy, któ -
re go zwo je, wy ko na ne ze sto pu nio bu i ty ta nu, są za mknię te
w spe cjal nych zbior ni kach za nu rzo nych w cie kłym he lu o tem pe ra -
tu rze po ni żej –269°C. Urzą dze nie ma tak że ze spół ce wek nadaw czo -
-od bior czych i gra dien to wych. Ca ło ścią ste ru je kom pu ter znaj du ją cy
się w osob nym po miesz cze niu. 

Ze wzglę dów bez pie czeń stwa każ dy ska ner RM po wi nien mieć
trzy ro dza je awa ryj nych wy łącz ni ków. Pierw szy z nich to stan dar do -
wy wy łącz nik awa ryj ny za si la nia, uży wa ny w ra zie po ża ru. Odłą cza

on co praw da do pływ ener gii elek trycz nej do urzą dze nia, ale nie po -
wo du je dez ak ty wa cji ma gne sów sta łych. Do te go ce lu wy ko rzy stu -
je się dru gi wy łącz nik, słu żą cy do tzw. ga sze nia ma gne sów. Pro ces
ten po le ga na wy pusz cze niu przez otwo ry wen ty la cyj ne he lu, któ ry
od po wia da za chło dze nie uzwo jeń. Kon se kwen cją te go dzia ła nia
jest prze grza nie ska ne ra i je go trwa łe uszko dze nie. Dla te go te go ty -
pu wy łącz nik sto su je się wy łącz nie przy bez po śred nim za gro że niu
ży cia i w ce lu prze pro wa dze nia bez piecz nych dzia łań ra tow ni czych.
Ostat ni wy łącz nik od po wia da za awa ryj ne za trzy ma nie sto łu słu żą -
ce go do wpro wa dze nia pa cjen ta do wnę trza ska ne ra. Uży wa ny jest
w ra zie wy pad ków z udzia łem me cha ni zmu po ru sza ją ce go stół. 

Za gro że nia
Więk szość eks per tów twier dzi, że ska ne ry RM są bar dzo bez piecz -

ny mi urzą dze nia mi – pod wa run kiem, że pra cu ją ce przy nich oso by
prze strze ga ją pod sta wo wych za sad bez pie czeń stwa. Aby uzmy sło -
wić ska lę nie bez pie czeń stwa zwią za ne go z dzia ła nia mi ra tow ni czy -
mi w sil nym po lu ma gne to sta tycz nym emi to wa nym przez włą czo ne
urzą dze nie, war to przy wołać je den z wy pad ków, któ re mu uległ stra -
żak z Nie miec. W miej sco wo ści Fre iburg straż po żar na zo sta ła we -
zwa na do za dy mie nia w ste row ni ska ne ra RM. Po wstęp nym
roz po zna niu stwier dzo no, że do szło do zwar cia w kom pu te rze. 
Je den z ra tow ni ków wszedł do środ ka z apa ra tem ochro ny ukła du

Wiedza strażaków na temat funkcjonowania pracowni
rezonansu magnetycznego i świadomość występujących w nich

zagrożeń jest niewielka. Problemy może powodować
niesłychanie silne pole magnetyczne, ale nie tylko.
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od de cho we go na ple cach, z wkrę co ną sta lo wą bu tlą po wietrz ną.
Pod czas zda rze nia urzą dze nie ca ły czas pra co wa ło i kie dy stra żak
pod szedł zbyt bli sko, zo stał wcią gnię ty do środ ka ska ne ra w ta ki
spo sób, że je go no gi przy ci ska ły mu klat kę pier sio wą, unie moż li wia -
jąc od dy cha nie. Gdy by nie szyb ka in ter wen cja per so ne lu i odłą cze -
nie ma gne su, naj praw do po dob niej by się udu sił. 

In cy dent ten uświa da mia, że naj więk sze nie bez pie czeń stwo
w pra cow niach re zo nan su ma gne tycz ne go sta no wią tzw. za gro że -
nia ba li stycz ne, spo wo do wa ne po lem ma gne to sta tycz nym. Ma te -
ria ły, któ re mo gą zo stać przy cią gnię te i two rzą naj więk sze za -
gro że nie, to tzw. fer ro ma gne ty ki (np. że la zo, ni kiel, ko balt). Oprócz
te go są jesz cze pa ra ma gne ty ki (np. alu mi nium, pla ty na), o bar dzo
sła bych wła ści wo ściach ma gne tycz nych, oraz nie ma ją ce tych wła -
ści wo ści dia ma gne ty ki (np. zło to, miedź).

Si ła, z ja ką ma gnes przy cią ga fer ro ma gne ty ki, jest uza leż nio -
na od in duk cji, na ja kiej pra cu je urzą dze nie. W Pol sce naj czę ściej
uży wa ne są ska ne ry o in duk cji 1,5 te sli (T). Dla po rów na nia zwy kły
ma gnes na lo dów kę ma war tość in duk cji oko ło 0,005 T. Ana li zu jąc
zda rze nia z ca łe go świa ta, moż na po dać wie le przy kła dów przed -

mio tów wcią gnię tych przez ma gnes ska ne ra, za czy na jąc od na rzę -
dzi, klu czy, przez bu tle z tle nem, koń cząc na krze słach, a na wet
łóż kach szpi tal nych. 

Trze ba rów nież pa mię tać, że apa ra ty re zo nan su ma gne tycz ne go
są urzą dze nia mi za si la ny mi ener gią elek trycz ną, więc w ra zie po ża -
ru lub in ne go miej sco we go za gro że nia na le ży wziąć pod uwa gę
moż li wość po ra że nia prą dem elek trycz nym. 

Ko lej ne za gro że nie sta no wią zbior ni ki z he lem o tem pe ra tu rze 
–269°C. Choć hel nie jest tok sycz nym ga zem, w sto sun ko wo nie wiel -
kim po miesz cze niu mo że wy przeć tlen z po wie trza. Po nad to roz prę -
ża ją cy się gaz w bli skim kon tak cie ze skó rą po wo du je od mro że nia. 

Co sta no wi pra wo
Pierw szą i naj waż niej szą za sa dą bez pie czeń stwa w pra cow niach

re zo nan su ma gne tycz ne go jest bez względ ny za kaz wno sze nia
przed mio tów fer ro ma gne tycz nych oraz wszel kie go ro dza ju urzą -

dzeń elek tro nicz nych, na wet gdy ska ner jest wy łą czo ny. Każ dy 
ele ment po dat ny na dzia ła nie ma gne su sta no wi po ten cjal ny 
śmier cio no śny po cisk, na to miast każ dy sprzęt elek tro nicz ny mo że
zo stać na ma gne so wa ny i ulec uszko dze niu. To szcze gól nie nie bez -
piecz ne dla osób z elek tro sty mu la to rem ser ca.

Pol ska nor ma PN-EN 60601-2-33 oraz dy rek ty wa eu ro pej ska
2013/35/UE po da ją, że w po lu ma gne to sta tycz nym o in duk cji po -
wy żej 3 mT mo gą wy stę po wać za gro że nia ba li stycz ne. Przy ta kiej
war to ści in duk cji ma gne tycz nej drob ne przed mio ty o ma sie kil ku -
na stu lub kil ku dzie się ciu gra mów mo gą za cho wy wać się jak po ci ski
i spo wo do wać za gro że nie ży cia lub uszko dze nie cia ła. Przy wyż -
szych war to ściach in duk cji, rzę du 30-70 mT, ma sa unie sio nych 
i roz pę dzo nych fer ro ma gne ty ków mo że wy nieść na wet kil ka ki lo -
gra mów. 

Aby zwięk szyć bez pie czeń stwo per so ne lu ob słu gu ją ce go RM,
usta no wio no trzy stre fy po la ma gne to sta tycz ne go. Ma ją one na
ce lu wska za nie bez piecz nej od le gło ści, w ja kiej mo gą prze by wać
oso by z elek tro nicz ny mi im plan ta mi, oraz miejsc po ten cjal ne go wy -
stą pie nia za gro żeń ba li stycz nych.

Jak to się prze kła da na dzia ła nia stra ża ków? 
Zgod nie z prze pi sa mi [1] każ dy stra żak -ra tow nik mu si speł nić su -

ro we kry te ria do ty czą ce sta nu zdro wia, by wy ko ny wać swój za wód.
Nie ma więc moż li wo ści, by ja ki kol wiek funk cjo na riusz PSP bio rą cy
udział w dzia ła niach w sil nym po lu ma gne tycz nym miał tzw. roz -
rusz nik ser ca.

Po nad to miej sca, w któ rych emi to wa ne jest po le elek tro ma gne -
tycz ne, po win ny być ozna ko wa ne zna ka mi ostrze gaw czy mi [2]. 
To, jak po win ny one wy glą dać i ja ką mieć wiel kość, okre śla ją dwie
Pol skie Nor my [3]. Oprócz te go zna ki gra ficz ne mo gą być za stę po -
wa ne lub uzu peł nia ne in for ma cja mi opi so wy mi. W każ dym przy -
pad ku ozna cze nia mo gą być róż no rod ne. W nie któ rych pra cow niach
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Strefa 
pola

magneto-
statycznego

Indukcja
magnetyczna

[mT]
Zagrożenia

Strefa
bezpieczna B < 3,3 mT

zagrożenie dotyczy tylko niektórych 
osób z implantami elektronicznymi (tymi,
dla których zalecane jest odziaływanie
indukcji magnetycznej powyżej 0,5 mT)

Strefa
pośrednia

3,3 mT < B
< 100 mT

 występuje zagrożenie balistyczne
 zagrożenie dla wszystkich osób

z implantami elektronicznymi 
 urządzenia elektroniczne mogą

pracować nieprawidłowo bądź ulec
całkowitemu uszkodzeniu

 pamięci magnetyczne mogą ulec
całkowitemu zniszczeniu

Strefa
niebezpieczna B > 100 mT

 występuje zagrożenie balistyczne
 zagrożenie dla wszystkich osób

z implantami elektronicznymi
 urządzenia elektroniczne mogą

pracować nieprawidłowo bądź ulec
całkowitemu uszkodzeniu

 pamięci magnetyczne mogą ulec
całkowitemu zniszczeniu

 przy szybkim poruszaniu się może
wystąpić utrata równowagi i wrażenia
wzrokowe, tzw. mroczki,
spowodowane prądami indukowanymi

Elementy ubioru oraz ekwipunku strażaka, które nie powinny zostać wniesione do pracowni
rezonansu magnetycznego
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sto su je się ko lo ro we li nie, któ re wy zna cza ją stre fy po la ma gne to -
sta tycz ne go. 

W pol skich prze pi sach prze ciw po ża ro wych nie wy stę pu ją żad ne
ob ostrze nia do ty czą ce pra cow ni re zo nan su ma gne tycz ne go. Ist nie -
ją je dy nie roz po rzą dze nia oma wia ją ce wy ma ga nia, które po win ny
speł niać obiek ty ka te go rii za gro że nia lu dzi ZL II – jak szpi ta le lub
ZL III – jak przy chod nie, czy li pla ców ki ochro ny zdro wia, w któ rych
ta kie ga bi ne ty mo gły by się zna leźć. Są to jed nak prze pi sy bar dzo
ogól ne. Nie pre cy zu ją na przy kład, ja kie go ro dza ju ga śni ce po win -
ny znaj do wać się w pra cow niach re zo nan su ma gne tycz ne go, choć
to dość istot na spra wa ze wzglę du na za gro że nie ba li stycz ne, któ re
mo że spo wo do wać kon wen cjo nal ny pod ręcz ny sprzęt ga śni czy. 
Po nad to w nie któ rych szpi ta lach ska ne ry re zo nan su ma gne tycz ne -
go znaj du ją się w od dziel nych bu dyn kach lub na cię ża rów ce.
W obiek tach o ku ba tu rze mniej szej niż 1000 m3 nie są wy ma ga ne
prze ciw po ża ro we wy łącz ni ki prą du – bez wąt pie nia nie zbęd ne pod -
czas dzia łań z udzia łem tych urzą dzeń. W roz po rzą dze niu do ty czą -
cym wa run ków tech nicz nych nie ma żad nej wzmian ki na te mat
in sta lo wa nia ta kich wy łącz ni ków w pra cow niach re zo nan su ma gne -
tycz ne go. 

