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W
tym roku przypada rocznica dwóch wa˝nych dla naszego
Êrodowiska wydarzeƒ. Pierwsza to 25-lecie funkcjonowania

Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej. Druga – 105 lat obecnoÊci „Przeglàdu
Po˝arniczego” na rynku wydawniczym. Oba jubileusze z pewnoÊcià
znajdà wyraz w naszych publikacjach. Przypomnimy Paƒstwu
decydujàce dla PSP i PP chwile, bo historia wiele mówi
o współczesnoÊci, a na pewno pomaga jà zrozumieç. 

P
rzed nami zmiany w słu˝bie i wyzwania z nimi zwiàzane.
2017 to pierwszy rok wdra˝ania tzw. ustawy modernizacyjnej,

wprowadzania nowego programu szkolenia w zawodzie stra˝ak
(pisaliÊmy o nim w poprzednim numerze) i zasad doskonalenia
zawodowego (mowa o nich w tym wydaniu). Trwajà prace
nad nowelizacjà stra˝ackich ustaw, szykujà si´ przeobra˝enia
w organizacji ratownictwa. B´dziemy na bie˝àco informowali o tych
strategicznych decyzjach. Kontynuujemy wprowadzone dwa miesiàce
temu nowe działy. Pierwszy to „Temat miesiàca”, w którym poruszamy
oryginalne i mniej znane zagadnienia. PisaliÊmy o Êwinoujskim
gazoporcie, a tak˝e o rozwiàzaniach bezpieczeƒstwa w nowoczesnych
pociàgach, takich jak Dart. W tym numerze na łamach PP goÊci
problematyka zagro˝eƒ zwiàzanych z energetykà jàdrowà. To
zagadnienie, do którego pewnie powrócimy jeszcze nie raz, zanim
powstanie w Polsce pierwsza elektrownia. Mamy nadziej´, ˝e
z zainteresowaniem spotka si´ te˝ dział „Sprawy socjalne”. Ułatwi on
stra˝akom poruszanie si´ po gàszczu przepisów i orientacj´
w przysługujàcych im uprawnieniach. B´dziemy rozwijali cieszàcy si´
uznaniem „Warsztat ratownika” – kompendium rozwiàzaƒ ratowniczych.
Nie zabraknie równie˝ informacji o ciekawych lokalnych inicjatywach,
których wiele w komendach wojewódzkich i powiatowych PSP (w tym
numerze o akcji zbierania pluszaków dla dzieci poszkodowanych
w wypadkach). 

Z
a zmianami w treÊci i tematyce podà˝ajà modyfikacje w szacie
graficznej czasopisma. Proponujemy przejrzystszy skład, nowe

liternictwo, nieco inny układ tematyki i treÊci. Mamy nadziej´, ˝e te
zmiany znajdà Paƒstwa uznanie. Siłà naszego miesi´cznika jest to, ˝e
współtworzà go stra˝acy. Łamy sà otwarte dla wszystkich, którzy chcà
si´ podzieliç wiedzà, doÊwiadczeniem, efektami pracy. Taka jest istota
PP – to czasopismo Êrodowiskowe, forum wymiany wiedzy
i doÊwiadczeƒ. Jakie b´dzie, zale˝y te˝ od Paƒstwa. 
Zapraszamy do współpracy i ˝yczymy ciekawej lektury!

lat

3 pp stopka red_Layout 1  23.01.2017  11:27  Strona 3



No wo cze sne, jesz cze sku tecz niej sze i do -
brze wy po sa żo ne służ by – to cel, któ ry

ma zo stać osią gnię ty dzię ki Pro gra mo wi Mo -
der ni za cji Służb Mun du ro wych. Prze wi du je on
prze ka za nie na ten cel nie mal 9,2 mld zł 
w la tach 2017-2020. 
W pro gra mie prze wi dzia ne są trzy pod sta wo we
ob sza ry dzia łań, po le ga ją ce na bu do wie no -
wych obiek tów oraz prze bu do wie i mo der ni za -
cji sta rych, wy mia nie sprzę tu i wy po sa że nia,
a tak że wzroście wy na gro dzeń funk cjo na riu szy
i pra cow ni ków. Pierw sze pod wyż ki ma ją na stą -
pić już w 2017 r., a do 2019 r. wy nio są
one 609 zł dla funk cjo na riu szy i 597 zł dla pra -
cow ni ków. Za re ali za cję pro gra mu od po wia da ją
sze fo wie służb pod le głych MSWiA.

red.

Pierwsza – zawarta z Centrum Unijnych Projektów Transportowych – to „Usprawnienie
systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I”. Jej uroczyste podpisanie

nastąpiło 20 grudnia. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ), oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce.
Jego realizację zaplanowano na lata 2016-2019, a wartość oszacowana jest na ponad 202 mln zł.
Umożliwi m.in. doposażenie jednostek służb ratowniczych (ratownictwo techniczne) w pojazdy
lub specjalistyczny sprzęt techniczny (np. samochody ratownictwa technicznego, samochody
specjalne z żurawiem, samochody ratownicze do działań na szlakach kolejowych, trenażer
do prowadzenia akcji ratowniczych podczas katastrof kolejowych). Poprawi to bezpieczeństwo
w transporcie kolejowym na terenie Polski, ze względu na usprawnienie likwidacji skutków
zagrożeń dla życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego. 
KG PSP jest beneficjentem projektu. KW PSP oraz Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu są zaś
podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, prowadzą
postępowania przetargowe, występują o środki, dokonują płatności oraz odbierają zakupiony
sprzęt.

Druga umowa, zawarta z NFOŚiGW, dotyczy
dofinansowania projektu „Zwiększenie
skuteczności prowadzenia długotrwałych
akcji ratowniczych” i została podpisana 28
grudnia 2016 r. Projekt realizowany jest
w ramach Programu Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ), oś
priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu. Jego realizację
przewidziano na lata 2016-2019, a wartość
oszacowano na ponad 141 mln zł. W jego
ramach przewidziane są zakupy sprzętu
potrzebnego do prowadzenia długotrwałych
akcji ratowniczych (m.in. pojazdów
do ratownictwa wysokościowego z drabiną
i podnośnikiem, pomp do substancji
chemicznych, agregatów prądotwórczych),
wyposażenia wykorzystywanego podczas
szkoleń, w tym symulatorów i trenażerów
odzwierciedlających środowisko pracy
ratowników, a także wyposażenia szkół
i ośrodków w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
Beneficjentem projektu jest KG PSP, zaś
podmiotami upoważnionymi do ponoszenia
wydatków kwalifikowanych będą KW PSP.
Do ich obowiązków będzie należało
prowadzenie postępowań przetargowych,
występowanie o środki, dokonywanie
płatności oraz odbiór zakupionego sprzętu. 
Pierwsza część dostaw zaplanowana jest
na 2017 r., druga – zdecydowanie
większa – na rok 2018. 

Marcin Słupek
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Modernizacja słu˝b

Fun du sze unij ne dla stra˝y
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Paƒ stwo wa Stra˝ Po ̋ ar na sta ła si´ pod ko niec grud nia 2016 r. 
stro nà dwóch umów, któ re po zwo là roz wi nàç pol ski sys tem ra tow ni czy. 

Mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji Ma riusz Błasz czak z dniem 17 grud nia 2016 r. po -
wo łał mł. bryg. Jac ka Klesz czew skie go na sta no wi sko ślą skie go ko men dan ta wo je wódz kie go

Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Od 17 li sto pa da peł nił on obo wiąz ki ślą skie go ko men dan ta wo je wódz -
kie go PSP.
Mł. bryg. Ja cek Klesz czew ski jest ab sol wen tem Cen tral nej Szko ły PSP w Czę sto cho wie. Służ bę roz po -
czął w 1999 r. w JRG 1 KM PSP w Czę sto cho wie. Od 1 stycz nia 2000 r. kon ty nu ował ją w CS PSP, 
roz po czy na jąc od sta no wi ska do wód cy za stę pu. Na stęp nie był m.in. do wód cą sek cji oraz do wód cą
kom pa nii szkol nej, a w czerw cu 2016 r. ob jął sta no wi sko za stęp cy ko men dan ta szko ły.

W 2010 r. mł. bryg. Ja cek Klesz czew ski brał czyn ny udział w ak cjach ra -
tow ni czych: po ka ta stro fie ko le jo wej pod Szcze ko ci na mi (3 mar -
ca 2012 r.) oraz po za wa le niu się ka mie ni cy w Ka to wi cach przy
ul. Cho pi na (23 paź dzier ni ka 2014 r.). Za ofiar ność, od wa gę i go to wość
nie sie nia po mo cy zo stał wy róż nio ny przez wo je wo dę ślą skie go i ko -
men dan ta głów ne go PSP. Od zna czo ny brą zo wym me da lem „Za Za słu -
gi dla Po żar nic twa” (1998), brą zo wą od zna ką „Za słu żo ny dla Ochro ny
Prze ciw po ża ro wej” (2010) oraz brą zo wym me da lem „Za Dłu go let nią
Służ bę” (2016).

Âlà scy stra ̋ a cy ma jà no we go sze fa
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Oka za ło się, że w ar chi wach KG PSP nie za -
cho wa ły się do ku men ty po twier dza ją ce

pra wa do dys po no wa nia zna kiem. Nie zo stał on
też za strze żo ny, by wał więc wy ko rzy sty wa ny
w ce lach ko mer cyj nych przez in ne pod mio ty.
Sy tu acja wy ma ga ła uprząd ko wa nia, aby
w przy szło ści unik nąć rosz czeń ma jąt ko wych
au to ra lub je go spad ko bier ców. Jed nym z po -
my słów na roz wią za nie pro ble mu by ło ogło sze -
nie kon kur su na no we lo go PSP. Jed no cze śnie
trwa ły po szu ki wa nia au to ra obec ne go zna ku. 
W ra mach kon kur su do Ko men dy Głów nej PSP
wpły nę ło 165 pro po zy cji pro jek tów no we go 
lo go. Na wstę pie ko mi sja kon kur so wa od rzu ci -
ła 84 pra ce, któ re nie speł nia ły wszyst kich wa -
run ków okre ślo nych w re gu la mi nie kon kur su.
Po zo sta łe 81 pro jek tów człon ko wie ko mi sji oce -
nia li pod ką tem stopnia speł nie nia za ło żeń re -
gu la mi nu. Pod uwa gę bra ne by ły ta kie aspek ty
lo go, jak czy tel ność ko mu ni ka tu, wa lo ry es te -
tycz ne, wa lo ry kom po zy cyj ne oraz moż li wo ści
tech no lo gicz ne eks plo ato wa nia pro jek tu w róż -
nych ob sza rach. Ża den z oce nia nych 81 pro jek -
tów gra ficz nych nie speł nił łącz nie wszyst kich

wy mie nio nych kry te riów okre ślo nych w re gu la -
mi nie kon kur su. Ko mi sja kon kur so wa jed no gło -
śnie od stą pi ła więc od wy bo ru pro jek tu
spo śród na de sła nych i do pusz czo nych do oce -
ny prac.
Pod ko niec ubie głe go ro ku uda ło się od szu kać
au to ra zna ku Zbi gnie wa Sta si ka, któ ry prze by -
wał przez wie le lat za gra ni cą, i na wią zać z nim
kon takt. Zbi gniew Sta sik zde cy do wał się prze -
ka zać nie od płat nie au tor skie pra wa ma jąt ko we
do lo go. W związ ku z po wyż szym ko men dant
głów ny PSP nad bryg. Le szek Su ski podjął
decyzję o po zo sta wie niu do tych cza so we go
zna ku for ma cji. 
16 stycz nia nad bryg. Le szek Su ski spo tkał się ze
Zbi gnie wem Sta si kiem i ser decz nie po dzię ko -
wał ar ty ście za ogrom ną życz li wość oraz bez in -
te re sow ne prze ka za nie praw au tor skich. By ła to
też oka zja do po zna nia ku lis two rze nia zna ku
i bo ga tej twór czo ści ar ty sty.
Zbi gniew Sta sik ukoń czył stu dia na Wy dzia le
Wzor nic twa Prze my sło we go Aka de mii Sztuk
Pięk nych w War sza wie. Jest au to rem pro jek tów
użyt ko wych, zna ków wie lu firm i in sty tu cji

(m.in. Wy twór ni Pa pie rów War to ścio wych,
Ame ri can Cen ter w War sza wie), lau re atem kon -
kur sów gra ficz nych. Naj więk szy do ro bek gra -
ficz ny ar ty sty sta no wią pro jek ty znacz ków
(wie le z nich o te ma ty ce po żar ni czej), kart
i stem pli pocz to wych. Dzie sięć lat swo je go ży -
cia Zbi gniew Sta sik spę dził w No wym Jor ku,
tam za pro jek to wał m.in. no we lo go fir my ku -
rier skiej FedEx. Je go in ną wiel ką pa sją jest
fo to gra fia. red.
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Zbi gnie w Sta si k: 
Uwgl´dniłem oczekiwania stra˝aków

Jak to się sta ło, że zo stał pan za pro szo ny do two rze nia lo go
PSP?

Za czę ło się od fi la te li sty ki. Przy jed no st ce ra tow ni czo -ga śni czej
przy ul. Chłod nej w War sza wie mie ścił się klub dla mi ło śni ków
znacz ków. Po zna wa łem tam lu dzi z róż nych śro do wisk, rów nież
stra ża ków. I tam wła śnie za czę li śmy roz ma wiać o po trze bie stwo -
rze nia zna ku, a ra czej go dła dla stra ży po żar nej. Po ka zy wa no mi
róż ne wy daw nic twa, do ku men ty, w któ rych wid nia ła wcze śniej sza,
hi sto rycz na sym bo li ka stra ży. Wie le na ten te mat dys ku to wa li śmy.
Te roz mo wy i do ku men ty sta ły się punk tem wyj ścia do two rze nia
zna ku w obec nej wer sji. 

Co pan wie dział wte dy o dzia łal no ści stra ży po żar nej?
Nie wie le. Z dzie ciń stwa pa mię tam re mi zy stra żac kie i stra ża ków

ochot ni ków z ro dzin nych stron – oko lic Ka zi mie rzy Wiel kiej, Bu ska -
-Zdro ju. Za czą łem po zna wać straż przy two rze niu jej zna ku. 

Lo go PSP róż ni się od pa na prac – pro stych w for mie i ko lo -
ry sty ce. Jest bar dzo roz bu do wa ne, wie lo ele men to we.

Przy pra cy nad zna kiem mu sia łem uwzględ niać ocze ki wa nia
stra ża ków. Pro szo no mnie, aby za wie rał kon kret ne ele men ty, sym -
bo le, któ re od da wa ły by wie lość za dań, za an ga żo wa nie, po świę ce -
nie stra ża ków. Stąd wie niec lau ro wy – sym bol na gro dy dla
zwy cięz ców, liść dę bo wy – ja ko hart du cha i zde cy do wa nie, wresz -
cie to por ki, pło mień, hełm, czy li atry bu ty za wo du. Mo im zda niem,
mi mo wie lo ści ele men tów, nie ma prze sa dy – lo go speł nia kry te ria

mi ni mum for my i mak si mum tre ści. A trze ba jesz cze pa mię tać, że
od gry wa ono dwie ro le – zna ku i go dła jed no cze śnie. Tym trud niej
by ło je za pro jek to wać. Straż po żar na ma wie le obo wiąz ków, pra ca
w niej wią że się z nie bez pie czeń stwem, ogrom ną od po wie dzial no -
ścią. Dla te go my ślę, że ta for ma pra cy za słu gu je na bo gac two zna -
ku. Go dło bar dzo do brze pre zen tu je się w wy szy wa nej for mie
na mun du rach.

Co by ło naj trud niej sze przy pra cy nad pro jek to wa niem zna -
ku?

Upo rząd ko wa nie sym bo li ki, unik nię cie in fan tyl no ści po mi mo
ty lu ele men tów. Dziś, pa trząc na znak z per spek ty wy póź niej sze go
mo je go do świad cze nia w pro jek to wa niu, za sta na wiam się, czy pło -
mień nie jest zbyt dłu gi, być mo że nie po win no być tak, że każ dy
ele ment w zna ku jest rów nie istotny. Jed nak kie dy go pro jek to wa -
łem, wszyst ko by ło waż ne – i pło mień, i to por ki, i hełm. Po nad to
pro jek to wa łem pod kon kret ne ocze ki wa nia, su ge stie. Mi mo upły -
wu lat znak się bro ni, cze go do wo dem jest brak za do wa la ją ce go
pro jek tu w ogło szo nym przez straż kon kur sie. 

Zmia na zna ku fir my czy in sty tu cji za zwy czaj wy wo łu je wie -
le emo cji – ma zwo len ni ków i prze ciw ni ków...

Świat się zmie nia. Naj więk sze fir my, dzia ła ją ce na ryn ku wie le
lat, ma ją ce ogrom ne tra dy cje zmie nia ją swo je zna ki, do sto so wu ją
je do współ cze sno ści. To nor mal na prak ty ka. Moż na mo dy fi ko wać
obec ny znak, uwspół cze śnić go, wzo rem in nych firm czy in sty tu cji.
My ślę, że jest on do brym punk tem wyj ścia.

roz ma wia ła An na Łaƒ duch

Pra wo do lo go PSP
Zbli ̋ a jà ca si´ rocz ni ca 25-le cia funk cjo no wa nia PSP sta ła si´ oka zjà do po -
zna nia hi sto rii lo go for ma cji. 
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Ka me ra, ak cja!

Ucznio wie gim na zjów i szkół po nad gim na zjal nych zmie rzy li się z wy zwa niem
na krę ce nia spo tu pro mu ją ce go pro fi lak ty kę za truć tlen kiem wę gla oraz bez -

pie czeń stwo  po ża ro we. Wszyst ko za spra wą zor ga ni zo wa ne go przez MSWiA kon -
kur su „Czad i ogień. Obudź czuj ność”, ogło szo ne go w paź dzier ni ku ze szłe go ro ku.
Do mi ni ster stwa spły nę ło 241 prac kon kur so wych, spo śród któ rych zo sta ło 
wy bra nych 17 naj lep szych. Na gro dy i wy róż nie nia wrę czo no na uro czy stej ga li
4 stycz nia. Otrzy ma li je ci au to rzy, któ rzy prze strze gli od bior ców w swo ich fil mach
za rów no przed cza dem, jak i przed ogniem. Zwy cię ży li gim na zja li ści 
z Ze spo łu Szkół im. Ja na Paw ła II w Sław ko wie. 

red.

Pro fi lak ty ka po ̋ a ro wa

IV se mi na rium „Roz wią zy wa nie trud nych pro ble mów ochro ny prze ciw po ża -
ro wej – aspek ty in ży nier skie i for mal ne” od by ło się 8 grud nia ub. ro ku

w Szko le Głów nej Służ by Po żar ni czej. W przy stęp nej for mie przed sta wio no
na nim spe cja li stycz ne za gad nie nia z za kre su pro fi lak ty ki po ża ro wej. Sku pio no
się na tych, któ re spra wia ją naj wię cej pro ble mów rze czo znaw com ds. za bez pie -
czeń prze ciw po ża ro wych, przed sta wi cie lom or ga nów PSP oraz pro jek tan tom.
Pre le gen ci (m. in. z KG PSP, CNBOP-PIB i ITB) omó wi li zna cze nie i wpływ zmian
w usta wie o ochro nie prze ciw po ża ro wej na kształ to wa nie bez pie czeń stwa po ża -

ro we go w obiek tach bu dow la nych (E. Zię ba czew ski), pro ble my prak tycz ne
w pro jek to wa niu za bez pie czeń prze ciw po ża ro wych in sta la cji użyt ko wych w bu -
dyn kach (R. Szczyp ta i E. Zię ba czew ski), a tak że prak tycz ne aspek ty sto so wa nia
wy ro bów bu dow la nych słu żą cych za pew nie niu bez pie czeń stwa w obiek tach bu -
dow la nych (T. Kieł ba sa, J. Zbo ina, P. Su lik). Zna cze nie da nych wej ścio wych i wyj -
ścio wych przy ana li zach nu me rycz nych CFD roz wo ju po ża ru i pro ble my
zwią za ne z ich we ry fi ka cją by ły przed mio tem wy stą pień ko lej nych pre le gen tów
(G. Sztar ba ła, R. Szczyp ta, W. Wę grzyń ski). Od nie sio no się rów nież do no wych wy -
ma gań do ty czą cych prze ciw po ża ro wych zbior ni ków wod nych (D. Dzi wul ski). 
Za in te re so wa nie wzbu dzi ły re fe ra ty do ty czą ce pro ble ma ty ki za pew nie nia bez -
pie czeń stwa eki pom ra tow ni czym pod czas po ża rów in sta la cji fo to wol ta icz nych
(T. Jo pek) oraz do brych prak tyk w za kre sie wnio sków o od stęp stwa od prze pi sów
tech nicz no -bu dow la nych do ty czą cych bez pie czeń stwa po ża ro we go (J. Pie choc -
ki). Me ry to rycz ną część se mi na rium za koń czy ła burz li wa, cie ka wa i kon struk tyw -
na dys ku sja, w trak cie któ rej uczest ni cy mo gli od nieść się do tre ści
po szcze gól nych wy stą pień. Przed się wzię cie to jest jed nym z waż nych ele men -
tów roz wo ju i upo wszech nia nia spe cja li stycz nej wie dzy z za kre su ochro ny prze -
ciw po ża ro wej. EZ.

Âwi´ to krzy ski Ognik

Pierw sza w woj. świę to krzy skim sa la edu ka cyj na„Ognik” po wsta -
ła w sie dzi bie KP PSP w Bu sku -Zdro ju. Pierw szą lek cję o bez pie -

czeń stwie zor ga ni zo wa no w sa li mul ti me dial nej, do dat ko wą
atrak cją by ły przy go to wa ne dla jej uczest ni ków ma łe stra żac kie
mun du ry i heł my. Kom pleks ten, o po wierzch ni 100 m2, znaj du je się
na pod da szu bu dyn ku ko men dy. Ścież ka edu ka cyj na pro wa dzi
przez po miesz cze nia przy po mi na ją ce ty po we miesz ka nie: kuch nię,
po kój dzien ny, ła zien kę i ko tłow nię. Dzie ci zo ba czy ły, z ja ki mi za gro -
że nia mi mo gą się spo tkać w do mu lub miesz ka niu, jak roz prze strze -
nia się dym w wa run kach po ża ru, jak dzia ła ją czuj ki dy mu oraz
tlen ku wę gla, a tak że spraw dzi ły, w ja ki spo sób na grze wa ją się drzwi
do po miesz cze nia, w któ rym po wstał po żar. Za pre zen to wa no 
też  pra wi dło wą ewa ku ację z miej sca ob ję te go du żym za dy mie -
niem. Po lek cji do sa li wje chał wiel ki tort. 

Ce re mo nia otwar cia sa li mia ła miej sce na po cząt ku grud nia
ubiegłego roku ro ku. Uczest ni czy li w niej m. in.: po seł na Sejm Rze -
czy po spo li tej Pol skiej Mi chał Cie ślak, wi ce wo je wo da świę to krzy ski
An drzej Bęt kow ski, za stęp ca ko men dan ta głów ne go PSP nad bryg.
Gu staw Mi ko łaj czyk, świę to krzy ski ko men dant wo je wódz ki PSP st.
bryg. Adam Czaj ka wraz ze swo im za stęp cą st. bryg. Ro ber tem Sa -
ba tem, Ka ta rzy na No wac ka – re pre zen tu ją ca świę to krzy skie go ku -
ra to ra oświa ty, wła dze sa mo rzą do we oraz ucznio wie kla sy 3c ze
Szko ły Pod sta wo wej nr 3 w Bu sku -Zdro ju.
Ce lem pro gra mu „Bez piecz na+”, w ra mach któ re go po wstał „Ognik”,
jest two rze nie wa run ków do pro wa dze nia prak tycz nych za jęć edu -
ka cyj nych z za kre su bez pie czeń stwa po ża ro we go dla dzie ci
z przed szko li i szkół pod sta wo wych. 

Ro bert Buj ny, Mo ni ka Ba ran -Ânioch
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Pro gram współ pra cy Ko men dy Po wia to wej PSP w Ple sze wie z lo kal ny mi przed szko la mi i szko ła mi
zo stał przy go to wa ny z my ślą o na uczy cie lach w przed szko lach i kla sach 1-3. Je go ini cja to ra mi są

dr An na Sie rec ka – dy rek tor Ze spo łu Szkół Pu blicz nych w Le nar to wi cach, ko men dant po wia to wy PSP
w Ple sze wie st. bryg. Ja cek Ja rus oraz st. sekc. Ma riusz Gla pa i str. An na Cie ślak. 
Ma on za po cząt ko wać szer szą współ pra cę mię dzy PSP i ple szew ski mi szko ła mi, do star cza jąc go to we
spo so by na uki po przez za ba wę. Tre ści zo sta ły uło żo ne zgod nie z za sa da mi stop nio wa nia trud no ści
oraz in dy wi du ali za cji pra cy z uczniem. Przed szko la ki i ucznio wie klas 1-3 od kry wa ją świat po przez
dzia ła nie, ob ser wa cję, po szu ki wa nie i ana li zo wa nie, do cho dze nie do roz wią za nia pro ble mu sa mo -

dziel nie lub z nie wiel ką po -
mo cą na uczy cie la.
Przed się wzię cie umoż li wi -
ło na wią za nie współ pra cy
tak że mię dzy sa my mi na -
uczy cie la mi z róż nych pla -
có wek. Po ma ga w tym
rów nież uru cho mio ny
blog, na któ rym mo gą wy -
mie niać się po my sła mi
i pro po zy cja mi na cie ka we
za ję cia, a tak że pre zen tu ją
swo je dzia ła nia. 

Pro gram „Ple szew ska straż po żar na w szko łach po wia tu ple szew skie go” ma za gwa ran to wać, by za po -
zna wa nie uczniów z tak waż ny mi te ma ta mi nie ogra ni cza ło się tyl ko do jed no dnio wej wy ciecz ki
do stra ży po żar nej lub jed no dnio wych od wie dzin stra ża ka na lek cji. W pro gra mie uczest ni czy 13 pla -
có wek, 69 na uczy cie li oraz po nad 1400 uczniów. Każ de go mie sią ca na uczy cie le za po śred nic twem
szkol nych i przed szkol nych ko or dy na to rów prze sy ła ją spra woz da nia z prze pro wa dzo nych za jęć,
a ma te ria ły edu ka cyj ne wy pra co wa ne przez nich pod czas tych lek cji za miesz cza ją na stro nie stra ży
po żar nej www.ple szew.psp.wlkp.pl, tak by mo gli z nich sko rzy stać na uczy cie le w ca łym kra ju.

An na Ma ria Sie rec ka

XXII Mi strzo stwa Pol ski Stra ża ków
w Ha lo wej Pił ce Noż nej, ro ze gra -

ne w Bu sku -Zdro ju, prze szły już do hi sto rii.
Wzię ły w nich udział re pre zen ta cje Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej z 15 wo je wództw oraz trzech
szkół po żar ni czych (SA PSP w Po zna niu, CS PSP
w Czę sto cho wie i SGSP w War sza wie). W roz -
gryw kach pół fi na ło wych spo tka ły się dru ży ny
wo je wództw: ma ło pol skie go, ma zo wiec kie go,

lu bu skie go i dol no ślą skie go. W wal ce o trze cie
miej sce dru ży na z Ma ło pol ski po ko na ła za wod -
ni ków wo je wódz twa lu bu skie go. Mecz fi na ło -
wy w cza sie pod sta wo wym za koń czył się
re mi sem 1 : 1. Rzu ta mi kar ny mi 6 : 5 dru ży -
na woj. ma zo wiec kie go zwy cię ży ła z dru ży ną
z Dol ne go Ślą ska. W ce re mo nii za koń cze nia mi -
strzostw wzię li udział m.in.: po seł na Sejm RP
Mi chał Cie ślak, wi ce wo je wo da świę to krzy ski

An drzej Bęt kow ski, za stęp ca 
ko men dan ta głów ne go PSP 
nad bryg. Gu staw Mi ko łaj czyk,
świę to krzy ski ko men dant wo je -
wódz ki PSP st. bryg. Adam Czaj ka
wraz ze swo im za stęp cą st. bryg.
Ro ber tem Sa ba tem oraz przed -
sta wi cie le władz sa mo rzą do -
wych. 

Ro bert Buj ny, 
KP PSP w Bu sku -Zdro ju

Swim Te am
SGSP 

Już po raz sie dem na sty mi ło śni cy pły wa -
nia no szą cy na co dzień mun du ry spo -

tka li się na Mi strzo stwach Pol ski Służb
Mun du ro wych Szczyt no 2016. Mł. bryg. Piotr
Waw rzyn kie wicz, na zy wa ny z sym pa tii przez
pod cho rą żych SGSP Tre ne ros Wro na, 
od 35 lat swój dzień za czy na od pły wa nia.
Zbli ża się 5.55, a więc zbiór ka, roz grzew ka
i ca ły Swim Te am SGSP wska ku je do ba se nu.
Tre ning jest cięż ki i bar dzo zróż ni co wa ny.
Do dat ko we ćwi cze nia si ło we i obo wiąz ko we
roz cią ga nie do da ją mo cy. A wszyst ko to dla
utrzy ma nia do sko na łej kon dy cji fi zycz nej
w służ bie PSP, do bre go zdro wia oraz moż li -
wo ści spraw dza nia się na za wo dach. Z ostat -
nich pły wac kich zma gań stu den ci i ka dra
SGSP przy wieź li łącz nie 36 me da li, w tym
więk szość zło tych, co po zwo li ło zdo być ty tuł
naj lep szej dru ży ny na mi strzo stwach. 
Ale na tym nie ko niec… Swim Te am SGSP re -

pre zen to wał Pol skę w pre sti żo wych za wo -
dach Eu ro pe an Po li ce and Fi re
Ga mes – Hu elva 2016, któ re od by ły się
w Hisz pa nii. Wal ka by ła bar dzo cięż ka, gdyż
na słup kach star to wych sta nę li rów nież za -
wod ni cy ze świa to wych ran kin gów pły wac -
kich. Pły wa kom z SGSP uda ło się
przy wieźć 27 me da li. 
Re pre zen ta cja Szko ły po tych suk ce sach
z ca łą pew no ścią nie osią dzie na lau rach,
lecz co dzien nym tre nin giem bę dzie przy go -
to wy wa ła się do ko lej nych star tów. Naj bliż -
sze pla ny to udział w za wo dach World Po li ce
and Fi re Ga mes (WPFG), któ re od bę dą się
w Los An ge les. Od stycz nia za czy na my szu -
kać spon so rów, dzię ki któ rym bę dzie mo gła
w nich uczest ni czyć więk sza licz ba za wod ni -
ków SGSP. 

Agniesz ka De ber na
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Ju do ka z me da lem

W ostatnich zawodach IV Mistrzostw Polski Policji
w Judo, które odbyły się w Centrum Szkolenia Policji

w Legionowie, strażaków reprezentował m.in. sekc. pchor.
Bartłomiej Jurek z Kompanii III (K-14) SGSP. Wywalczył
brązowy medal w kategorii do 73 kg. – Intensywnie trenuję
od 5 lat i brałem udział w zawodach różnej rangi. Ale szczerze
mówiąc, łatwo nie było… – jak sam stwierdza. Do walki
stanęło 64 zawodników i zawodniczek. Większość judoków,
którzy przyjechali na mistrzostwa z całej Polski, miała czarne
pasy. Siódme poty wylewali na matach przez cały dzień

przedstawiciele Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej,
Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego i Straży Pożarnej. W klasyfikacji drużynowej
PSP zajęła zaszczytne II miejsce.