Dzia ła nia ra tow ni cze – bez me ta li 
ma gne tycz nych
Kwe stia środ ków ochro ny in dy wi du al nej stra ża ków bio rą cych

bez po śred ni udział w dzia ła niach ra tow ni czych w pra cow niach re -
zo nan su ma gne tycz ne go jest dość skom pli ko wa na. Wy po sa że nie
jed nost ki w ta ki sprzęt po chło nę ło by ogrom ne su my, a i tak nie gwa -
ran to wa ło by stu pro cen to we go bez pie czeń stwa. O ile część ekwi -
pun ku moż na wy mie nić na dia ma gne tycz ne za mien ni ki, to w nie -
któ rych przy pad kach nie ma ta kiej moż li wo ści. Przy kła dem ta kie go
ele men tu ubio ru stra ża ka są bu ty spe cjal ne lub gu mow ce. Oba ty -
py obu wia ma ją me ta lo we oku cie pal ców, któ re mo gło by zo stać
przy cią gnię te przez ma gnes ska ne ra. 

Na su wa się więc py ta nie: czy stra żak ma ją cy im plant zę bo wy mo -
że brać udział w ta kich dzia ła niach? Otóż wszel kie go ro dza ju wy peł -
nie nia zę bo we wy ko nu je się ze sto pów, któ re nie są przy cią ga ne
przez ma gnes lub przy cią ga ne w bar dzo nie wiel kim stop niu, nie za -
gra ża ją cym ży ciu lub zdro wiu. Po dob nie ma się rzecz z łącz ni ka mi
wę ży po żar ni czych wy ko na nych z alu mi nium. Pa ra ma gne tycz ne
wła ści wo ści te go ma te ria łu spra wia ją, że nie za cho wa ją się jak po ci -
ski, ale przy bez po śred nim kon tak cie z po tęż nym ma gne sem mo gą
zo stać przy cią gnię te.

Dla te go naj waż niej szą czyn no ścią pod czas dzia łań ra tow ni czych
w pra cow niach re zo nan su ma gne tycz ne go jest za bez pie cze nie
miej sca zda rze nia po przez dez ak ty wa cję po la ma gne to sta tycz ne -
go. Odłą cze nie za si la nia urzą dze nia spo wo du je je dy nie wy łą cze nie
elek tro ma gne su nad prze wo dzą ce go, ma gne sy sta łe bę dą zaś na dal
ge ne ro wa ły po le ma gne tycz ne i stwa rza ły za gro że nie. Aby cał ko wi -
cie zneu tra li zo wać po le ma gne tycz ne ge ne ro wa ne, na le ży użyć
awa ryj ne go wy łącz ni ka ska ne ra, któ ry spo wo du je wy pusz cze nie 
he lu z uzwo jeń. Ta ką ope ra cję moż na wy ko ny wać je dy nie w ra zie
za gro że nia ży cia, po nie waż mo że to spo wo do wać znisz cze nie urzą -
dze nia. Te go ty pu wy łącz ni ki po win ny się znaj do wać w ste row ni,
a tak że przy wej ściu do sa li dia gno stycz nej. 

Wie lu stra ża ków nie wie le wie na te mat dzia łań ra tow ni czych
w pra cow niach re zo nan su ma gne tycz ne go, po nie waż w pla nach
do sko na le nia za wo do we go usta la nych w każ dej jed no st ce ra tow -

ni czo -ga śni czej za gad nie nie to nie jest uwzględ nia ne. Aby zwięk -
szyć tę wie dzę, na le ża ło by wpro wa dzić szko le nia dla ra tow ni ków,
w szcze gól no ści w jed nost kach, któ rych re jon ope ra cyj ny obej mu -
je obiek ty ma ją ce pra cow nie RM.

W kar cie oce ny ry zy ka za wo do we go stra ża ka bio rą ce go bez po -
śred ni udział w dzia ła niach ra tow ni czych nie ma po zy cji okre śla ją -
cej czyn niki nie bez piecz ne, ja ki mi są sil ne po le ma gne to sta tycz ne
oraz za gro że nia ba li stycz ne, któ re mo że ono spo wo do wać. Źró dłem
te go ty pu nie bez pie czeń stwa oprócz ska ne ra re zo nan su ma gne -
tycz ne go mo gą być rów nież in ne urzą dze nia, na przy kład sil ne elek -
tro ma gne sy uży wa ne na zło mo wi skach, gdzie tak że mo że zo stać
za dys po no wa na straż po żar na.

mł. kpt. mgr in˝. Kry stian Kot jest do wód cà sek cji 
w Jed no st ce Ra tow ni czo -Ga Êni czej w By strzy cy Kłodz kiej

Przy pi sy
[1] Roz po rzą dze nie mi ni stra zdro wia i opie ki spo łecz nej z dnia 30 ma ja 1996 r. w spra wie
prze pro wa dza nia ba dań le kar skich pra cow ni ków, za kre su pro fi lak tycz nej opie ki zdro wot -
nej nad pra cow ni ka mi oraz orze czeń le kar skich wy da wa nych do ce lów prze wi dzia nych
w Ko dek sie pra cy (tj. DzU z 2016 r. poz. 2067 ze zm.).
[2] Roz po rzą dze nie mi ni stra pra cy i po li ty ki so cjal nej z dnia 26 wrze śnia 1997 r. w spra wie
ogól nych prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (tj. DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze
zm.) oraz roz po rzą dze nie mi ni stra ro dzi ny, pra cy i po li ty ki spo łecz nej z dnia 12 czerw -
ca 2018 r. w spra wie naj wyż szych do pusz czal nych stę żeń i na tę żeń czyn ni ków szko dli wych
dla zdro wia w śro do wi sku pra cy (DzU z 2018 r. poz. 1286).
[3] Pol ska Nor ma PN-T -06260: 1974 (PN-74/T -06260) Źró dła pro mie nio wa nia elek tro-
ma gne tycz ne go. Zna ki ostrze gaw cze oraz Pol ska Nor ma PN-EN-ISO 7010: 2012 Sym bo le
gra ficz ne. Bar wy bez pie czeń stwa i zna ki bez pie czeń stwa. Za re je stro wa ne zna ki bez -
pie czeń stwa.
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bo wią zek prze pro wa dze nia in -
wen ta ry za cji ma jąt ku na kła da
na nas usta wa o ra chun ko wo ści

z dnia 24 wrze śnia 1994 r., a do kład nie
art. 26 tej usta wy. Czym jest sa ma in wen ta -
ry za cja? To ogół czyn no ści, któ re zmie rza ją
do spo rzą dze nia szcze gó ło we go spi su z na -
tu ry skład ni ków ma jąt ko wych, jak rów nież
źró deł ich po cho dze nia na da ny dzień. 
Po le ga ona przede wszyst kim na usta le niu
fak tycz ne go sta nu wszyst kich rze czo wych
oraz pie nięż nych skład ni ków ma jąt ko wych
w na szej jed no st ce przez do ko na nie ich
spi su. 

Po nad to in wen ta ry za cja wy ja śnia po -
wsta łe róż ni ce mię dzy sta nem stwier dzo -
nym w cza sie do ko ny wa nia spi su fak ty-
cz ne go a sta nem wy ni ka ją cym bez po śred -
nio z ewi den cji księ go wej. Róż ni ce te mo -
gą być wy ni kiem za cho dzą cych zmian na-
tu ral nych cech skład ni ków ma jąt ku, któ -
rych nie je ste śmy w sta nie usta lić na pod -
sta wie po sia da nych do wo dów. Cho dzi tu
o ta kie sy tu acje, jak np. wy sy cha nie ma te -
ria łów, nie do kład ny po miar przy ję cia i ich
wy da nia czy prze ter mi no wa nie. Róż ni ce

mo gą rów nież po wstać w wy ni ku błę dów
po peł nio nych przez sa mych pra cow ni ków
pod czas pro wa dze nia przez nich ewi den cji
księ go wej. Mo wa tu o wszel kich po mył kach
licz bo wych w do ku men ta cji bądź w za pi -
sach, jak rów nież w przyj mo wa niu i wy da -
wa niu rze czo wych skład ni ków ma jąt ku
oraz wszel kie go ro dza ju nad uży ciach.

Za ło że nia in wen ta ry za cji
In wen ta ry za cja ma na ce lu w pierw szym

rzę dzie usta le nie rze czy wi ste go sta nu ak ty -
wów (za so bów ma jąt ko wych) oraz pa sy -
wów (źró deł po cho dze nia ma jąt ku) w jed-
no st ce. Po le ga to przede wszyst kim na:
 uzgod nie niu za pi sów z ksiąg ra chun ko -
wych ze sta nem rze czy wi stym,
 roz li cze niu osób od po wie dzial nych, któ -
rym zo stał po wie rzo ny ma te rial nie ma ją -
tek,
 ana li zie oce ny przy dat no ści go spo dar -
czej skład ni ków ma jąt ku ob ję tych spi sem,
 prze ciw dzia ła niu po wsta łym pod czas
prze pro wa dza nia spi su ewen tu al nym nie -
pra wi dło wo ściom w go spo dar ce skład ni ka -
mi ma jąt ku.

Czyn no ści in wen ta ry za cyj ne po le ga ją
na:
 prze pro wa dze niu spi su z na tu ry skład -
ni ków ma jąt ku, któ re są w dys po zy cji na -
szej jed nost ki,
 do ko na niu wy ce ny war to ści spi sa nych
w to ku in wen ta ry za cji skład ni ków ma jąt ku,
 uzy ska niu od kon tra hen tów jed nost ki
in for ma cji (w for mie pi sem nej) o sta nie
środ ków pie nięż nych na ra chun kach ban -
ko wych, o sta nie ewen tu al nych za cią gnię -
tych kre dy tów ban ko wych, na leż no ści
i zo bo wią za ń, jak rów nież wła snych skład -
ni ków ma jąt ku po wie rzo nych kon tra hen -
tom,
 zwe ry fi ko wa niu da nych po cho dzą cych
z ewi den cji nie któ rych skład ni ków ma jąt ku
z po sia da ny mi przez nas do ku men ta mi,
 usta le niu oraz wy ja śnie niu przy czyn po -
wsta łych w to ku prze pro wa dza nia in wen -
ta ry za cji ewen tu al nych nie do bo rów oraz
szkód,
 przed sta wie niu wnio sków o spo so bie
roz li cze nia po wsta łych róż nic in wen ta ry za -
cyj nych,
 wska za niu spo so bów usu nię cia nie pra -
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wi dło wo ści w go spo dar ce ma jąt kiem jed -
nost ki.

Ro dza je in wen ta ry za cji
Zgod nie z usta wą o ra chun ko wo ści

z dnia 24 wrze śnia 1994 r. wy róż nia my trzy
ro dza je in wen ta ry za cji:
 okre so wą, któ ra jest pro wa dzo na
w okre ślo nych od stę pach cza su i po le ga
na do ko na niu kon tro li rze czy wi ste go sta nu
na sze go ma jąt ku, 
 cią głą i do raź ną (in wen ta ry za cja cią gła
wy ko ny wa na jest eta po wo, na to miast in -
wen ta ry za cję do raź ną mo że my prze pro wa -
dzić w ra zie wy stą pie nia ta kiej po trze by),
 peł ną i cząst ko wą (in wen ta ry za cja peł -
na po le ga na pod da niu we ry fi ka cji wszyst -
kich skład ni ków na sze go ma jąt ku, na to-
miast cząst ko wa do ty czy tyl ko je go pew nej
czę ści). 

Me to dy in wen ta ry za cji
In wen ta ry za cji sta nu ak ty wów i pa sy -

wów oraz in nych skład ni ków na szej jed -
nost ki do ko nu je się przez:
 tzw. spis z na tu ry,
 uzgod nie nie sald środ ków pie nięż nych
z ban ka mi oraz na leż no ści od na szych od -
bior ców,
 we ry fi ka cję z po sia da ny mi do ku men ta -
mi.