Agniesz ka De ber na 

W hali sportowej Komendy Miejskiej PSP w Chorzowie rozegrano
XXII Międzynarodowy Turniej we Wspinaniu przy Użyciu Drabiny

Hakowej o Puchar Prezydenta Miasta Chorzowa.

Do zawodów zakwalifikowało się 91 strażaków z komend PSP 
z 14 województw oraz z CS PSP w Częstochowie. W turnieju wzięli udział
także zawodnicy z Ukrainy. Tytuł mistrza zdobył po zaciętej walce Tobiasz
Klama z woj. śląskiego, z czasem 14,54 s. Drugie miejsce (14,66 s) zajął
Bartłomiej Siepietowski z woj. małopolskiego, a trzecie – Mirosław Cyrson
(woj. pomorskie), z wynikiem 14,71 s. Najlepszym zawodnikom puchary
wręczył wiceprezydent Chorzowa Marcin Michalik, a nagrody rzeczowe
i dyplomy – śląski komendant wojewódzki PSP mł. bryg. Jacek
Kleszczewski.
Turniej we Wspinaniu przy Użyciu Drabiny Hakowej zaliczany jest także
do klasyfikacji krajowej o Puchar Komendanta Głównego PSP.
Po zawodach podsumowano wyniki osiągnięte przez zawodników
w sporcie pożarniczym w roku 2016 r. W klasyfikacji generalnej znalazło
się 40 najlepszych sportowców. Wyróżniającym się zawodnikom puchary,
dyplomy i nagrody wręczyli mł. bryg. Jacek Kleszczewski i bryg. Piotr
Kalinowski z Biura Szkolenia Komendy Głównej PSP.

KW PSP w Katowicach

Czwartą w województwie dolnośląskim ścieżkę edukacyjną „Ognik” otwarto
w styczniu w JRG PSP nr 3 w Chojnowie. Po zo sta łe z po wo dze niem dzia ła ją już

w Wał brzy chu, Le gni cy i Zgo rzel cu. Ten ostat ni jest naj star szy – dzia ła od grud nia 2015 r.
i do tej po ry z tej for my edu ka cji sko rzy sta ło bli sko 2 tys. osób, głów nie dzie ci i mło dzie -
ży, tak że z za gra ni cy – Nie miec, Tur cji i Por tu ga lii.
No we dol no ślą skie „Ogni ki” zo sta ły bar dzo do brze przy go to wa ne przy sto sun ko wo ni -
skich na kła dach. W Choj no wie na po trze by ścież ki edu ka cyj nej prze zna czo no dwa po -
miesz cze nia, któ re peł nią po dwój ną funk cję. Na przy kład świe tli ca jest
wy ko rzy sty wa na do szko le nia za wo do we go stra ża ków, a jed no cze śnie słu ży ja ko miej sce
pre zen ta cji au dio wi zu al nych dla dzie ci i mło dzie ży. W dru giej sa li edu ka cyj nej urzą dzo no

atra pę kuch ni. 
Po miesz cze nie po zwa -
la na uwol nie nie dy mu,
dzię ki te mu moż -
na pro wa dzić m.in.
szko le nie z wy ko rzy sta -
niem czu jek dy mu.
Ścież ka jest wy po sa żo -
na tak że w czte ry fan -
to my do szko le nia
z za kre su udzie la nia
pierw szej po mo cy,
a pod czas za jęć stra ża -
cy za po zna ją dzie ci ze
sprzę tem ra tow ni czo -
-ga śni czym. Dla uczest -

ni ków za jęć przy go to wa no też 10 kom ple tów mun dur ków stra żac kich. Na koń cu
prze by tej ścież ki edu ka cyj nej każ de dziec ko wcho dzi na dra bi nę i ude rza w za wie szo ny
na ścia nie sa li stra żac ki dzwon. W po dob ny spo sób urzą dzo no ścież kę edu ka cyj ną w Wał -
brzy chu.

Lew

Ogni ki na Dol nym Âlà sku 

Zmie rzy li si´ w ha ków ce
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TEMAT MIESIĄCA

WŁO DZI MIERZ WÑ TOR

RADIACJA
– czy za wsze oznacza alert?

Przygotowania Polski do budowy pierwszej elektrowni 
jądrowej to wyzwanie na lata. Również dla strażaków. 

Z czym wiążą się zagrożenia radiacyjne, jak im zapobiegać 
i jak prowadzić działania interwencyjne?

da rze nie ra dia cyj ne (ra dia tion – pro -
mie nio wa nie) zgod nie z art. 3 ust. 55
usta wy Pra wo ato mo we [1] ozna cza sy -

tu ację zwią za ną z za gro że niem, wy ma ga ją cą
pod ję cia pil nych dzia łań w ce lu ochro ny pra -
cow ni ków lub lud no ści. Ta ogól nie sfor mu ło-
wa na de fi ni cja do ty czy sta nu, gdy już
po dej mo wa ne są dzia ła nia ra tow ni cze, czę sto
o du żym stop niu zło żo no ści, wy ma ga ją ce za an -
ga żo wa nia znacz nych sił oraz spe cja li stycz ne go

sprzę tu. W skraj nych przy pad kach nie odzow ne
mo że być współ dzia ła nie wie lu re sor tów, co
z ko lei wią że się z pro ble mem ko or dy na cji dzia -
łań. Czę sto klu czem do suk ce su jest wie dza
na te mat spe cy fi ki za gro że nia, w tym pod ję cie
ade kwat nych do nie go pro ce dur ochro ny ra tow -
ni ków, wy szko le nie (aspek ty prak tycz ne), prze -
pływ in for ma cji, a tak że po sia da ne za so by. 

Po dział kom pe ten cji
Czyn ni kiem spraw czym w zda rze niach 

ra dia cyj nych, oprócz pro mie nio wa nia jo ni zu -
ją ce go, z na tu ry rze czy są ska że nia pro mie nio -
twór cze, któ re w przy pad ku cia ła ludz kie go
mo gą przy bie rać po stać ska żeń ze wnętrz nych

lub we wnętrz nych. W za leż no ści od wie lu
zmien nych, m.in.: ro dza ju pro mie nio wa nia,
daw ki po chło nię tej, na rzą du, któ ry uległ na pro -
mie nio wa niu, cza su esk po zy cji, od le gło ści
od źró dła pro mie nio wa nia, wy ko rzy sta nia
osłon, roz pa tru je my wie lo stop nio we skut ki,
przede wszyst kim w po sta ci skró ce nia ży cia
lub po gor sze nia sta nu zdro wia (np. efek ty so -
ma tycz ne, ry zy ko wy stą pie nia cho ro by no wo -
two ro wej, za bu rze nia ge ne tycz ne). Zro zu mia łe
są za tem oba wy do ty czą ce zda rzeń ra dia cyj -
nych, za uwa żal ne w spo łecz nej świa do mo ści,
ale nie ob ce tak że oso bom, któ re zaj mu ją się tą
pro ble ma ty ką za wo do wo. Ta kie ca ło ścio we po -
dej ście, obej mu ją ce ogół lud no ści oraz pra cow -

Z

fo
t. 
m
a t
e r
ia
 ły
 p
ra
 so
 w
e 
C
EZ
 G
ro
 up



ni ków za trud nio nych w wa run kach na ra że nia,
sta no wi je den z fi la rów funk cjo nu ją ce go w Pol -
sce sys te mu bez pie czeń stwa ją dro we go
i ochro ny ra dio lo gicz nej [2]. 

Od ręb ną ka te go rią są oso by mo gą ce pod le -
gać tzw. na ra że niu wy jąt ko we mu w czasie pro -
wa dze nia dzia łań in ter wen cyj nych (m.in.
stra żacy, żoł nie rze, ra tow ni cy me dycz ni) [3],
w szcze gól no ści w ce lu unik nię cia du że go na -
pro mie niowa nia znacz nej licz by lu dzi lub za -
po bie że nia ka ta stro fie o du żej ska li.
Usta wo daw ca do pusz cza w tym przy pad ku
otrzy ma nie przez ra tow ni ków „daw ki sku tecz -
nej prze kra cza ją cej 100 mSv [4], przy czym na -
le ży do ło żyć wszel kich sta rań, aby daw ka ta nie
prze kro czy ła 500 mSv” (art. 20 usta wy Pra wo
ato mo we). Pod kre ślić na le ży, że tzw. efek tów
pro go wych moż na spo dzie wać się już
przy daw ce ok. 0,2 Sv, a wraz z otrzy ma ną
daw ką na si le nie ob ja wów bę dzie się po tę go wa -
ło. Przy kła do wo: dla war to ści 0,25-1 Sv –
zmia ny w ob ra zie krwi, 0,5 Sv – cza so wa nie -
płod ność u męż czyzn, 2-3 Sv – sil na cho ro ba
po pro mien na, od se tek zgo nów na po zio mie
ok. 25 proc. osób na pro mie nio wa nych, ok. 4 Sv 
– znisz cze nie szpi ku i miąż szu kost ne go, szan -
sa prze ży cia 50 proc. po szko do wa nych [5]. 

W tym sa mym ar ty ku le cy to wa nej usta wy
za miesz czo no za pis: „(…) oso by po dej mu ją ce
dzia ła nia przy tak okre ślo nym za gro że niu po -
win ny być ochot ni ka mi, któ rzy zo sta li po in for -

mo wa ni o zwią za nym z ich dzia ła niem ry zy ku
dla zdro wia” oraz że „re zy gna cja z udzia łu
w dzia ła niach nie mo że sta no wić pod sta wy
do roz wią za nia sto sun ku pra cy”. Ko men tarz
do przy wo ła ne go prze pi su roz pocz nij my od po -
ję cia ochot ni ków, nie w peł ni od da ją ce go spe -
cy fi kę pro fe sjo nal nych służb mun du ro wych,
któ re ry zy ko ma ją wpi sa ne w za kres swo ich mi -
sji i za dań. Pod sta wą dzia ła nia tych struk tur są
hie rar chicz ne re la cje po par te sta wia niem za dań
w for mie roz ka zu, co z za ło że nia ogra ni cza
wszel ką do wol ność dzia ła nia. Na mar gi ne -
sie – war to za sy gna li zo wać sze reg za gad nień
wy kra cza ją cych po za ra my ni niej sze go ar ty ku -

łu, zwią za nych po pierw sze z do wo dze niem
(co raz czę ściej ma my na my śli le ader ship),
w szcze gól no ści: przy go to wa niem do po dej mo -
wa nia de cy zji, tak że w sy tu acji po ja wia ją cych
się dy le ma tów, od po wie dzial no ścią za wy da ne
roz ka zy, przy kła dem oso bi stym, po dru gie
z pro ce sem in ter na li za cji przez jed nost kę na rzu -
ca nych przez ze spół (po dział bo jo wy, pod od -
dział sił zbroj nych) na ka zów i norm. Pro ces ten
na stę pu je m.in. pod wpły wem ce lów sta wia -
nych przed ze spo łem, przy ję tych wzo rów po -
stę po wa nia, struk tu ral nych na ci sków, ale tak że
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co wa nie wła sne, da ne: ra por ty rocz ne PAA



w wy ni ku szko le nia i pro wa dzi do sca le nia po -
staw po szcze gól nych osób z ro la mi peł nio ny mi
przez nie w gru pie. Ina czej mó wiąc: trud no od -
mó wić wy ko na nia za da nia, na wet jeżeli jest ono
zwią za ne z ry zy kiem, gdy po dej mu ją się go ko -
le dzy. 

W Pol sce ogól ne za sa dy pro wa dze nia dzia -
łań w przy pad ku zda rzeń ra dia cyj nych, w tym
za kres kom pe ten cji na po szcze gól nych po zio -
mach re ago wa nia (za kład, wo je wódz two, kraj),
okre ślo no w roz po rzą dze niu Ra dy Mi ni strów
z 18 stycz nia 2005 r. w spra wie pla -
nów po stę po wa nia awa ryj ne go,
w przy pad ku zda rzeń ra dia cyj nych
z póź niej szy mi zmia na mi (DzU
z 2007 r. nr 131, poz. 912). W do ku -
men cie, cho ciaż ak cen tu je się zna -
cze nie współ dzia ła nia – w przy pad ku
zda rzeń o za się gu kra jo wym po mię -
dzy re sor ta mi wła ści wy mi do spraw
we wnętrz nych, trans por tu, zdro wia,
obro ny na ro do wej i łącz no ści – a tak -
że prze wi du je się wy stą pie nie o po -
moc do Mię dzy na ro do wej Agen cji
Ener gii Ato mo wej, Ko mi sji Eu ro pej -
skiej oraz in nych państw i or ga ni za -
cji mię dzy na ro do wych, to wska za nie
sił re ali zu ją cych kon kret ne za da nia
ra tow ni cze ogra ni czo no za le d wie
do „or ga nów i służb bio rą cych udział w ak cji
li kwi da cji za gro że nia i usu wa nia skut ków zda -
rze nia” oraz pod od dzia łów i od dzia łów sił
zbroj nych udo stęp nio nych przez mi ni stra obro -
ny na ro do wej (§ 7 ust. 1 pkt 3-4). 

Ko go za tem prze wi du je się do udzia łu
w dzia ła niach o takiej spe cy fi ce? W pierw szej
ko lej no ści służ bę ochro ny ra dio lo gicz nej – ja -
ko wy spe cja li zo wa ną, wy od ręb nio ną or ga ni za -
cyj nie, wspo ma ga ją cą in spek to rów ochro ny
ra dio lo gicz nej w wy ko ny wa niu za dań z za kre -
su ochro ny ra dio lo gicz nej. Funk cjo nu je ona
w jed nost kach or ga ni za cyj nych wy ko nu ją cych
dzia łal ność zwią za ną z na ra że niem na pro mie -
nio wa nie (do pusz cza się two rze nie jed nej służ -
by dla kil ku jed no stek) i – jak zo sta ło okre ślo ne
w usta wie – mo że być po wo ła na na pod sta wie
obo wiąz ku na ło żo ne go przez pre ze sa Pań stwo -
wej Agen cji Ato mi sty ki na tę jed nost kę. Z uwa -
gi na ogra ni czo ny po ten cjał ra tow ni czy
w przy pad ku zda rzeń o za się gu kra jo wym prze -
wi du je się „(…) współ pra cę z in ny mi or ga na mi
i służ ba mi dzia ła ją cy mi w ra mach kra jo we go
sy te mu re ago wa nia kry zy so we go” [6]. 

Wy mie nio ne w roz po rzą dze niu pod od dzia ły
woj sko we to przede wszyst kim che micz no -ra -
dia cyj ne ze spo ły awa ryj ne – zgru po wa nia two -
rzo ne do raź nie na ba zie jed no stek wojsk
che micz nych wspar tych ele men ta mi in ży nie ryj -

ny mi, me dycz ny mi oraz spe cja li sta mi in nych ro -
dza jów wojsk. Ze spo ły te są prze wi dzia ne m.in.
do usu wa nia ska żeń pro mie nio twór czych, za da -
nia na ło żo ne go na si ły zbroj ne na mo cy usta wy
o za rzą dza niu kry zy so wym [7]. 

Od no sząc się do uwa run ko wań obo wią zu -
ją cych w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, przy po -
mnij my, że zo sta ły one okre ślo ne w „Za sa dach
po stę po wa nia w przy pad ku moż li wo ści wy-
stą pie nia za gro że nia ra dia cyj ne go”. Wy ni ka
z nich, że cho ciaż jed nost ki KSRG prze wi dzia -

ne są do pro wa dze nia wy łącz nie po moc ni czych
czyn no ści ra tow ni czych po za stre fą awa ryj ną,
to jed nak do pusz cza się wej ście ra tow ni ków
do tej stre fy w ra zie za gro że nia ży cia lub zdro -
wia lu dzi [8]. I tak wra ca my do kwe stii od po -
wie dzial no ści do wód cy, któ ry mo że sta nąć
przed ko niecz no ścią pod ję cia de cy zji o na ra że -
niu swo ich pod wład nych. Jed nym z czyn ni ków
umoż li wia ją cych w ta kich oko licz no ściach ra -
cjo nal ne dzia ła nie jest sze ro ka wie dza o isto cie
za gro że nia oraz moż li wo ściach ochro ny. Wy -
da je się, że za kres wia do mo ści teo re tycz nych,
po par tych szko le niem prak tycz nym, wy kra cza
po za pro gra my na ucza nia kur sów dla in spek -
to rów ochro ny ra dio lo gicz nej. Do sfor mu ło wa -
nia tej te zy po słu ży ły mi wnio ski z kil ku let niej
dzia łal no ści dy dak tycz nej, m.in. z roz pa try wa -
nej dzie dzi ny, zwłasz cza za uwa żal ny sto sun -
ko wo ni ski po ziom wie dzy z wy bra nych
za gad nień fi zy ki ją dro wej, przede wszyst kim
z za kre su szko ły śred niej, pre zen to wa ny przez
uczest ni ków kur sów i szko leń. 

Zda rze nia ra dia cyj ne 
Wy ko rzy sta nie źró deł pro mie nio twór czych

jest dziś nor mą w wie lu dzie dzi nach ludz kiej
ak tyw no ści, m.in. w prze my śle, me dy cy nie, ba -
da niach na uko wych, tech ni kach po mia ro wych,
geo lo gii. W cią gu ostat nich pięt na stu lat w Pol -

sce na stą pił pra wie trzy krot ny wzrost licz by
pod mio tów, któ re wy ko rzy stu ją ma te ria ły pro -
mie nio twór cze w róż nych for mach dzia łal no -
ści (2001 r. – 1877 pod mio tów, 2015 r. – 5525
pod mio tów). 

Dzia łal ność ta naj czę ściej obej mo wa ła: wy -
ko rzy sta nie apa ra tów rent ge now skich oraz
urzą dzeń izo to po wych, trans port źró deł lub od -
pa dów pro mie nio twór czych, in sta la cję czu jek
izo to po wych, a tak że funk cjo no wa nie pra cow -
ni izo to po wych róż nych klas. Cha rak te ry stycz -

ne jest, że nie któ rzy użyt kow ni cy
za re je stro wa li wię cej niż jed ną for mę
dzia łal no ści. 

Z po wyż szych fak tów wy ni ka, że
w uży ciu znaj du je się po nad 12 tys.
źró deł za mknię tych, o zróż ni co wa -
nym prze zna cze niu, ak tyw no ści
(od 1 MBq do 50 GBq) [9] oraz za -
in sta lo wa nych w nich izo to pach pro -
mie nio twór czych. W tej sy tu acji
du że zna cze nie ma za pew nie nie
ochro ny fi zycz nej źró deł (se cu ri -

ty) – ma ją cej za po biec ich utra cie,
do stę po wi osób nie upo waż nio nych,
znisz cze niu przez ogień itp. Ar chi -
tek tu ra sys te mu ochro ny opie ra się
na prze pi sach pra wa (kra jo we go
oraz im ple men to wa nych przez Pol -

skę ko dek sów po stę po wa nia i re zo lu cji Mię -
dzy na ro do wej Agen cji Ener gii Ato mo wej
MAEA oraz dy rek tyw Ra dy Eu ro pej skiej
Wspól no ty Ener gii Ato mo wej EURATOM)
[10], któ re nor mu ją za sa dy po stę po wa nia ze
źró dła mi pro mie nio twór czy mi (od ich wy two -
rze nia, po przez okres użyt ko wa nia aż do prze -
ka za nia na od pa dy), w tym pro wa dze nie
ewi den cji, ozna ko wa nie, ra chun ko wość, spra -
woz daw czość, pi sem ne in struk cje po stę po wa -
nia. 

Pro blem sku tecz no ści ochro ny fi zycz nej,
mi mo ist nie ją cych me cha ni zmów za bez pie cza -
ją cych, na brał no we go wy mia ru po wła ma niu
do ma ga zy nu jed nej z po znań skich firm
w mar cu 2015 r. i kra dzie ży 15 źró deł pro mie -
nio twór czych, a na stęp nie pró bach de mon ta żu
osłon za bez pie cza ją cych źró dła. Nie ste ty nie
da się wy klu czyć po dob nych zda rzeń w przy -
szło ści, cho ciaż by dla te go, że urzą dze nia z za -
in sta lo wa ny mi źró dła mi są wy ko rzy sty wa ne
nie tyl ko w bu dyn kach sta cjo nar nych, lecz tak -
że po za sie dzi ba mi jed no stek or ga ni za cyj nych.
Po nad to na le ży uwzględ nić róż no rod ne mo ty -
wy po ten cjal nych spraw ców. Od bar dzo 
pro za icz nych (w przy pad ku kra dzie ży w Po -
zna niu – po zy ska nie zło mu me ta lo we go
z osłon), po przez dzia ła nia osób nie po czy tal -
nych, ak ty kry mi nal ne, aż po pró by wy two rze -
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nia tzw. bro ni ra dio lo gicz nej, w któ rej czyn ni -
kiem ra że nia jest ma te riał pro mie nio twór czy.
Pro sto ta za sto so wa nia, róż no rod ność efek tów
dzia ła nia (na tych mia sto we oraz roz ło żo ne
w cza sie), a tak że wy so kie kosz ty dzia łań ra -
tow ni czych spra wia ją, że ten śro dek wal ki (ter -
ro ru) za li cza ny do ka te go rii bro ni ma so we go
ra że nia (in ne okre śle nie – za gro że nia CBRN)
jest nie zwy kle groź ny. 

Ogól ny po dział bro ni ra dio lo gicz nej obej -
mu je ra dio lo gicz ne urzą dze nia emi tu ją ce, wy -
ko rzy stu ją ce stan dar do wą emi sję pro mie -
nio wa nia oraz ra dio lo gicz ne urzą dze nia dys -
per syj ne, na zy wa ne czę sto brud ną bom bą. Jej
za sto so wa nie spro wa dza się do roz pro sze nia,
z re gu ły za po mo cą ma te ria łu wy bu cho we go,
sub stan cji ra dio ak tyw nych. Sku tecz ność ata -
ku uza leż nio na jest od wie lu czyn ni ków,
w tym: si ły eks plo zji, ro dza ju, ilo ści i ak tyw -
no ści uży tych izo to pów, wa run ków at mos fe -
rycz nych, ale tak że miej sca ata ku i je go cech
to po gra ficz nych. Za szcze gól nie wraż li we
na od dzia ły wa nie brud nej bom by uzna je się
du że sku pi ska lud no ści, przede wszyst kim
w prze strze ni za mknię tej o wy mu szo nej cyr -
ku la cji po wie trza, w któ rych nie pro wa dzi się
mo ni to rin gu ra dio me trycz ne go. Pre zen to wa -
ny szkic za wie ra sy mu la cję hi po te tycz ne go
zda rze nia (dla za ło żo nych wa run ków) opra co -
wa ną na pod sta wie pro gra mu wspo ma ga nia
de cy zji HPAC (Ha zard Pre dic tion & As ses -

sment Ca pa bi li ty), wy ko rzysty wa ne go w Cen -
trum Szko le nia Obro ny przed Bro nią
Ma so we go Ra że nia. 

Da ne do dat ko we: ilość uwol nio ne go ko bal -
tu -60 [11] – 200 g, ilość ła dun ku wy bu cho we -
go – 250 g; wa run ki me te oro lo gicz ne: pręd kość
wia tru 1 m/s, kie ru nek wia tru 330 st. (pół noc no -
-za chod ni), tem pe ra tu ra po wie trza 15°C, brak
opa dów at mos fe rycz nych; lo ka li za cja zda rze nia
wybra na lo so wo.

Pro gra my kom pu te ro we umoż li wia ją wy -
zna cza nie stref za gro że nia, ewa ku acji i mo ni -
to ro wa nia w zmie nia ją cych się wa run kach,
uła twia ją sza co wa nie strat, a za tem mo gą być
wy ko rzy sty wa ne pod czas kie ro wa nia dzia ła -
nia mi ra tow ni czy mi. Nie moż na jed nak po mi -
nąć czyn ni ków trud nych do prze li cze nia
i zo bra zo wa nia na ma pach szta bo wych, ma ją -
cych jed nak wpływ na sku tecz ność dzia łań in -
ter wen cyj nych – efek tu psy cho lo gicz ne go,

za cho wa nia się po szko do wa nych, przy go to wa -
nia służb i ich współ dzia ła nia, or ga ni za cji dzia -
łań, w tym zło żo ne go pro ce su de kon ta mi na cji
lu dzi i te re nu. 

Ter ro ryzm ra dio lo gicz ny, po strze ga ny ja ko
bar dzo po waż ne za gro że nie dla bez pie czeń -
stwa, za li cza się obec nie do ka te go rii za gro żeń
po ten cjal nych. Oprócz udo ku men to wa nych
prób przy go to wa nia do ta kich ata ków w prze -
szło ści (nie jed no krot nie za awan so wa nych)
oraz gróźb for mu ło wa nych cy klicz nie głów nie
przez ugru po wa nia dzia ła ją ce z po bu dek re li -

gij nych lub qu asi -re li gij nych (np. sek ty o pro -
gra mach apo ka lip tycz nych) na świe cie nie
od no to wa no do tych czas rze czy wi ste go ak tu te -
go ty pu. 

Tak że fak tycz ne zda rze nia ra dia cyj ne nie są
czę ste. W Pol sce w la tach 2001-2015 od no to -
wa no 483 zda rze nia (śred nio 32 rocz nie), co
sta no wi za le d wie uła mek ogól nej licz by miej -

sco wych za gro żeń, któ re wy ma ga ły pod ję cia
dzia łań ra tow ni czych. 

Przy czy na mi tych zda rzeń by ły: za gu bie nia
źró deł pro mie nio twór czych, za kłó ce nia w pra -
cy urzą dzeń za wie ra ją cych źró dła, po ża ry
w obiek tach, w któ rych je użyt ko wa no, obec -
ność sub stan cji pro mie nio twór czych w zło mie,
za dzia ła nie bra mek ra dio me trycz nych na przej -
ściach gra nicz nych, prze kro cze nia daw ki gra -
nicz nej u pra cow ni ków i in ne.

Obiek ty jà dro we
Du że zna cze nie z punk tu wi dze nia spo łecz -

nej per cep cji bez pie czeń stwa ma ją zda rze nia
ra dia cyj ne po za gra ni ca mi kra ju, szcze gól nie
w obiek tach ją dro wych. „Pro gram pol skiej
ener ge ty ki ją dro wej” przy ję ty uchwa łą Ra dy
Mi ni strów z 28 stycz nia 2014 r. za kła da bu do -
wę i pod łą cze nie do sie ci blo ku ją dro we go
pierw szej elek trow ni ją dro wej do pie ro w la -
tach 2019-2024 [12]. Jed nak w pro mie -
niu 300 km od gra nic na sze go kra ju (stre fa tzw.
póź nych dzia łań in ter wen cyj nych, w któ rej

zgod nie z za le ce nia mi MAEA w przy pad ku po -
waż nej awa rii o skut kach trans gra nicz nych
prze wi du je się pro wa dze nie m.in. kon tro li ra -
dio lo gicz nej żyw no ści, wo dy i pasz) znaj du je
się osiem czyn nych elek trow ni ją dro wych,
a sie dem blo ków (w czte rech elek trow niach)
jest wy co fa nych z eks plo ata cji. Po nad to pla nu -
je się bu do wę trzech ko lej nych blo ków ją dro -

wych [13]. Za in te re so wa nie opi nii pu blicz nej
w wie lu kra jach od lat wzbu dza za bez pie cze -
nie re ak to ra si łow ni w Czar no by lu, gdzie 
do szło do wy bu chu w 1986 r. Do pie ro w li sto -
pa dzie 2016 r. miej sce awa rii zo sta ło po kry te
no wym sar ko fa giem, któ ry ma za pew nić
ochro nę przed dzia ła niem czyn ni ków at mos fe -
rycz nych oraz prze do sta wa niem się czą stek
pro mie nio twór czych na ze wnątrz. Po wierzch -
nia tej kon struk cji ma 86 tys. m2 (ok. 12 bo isk
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Ta be la 1. Zda rze nia ra dia cyj ne w Pol sce w la tach 2001-2015
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rys. 2. Pro gno zo wa na sy tu acja ska żeń w wy ni ku dys per sji ko bal tu -60 (po 30 min od zda rze nia); źró dło: opra co -
wa nie wła sne, nr li cen cji na użyt ko wa nie HPAC 4049839 CSOPBMR



pił kar skich), jej wa ga sza co wa na jest na
29 tys. t, a koszt przed się wzię cia to około
1,5 mld eu ro.

Z uwa gi na moż li wy trans gra nicz ny cha rak -
ter zda rzeń ra dia cyj nych, któ rych źró dłem mo -
gą być obiek ty ją dro we, du że zna cze nie na da je
się wy mia nie in for ma cji po mię dzy pań stwa mi
oraz wza jem ne mu wcze sne mu ostrze ga niu o za -
gro że niu. Funk cje te peł nią sys te my: MAEA
(USIE – Uni fied Sys tem for In for ma tion

Exchan ge in In ci dents and Emer gen cies), 
Ko mi sji Eu ro pej skiej (ECURIE – Eu ro pe an

Com mu ni ty Urgent Ra dio lo gi cal In for ma tion

Exchan ge), Ra dy Państw Mo rza Bał tyc kie go
oraz umo wy dwu stron ne za war te przez Pol skę
z wy bra ny mi pań stwa mi, w któ rych stro ny zo -
bo wią za ły się m.in. do po wia da mia nia i współ -
pra cy w przy pad ku zda rzeń ra dia cyj nych.
Zda rze nia te kla sy fi ku je się we dług sied mio -
stop nio wej ska li INES (In ter na tio nal Nuc le ar

and Ra dio lo gi cal Event Sca le), przy czym za in -
cy den ty uzna je się zda rze nia z po zio mu od 0
do 3, a za awa rie wy pad ki po wy żej po zio mu 3. 

W la tach 2001-2015 Kra jo wy Punkt Kon -
tak to wy, zlo ka li zo wa ny w Cen trum ds. Zda rzeń
Ra dia cyj nych, zo stał po wia do mio ny o 285 zda -
rze niach ra dia cyj nych na świe cie, osiem z nich
zo sta ło uzna nych za awa rie. 

W roz pa try wa nym okre sie (patrz ta be la 2)
naj groź niej sza w skut kach by ła awa ria w elek -
trow ni ją dro wej Fu ku shi ma Dai ichi w 2011 r.
(sto pień 7 w ska li INES). Ja ko sto pień 4 ska li
za kwa li fi ko wa no nie kon tro lo wa ne na ra że nie
kil ku pra cow ni ków od wy so ko ak tyw ne go źró -
dła pro mie nio twór cze go, do któ re go do szło
w Buł ga rii w tym sa mym ro ku. Ze sta wie nie ta -
be la rycz ne za wie ra po nad to da ne o in cy den -
tach, np. obec no ści pod czas ru ty no wych
kon tro li gra nicz nych przed mio tów wska zu ją -
cych pod wyż szo ny po ziom pro mie nio wa nia jo -

ni zu ją ce go, na ra że niu pra cow ni ków pod czas
sto so wa nia źró deł pro mie nio twór czych, ano -
ma lii na te re nie elek trow ni ją dro wych. 