Spis z na tu ry to nic in ne go, jak od zwier -
cie dle nie ze wi den cjo no wa nia wszyst kich
skład ni ków ma jąt ku w na szej jed no st ce.
Po zwa la on na uzy ska nie oglą du sta nu 
fak tycz ne go, a na stęp nie po rów na nie go 
ze sta nem księ go wym. Me to da ta po le ga
na usta le niu za rów no rze czy wi ste go, jak
i war to ścio we go sta nu ilo ścio we go skład -
ni ków ma jąt ku jed nost ki. Na stę pu je to
w dro dze ich po li cze nia, zmie rze nia czy
zwa że nia, koń cząc na do ko na niu wy ce ny.
In wen ta ry za cję przy za sto so wa niu tej me -
to dy moż na prze pro wa dzić w spo sób ręcz -
ny, przy uży ciu pa pie ro wych ar ku szy, bądź
za po mo cą kom pu te ra. In wen ta ry za cji
w dro dze spi su z na tu ry pod le ga ją: 
 środ ki trwa łe,
 ma szy ny i urzą dze nia, któ re sta no wią
środ ki trwa łe w bu do wie,
 nie ru cho mo ści, któ re sta no wią in we -
sty cje,
 rze czo we skład ni ki ak ty wów ob ro to -
wych (skład ni ki ma jąt ku, od któ rych ocze -
ku je się, że zo sta ną one zu ży te, sprze da ne
bądź wy ko rzy sta ne w in ny spo sób w cza sie
krót szym niż 12 mie się cy),

 ak ty wa pie nięż ne, z wy jąt kiem środ ków
zgro ma dzo nych na ra chun kach ban ko -
wych,
 pa pie ry war to ścio we w po sta ci ma te rial -
nej,
 sta no wią ce wła sność in nych pod mio -
tów, a znaj du ją ce się w jed no st ce skład ni ki
ak ty wów (nie do ty czy to pod mio tów, któ -
re świad czą usłu gi pocz to we, trans por to we,
spe dy cyj ne czy usłu gi skła do wa nia).

Ko lej ną z me tod prze pro wa dza nia in -
wen ta ry za cji jest uzgod nie nie sald. Po le ga
ono przede wszyst kim na po twier dze niu
sta nów księ go wych ak ty wów przez otrzy -
ma nie od ban ków oraz uzy ska nie od kon -
tra hen tów po twier dze nia pra wi dło wo ści
sta nu ak ty wów wy ka za ne go w księ gach ra -
chun ko wych na szej jed nost ki. Uzgod nie nie
sald jest prze pro wa dza ne na ostat ni dzień
każ de go ro ku ob ro to we go (rok ob ro to wy
to nic in ne go, jak okres roz li cze nio wy, któ ry
skła da się prze waż nie z 12 na stę pu ją cych
po so bie ko lej no mie się cy, naj czę ściej po -
kry wa ją cy się z ro kiem ka len darzo wym)
i obej mu je:
 wszel kie środ ki pie nięż ne zgro ma dzo -
ne na po sia da nych ra chun kach ban ko -
wych – w tej me to dzie in wen ta ry za cji
po twier dze nie od by wa się na pod sta wie
do ku men tu otrzy ma ne go z ban ku, któ ry
pro wa dzi da ny ra chu nek ban ko wy,
 pa pie ry war to ścio we w for mie zde ma te -
ria li zo wa nej, ta kie jak: ak cje, ob li ga cje itp.,
 na leż no ści, w tym udzie lo ne po życz ki,
 po wie rzo ne kon tra hen tom wła sne skła-
d ni ki ma jąt ku.

Ostat nią z me tod prze pro wa dza nia in -
wen ta ry za cji jest we ry fi ka cja z do ku men -
ta mi. Me to da ta po le ga na po rów na niu
da nych znaj du ją cych się w księ gach ra -
chun ko wych na szej jed nost ki z od po wied -
ni mi do ku men ta mi, a na stęp nie we ry fi ka cji
war to ści tych skład ni ków. Sto su je się ją
w od nie sie niu do skład ni ków ak ty wów i pa -
sy wów, któ rych z róż nych przy czyn nie da
się zin wen ta ry zo wać żad ną z po zo sta łych
me tod, tj. spi su z na tu ry bądź po twier dze -
nia sald. We ry fi ka cji pod le ga ją przede
wszyst kim:
 środ ki trwa łe, do któ rych do stęp jest
znacz nie utrud nio ny,
 grun ty oraz pra wa za li cza ne do nie ru -
cho mo ści,
 na leż no ści spor ne (czy li kwe stio no wa ne
przez dłuż ni ków) i wąt pli we (któ rych praw -
do po do bień stwo od zy ska nia jest nie wiel -
kie bądź na wet bli skie ze ru),

 na leż no ści i zo bo wią za nia wo bec osób
nie pro wa dzą cych ksiąg ra chun ko wych,
 na leż no ści i zo bo wią za nia o cha rak te rze
pu blicz no praw nym,
 skład ni ki ak ty wów i pa sy wów, w od nie -
sie niu do któ rych prze pro wa dze nie spi su
z na tu ry lub uzgod nie nie z przy czyn uza -
sad nio nych nie by ło moż li we,
 in ne ak ty wa i pa sy wa wcze śniej nie wy -
mie nio ne.

Nie zbęd nik – in struk cja 
in wen ta ry za cyj na
We wspo mnia nej już usta wie o ra chun -

ko wo ści nie znaj dzie my de fac to prze pi sów,
któ re na kła da ły by ja ki kol wiek obo wią zek
po sia da nia in struk cji in wen ta ry za cyj nej. 
Mo że ona więc sta no wić od ręb ny ele ment
we wnętrz ne go pra wa każ dej jed nost ki 
bu dże to wej, je den z ele men tów do ku men -
ta cji po li ty ki ra chun ko wo ści (zbio ru obo wią -
zu ją cych re guł, pro ce dur oraz norm). 

In struk cja in wen ta ry za cyj na opi su je
szcze gó ło wo czyn no ści zwią za ne z przy go -
to wa niem, prze bie giem oraz roz li cze niem
in wen ta ry za cji. Ma ona cha rak ter ge ne ral ny
i nie ma ko niecz no ści wy da wa nia jej co ro -
ku. Mo że być ak tu ali zo wa na w ra zie wy stą -
pie nia ta kiej po trze by. Na jej pod sta wie
kie row nik jed nost ki bądź upo waż nio na
przez nie go oso ba, wy da je za rzą dze nie
w spra wie in wen ta ry za cji po szcze gól nych
skład ni ków ma jąt ku jed nost ki.

Do brze przy go to wa na in struk cja in wen -
ta ry za cyj na po win na za wie rać przede
wszyst kim in for ma cje w za kre sie:
 me to dy oraz tech ni ki prze pro wa dza nej
in wen ta ry za cji,
 słow nicz ka po jęć zwią za nych stric te
z sa mą in wen ta ry za cją,
 opi su przy go to wań, tj. wszel kich za rzą -
dzeń we wnętrz nych, po wo ła nia ko mi sji 
in wen ta ry za cyj nej, ze spo łów ko mi sji in -
wen ta ry za cyj nej i ze spo łów spi so wych, 
har mo no gra mu prze pro wa dza nia in wen -
ta ry za cji itp.,
 opi su prze pro wa dza nia in wen ta ry za cji,
jak rów nież spo so bu kon tro li prze bie gu
czyn no ści in wen ta ry za cyj nych,
 za sad ja kich kol wiek ru chów skład ni ków
ma jąt ku w cza sie trwa nia pro ce su in wen ta -
ry za cyj ne go,
 spo so bu po stę po wa nia w przy pad ku
ujaw nia nia ewen tu al nych skład ni ków
uszko dzo nych,
 usta la nia, wy ja śnia nia oraz we ry fi ka cji
po wsta łych w to ku czyn no ści róż nic in wen -
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ta ry za cyj nych,
 spo so bów roz li cza nia in wen ta ry za cji,
w tym roz li cza nia osób ma te rial nie od po -
wie dzial nych.

Róż ni ce in wen ta ry za cyj ne
Pro blem po ja wia się, gdy na jaw wy cho -

dzą nie do bo ry – stan rze czy wi sty usta lo ny
pod czas in wen ta ry za cji jest niż szy niż stan
wy ni ka ją cy z ksiąg ra chun ko wych na szej
jed nost ki. Róż ni ca mi in wen ta ry za cyj ny mi
są rów nież nad wyż ki – stan rze czy wi sty jest
wyż szy niż stan wy ni ka ją cy z ksiąg ra chun -
ko wych.

W trak cie czyn no ści in wen ta ry za cyj nych
ujaw nio ne mo gą zo stać róż ni ce:
 po zor ne, czy li ta kie, któ re po wsta ły
w wy ni ku błę dów w ewi den cji przy cho dów
lub roz cho dów al bo po peł nio nych już
w trak cie sa mej in wen ta ry za cji,
 ilo ścio we, czy li nie do bo ry i nad wyż ki,
 ja ko ścio we, czy li szko dy spo wo do wa ne
peł ną bądź czę ścio wą utra tą przez da ny
skład nik za pa sów pier wot nej przy dat no ści
go spo dar czej wsku tek od dzia ły wa nia róż -
nych czyn ni ków (mo gą one mieć cha rak ter
utra ty ich cech fi zycz nych, np. uszko dze nie,
znisz cze nie, prze ter mi no wa nie, bądź utra -
ty cech eko no micz nych – zmia na mo dy czy
po stęp tech nicz no -techno lo gicz ny; po -
wsta łe szko dy usta la się na tej sa mej za -
sa dzie, co nie do bo ry, a ich roz li cze nie na -
stę pu je na pod sta wie uwag za miesz czo -
nych w ar ku szach spi so wych lub od ręb-
nych pro to ko łów).

Zi den ty fi ko wa ne pod czas czyn no ści in -
wen ta ry za cyj nych róż ni ce po mię dzy sta -
nem rze czy wi stym a sta nem wy ka za nym
w księ gach ra chun ko wych na le ży bez -
sprzecz nie wy ja śnić, jak rów nież roz li czyć
w księ gach ra chun ko wych ro ku ob ro to we -
go, na któ ry przy pa dał ter min prze pro wa -
dze nia in wen ta ry za cji.

Ter mi ny prze pro wa dza nia 
in wen ta ry za cji
Art. 26 ust. 1 usta wy o ra chun ko wo ści

z dnia 29 wrze śnia 1994 r. sta no wi, że jed -
nost ki na ostat ni dzień każ de go ro ku ob ro -
to we go prze pro wa dza ją in wen ta ry za cję:
 ak ty wów pie nięż nych (z wy jąt kiem
tych zgro ma dzo nych na ra chun kach ban -
ko wych), pa pie rów war to ścio wych w po -
sta ci ma te rial nej, rze czo wych skład ni ków
ak ty wów ob ro to wych, środ ków trwa łych
oraz nie ru cho mo ści za li czo nych do in we -
sty cji, z za strze że niem pkt 3, a tak że ma szyn

i urzą dzeń wcho dzą cych w skład środ ków
trwa łych w bu do wie – dro gą spi su ich licz -
by z na tu ry, wy ce ny tych liczb, po rów na nia
war to ści z da ny mi ksiąg ra chun ko wych
oraz wy ja śnie nia i roz li cze nia ewen tu al nych
róż nic;
 ak ty wów fi nan so wych zgro ma dzo -
nych na ra chun kach ban ko wych lub prze -
cho wy wa nych przez in ne jed nost ki, w tym
pa pie rów war to ścio wych w for mie zde ma -
te ria li zo wa nej, na leż no ści, w tym udzie lo -
nych po ży czek, z za strze że niem pkt 3, oraz
po wie rzo nych kon tra hen tom wła snych
skład ni ków ak ty wów – dro gą otrzy ma nia
od ban ków i uzy ska nia od kon tra hen tów
po twier dzeń pra wi dło wo ści wy ka za ne go
w księ gach ra chun ko wych jed nost ki sta nu
tych ak ty wów oraz wy ja śnie nia i roz li cze nia
ewen tu al nych róż nic;
 środ ków trwa łych, do któ rych do stęp
jest znacz nie utrud nio ny, grun tów oraz
praw za kwa li fi ko wa nych do nie ru cho mo -
ści, na leż no ści spor nych i wąt pli wych,
a w ban kach rów nież na leż no ści za gro żo -
nych, na leż no ści i zo bo wią zań wo bec osób
nie pro wa dzą cych ksiąg ra chun ko wych,
z ty tu łów pu blicz no praw nych, a tak że ak ty -
wów i pa sy wów nie wy mie nio nych w pkt 1
i 2 oraz wy mie nio nych w pkt 1 i 2, je że li
prze pro wa dze nie ich spi su z na tu ry lub
uzgod nie nie z przy czyn uza sad nio nych nie
by ło moż li we – dro gą po rów na nia da nych
ksiąg ra chun ko wych z od po wied ni mi do -
ku men ta mi i we ry fi ka cji war to ści tych
skład ni ków.

Do dat ko wo w tym sa mym ar ty ku le
w ust. 3 za pi sa no, że ter min i czę sto tli wość
in wen ta ry za cji okre ślo ne w ust. 1 (patrz 
po wy żej) uwa ża się za do trzy ma ne, je że li
in wen ta ry za cję:
 skład ni ków ak ty wów (z wy łą cze niem ak -
ty wów pie nięż nych, pa pie rów war to ścio -
wych, pro duk tów w to ku pro duk cji oraz
ma te ria łów, to wa rów i pro duk tów go to -
wych, okre ślo nych w art. 17 ust. 2 pkt 4)
roz po czę to nie wcze śniej niż 3 mie sią ce
przed koń cem ro ku ob ro to we go, a za koń -
czo no do 15 dnia na stęp ne go ro ku, usta le -
nie sta nu na stą pi ło zaś przez do pi sa nie lub
od pi sa nie od sta nu stwier dzo ne go dro gą
spi su z na tu ry lub po twier dze nia sal da –
przy cho dów i roz cho dów (zwięk szeń
i zmniej szeń), ja kie na stą pi ły mię dzy da tą
spi su lub po twier dze nia a dniem usta le nia
sta nu wy ni ka ją ce go z ksiąg ra chun ko wych,
przy czym stan wy ni ka ją cy z ksiąg ra chun -
ko wych nie mo że być usta lo ny po dniu 

bi lan so wym;
 za pa sów ma te ria łów, to wa rów, pro duk -
tów go to wych i pół pro duk tów znaj du ją -
cych się w strze żo nych skła do wi skach
i ob ję tych ewi den cją ilo ścio wo -war to ścio -
wą prze pro wa dzo no raz w cią gu 2 lat;
 nie ru cho mo ści za li czo nych do środ ków
trwa łych oraz in we sty cji, jak też znaj du ją -
cych się na te re nie strze żo nym in nych środ -
ków trwa łych oraz ma szyn i urzą dzeń
wcho dzą cych w skład środ ków trwa łych
w bu do wie prze pro wa dzo no raz w cią gu
4 lat;
 za pa sów to wa rów i ma te ria łów (opa ko -
wań) ob ję tych ewi den cją war to ścio wą
w punk tach ob ro tu de ta licz ne go jed nost ki
prze pro wa dzo no raz w ro ku;
 za pa sów drew na w jed nost kach pro wa -
dzą cych go spo dar kę le śną prze pro wa dzo -
no raz w ro ku.

Ust. 4 oma wia ne go ar ty ku łu mó wi
o tym, że in wen ta ry za cję, o któ rej mo wa
w ust. 1, prze pro wa dza się rów nież na dzień
za koń cze nia dzia łal no ści przez jed nost kę
oraz na dzień po prze dza ją cy po sta wie nie
jej w stan li kwi da cji lub ogło sze nia upa -
dło ści.

O tym na le ży pa mię tać!
Pa mię taj my, że za po praw ne i ter mi no -

we prze pro wa dze nie in wen ta ry za cji od -
po wie dzial ność po no si kie row nik na szej
jed nost ki. Czyn no ści in wen ta ry za cyj ne po -
win ny być tak zor ga ni zo wa ne, aby nor -
mal na dzia łal ność jed nost ki nie zo sta ła
prze rwa na. Zwy kle in ten sy fi ku ją się one
mię dzy 1 paź dzier ni ka a 15 stycz nia na stęp -
ne go ro ku. Do dat ko wo in wen ta ry zu jąc
skład ni ki ma jąt ku w jed no st ce me to dą spi -
su z na tu ry, na le ży pod dać go wy ryw ko wej
kon tro li przez prze wod ni czą ce go ko mi sji
in wen ta ry za cyj nej. 

Li te ra tu ra
[1] Usta wa o ra chun ko wo ści z dnia 19 wrze śnia 1994 r.
(DzU z 2019 r. poz. 351 ze zm).
[2] http://www.va de me cumk sie go we go.pl/ar ty kul_na -
rze dzio wa,1134,0,18924,ter mi ny -i -me to dy -prze pro wa -
dza nia -in wen ta ry za cji.html (do stęp 31.07.2020).
[3] https://pl.wi ki pe dia.org/wi ki/In wen ta ry za cja (do -
stęp 03.08.2020).
[4] https://po rad nik przed sie bior cy.pl/-in wen ta ry za cja -
-srod kow -trwa lych -spo so by -jej -prze pro wa dze nia (do -
stęp 31.07.2020).
[5] https://ofi cy nafk.pl/skb -46/po znaj -for my -i -me to dy -
-in wen ta ry za cyj ne -w -jed nost kach -bu dze to wych -16139.
html (do stęp 03.08.2020).
[6] www.in for.pl.
[7] www.go fin.pl.
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o le wi ce to ma ła miej sco wość po ło -
żo na w gmi nie Mie dzi cho wo, w po -
wie cie no wo to my skim, w za -

chod niej czę ści wo je wódz twa wiel ko pol -
skie go. Jest to re gion ty po wo rol ni czy i moc -
no za le sio ny. Przez Bo le wi ce prze bie ga
jed na z naj waż niej szych dróg kra jo -
wych – DK92, któ ra przed od da niem au to -
stra dy A2 na zy wa na by ła przez stra ża ków
dro gą śmier ci. W od le gło ści oko ło 4 km
od Bo le wic znaj du je się wę zeł A2.

Z ana li zy ma py za gro żeń gmi ny Mie dzi -
cho wo wi dać, że stra ża cy OSP mu szą po dej -
mo wać in ter wen cje naj czę ściej w przy -
pad ku po ża rów w la sach i na te re nach rol ni -
czych oraz zda rzeń w ko mu ni ka cji dro go wej.
W 2019 r. dru ho wie z OSP Bo le wi ce bra li
udział w 22 ak cjach ga śni czych oraz w 25 in -
ter wen cjach pod czas miej sco wych za gro -
żeń. Co ro ku są też kil ka krot nie dys po-
no wa ni do sie dzi by JRG No wy To myśl do za -
bez pie cze nia ob sza ru chro nio ne go.

Z hi sto rii jed nost ki
Jed nost ka OSP w Bo le wi cach ma bli -

sko 100-let nią hi sto rię. We dług do stęp nych
da nych zo sta ła za ło żo na w 1922 r. W 2002 r.
włą czo no ją do kra jo we go sys te mu ra tow ni -
czo -ga śni cze go. Jest jed ną z dwóch jed no -
stek OSP w gmi nie Mie dzi cho wo
funk cjo nu ją cych w KSRG oraz jed ną z dzie -
wię ciu w po wie cie no wo to my skim. Jej sie -
dzi ba to no wo cze sny i funk cjo nal ny obiekt,
któ ry prze szedł grun tow ny re mont i mo der -
ni za cję w 2007 r., a je go uro czy ste od da nie
do użyt ku na stą pi ło przy oka zji ob cho -
dów 85-le cia po wsta nia jed nost ki. Si łę OSP
sta no wi gro no 58 dru hów mo gą cych
uczest ni czyć w dzia ła niach ra tow ni czo -ga -
śni czych, sze ściu człon ków ho no ro wych
oraz mło dzie żo wa dru ży na po żar ni cza.

Sprzęt i wy po sa że nie
Wy po sa że nie jed nost ki to czte ry po jaz dy

po żar ni cze: Volks wa gen Trans por ter – SLKw,
sa mo chód ga śni czy mar ki IFA – GBA2,7/22,

sa mo chód ga śni czy Vo lvo 420 FM –
GCBM 15/18 oraz sa mo chód ra tow ni czo -ga -
śni czy Mer ce des 1530 Ate go – GBA-Rt3/28.
Ostat ni z wy mie nio nych zo stał za ku pio ny
w 2015 r. ze środ ków Unii Eu ro pej skiej oraz
gmi ny. 

Ze wzglę du na pa ra me try sprzę tu i moż li -
wo ści tech nicz ne po jaz dów za stęp GCBA-
Rt3/28 wszedł w skład eli tar nej gru py
po wia to we go plu to nu ra tow ni cze go, dys po -
no wa ne go w ra mach po mo cy są siedz kiej po -
za gra ni ce po wia tu. War to wspo mnieć, że
w skład wy po sa że nia jed nost ki OSP Bo le wi -
ce wcho dzi rów nież po jazd ga śni czy o po -
jem no ści 15 m3 zbior ni ka wod ne go,
naj więk szej w po wie cie no wo to my skim. Z te -
go wzglę du po jazd jest czę sto wy ko rzy sty wa -
ny do do star cza nia wo dy na miej sce po ża ru. 

OSP Bo le wi ce to jed nost ka o spe cja li za -
cji z za kre su ra tow nic twa tech nicz ne go i wy -
so ko ścio we go. Oprócz po jaz dów po żar-
ni czych dys po nu je no wo cze snym sprzę tem
nie zbęd nym do spraw ne go pro wa dze nia
dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych, ta kim jak
tor by me dycz ne R1, de fi bry la tor AED, apa ra -
ty po wietrz ne, sprzęt do ra tow nic twa tech -
nicz ne go i wy so ko ścio we go, agre ga ty
prą do twór cze, pom py szla mo we oraz pi ły
do be to nu, sta li i drew na.

No wy na by tek
W tro sce o bez pie czeń stwo w pra cy bo -

le wic cy stra ża cy otrzy ma li osiem no wo cze -
snych spe cja li stycz nych heł mów He ros Ti tan

fir my Ro sen bau er. Sprzęt ten prze ka za no
im 3 czerw ca, w obec no ści wój ta gmi ny Mie -
dzi cho wo dr. Sta ni sła wa Pie cho ty, pre ze sa
Gmin ne go Związ ku Ochot ni czych Stra ży Po -
żar nych w Mie dzi cho wie Zbi gnie wa Ose sa
oraz za rzą du i człon ków OSP Bo le wi ce. Za -
kup heł mów był moż li wy dzię ki wspar ciu fi -
nan so we mu Pol skich Sie ci Elek tro ener-
ge tycz nych, któ re są or ga ni za to rem pro gra -
mu gran to we go „WzMOCnij swo je oto cze -
nie”. 

– Heł my He ros Ti tan, któ re otrzy ma li śmy,
są bar dzo lek kie – wa żą za le d wie 1,3 kg. To no -
wo cze sny i in no wa cyj ny pro dukt, za pew nia ją -
cy bez pie czeń stwo i mak sy mal ny kom fort
pod czas pro wa dze nia dzia łań ra tow ni czych,
na wet w eks tre mal nych wa run kach. Speł nia -
ją wszyst kie naj waż niej sze obo wią zu ją ce nor -
my i stan dar dy – mó wi na czel nik OSP
Bo le wi ce Ma riusz Na pie ra ła. 

Pol skie Sie ci Elek tro ener ge tycz ne to ope -
ra tor sys te mu prze sy ło we go ener gii elek -
trycz nej w Pol sce. Spół ka jest wła sno ścią
Skar bu Pań stwa o szcze gól nym zna cze niu
dla pol skiej go spo dar ki. To wła śnie PSE dba -
ją o sta bil ne, bez piecz ne i zbi lan so wa ne do -
sta wy ener gii na te re nie ca łe go kra ju – tak,
aby w kra jo wym sys te mie elek tro ener ge -
tycz nym by ło jej ty le, ile w da nym mo men -
cie po trze ba.

Krzysz tof Pa trza ła jest ko men dan tem gmin -
nym Zwiàz ku OSP RP w Mie dzi cho wie i pre -

ze sem OSP Bo le wi ce
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Spraw ni i wy po sa ̋e ni
Blisko 100-letnia jednostka OSP w Bolewicach w Wielkopolsce działa prężnie

na swoim terenie. Ostatnio uzyskała dodatkowe wsparcie sprzętowe.