Po wra ca ją ce okre so wo py ta nia o moż li wość
prze pro wa dze nia ata ku ter ro ry stycz ne go
na elek trow nie ją dro we po zo sta ją otwar te, jed -
nak już sam stan nie pew no ści mo że wzbu dzać
emo cje. Moż li wy mi sce na riu sza mi mo gą być
tak że ak ty sa bo ta żu (groź by, szan taż), sy tu acje
zwią za ne z ob lę że niem i prze trzy my wa niem
za kład ni ków na te re nie obiek tu nu kle ar ne go
przez ter ro ry stów lub gru py prze ciw ni ków
ener ge ty ki ją dro wej, a tak że ata ki ha ke rów.
Cha rak te ry stycz ne przy kła dy z ostat nich lat to
wła ma nie do sys te mów kom pu te ro wych po łu -
dnio wo ko re ań skiej spół ki Ko rea Hy dro & Nuc -
le ar Po wer w grud niu 2014 r. oraz pla ny
wtar gnię cia bel gij skich is la mi stów do elek -
trow ni ją dro wych w mar cu 2016 r. (za miar 
po rwa nia sze fa bel gij skie go pro gra mu nu kle ar -
ne go, aby z je go po mo cą do stać się do obiek tu
oraz za bój stwo oso by ochra nia ją cej elek trow -
nię w Do el i prze ję cie jej prze pust ki).

Płk dr in˝. Włodzimierz Wàtor jest szefem
Centrum Szkolenia przed Bronià Masowego

Ra˝enia w Akade mii Sztu ki Wo jen nej 

  Przy pi sy
[1] Usta wa z dnia 29 li sto pa da 2000 r. Pra wo ato mo we
z późn. zm. (DzU z 2014 r. poz. 1512).
[2] Bez pie czeń stwo ją dro we – osią gnię cie od po wied nich
wa run ków eks plo ata cji, za po bie ga nie awa riom i ła go -
dze nie ich skut ków, cze go wy ni kiem jest ochro na pra -
cow ni ków i lud no ści przed za gro że nia mi wy ni ka ją cy mi
z pro mie nio wa nia jo ni zu ją ce go z obiek tów ją dro wych.
Ochro na ra dio lo gicz na – za po bie ga nie na ra że niu lu dzi
i ska że niu śro do wi ska, a w przy pad ku bra ku moż li wo -
ści za po bie że nia ta kim sy tu acjom – ogra ni cze nie ich
skut ków do po zio mu tak ni skie go, jak tyl ko jest to roz -
sąd nie osią gal ne, przy uwzględ nie niu czyn ni ków eko no -
micz nych, spo łecz nych i zdro wot nych. Tam że, art. 3
ust. 2 i 20.

[3] Dzia ła nia in ter wen cyj ne – dzia ła nia, któ re za po bie -
ga ją na ra że niu lub zmniej sza ją na ra że nie lu dzi w wy ni -
ku zda rze nia ra dia cyj ne go, po le ga ją ce na od dzia ły wa niu
na źró dło pro mie nio wa nia jo ni zu ją ce go, źró dło ska żeń
pro mie nio twór czych, dro gi roz prze strze nia nia tych ska -
żeń oraz na lu dzi. Sze rzej w roz po rzą dze niu Ra dy Mi ni -
strów z 27 kwiet nia 2004 r. w spra wie war to ści
po zio mów in ter wen cyj nych dla po szcze gól nych ro dza -
jów dzia łań in ter wen cyj nych oraz kry te riów od wo ła nia
tych dzia łań (DzU z 2004 r. nr 98, poz. 987).
[4] Si wert (Sv) – jed nost ka rów no waż ni ka daw ki i efek -
tyw ne go rów no waż ni ka daw ki. Po słu gi wa nie się ty mi
wiel ko ścia mi umoż li wia oce nę skut ków bio lo gicz nych
dla na pro mie nio ne go or ga ni zmu. Jed nost ka upa mięt nia
Rol fa Sie ver ta (1896-1967), szwedz kie go fi zy ka, za ło -
ży cie la ICRP (In ter na tio nal Com mis sion on Ra dio lo gi -
cal Pro tec tion). 
[5] L. Do brzyń ski i in., Spo tka nie z pro mie nio twór czo -

ścią, In sty tut Pro ble mów Ją dro wych im. A. Soł ta na,
War sza wa 2010, s. 14.
[6] Ra port rocz ny. Dzia łal ność pre ze sa PAA oraz oce -

na sta nu bez pie czeń stwa ją dro we go i ochro ny ra dio lo -

gicz nej w Pol sce w 2015 r., War sza wa 2016, s. 15.
[7] Usta wa z dnia 26 kwiet nia 2007 r. (DzU z 2013 r.
poz. 1166), art. 25 ust. 3 pkt 12. 
[8] Za sa dy po stę po wa nia w przy pad ku moż li wo ści wy -

stą pie nia za gro że nia ra dia cyj ne go, War sza wa 2009, s. 3.
[9] Ra port rocz ny. Dzia łal ność pre ze sa PAA (…), War -
sza wa 2016, s. 36. Jed nost ką ak tyw no ści jest be ke rel,
od na zwi ska Hen rie go Be cqu ere la (1852-1908), fran cu -
skie go che mi ka i fi zy ka, lau re ata Na gro dy No bla (1903)
za od kry cie i ba da nie pro mie nio twór czo ści.
[10] Zo bo wią za nia mię dzy na ro do we im ple men to wa ne
do pra wa pol skie go za war to w: Co de of Con duct on the

Sa fe ty and Se cu ri ty of Ra dio ac ti ve So ur ces,
IAEA/CODEOC/2004, Me asu res to Streng then In ter na -

tio nal Co -ope ra tion in Nuc le ar, Ra dia tion and Trans port

Sa fe ty and Wa ste Ma na ge ment GC (47)/REST/7. B, The
In ter na tio nal Phy si cal Pro tec tion Ad vi so ry Se rvi ce, dy -
rek ty wa Ra dy 2003/122/EURATOM.
[11] Ko balt -60 jest pro mie nio twór czym izo to pem o cza -
sie po ło wicz ne go roz pa du 5,3 lat. Sto so wa ny w me dy -
cy nie w urzą dze niach do na pro mie nia nia zmian
no wo two ro wych (bom ba ko bal to wa i nóż gam ma) oraz
do ste ry li za cji na rzę dzi chi rur gicz nych, a tak że do kon -
ser wa cji żyw no ści, w ra dio gra fii prze my sło wej, w źró -
dłach ka li bra cyj nych.
[12] www.me.gov.pl/print/10957 [do stęp: 19.12.2016].
[13] Ra port rocz ny. Dzia łal ność pre ze sa PAA (…), 
War sza wa 2016, s. 45-48.
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êró dło: opra co wa nie wła sne, da ne: ra por ty rocz ne PAA

Ta be la 2. Zda rze nia ra dia cyj ne na Êwie cie w la tach 2001-2015 (wg ska li INES)

Ska la 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ogó łem

0 14 1 1 1 1 1 1 1 0 0 30 39 75 40 205

1 1 1 1 3

2 10 13 10 14 22 69

3 3 1 1 1 6

4 1 1

5

6

7 1 1

Ra zem 24 18 13 17 24 1 1 1 0 0 2 30 39 75 40 285



bec nie ener ge ty ka ją dro wa po kry -
wa 16% świa to we go za po trze bo wa -
nia na ener gię elek trycz ną i na le ży

do naj czyst szych źró deł po zy ski wa nia ener gii
[1]. Sto so wa nie no wocze snych roz wią zań tech -
no lo gicz nych nie tyl ko zwięk sza opła cal ność tej
me to dy i za pew nia jej więk szą nie za wod ność,
lecz tak że przy czy nia się do za pew nie nia moż -
li wie wy so kie go po zio mu ochro ny śro do wi ska.
Nie mniej jed nak ener ge ty ka ją dro wa nie jest
w peł ni bez piecz na… 

Awa ria w czar no byl skiej elek trow ni ato mo -
wej, do któ rej do szło 26 kwiet nia 1986 r., wy -
ni ka ła z nie for tun nie prze pro wa dzo ne go
eks pe ry men tu. Po le gał on na odłą cze niu do pły -
wu pa ry wod nej do tur bi ny ge ne ru ją cej elek -
trycz ność, by spraw dzić, jak dłu go pom py
chło dze nia obie gu re ak to ra mo gą pra co wać, ko -
rzy sta jąc tyl ko z bez wład no ści tur bin. W przy -
pad ku elek trow ni ją dro wej w Fu ku shi mie
przy czy ną awa rii 11 mar ca 2011 r. by ło trzę sie -
nie zie mi. Wy wo ła ło ono fa lę tsu na mi, ta zaś do -

pro wa dzi ła do uszko dze nia awa ryj nych sys te -
mów za si la nia. To spo wo do wa ło unie ru cho mie -
nie sys te mów awa ryj ne go chło dze nia kil ku
blo ków ener ge tycz nych. Efek tem by ło prze grza -
nie i uszko dze nie rdze ni re ak to rów oraz ba se -
nów wy pa lo ne go pa li wa ją dro we go. 

Ani jed na, ani dru ga awa ria nie wy ni ka ła
z uste rek kon struk cji re ak to rów. W pierw szym
przy pad ku za wi nił czło wiek, w dru gim – nie -
okieł zna ne si ły na tu ry. Kon se kwen cją obu tych
zda rzeń by ło nie kon tro lo wa ne uwol nie nie
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TEMAT MIESIĄCA

Dwie największe awarie radiacyjne w historii (poziom 7 w skali
INES) miały miejsce w Elektrowni Jądrowej Fukushima Daiichi
w Japonii w 2011 r. oraz w Elektrowni Jądrowej w Czarnobylu

w 1986 r. Jakie były ich przyczyny, a jakie są skutki? 

ANE TA ŁU KA SZEK -CHMIE LEW SKA

KRZYSZ TOF ISA JEN KO

Awa rie w ma kro ska liAwa rie w ma kro ska li

O



znacz nych ilo ści sub stan cji pro mie nio twór -
czych, m.in. jo du -131 (131I), ce zu -134 (134Cs),
ce zu -137 (137Cs), stron tu -90 (90Sr), co spo wo -
do wa ło m.in. ska że nie śro do wi ska na tu ral ne -
go. Po nad to na sku tek awa rii ja poń skiej
elek trow ni ją dro wej do at mos fe ry i śro do wi -
ska prze do sta ły się znacz ne ilo ści tok sycz ne -
go i sil nie pro mie nio twór cze go izo to pu
plu to nu -239 (239Pu), któ ry jak do tąd po awa -
riach ją dro wych ni gdy w po wie trzu nie wy stę -
po wał. Jest on szcze gól nie nie bez piecz ny dla
czło wie ka, po nie waż wchło nię cie dro gą
wziew ną za le d wie mi liar do wych czę ści gra ma
te go izo to pu wy star cza, by wy wo łać cho ro bę
po pro mien ną.

Zda rze nie w Czar no by lu do ty czy ło jed ne go
re ak to ra i zo sta ło w sto sun ko wo krót kim cza sie
opa no wa ne. Awa ria w Fu ku shi mie ob ję ła czte ry
re ak to ry, któ re za wie ra ły dzie sięć ra zy wię cej
sub stan cji pro mie nio twór czych niż re ak tor
w Czar no by lu [2]. 

Bu do wa re ak to rów ty pu RBMK
i BWR
De cy zję o bu do wie elek trow ni ją dro wej

z sze ścio ma blo ka mi re ak to rów lek ko wod nych
ka na ło wych o du żej mo cy ty pu RBMK, w od le -
gło ści oko ło 15 km na po łu dnio wy wschód
od Czar no by la, pod ję to 15 mar ca 1966 r. Pra ce
przy pierw szym blo ku roz po czę to w 1971 r.,
a je go uru cho mie nie na stą pi ło sześć lat póź niej.
Blok nr 2 za czął funk cjo no wać w 1978 r., w ko -
lej nych la tach uru cho mio no blo ki nr 3 (1981)
i nr 4 (1984) – wszyst kie ty pu RBMK. 

Lek ko wod ne re ak to ry ka na ło we RBMK
z wrzą cą wo dą i mo de ra to rem gra fi to wym by ły
pro jek to wa ne i bu do wa ne je dy nie w Związ ku
Ra dziec kim. Rdzeń re ak to ra RBMK to cy lin -
drycz ny układ gra fi tu o śred ni cy 12 m, wy so ko -
ści 7 m i ma sie oko ło 1700 t. Był on zbu do wa ny
z 2488 blocz ków gra fi to wych z osio wy mi otwo -
ra mi o śred ni cy 88 mm. W każ dym z nich (łącz -
nie 1661) umiesz czo no dwa ze sta wy pa li wo we
za wie ra ją ce po 18 prę tów pa li wo wych o dłu go -
ści 3,65 m. Cał ko wi ta ilość pa li wa o wzbo ga ce -
niu 2% w uran -235 (235U) by ła rów na 190 t.
Rdzeń z do łu i z gó ry osła nia ły pły ty sta lo we
o gru bo ści 200-250 mm. Ca łość, z ko niecz no ści
ogrom na (np. ob ję tość rdze nia re ak to ra RBMK
wy no si 825 m3, zaś w przy pad ku re ak to ra ty pu
BWR – 75 m3), znaj do wa ła się w be to no wej ko -
mo rze o pod sta wie 21,6 m x 21,6 m. Ze wzglę -
du na sto sun ko wo du że roz mia ry trud no by ło
ca ły re ak tor oto czyć obu do wą bez pie czeń stwa,
więc kon struk to rzy zre zy gno wa li z peł nej obu -
do wy, za my ka jąc w szczel nych po miesz cze -
niach tyl ko część obie gu chło dze nia re ak to ra,
bez rdze nia i bez przy le ga ją cych do nie go rur
pier wot ne go obie gu chło dze nia. 

Wa dą te go ty pu re ak to rów jest przede
wszyst kim do dat ni tem pe ra tu ro wy współ czyn -
nik re ak tyw no ści (wraz ze wzro stem tem pe ra -
tu ry chło dzi wa – wo dy wzra sta tem pe ra tu ra
pa li wa) oraz obec ność gra fi tu ja ko mo de ra to ra,
któ ry pra cu je w bar dzo wy so kiej tem pe ra tu rze
(750°C), tj. znacz nie po wy żej tem pe ra tu ry za -
pło nu w po wie trzu. Obec nie dzia ła na świe cie
12 re ak to rów ty pu RBMK [3]. 

Po wszech nie eks plo ato wa ne są jed nak re ak -
to ry lek ko wod ne wrzą ce ty pu BWR. Znaj do wa -
ły się one tak że w elek trow ni Fu ku shi ma
Dai ichi. Ze sta wy pa li wo we re ak to ra omy wa wo -
da, ule ga jąc pro ce so wi wrze nia i pa ro wa nia. Re -
ak tor BWR ma jed no bie go wy sys tem: po wsta ła
pa ra wod na prze pły wa przez sys te my osu sza nia
umiesz czo ne nad rdze niem i na stęp nie od pro wa -
dza na jest do tur bin, gdzie po wy ko na niu pra cy
i skro ple niu w chłod ni cy po wra ca do re ak to ra.
Głów ną za le tą te go roz wią za nia jest znacz ne
uprosz cze nie kon struk cji re ak to ra, po le ga ją ce

na bra ku ko niecz no ści sto so wa nia wy twor nic
pa ry. We wnątrz rdze nia pa nu ją względ nie ni skie
tem pe ra tu ry i ci śnie nie, co po zwa la na ogra ni -
cze nie gru bo ści ścian sta lo wych re ak to ra
do 16 cm. Prę ty pa li wo we zbu do wa ne są z ru -
rek cyr ko no wych, w któ rych wnę trzu znaj du ją
się pa styl ki ura no we. Ze staw prę tów 7 x 7 lub
9 x 9 to ze staw pa li wo wy (tzw. ka se ta), któ ry
umiesz cza się w rdze niu re ak to ra. In ną ce chą
cha rak te ry stycz ną re ak to rów ty pu BWR jest
obec ność ele men tów ste ru ją cych w dol nej czę -
ści rdze nia. W przy pad ku awa rii prę ty re gu la cyj -
ne są wy py cha ne do gó ry i blo ko wa ne
au to ma tycz nie, co po wo du je za trzy ma nie re ak -
cji ją dro wych i włą cze nie ukła du awa ryj ne go
chło dze nia. Po nad ka se ta mi (w gór nej czę ści
obu do wy) znaj du ją się ele men ty bez pie czeń -
stwa: zra szacz do star cza ją cy wo dę w mo men cie
jej na głe go ubyt ku oraz ele men ty uzdat nia ją ce
pa rę przed prze do sta niem się jej do tur bi ny (uzy -
sku je się w nich pa rę na sy co ną). Od se pa ro wa -
na wo da po wra ca do obie gu wraz z do star czo ną
wo dą chło dzą cą. Ta do pro wa dza na jest do ka na -
łów chło dzą cych, a po osią gnię ciu dna kie ru je
się ją do prze strze ni mię dzy ka se ta mi, w któ rych
za cho dzi pro ces wrze nia. Obieg wo dy wy mu -
szo ny jest przez ze staw pomp znaj du ją cych się
we wnątrz zbior ni ka. Ba sen skro plo nej pa ry jest
ukła dem bez pie czeń stwa re ak to ra. Pod czas pra -
cy re ak tor jest przy sło nię ty od gó ry po kry wą be -
to no wą o gru bo ści nie mniej szej niż 1,5 m [1, 2].

Prze bieg awa rii
W mo men cie awa rii re ak to ra w czar no byl -

skiej elek trow ni ją dro wej pra co wa ły wszyst kie
czte ry blo ki. Bez po śred nią przy czy ną ka ta stro -
fy był eks pe ry ment pro wa dzo ny w blo ku nr 4,
opi sa ny na po cząt ku ar ty ku łu. Re zer wo wym
źró dłem ener gii w je go trak cie by ły prąd ni ce na -
pę dza ne sil ni ka mi Die sla, któ re moc zna mio no -
wą uzy ski wa ły do pie ro po oko ło 30-60 s.
Dla te go też po wstał po mysł wy ko rzy sta nia
w tym cza sie ener gii wy twa rza nej si łą bez wład -
no ści tur bo ge ne ra to ra. W związ ku z tym, że
pom py cyr ku la cyj ne by ły za si la ne z ge ne ra to ra,
na sku tek je go wy bie gu (cza su, któ ry upły nął
od mo men tu wy łą cze nia re ak to ra do je go cał ko -
wi te go za trzy ma nia) ob ro ty pomp za czę ły spa -
dać, zmniej sza jąc na tę że nie prze pły wu wo dy
przez ka na ły pa li wo we. Nie ko rzyst ny wpływ
na prze bieg wy da rzeń mia ła po nad to wcze śniej -
sza dłuż sza pra ca re ak to ra na za ni żo nej mo cy,
któ ra spo wo do wa ła za tru cie re ak to ra kse no nem -
-135 (135Xe). Za bu rza ło to kon tro lę je go mo cy
i do pro wa dzi ło do jesz cze więk sze go spad ku
ener gii. Po nad to w trak cie eks pe ry men tu odłą -
czo no za bez pie cze nie uru cha mia ją ce układ awa -
ryj ne go chło dze nia rdze nia re ak to ra. 
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Wi dok ogól ny elek trow ni jà dro wej 
w Czar no by lu, fot. PAP



Nie za re je stro wa no żad nych uszko dzeń w elek -
trow ni. Ule gły im je dy nie czte ry nie za leż ne 
li nie ener ge tycz ne łą czą ce elek trow nię Fu ku shi -
ma Dai ichi z pod sta cją Shin – Fu ku shi ma do łą -
czo ną do sie ci kra jo wej. 

Awa ria re ak to ra zo sta ła spo wo do wa -
na przez fa lę tsu na mi wy wo ła ną trzę sie niem
zie mi, na sku tek któ rej uszko dzo ne zo sta ły

awa ryj ne sys te my za si la nia. Miej sca mi wy so -
kość fal prze kra cza ła 12,5 m, a za bez pie cze nia
prze ciw ko fa lom przy elek trow ni od stro ny mo -
rza mia ły wy so kość do 10 m. Tak wy so ka fa la
po wsta ła w związ ku z wy stą pie niem zja wi ska,
któ re go nie był nikt w sta nie wcze śniej prze wi -
dzieć, a mia no wi cie tak sil ne trzę sie nie zie mi
spo wo do wa ło jed no cze sne ob su nię cie się (tąp -
nię cie) trzech płyt tek to nicz nych, na któ rych
po ło żo ne są tam tej sze te re ny. Do pro wa dzi ło to
do unie ru cho mie nia sys te mu chło dze nia i prze -
rwa nia funk cjo no wa nia in stru men tów kon tro -
lu ją cych re ak to ry. Brak chło dze nia do-
pro wa dził też do uszko dze nia jed ne go z ba se -
nów wy pa lo ne go pa li wa w po bli żu re ak to rów.
Znaj du ją ca się w nim wo da by ła nie ustan nie
pod grze wa na, przez co stop nio wo od pa ro wy -

Wszyst ko to spo wo do wa ło wzrost tem pe ra -
tu ry i do pro wa dzi ło do gwał tow ne go kil ku set -
krot ne go wzro stu mo cy re ak to ra, a na stęp nie
po dwój ne go wy bu chu ga zów (głów nie wo do ru)
oraz po ża ru 1700 t gra fi tu po cho dzą ce go z re ak -
to ra. Tem pe ra tu ra w re ak to rze wzro sła do oko -
ło 5000°C, a pa li wo ura no we ule gło sto pie niu.
Po tęż ny wy buch w ko mo rze re ak to ra spo wo do -
wał zrzu ce nie be to no wej po kry wy o ma sie 2000 t
przy kry wa ją cej od gó ry je go rdzeń. Do at mo-
s fe ry prze do sta ło się oko ło 1019 Bq ma te ria łów
pro mie nio twór czych. Na le ży wy raź nie pod kre -
ślić, że był to wy buch che micz ny ga zów oraz
po żar, a nie wy buch ją dro wy. Jed no cze śnie roz -
rzu co ne wsku tek wy bu chu ża rzą ce się ka wał ki
gra fi tu spo wo do wa ły po wsta nie kil ku dzie się ciu
po ża rów, z któ ry mi wal czy ło po nad 100 stra ża -
ków z elek trow ni i we zwa ni z są sied nich miej -
sco wo ści lu dzie. Otrzy ma li oni naj więk sze
daw ki pro mie nio wa nia. Po żar re ak to ra trwał
10 dni, przez ca ły ten czas pro wa dzo na by ła ak -
cja ga śni cza, któ ra mia ła na ce lu uga sze nie ża -
rzą ce go się gra fi tu w szcząt kach rdze nia
re ak to ra. Woj sko we he li kop te ry zrzu ci ły bez po -
śred nio na znisz czo ny re ak tor wie le ton pia sku,
do lo mi tu, wę gli ka bo ru i oło wiu. Ogó łem wy -
ko na no 1800 prze lo tów he li kop te ra mi nad re ak -
to rem nr 4. Po zo sta łe blo ki re ak to ra w cza sie tej
awa rii nie ule gły znisz cze niu. Blok nr 2 zo stał
wy łą czo ny z eks plo ata cji do pie ro w 1992 r.,
wsku tek po ża ru tur bo ge ne ra to ra w ma szy now -
ni, blok nr 1 wy łą czo no w 1996 r., a przy le gły
do znisz czo ne go awa rią re ak to ra blok
nr 3 – w 2000 r. [3].

Zu peł nie in ne by ły przy czy ny i prze bieg
awa rii elek trow ni ją dro wej Fu ku shi ma Dai ichi,
jed nej z czte rech elek trow ni po ło żo nych
nad Pa cy fi kiem. 11 mar ca 2011 r. do szło
do trzę sie nia zie mi o si le 9 stop ni w ska li Rich -
te ra (R) u pół noc no -wschod nich wy brze ży Ja -
po nii [1, 4]. W hi sto rii ba dań sej smo lo gicz nych
za re je stro wa no trzy trzę sie nia zie mi o si le więk -
szej niż w Fu ku shi mie, a mia no wi cie: w ma -
ju 1960 r. (Chi le  9,5 st. R), w mar cu 1964 r.
(Ala ska, USA  9,2 st. R) i grud niu 2004 r. (Su -
ma tra, In do ne zja oraz In die  9,1 st. R). Tak więc
trzę sie nie w Fu ku shi mie by ło czwar tym
pod wzglę dem si ły trzę sie niem na Zie mi. We -
dług oce ny na ukow ców z NASA by ło ono tak
sil ne, że spo wo do wa ło przy spie sze nie ro ta cji
Zie mi, a na sku tek te go na stą pi ło skró ce nie cza -
su trwa nia do by o oko ło 1,8 μs [5]. Po nad to do -
szło do prze su nię cia osi Zie mi o 17 cm [6, 7].
Jed nak to nie ono by ło głów ną przy czy ną awa -
rii ją dro wej w Fu ku shi mie, po nie waż po wy stą -
pie niu wstrzą sów do szło do au to ma tycz ne go
wy łą cze nia blo ków 1, 2 i 3, a sys te my awa ryj -
ne zo sta ły włą czo ne i pra co wa ły pra wi dło wo.

wa ła i w krót kim cza sie jej lu stro opa dło po ni -
żej za nu rzo nych prę tów. Ich tem pe ra tu ra wzro -
sła i ule gły sto pie niu, cze mu to wa rzy szy ło
po wsta nie znacz nych ilo ści wo do ru. Na stęp -
stwem sto pie nia prę tów pa li wo wych i znisz cze -
nia ko szu lek cyr ko no wych by ło uszko dze nie
rdze ni re ak to rów. We wnę trzu bu dyn ków re ak -
to rów po ja wi ła się znacz na ilość wo do ru. 

Do szło wów czas do wy bu chu bu dyn ków re ak -
to ra 1, 3 i 5. Po nad to w pierw szych dniach
po trzę sie niu zie mi w obiek tach elek trow ni ją -
dro wej po wsta ło kil ka po ża rów, tak że w prze -
cho wal ni kach wy pa lo ne go pa li wa ją dro we go.
Pró bo wa no je uga sić oraz schło dzić blok re ak -
to ra 3 i ba sen wy pa lo ne go pa li wa ją dro we go
po przez zrzut wo dy ze śmi głow ców oraz za sto -
so wa nie ar ma tek wod nych stra ży po żar nej.
Pro wa dzo no tak że pra ce zwią za ne z wpom po -
wy wa niem wo dy mor skiej do re ak to rów i uzu -
peł nia niem wo dy w ba se nach wy pa lo ne go
pa li wa. 

W kil ka dni po awa rii uda ło się przy wró cić
za si la nie i przy łą czyć elek trow nie do kra jo wej
sie ci ener ge tycz nej. Po zwo li ło to usta bi li zo wać
stan re ak to rów i do pro wa dzić je do sta nu zim -
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ne go wy łą cze nia, czy li ob ni żyć ich tem pe ra tu rę
po ni żej 100°C. 

Skut ki 
Awa rie ją dro we w Czar no by lu i Fu ku shi mie

osią gnę ły naj wyż szy moż li wy po ziom – 7
w Mię dzy na ro do wej Ska li Zda rzeń Ją dro wych
i Ra dio lo gicz nych (In ter na tio nal Nuc le ar and

Ra dio lo gi cal Event Sca le – INES). Okre śla się
je ja ko wiel kie awa rie ją dro we. War to za uwa -
żyć, że po raz pierw szy w hi sto rii awa rii w elek -
trow niach ją dro wych w Fu ku shi mie okre ślo no
sto pień awa rii w ska li INES dla każ de go blo ku
osob no (do tej po ry wiel kość awa rii okre śla no
dla ca łej elek trow ni w spo sób jed no li ty – tak by -
ło np. w Czar no by lu). I tak awa rie blo ków 1, 2, 3
oce nio no na 7 sto pień w ska li INES, a awa rię
blo ku 4 okre ślo no ja ko in cy dent 3 stop nia w ska -
li INES. 

Awa ria w Czar no by lu spo wo do wa ła ogrom -
ne stra ty go spo dar cze i śmierć kil ku dzie się ciu
osób. Dwie oso by zgi nę ły pod czas wy bu chu
i po ża ru, a trze cia zmar ła praw do po dob nie z po -
wo du za to ru tęt ni cy wień co wej. Na sku tek
ostrej cho ro by po pro mien nej w cią gu trzech
mie się cy od wy pad ku śmierć po nio sło 28 stra -
ża ków. Ogó łem w pierw szej fa zie ka ta stro fy
31 osób stra ci ło ży cie, po otrzy ma niu da wek ob -
cią ża ją cych od 4000 mSv do 16 000 mSv. Po -
za przy pad ka mi opi sa ny mi po wy żej 237 osób
tra fi ło do szpi ta la, u 134 z nich wy kry to ostrą
cho ro bę po pro mien ną. Wszy scy po szko do wa ni
zo sta li wy le cze ni i opu ści li szpi tal w cią gu kil -
ku ty go dni lub mie się cy. We dług ofi cjal nych 
da nych Mię dzy na ro do wej Agen cji Ener gii Ato -
mo wej w Wied niu do koń ca 2004 r. wsku tek
awa rii w Czar no by lu śmierć po nio sło 56 osób,
w tym dzie wię cio ro dzie ci z po wo du ra ka tar -
czy cy [3]. Po nad to sza cu je się, że śred nio 6%
sub stan cji pro mie nio twór czych sta no wią -
cych 1019 Bq ma te ria łów pro mie nio twór czych
znaj du ją cych się w rdze niu re ak to ra prze do sta -
ło się do at mos fe ry, po wo du jąc ska że nie śro do -
wi ska na tu ral ne go i ko niecz ność ewa ku acji
oko ło 116 tys. osób miesz ka ją cych w pro mie -
niu 30 km od elek trow ni. Oko ło 70% opa dów
pro mie nio twór czych zna la zło się na Bia ło ru si,
a du ża część reszty opa dów na te ry to rium 
Ukra iny, Ro sji oraz po zo sta łej czę ści pół ku li
pół noc nej. Ob szar o po wierzch ni 10 tys. km2

(Ukra ina, Ro sja, Bia ło ruś) uległ ska że niu ce zem
(137Cs) do po zio mu 550-1500 kBq/m2 i sta no-
wi on stre fę na dal znaj du ją cą się pod sta łą 
kon tro lą [3].

W przy pad ku awa rii elek trow ni ją dro wej
Fu ku shi ma Daiichi ak tyw ność ma te ria łu pro -
mie nio twór cze go, któ ry prze do stał się do po -
wie trza w pierw szych dniach po ka ta stro fie,

oscy lo wa ła w gra ni cach od 3,7 x 1017 Bq do
6,3 x 1017 Bq [1, 2]. Ze wzglę du na po ja wie nie
się w po wie trzu at mos fe rycz nym znacz nych
ilo ści 131J i 137Cs wła dze ad mi ni stra cyj ne za rzą -
dzi ły ewa ku ację lud no ści naj pierw z trzy-
ki lo me tro wej stre fy bez po śred nio przy le ga ją -
cej do elek trow ni ją dro wej, po tem w pro mie -
niu 20 km, a osta tecz nie w stre fie 30 km.
Do szło do ska że nia gle by, wo dy pit nej i żyw -
no ści W ra por cie TEPCO (To kyo Elec tric Po -

wer Com pa ny) z czerw ca 2011 r. stwier dzo no,
że w pierw szych czte rech do bach po trzę sie niu
zie mi do at mos fe ry prze do sta ły się po za jo dem
i ce zem śla do we ilo ści izo to pów: stron tu 90Sr,
plu to nu 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Pu (oko ło 50 g),
nep tu nu 239Np (oko ło 1 mg) i te lu ru 129Te. Sza -
cu je się, że pod czas ca łej awa rii ją dro wej do at -
mos fe ry prze do sta ły się znacz ne ilo ści
ce zu 137Cs o ak tyw no ści rzę du 1017 Bq. Po nad -
to we dług ofi cjal nych da nych TEPCO do koń -
ca mar ca 2011 r. daw kę sku tecz ną po wy żej
100 mSv otrzy ma ło 21 pra cow ni ków. Ilość
sub stan cji ra dio ak tyw nej, któ ra prze do sta ła się
do at mos fe ry w trak cie awa rii w Fu ku shi mie,
by ła we dług sza cun ków dzie sięć ra zy mniej sza,
niż mia ło to miej sce pod czas awa rii w Czar no -
by lu [1].

Co te raz?
Po ka ta stro fie ce sarz Ja po nii pod jął de cy zję

o re zy gna cji kra ju z dal szej eks plo ata cji elek -
trow ni ją dro wych, ale pół ro ku póź niej wy co fał
się z te go sta no wi ska i za po wie dział, że na miej -
sce znisz czo nej elek trow ni w Fu ku shi mie (naj -
więk szej w tym cza sie elek trow ni ją dro wej
na świe cie) zo sta ną zbu do wa ne dwie no we elek -
trow nie.

Awa rie ją dro we, do któ rych do szło w Czar -
no by lu i Fu ku shi mie, nie spo wo do wa ły znacz -
ne go wy ha mo wa nia roz wo ju ener ge ty ki
ją dro wej na świe cie. Wy ni ka to z ro sną ce go za -
po trze bo wa nia na ener gię elek trycz ną oraz moż -
li wo ści wy ko rzy sta nia ener ge ty ki ją dro wej
do pro duk cji wo do ru i kon wer sji wę gla na pa li -
wa cie kłe i ga zo we. Obec nie dzia ła ją na świe -
cie 442 re ak to ry ener ge tycz ne (o pięć wię cej niż
przed ka ta stro fą w Fu ku shi mie, choć wie le re -
ak to rów znaj du je się w pro ce sie li kwi da cji, gdyż
za stę po wa ne są re ak to ra mi III ge ne ra cji, któ re
są znacz nie bez piecz niejsze), a no wo bu do wa -
nych jest 64 [8]. Kra jem, któ ry kon stru uje naj -
więk szą licz bę re ak to rów ener ge tycz nych, są
Chi ny. 

Ener ge ty ka ją dro wa od kil ku lat jest uwa ża -
na za stra te gicz ny ele ment po li ty ki bez pie czeń -
stwa ener ge tycz ne go wie lu państw świa ta,
a wy ni ka to z na ło że nia się kil ku zja wisk, ta kich
jak:

– gwał tow ne wa ha nia cen ro py i ga zu, wy -
wo ła ne szyb ko ro sną cym za po trze bo wa niem
na su row ce ener ge tycz ne,

– nie sta bil na sy tu acja w waż nych dla ryn ków
su row co wych kra jach (Irak, Iran, Ni ge ria, We -
ne zu ela),

– co raz częst sze wy ko rzy sty wa nie su row ców
ja ko in stru men tu na ci sku w sto sun kach mię dzy -
pań stwo wych,

– wzra sta ją ce uza leż nie nie naj więk szych
kon su men tów (UE, USA, Ja po nia, Chi ny, In die)
od im por tu no śni ków ener gii, co za po wia da na -
si le nie kon ku ren cji mię dzy ty mi pań stwa mi
o do stęp do kur czą cych się za so bów [9].

W świa to wej ener ge ty ce ją dro wej ze bra no
już do sta tecz nie du żo do świad czeń, aby pa trzeć
na bez pie czeń stwo dzia ła nia elek trow ni ją dro -
wych z mniej szy mi emo cja mi i oce niać tę tech -
no lo gię we dług ra cjo nal nych kry te riów
na uko wych [9]. Kra je, w któ rych wy ko rzy stu je
się ener ge ty kę ją dro wą, prze zna cza ją ogrom ne
środ ki fi nan so we na po pra wę bez pie czeń stwa
re ak to rów uru cha mia nych we współ cze snych
elek trow niach.
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y cho dząc na prze ciw no wym szko -
le nio wym po trze bom kadr za si la -
ją cych sze re gi PSP, in nych służb,

stra ży za kła do wych czy przed się biorstw,
SGSP roz sze rza ofer tę stu diów po dy plo mo -
wych i do sto so wu je ją do cha rak te ru współ cze -
snych za gro żeń. Stu dia „Bez pie czeń stwo
ener ge ty ki ją dro wej” uwzględ nia ją pro ble ma -
ty kę zwią zaną z ra tow nic twem i bez pie czeń -
stwem po ża ro wym. Z ini cja ty wą or ga ni za cji
tych stu diów wy szedł ko men dant głów ny Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej, a Szko ła, dys po nu jąc
od po wied nim po ten cja łem dy dak tycz nym, mo -
gła pod jąć się te go wy zwa nia. Or ga ni za to rem
stu diów jest Wy dział In ży nie rii Bez pie czeń -
stwa Cy wil ne go SGSP. Trwa ją one dwa se me -
stry i od by wa ją się w for mie nie sta cjo nar nej.
Pod sta wo wym kry te rium przy ję cia jest ukoń -
cze nie przez kan dy da ta przy naj mniej stu diów
li cen cjac kich lub in ży nier skich. Dla funk cjo-
na riu szy PSP oraz przed sta wi cie li in nych 
służb skie ro wa nych przez KG PSP stu dia są
bez płat ne.

Bez pie czeń stwo ener ge ty ki ją dro wej to tyl -
ko je den z 14 ro dza jów stu diów po dy plo mo -
wych ofe ro wa nych obec nie w SGSP. Uczel nia,
ja ko li der kształ ce nia po dy plo mo we go w za -
kre sie bez pie czeń stwa cy wil ne go i po ża ro we -
go, ma kom plek so wą ofer tę w tej dzie dzi nie.
Obok prze szko leń za wo do wych skie ro wa nych
do funk cjo na riu szy PSP (SPK, SPO-2, SPO-4)
pro po nu je stu dia po dy plo mo we, dzię ki któ rym
rów nież oso by cy wil ne bę dą mo gły pod nieść
swo je kwa li fi ka cje. 

Ce lem stu diów BEJ jest kształ ce nie w za -
kre sie za rzą dza nia bez pie czeń stwem ener ge ty -
ki ją dro wej, ze szcze gól nym uwzględ nie niem
ra tow nic twa i bez pie czeń stwa po ża ro we go
na wy pa dek za gro żeń ra dio lo gicz nych. Słu cha -
cze po zna ją za gad nie nia zwią za ne z fi zy ką 
ją dro wą, ochro ną ra dio lo gicz ną, ener ge ty ką 

ją dro wą i trans por tem ma te ria łów ra dio -
ak tyw nych oraz na by wa ją umie jęt no ści or ga -
ni zo wa nia dzia łań ra tow ni czych w przy pad ku
wy stą pie nia za gro że nia ra dio lo gicz ne go. Uzy -
sku ją rów nież szcze gó ło we in for ma cje na te -
mat za sad ochro ny ra dio lo gicz nej, prze pi sów
re gu lu ją cych po stę po wa nie z ra dio izo to pa mi,
or ga ni za cji i kon tro li śro do wi ska pra cy w wa -
run kach na ra że nia na pro mie nio wa nie jo ni zu -
ją ce, a tak że po dej mo wa nia od po wied nich
de cy zji na wy pa dek zda rzeń ra dia cyj nych.
Ab sol wen ci BEJ po sią dą umie jęt ność ana li zo -
wa nia pro ble mów z za kre su ochro ny ra dio-
lo gicz nej i znaj do wa nia roz wią zań na pod sta -
wie uzy ska nej wie dzy. 

Du ża licz ba za jęć prak tycz nych, re ali zo wa -
nych w la bo ra to riach SGSP i in sty tu cjach zwią -
za nych z bez pie czeń stwem ją dro wym czy
ra dio lo gicz nym to nie wąt pli wie za le ta stu diów
BEJ. Dzię ki współ pra cy z Cen tral nym La bo ra -
to rium Ochro ny Ra dio lo gicz nej słu cha cze bę -
dą mie li moż li wość przy stą pie nia do eg za mi nu
in spek to ra ochro ny ra dio lo gicz nej w Pań stwo -
wej Agen cji Ato mi sty ki. Pro ble my zwią za ne
z mo ni to rin giem i trans por tem ma te ria łów ra -
dio ak tyw nych oma wia ne są w Kra jo wym Skła -
do wi sku Od pa dów Pro mie nio twór czych
w Ró ża nie nad Na rwią. Bez pie czeń stwo elek -
trow ni ją dro wych zo sta nie przed sta wio ne przez
eks per tów pra cu ją cych przy od bu do wie te re -
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Z du chem cza su
Szkoła Główna Służby Pożarniczej uruchomiła 

ostatnio wysokospecjalistyczne studia podyplomowe
„Bezpieczeństwo energetyki jądrowej” (BEJ).

W

WYDZIAŁ IN˚YNIERII BEZPIECZE¡STWA PO˚AROWEGO

ba da nie przy czyn po ̋ a rów i oko licz no Êci ich po wsta -
nia (BPP) 

pra cow ni cy to wa rzystw ubez pie cze nio wych, firm li kwi du jà cych szko -
dy po po ̋ a ro we, or ga nów Êci ga nia i wy mia ru spra wie dli wo Êci

in ̋ y nie ria po ̋ a ro wa bu dyn ków (IPB) oso by uczest ni czà ce w pro ce sie pro jek to wa nia, wy ko naw stwa i eks -
plo ata cji obiek tów bu dow la nych bàdê w bez piecz nym za rzà dza niu nimi

ochro na prze ciw po ̋ a ro wa la su (OPL) oso by zaj mu jà ce si´ ochro nà prze ciw po ̋ a ro wà la sów

ra tow nic two che micz ne – iden ty fi ka cja za gro ̋ eƒ 
i li kwi da cja ska ̋ eƒ (RCH)

ra tow ni cy bio rà cy udział w dzia ła niach z za kre su ra tow nic twa che micz -
ne go oraz oso by od po wie dzial ne za bez pie czeƒ stwo w za kła dach 
o du ̋ ym i zwi´k szo nym ry zy ku wy stà pie nia po wa˝ nych awa rii 
prze my sło wych

prze szko le nie za wo do we przy go to wu jà ce do zaj mo -
wa nia sta no wisk zwià za nych z kie ro wa niem dzia ła -
nia mi ra tow ni czy mi (SPK) 

stra ̋ a cy Paƒ stwo wej Stra ̋ y Po ̋ar nej i stra ̋ a cy jed no stek ochro ny prze -
ciw po ̋ a ro wej spo za PSP

prze szko le nie za wo do we przy go to wu jà ce do zaj mo -
wa nia sta no wisk ofi cer skich w Paƒ stwo wej Stra ̋ y
Po ̋ ar nej (SPO2)

stra ̋ a cy ma jà cy kwa li fi ka cje do zaj mo wa nia sta no wisk aspi ranc kich
w Paƒ stwo wej Stra ̋ y Po ̋ ar nej i wy kształ ce nie wy˝ sze

prze szko le nie za wo do we przy go to wu jà ce do zaj mo -
wa nia sta no wisk ofi cer skich w Paƒ stwo wej Stra ̋ y
Po ̋ ar nej (SPO4)

stra ̋ a cy ma jà cy kwa li fi ka cje wy ma ga ne do wy ko ny wa nia za wo du stra -
˝ak w Paƒ stwo wej Stra ̋ y Po ̋ ar nej i wy kształ ce nie wy˝ sze

za po bie ga nie po ̋ a rom i awa riom (ZPA) ka dra wy ko nu jà ca czyn no Êci kon tro l no -roz po znaw cze z za kre su ochro -
ny prze ciw po ̋ a ro wej

Studia podyplomowe w SGSP i ich adresaci



nów ska żo nych po awa rii re ak to ra w Czar no -
by lu. Za ję cia pro wa dzą spe cja li ści ze Szko ły
Głów nej Służ by Po żar ni czej, Cen tral ne go La -
bo ra to rium Ochro ny Ra dio lo gicz nej i Na ro do -
we go Cen trum Ba dań Ją dro wych w Świer ku.

Szko ła Głów na Służ by Po żar ni czej dys po nu -

je sze ro ką ofer tą stu diów po dy plo mo wych, 

ad re so wa nych głów nie do osób zwią za nych

z bran żą po żar ni czą, choć nie tyl ko – mó wi

bryg. dr hab. inż. Je rzy Ga łaj, prof. SGSP, pro rek -

tor ds. na uko wo -dy dak tycz nych i stu denc kich.

Nie któ re z ofe ro wa nych stu diów są skie ro wa-

ne do stra ża ków pra cu ją cych w Pań stwo wej 

Stra ży Po żar nej, np. Prze szko le nie za wo do we przy go -

to wu ją ce do zaj mo wa nia sta no wisk zwią za nych

z kie ro wa niem dzia ła nia mi ra tow ni czy mi (SPK), Prze -

szko le nie za wo do we przy go to wu ją ce do zaj mo wa -

nia sta no wisk ofi cer skich w Pań stwo wej Stra ży

Po żar nej (SPO2, SPO4) czy Za po bie ga nie po ża rom

i awa riom (ZPA). In ne zaś zo sta ły uru cho mio ne z my -

ślą o po trze bach pra cow ni ków urzę dów i służb, biur

pro jek to wych, to wa rzystw ubez pie cze nio wych, La -

sów Pań stwo wych, a tak że sze ro ko po ję tej ka dry kie -

row ni czej. Do stęp ne na uczel ni stu dia po dy plo mo we,

ze wzglę du na swój uni kal ny cha rak ter i wszech stron -

ność, są atrak cyj ne za rów no dla ab sol wen tów szkół

po żar ni czych, jak i in nych szkół,  za trud nio nych

w róż ne go ro dza ju in sty tu cjach i służ bach zwią za -

nych z ogól nie ro zu mia nym bez pie czeń stwem, chcą -

cych po sze rzać wie dzę i pod no sić kwa li fi ka cje

za wo do we. Ofer ta stu diów po dy plo mo wych SGSP

jest prak tycz nie każ de go ro ku roz sze rza na, co wy ni -

ka z za po trze bo wa nia ryn ku i stra te gii szko leń przy -

ję tej przez Ko men dę Głów ną PSP. Ja ko przy kład

moż na po dać tu taj nie daw no uru cho mio ne na Wy -

dzia le In ży nie rii Bez pie czeń stwa Cy wil ne go stu dia

po dy plo mo we z za kre su edu ka cji dla bez pie czeń stwa

(EDB) czy bez pie czeń stwa ener ge ty ki ją dro wej (BEJ).

Dzia ła nia spe cja li stycz ne zwią za ne z za gro -

że nia mi ją dro wy mi, źró dła mi pro mie nio wa nia

jo ni zu ją ce go, od pa da mi pro mie nio twór czy mi

lub in ny mi sub stan cja mi ra dio ak tyw ny mi wy -

ma ga ją od po wied nie go przy go to wa nia służb

ra tow ni czych – za zna cza bryg. dr inż. Ro bert

Piec z Za kła du Bez pie czeń stwa i Hi gie ny Pra cy

SGSP, kie row nik stu diów po dy plo mo wych

„Bez pie czeń stwo ener ge ty ki ją dro wej”. 

Stu dia te umoż li wia ją po zna nie za gad nień zwią -

za nych z za rzą dza niem bez pie czeń stwem ener ge ty -

ki ją dro wej. Słu cha cze za po zna ją się z roz wią za nia mi

sto so wa ny mi w Pol sce i na świe cie w kon tek ście faz

za rzą dza nia kry zy so we go: pla no wa nia, or ga ni zo wa -

nia, re ago wa nia i od bu do wy. Ab sol wen ci zdo by wa -

ją wie dzę teo re tycz ną i na by wa ją umie jęt no ści

prak tycz ne nie zbęd ne do prze pro wa dza nia czyn no -

ści kon tro l no -roz po znaw czych oraz do pro wa dze nia

ak cji ra tow ni czych zwią za nych z awa ria mi elek trow -

ni ato mo wych, zda rzeniami ra dia cyj nymi oraz trans -

por tem i nie wła ści wym prze cho wy wa niem sub-

stan cji pro mie nio twór czych. 

W związ ku z przy ję ciem przez Ra dę Mi ni -

strów 28 stycz nia 2014 r. uchwa ły w spra wie

Pro gra mu Pol skiej Ener ge ty ki Ją dro wej (PPEJ)

ko niecz ne jest kształ ce nie funk cjo na riu szy Pań -

stwo wej Stra ży Po żar nej, Stra ży Gra nicz nej i Po -

li cji w tym za kre sie – pod kre śla dr Ane ta

Łu ka szek -Chmie lew ska z Za kła du Fi zy ki i Che -

mii SGSP, wy kła dow ca stu diów po dy plo mo -

wych „Bez pie czeń stwo ener ge ty ki ją dro wej”. 

Pro gram ener ge ty ki ją dro wej za pew ni Pol sce sta -

bil ny do stęp do bez piecz nej, wol nej od emi sji ga zów

cie plar nia nych ener gii w kon ku ren cyj nych ce nach,

a po nad to po zwo li na roz wój sek to ra ba daw czo -roz -

wo jo we go. Nie mniej jed nak roz wój ener ge ty ki w Pol -

sce nie sie ze so bą wzrost licz by po ten cjal nych źró deł

za gro że nia zwią za nych z trans por tem wy pa lo ne go

pa li wa ją dro we go i od pa dów pro mie nio twór czych.

Służ bą, któ ra ja ko pierw sza przy by wa na miej sce zda -

rze nia (wy pad ku), jest prze waż nie straż po żar na, dla -

te go też jed nost ki PSP po win ny być od po wied nio

szko lo ne, aby wie dzia ły, jak po stę po wać w przy pad -

ku zda rzeń ra dia cyj nych.

Wzra sta licz ba po ten cjal nych źró deł za gro żeń ra -

dia cyj nych w kra ju – w związ ku ze zwięk sze niem się

licz by elek trow ni ją dro wych zlo ka li zo wa nych w kra -

jach ościen nych, w po bli żu gra nic Pol ski. Zna czą co

ro śnie też licz ba użyt kow ni ków źró deł pro mie nio-

wa nia jo ni zu ją ce go, m.in. w sek to rze me dycz nym,

w związ ku z roz wo jem no wych tech nik ba dań dia -

gno stycz nych i te ra peu tycz nych, któ re wy ko rzy stu ją

pro mie nio wa nie jo ni zu ją ce. Stwa rza to moż li wość

do sta nia się ta kich źró deł w rę ce osób nie po wo ła nych

i mo gą cych do pro wa dzić do za gro żeń ra dia cyj nych. 

Wska za ne jest zwięk sze nie licz by szko leń i ćwi -

czeń szta bo wych służb mun du ro wych (stu den tów

mun du ro wych SGSP, pra cow ni ków PSP) pro wa dzo -

nych we współ pra cy z jed nost ka mi spe cja li stycz ny -

mi, ta ki mi jak: Cen trum ds. Zda rzeń Ra dia cyj nych

(CEZAR), Pań stwo wa Agen cja Ato mi sty ki czy Cen tral -

ne La bo ra to rium Ochro ny Ra dio lo gicz nej (CLOR) −

je dy na w Pol sce in sty tu cja cał ko wi cie zwią za na z pra -

ca mi na rzecz bez pie czeń stwa ją dro we go i ochro ny

ra dio lo gicz nej, oraz in ny mi pla ców ka mi. 

Aga ta Sie kier ska, 
spe cja li sta w rek to ra cie SGSP
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WYDZIAŁ IN˚YNIERII BEZPIECZE¡STWA CYWILNEGO

bez pie czeƒ stwo ener ge ty ki jà dro wej (BEJ) stra ̋ a cy kie ru jà cy dzia ła nia mi ra tow ni czy mi oraz wy ko nu jà cy czyn no -
Êci kon tro l no -roz po znaw cze, Stra˝ Gra nicz na i Po li cja

bez pie czeƒ stwo i hi gie na pra cy (BHP) oso by za in te re so wa ne za gad nie nia mi bez pie czeƒ stwa i hi gie ny pra cy
a tak ̋ e re ali zu jà ce za da nia z te go za kre su.

edu ka cja dla bez pie czeƒ stwa (EDB)

pra cow ni cy ad mi ni stra cji rzà do wej i sa mo rzà do wej, pra cow ni cy oÊwia -
ty, na uczy cie le szkół gim na zjal nych i po nad gim na zjal nych, pra cow ni cy
ze spo łów re ago wa nia wszyst kich szcze bli ad mi ni stra cji, funk cjo na riu -
sze słu˝b: Po li cji, Paƒ stwo wej Stra ̋ y Po ̋ ar nej, Stra ̋ y Gra nicz nej, 
Stra ̋ y Miej skiej i in nych, człon ko wie or ga ni za cji po za rzà do wych uczest -
ni czà cy w dzia ła niach ra tow ni czych i edu ka cyj nych w za kre sie bez pie -
czeƒ stwa po wszech ne go

lo gi sty ka w bez pie czeƒ stwie kra ju (LBK)

oso by, któ re w przy szło Êci mo gà peł niç funk cje kie row ni cze w cza sie
zda rzeƒ nie ko rzyst nych w sy tu acjach kry zy so wych, sta nów nad zwy -
czaj nych, w szcze gól no Êci pra cow ni cy or ga nów wła Êci wych ds. za rzà -
dza nia kry zy so we go

po dy plo mo we stu dia me ne d˝er skie dla ka dry kie row -
ni czej słu˝b paƒ stwo wych (MEN) 

ka dra kie row ni cza w jed nost kach or ga ni za cyj nych słu˝b paƒ stwo wych:
Paƒ stwo wej Stra ̋ y Po ̋ ar nej, Po li cji, Stra ̋ y Gra nicz nej, kie row ni cy 
ko mó rek or ga ni za cyj nych zaj mu jà cych si´ dzia ła nia mi kry zy so wy mi

za rzà dza nie kry zy so we w Êwie tle re gu la cji Unii 
Eu ro pej skiej (ZK)

ab sol wen ci szkół wy˝ szych, pra cu jà cy lub za mie rza jà cy pod jàç pra c´
na sta no wi skach zwià za nych z sze ro ko ro zu mia nym za rzà dza niem kry -
zy so wym, zwłasz cza ka dra kie row ni cza ad mi ni stra cji pu blicz nej i sa mo -
rzà do wej oraz jed no stek or ga ni za cyj nych PSP, funk cjo na riu sze in nych
słu˝b mun du ro wych, w tym Po li cji, Stra ̋ y Gra nicz nej, woj ska itp., ka dra
kie row ni cza cy wil nych za kła dów pra cy oraz wszy scy za in te re so wa ni pro -
ble ma mi bez pie czeƒ stwa spo łecz ne go w sy tu acjach za gro ̋ eƒ, na po -
szcze gól nych szcze blach ad mi ni stra cji paƒ stwo wej i sa mo rzà do wej.



czych. Moż li we, że do ta kich sy tu acji bę dzie
do cho dzi ło czę ściej, ze wzglę du na wzma ga ją -
cy się ruch tu ry stycz ny. Dru gi ar gu men t to brak
po dob ne go, nie chro nio ne go wo do spa du w pro -
mie niu 100 km. Waż ną kwe stią w sta ra niach
o zgo dę był rów nież fakt, że w re zer wa cie tym
wie lo krot nie od by wa ły się ćwi cze nia GOPR
i woj ska, ale bez udzia łu stra ży po żar nej.
A prze cież w ra zie rze czy wi ste go zda rze nia,
zwłasz cza z udzia łem wię cej niż jed ne go po -
szko do wa ne go, za dys po no wa nie stra ży po żar -
nej ja ko wspar cia jest nie odzow ne z uwa gi na
ogra ni cze nia ka dro we, któ rym pod le ga GOPR.
W ca ło rocz nej i ca ło do bo wej sta cji 
GOPR w Mię dzy gó rzu dy żur peł ni dwóch ra -
tow ni ków eta to wych, a ko lej na od da lo na jest
o oko ło 40 km. W re jo nie dzia ła nia JRG w By -
strzy cy Kłodz kiej straż po żar na wie lo krot nie
by ła dys po no wa na do zda rzeń ra zem z ra tow -
ni ka mi GOPR.

Dzia ła nia na te re nie re zer wa tu przy ro dy
ogra ni czo no do dwóch go dzin, a ra tow ni ków
bio rą cych bez po śred ni udział w epi zo dzie, po -
ru sza ją cych się po za szla kiem tu ry stycz nym,
by ło dwu na stu. Te wiel ko ści to efekt kom pro -

aj waż niej sze epi zo dy zre ali zo wa no
w trud nych wa run kach te re no -
wych – w re zer wa cie Wo do spad

Wilcz ki (dru gi co do wy so ko ści wo do spad
w pol skich Su de tach), po ło żo nym w Śnież nic -
kim Par ku Kra jo bra zo wym, oraz na za po rze
wod nej su che go zbior ni ka po ni żej re zer wa tu.
Sku pio no się na ra tow nic twie wy so ko ścio wym.
Był to rów nież głów ny za kres współ dzia ła nia
stra ża ków i ra tow ni ków GOPR. Do peł nia ły go
za da nia z za kre su ra tow nic twa wod ne go i me -
dycz ne go. Ma so wy wy pa dek dro go wy i zwią -
za ne z nim dzia ła nia za pla no wa no ja ko część
do dat ko wą, nie za leż ną od pod sta wo we go te ma -
tu ćwi czeń. Ta kie uzu peł nie nie sce na riu sza wy -
ni ka ło z po wszech no ści wy stę po wa nia te go
ro dza ju za gro żeń w re jo nie chro nio nym przez
KP PSP w Kłodz ku. Po dob nie rzecz się mia ła
z epi zo dem za kła da ją cym wy pa dek pod czas
wy rę bu la su. 

Po zwo le nia 
Naj pierw na le ża ło wy ko nać pro ce du ry ad -

mi ni stra cyj ne. Po ru sza nie się po re zer wa cie
i za po rze wod nej pod le ga ści słym ogra ni cze -

niom. Ko niecz ne by ło uzy ska nie zgo dy na prze -
pro wa dze nie ćwi czeń od Re gio nal nej Dy rek cji
Ochro ny Śro do wi ska i Re gio nal ne go Za rzą du
Go spo dar ki Wod nej we Wro cła wiu. Pod sta wo -
wą za sa dą funk cjo no wa nia par ku na ro do we go
czy re zer wa tu przy ro dy jest pod po rząd ko wa nie
ak tyw no ści czło wie ka po trze bie ochro ny przy -
ro dy. Or ga ni za to rzy każ dych ta kich ćwi czeń
bądź ma new rów po win ni więc za sta no wić się,
czy prze pro wa dze nie ich aku rat na ta kim ob sza -
rze na pew no jest ko niecz ne. Na le ży też pa mię -
tać, by ogra ni czyć za kres za pla no wa nych
dzia łań do mi ni mum, nie zbęd ne go dla or ga ni -
za cji przed się wzię cia. Każ de wkro cze nie czło -
wie ka na te ren przy rod ni czo cen ny ma
z za ło że nia ne ga tyw ne kon se kwen cje dla śro -
do wi ska na tu ral ne go. Na wet nie wiel kie szko dy
z tym zwią za ne mu szą być uza sad nio ne sta nem
wyż szej ko niecz no ści. 

W przy pad ku ćwi czeń Re zer wat -Mię dzy gó -
rze 2016 pod sta wo wym ar gu men tem by ło rze -
czy wi ste za gro że nie wy pad kiem w pa sie szla ku
pie sze go, bie gną ce go wo kół wo do spa du. W cią -
gu ostat nich 10 lat mia ło tam miej sce kil ka
upad ków na dno wą wo zu i kil ka prób sa mo bój -
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mi su mię dzy wy mo ga mi pro wa dze nia dzia łań
ra tow ni czych a do brem przy ro dy. 

Epi zo dy
W trak cie dwu dnio wych ćwi czeń zre ali zo -

wa no w su mie czte ry epi zo dy. To wa rzy szył im
pa nel dys ku syj ny do ty czą cy błę dów po peł nia -
nych pod czas spo rzą dza nia kart me dycz nych.
Pierw szy epi zod obej mo wał upa dek męż czy zny
z kład ki nad wo do spa dem na dno ko tła. Nie -
przy tom ny po szko do wa ny miał za cho wa ne
czyn no ści ży cio we. Aby się do nie go do stać, ra -
tow ni cy mu sie li użyć tech nik al pi ni stycz nych.
Na tym te re nie nie ma bo wiem szyb szej i bez -
piecz niej szej dro gi zej ścia pod wo do spad 
(oko ło 50 m). W dzia ła niach uczest ni czy ło
12 ra tow ni ków (dziewięciu stra ża ków i trzech
ra tow ni ków GOPR) – sze ściu ze szło na dół,
a po zo sta li ich ase ku ro wa li. Po szko do wa ny
uzy skał kwa li fi ko wa ną pierw szą po moc, a na -
stęp nie ewa ku owa no go, umiesz cza jąc w ko szu
ewa ku acyj nym. W tym epi zo dzie ćwi czą cy po -
słu ży li się spe cjal nie przy go to wa nym fan to -
mem. 

W dru gim epi zo dzie po łą czo no ele men ty 
ra tow nic twa wy so ko ścio we go i wod ne go. 
Za kła dał on ewa ku owa nie po szko do wa ne go
trzy ma ją ce go się gła zu w wez bra nych wo dach
gór skiej rze ki. Wy ko rzy sta no w tym ce lu tzw.
me to dę trój ką ta: sze ściu ra tow ni ków usta wia się
trój ką tem wo kół po szko do wa ne go, a na stęp nie
prze no szą go, trzy ma jąc we wnątrz owe go trój -
ką ta, na brzeg. Epi zod ten po wtó rzo no, wy ko -
rzy stu jąc do ewa ku acji tech ni ki al pi ni stycz ne
(ty rol kę). W tym przy pad ku w dzia ła nia za an -
ga żo wa no 12 stra ża ków. Po szko do wa ny (od -
gry wa ny przez po zo ran ta) był przy tom ny, lecz
sil nie wy chło dzo ny. Do dat ko wo prze ćwi czo no
wa riant udzie la nia kwa li fi ko wa nej pierw szej
po mo cy w związ ku z na głym za trzy ma niem
krą że nia (NZK). 

Trze cie zda rze nie mia ło miej sce w le sie.
Pod czas ści na nia drze wa do szło do przy gnie ce -
nia drwa la pniem świer ka. Był nie przy tom ny,
miał ob ra że nia wie lo na rzą do we. W dzia ła niach
ra tow ni czych wy ko rzy sta no po dusz ki pneu ma -
tycz ne ni skie go pod no sze nia z osprzę tem to wa -
rzy szą cym, któ re po słu ży ły do unie sie nia pnia
i umoż li wie nia ewa ku acji ran ne go. Tu taj tak że
prze ćwi czo no wa riant z NZK. 

Ostat ni epi zod, zre ali zo wa ny w dru gim dniu
ćwi czeń, to wy pa dek ma so wy z udzia łem dzie -
się ciu pie szych uczest ni ków ru chu i dwóch sa -
mo cho dów oso bo wych, w któ rych po dró żo wa ło
po pięć osób. Au ta po czo ło wym zde rze niu
wpa dły w gru pę pie szych. Ro le 20 po szko do -
wa nych ode gra li stu den ci Wyż szej Szko ły Me -
dycz nej w Kłodz ku oraz ucznio wie Ze spo łu

Szkół Po nad gim na zjal nych w Kłodz ku. Czte -
rech po szko do wa nych do zna ło NZK, u po zo -
sta łych, w tym troj ga nie przy tom nych,
po dej rze wa no licz ne zła ma nia, pęk nię cia oraz
zmiaż dże nia. W dzia ła niach uczest ni czy ło
36 stra ża ków. Wy ko rzy sta li oni dwa na mio ty
pneu ma tycz ne, w któ rych prze pro wa dzi li za -
opa trze nie me dycz ne ofiar. Aby wy ko nać do -
stęp do po szko do wa nych uwię zio nych we
wra kach, uży li na rzę dzi hy drau licz nych. Nad -
zór nad re ali za cją za ło żeń spra wo wał ko or dy -
na tor dzia łań me dycz nych woj. dol no ślą skie go
le karz med. Woj ciech Ko pac ki. 