KRZYSZ TOF PA TRZA ŁA

B

Na zdję ciu stra ża cy z OSP w Bo le wi cach. Nie któ rzy są w no wych heł mach ku pio nych dzię ki wspar ciu
fi nan so we mu Pol skich Sie ci Elek tro ener ge tycz nych 



o my sło daw ca mi cy klu by li asp. sztab.
(obec nie w sta nie spo czyn ku) Da riusz
Pa łasz, ów cze sny do wód ca JRG

w Świe bo dzi nie, oraz mł. kpt. Ra do sław Cie -
śla, za stęp ca do wód cy III zmia ny w JRG.
W 2019 r. w ma new rach go ścin nie w ro li po -
zo ran tów wy stą pi li człon ko wie Mło dzie żo -
wej Dru ży ny Po żar ni czej w To po ro wie.

Stra ża cy roz wi ja ją umie jęt no ści w za kre -
sie kpp nie ustan nie, jed nak or ga ni za to rzy
ma new rów, chcąc wzbo ga cić for mu łę prze -
ka zy wa nia wie dzy, wpro wa dza li przez la ta
ko lej ne po my sły i roz wią za nia. Kie row nic two
KP PSP w Świe bo dzi nie to do świad cze ni służ -
bą i uczest nic twem w trud nych ak cjach ra -
tow ni czych funk cjo na riu sze. Dzię ki te mu
przy kła da ją du żą wa gę do do sko na le nia
umie jęt no ści stra ża ków PSP i człon ków OSP,
co prze kła da się na or ga ni za cję nie stan dar -
do wych form do sko na le nia. Jed nym z roz -
wią zań by ło m.in. do łą cza nie do za dań stric te
me dycz nych ele men tów z każ dej dzie dzi ny
ra tow nic twa spe cja li stycz ne go. Roz jem ca mi,
któ rzy czu wa li nad pra wi dło wo ścią wy ko ny -
wa nych czyn no ści, by li stra ża cy ra tow ni cy
z upraw nie nia mi in struk tor ski mi, przed sta -
wi cie le każ dej z dzie dzin ra tow ni czych oraz
do wód cy jed no stek, zmian i sek cji – oso by
z du żym do świad cze niem. Na le ży zwró cić
uwa gę na to, że dzię ki po sta wie i za an ga żo -
wa niu roz jem ców, osób oce nia ją cych da ne
za ło że nia, epi zo dy na bie ra ły re ali stycz ne go
cha rak te ru. Prze kła da ło się to na bar dzo du -

że za an ga żo wa nie ra tow ni ków, a co za tym
idzie – chęć na uki.. 

Or ga ni za cja ma new rów
Pią te ma new ry me dycz ne trwa ły dwa

dni. W pierw szym dniu od by ła się po wtór ka
z pierw szej po mo cy przed me dycz nej z wy -
bra nych przez or ga ni za to rów te ma tów. Po -
łą czo no teo rię z prak ty ką. Każ dy
uczest ni ków mógł za dać pro wa dzą cym nur -
tu ją ce go py ta nia. Uczest ni cy prze ćwi czy li
rów nież pod sta wo we tech ni ki me dycz ne
w ro tach i w ze spo łach trzy oso bo wych, po -
nie waż pod czas zda rzeń, do któ rych wy jeż -
dża ją, wszyst ko za leż ne jest od ro dza ju
za sta nej sy tu acji. Dru gie go dnia od sa me go
ra na trwa ły ma new ry, któ re or ga ni za to rzy
roz pla no wa li na sześć sta no wisk. Uczest ni cy
po zna li je na od pra wie z or ga ni za to ra mi
i roz jem ca mi.

Te go też dnia przed godz. 8.00 do KP PSP
w Świe bo dzi nie prze je cha li przed sta wi cie le
MDP w To po ro wie, któ rzy mie li peł nić ro le
po zo ran tów. Po cie płym przy wi ta niu przez
or ga ni za to rów wy da rze nia na stą pi ła część
po świę co na po zo ra cji. W cią gu nie speł -
na go dzi ny mło dzi adep ci po żar nic twa zo -
sta li ucha rak te ry zo wa ni do po szcze gól nych
sce nek. Uśmiech nie scho dził z ich twa rzy,
by ło to bo wiem pierw sze te go ty pu za da nie,
w któ rym mo gli uczest ni czyć.

W ma new rach wzię ły udział trzy zmia ny
służ bo we JRG KP PSP w Świe bo dzi nie, człon -

ko wie OSP KSRG Nie ka rzyn, OSP KSRG Zbą -
szy nek, OSP KSRG Dą brów ka Wiel ko pol ska,
OSP KSRG Szcza niec, OSP KSRG Je mio łów,
OSP Pod ła Gó ra, OSP Rze czy ca. 

Każ dy z wy żej wy mie nio nych ze spo łów
miał za za da nie prze pro wa dzić ak cję ra tow -
ni czo -ga śni czą w sy tu acji przed sta wio nej we
wszyst kich przy go to wa nych scen kach.

Sce na riu sze zda rzeń
Pierw sza z nich, za ty tu ło wa na„Ka ja kiem

przez Atlan tyk”, do ty czy ła oso by znaj du ją cej
się pod lu strem wo dy w za to pio nym ka ja ku.
Po szko do wa ny za plą ta ny był w lin kę, któ ra
unie moż li wi ła mu uwol nie nie się. Ka jak za -
nu rzo ny był na głę bo ko ści, ok. 1,5 m, w ob -
rę bie ką pie li ska. Stra ża cy wy ko ny wa li to
za da nie pod czuj nym okiem sę dziów. Ewen -
tu al ne błę dy by ły ko ry go wa ne na bie żą co.
Ca łe za da nie by ło oma wia ne w obec no ści
ćwi czą cej jed nost ki po je go za koń cze niu. 

Dru ga scen ka, „Nie bez piecz ny wó zek wi -
dło wy”, zo sta ła ro ze gra na na te re nie jed nej
ze świe bo dziń skich firm, gdzie zna le zio no
męż czy znę przy gnie cio ne go wóz kiem wi -
dło wym. W wy ni ku wy pad ku zmiaż dże niu
ule gła le wa stro na cia ła, a w szcze gól no ści
koń czy ny. Do tej scen ki zo stał przy dzie lo -
ny 15-let ni To biasz Bie law ski, czło nek MDP
w To po ro wie, któ ry opo wia dał z prze ję -
ciem: – Po wy cią gnię ciu ma ne ki na, któ ry
na po cząt ku ze wzglę du na bez pie czeń stwo
peł nił ro lę po zo ran ta, po ło żo no mnie na ko cu
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DO RO TA GO MÓŁ KA Wie dza po ma ga ra to waç

Rok te mu w dniach 14–15 wrze śnia w Ko men dzie Po wia to wej PSP
w Świe bo dzi nie od by ły się pią te ma new ry me dycz ne pod ha słem

„Wie dzą ra tu ję ży cie” z udzia łem człon ków MDP w To po ro wie. 

P



i od te go mo men tu za czę ła się mo ja ro la. Le -
ża łem i od po wia da łem na za da wa ne mi py ta -
nia: gdzie mnie bo li, co się sta ło. Na po cząt ku
zdzi wi łem się, bo ra tow ni cy py ta li mnie, co ja -
dłem, póź niej do wie dzia łem się od sę dzie go, że
to pra wi dło we py ta nie w wy wia dzie SAMPLE,
któ ry pro wa dzi się u po szko do wa ne go, w któ -
re go wte dy się wcie la łem. Za pa mię ta łem, że
za wsze trze ba być szcze rym w sto sun ku do ra -
tow ni ków, a oso by w tzw. szo ku po wy pad ko -
wym mo gą bie gać na wet z po ła ma ną no gą…
By ło to dla mnie nie sa mo wi te prze ży cie.

Trze ci epi zod, „Na ła do wa ny elek tryk”, do -
ty czył za gro że nia zwią za ne go z prą dem
elek trycz nym. Ze spo ły, któ re do jeż dża ły
do miej sca zda rze nia, do sta wa ły in for ma cję,
że w środ ku, w po miesz cze niu, w peł nym za -
dy mie niu znaj du je się oso ba po szko do wa -
na, u któ rej z po wo du po ra że nia prą dem
elek trycz nym do szło do za trzy ma nia ak cji
ser ca. W tej po zo ra cji uczest ni czył Ka mil,
czło nek MDP To po rów, któ re mu każ dy z ze -
spo łów po mógł w spo sób pra wi dło wy. Ka -
mil zo stał po in stru owa ny przez roz jem ców
oce nia ją cych po praw ność wy ko ny wa nych
za dań, w ja ki spo sób ma się za cho wy wać.
Przez ob ser wa cję wy ko ny wa nych czyn no ści
prze ko nał się, jak w ro cie na le ży wy ko ny wać
re su scy ta cję -krą że nio wo od de cho wą oraz
jak po stą pić pra wi dło wo, kie dy doj dzie
do ta kiej sy tu acji re al nie. 

Te ma tem w ko lej nej scen ce, „Na da chu”,
był wy pa dek ko mu ni ka cyj ny, w któ rym po -
szko do wa ny pie szy przy gnie cio ny zo stał
przez da chu ją cy po jazd. Czyn no ści wy ko ny -
wa ne przez stra ża ków da ły dru ho wi MDP Ka -
mi lo wi, od gry wa ją ce mu ro lę po zo ran ta,
no wą wie dzę. Opie ku no wie dru ży ny obie ca li
za po znać z nią mło dzież po po zo ra cjach,
w ra mach zbió rek szko le nio wych. Przez ob -
ser wa cję dzia łań uczest ni ków ma new rów
mło dzi lu dzie zro zu mie li, jak waż ne są kwe -
stie zwią za ne z bez pie czeń stwem w ru chu
dro go wym i jak przy dat ne umie jęt no ści
udzie la nia pierw szej po mo cy przed me dycz -
nej.

Pią ta scen ka, „Wi dok z gó ry”, zwią za na by -
ła z ra tow nic twem wy so ko ścio wym. Druh
Ka rol Dep tu ła, lat 15, wcie lił się w ro lę pra -
cow ni ka, któ ry spadł z rusz to wa nia i w wy -

ni ku upad ku za wisł na nim z prę tem sta lo -
wym wbi tym w klat kę pier sio wą. – W trak cie
te go ćwi cze nia po czu łem, jak to jest mieć za -
ło żo ny na szyi koł nierz or to pe dycz ny, to bar -
dzo nie wy god ne. Zo ba czy łem też, w ja ki
spo sób na le ży wy ko nać ba da nie ura zo we,
któ re ćwi czy li śmy na zbiór kach MDP – trwa ło
ono nie speł na 2 min. Wiem, że mu szę jesz cze
du żo ćwi czyć, że by dość do ta kiej per fek cji.
Pod czas dzia łań każ dej z dru żyn z za cie ka wie -
niem ob ser wo wa łem, co ro bią star si ko le dzy
stra ża cy, jed no cze śnie mo głem li czyć na roz -
wia nie mo ich wszyst kich wąt pli wo ści przez sę -
dziów, oce nia ją cych wy ko ny wa nie za dań.
Bar dzo du żo da ło mi uczest nic two w tych ma -
new rach. Po zo ru jąc, uda jąc oso bę po szko do -
wa ną, moż na się na praw dę wie le na uczyć.

Ostat ni za pla no wa ny epi zod, „Szyb ka ką -
piel”, to za da nie z za kre su ra tow nic twa che -
micz ne go. W wy ni ku wy wró ce nia się
zbior ni ka prze cho wy wa na w nim ciecz che -
micz na ob la ła nie mal ca łą po wierzch nię cia -
ła rol ni ka. Po zdję ciu ubra nia na klat ce
pier sio wej wi dać by ło po draż nie nia skó ry
zbli żo ne do opa rzeń pierw sze go stop nia.
Zda rze nia o cha rak te rze che micz nym za -
wsze bu dzą dez orien ta cję i ko ja rzą się nam
z trud ny mi dzia ła nia mi spe cja li stycz nych
grup che micz nych. Mło dzież mo gła za ob -
ser wo wać, że stra ża cy – wy ko rzy stu jąc od -
po wied ni strój do te go ty pu zda rzeń
i od po wied ni sprzęt – przed do jaz dem gru -
py ra tow nic twa che micz no -eko lo gicz ne go
mo gą w pod sta wo wym za kre sie udzie lić
pierw szej po mo cy oso bie po szko do wa nej,
a przede wszyst kim wy do stać ją ze stre fy
ska że nia – każ da mi nu ta jest tu na wa gę zło -
ta. 

O po wyż szych za ło że niach ze spo ły
uczest ni czą ce w ma new rach wie dzia ły z ma -
pek, któ re otrzy ma ły na po ran nej od pra wie.
Mię dzy sta no wi ska mi or ga ni za to rzy ulo ko -
wa li jed nak „nie spo dzian kę” dla uczest ni ków.
Był to do dat ko wy punkt, gdzie stra ża ków za -
trzy my wa ła, ma cha jąc ner wo wo, ko bie ta
z około rocz nym dziec kiem na rę kach. Jak się
oka za ło po roz po zna niu, dziec ko za krztu si -
ło się. Za ło że nie to mia ło na ce lu spraw dze -
nie re ak cji stra ża ków na nie ty po wą sy tu ację,
z któ rą nie rzad ko mo gą się spo tkać w ży ciu

za wo do wym. Za trzy mu jąc się w sy tu acji,
wy da wa ło by się, re al ne go za gro że nia, stra -
ża cy za cho wa li się zgod nie ze ra tow ni czym
ko dek sem etycz nym.

Pod su mo wa nie
Sło wa Ar thu ra C. Clar ke’a: „Je dy nym spo -

so bem, by po znać, gdzie są gra ni ce na szych
moż li wo ści, to prze kro czyć je, do ko nu jąc te -
go, co nie moż li we” są ide al nym pod su mo wa -
niem ma new rów me dycz nych pod ha słem
„Wie dzą ra tu ję ży cie.” Każ da oso ba bio rą ca
udział w tym wy da rze niu – czy to ja ko
uczest nik, czy jak w na szym przy pad ku ja ko
po zo rant – po sze rzy ła swo ją wie dzę o bez -
cen ne do świad cze nia, któ re z pew no ścią bę -
dzie mo gła wy ko rzy stać w re al nych
dzia ła niach. Jak wie le zna czy ło wzię cie udzia -
łu w tym wy da rze niu dla człon ków MDP
wTo po ro wie, po ka żą sło wa jed nej z mło dych
adep tek wie dzy ra tow ni czej. – Ma new ry me -
dycz ne by ły dla mnie bar dzo cen nym do świad -
cze niem. Uwa żam, że ta kie za ję cia i szko le nia
kształ tu ją po glą dy na bez pie czeń stwo i ży cie
dru gie go czło wie ka – pod kre śla 16-let nia We -
ro ni ka Go mół ka. – Ja ko oso ba, któ ra do pie ro
za czy na swo ją przy go dę ze stra żą po żar ną, za -
zna jo mi łam się z pro ce du ra mi, któ re obo wią -
zu ją pod czas ak cji ra tow ni czych. Po nad to,
bio rąc czyn ny udział w ta kich za ję ciach, szyb -
ciej przy swo iłam wie dzę od star szych i bar dziej
do świad czo nych stra ża ków. Moi opie ku no wie,
do któ rych zo sta łam przy dzie lo na pod czas
ma new rów, by li na praw dę bar dzo pro fe sjo nal -
ni i jed no cze śnie po god ni, słu żąc do brą ra dą
nie tyl ko stra ża kom bio rą cym udział w ma -
new rach, ale rów nież mnie, po zo ran to wi. Gdy
cze goś nie ro zu mia łam, z uśmie chem tłu ma -
czy li mi wszyst ko. Mam na dzie ję, że to nie by ły
mo je ostat nie ma new ry. Cze kam na ko lej ne
edy cje, chcę uczyć się od naj lep szych, jak nieść
po moc lu dziom, któ rzy jej po trze bu ją.

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

Wielkopolskim zs. w Âwiebodzinie, jest
równie˝ stra˝akiem-ratownikiem

i opiekunem MDP OSP w Toporowie
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Wie dza po ma ga ra to waç



a da jąc dzie je ochro ny prze ciw po ża ro wej, po szcze gól nych
for ma cji i jed no stek or ga ni za cyj nych, zaj mu je my się też
skraw kiem hi sto rii na szej oj czy zny. Mo że to być nie tyl ko

świet na przy go da in te lek tu al na, ale też wkład w roz wój wie dzy o na -
szym kra ju, a cza sem tyl ko (i aż) o na szej miej sco wo ści, na szych są -
sia dach itp. Hi sto rią war to się zaj mo wać, by unik nąć ta kiej sy tu acji,
o ja kiej mó wił Le szek Ma zan, w swej książ ce („Le gen da zło tej trąb -
ki”, Kra ków 1989): Kie dy to by ło – nikt nie pa mię ta. Jak to by ło – nikt
nie wie. 

Hi sto ria dzie je się co dzien nie
Młod si dru ho wie pa trzą na nas czę sto z nie do wie rza niem. Bo jak -

żeż to ci star si pa no wie, zgnę bie ni róż ny mi do le gli wo ścia mi, nie ma -
jąc wcze śniej ta kie go sprzę tu, ja kim oni na te raz dys po nu ją, mo gli
sku tecz nie dzia łać? My tak sa mo my śle li śmy o na szych po przed ni -
kach, a oni o tych, któ rzy po słu gi wa li się tyl ko si kaw ka mi, jesz cze
wcze śniej wia der ka mi. A prze cież w każ dym cza sie ro bi li śmy to sa -
mo, tyl ko nie gdyś bez praw nej do te go de le ga cji i bez po rząd nej
tech ni ki. Pa trz my więc wstecz z po ko rą, bo to, co no we, wpro wa dza li
sta rzy. Nie dłu go na si mło dzi dru ho wie bę dą już we te ra na mi służ by,
a ich na stęp cy krę cić bę dą z po dzi wem gło wa mi, jak moż na by ło ra -
to wać lu dzi przy ta kim ubó stwie tech nicz nym. Wie my, że nic nie po -
wstrzy ma po stę pu, a już na pew no nie ka ta kli zmów, któ re uka zu jąc
ko lej ne nie do stat ki wie dzy i wy po sa że nia w ra tow nic twie, sta ną się
si łą na pę do wą zmian.

To, czym dys po nu je my dzi siaj, za rów no w ob sza rze tech ni ki, roz -
wią zań or ga ni za cyj nych, jak i my śli tak tycz nej, wy ni ka z do świad -
czeń na szych za cnych po przed ni ków. My je ste śmy tyl ko i aż
kon ty nu ato ra mi wiel kiej idei słu że nia bliź nie mu, w myśl sta re go za -
wo ła nia: Bo gu na chwa łę, bliź nie mu na po ży tek! 

Na wa gę ba dań hi sto rycz nych po świę co nych po żar nic twu ogól -
nie i po szcze gól nym jed nost kom or ga ni za cyj nych wska zy wał Ta de -
usz Olej nik, mó wiąc o dzi siej szym bu do wa niu ochro ny
prze ciw po ża ro wej: Brak świa do mo ści hi sto rycz nej, po czu cia tra dy cji
i łącz no ści z prze szło ścią, z któ rej wy ra sta my, po zba wia nasz ruch spo -
łecz ny istot nej in spi ra cji ide owej i etycz nej [1].

Ba da nie do ku men tów
Wie dzę hi sto rycz ną bę dzie my czer pa li ze źró deł, czy li z te go

wszyst kie go, co jest śla dem ist nie nia i dzia ła nia ludz kie go. Po zo sta -

wi my na mo ment na bo ku źró dła ma te rial ne. Bę dzie my się in te re -
so wa li głów nie źró dła mi pi sa ny mi, a tak że spra wa mi prze cho wy wa -
ny mi w tra dy cji – i tyl ko po to, by uka zu jąc je ja ko cie ka wost ki,
po bu dzić do ich eks plo ra cji. Wśród ma te ria łów pi sa nych wy róż ni my
źró dła pier wot ne, czy li au ten tycz ne do ku men ty, i wtór ne, bę dą ce
opra co wa nia mi in nych au to rów. 

Po służ my się przy kła dem. Nie tak daw no pi sa łem książ kę o stra -
żach kut now skich. OSP po wsta ła tam w 1879 r., ale o tym, co dzia ło
się w pierw szych la tach jej ist nie nia, do wia du je my się nie z do ku -
men tów, któ re zo sta ły znisz czo ne w cza sie I woj ny świa to wej, ale
z prze ka zu, ja ki An to ni Tro czew ski, pre zes tej że stra ży, po zo sta wił
w 1921 r. [2]. In nych do ku men tów już nie ma. Za wie rza my au to ro -
wi, że do ło żył wszel kich sta rań, by przed sta wić stan naj bliż szy rze -
czy wi sto ści, gdyż zna my je go oso bo wość. 

Na ogół spraw ne po słu gi wa nie się źró dła mi wy ma ga do ko na nia
ich kry ty ki, czy li war to ścio wa nia. Spoj rzeć trze ba na czas po wsta nia
do ku men tu, oraz na to, kto jest au to rem, a kto od bior cą tre ści. Nie
bez zna cze nia po zo sta je tło spo łecz no -po li tycz ne i oko licz no ści po -
wsta wa nia do ku men tu. Po moc na tu bę dzie wie dza z dzie dzin po -
krew nych przed mio to wi ba dań, a tak że oso bi ste do świad cze nia
spo łecz ne i za wo do we. To wła śnie owa wie dza po zwa la na po sta -
wie nie py ta nia ba daw cze go, bez któ re go źró dło po zo sta je nie me,
na wet je że li po tra fi my je od czy tać [3].

Sta wia ne hi po te zy ba daw cze pod da wa ne są we ry fi ka cji za po -
mo cą od po wied nich me tod. Jed ną z nich sta no wi mo no gra fia, czy li
pra ca da ją ca zwy kle wy czer pu ją cy opis jed ne go wy bra ne go za gad -
nie nia, ana li zę źró deł oraz ich in ter pre ta cję. Usta la jąc fak ty, moż -
na opie rać się na bez po śred nich in for ma cjach za war tych w źró dłach,
czy li za sto so wać tok po stę po wa nia in duk cyj ne go, po le ga ją cy
na prze cho dze niu od prawd bar dziej ogól nych do szcze gó ło wych.
Cza sem, szcze gól nie gdy źró dła są nie kom plet ne, trze ba przejść
do po śred nie go usta la nia fak tów. Za sto so wa nie znaj dzie też me to -
da po rów naw cza, po zwa la ją ca na prze śle dze nie zmian za cho dzą -
cych w ob sza rze prze mian po li tycz nych i spo łecz nych.

Do brze jest na po trze by ba daw cze zre kon stru ować kra jo braz
cza su, któ rym się zaj mu je my. Zna leźć od po wiedź na py ta nie: dla -
cze go tu, a nie gdzie in dziej po sa do wio no okre ślo ne obiek ty (w tym
na sze straż ni ce, patrz np. szko ła w No wej Hu cie)? Dla cze go wy bra -
no ten, a nie in ny obiekt? Jak przed sta wia ła się de mo gra fia i kształ -
to wa ła się sta bil ność kadr w na szej ma łej lo kal nej, stra żac kiej,
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Pa trząc przez okno

PIOTR P. BIE LIC KI

Ba da jàc 
stra ̋ac kà hi sto ri´ (cz. 1)

Zacznę od stwierdzenia, że historia jest zawsze prawdziwa,
błędna bywa jej interpretacja, która zawsze zależy od czegoś i od kogoś.

B



/ 2020 WRZESIEŃ 51

spo łecz no ści? Jak roz wi ja ła się go spo dar ka na na szym ob sza rze, rzu -
tu ją ca prze cież na sto sun ki spo łecz ne i eko no micz ne? 