Co z çwi czeƒ?
Naj cie kaw sze wnio ski do ty czą po strze ga nia

tech nik ra tow nic twa wy so ko ścio we go oraz
miej sca ra tow nic twa me dycz ne go w dzi siej szej
stra ży po żar nej. Wy ko rzy sta nie sprzę tu li no we -
go do ewa ku acji po szko do wa ne go, wbrew czę -
sto spo ty ka nym opi niom, jest cza so chłon ne.
Do tar cie do po szko do wa ne go le żą ce go pod wo -
do spa dem – od mo men tu przy jaz du na miej sce
zda rze nia, przez bu do wę sta no wi ska, po sa mo
zej ście – za ję ło ra tow ni kom oko ło 20 min.
O go to wo ści prze ka za nia ran ne go ze spo ło wi ra -
tow nic twa me dycz ne go moż na by ło mó wić

w tym sce na riu szu po upły wie go dzi ny. W każ -
dym epi zo dzie ćwi czo no udzie la nie kwa li fi ko -
wa nej pierw szej po mo cy z uży ciem ze sta wu
PSP R1. Ćwi cze nia po twier dzi ły spo strze że nia
z ana liz rze czy wi stych dzia łań ra tow ni czo -ga -
śni czych – waż ne, by ze sta wy ta kie znaj do wa -
ły się w wy po sa że niu jed no stek nie tyl ko
KSRG, lecz tak że mniej szych OSP, a każ dy ra -
tow nik bie gle się ni mi po słu gi wał. 

W ćwi cze niach wzię ło udział 61 stra ża ków
PSP i OSP oraz trzech ra tow ni ków GOPR.
Wspar cie lo gi stycz ne za pew ni ły JRG PSP
w Kłodz ku i JRG w No wej Ru dzie, a nad -
zór – ko men dant po wia to wy PSP w Kłodz ku 
st. bryg. Jan Cho do row ski i przed sta wi cie le 
KW PSP we Wro cła wiu. W cha rak te rze go ści
przy by li przed sta wi cie le Nad le śnic twa Mię dzy -
le sie oraz władz sa mo rzą do wych gmin By strzy -
ca Kłodz ka i Mię dzy le sie. Or ga ni za to rem
ćwi czeń by ła Ko men da Po wia to wa PSP
w Kłodz ku, od po wia da ją ca za ochro nę naj więk -
sze go po wia tu woj. dol no ślą skie go. 

mł. asp. Ar ka diusz Kot 
jest p.o. do wód cà zmia ny JRG 

w By strzy cy Kłodz kiej, spe cja li stà ds.
BHP w KP PSP w Kłodz ku
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bec nie, ze wzglę du na po ja wie nie się no wych me tod le cze nia,
uzna je się, że jest to stan wy ma ga ją cy szyb kie go roz po zna nia
i wdro że nia te ra pii w spe cja li stycz nych od dzia łach neu ro lo -

gicz nych. Chcąc pod kre ślić zna cze nie upły wu cza su dla po wo dze nia le -
cze nia, w śro do wi sku me dycz nym za czę to uży wać po wie dze nia „czas to
mózg”.

Mózg (mó zgo wie) jest na rzą dem ośrod ko we go ukła du ner wo we go.
To je den z naj więk szych i naj bar dziej zło żo nych or ga nów na sze go cia -
ła. Ze wzglę du na de li kat ną struk tu rę jest oto czo ny trze ma war stwa mi
tkan ki łącz nej (opo na mi mó zgo wo -rdze nio wy mi) oraz pły nem mó zgo -
wo -rdze nio wym, peł nią cym funk cje amor ty zu ją ce. Skła da się z dwóch
pół kul mó zgo wych, móżdż ku i pnia mó zgu. Na po wierzch ni pół kul znaj -
du je się isto ta sza ra, zwa na ko rą mó zgo wą, któ ra za wie ra 70% wszyst -
kich ko mó rek ner wo wych mó zgu. Na po wierzch ni ko ry zlo ka li zo wa ne
są spe cy ficz ne ob sza ry od po wia da ją ce za po szcze gól ne funk cje mó zgu,
m.in. za kon tro lo wa nie ru chów mię śni szkie le to wych, od bie ra nie i in -
ter pre ta cję bodź ców czu cio wych (wzrok, słuch, ból, do tyk, węch, smak,
ucisk, tem pe ra tu ra), a tak że za abs trak cyj ne my śle nie i wyż szą uczu cio -
wość. We wnętrz ną war stwą pół kul jest isto ta bia ła, któ rej funk cja to
prze ka zy wa nie im pul sów ner wo wych mię dzy ko mór ka mi ner wo wy mi

z róż nych ob sza rów mó zgu. Funk cjo no wa nie ośrod ko we go ukła du ner -
wo we go jest uza leż nio ne głów nie od cią głych do staw tle nu i glu ko zy.
Ko mór ki ukła du ner wo we go za opa try wa ne są w utle no wa ną krew dzię -
ki krą że niu mó zgo we mu, któ re za pew nia sta ły prze pływ krwi przez mó -
zgo wie do wszyst kich je go ob sza rów. Przyj mu je się, że przez na czy nia
mó zgo we prze pły wa 15% krwi sta no wią cej po jem ność mi nu to wą ser ca.
Mózg za opa try wa ny jest z ze wnątrz przez dwie tęt ni ce szyj ne we wnętrz -
ne i dwie tęt ni ce krę go we. Po przej ściu do ja my czasz ki na czy nia roz -
pro wa dza ją krew do mó zgo wia przez le wą i pra wą tęt ni cę przed nią
mó zgu, le wą i pra wą tęt ni cę środ ko wą mó zgu oraz le wą i pra wą tęt ni cę
tyl ną mó zgu.

Udar
Udar mó zgu to ze spół ob ja wów zwią za nych z na głym wy stą pie niem

ogni sko we go (miej sco we go) lub uogól nio ne go za bu rze nia czyn no ści mó -
zgu w wy ni ku upo śle dze nia prze pły wu krwi w krą że niu mó zgo wym,
utrzy mu ją cych się po nad 24 godz. (o ile wcze śniej nie do szło do śmier ci
pa cjen ta). Epi zod uda ro wy mo że być przej ścio wy, wte dy ob ja wy mo gą
sa mo ist nie wy co fać się po kil ku mi nu tach lub go dzi nach – stan ten okre -
śla my ja ko prze mi ja ją cy atak nie do krwien ny mó zgu.

Uda ry kla sy fi ko wa ne są ja ko nie do krwien ne (80%) oraz krwo tocz -
ne. Do uda rów nie do krwien nych do cho dzi po za trzy ma niu prze pły wu
krwi w na czy niach krą że nia mó zgo we go w wy ni ku za mknię cia ich świa -
tła. Naj częst szą przy czy ną za blo ko wa nia na czy nia jest po wsta nie we -
wnątrz na czy nio wej skrze pli ny krwi w miej scu pęk nię cia blasz ki
miaż dży co wej lub za czo po wa nie ma te ria łem za to ro wym przy nie sio nym
przez prąd krwi z in nych na rzą dów cia ła. Za tor mo że po cho dzić z ja my
ser ca lub du żych na czyń, mo że być skrze pli ną lub czę ścią ode rwa nej
blasz ki miaż dży co wej. Za trzy ma nie do pły wu krwi do da ne go ob sza ru
mó zgu po wo du je je go nie do tle nie nie, a na stęp nie śmierć ko mó rek mó -
zgo wych. Jest to sy tu acja ana lo gicz na do za wa łu mię śnia ser ca, dla te go
udar nie do krwien ny czę sto okre śla ny jest ja ko za wał mó zgu. 

Ob ja wy 
Ob ja wy nie do krwien ne go uda ru mó zgu są ści śle zwią za ne z lo ka li -

za cją uszko dzo ne go ob sza ru. Każ de mu uszko dze niu to wa rzy szy uby tek
lub znie kształ ce nie czyn no ści, za któ rą jest od po wie dzial na da na część
mó zgu. Naj częst szy mi za bu rze nia mi (de fi cy ta mi) neu ro lo gicz ny mi wy -
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Czas to mózg
PRZE MY SŁAW OSI¡ SKI

Na całym świecie udar mózgu jest jedną 
z najczęstszych przyczyn zgonów
i niepełnosprawności u osób dorosłych.

Do sta no wi ska kie ro wa nia PSP wpły wa zgło sze nie z proś -
bą o po moc w otwar ciu miesz ka nia, w któ rym znaj du je
się 70-let nia oso ba. Po wej ściu przez okno wi dzisz ko bie -
tę le żą cą na le wym bo ku, któ ra ma otwar te oczy, ale nie
od po wia da na two je py ta nia. Ba dasz ją i stwier dzasz, że
od dy cha 10 ra zy na mi nu tę, a na tęt ni cy pro mie nio wej
jest wy czu wal ne tęt no o czę sto ści 130 ude rzeń na mi nu -
tę. Na two je py ta nie, czy na coś cho ru je, kobieta od po -
wia da ci cho i nie wy raź nie, dla te go nie mo żesz jej
zro zu mieć.
1. Co mo gło spo wo do wać po gor sze nie się sta nu zdro wia
u tej pa cjent ki? 
2. Ja kie bę dzie two je po stę po wa nie w ra mach kwa li fi ko -
wa nej pierw szej po mo cy?

O



ni ka ją cy mi z uszko dze nia da nej struk tu ry są: jed no stron ne nie do wła dy,
za bu rze nia mo wy, za bu rze nia rów no wa gi oraz ob ni żo ny stan świa do mo -
ści. Mó wiąc o nie do wła dach, ma my na my śli osła bie nie si ły mię śnio -
wej lub cał ko wi ty pa ra liż. Nie do wła dy wy stę pu ją ja ko pra wo - lub
le wo stron ne, mo gą do ty czyć twa rzy, koń czy ny gór nej lub koń czy ny dol -
nej al bo ca łej po ło wy cia ła. Cza sa mi ob ja wy wią żą się rów nież z po ło -
wicz ny mi za bu rze nia mi czu cia. Za bu rze nia mo wy ob ja wia ją się
trud no ścią w ar ty ku la cji słów, mo wa jest nie wy raź na, po wol na, cza sa -
mi bez gło śna. Wy ni ka to z uszko dze nia mo to rycz ne go ośrod ka mo wy
od po wie dzial ne go za two rze nie dźwię ków, przy czym zdol ność do ro -
zu mie nia mo wy jest za cho wa na.

W przy pad ku uszko dze nia czu cio we go ośrod ka mo wy pa cjen ci nie ro -
zu mie ją ani te go, co mó wią sa mi, ani co mó wią in ni. Wy po wia da ne przez
nich sło wa są wy raź ne, ale ich do bór przy pad ko wy, a zda nia mo gą być
po zba wio ne sen su. U nie któ rych osób udar mo że się ma ni fe sto wać wy -
stę po wa niem bó lu gło wy, nud no ści i wy mio tów oraz bra kiem ko or dy na -
cji ru cho wej czy za bu rze nia mi rów no wa gi. 

Ob ja wem uda ru by wa ją rów nież za bu rze nia wi dze nia w jed nym lub
obu oczach oraz za bu rze nia sta nu świa do mo ści. W za leż no ści od ob sza ru
i roz le gło ści nie do krwie nia, mo gą wy -
stą pić ja ko po je dyn cze ob ja wy lub ich
gru pa. 

Ob ja wy mo gą na ra stać po wo li – na -
wet przez kil ka go dzin lub prze bie gać
gwał tow nie. Symp to my uda ru nie kie dy
po ja wia ją się na gle i bez ostrze że nia.
Czę sto w trak cie wy ko ny wa nia co -
dzien nych czyn no ści – oglą da nia te le -
wi zji, je dze nia – oso ba do tknię ta
uda rem na gle zda je so bie spra wę, że
nie mo że unieść rę ki lub wstać z fo te -
la. Oso by z naj bliż sze go oto cze nia
zwra ca ją uwa gę na po gor sze nie się
funk cji mo wy, któ ra sta je się nie wy raź -
na. Do uda ru mo że dojść rów nież
w trak cie snu. Ta ka oso ba bu dzi się już z w peł ni roz wi nię ty mi ob ja wa -
mi i nie mo że wstać z łóż ka. W nie któ rych sy tu acjach nie do wład unie -
moż li wia do tar cie do te le fo nu i we zwa nie po mo cy. Oso ba z uda rem
mó zgu mo że zo stać zna le zio na we wła snym miesz ka niu, le żą ca od kil -
ku go dzin na pod ło dze, po zba wio na moż li wo ści po ru sza nia się.

Oce na
Współ cze sna me dy cy na da je co raz więk sze moż li wo ści le cze nia

nie do krwien nych uda rów mó zgu, jed nak wa run kiem po wo dze nia jest
szyb kie roz po czę cie te ra pii. Dla te go tak waż ne sta je się roz po zna nie
pierw szych nie po ko ją cych symp to mów. Nie za wsze pa cjent lub je go
naj bliż sze oto cze nie zda ją so bie spra wę, że po ja wia ją ce się za bu rze -
nia neu ro lo gicz ne mo gą być po cząt kiem po waż nej cho ro by, pro wa dzą -
cej do trwa łych i cięż kich dys funk cji ukła du ner wo we go, ka lec twa,
a na wet śmier ci. Z te go po wo du część osób zwle ka z we zwa niem ze -
spo łu ra tow nic twa me dycz ne go, spo dzie wa jąc się, że do le gli wo ści sa -
mo ist nie ustą pią. Aby zi den ty fi ko wać ob ja wy ewen tu al ne go uda ru
mó zgu, moż na wy ko rzy stać roz po wszech nio ną na ca łym świe cie ska -
lę uda ro wej oce ny przed szpi tal nej Cin cin na ti (The Cin cin na ti Pre ho -

spi tal Stro ke Sca le – CPSS). Ba da nie pa cjen ta po le ga na oce nie
ru cho mo ści mię śni twa rzy, si ły koń czyn gór nych i mo wy. Ujed no li co -
ny spo sób prze pro wa dza nia ba da nia po zwa la na roz po zna nie uda ru
z 72% praw do po do bień stwem – przy wy kry ciu jed ne go z trzech za bu -

rzeń lub z 85% praw do po do bień stwem – przy wy kry ciu wszyst kich
trzech. 

Pierw szy test po le ga na oce nie sy me trii twa rzy. U osób do tknię tych
uda rem mię śnie jed nej stro ny twa rzy są osła bio ne, dla te go do cho dzi
do opa da nia ką ci ka ust. Aby to uwi docz nić, na le ży po pro sić pa cjen ta,
aby wy szcze rzył zę by al bo uśmiech nął się. Je śli je den ką cik ust jest
opad nię ty, twarz asy me trycz na, jed na stro na twa rzy nie po ru sza się tak
spraw nie, jak dru ga, ma my do czy nie nia z dys funk cją. Dru gi test oce nia
si łę koń czyn gór nych. Pro si my pa cjen ta, aby za mknął oczy, wy cią gnął
przed sie bie wy pro sto wa ne rę ce, skie ro wa ne dłoń mi ku gó rze i utrzy -
my wał je tak przez 10 s. U pa cjen tów sie dzą cych rę ce po win ny two rzyć
z tu ło wiem kąt 90°, a u pa cjen tów le żą cych być po chy lo ne w stro nę nóg
pod ką tem 45°. Je śli ra mio na utrzy my wa ne są na tej sa mej wy so ko ści
lub opa da ją rów no cze śnie, jest to stan pra wi dło wy. Gdy jed na z koń czyn
opa da szyb ciej lub w ogó le nie da je się unieść, ma my do czy nie nia z dys -
funk cją. W trze cim te ście pro si my pa cjen ta, aby po wtó rzył krót kie zda -
nie. Je śli je go mo wa jest nie wy raź na, uży wa nie wła ści wych słów lub nie
mo że mó wić, ma my do czy nie nia z dys funk cją. Do dat ko wo u każ de go
pa cjen ta na le ży oce nić stan świa do mo ści we dług ska li AVPU oraz droż -

ność dróg od de cho wych, wy dol ność
ukła du od de cho we go i ukła du krą że nia
we dług sche ma tu ABC. Pa cjen ci z uda -
rem mó zgu, szcze gól nie ci z ob ni żo nym
sta nem świa do mo ści, mo gą być za gro -
że ni wy stą pie niem nie droż no ści dróg
od de cho wych i aspi ra cją wy mio cin. 

Wy wiad
Ze bra nie wy wia du jest waż nym ele -

men tem ba da nia, mo że nam po móc
w roz po zna niu. Aby nie po mi nąć istot -
nych in for ma cji, py ta nia do pa cjen ta lub
osób to wa rzy szą cych na le ży za da wać
we dług sche ma tu SAMPLER. S (si gns

and symp toms) to iden ty fi ka cja ob ja -
wów cha rak te ry stycz nych dla uda ru mó zgu. W szcze gól no ści bę dą to:
wi docz ne opa da nie ką ci ka ust, jed no stron ne osła bie nie si ły mię śnio wej
koń czyn gór nych i nie wy raź na mo wa. W po twier dze niu tych symp to -
mów po ma ga prze pro wa dze nie te stów we dług ska li uda ro wej oce ny
przed szpi tal nej Cin cin na ti. Na le ży zwró cić uwa gę na in ne do le gli wo ści,
czy li: nud no ści, wy mio ty, za bu rze nia rów no wa gi, wi dze nia i sta nu świa -
do mo ści. Waż nym ele men tem wy wia du jest usta le nie go dzi ny po ja wie -
nia się pierw szych ob ja wów. Okre śle nie cza su trwa nia nie do krwie nia
ma waż ne zna cze nie w przy ję ciu stra te gii le cze nia. 

A (al ler gies) ozna cza py ta nie o re ak cje aler gicz ne. Nie któ rzy pa cjen -
ci mo gą być uczu le ni na sub stan cje bę dą ce skład ni kiem le ków i nie po -
win ni ich przyj mo wać mi mo wska zań do za sto so wa nia. M (me di ca tions)
to py ta nie o przyj mo wa ne le ki. Je śli pa cjen ci ze wzglę du na za bu rze nia
mo wy czy świa do mo ści nie są w sta nie prze ka zać in for ma cji o swo ich
cho ro bach, po moc ne mo że być za po zna nie się z le ka mi, któ re do tej po -
ry przyj mo wa li i za bez pie cze nie ich do cza su przy jaz du ze spo łu ra tow -
nic twa me dycz ne go. P (past me di cal hi sto ry) jest py ta niem o prze szłość
cho ro bo wą. Nie któ re cho ro by mo gą mieć po dob ne ob ja wy, jak udar mó -
zgu. Oso by cho ru ją ce na cu krzy cę, u któ rych do szło do spad ku po ziomu
glu ko zy we krwi po ni żej fi zjo lo gicz nej nor my, rów nież bę dą mia ły za -
bu rze nia sta nu świa do mo ści oraz ubyt ki neu ro lo gicz ne, ta kie jak nie do -
wład po ło wi czy czy za bu rze nia mo wy. Nie któ rzy pa cjen ci już
w prze szło ści prze cho dzi li udar nie do krwien ny mó zgu. Na le ży zwró cić
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Osoba z podejrzeniem udaru mózgu
powinna zostaç jak najszybciej obj´ta

specjalistycznà opiekà medycznà
i przetransportowana do szpitala. 

Wdro˝enie odpowiedniego leczenia
w czasie do 4,5 godz. od pojawienia si´

pierwszych symptomów mo˝e ograniczyç
rozległoÊç zmian niedokrwiennych
i spowodowaç wycofanie zaburzeƒ

neurologicznych.



uwa gę, czy obec nie wy stę pu ją ce ob ja wy są wy ni kiem po przed nie go in -
cy den tu, czy no wy mi za bu rze nia mi. L (last oral in ta ke) ozna cza py ta -
nie o czas spo ży cia ostat nie go po sił ku. W przy pad ku wy stą pie nia
wy mio tów u pa cjen tów, któ rzy nie daw no spo ży wa li po si łek, mo że dojść
do aspi ra cji tre ści po kar mo wej do dróg od de cho wych. Na le ży to wziąć
pod uwa gę w trak cie opie ki nad pa cjen tem. E (events): py ta nie o wy da -
rze nia zwią za ne z po wo dem we zwa nia po mo cy me dycz nej i oko licz no -
ścia mi, w ja kich do szło do po gor sze nia się sta nu zdro wia. Czy pa cjent
miał nie daw no uraz gło wy? R (risk fac tors): py ta nie o czyn ni ki ry zy ka.
Praw do po do bień stwo wy stą pie nia uda ru mó zgu jest więk sze u osób
z tzw. gru py ry zy ka: pa lą cych ty toń, oty łych, cho ru ją cych na nad ci śnie -
nie tęt ni cze, cu krzy cę i za bu rze nia ryt mu ser ca pro wa dzą ce do po wsta -
nia skrze plin w przed sion kach ser ca, któ re mo gą sta no wić ma te riał
za to ro wy (w szcze gól no ści mi go ta nie przed sion ków).

Po st´ po wa nie
Oso ba z po dej rze niem uda ru mó zgu po win na zo stać jak naj szyb ciej

ob ję ta spe cja li stycz ną opie ką me dycz ną i prze trans por to wa na do szpi ta -
la. Wdro że nie od po wied nie go le cze nia w cza sie do 4,5 godz. od po ja wie -
nia się pierw szych symp to mów mo że ogra ni czyć roz le głość zmian
nie do krwien nych i spo wo do wać wy co fa nie za bu rzeń neu ro lo gicz nych.
Pa cjent po wi nien znaj do wać się w po zy cji pół le żą cej, a ze wzglę du na ry -
zy ko upad ku nie po wi nien się prze miesz czać o wła snych si łach. Tle no -
te ra pię bier ną na le ży wdro żyć u wszyst kich pa cjen tów z ob ja wa mi
nie wy dol no ści od de cho wej, nie wy dol no ści krą że nia i za bu rze nia mi sta -
nu świa do mo ści.

Udar krwo tocz ny
Do uda ru krwo tocz ne go do cho dzi na sku tek wy na czy nie nia się krwi

w ob rę bie tkan ki mó zgo wej, z po wo du pęk nię cia drob nych na czyń mó -
zgo wych. Krew gro ma dzi się we wnątrz mó zgu, two rząc krwiak śród mó -
zgo wy. Ogni sko krwo tocz ne uci ska ob szar mó zgu, któ ry je ota cza,
pro wa dząc do za trzy ma nia prze pły wu krwi w oko licz nych na czy niach krą -
że nia mó zgo we go. Je śli krew gro ma dzi się mię dzy po wierzch nią mó zgu
a ota cza ją cą go tkan ką łącz ną, zwa ną opo ną mó zgo wą – mó wi my o krwia -
ku pod pa ję czy nów ko wym. Naj częst szą przy czy ną uda rów krwo tocz nych
są: nad ci śnie nie tęt ni cze krwi oraz obec ność tęt nia ka, czy li po sze rzo ne go
i osła bio ne go od cin ka na czy nia mó zgo we go. Ob ja wy uda ru krwo tocz ne -
go mo gą być po dob ne do tych, któ re to wa rzy szą uda ro wi nie do krwien ne -
mu i bę dą za le ża ły od wiel ko ści, lo ka li za cji i szyb ko ści, z ja ką krwiak się
po więk sza. Naj bar dziej cha rak te ry stycz ne ob ja wy to wy stą pie nie na głe -
go, sil ne go bó lu gło wy, nud no ści i wy mio tów, za bu rze nia sta nu świa do -
mo ści z utra tą przy tom no ści włącz nie, drgaw ki, za bu rze nia wi dze nia,
nie do wład koń czyn. Po stę po wa nie przed szpi tal ne w ra mach KPP jest po -
dob ne, jak w przy pad ku uda ru nie do krwien ne go.

Prze my sław Osiƒ ski jest ra tow ni kiem me dycz nym, 
ma gi strem zdro wia pu blicz ne go w spe cjal no Êci 

me dy cy na ra tun ko wa, in struk to rem Woj sko we go Cen trum 
Kształ ce nia Me dycz ne go w Ło dzi
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Ska la uda ro wej oce ny przed szpi tal nej Cin cin na ti

Oce na twa rzy

Nor ma obie stro ny twa rzy sy me trycz ne

Pa to lo gia jed na stro na twa rzy opa da ją ca

Oce na koń czyn gór nych

Nor ma obie rę ce na tym sa mym po zio mie

Pa to lo gia jed na rę ka opa da ją ca

Oce na mo wy

Nor ma wy raź na, od po wied nie sło wa

Pa to lo gia nie wy raź na, uży wa nie nie wła ści wych słów, brak mo wy

Ob ja wy uda ru mó zgu

asy me tria twa rzy                                                     za bu rze nia wi dze nia
nie do wład/po ra że nie koń czy ny gór nej           za bu rze nia rów no wa gi
nie do wład/po ra że nie koń czy ny dol nej           na gły/sil ny ból gło wy + wy mio ty
za bu rze nia mo wy                                                   na pad pa dacz ko wy



ie waż ne, ile masz lat – star cem zo sta je ten, kto prze sta je się roz -
wi jać – sło wa Hen ry’ego For da moż na od nieść do każ dej pro fe sji,
a do stra ża ków szcze gól nie. Jak wy ka za no w ba da niach so cjo lo -

gicz nych, zna cze nie Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w sys te mie bez pie czeń -
stwa we wnętrz ne go pań stwa cią gle wzra sta. To wy ma ga wła ści we go
przy go to wa nia stra ża ków do po dej mo wa nia dzia łań ra tow ni czych i współ -
pra cy z in ny mi pod mio ta mi ra tow ni czy mi. Aby spro stać wy ma ga niom, PSP
mu si mieć no wo cze sną ka drę in struk tor ską, ba zę szko le nio wą i lo gi stycz ną
oraz sto sow ne roz wią za nia sys te mo we w pro ce sie kształ ce nia, szko le nia
i do sko na le nia za wo do we go. 

O ile sys tem kształ ce nia po żar ni cze go jest już od wie lu lat ja sno zde fi -
nio wa ny i spraw dza się w prak ty ce, o ty le pro ble mem po zo sta je utrzy ma -
nie wie dzy, umie jęt no ści i spraw no ści, czy li ob szar do sko na le nia
za wo do we go. Wpraw dzie jest ono re ali zo wa ne na po zio mie ko mend wo je -
wódz kich PSP we dług lo kal nych za sad czy wy tycz nych (co nie za wsze
przy no si za do wa la ją ce efek ty), nie zo sta ły jed nak przy go to wa ne roz wią za -
nia sys te mo we. Prze łom lat 2016/2017 zmie nił tę sy tu ację, wpro wa dza jąc
de cy zją ko men dan ta głów ne go PSP „Za sa dy or ga ni za cji do sko na le nia za -
wo do we go w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej”. Za czę ły one obo wią zy wać od
1 stycz nia 2017 r. Za kła da ją zu ni fi ko wa ny prze bieg pro ce su do sko na le nia
za wo do we go we wszyst kich jed nost kach or ga ni za cyj nych PSP, a tak że
stwo rze nie ban ku wie dzy, któ ry stał by się skarb ni cą po mo cy dy dak tycz -
nych. Przed na mi dłu go trwa ły pro ces wdro że nio wy, przy go to wa nie pro gra -
mów do sko na le nia za wo do we go oraz ka dry. 

Tak by ło – na przy kła dzie woj. ku jaw sko -po mor-
skie go

Do sko na le nie za wo do we stra ża ków w tym wo je wódz twie od za wsze
sta no wi ło waż ny ele ment służ by. Ostat ni mi obo wią zu ją cy mi tam do ku men -
ta mi okre śla ją cy mi je go ra my i za sa dy by ły „Wy tycz ne w spra wie pro wa -
dze nia do sko na le nia za wo do we go w jed nost kach ra tow ni czo -ga śni czych
oraz sta no wi skach kie ro wa nia ko men dan ta wo je wódz kie go, ko men dan tów
miej skich i po wia to wych Pań stwo wej Stra ży Po żar nej wo je wódz twa ku -
jaw sko -po mor skie go”, „Wy tycz ne w spra wie liczby, or ga ni zo wa nia i pro -
wa dze nia ćwi czeń na ob sza rze wo je wódz twa ku jaw sko -po mor skie go przez
jed nost ki or ga ni za cyj ne ochro ny prze ciw po ża ro wej z te re nu wo je wódz twa

ku jaw sko -po mor skie go” oraz „Ogól ne za sa dy przy go to wa nia i pro wa dze -
nia ćwi czeń” za twier dzo ne 15 kwiet nia 2014 r. przez ku jaw sko -po mor skie -
go ko men dan ta wo je wódz kie go PSP.

Do sko na le nie za wo do we obej mo wa ło funk cjo na riu szy zmian służ bo -
wych jed no stek ra tow ni czo -ga śni czych oraz sta no wisk kie ro wa nia (w tym
ich du ble rów) ko men dan ta wo je wódz kie go, ko men dan tów miej skich i po -
wia to wych PSP. Pro ces ten re ali zo wa no w cy klu rocz nym – od 1 stycz nia
do 31 grud nia, po przez za ję cia teo re tycz ne i prak tycz ne, za ję cia z wy cho -
wa nia fi zycz ne go oraz sa mo kształ ce nie. W przy pad ku sta no wisk kie ro wa -
nia tak że po przez prak tycz ną ob słu gę sprzę tu te le in for ma tycz ne go. Po nad to
kła dzio no na cisk na kształ to wa nie wła ści wej po sta wy wo bec ko le gów, prze -
ło żo nych i pod wład nych. 

Za ję cia pro wa dzi li funk cjo na riu sze ma ją cy spe cja li stycz ne przy go to wa -
nie w da nej dzie dzi nie. Pla ny do sko na le nia za wo do we go, po dob nie jak
w obec nie wdra ża nych „Za sa dach”, opie ra ły się m.in. na po trze bach wy ni -
ka ją cych ze spe cy fi ki ob sza ru chro nio ne go, po zio mie przy go to wa nia/wy -
szko le nia stra ża ków, oce nie i ana li zie dzia łań wła snych jed no stek.
W za ję ciach wy ko rzy sty wa no kon spek ty, skryp ty da nych jed no stek, pre zen -
ta cje, fil my, mo de le, ana li zy z nie ty po wych lub cha rak te ry stycz nych zda rzeń
itp. Przy kła da no du żą wa gę do ćwi czeń od da ją cych re ali stycz ne wa run ki. 

Raz na pół ro ku, a w przy pad ku sta no wisk kie ro wa nia raz na rok, mia ła
miej sce kon tro la przy swo je nia wie dzy i opa no wa nia umie jęt no ści, któ rej
skut kiem by ła oce na z da nych za jęć czy blo ku te ma tycz ne go. Nad zór nad re -
ali za cją za jęć do sko na le nia za wo do we go spra wo wa li za stęp cy ko men dan -
tów po wia to wych/miej skich PSP.

Dla ko go do sko na le nie?
Za prio ry te to wą gru pę od bior ców sys te mu do sko na le nia za wo do we go

przy ję to stra ża ków peł nią cych służ bę w jed nost kach ra tow ni czo -ga śni czych
w sys te mie zmia no wym. Dru ga gru pa to eta to we ob sa dy sta no wisk kie ro -
wa nia, czy li dys po zy to rzy. Szcze gól ną gru pą, wy dzie lo ną w sys te mie zmia -
no wym, są człon ko wie grup ra tow nic twa spe cja li stycz ne go oraz ich ka dra
do wód cza. 