By wa, że do ob ra zu rze czy wi sto ści i cza su, któ re mu po świę ca my
swą uwa gę, do cho dzić trze ba bę dzie z mil cze nia źró deł (ar gu men -
tum ex si len to), co dzie je się wów czas, gdy w przy pad ku bra ku in for -
ma cji źró dło wych wy po wia da my ja kieś stwier dze nia do ty czą ce
fak tu w źró dle nie po świad czo ne go. Aby nie dojść do fał szy wych
wnio sków, w to ku ba dań waż ne jest stwier dze nie, czy okre ślo ny fakt
zo stał gdzieś już za re je stro wa ny, cho ciaż źró dła za gi nę ły [3]. By bli -
żej ob ja śnić te go ty pu do cho dze nie do praw dy, po służ my się przy -
kła dem z mo jej książ ki, po świę co nej tym ra zem OSP Ko ścian [4].
Sta wia jąc twier dze nie, że na te re nie mia sta ist nia ła tak że ko le jo wa
ZOSP, opie rać się bę dzie my tyl ko na in for ma cji o za wo dach po wia -
to wych, któ re od by ły się 5 lip ca 1936 r., kie dy to od no to wa no udział
obok OSP miej skiej tak że OSP ko le jo wej z Ko ścia na, przy czym obie
kla sy fi ko wa ne by ły w tej sa mej II gru pie (stra ży miej skich). I ni gdzie
wię cej nie ma śla dów funk cjo no wa nia owej stra ży. Być mo że by ło
to po kło sie dzia łań z po cząt ku stu le cia, gdy 9 lu te go 1908 r. na mo -
cy po sta no wie nia Kró lew skiej Dy rek cji Ko le jo wej po wo ła no na ko -
ściań skim dwor cu ko le jo wym od dział do po mo cy w ra zie
nie szczę śli we go wy pad ku, re kru tu ją cy się z ko ściań skich stra ża ków
ochot ni ków. Ale i w tym przy pad ku nie by ło śla dów ja kiej kol wiek
dzia łal no ści. W kon klu zji po wie my, że straż ta ka na te re nie mia sta
nie dzia ła ła, a za ist nia ła chwi lo wo z przy czyn nam nie zna nych.

Istot na bę dzie dla ba da czy ana li za ilo ścio wa. Wszel kie ba da nia
do ty czą ce go spo dar ki, sy tu acji mi li tar nej, de mo gra fii, funk cjo no wa -
nia or ga ni za cji po li tycz nych i spo łecz nych itp. do tej me to dy mu szą
się gnąć.

Przy kła do wo: o tym, jak pręż ny był ruch stra żac ki, być mo że po -
wie dzą nam licz by uczest ni ków za wo dów po żar ni czych. Np. cha rak -
te ry stycz ne mo gą być wy ni ki za wo dów od by wa ją cych się w 1917 r.
z oka zji 40-le cia stra ży ra dom skiej i pierw sze go zjaz du stra żac kie go
wo je wódz twa san do mier skie go, a war to zwró cić uwa gę na róż ni ce
w sta nach oso bo wych ze spo łów star tu ją cych. Oto War szaw ska Dru -
ży na Har cer ska (zwy cięz ca za wo dów) star to wa ła w skła dzie 14 dru -
hów, straż ze Ska ry sze wa (6. miej sce) wy sta wi ła aż 50 ćwi czą cych,
a Za wi chow ską Straż Ognio wą re pre zen to wa ło 8 osób, i to w tym
sa mym kon kur sie. Z cza sem ujed no li co no licz bę ćwi czą cych. Ot
i przy czy nek do ba dań nad kon dy cją stra ży po żar nych po szcze gól -
nych miej sco wo ści.

To tyl ko przy kła dy, bo prze cież przed mio tów ba dań, a za ra zem
hi po tez, ja kie po sta wi my, mo że być wie le – np. ilo ścio wy wpływ kon -
tro li sta nu bez pie czeń stwa po ża ro we go na licz bę i wiel kość po ża -
rów. Wpływ ilo ści i ja ko ści po sia da ne go wy po sa że nia na sku tecz ność
dzia łań in ter wen cyj nych. Licz ba dru żyn mło dzie żo wych a stan świa -
do mo ści spo łecz nej w za kre sie bez pie czeń stwa. Or kie stry i ich skła -
dy oso bo we a roz wój kul tu ry itp.

st. bryg. w st. sp. Piotr P. Bie lic ki jest człon kiem OSP w Ko Êcia nie

Przy pi sy
[1] T. Olej nik, Stan i po trze by ba dań nad dzie ja mi pol skie go po żar nic twa, [w:] „Mu ze al ny Rocz -
nik Po żar ni czy”, t. 7 (1996), CMP w My sło wi cach, Wyd. Na uko we PWN War sza wa – Łódź 1997,
s. 6.
[2] P. P. Bie lic ki, Z. Pę gow ski, Kut now ska ochot ni cza i za wo do wa straż po żar na w la tach 1879-
2014, Pro gres Kut no, Kut no 2014.
[3] J. To pol ski, Teo ria wie dzy hi sto rycz nej, Wy daw nic two Po znań skie, 1983, s. 259 i nast.
[4] P. P. Bie lic ki, Ochro na prze ciw po ża ro wa mia sta Ko ścia na w la tach 1791-2014, Ko ścian 2014.

Nie zna my dziś praw dzi we go, pa lą ce go,
pa ra li żu ją ce go sma ku gło du. Wciąż jed nak
w żyw no ści, przy sło wio wym chle bie, za war ta
jest pra ca tak wie lu lu dzi. Tak że dziś jest więc
nam po trzeb na świa do mość po win no ści dzię -
ko wa nia Bo gu i lu dziom za dar je dze nia. Na -
wet je śli nie zna my uczu cia gło du, to trze ba

i dziś mó wić o tym, że na sze ser ca win ne być go to we dzie lić się tym, co
ma my. Dzie lić się wy ni ka mi swo jej pra cy i za po bie gli wo ści, ze świa do -
mo ścią, że jest to osta tecz nie dzie le nie się Bo żym da rem. Nie ma bo wiem
w na szym ży ciu w isto cie ni cze go, co nie by ło by naj pierw Je go da rem,
a do pie ro po tem efek tem na szej mą dro ści i pra cy.

Z te go wła śnie po wo du w pol skiej tra dy cji łą czy ły się ze so bą dzięk -
czy nie nie za plo ny z proś bą o uro dzaj w na stęp nym ro ku. Za sad ni czym
punk tem te go po łą cze nia są ob cho dzo ne 8 wrze śnia Na ro dzi ny Naj święt -
szej Ma ryi Pan ny. W Pol sce świę to to wciąż ma tak że na zwę Mat ki Bo żej
Siew nej. Był bo wiem od daw na zwy czaj, że do pie ro po tym świę cie
i uprząt nię ciu pól za bie ra no się do or ki oraz sie wu. Lu dzie chcie li, aby rzu -
co ne w zie mię ziar no wcze śniej po bło go sła wi ła Bo ża Ro dzi ciel ka. Do ziar -
na te go mie sza no ziar no wy łu ska ne z kło sów, któ re wraz z kwia ta mi
i zio ła mi po świę ca ne by ły w uro czy stość Wnie bo wzię cia Mat ki Bo żej,
w in ten cji do bre go uro dza ju. 

Dzię ku jąc Bo gu i Ma ryi za zbio ry, nie mo że my za po mi nać o sło wach
św. Paw ła, któ ry wzy wa do te go, aby za wsze za wszyst ko, bez wy jąt ku,
dzię ko wać Bo gu. Nie za wsze umie my się z ty m ape lem apo sto ła po go -
dzić. Trud no nam uznać, że ma my dzię ko wać za cier pie nie, smu tek, cho -
ro bę, po ja wie nie się ko ro na wi ru sa. Tym cza sem mu si my pa mię tać, że
wszyst kie złe wy da rze nia są rów nież czę ścią ludz kie go ży cia. Po przez
grzech pier wo rod ny zo sta ła na świat wpro wa dzo na śmierć, a wraz z nią
cier pie nie. Waż ne jest jed nak, aby i w ta kich chwi lach nie po pa dać w bez -
na dzie ję i fru stra cję, ale za cho wać prze ko na nie o tym, że Bóg na wet
z wiel kie go zła mo że wy pro wa dzić do bro. 

Ra do sne świę to wa nie na ro dzin Ma ryi przy wo łu je nam na myśl rów -
nież ty le pięk nych chwil z ży cia ro dzin, któ re cie szą się wraz z przy ja ciół -
mi z na ro dzin dziec ka. Wszy scy ro dzi ce, kie dy uro dzi im się dziec ko,
uwa ża ją, że jest ono nie po rów ny wal ne z żad nym in nym i naj wspa nial -
sze. Tak sa mo pew nie my śle li św. Jo achim i św. An na, kie dy uro dzi ła się
Ma ry ja – i z pew no ścią mie li ra cję. Jej na ro dzi ny przy bli ży ły prze cież czas
na dej ścia Me sja sza. War to też w tych dniach na no wo uświa do mić so bie,
że każ de dziec ko jest ta jem ni cą Bo ga, któ re przy cho dzi na świat ze szcze -
gól nym za da niem od Stwór cy. 

Dzi siej sze świę to ka że nam z wdzięcz no ścią i głę bo kim sza cun kiem
trak to wać po czę cie i na ro dze nie każ dej isto ty ludz kiej, któ rej Bóg przez
ro dzi ców dał cia ło i w któ rą wlał nie śmier tel ną i nie po wta rzal ną du szę,
stwo rzo ną bez po śred nio przez Nie go w chwi li po czę cia. Ota czaj my też
we wrze śniu na szą mo dli tew ną pa mię cią uczniów, na uczy cie li i ro dzi ców,
któ rzy w nie ła twych wa run kach roz po czy na ją no wy rok za jęć szkol nych.
Nie za po mi naj my też o tych na szych przod kach, któ rzy pa mięt ne go
wrze śnia 1939 r. pod ję li nie rów ną wal kę z hi tle row skim na jeźdź cą.

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

Czy potrafimy
dziękować?

 SŁUŻBA I WIARA
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 Ba da nie an kie to we prze pro wa dzo ne wśród ame ry kań skich
stra ża ków. Bez pie czeń stwo w prak ty ce, użyt ko wa nie sprzę tu
ochro ny in dy wi du al nej, ura zy (A pi lot su rvey of So uthe astern fi -
re fi gh ters: Sa fe ty prac ti ces, use of pro tec ti ve ge ar, and in ju ry),
Ste ven A. Kahn, Clint Le onard, Young Gun Lee, Rick Bo atw ri ght,
Tom Flamm, Ja son Wo ods, Burns 46, 2020

Sta ty sty ki wy pad ków, któ rym ule ga ją pod czas służ by stra ża cy
w Sta nach Zjed no czo nych, mi mo nie znacz ne go spad ku w ostat nich
la tach wciąż są wy so kie. W 2016 r. zgi nę ło na służ bie po nad 60 stra -
ża ków, a oko ło 30 tys. zo sta ło ran nych. Dzię ki sto so wa niu no wo cze -
snej odzie ży ter mo chron nej i sprzę tu ochro ny dróg od de cho wych
zma la ło ry zy ko po wsta nia ura zów ter micz nych oraz zwią za nych z za -
tru ciem wziew nym. 

Aby jed nak sprzęt ochro ny in dy wi du al nej speł niał swo je funk cje,
mu si być użyt ko wa ny zgod nie z prze zna cze niem. Ce lem ba da nia
przed sta wio ne go w ma te ria le jest spraw dze nie spo so bu użyt ko wa -
nia sprzę tu i zwią za nych z tym ob ra żeń u stra ża ków. Au to rzy za sto -
so wa li me to dę an kie to wą – for mu larz za wie rał py ta nia do ty czą ce
da nych de mo gra ficz nych, użyt ko wa nia sprzę tu i prak tyk zwią za nych
z je go kon ser wa cją. 

Do udzia łu w ba da niach za pro szo no stra ża ków, któ rzy by li ofia -
ra mi wy pad ków. Ich za da nie po le ga ło m.in. na opi sa niu za kre su ob -
ra żeń, spo so bu le cze nia i po wro tu do zdro wia. Ana li zu jąc wy ni ki,
au to rzy stwier dzi li, że więk szość re spon den tów (70%) zgło si ła no -
sze nie sprzę tu w nie peł nej kon fi gu ra cji. 81% stra ża ków uży wa ją cych
ubrań ochron nych w nie peł nym ze sta wie niu ule gło już wcze śniej
wy pad kom na służ bie. U wszyst kich re spon den tów naj czę ściej po -
mi ja ny mi po zy cja mi w ekwi pun ku by ły: przy łbi ca (58%), rę ka wicz ki
(22%) i na usz ni ki (22%). 

39% osób nie prak ty ko wa ło re gu lar nej kon ser wa cji sprzę tu, co
sprzy ja ło częst szym po pa rze niom, 46% uży wa ło sprzę tu w nie wła -
ści wym roz mia rze. Po waż ne opa rze nia zgło si ło 41% re spon den tów.
Śred ni roz miar opa rze nia wy no sił 7% cał ko wi tej po wierzch ni cia -
ła, 11% in for mo wa ło o sa mo dziel nym le cze niu opa rzeń po wy pad -
ku, 63,5% z nich kon ty nu owa ło pra cę po mi mo do zna nia opa-
rzeń II i III stop nia. Tyl ko 17% by ło le czo nych w spe cja li stycz nym cen -
trum le cze nia opa rzeń. 