W ra mach sys te mu co dzien ne go prio ry te to wy mi ad re sa ta mi do sko na-
le nia są do wód cy i za stęp cy do wód ców JRG. Ko lej ną gru pę sta no wią 
funk cjo na riu sze sys te mu co dzien ne go, m.in. pio nów: ope ra cyj ne go, 
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nia, a dla stra ża ków szkol nych JRG – przez szko ły. For ma
we ry fi ko wa nia wie dzy i umie jęt no ści stra ża ków zo sta nie
ujed no li co na. Blok za jęć pod su mo wu ją cych skła da się z: 
• te stu w ko mo rze dy mo wej, 
• ćwi cze nia w ko mo rze ognio wej na pa li wo sta łe lub tre na -
że rze ognio wym na pa li wo ga zo we (do cza su wy po sa że nia
wszyst kich szkół i ośrod ków szko le nia w ko mo ry ognio we
do pusz cza się re ali za cję za jęć w obiek tach za stęp czych funk -
cjo nu ją cych na po li go nach po żar ni czych), 
• eg za mi nu po twier dza ją ce go po sia da nie ty tu łu ra tow ni ka, 
• spraw dzia nu prak tycz ne go wie dzy i umie jęt no ści z po -
szcze gól nych dzie dzin ra tow nic twa, któ re re ali zo wa no w ra -
mach do sko na le nia za wo do we go w jed no st ce ra to-
w ni czo -ga śni czej.

Jed nym z waż nych ele men tów szko le nia pod su mo wu ją ce go bę dzie
spraw dza nie in dy wi du al nych umie jęt no ści ra tow ni ków, wy chwy ty wa nie
błę dów i ich ko ry go wa nie. Po zwo li to do strzec nie do sko na ło ści w wy szko -
le niu ra tow ni ków na eta pie ćwi czeń, a tym sa mym utrzy mać na wy so kim
po zio mie wie dzę i umiejęt no ści wszyst kich stra ża ków JRG. 

Po dob ne roz wią za nie zo sta ło za sto so wa ne w przy pad ku eta to wej ob sa -
dy sta no wisk kie ro wa nia. Pod sta wą do sko na le nia za wo do we go są tu za ję -
cia pro wa dzo ne w ra mach służ by w jed no st ce ma cie rzy stej. Raz na 3 la ta
każ dy dy żur ny sta no wi ska kie ro wa nia prze cho dzi trzy dnio we szko le nie do -
sko na lą ce, w ra mach któ re go po twier dza swo ją wie dzę i umie jęt no ści z za -
kre su KPP oraz pra cy na sta no wi sku kie ro wa nia.

Szcze gól nie waż ną gru pą ob ję tą do sko na le niem za wo do wym są do wód -
cy JRG. To funk cjo na riu sze o ugrun to wa nej i sze ro kiej wie dzy. Ist nie je jed -
nak po trze ba pro wa dze nia dla nich szko leń obej mu ją cych za gad nie nia
me to dy ki or ga ni zo wa nia i pro wa dze nia za jęć do sko na lą cych w JRG oraz
do wo dze nia na po zio mie in ter wen cyj nym. Po nad to, ja ko że uczest ni czą bez -
po śred nio w dzia ła niach ra tow ni czych, bę dą prze cho dzi li raz na 3 la ta test
w ko mo rze dy mo wej, ćwi cze nie w ko mo rze ognio wej oraz eg za min z KPP.

Do wód cy grup spe cja li stycz nych oraz wo je wódz cy ko or dy na to rzy dzie -
dzin ra tow ni czych, ze wzglę du na wy so ki po ziom kom pe ten cji za wo do -
wych, bę dą uczest ni czy li w do sko na le niu za wo do wym w wy zna czo nych
szko łach PSP i wy bra nych ośrod kach szko le nia, zgod nie z za pro po no wa -
ny mi spe cja li za cja mi tych pla có wek:
• ra tow nic two wy so ko ścio we – Szko ła Aspi ran tów PSP w Kra ko wie we
współ pra cy z ośrod ka mi szko le nia w War sza wie, Kra ko wie i Sie ra dzu,
• ra tow nic two wod ne – Szko ła Pod ofi cer ska PSP w Byd gosz czy we współ -
pra cy z ośrod kiem szko le nia w Bor nem -Su li no wie, 
• ra tow nic two che micz ne i eko lo gicz ne – Cen tral na Szko ła PSP w Czę sto -
cho wie we współ pra cy z ośrod kiem szko le nia w Pion kach (ośrod kiem szko -
le nia w za kre sie ra tow nic twa che micz ne go i eko lo gicz ne go),

szko le nio we go, pre wen cyj ne go, lo gi stycz ne go. Do sko na le nie za wo do we
w tej gru pie ma skut ko wać pod nie sie niem kom pe ten cji za wo do wych i spo -
łecz nych oraz słu żyć roz wo jo wi warsz ta tu służ by i pra cy. Ka ta log ad re sa -
tów uzu peł nia ją pra cow ni cy cy wil ni, któ rych dro gę do sko na le nia
za wo do we go opar to na re gu la cjach wy ni ka ją cych z in nych uwa run ko wań
lub na kre ślo no ana lo gicz nie do dro gi do sko na le nia stra ża ków sys te mu co -
dzien ne go, któ rzy nie wy ko nu ją za dań zwią za nych z udzia łem w dzia ła -
niach ra tow ni czych. W „Za sa dach” nie za po mnia no rów nież o ka drze
kie row ni czej PSP każ de go szcze bla. 

No we roz wià za nia
Wdra ża ne za sa dy do sko na le nia za wo do we go są kon ty nu acją pro ce su

sys te ma ty zo wa nia za kre su za dań PSP, któ re zo sta ły okre ślo ne w 2013 r.
w za sa dach or ga ni za cji po szcze gól nych dzie dzin ra tow ni czych. Zmia na sys -
te mu kształ ce nia w za wo dzie stra żak, po le ga ją ca na wpro wa dze niu jed no -
eta po we go szko le nia kwa li fi ka cyj ne go, nie sie ko niecz ność stwo rze nia
wa run ków umoż li wia ją cych ra tow ni ko wi utrzy my wa nie umie jęt no ści
i kom pe ten cji za wo do wych oraz ich roz wój. 

W „Za sa dach” cię żar or ga ni za cji i re ali za cji do sko na le nia za wo do we go
dla stra ża ków zmia no we go roz kła du cza su służ by spo czy wa na JRG. Głów -
ne ob sza ry i za gad nie nia szko le nio we to:
• sprzęt do dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych (SDRG),
• ra tow nic two me dycz ne (KPP),
• ra tow nic two tech nicz ne (RT),
• ra tow nic two che micz ne i eko lo gicz ne (CHEKO),
• ra tow nic two na ob sza rach wod nych, w tym ra tow nic two lo do we (ROW),
• ra tow nic two wy so ko ścio we (RWZP),
• dzia ła nia po szu ki waw czo -ra tow ni cze (DPRP),
• tak ty ka zwal cza nia po ża rów (TZP),
• ćwi cze nia na obiek tach (ĆO),
• przy go to wa nie fi zycz ne do dzia łań ra tow ni czych (W -F),
• psy cho edu ka cja.

Do ku ment za kła da zwięk sze nie ro li ośrod ków szko le nia. Na ło żo ny 
zo stał na nie obo wią zek przy go to wy wa nia (te ma tycz nie i meto dycz nie) 
ka dry in struk tor skiej oraz ka dry do wód czej do pra wi dło we go pro wa dze nia
za jęć w JRG. 

Do tej po ry w PSP funk cjo no wa ły róż ne for my sys te ma tycz nej we ry fi -
ka cji umie jęt no ści stra ża ków. Za zwy czaj opie ra ły się na co rocz nych te stach
teo re tycz nych dla stra ża ków JRG prze pro wa dza nych przez wy dzia ły ope -
ra cyj ne ko mend po wia to wych/miej skich. No wo wpro wa dzo ne za sa dy, zdej -
mu jąc ten obo wią zek z ko mend, kła dą na cisk na in dy wi du al ne umie jęt no ści
stra ża ka we wszyst kich dzie dzi nach ra tow nic twa oraz ob słu gę sprzę tu. Ich
we ry fi ka cja bę dzie się od by wa ła raz na 3 la ta na trzy dnio wym szko le niu
pod su mo wu ją cym, re ali zo wa nym w for mie zjaz dów przez ośrod ki szko le -
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• dzia ła nia po szu ki waw czo -ra tow ni cze – Szko ła Aspi ran tów PSP w Kra -
ko wie we współ pra cy z ośrod kiem szko le nia w Słup sku (w za kre sie szko -
le nia człon ków grup po szuki waw czo -ra tow ni czych),
• ra tow nic two tech nicz ne – Szko ła Aspi ran tów PSP w Po zna niu, we współ -
pra cy z ośrod kiem szko le nia w Ko men dzie Wo je wódz kiej Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej w Lu bli nie (w za kre sie ra tow nic twa tech nicz ne go),
• ra tow nic two me dycz ne – Szko ła Aspi ran tów PSP w Kra ko wie oraz po -
zo sta łe szko ły i ośrod ki szko le nia w za kre sie uzy ski wa nia ty tu łu ra tow ni ka
i prze pro wa dza nia eg za mi nu po twier dza ją ce go ty tuł ra tow ni ka z za kre su
kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy,
• sport i wy cho wa nie fi zycz ne – Szko ła Głów na Służ by Po żar ni czej we
współ pra cy z ośrod kiem szko le nia w Łu bian ce Ko men dy Wo je wódz kiej
PSP w To ru niu. 

Za sa dy okre śla ją rów nież spo sób do sko na le nia za wo do we go kie row ni -
ków jed no stek or ga ni za cyj nych PSP. Gru pa ta oprócz do tych czas sto so wa -
nych form po sze rza nia wie dzy i kwa li fi ka cji (np. udzia łu w na ra dach
i od pra wach szko le nio wych) bę dzie mia ła moż li wość uczest ni czyć w szko -
le niach do sko na lą cych z za kre su kie ro wa nia dzia ła nia mi ra tow ni czy mi
na po zio mie stra te gicz nym i tak tycz nym or ga ni zo wa nych przez Szko łę
Głów ną Służ by Po żar ni czej.

Do sko na le nie za wo do we stra ża ków peł nią cych służ bę w roz kła dzie co -
dzien nym, któ rzy nie wy ko nu ją za dań zwią za nych z udzia łem w dzia ła niach
ra tow ni czych, bę dzie re ali zo wa ne po przez udział w:
• na ra dach szko le nio wych, 
• od pra wach we wnętrz nych,
• kon fe ren cjach, se mi na riach,
• pra cach ko mi sji i ze spo łów za da nio wych,
• za wo dach spor to wych,
• pro wa dze niu szko leń dla pod mio tów KSRG,
• re ali za cji za dań na rzecz po pra wy bez pie czeń stwa, w tym ak cji pro fi lak -
tycz nych i edu ka cyj nych o cha rak te rze spo łecz nym,
• two rze niu pu bli ka cji z za kre su ochro ny prze ciw po ża ro wej.

Stra ża cy peł nią cy służ bę w roz kła dzie co dzien nym, któ rych za kres czyn -
no ści uwzględ nia udział w dzia ła niach ra tow ni czych, do dat ko wo mo gą zo -
stać ob ję ci do sko na le niem za wo do wym gwa ran tu ją cym utrzy ma nie wie dzy
i umie jęt no ści ra tow ni czych. Dla nich ośrod ki szko le nia przy go tu ją ofer tę
umoż li wia ją cą wy ko na nie raz na 3 la ta ćwi czeń prak tycz nych tak, jak wy -
ko nu ją je stra ża cy zmia no we go roz kła du cza su służ by. Blok za jęć wy glą da
po dob nie jak u stra ża ków sys te mu zmia no we go, z tą róż ni cą, że spraw dzian
prak tycz ny z wie dzy i umie jęt no ści zo stał za stą pio ny warsz ta ta mi do ty czą -
cy mi za kre su pod sta wo we go po szcze gól nych dzie dzin ra tow ni czych.

O za kwa li fi ko wa niu stra ża ka do da ne go ro dza ju do sko na le nia za wo do -
we go bę dą de cy do wa li prze ło że ni upraw nie ni do mia no wa nia, uwzględ nia -
jąc za kres za dań i obo wiąz ków służ bo wych pod wład ne go. Każ dy stra żak
peł nią cy służ bę w roz kła dzie co dzien nym zo bo wią za ny jest do ewi den cjo -
no wa nia uczest nic twa w for mach do sko na le nia za wo do we go w in dy wi du -
al nej kar cie do sko na le nia za wo do we go. „Za sa dy” okre śla ją, że w cią gu 3 lat
stra żak po wi nien wziąć udział w sze ściu zde fi nio wa nych przed się wzię ciach. 

Wdro ̋e nie nie od za raz
Pa nu je prze ko na nie, że – przy zwy cza je ni do sta rych roz wią zań – nie -

chęt nie przyj mu je my zmia ny w swo im śro do wi sku pra cy. Waż ne jest więc
sta ran ne przy go to wa nie pro ce su wdro że nia zmian: okre śle nie prio ry te to -
wych dzia łań, po szcze gól nych kro ków oraz ram cza so wych ko lej nych eta -
pów. Ta ki sce na riusz zo stał przy go to wa ny dla „Za sad”. Za kła da on:
• dwu let ni okres przy go to wa nia pla có wek edu ka cyj nych do pierw szych
szko leń pod su mo wu ją cych (w tym bu do wę sta no wisk po li go no wych),
• sys te ma tycz ny, dłu go ter mi no wy pro ces przy go to wa nia in struk to rów do -

sko na le nia za wo do we go do re ali za cji za jęć w jed nost kach ra tow ni czo -ga -
śni czych, 
• wska za nie okre sów przej ścio wych, umoż li wia ją cych speł nie nie wy ma -
gań do ty czą cych eg za mi nów po twier dza ją cych upraw nie nia ra tow ni ka,
• pod ję cie dzia łań zmie rza ją cych do zmia ny wy ma gań okre śla ją cych czę -
sto tli wość od by wa nia te stów w ko mo rze dy mo wej: z 2 lat na 3 la ta,
• opra co wa nie pro gra mów do sko na le nia za wo do we go, 
• spra wo wa nie przez ko men dy wo je wódz kie PSP nad zo ru nad do sko na le -
niem za wo do wym w ko men dach po wia to wych/miej skich, 
• po wsta nie ba zy wie dzy. 

Dzia ła nia te zo sta ły za pla no wa ne na 3 la ta. To czas po zwa la ją cy na peł -
ne wdro że nie do ku men tu, wska za nie ob sza rów wy ma ga ją cych jesz cze ana -
liz i do pre cy zo wa nia lub wpro wa dze nia ko rekt. 

Na le ży pod kre ślić, że „Za sa dy” w fa zie opra co wy wa nia by ły dwu krot -
nie opi nio wa ne w jed nost kach or ga ni za cyj nych PSP wszyst kich szcze bli
oraz we wszyst kich cen tra lach związ ko wych funk cjo nu ją cych w PSP. Wpły -
nę ło wie le uwag, opi nii i pro po zy cji roz wią zań. Część z nich zo sta ła
uwzględ nio na, gru pę wnio sków or ga ni za cyj nych wy ko rzy sta no w przy go -
to wa niu pro ce su wdro że nio we go. Z pew no ścią jesz cze wie le ob sza rów „Za -
sad” wy ma ga przy naj mniej wy ja śnie nia, do pre cy zo wa nia. Trze ba mieć
świa do mość, że to do ku ment, któ ry ży je. Czas wdra ża nia i funk cjo no wa nia
po zwo li na wy pra co wa nie je go opty mal nej for mu ły.

***
Sza now ni stra ża cy, do wód cy, na czel ni cy, ko men dan ci, od bior cy „Za -

sad” – czy taj cie, py taj cie, wdra żaj cie, pla nuj cie, przy go to wuj cie do ku men -
ta cję. Śmia ło wpro wa dzaj cie za pro po no wa ne roz wią za nia, nie bój cie się
dys ku to wać ze so bą, zgła szaj cie swo je wąt pli wo ści i pro po zy cje, idź cie
do przo du, roz wi jaj cie na szą służ bę, pod no ście umie jęt no ści swo ich pod -
wład nych i swo je. Niech ju bi le usz 25-le cia PSP za pi sze się ja ko pierw szy
rok do sko na le nia za wo do we go wpro wa dzo ne go sys te mo wo dla wszyst kich
stra ża ków.

st. bryg Adam Do mi ni kow ski jest na czel ni kiem oÊrod ka szko le nia 
Ko men dy Wo je wódz kiej PSP w To ru niu z sie dzi bà w Łu bian ce, 
a mł. bryg. Pa weł Flisz kie wicz   na czel ni kiem oÊrod ka szko le nia 

Ko men dy Wo je wódz kiej PSP w War sza wie z sie dzi bà w Pion kach, 
st. bryg. To masz Na czas jest za st´p cà dy rek to ra 

Biu ra Szko le nia KG PSP
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e tro it na po cząt ku XX w. by ło jed nym
z bo gat szych i naj le piej pro spe ru ją -
cych miast Sta nów Zjed no czo nych.

Po II woj nie świa to wej za czę ło jed nak pod upa -
dać. Po głę bia ją cy się od po nad 60 lat kry zys
do pro wa dził je w 2013 r. do ban kruc twa. Pro -
ble my nie omi nę ły rów nież stra ży po żar nej,
któ ra mu sia ła ra dzić so bie z eks tre mal nie trud -
ną sy tu acją mia sta i je go miesz kań ców. Wal kę
tę uchwy ci ła eki pa fil mo wa w do ku men cie pt.
„BURN”.

Hi sto ria mia sta
Dzie je De tro it są jed no cze śnie in try gu ją ce

i wstrzą sa ją ce. Nie gdyś by ła to sto li ca ame ry -
kań skie go prze my słu. Tu mie ści ły się fa bry ki
mo to ry za cyj ne za kła dów tzw. wiel kiej trój ki,
czy li Ge ne ral Mo tors, Ford i Chry sler. W cza -
sie II woj ny świa to wej sta ło się też punk tem za -
opa trze nio wym dla prze my słu zbro je nio we go.
Za kła dy prze my sło we po trze bo wa ły rąk
do pra cy, szyb ko zna leź li się więc ci, któ rzy jej
po szu ki wa li. Do mia sta na pły nę ły rze sze lu -
dzi – głów nie Ame ry ka nie z bied niej sze go po -

łu dnia kra ju oraz imi gran ci, wie lu tak że pol -
skie go po cho dze nia. W cią gu kil ku lat od przy -
stą pie nia USA do woj ny w De tro it osie dli ło się
pół mi lio na no wych miesz kań ców – jed nak
pra cy nie wy star czy ło dla wszyst kich. Z po wo -
du złe go za rzą dza nia, nie go spo dar no ści, ko rup -
cji, za mie szek i ro sną cej prze stęp czo ści mia sto
za czę ło po grą żać się w dłu gach i cha osie.
Zmia ny tech no lo gicz ne w prze my śle, au to ma -
ty za cja pro ce su pro duk cji, za koń cze nie woj ny
(spa dek po py tu na uzbro je nie) i po wszech -
na glo ba li za cja przy czy ni ły się do wzro stu bez -
ro bo cia. Ro sło nie za do wo le nie spo łecz ne
i po dzia ły na tle ra so wym, któ re do pro wa dza -
ły do eska la cji prze mo cy. 

Pierw sze du że za miesz ki wy bu chły w czerw -
cu 1943 r. Roz po czę ły się w par ku Bel le Is le, 
ale szyb ko ob ję ły ca łe mia sto. Pre zy dent 
F.D. Ro osevelt zde cy do wał się wy słać do stłu -
mie nia roz ru chów woj sko. W wal kach zgi nę -
ły 34 oso by, a set ki lu dzi zo sta ło ran nych.
Pro ble mów jed nak nie roz wią za no. Ko lej ne za -
miesz ki, za li cza ne do naj bar dziej krwa wych
w hi sto rii Sta nów Zjed no czo nych, wy bu chły

w De tro it w lip cu 1967 r., po po li cyj nym na lo -
cie na nie le gal ny bar noc ny. Wal ki za an ga-
żo wa ły bli sko 10 tys. lu dzi i trwa ły pięć
dni – do mo men tu stłu mie nia ich przez woj sko.
Bi lans wy niósł „je dy nie” (w po rów na niu do
licz by uczest ni ków): 43 za bi tych, 467 ran nych
(w tym 83 stra ża ków!), po nad 7200 aresz to wa -
nych i oko ło 2000 spa lo nych bu dyn ków. Kry -
zys, przez któ ry prze cho dzi ło mia sto, po głę biał
je go upa dek. Wie le firm za mknę ło swo je za kła -
dy – zban kru to wa ło lub prze nio sło się w bez -
piecz niej sze miej sca. Spo łecz ność wyż szej
i śred niej kla sy za czę ła ma so wo emi gro wać, co
do dat ko wo uszczu pla ło wpły wy do bu dże tu
mia sta. Służ by miej skie by ły nie do fi nan so wa ne.
Od bi ło się to na spraw no ści sprzę tu, licz bie eta -
tów, a w kon se kwen cji na wzro ście prze stęp czo -
ści i spad ku bez pie czeń stwa, np. przez brak
wy star cza ją cej licz by am bu lan sów. Mia sto, nie -
gdyś peł ne ży cia, stop nio wo wy mie ra ło. Efek ty
daw nych za mie szek traf nie sko men to wał
w 1994 r. Co le man Young, pierw szy czar no skó -
ry bur mistrz mia sta: „De tro it stra ci ło wów czas
o wie le wię cej niż ży cie ofiar czy za wa lo ne bu -
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dyn ki. Kon se kwen cją by ła ruj nu ją ca eko no -
micz na izo la cja, skut ku ją ca uciecz ką miejsc pra -
cy, wpły wów po dat ko wych od przed się biorstw,
hur tow ni ków i de ta li stów”. 

W cią gu 50 lat licz ba miesz kań ców mia sta
spa dła z 2 mln do 700 tys. (stra ta oko ło 65% 
po pu la cji). Od lat znaj du je się ono w czo łów ce 
ran kin gów FBI ja ko jed no z naj nie bez pie-
cz niej szych w USA miast – pod ką tem za bójstw,
na pa dów z bro nią w rę ku, kra dzie ży i pod pa leń.
Zwłasz cza te ostat nie prze stęp stwa sta ły się je -
go pla gą i zna kiem roz po zna wal nym. W la -
tach 70. XX w. na zy wa ne by ło ame ry kań ską
sto li cą pod pa leń, a osta tecz nie tak że sto li cą mor -
derstw. 

De vil’s Ni ght 
Jesz cze przed ogło sze niem ban kruc twa

w mie ście tym znaj do wa ło się 80 tys. pu sto sta -
nów – sta rych fa bryk, skle pów, za kła dów i do -
mów miesz kal nych, bę dą cych naj lep szą
po żyw ką dla wszel kiej ma ści pod pa la czy. Jed -
na z naj gor szych dla tam tej szych stra ża ków
służb w ro ku przy pa da w no cy 30 paź dzier ni -

ka. W wie lu miej scach w USA tra dy cyj nie ob -
cho dzi się wte dy Noc Psot (Mi schief Ni ght),
któ ra sta no wi nie ja ko pre lu dium dnia na stęp -
ne go, czy li Hal lo we en. To nie for mal ne świę to
się ga schył ku XVIII w., a ob cho dzo ne jest
m.in. w USA, Ka na dzie i Wiel kiej Bry ta nii.
Głów ną atrak cją te go wie czo ru są nie wy bred -
ne żar ty ro bio ne są sia dom, ocie ra ją ce się o ak -
ty wan da li zmu, np. do my i ogród ki „de ko ru je”
się pa pie rem to a le to wym, ele wa cje i sa mo cho -
dy ob rzu ca jaj ka mi lub zgni ły mi wa rzy wa mi,
za ma lo wu je spray em ścia ny i okna, pod pa la
ga ze ty czy śmiet ni ki. Od lat 70. aż do 90. ubie -
głe go stu le cia Noc Psot naj do tkli wiej w kra ju
od czu wa ło wła śnie De tro it, w któ rym za ba wy
prze ro dzi ły się w fe sti wal de wa sta cji i po ża -
rów – głów nie opusz czo nych bu dyn ków. Stąd
po ja wi ła się lo kal na na zwa świę ta:   Dia bel ska
Noc. Bi lans pod pa leń w ten dzień przez wie le
lat wzra stał, a ich kul mi na cja przy pa dła
na 1984 r., kie dy w mie ście za no to wa no bli -
sko 800 po ża rów w jed ną noc! Do opa no wa -
nia sy tu acji ścią gnię to służ by da le ko spo-
za mia sta, a w wy ni ku zajść dwóch stra ża ków
zo sta ło ran nych. Osta tecz nie wal ka z ży wio -
łem ob ję ła trzy ostat nie dni paź dzier ni ka, łącz -
nie z Hal lo we en. 

Pro blem de wa sta cji mia sta nie na ra stał tyl -
ko ze wzglę du na po wszech ne chu li gań stwo,
du żą prze stęp czość i chęć wy ła do wa nia agre sji
przez miesz kań ców. Wy mie ra ło ono w zna cze -
niu do słow nym. Kil ka dzie siąt ty się cy bu dyn -
ków sta ło pu stych i opusz czo nych. Dziel ni ce
peł ne by ły znisz czo nych, po rdze wia łych kon -
struk cji daw nych fa bryk, skle pów i do mów. Jak
to ujął je den z lo kal nych ra tow ni ków: „Mia sto
wy glą da jak po przej ściu Ka tri ny, ale bez hu -
ra ga nu”. Po ża ry tych obiek tów nie by ły by tak
nie bez piecz ne, gdy by nie fakt, że ogar nię te pło -
mie nia mi pu sto sta ny po waż nie za gra ża ły sto -
ją cym nie mal na wy cią gnię cie rę ki do mom,
któ re wciąż by ły za miesz ka ne. Lek ka kon struk -
cja bu dyn ków sprzy ja ła szyb kie mu roz wo jo wi
po ża ru, a ob cią żo ne ścia ny ła two mo gły ulec
za wa le niu. Je den ze stra ża ków wspo mi nał, jak
pod czas ga sze nia pu sto sta nu przez strop spa dła
na nie go z dru gie go pię tra wan na. Po nad to
opusz czo ne bu dyn ki naj czę ściej są nie pra wi -
dło wo za bez pie czo ne i nie raz pa da ją ofia rą sza -
brow ni ków i zło mia rzy, któ rzy czę sto
za pró sza ją ogień. 

Ze wzglę du na ni skie ce ny ryn ko we nie ru -
cho mo ści wła ści cie le do mów (czę sto ob cią żo -
nych hi po te ką), nie wi dząc moż li wo ści ich
sprze da ży, wi dzie li w Dia bel skiej No cy oka zję,
aby za ro bić. W dniu, kie dy stra ża cy i tak mie li
peł ne rę ce ro bo ty, sa mi pod kła da li pod nie
ogień, tak by nikt nie zdą żył ich oca lić

przed cał ko wi tym znisz cze niem. Po li cji
oświad cza li póź niej, że po żar wy wo ła li ja cyś
pod pa la cze, a sa mi sta ra li się o od szko do wa nie
z ubez pie cze nia. Co wię cej, ja ko że kry zys nie
oszczę dził tak że De par ta men tu Stra ży Po żar -
nej, fi nan so wa ne go z ka sy mia sta, cię cia 
bu dże to we spo wo do wa ły zwol nie nie wie lu in -
spek to rów po ża ro wych, któ rzy do cho dzi li
przy czyn po wsta wa nia po ża rów. Zgod nie
z tam tej szym pra wem pod pa le nie moż na przy -
jąć za przy czy nę po ża ru do pie ro po za koń cze -
niu śledz twa, w prze ciw nym ra zie po zo sta je
ona nie usta lo na. Na wet ofi cjal ne sta ty sty ki nie
od da wa ły więc rze czy wi stej ska li pro ble mu. 

W 1994 r. De tro it w trak cie owe go „świę -
ta” do tknę ły 354 po ża ry, w jed nym z nich zgi -
nę ło rocz ne dziec ko. Sta ło się wów czas ja sne,
że trze ba pod jąć zde cy do wa ne dzia ła nia. Bur -
mistrz De nis Ar cher roz po czął kam pa nię prze -
ciw de wa sta cji mia sta: prze chrzcił Dia bel ską
Noc na Aniel ską Noc (An gel’s Ni ght) i za po -
wie dział wy sła nie służb do pa tro lo wa nia ulic.
Do dat ko wo po wo ła ne zo sta ły kil ku ty sięcz ne
od dzia ły wo lon ta riu szy, któ rzy za bez pie cza li
opusz czo ne bu dyn ki w swo im są siedz twie i ob -
ser wo wa li je przez trzy no ce (od 29 do 31 paź -
dzier ni ka). Bu dyn ki zo sta ły za bez pie czo ne
przed do stę pem z ze wnątrz i okle jo ne pla ka ta -
mi stra ży są siedz kiej. Po wsta ła w ten spo sób
wspól no ta wo lon ta riu szy – lu dzi zjed no czo -
nych we wspól nym ce lu, któ rzy mie li dość ży -
cia w lę ku i cha osie. Na wet ofi cjal ne me dia,
aby za ma ni fe sto wać swo je po par cie dla ak cji,
nie uży wa ły w prze ka zach pra so wych pier wot -
nej na zwy, tyl ko jej aniel skie go od po wied ni ka. 

Z ro ku na rok, dzię ki re ak cji wła dzy
i miesz kań ców, licz ba po ża rów za czę ła spa dać.
W 1994 r. by ło ich 354, w 2010 r. – 169, a w la -
tach 2011-2014 – oko ło 100. W 2015 r.
w trzech ostat nich dniach paź dzier ni ka za no to -
wa no 52 po ża ry, z któ rych 23 na le ża ły do gru -
py „po dej rza nych”, więc praw do po dob nie ich
przy czy ną by ły pod pa le nia. Wła dze mia sta
ogło si ły tym sa mym suk ces kam pa nii – ja ko re -
zul tat pra cy spo łe czeń stwa, któ re co ro ku ak -
tyw nie an ga żu je się w ak cję. Nie ste ty, mi mo
te go nie wąt pli we go zwy cię stwa De tro it na dal
zaj mu je nie chlub ne pierw sze miej sce w ran kin -
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gu miast z naj więk szą licz bą pod pa leń na świe -
cie. Sta ty stycz nie do cho dzi w nim do 30 pod -
pa leń dzien nie. 

Let them burn! 
„BURN” to ty tuł fil mu do ku men tal ne go

przed sta wia ją ce go rok pra cy stra ża ków z De -
tro it pra cu ją cych we wspo mnia nych wcze śniej
wa run kach. Do ku ment ten ukazał się w 2013 r.
i choć w USA miał pre mie rę na du żym ekra nie,
ni gdy nie zo stał po ka za ny w Eu ro pie. Jest on
hi sto rią lu dzi słu żą cych lo kal nej spo łecz no ści,
ra tu ją cych mia sto, któ re więk szość Ame ry ka -
nów daw no uzna ła już za mar twe. Fil mow cy
to wa rzy szą stra ża kom pod czas co dzien nych za -
jęć i ak cji ra tow ni czych. Do ku ment miał być
swe go ro dza ju hoł dem i ape lem o po moc – fun -
du sze uzy ska ne ze sprze da ży bi le tów i DVD
prze ka za no na za kup sprzę tu ra tow ni cze go.
Pro ble my bu dże to we stra ży prze kła da ły się bo -
wiem na bra ki w wy po sa że niu (np. sprzę tu me -
cha nicz ne go do cię cia), braki pa li wa, ochro ny
oso bi stej (dziu ra we bu ty kle jo ne ta śmą, brak
rę ka wic ochron nych) i re duk cję eta tów. 

Film miał uka zać he ro icz ne zma ga nia naj -
bar dziej ob cią żo ne go pra cą i jed no cze śnie naj -
sła biej fi nan so wa ne go De par ta men tu Stra ży
Po żar nej w USA. Roz wią za nia pro ble mów
pod jął się je go no wy ko mi sarz   Do nald R. 
Au stin, któ ry pró bo wał wstrzą snąć sys te mem,
po dej mu jąc nie po pu lar ne de cy zje i kon tro wer -
syj ne dzia ła nia. Głów nym bo ha te rem fil mu są
jed nak… pu sto sta ny, któ rych ga sze nie sta no wi
po waż ne za gro że nie dla stra ża ków. Wie lu ra -
tow ni ków ży je w prze świad cze niu, że te obiek -
ty ist nie ją tyl ko po to, by w koń cu za bić
któ re goś z nich. Nie mo gą też zro zu mieć, dla -
cze go lu dzie pa lą wła sne mia sto, nie gdyś pięk -
ne i pręż nie dzia ła ją ce. Je den z bo ha te rów
fil mu, Bren dan Mi lew ski – do świad czo ny stra -
żak pol skie go po cho dze nia, uległ po waż ne mu
wy pad ko wi. Pod czas ga sze nia opusz czo ne go
mu ro wa ne go skle pu osu nę ła się ścia na,
pod któ rą stał. Ka ska da ce gieł spa dła pro sto
na nie go, grze biąc go wraz z kil ko ma stra ża ka -
mi pod gru za mi. Ko le dzy od ko pa li ich i prze -
trans por to wa li do szpi ta la. Mi lew ski do znał
ura zu krę go słu pa, któ ry spo wo do wał utra tę
wła dzy w no gach i przy kuł go do wóz ka
na resz tę ży cia. Czło wie ka, któ ry wcze śniej
wy róż niał się w służ bie i któ re mu wy da wa ło
się, że jest nie znisz czal ny, ży cie po sta wi ło
w zu peł nie no wej sy tu acji. Po kil ku la tach sko -
men to wał to wy da rze nie, mó wiąc, że te go dnia
mo gli wie le rze czy zro bić ina czej, np. pod jąć
się obro ny je dy nie są sia du ją cych obiek tów, za -
miast ga sić pu sto stan. „Żad ne in ne miej sce
na świe cie nie pło nie jak De tro it. To tro chę jak

na Dzi kim Za cho dzie: nie waż ne, jak du żo ćwi -
czysz i ile po ża rów już uga si łeś – nie masz żad -
nej gwa ran cji, że wró cisz do do mu, gdy służ ba
się skoń czy” – mó wił. 

Ko mi sarz Au stin do ko nał roz po zna nia naj -
bar dziej pa lą cych pro ble mów w stra ży. Osza -
co wał, że 70% ca łej pra cy stra ża ków w De tro it
do ty czy pu sto sta nów. W mie ście z 714 tys.
miesz kań ca mi po wsta je oko ło 30 po ża rów
dzien nie, pod czas gdy w Los An ge les jest

ich 11 przy czte ro mi lio no wym za lud nie niu. Jak
wspo mi na ją twór cy fil mu: „Pod czas krę ce nia
do ku men tu w dwie pierw sze no ce po je cha li -
śmy do 21 po ża rów bu dyn ków, to wa rzy sząc
tyl ko jed ne mu za stę po wi ga śni cze mu”.
Za więk szość pro ble mów w de par ta men cie od -
po wia da ją wła śnie opusz czo ne bu dyn ki, któ -
rych w mie ście jest oko ło 80 tys. Du ża licz ba
po waż nych, an ga żu ją cych si ły i środ ki po ża -
rów zu ży wa pa li wo, ubra nia ochron ne i sprzęt,
a tak że zaj mu je czas za stę pom stra ża ków, któ -
re mo gły być po trzeb ne w in nym miej scu. 

Do nald R. Au stin ja ko roz wią za nie pro ble -
mu przed sta wił dość kon tro wer syj ny po mysł,
tzw. po li ty kę Let them burn! (Niech się pa lą!).
Za pro po no wał, że je śli w pu sto sta nie nie ma lu -
dzi, a ob ję ty jest w oko ło 50% pło mie nia mi

i nie sta no wi za gro że nia dla in nych bu dyn ków
(przez bli skie po ło że nie lub sil ny wiatr), niech
się cał kiem spa li. Po mysł spo tkał się ze sprze -
ci wem m.in. De tro it Fi re Fi gh ters As so cia tion
(związ ku za wo do we go stra ża ków), któ re jed -
nak do pu ści ło to roz wią za nie, je śli obiekt znaj -
du je się już na miej skiej li ście bu dyn ków
prze zna czo nych do roz biór ki. Fir my ubez pie -
cze nio we wy ra zi ły zaś apro ba tę, o ile spa la nie
obiek tów od by ło by się w spo sób kon tro lo wa -
ny i ogra ni czy ło by stra ty w in nych obiek tach.
Au stin za pro po no wał po nad to zwró ce nie więk -
szej uwa gi na pre wen cję po ża ro wą, m.in. przez
po pu la ry za cję idei Aniel skiej No cy i li kwi da -
cję po ten cjal nych ognisk za pal nych, czy li 
wy bu rza nie opusz czo nych bu dyn ków. Za-
pro po no wał rów nież utwo rze nie spe cjal nych
grup wy bu rze nio wych przy De par ta men cie
Stra ży Po żar nej w De tro it oraz za an ga żo wa nie
w nisz cze nie pu sto sta nów sa pe rów ma ry nar ki
wo jen nej i służb miej skich. 

Wie lu ame ry kań skich stra ża ków wo li ga sić
po ża ry we wnętrz ne z ze wnątrz – bo tak jest bez -
piecz niej z punk tu wi dze nia ra tow ni ka. Stra ża -
cy z De tro it za wsze ga szą je od środ ka,
pro wa dząc szyb kie, agre syw ne na tar cie 
po łą czo ne z jed no cze snym prze szu ki wa niem
po miesz czeń. Sto su ją tę tak ty kę na wet w przy -
pad ku pu sto sta nów. Wie dzą bo wiem, że ni gdy
nie ma pew no ści, że ni ko go nie ma w środ ku,
a tak że – by oszczę dzić czas, któ ry w po rów na -
niu do prób ga sze nia z ze wnątrz jest du żo krót -
szy, nie wspo mi na jąc o efek tyw no ści. Po mysł
no we go ko mi sa rza nie wszyst kim przy padł
do gu stu. Z jed nej stro ny sta li ci, któ rzy przy -
po mi na li, że nie na tym po le ga pra ca stra ża ka,
by stać i pa trzeć, jak coś się pa li, a w wie lu pu -
sto sta nach miesz ka ją bez dom ni al bo mysz ku ją
dzie ci. Zwo len ni cy stra te gii Let them burn! wi -
dzie li zaś w nim po wol ne, ale jed nak ja kieś roz -
wią za nie pro ble mu bez nie po trzeb ne go ry zy ka.
Mie li oni rów nież świa do mość, że więk szość
pu sto sta nów jest pod pa la na ce lo wo – raz uga -
szo ne, wkrót ce zno wu pło ną, a do tych cza so we
środ ki za po bie gaw cze (za bi ja nie wejść i okien
pły ta mi oraz usu wa nie z wnę trza pal nych ma -
te ria łów) nie po ma ga ło. Na wia sem mó wiąc, po -
dob ne roz ter ki ma ją in ni ame ry kań scy stra ża cy,
zma ga ją cy się z wiel ki mi po ża ra mi la sów (tzw.
wild fi res) – dzie lą cy się na zwo len ni ków na tu -
ral ne go wy pa la nia la sów, o ile te nie za gra ża ją
lu dziom i bu dyn kom, oraz prze ciw ni ków tej po -
li ty ki.

Kij ma za wsze dwa koń ce. Stra ża cy wy ty -
ka li ko mi sa rzo wi Au sti no wi, że do wy pad ków
stra ża ków do cho dzi głów nie z po wo du cięć 
bu dże to wych, któ re wpły nę ły na bra ki w sprzę -
cie, zmniej szo ne ob sa dy po jaz dów i wy dłu żo -
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wy wa że nia drzwi wej ścio wych do pu sto sta nu
w jed ne go ze stra ża ków ude rzy ła be to no wa
pły ta. Nie ste ty, mi mo szyb kiej re ak cji i wy sił -
ku ko le gów, by jak naj szyb ciej udzie lić mu po -
mo cy i prze trans por to wać do szpi ta la, stra żak
zmarł. Każ de mu ratownikowi, któ ry zbli ża się
do ta kie go obiek tu, mu si za pa lić się w gło wie
czer wo na lamp ka, a KDR po wi nien szcze gól -
nie zwra cać uwa gę na bez pie czeń stwo swo ich
pod wład nych. Nie twier dzę, by zo sta wić ta ki
pu sto stan do wy pa le nia, ale – o ile jest to re al -
ne – po uga sze niu (za cho wu jąc wszel kie środ -
ki bez pie czeń stwa!) war to ro ze brać ta ki obiekt,
by wię cej do nie go nie wra cać. Bo jak to ujął
ko mi sarz Au stin: „Ża den bu dy nek w mie ście
nie jest wart ży cia stra ża ka, szcze gól nie je śli to
pu sto stan”.

Hi sto ria De tro it uczy jesz cze jed nej rze -
czy – war to brać spra wy w swo je rę ce. Nę ka -
na po ża ra mi spo łecz ność De tro it nie
przy glą da ła się bier nie ro sną cym sta ty sty kom
pod pa leń, li cząc na po moc stra ży po żar nej i po -
li cji, lecz sa ma pró bo wa ła im prze ciw dzia łać.
Ich po sta wa dia me tral nie zmie ni ła sy tu ację. 
Te raz co ro ku uru cha mia ją ak cję An gel’s Ni ght

i – jak sa mi mó wią – nie mo gą prze stać.
Zmniej sze nie licz by po ża rów przez wy bu rza -
nie pu sto sta nów od nio sło sku tek i jest kon ty -
nu owa ne przez obec ne wła dze De tro it. 

Wra ca jąc na na sze po dwór ko… War to za -
sta no wić się, co w na szych re jo nach ope ra cyj -
nych sta no wi pa lą cy pro blem (60-80%
pro ble mów). Pa ra dok sal nie, w du żych mia -
stach mo gą to być np. wy jaz dy za stę pów
na alarm z cen tra li mo ni to rin gu po ża ro we go.

Pa mię taj my, że naj czę ściej wy jeż dża do nich
„pierw szy wy jaz do wy”, czy li za stęp o naj więk -
szej ob sa dzie i naj lep szym wy po sa że niu. Pro -
blem tych alar mów moż na w znacz nej mie rze
roz wią zać na po zio mie ad mi ni stra cyj nym, 
np. wpro wa dza jąc ka ry dla ad mi ni stra to rów
za in ter wen cje wy wo ła ne przez pra ce re mon -
to we lub bra ki w umie jęt no ściach ob słu gi cen -
tra li po ża ro wej, któ re zda rza ją się no to rycz nie
u pra cow ni ków ochro ny. Zda ję so bie spra wę ze
zło żo no ści pro ble mu, po myśl my jed nak, jak
wy glą da ła by na sza sy tu acja, gdy by tak ro zu -
mia na pre wen cja od nio sła sku tek? War to wy -
cho dzić z ini cja ty wą i ude rzać w sed no
pro ble mu. 

***
Hi sto ria stra ża ków z De tro it uczy po ko ry.

Po ka zu je, że mi mo trud no ści i eks tre mal ne go
ob cią że nia służ ba swo jej spo łecz no ści za wsze
ma sens. Bo choć czu li się opusz cze ni przez
wła dze mia sta (dla któ rych sta li się nie ja ko pro -
ble mem), miesz kań cy De tro it ni gdy o nich nie
za po mnie li. To hi sto ria pi sa na przez lu dzi peł -
nych na dziei, któ rzy nie chcie li się po go dzić
z upad kiem swo je go mia sta.

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

Dzię ku ję pa ni Ka ro li nie Kar pisz za po moc w po -

zy ska niu ko pii fil mu „BURN”.

W pra cy nad ar ty ku łem ko rzy sta łem m.in. z ma te -

ria łów pra so wych pro du cen ta fil mu.

ny (z po wo du za my ka nia straż -
nic) czas do jaz du, a przez to
bar dziej roz wi nię tą sy tu ację
po ża ro wą za sta ną na miej scu.
W 1954 r. w De tro it pra co wa -
ło oko ło 1800 stra ża ków,
a w 2010 r. tyl ko 919. Ko mi -
sarz za ła my wał jed nak rę ce,
twier dząc, że bu dżet nie jest
z gu my, a kry zys do tknął nie
tyl ko straż po żar ną, lecz
wszyst kie służ by miej skie. Re -
for my ad mi ni stra cyj no -ka dro -
we, któ re póź niej wpro wa dził,
spo wo do wa ły jed nak po gor -
sze nie i tak trud nej sy tu acji
stra ża ków, choć cię cia bu dże -
to we by ły z oczy wi stych 
po wo dów w dużej mierze  nie -
unik nio ne. W mie ście nie dzia -
ła ła po nad po ło wa oświe tle nia
ulicz ne go, 60% am bu lan sów
nie jeź dzi ło, a na in ter wen cję
Po li cji cze ka ło się po nad go dzi nę. Au stin zo -
stał zwol nio ny po dwóch la tach urzę do wa nia. 

De tro it w lip cu 2013 r. ogło si ło nie wy pła -
cal ność. Zgod nie z pra wem fe de ral nym da ło to
mia stu ochro nę przed wie rzy cie la mi i moż li -
wo ść re ne go cja cji dłu gów. Trzy la ta póź niej no -
wy bur mistrz Mi ke Dug gan ogło sił po wrót
do nor mal no ści, choć jest jesz cze wie le do zro -
bie nia. Mia sto za czy na od ży wać: po ja wia ją się
in we sto rzy, no we miej sca pra cy, służ by wra ca -
ją do re gu lar nej ak tyw no ści, a przez ostat nie
kil ka lat wy bu rzo no oko ło 10 tys. pu sto sta nów.
De tro it po wsta je więc z po pio łów.

Kil ka wnio sków
Po li ty ka Let them burn!, choć kon tro wer syj -

na, po ru szy ła waż ny pro blem, któ ry do ty ka
stra ża ków na ca łym świe cie. Jest nim ba lan -
so wa nie po mię dzy ry zy kiem (wpi sa nym w za -
wód) a ko rzy ścia mi pły ną cy mi z po dej mo wa -
nych dzia łań (tzw. risk vs. ga in). Po ża ry
pu sto sta nów tak że w Pol sce sta no wią za gro że -
nie. Każ dy, kto ga sił ta ki po żar, jest świa dom,
jak wie le rze czy mo że pójść nie po my śli ra -
tow ni ków i spo wo do wać tra ge dię. Ścia ny
i stro py obiek tu mo gą być nie sta bil ne, klat ki
scho do we źle za bez pie czo ne, po miesz cze nia
nie do świe tlo ne i za wa lo ne śmie cia mi, prę ta mi,
de ska mi czy gru zem. Sam by łem świad kiem,
jak stra żak w trak cie dzia łań do słow nie za padł
się pod zie mię, spa da jąc przez za rwa ną kla pę
do piw ni cy w pod ło dze. Na szczę ście nie od -
niósł żad nych ob ra żeń. Tra gicz niej sza w skut -
kach hi sto ria mia ła miej sce w ma ju 1992 r.
w Wo ło mi nie pod War sza wą. Pod czas pró by
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iel kie trzę sie nie zie mi i po ża ry
w To kio z 1923 r. po chło nę ły oko -
ło 142 tys. ofiar i wy rzą dzi ły

znacz ne szko dy ma te rial ne w kra ju. Te wy da rze -
nia wry ły się w pa mięć zbio ro wą Ja poń czy ków
i sta ły przy czy ną trau my na ro do wej. Za le d -
wie 20 lat póź niej na ród ja poń ski do świad czył
kosz ma ru II woj ny świa to wej i jej skut ków,
a okres po wo jen ny był trud nym cza sem od bu -
do wy kra ju. Bom bar do wa nia lot ni cze ob ję ły 
bo wiem jed ną trze cią je go te ry to rium. 

Zmia na prio ry te tów po zwo li ła na szyb ki roz -
wój spo łecz no -go spo dar czy. Zde wa sto wa ny
kraj, po zba wio ny su row ców na tu ral nych (bez
złóż ro py naf to wej, wę gla czy rud me ta li), stał
się świa to wym mo car stwem, przo du ją cym
w wie lu dzie dzi nach na uki i tech ni ki. Wie le
ener gii kosz to wa ło opra co wa nie spo so bów ra -
dze nia so bie z klę ska mi ży wio ło wy mi. Ko lej -
na pró ba na de szła wraz z trzę sie niem zie mi
17 stycz nia 1995 r. 

Zmia ny w prze pi sach bu dow la -
nych przed 1995 r.

Pierw sze re gu la cje pro mu ją ce wzno sze nie
bu dyn ków gwa ran tu ją cych bez pie czeń stwo
na wy pa dek trzę sień zie mi za war to w Pra wie

stan dar dów bu dow la nych Ja po nii (Bu il ding

Stan dard Law of Ja pan), uchwa lo nym w 1950 r. 
Zmia ny w prze pi sach wpro wa dzo ne 

w 1981 r. uwzględ nia ły już ba da nia i do świad -
cze nia sej smo lo gicz ne do ty czą ce wpły wu
wstrzą sów na kon struk cję bu dyn ków. Wpro wa -
dzo no wy ma ga nia dla bu dyn ków na wy pa dek
wy stą pie nia trzę sie nia zie mi o in ten syw no ści
sej smicz nej o stop niu „gór nym 6”, w sied mio -

stop nio wej ska li. Głów nym za ło że niem no we li -
za cji by ło za po bie ga nie upad kom bu dyn ków
i zmi ni ma li zo wa nie strat spo wo do wa nych na ru -
sze niem ich kon struk cji. Bu dyn ki wznie sio ne
przed 1981 r. zo sta ły skla sy fi ko wa ne ja ko „ist -
nie ją ce nie zgod ne bu dyn ki”. To ich znisz cze nia
sta no wi ły więk szość szkód po trzę sie niu zie mi
w Ko be. 

Ja poń ski In sty tut Me te oro lo gii trzę sie nia
zie mi mie rzy w ska li sej smicz nej JMA – skrót
ten ozna cza „sto pień in ten syw no ści wstrzą -
sów”. Okre śla się ją ter mi nem shin do. In ten -
syw ność wstrzą sów nie jest cał ko wi cie
uwa run ko wa na ma gni tu dą i za le ży od lo ka li za -
cji. Na jed nym ob sza rze mo że wy stą pić trzę -
sie nie zie mi o in ten syw no ści shin do 3
(od czu wal ne przez więk szość lu dzi), pod czas
gdy na in nym ob sza rze to sa mo trzę sie nie – ze
wzglę du wła śnie na na si le nie drgań – zo sta nie
od no to wa ne ja ko shin do 4 [1].

. 
O trz´ sie niu zie mi w Ko be 
17 stycz nia 1995 r. o go dz. 5.46 lo kal ne go

cza su w re jo nie miast Ko be i Osa ka w po łu -
dnio wo -cen tral nej Ja po nii od no to wa no wstrzą -
sy o si le 7,2 stop nia w ska li Rich te ra. To dru gi
w kra ju re gion, za raz po To kio, pod wzglę dem
ska li za lud nie nia i uprze my sło wie nia. Je go po -
pu la cja wy no si ła oko ło 10 mln, a w sa mym
mie ście Ko be miesz ka ło oko ło 1,5 mln lu dzi.
Epi cen trum wstrzą su znaj do wa ło się oko -
ło 16 km pod po wierzch nią zie mi w pół noc nej
czę ści wy spy Awa ji, 20 km od por tu w Ko be.
Wstrzą sy trwa ły oko ło 20 s i spo wo do wa ły
ogrom ne szko dy na du żym ob sza rze. Po ka ta -
stro fie po twier dzo nych zo sta ło po nad 6000

zgo nów, a licz ba ran nych się ga ła 35 tys. Pra -
wie 180 tys. bu dyn ków zo sta ło po waż nie
uszko dzo nych lub cał ko wi cie znisz czo nych,
a z sza cun ków urzęd ni ków wy ni ka ło, że po -
nad 300 tys. osób stra ci ło dach nad gło wą [2].
By ło to naj więk sze od 1923 r. trzę sie nie zie mi
pod wzglę dem licz by ofiar. Obec nie za li cza ne
jest do naj po waż niej szych w hi sto rii Ja po nii
klęsk ży wio ło wych, bio rąc pod uwa gę stra ty
eko no micz ne (a ów cze śnie by ło naj gor szym
w skut kach na świe cie). Bez po śred nie szko dy
sza cu je się na po nad 147 mld do la rów. Nie do -
ty czy to po śred nich skut ków eko no micz nych
zwią za nych z prze rwą w dzia łal no ści za kła dów
prze my sło wych i stra ta mi pro duk cyj ny mi.
Znisz cze nia na stą pi ły w pro mie niu po -
nad 100 km od epi cen trum trzę sie nia zie mi,
naj bar dziej ucier pia ło Ko be [3]. 

Ów cze sna sy tu acja po ̋a ro wa
W cią gu kil ku mi nut po od czu wal nych

wstrzą sach po wsta ło oko ło 100 po ża rów,
przede wszyst kim w ob sza rze gę stej, ni skiej
tra dy cyj nej za bu do wy w cen trum mia sta. By ły
to głów nie bu dyn ki miesz kal no -han dlo we,
o drew nia nej kon struk cji. Pierw sze dwie go dzi -
ny przy nio sły roz wój kil ku bar dzo du żych po -
ża rów, każ dy od po wia dał wiel ko ścią kil ku
kwar ta łom za bu do wy. W su mie w sa mym tyl -
ko Ko be od no to wa no 148 po ża rów [4]. Straż
po żar na w tym mie ście by ła wów czas nie zwy -
kle no wo cze sną jed nost ką, do brze wy po sa żo -
ną w sprzęt do wal ki z po ża ra mi (m.in. dwa
śmi głow ce, dwie ło dzie i 196 po jaz dów ga śni -
czych oraz in ny sprzęt, w tym 72 pom py prze -
no śne). Za trud nia ła 1298 do brze wy szko lo nych
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O tym, jak niszczycielskie potrafią być siły natury, na pewno nie trzeba
przekonywać Japończyków. Tego narodu akurat nie oszczędzają. 
W 1995 r. doświadczyły go po raz kolejny. 
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stra ża ków. Pro wa dze nie dzia łań ga śni -
czych by ło jed nak bar dzo trud ne. Do -
jazd do po ża rów utrud nia ły za wa lo ne
bu dyn ki i gruz na uli cach. Wie le ob -
sza rów po zo sta ło nie do stęp nych dla
po jaz dów ga śni czych. 

Wo da do ce lów prze ciw po ża ro -
wych po cho dzi ła głów nie z 30 re zer -
wo wych zbior ni ków sie ci wo do-
cią go wej mia sta. Za kła da no, i jak się
oka za ło – słusz nie, że w sy tu acji trzę -
sie nia zie mi sieć wo do cią go wa bę dzie
nie przy dat na. Dwa dzie ścia dwa zbior -
ni ki by ły po dwój ne, każ dy z jed nym
zbior ni kiem wy po sa żo nym w za wór
od ci na ją cy. Gwa ran to wał on, że zgro -
ma dzo na wo da nie bę dzie uży wa na
do ce lów in nych niż ga śni cze. Za war -
tość wy dzie lo nej czę ści zbior ni ka by ła
prze zna czo na do dzia łań stra ży po żar -
nej, a sam zbior nik moż na by ło na zwać prze ciw -
po ża ro wym zbior ni kiem wod nym. W tym
przy pad ku 22 za wo ry od ci na ją ce za dzia ła ły pra -
wi dło wo, za cho wu jąc 30 tys. m3 wo dy. Nie ste -
ty, ze wzglę du na oko ło 2 tys. przerw
w pod ziem nym sys te mie sie ci wo do cią go wej
nie by ło szan sy na wy ko rzy sta nie 23 500 hy -
dran tów, a wo da nie mo gła zo stać do star czo -
na w miej sca po ża rów. 

Mia sto za pew ni ło rów nież za opa trze nie
w wo dę do ze wnętrz ne go ga sze nia po ża ru w po -
sta ci 968 pod ziem nych cy stern, za zwy czaj o po -
jem no ści 40 m3. Mia ły wy star czyć do za si la nia
pomp po żar ni czych przez oko ło 10 min. Wo dy
wy star czy ło za le d wie na 2-3 go dzi ny. By ło to
zde cy do wa nie za ma ło, bio rąc pod uwa gę ska lę
po ża rów [5]. 

Znisz cze nia
Jed nym ze skut ków trzę sie nia zie mi by ły

licz ne uszko dze nia pod wyż szo nych au to strad
i mo stów. Po le ga ły na ścię ciu i zgnie ce niu be to -
no wych ko lumn, wy bo cze niach sta lo wych słu -
pów, a tak że prze su nię ciu fun da men tów.
Kon struk cję mo stów i au to strad nisz czył na cisk
o ogrom nej si le. Ma syw ne, żel be to we okrą głe
słu py nie by ły od por ne na wstrzą sy sej smicz ne.
Znisz cze niu uległ od ci nek oko ło 600 m Han shin
Expres sway, au to stra dy łą czą cej dro gi okrą ża ją -
ce Ko be, Osa kę i Kio to, bę dą cej przy kła dem za -
awan so wa nej na ów cze sne cza sy tech no lo gii
w in ży nie rii bu dow la nej [6]. Most Fu kae, sta no -
wią cy część tej au to stra dy, opar ty był na gru -
pach 17 okrą głych ko lumn o śred ni cy 3,1 m
i wy so ko ści 12 ± 1 m, mo no li tycz nie po łą czo -
nych be to no wym pod kła dem [7]. I choć trud no
to so bie wy obra zić, po pro stu prze wró cił się
na jed ną stro nę. 

Ka ta klizm nie oszczę dził tak że in fra struk tu -
ry ko le jo wej. Trzy głów ne li nie pro wa dzo ne 
na sy pa mi zo sta ły znisz czo ne, wia duk ty prze -
wró co ne, a szy ny ule gły znie kształ ce niu. Po -
waż nie uszko dzo ny zo stał m.in. pod nie sio ny
wia dukt, któ rym po ru szał się Bul let Tra in (ja -
poń ska sieć li nii ko le jo wych z su per szyb ki mi
po cią ga mi) [8]. 

Bu dow nic two
Drew nia ne do my, pod wpły wem wstrzą sów

sej smicz nych, prze wra ca ły się jak dom ki z kart.
Nie bez zna cze nia po zo sta wał fakt, że do bu do -
wy tra dy cyj ne go ja poń skie go do mu uży wa no
drew na. Kon struk cja by ła za tem sto sun ko wo
lek ka, ale dach po kry wa no cięż ką da chów ką ce -
ra micz ną, któ ra mia ła chro nić przed taj fu na mi
[9]. Bu dyn ki wa li ły się pod jej cię ża rem, sta jąc
się pu łap ka mi dla lu dzi. W 1995 r. w Ko be stra -
ci ło ży cie 6000 osób, a 80% tej licz by po nio sło
śmierć w do mach za wa lo nych pod cię ża rem da -
chów [10]. 

Zmia ny w za kre sie ochro ny
prze ciw po ̋a ro wej

Prze pi sy do ty czą ce ja poń skie go bu dow nic -
twa sprzed 1998 r. by ły w du żej mie rze zbio -
rem szcze gó ło wych norm. Okre śla ły, jak
bu dy nek mu si być zbu do wa ny, a w tym – ja kie
ma te ria ły mo gą zo stać uży te. Je śli ktoś za mie -
rzał wy ko rzy stać ma te ria ły, sprzęt, pro jekt lub
me to dy bu dow la ne, któ re nie od po wia da ły
prze pi som szcze gó ło wym, mu siał uzy skać spe -
cjal ną zgo dę mi ni stra. Sy tu acja zmie ni ła się
w 1998 r. Pod wpły wem tra gicz nych wy da rzeń
w Ko be zo sta ło zak tu ali zo wa ne Pra wo stan -

dar dy bu dow la ne Ja po nii (BSLJ). Osta tecz nie
usta no wio no je na no wo w 2000 r. [11].

Zno we li zo wa no tak że in ne prze pi sy, tak by
włą czyć w za kres ich re gu la cji wy ma ga nia
funk cjo nal ne dla bu dyn ków, za miast szcze gó -
ło wych spe cy fi ka cji tech nicz nych od no szą cych
się do ma te ria łów i kon struk cji. W Pra wie zo -
sta ła do da na me to da we ry fi ka cji, zwa na Ken -

sho ho, dzię ki któ rej moż na szyb ko spraw dzić
od por ność ognio wą ele men tów kon struk cyj -
nych [12]. Ce lem zmian wpro wa dzo nych
w 2000 r. by ło za po bie ga nie upad kom bu dyn -
ków osła bio nych po ża rem oraz roz prze strze -
nia niu po ża rów na są sied nie obiek ty.
Stwo rzo no więc funk cjo nal ne wy ma ga nia: 

• no śne czę ści kon struk cyj ne bu dyn ku po -
win ny wy trzy mać ob cią że nie pod czas po ża ru, 

• okre ślo no, że „ra ma” bu dyn ku (czy li ścia -
ny ze wnętrz ne i dach) nie mo że po zwo lić na po -
wsta nie lu ki, przez któ rą ogień prze nik nie
od we wnątrz i na ze wnątrz – w pol skich prze pi -
sach ozna cza to no śność ognio wą (R),

• prze ciw po ża ro we pod ło gi i ścia ny we -
wnętrz ne nie mo gą two rzyć lu ki po zwa la ją cej
wni kać pło mie niom ani prze ka zy wać w obu kie -
run kach cie pła, któ re mo gło by za pa lić ma te ria -
ły ła two pal ne znaj du ją ce się w są sied niej stre fie
po ża ro wej – u nas to szczel ność ognio wa (E),

• ścia ny ze wnętrz ne nie mo gą prze ka zy wać
ta kiej ilo ści cie pła, by by ła zdol na za pa lić ma te -
ria ły ła two pal ne w bu dyn ku – w Pol sce mó wi -
my o izo la cyj no ści ognio wej (I) [12].
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W Pra wie zo sta ły zde fi nio wa ne m.in. ma te -
ria ły nie pal ne, trud no za pal ne, bu dyn ki ognio -
od por ne oraz stre fy po ża ro we, two rzo ne przez
za sto so wa nie od po wied nich od le gło ści mię dzy
bu dyn ka mi oraz peł nych ścian. Stre fy prze wi dy -
wa no już w pla nach za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go miast, aby za po bie gać roz-
prze strze nia niu się po ża ru z bu dyn ku do bu dyn -
ku. Ka te go rie od por no ści po ża ro wej nie są uza -
leż nio ne wy łącz nie od wy so ko ści i wiel ko ści
bu dyn ków, lecz tak że od gę sto ści za bu do wy.
W du żych mia stach Ja po nii na znacz nych ob sza -
rach wy zna czo ne zo sta ły pod wyż szo ne stan dar -
dy bez pie czeń stwa po ża ro we go. W cen trum
mia sta, bę dą cym stre fą po ża ro wą, wy ma ga ny
jest naj wyż szy po ziom bez pie czeń stwa po ża ro -
we go bu dyn ku, któ ry ma trzy lub wię cej kon dy -
gna cji oraz bu dyn ków, któ rych łącz na
po wierzch nia prze kra cza 100 m2. W obu przy -
pad kach speł nio ne mu szą być kry te ria bu dyn ku
ognio od por ne go [13]. 