Na le ży za uwa żyć, że znacz na część wy ni ków prze pro wa dzo ne -
go ba da nia an kie to we go od zwier cie dla za pew ne pol skie wa run ki.
War to wspo mnieć że ele men ty, któ re tak bar dzo wpły wa ją na bez -
pie czeń stwo stra ża ków, nie są wca le zwią za ne z fi nan so wa niem
służb, ale – jak wska zu ją wy ni ki an kie ty – sta no wią ele men tar ne błę -
dy w użyt ko wa niu sprzę tu i wią żą się z nie prze strze ga niem pod sta -
wo wych za sad bez pie czeń stwa i hi gie ny służ by.

 Edu ka cyj ny wpływ stra ża ków na mło dzież uży wa ją cą ognia
w spo sób pro wa dzą cy do po wsta nia po ża ru (The ef fect of fi re fi -
gh ter -de li ve red fi re sa fe ty edu ca tion on young pe ople who mi su -
se fi re), Ka ma rah Po oley, Fi re Sa fe ty Jo ur nal, 115, 2020 

Nie wła ści we uży wa nie ognia przez mło dzież pro wa dzą ce do po -
wsta nia po ża ru to wie lo aspek to we, zło żo ne i nie bez piecz ne zja wi -

PRZEGLĄD PRASY
ZAGRANICZNEJ

sko, trud ne do prze wi dze nia i wy kry cia. Zmniej sze nie ry zy ka je go
wy stą pie nia za le ży w du żym stop niu od pro gra mów pre wen cyj nych
pro wa dzo nych przez straż po żar ną lub we współ pra cy z nią. 

Jed nym z nich jest pro gram Youth Ju sti ce (Spra wie dli wość Mło -
dych) re ali zo wa ny w No wej Po łu dnio wej Wa lii (Au stra lia) przez Ju -
ve ni le Ju sti ce New So uth Wa les oraz Fi re and Re scue New So uth
Wa les w śro do wi sku mło dych lu dzi, któ rzy po peł nia li prze stęp stwa
o cha rak te rze po ża ro wym. Au to rzy oma wia ne go ar ty ku łu pró bu ją
do ko nać oce ny te go pro gra mu oraz okre ślić, czy pro wa dzo na przez
stra ża ków edu ka cja w za kre sie bez pie czeń stwa po ża ro we go zmniej -
sza ry zy ko nie wła ści we go ob cho dze nia się z ogniem. Prze pro wa -
dzo no ana li zę ilo ścio wą 10 lat dzia ła nia pro gra mu i wy stę po wa nia
re cy dy wy wśród uczest ni ków. 

Oka za ło się, że edu ka cja prze ciw po ża ro wa pro wa dzo na przez
stra ża ków w ra mach pro gra mu Youth Ju sti ce przy czy ni ła się do
ogól ne go zmniej sze nia po wta rzal no ści ne ga tyw nych za cho wań,
jed no cze śnie pod su wa jąc cen ne roz wią za nia od no szą ce się do od -
po wied niej i wła ści wie ukie run ko wa nej edu ka cji w za kre sie bez pie -
czeń stwa po ża ro we go. Bez wąt pie nia wy ni ki uzy ska ne w ba da niach
da ją na dzie ję na zmniej sze nie ska li nie wła ści we go ob cho dze nia się
z ogniem wśród mło dych lu dzi.

 Ga sze nie ka pią ce go pło mie nia fa lą aku stycz ną (Extin gu -
ishing the drip ping fla me by aco ustic wa ve), Ca iyi Xiong, Yan hui
Liu, Cang su Xu, Xi ny an Hu ang, Fi re Sa fe ty Jo ur nal

Ka pa nie to pią cych się pa liw sta łych jest sze ro ko ob ser wo wa nym
zja wi skiem w po ża rach róż ne go ro dza ju prze wo dów i ele wa cji.
Sprzy ja ono roz prze strze nia niu się ognia i zwięk sza za gro że nie po -
ża ro we. W ana li zo wa nej pu bli ka cji na ukow cy zba da li za sto so wa nie
fa li aku stycz nej do ga sze nia po ru sza ją ce go się, ka pią ce go pło mie -
nia. Ka pią cy pło mień o ma sie 6,2 mg i śred ni cy 2,6 mm uzy ska no
z pło ną cej ru ry po li ety le no wej, uwzględ nia jąc dwie wy so ko ści spad -
ku: 0,3 m i 0,7 m przy pręd ko ści ka pa nia oko ło 2 i 3 m/s. Zróż ni co -
wa no tak że źró dła dźwię ku i ci śnie nie aku stycz ne – od 80 do 114 dB
oraz czę sto tli wo ści – od 90 do 110 Hz. 

Uzy ska ne w ten spo sób wy ni ki po ka za ły, że sku tecz ność ga sze -
nia pło mie nia przez za sto so wa nie fa li aku stycz nej ma le je wraz ze
wzro stem pręd ko ści ka pa nia, za tem fa la aku stycz na jest sku tecz niej -
sza pod czas ga sze nia ka pią ce go pło mie nia na wcze snym eta pie. 
Kry te rium „zdmuch nię cia pło mie nia” (eks tynk cji) sfor mu ło wa no,
opie ra jąc się na licz bie Dam koh le ra, dzię ki cze mu moż li we by ło opi -
sa nie pod sta wo we go me cha ni zmu dzia ła nia fa li aku stycz nej. 

W szcze gó ło wych ba da niach opi sa nych na ła mach przed sta wio -
ne go ar ty ku łu za war to istot ne in for ma cje na te mat od dzia ły wa nia
aku stycz ne go na po ru sza ją cy się, ka pią cy pło mień, co sta no wi waż -
ny krok w kie run ku mi ni ma li zo wa nia zwią za ne go z nim za gro że nia
po ża ro we go.

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

w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi



/ 2020 WRZESIEŃ 53

WWW.POZ@RNICTWO

STRAŻ NA ZNACZKACH

Humanitarna danina

#WspólnieBezpieczni – to cykl rozmów ze
specjalistami o bezpieczeństwie, które
przygotowała Komenda Główna Policji.
Można ich słuchać na policyjnym profilu
strony podcastowej www.anchor.fm/policja.
Audycje są też dostępne na platformach
Spotify i iTunes – można je subskrybować.
Fragmenty rozmów są również
zamieszczane na policyjnym kanale
na YouTube, na którym są publikowane
w formacie video. 

W pierwszym odcinku zatytułowanym
„#WspólnieBezpieczni w cyberprzestrzeni” gościli Zuzanna Polak
z NASK oraz policjanci z Biura do Walki z Cyberprzestępczością
KGP. Eksperci opowiadali o tym, z jakimi cyberzagrożeniami
możemy się spotkać w wakacje i jak im zapobiegać. 

Do drugiej audycji zatytułowanej „#WspólnieBezpieczni bez
dopalaczy” zaproszeni zostali dr Tomasz Białas z Głównego
Inspektoratu Sanitarnego oraz toksykolog, lek. med. Eryk

Strażak jednoznacznie kojarzy się wszystkim
z silnym, dzielnym obrońcą ludzi i mienia
przed niszczącą siłą ognia. Jednak na miano
bohaterów zasługują również funkcjonariusze PSP,
których pracy na pierwszy rzut oka nie widać.
Za kulisami, wśród monitorów i telefonów dzień
i noc trwają na posterunku cisi ratownicy – ich głos
usłyszymy, jeśli zadzwonimy w potrzebie
na numer 998. Dyżurni stanowisk kierowania

muszą niejednokrotnie ratować ludzkie życie przez telefon, np. instruując, jak
udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu, podejmują też trudne decyzje,
jakie siły i środki skierować na miejsce zdarzenia. 

Podobną pracę wykonują operatorzy numeru 112 w centrach
powiadamiania ratunkowego. O ich codzienności i wyzwaniach, które niesie,
napisał swoją książkę Roman Klasa. Autor pracował przez 6 lat w CPR w Gdańsku,
więc zna blaski i cienie tego zawodu od podszewki. Opisuje najciekawsze
przypadki zgłoszeń, realia pracy „ludzi, którzy nie są zauważani, mimo że
każdego dnia biorą na siebie odpowiedzialność za ludzkie życie i zdrowie”.

Z pewnością lektura książki będzie interesująca, zarówno dla dyżurnych
stanowisk kierowania PSP, strażaków zajmujących się na co dzień innymi
zadaniami, jak i osób nieznających bliżej pracy w CPR czy PSP. Ukazanie się tego
reportażu to szansa na to, że społeczeństwo dostrzeże ofiarną i niezwykle trudną
pracę ludzi, którzy stoją na pierwszej linii, gdy przerażony świadek zdarzenia lub
sam poszkodowany dzwoni po pomoc.

AS

Roman Klasa, Operator 112. Relacja z centrum ratowania życia,
Wydawnictwo MOVA, Białystok 2020.

1 listopada 2004 r. poczta Republiki Słowenii
wydała serię 4 znaczków dopłaty, stosowanych
w czasie tzw. „Tygodnia Solidarności Czerwonego
Krzyża”. Obowiązkowo wykupione przez klientów
były doklejane do wszelkich przesyłek pocztowych
oraz biletów kolejowych i autobusowych. Zebrane
fundusze przeznaczone zostały na pomoc
materialną dla ofiar powodzi, katastrof, lawin,
pożarów i innych klęsk żywiołowych.

Maciej Sawoni

Podcasty o bezpieczeństwie 

Matuszkiewicz, którzy wyjaśnili m. in., czym są produkty
zawierające substancje psychoaktywne i czym może się zakończyć
ich zażycie. 

Zachęcamy do śledzenia kanału i słuchania ciekawych rozmów
z policyjnymi specjalistami.

AK

 WARTO
PRZECZYTAĆ

Zakulisowi bohaterowie
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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. Rzemieślnik wyrabiający skórzane uzdy, uprzęże i siodła 
2. Wielki pożar 
3. Punkt obserwacyjny straży ogniowej 
4. Strażak w rocie podający prąd wody 
5. Ubezpieczeniowe lub dawniej związek 
6. Ciąg kominowy, a potocznie przeciąg 
7. Strop z desek na drewnianych belkach 
8. Zabezpiecza ubezpieczyciela przed stratą 
9. Alfred Grohman załatwił tę funkcję łódzkim strażakom 
10. Dawniej bosak 
11. Dawniej rozdzielacz 
12. Znany lwowski strażak-patriota, spokrewniony z poetą 
13. Strażak z toporkiem rąbiący dachy, futryny, ramy okienne itp. 
14. W komplecie ze skrzynią wodną 
15. Konstrukcja w lesie służąca wykrywaniu symptomów pożaru 
16. Sierżant w policji, pierwszy w rocie w straży 
17. Związek, protoplasta zawodowej straży pożarnej 
18. Złożony 25 stycznia 1918 r. w sprawie pożarnictwa krajowego 
19. Stanowisko obronne lub kryptonim okólnikowy 

Pionowo
1. Związek przekształcony w Wielkopolski Związek Straży Pożarnych 
2. Ogień, ziemia, powietrze, woda 
3. Przestarzałe wężowa linia główna 
4. Skórzana lub parciana uzda bez wędzidła 
5. Zastąpiony przez auto 
6. „Alarm” pożarоwy na nocnym niebie 
7. Łup pożaru, wydać kogoś lub coś na...
8. Wybitny pożarnik, patron CNBOP-PIB
9. Źródło ognia
10. Dawniej punkt lub temperatura zapłonu
11. Na głowie przedwojennego strażaka, zesztywniała w II RP
12. ... ogniowy – zbiór przepisów ppoż. 
13. Brat strażaka w dymie i ogniu
14. Pomieszczenie bez okna, rzadziej pokój 
15. Okrzyk trwogi lub na złodzieju czapka... 
16. Stawia go pocztowiec, górnik lub strażak 
17. Lejce to kierownica, drążek kierowniczy to... 
18. ... wodny, tworzony przez gaszących pożar wiadrami
19. Ćwiсzеniа formacji strаżaсkich
20. Na dachu strażnicy lub przy kranie
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projekt: Marta Kacprzycka
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