Prze pi sy zde fi nio wa ły tak że bu dyn ki spe cjal -
ne, czy li prze zna czo ne do użyt ku pu blicz ne go
(te atry, do my to wa ro we, ha le wi do wi sko we)
i bu dyn ki, w któ rych śpią lu dzie (m.in. blo ki
miesz kal ne, ho te le, szpi ta le). 

W ich przy pad ku zna cze nie ma: fi nal ne prze -
zna cze nie bu dyn ku, licz ba kon dy gna cji, po -
wierzch nia bu dyn ku oraz je go usy tu owa nie, co
prze kła da się na wy mo gi sta wia ne ele men tom
kon struk cyj nym. W Pra wie zo sta ły rów nież
okre ślo ne stan dar do we od le gło ści po mię dzy bu -
dyn ka mi.

Ewa ku acja 
Do ewa ku acji z bu dyn ku wy ko rzy stu je się

m.in.: scho dy ewa ku acyj ne, sprzęt od dy mia ją -
cy, oświe tle nie ewa ku acyj ne i wej ście do bu dyn -
ku dla służb ra tow ni czych (np. okno rato-
w ni cze). 

Scho dy ewa ku acyj ne dzie li my na:
• klat ki scho do we do szyb kiej ewa ku acji

z wyż szych pię ter lub z piw ni cy na pię tro, z któ -
re go jest moż li we wyj ście z bu dyn ku. Bu dyn ki
wy so kie lub okre ślo ne „bu dyn ki spe cjal ne” mu -
szą mieć dwie lub wię cej kla tek scho do wych dla
służb, na wy pa dek gdy by nie moż na by ło z któ -
rejś sko rzy stać; 

• scho dy ewa ku acyj ne i spe cjal ne scho dy
ewa ku acyj ne – wy ma ga ne w bu dyn kach: wy so -
kich, pod piw ni czo nych, użyt ko wa nych przez
wie le osób, np. do mach han dlo wych. Sto so wa -
ne, gdy klat ki scho do we są nie wy star cza ją ce,
aby za pew nić bez piecz ną ewa ku ację. Bu dyn ki

ze scho da mi ewa ku acyj ny mi i spe cjal ny mi
scho da mi ewa ku acyj ny mi gwa ran tu ją lep szą
ochro nę przed skut ka mi po ża rów niż bu dyn ki
wy po sa żo ne wy łącz nie w we wnętrz ne klat ki
scho do we, wy ko rzy sty wa ne do ogól nych ce lów
ko mu ni ka cji.

Bu dyn ki o wy so ko ści prze kra cza ją cej 31 m
mu szą być wy po sa żo ne w dźwi gi dla ekip ra -
tow ni czych, a tak że za pew niać wej ścia ra tow ni -
cze (okna do ce lów ra tow ni czych) z ze wnątrz
na każ dej kon dy gna cji, po czy na jąc od trze cie go
pię tra, aż do 31 m. Do dat ko wym wy mo giem dla
bu dyn ków spe cjal nych jest ko niecz ność wy po -
sa że nia ich w urzą dze nia od dy mia ją ce. 

Ochro na sej smicz na
Po wiel kim trzę sie niu zie mi w 1995 r. wła -

dze Ja po nii pod cho dzą do bu do wy obiek tów
bar dzo ry go ry stycz nie. Usta no wio no oko ło
20 ak tów praw nych, w tym usta wy o pro mo cji
mo der ni za cji sej smicz nej ist nie ją cych bu dyn -
ków (Act for Pro mo ting Se ismic Re trofitting of

Exi sting Bu il dings). Ja poń ski rząd i sa mo rzą dy
gwa ran tu ją do ta cje na oce nę sta nu bu dyn ku i je -
go mo der ni za cję, ob ni że nie po dat ku do cho do -
we go i po dat ku od nie ru cho mo ści oraz
ni sko pro cen to we po życz ki na po kry cie kosz tów
mo der ni za cji [14]. Koszty bu do wy do mu na te -
re nie ak tyw nym sej smicz nie sta ją się o wie le
więk sze, ale ta kie roz wią za nia są nie zbęd ne ze
wzglę dów bez pie czeń stwa. 

Jed nym z ele men tów sys te mu ochro ny sej -
smicz nej bu dyn ków jest sys tem izo la cji fun da -
men tów (bu dyn ki wzno szo ne są na ela stycz nych
lub prze su wa ją cych się wspor ni kach) oraz sys tem
amor ty za cji (in sta lo wa ne w we wnętrz nej ra mie
bu dyn ku amor ty za to ry po chła nia ją ener gię
wstrzą sów i tym sa mym re du ku ją znisz cze nia, 

np. po przez od biór ener gii wstrzą sów przez ru -
cho me, cięż kie pod wie sza ne ele men ty – wa ha -
dła) [15]. Sys te my te zo sta ły rów nież wy ko-
rzy sta ne w ist nie ją cych już bu dyn kach i z po wo -
dze niem funk cjo nu ją w cza sie wstrzą sów. 

Sys tem wcià˝ do sko na lo ny
Ja poń czy cy, nie jed no krot nie do świad cza ni

przez bar dzo sil ne trzę sie nia zie mi, cią gle do -
sko na lą me to dy za bez pie czeń i mi ni ma li za cji
ich skut ków. W tym ob sza rze szcze gól nie roz -
wi ja ją trzy dzie dzi ny: pre wen cję, or ga ni za cję
i in ter wen cję. 

W Ja po nii od lat pra cu je się nad za po bie ga -
niem te go ro dza ju ka ta stro fom na róż ne spo so -
by, po cząw szy od ba dań sej smo lo gicz nych,
po wpro wa dza nie ak tów praw nych do ty czą cych
za bez pie czeń bu dyn ków. Or ga ni za cja, o któ rej
mo wa, to w skró cie wska zów ki, za le ce nia i ćwi -
cze nia, któ re uczą wła ści wych za cho wań na wy -
pa dek wy stą pie nia wstrzą sów. 

Wstrzą sy sko ru py ziem skiej to dla Ja poń czy -
ków w pew nym sen sie co dzien ność. Dzię ki sys -
te ma tycz nym ćwi cze niom są do sko na le
przy go to wa ni na wy pa dek ich wy stą pie nia. Sil -
ne trzę sie nie zie mi po wo du je bły ska wicz ną in -
ter wen cję rzą du i służb ra tow ni czych. Nie mal
na tych miast zo sta ją za trzy ma ne po cią gi, od ci -
na się do pływ prą du i ga zu, po wo łu je się sztab
za rzą dza nia kry zy so we go, a ja poń skie me dia
sta ra ją się prze ka zy wać oby wa te lom rze tel ne in -
for ma cje 24 godz. na do bę. Ja poń czy cy pa mię -
ta ją jed nak, że sce na riu sza ta kie go zda rze nia
osta tecz nie nie da się prze wi dzieć. 

Literatura dostępna u autorki. 

st. sekc. Renata Golly 
jest pracownikiem SGSP
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Cie ka wost ki
• Od 1 wrze śnia 1960 r. ja ko upa mięt nie nie wiel kie go trzę sie nia zie mi w To kio w 1923 r.

w ca łej Ja po nii tra dy cyj nie prze pro wa dza ne są ćwi cze nia na wy pa dek te go ty pu zda rze nia.
• Każ dy miesz ka niec Ja po nii mu si mieć w do mu awa ryj ny ze staw rze czy nie zbęd nych

na wy pa dek trzę sie nia zie mi, tzw. qu ake kit. Dru gi po wi nien za brać ze so bą do pra cy lub do szko -
ły. Zgod nie z za le ce niem rzą du naj le piej, że by ze staw wi siał w wi docz nym miej scu. Znaj du ją
się w nim: wo da, su cha ry, T -shirt, ma ły nóż, dwie świe ce, za pał ki, rol ka pa pie ru to a le to we go,
pusz ka z je dze niem, ba te rie, ra dio lub te le fon ko mór ko wy i pasz port. Każ dy Ja poń czyk ma obo -
wią zek raz na rok zaj rzeć do nie go i w ra zie po trze by uzu peł nić braki.

• Każ dy, za rów no dziec ko, jak i oso ba do ro sła, mu si przejść bez płat ne szko le nie na sy mu la -
to rze. Ma on po ka zać wa run ki naj bar dziej zbli żo ne do tych wy stę pu ją cych w przy pad ku taj fu -
nu, po ża ru w bu dyn ku, trzę sie nia zie mi. Szko le nie koń czy się prak tycz ną na uką ob słu gi ga śnic. 

• Dzie ci uczo ne są w szko le, jak się za cho wać, gdy zie mia za czy na się trząść.
• Uru cho mio no spe cjal ny nu mer alar mo wy 171, pod któ ry mo gą za dzwo nić oso by po szko -

do wa ne trzę sie niem zie mi.
• Ja poń skie in sty tu cje za miesz cza ją na swo ich stro nach in ter ne to wych wska zów ki, jak za -

cho wać się na wy pa dek trzę sie nia oraz za le ce nia do ty czą ce np. przy mo co wa nia me bli do ścian. 



aż de go ro ku w Pol sce mon tu je się oko -
ło 100 tys. no wych ko min ków, wol no sto -
ją cych że liw nych pie cy ków i pie ców.

Na ryn ku do stęp ne są ko min ki elek trycz ne, ga -
zo we, ogrze wa ne bio pa li wem czy pa li wem sta -
łym. Obec nie naj więk szym za in te re so wa niem
cie szą się w Pol sce ko min ki opa la ne drew nem.
Ze wzglę du na osło nę pa le nisk wy od ręb nia się
ko min ki tra dy cyj ne – z otwar tym pa le ni skiem
(ko mo rą spa la nia) i ko min ki z za mknię tą ko mo -
rą spa la nia, czy li wkła dem ko min ko wym (tzw.
za bu do wa ne). Po nad 90% bu do wa nych obec nie
ko min ków ma za mknię tą ko mo rę spa la nia. In -
sta lu je się je ja ko wspo ma ga ją ce urzą dze nia
grzew cze. 

Ko min ki otwar te
Ko min ki tra dy cyj ne zu ży wa ją znacz ne ilo ści

opa łu i za zwy czaj peł nią funk cję de ko ra cyj ną.
Są ma ło efek tyw ne, gdyż tyl ko oko ło 10-20%
ener gii po wsta ją cej pod czas spa la nia drew na od -
da ją do po miesz cze nia w po sta ci cie pła. Roz cho -
dzi się ono dro gą pro mie nio wa nia i kon wek cji.
Po zo sta ła część cie pła bez pow rot nie ucie ka
do ko mi na. Ich dol na część to ko mo ra spa la nia,
w któ rej znaj du je się pa le ni sko. Po wie trze do -
pły wa do nie go przez wlot. Pły ta pa le ni ska czę -
sto jest wy po sa żo na w sta lo wy lub że liw ny ruszt
(wbu do wa ny na sta łe w pły tę lub ru cho my), uła -
twia ją cy do dat ko wy do pływ po wie trza od do łu.
Pod nią znaj du je się po piel nik.

Pa le ni sko jest naj czę ściej obu do wa ne od ze -
wnątrz. Je go ścia ny wy ko nu je się z róż nych ma -
te ria łów: ce gły ce ra micz nej (peł nej lub
drą żo nej), si li ka to wej, klin kie ro wej, ka mie nia
na tu ral ne go (gra nit, mar mur, pia sko wiec, wa -
pień, ła ma ne ka mie nie po lne) lub be to nu. 
Do dat ko wo mo gą być li co wa ne płyt ka mi ka -
mien ny mi, klin kie ro wy mi, ce gla ny mi, be to no -
wy mi, ka fla mi. We wnętrz na część obu do wy
po wsta je z ce gły ognio od por nej (ce gły sza mo -
to wej) lub z sza mo to wych kształ tek o do brych
wła ści wo ściach ciepl nych.

Ścian ki ko mo ry spa la nia w gór nej czę ści są
na chy lo ne pod ką tem 60-70°, two rząc prze wę -
że nie zwa ne gar dzie lą, któ re łą czy tę ko mo rę
ze znaj du ją cą się wy żej ko mo rą dy mo wą.
W gar dzie li jest zwy kle za mon to wa na kla pa że -
liw na lub sta lo wa (tak zwa ny szy ber), re gu lu -
ją ca prze pływ spa lin do ko mo ry dy mo wej
i prze wo du dy mo we go. Po ło że nie kla py moż -
na zmie niać za po mo cą uchwy tu umiesz czo ne -
go na ze wnątrz obu do wy. W ko mo rze dy mo wej
gro ma dzą się spa li ny. Jej tyl na ścia na jest pio -
no wa, po zo sta łe ścia ny są na chy lo ne pod ką -
tem 45-60° do po zio mu. Ko mo ra dy mo wa
prze cho dzi w ka nał dy mo wy (o prze kro ju okrą -
głym lub pro sto kąt nym) – po wi nien być pio no -
wy, bez za ła mań i usko ków, aby za pew nić
od po wied ni ciąg.

Obu do wa ko mo ry dy mo wej (tzw. okap)
opie ra się na ścia nach ko min ka lub na bel ce nad -

pro żo wej. W za leż no ści od ob cią że nia i spo so -
bu pod par cia wy ko nu je się ją z róż nych ma te -
ria łów: żel be tu, ce gły, cien kiej bla chy
ża ro od por nej ob ło żo nej ce gła mi sza mo to wy mi.
Kon struk cję oka pu moż na obu do wać pły ta mi
gip so wo -kar to no wy mi na rusz cie sta lo wym.
Ozdob nym wy koń cze niem jest bel ka oka po wa,
naj czę ściej drew nia na.

Po sadz ka przed ko min kiem mu si być 
za bez pie czo na przed po ża rem: płyt ka mi ka -
mien ny mi, te ra ko tą, bla chą mo sięż ną lub mie -
dzia ną. Usta wia się go na od dziel nym
fun da men cie be to no wym lub na stro pie (w bu -
dyn ku pod piw ni czo nym) o od po wied niej no ś-
no ści. Mię dzy pły tą fun da men to wą a ścia na mi
ko min ka umiesz cza się izo la cję prze ciw wil go -
cio wą.

Oso by de cy du ją ce się na ko mi nek otwar ty
mu szą szcze gól nie za dbać o bez pie czeń stwo je -
go użyt ko wa nia. Pa lą cych się po lan nie moż -
na zo sta wiać na noc i na le ży go wy ga szać
przed wyj ściem z do mu. Każ dy ko mi nek mu si
mieć wła sny prze wód ko mi no wy o od po wied -
nich roz mia rach. Po wi nien być on usy tu owa ny
bli sko nie go, aby prze wód od pro wa dza ją cy spa -
li ny miał prze bieg moż li wie naj bar dziej zbli żo -
ny do pro sto li nio we go (bez za ła mań). Ba rie rę
przed strze la ją cy mi iskra mi sta no wią pa ra wa ny
wy ko na ne z gę stej siat ki lub ze szkła ża ro od por -
ne go. Usta wia się je w trak cie pa le nia przed
otwo rem pa le ni ska. 
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TO MASZ SA WIC KI

Bez piecz ny ko mi nek
Kominki to urządzenia grzewcze powszechnie stosowane

w budownictwie jednorodzinnym jako źródło ciepła. 
Jakie zagrożenia pożarowe wiążą się z ich eksploatacją?
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Ko min ki za mkni´ te
Wy ko rzy sty wa ne w ko min kach za mknię tych

wkła dy lub ka se ty ko min ko we ma ją oko ło
70-80% efek tyw ność ciepl ną (ty le ener gii po -
wsta ją cej pod czas spa la nia drew na od zy sku je się
w po sta ci cie pła), więc z po wo dze niem peł nią
funk cję grzew czą, a jed no cze śnie za pew nia ją
więk sze bez pie czeń stwo po ża ro we. Wkła dy ko -
min ko we, któ re prze zna czo ne są do no wych ko -
min ków, obu do wu je się po pod łą cze niu do
ko mi na. Ka se ty zaś są tak skon stru owa ne, by
moż na je by ło za mon to wać w ist nie ją cych ko -
min kach (pa le ni skach) otwar tych, bez do ko ny -
wa nia więk szych prze ró bek. 

Ka se ty i wkła dy ko min ko we wy ko ny wa ne
są ze sta li, że li wa, sza mo tu, a więc ma te ria łów
od por nych na wy so ką tem pe ra tu rę i do brze 
aku mu lu ją cych cie pło. Ich kor pus wy twa rza się
naj czę ściej z wy so kiej ja ko ści ele men tów że liw -
nych lub z płyt sta lo wych o gru bo ści 4-6 mm.
Urzą dze nia pro du ko wa ne we dług naj now szych
tech no lo gii ma ją kon struk cję dwu płasz czo wą:
ze wnętrz ną obu do wę wy ko nu je się ze szczel nej
kon struk cji sta lo wej, wnę trze pa le ni ska wy ło żo -
ne jest na to miast ele men ta mi że liw ny mi lub sza -
mo to wy mi. Ko min ki te wy po sa żo ne są m.in.
w drzwicz ki otwie ra ne na róż ne spo so by, szy ber
ręcz ny lub au to ma tycz ny, blo ka dy, a nie któ re
tak że w szy by sa mo czysz czą ce. Szy by sto so wa -
ne we wkła dach i ka se tach ko min ko wych wy -
ko na ne są z ce ra mi ki od por nej na wy so kie
tem pe ra tu ry (do 800°C). W star szych roz wią za -
niach sto su je się szy by ża ro od por ne, jed nak ich
wy trzy ma łość jest o wie le niż sza. Waż nym ele -
men tem wkła dów i ka set ko min ko wych są
drzwicz ki z szy bą. Chro nią przed za pró sze niem
ognia w po miesz cze niu, a tak że za pew nia ją kon -
tro lę nad pro ce sem spa la nia drew na oraz bez pie -
czeń stwo użyt ko wa nia ko min ka. 

W przed niej ścian ce wkła dów i ka set ko min -
ko wych znaj du ją się re gu la to ry do pły wu po wie -
trza do spa la nia, ste ru ją ce mo cą grzew czą
urzą dze nia, a tym sa mym pręd ko ścią spa la nia
drew na. Ma te ria ły do bu do wy i wy koń cze nia
ko min ka mu szą być nie pal ne i od por ne na wy -
so ką tem pe ra tu rę. Izo la cją ter micz ną jest spe -
cjal na weł na mi ne ral na, z war stwą fo lii
alu mi nio wej. Chro ni ona obu do wę ko min ka
przez nad mier nym na grza niem.

Je śli chce my ogrzać ko min kiem kil ka po -
miesz czeń, mu si my za sto so wać sys tem dys try -
bu cji go rą ce go po wie trza (DGP). Skła da się on
z izo lo wa nych prze wo dów alu mi nio wych, któ -
ry mi cie płe po wie trze roz pro wa dza ne jest po
do mu. Za koń czo ne są one krat ka mi lub ane-
mo sta ta mi in sta lo wa ny mi w ścia nie i su fi cie.
W ma łych do mach po wie trze za zwy czaj 
roz pro wa dza ne jest w spo sób na tu ral ny, w du -

żych zaś, gdy sys tem ma wie le roz ga łę zień, 
wy po sa ża się go w elek trycz ną tur bi nę na dmu -
cho wą.

Za sa dy bez pie czeƒ stwa
Użyt ko wa nie w do mu ko min ka wy ma ga

speł nie nia okre ślo nych wa run ków. Mu si być on
wy bu do wa ny, pod łą czo ny i eks plo ato wa ny
zgod nie z prze pi sa mi pra wa bu dow la ne go
i prze pi sa mi prze ciw po ża ro wy mi. Szcze gó ło we
re gu la cje znaj du ją się w roz po rzą dze niu mi ni -
stra in fra struk tu ry z 12 kwiet nia 2002 r. w spra -
wie wa run ków tech nicz nych, ja kim po win ny
od po wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie (DzU
z 2002 r. nr 75, poz. 690) oraz roz po rzą dze niu
mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji 
z 7 czerw ca 2010 r. w spra wie ochro ny prze ciw -
po ża ro wej bu dyn ków, in nych obiek tów bu dow -
la nych i te re nów (DzU z 2010 r., nr 109,
poz. 719). Ze wzglę du na bez pie czeń stwo po ża -
ro we bu dy nek mu si być za pro jek to wa ny i wy -
ko na ny w ta ki spo sób, by w ra zie po ża ru ani on
sam, ani je go in sta la cje nie po wo do wa ły roz -
prze strze nia nia ognia, zmniej sze nia no śno ści bu -
dyn ku, ogra ni cze nia moż li wo ści ewa ku acji oraz
nie utrud nia ły do stę pu eki pom ra tow ni czym.

Ko min, ko mi nek oraz in sta la cje zwią za ne
z ko min kiem po win ny być tak za pro jek to wa-
ne i wy ko na ne, by nie na ru sza ły kon struk cji 
bu dyn ku.

Po miesz cze nia, w któ rych mon tu je się ko mi -
nek, po win ny speł niać na stę pu ją ce kry te ria:

• ku ba tu ra po miesz cze nia nie mo że być
mniej sza niż 30 m3 lub na le ży ją ob li czyć we -

dług wskaź ni ka 4 m3 na 1 kW no mi nal nej mo cy
ciepl nej ko min ka,

• po miesz cze nie z ko min kiem mu si mieć za -
pew nio ną wen ty la cję lub kli ma ty za cję; je że li ko -
mi nek z gra wi ta cyj nym od pro wa dze niem spa lin
po bie ra do spa la nia po wie trze z po miesz cze nia,
w któ rym się znaj du je, in sta lo wa nie wen ty la cji
me cha nicz nej jest za bro nio ne,

• w po miesz cze niach z ko min kiem na le ży
za pew nić do pływ po wie trza do spa la nia: do ko -
min ków za mknię tych – co naj mniej 10 m3/h na
1 kW no mi nal nej mo cy ciepl nej ko min ka,
w przy pad ku ko min ków otwar tych wy ma ga -
na jest pręd kość prze pły wu po wie trza w otwo -
rze ko mo ry spa la nia nie mniej sza niż 0,2 m/s;
w cza sie mon ta żu ko min ków czę sto sto so wa ne
są za le ce nia pro du cen tów wkła dów ko min ko -
wych lub pie ców, któ re znacz nie do kład niej
okre śla ją wy ma ga nia do ty czą ce do pro wa dze nia
po wie trza do spa la nia i kon wek cji.

Pa le ni sko po win no być umiesz czo ne na pod -
ło żu nie pal nym o gru bo ści co naj mniej 0,15 m,
a przy pie cach me ta lo wych bez nó żek – 0,3 m.
Pod ło ga ła two za pal na przed drzwicz ka mi pa le -
nisk mu si być za bez pie czo na pa sem ma te ria łu
nie pal ne go o sze ro ko ści co naj mniej 0,3 m, się -
ga ją cym po za kra wę dzie drzwi czek ma ją cych co
naj mniej po 0,3 m.

Pie ce me ta lo we i ich ele men ty przy łą cze nio -
we mu szą być od da lo ne od ła two za pal nych nie -
osło nię tych czę ści kon struk cyj nych bu dyn ku
o mi ni mum 60 cm. W przy pad ku osło nię cia ich
war stwą tyn ku gru bo ści 2,5 cm lub war stwą in -
ne go rów no rzęd ne go ma te ria łu mi ni mal na

STYCZEŃ 2017/36

ROZPOZNAWANIE
ZAGROŻEŃ

Po ża ry od ko min ków 
• Na sku tek po ża ru znisz cze niu ule gło wnę trze i dach bu dyn ku do mu jed no ro dzin ne go. Bie gły są do wy

usta lił, że do szło do nie go wsku tek in ten syw ne go od dzia ły wa nia ter micz ne go na ca łą prze strzeń pod po dło -
go wą usy tu owa ną nad ko min kiem. Po wo dem by ło nie wła ści we od dzie le nie dru giej i trze ciej ko mo ry de kom -
pre syj nej oraz nie za cho wa nie wy ma ga nej prze pi sa mi od le gło ści mię dzy ru ra mi roz pro wa dza ją cy mi cie płe
po wie trze a ła two pal ny mi po wierzch nia mi stro pu. Prze wo dy roz pro wa dza ją ce cie pło z ko min ka nie zo sta ły
ani pra wi dło wo za izo lo wa ne, ani od po wied nio od dzie lo ne od po wierzch ni ła two pal nych weł ną mi ne ral ną. 

• W bu dyn ku jed no ro dzin nym po wstał po żar w czę ści drew nia nej kon struk cji da chu oraz lek kiej kon struk -
cji su fi tu pod wie sza ne go. Bie gły są do wy wy dał opi nię, w któ rej stwier dził, że na po wsta nie po ża ru zło ży ły się
na stę pu ją ce czyn ni ki:

– nie wła ści wy mon taż ko mi na dy mo we go, po le ga ją cy na bez po śred nim pod łą cze niu wkła du do ko mi -
na bez spe cjal ne go trój ni ka i wy czyst ki – do szło do po wsta nia nie droż no ści w wy ni ku gro ma dze nia się nie -
czy sto ści i za pa le nia się sa dzy w ka na le dy mo wym;

– uży cie ele men tów sys te mu ko mi no we go nie prze zna czo nych do bu do wy ko mi nów spa li no wych;
– wa dli we uło że nie (brak cią gło ści) izo la cji ter micz nej w dwu płasz czo wej ru rze ko mi na sta lo we go spo wo -

do wa ło miej sco we roz grza nie ze wnętrz ne go płasz cza z bla chy i po wsta nie w je go oto cze niu wy so kie go po la
tem pe ra tur – skut kiem te go za pa le niu uległ drew nia ny ele ment kon struk cji da chu, ko min dy mo wy zo stał bo -
wiem usy tu owa ny w mniej szej od le gło ści od kon struk cji da chu niż wy ma ga na prze pi sa mi. 

• W ogro dzie zi mo wym re stau ra cji do szło do po ża ru, któ re go źró dło zlo ka li zo wa ne by ło nie da le ko pa lą -
ce go się za mknię te go ko min ka, obu do wa ne go ka fla mi ce ra micz ny mi. Za rze wie ognia po wsta ło w gór nej czę -
ści prze wo du ko mi no we go, po ło żo ne go nie da le ko drew nia nych kro kwi pod trzy mu ją cych więź bę da cho wą.
Cał ko wi te mu znisz cze niu uległ dach bu dyn ku, ścia ny, su fit, wkład ko min ko wy, in sta la cja elek trycz na, wy po -
sa że nie lo ka lu. Bie gły są do wy stwier dził, że przy czy ną po ża ru by ły wa dy kon struk cyj ne ko mi na lub je go roz -
sz czel nie nie pod czas eks plo ata cji i nie zgod na z obo wią zu ją cy mi wy mo ga mi bu do wa prze wo du ko mi no we go.
Zo stał on bo wiem za mon to wa ny obok pal nych ele men tów da chu. Po nad to nie za bez pie czo no go ma te ria ła -
mi nie pal ny mi w po sta ci tzw. przej ścia da cho we go.



od le głość wy no si 30 cm. Pie ce z ka mie nia, ce -
ra mi ki lub in nych po dob nych nie pal nych ma te -
ria łów oraz prze wo dy dy mo we i spa li no we
po win ny być od da lo ne od pal nych nie osło nię -
tych ele men tów kon struk cji o mi ni mum 30 cm,
a od osło nię tych – 15 cm.

W przy pad ku pod łą cze nia do ko min ka
ogrze wa nia po wietrz ne go lub je go współ pra cy
z re ku pe ra to rem cie pła na le ży za pew nić na stę -
pu ją cą tem pe ra tu rę stru mie nia po wie trza w od -
le gło ści 1 cm od wy lo tu do po miesz cze nia: nie
więk szą niż 70°C, je że li znaj du je się on na wy -
so ko ści po nad 3,5 m od po zio mu pod ło gi
i 45°C – w po zo sta łych przy pad kach. 

Ze wzglę du na moż li wość za tru cia się tlen -
kiem wę gla na le ży do urzą dzeń grzew czych do -
star czać od po wied nią ilość świe że go po wie trza.
W przy pad ku ko min ka jest to 10 m3 na go dzi nę
i każ dy ki lo wat mo cy. Po wie trze po win no być
do pro wa dzo ne do ko min ka z ze wnątrz, przez
spe cjal ny prze wód lub na wiew ni ki w oknach lub
ścia nach. Pro duk ty spa la nia mu szą być usu wa -
ne na ze wnątrz do mu przez ko min, któ ry ma od -
po wied ni ciąg. Po wi nien być on zbu do wa ny
z uwzględ nie niem prze pi sów i zgod nie z wy -
tycz ny mi, a je go wy mia ry na le ży do sto so wać
do mo cy i ro dza ju pa le ni ska. Za tru cia tlen kiem
wę gla moż na unik nąć, dba jąc tak że o re gu lar ną
kon tro lę i czysz cze nie ko mi na.

Za gro ̋e nie po ̋a rem
Każ de go ro ku po wsta ją po ża ry, któ re po wo -

du ją stra ty ma te rial ne, a ich przy czy ny wią żą się
bez po śred nio z utra tą kon tro li nad ogniem w pa -
le ni sku ko min ka. Są one naj czę ściej kon se kwen -
cją za nie dbań lub błę dów po peł nia nych
na eta pie pro jek to wa nia, wy ko na nia lub użyt ko -
wa nia ko min ka. Naj częst sze przy czy ny po ża rów
ko min ków to:

• błę dy oraz nie sta ran ność w mon ta żu i wy -
ko na niu za bu do wy ko min ków,

• nie pra wi dło we wy pro wa dze nie prze wo -
dów dy mo wych,

• sto so wa nie ma te ria łów za stęp czych,
• eks plo ata cja ko min ka nie zgod na z je go

prze zna cze niem, w tym uży wa nie nie wła ści we -
go opa łu.

Rze czy wi sta tem pe ra tu ra pło mie ni pod czas
spa la nia drew na w pa le ni sku wy no si oko -
ło 1000°C, zaś tem pe ra tu ra dy mu w no wo cze -
snych pa le ni skach za mknię tych lub wkła dach
ko min ko wych osią ga 550°C, a nie rzad ko na wet
więcej. Pod czas eks plo ata cji wkła dów ko min -
ko wych na po szcze gól nych ele men tach urzą dze -
nia grzej ne go po wsta ją więc bar dzo wy so kie
tem pe ra tu ry. W wie lu miej scach prze kra cza ją
one tem pe ra tu rę sa mo za pło nu więk szo ści ga tun -
ków drew na (325-460°C), po cząt ku roz kła du

ter micz ne go weł ny mi ne ral nej (370°C) oraz jej
tle nia (440°C). I tak na przy kład: tem pe ra tu ra
na pio no wym prze wo dzie spa li no wym we -
wnątrz obu do wy ko min ka mo że prze kra -
czać 900°C, na po wierzch ni gór nej wkła du
ko mi no we go – 450°C, a szy ba drzwi czek wkła -
du ko min ko we go mo że na grze wać się do po -
nad 400°C. 

W przy pad ku ko min ków z ko mo rą otwar tą
za gro że nie po ża ro we zwią za ne jest przede
wszyst kim z emi sją iskier lub pło ną cych czą stek
z nie osło nię tych czę ści urzą dze nia na pal ny ma -
te riał. In ną przy czy ną po ża rów jest wpro wa dze -
nie w prze strzeń nad wkła dem ko min ko wym
ni czym nie osło nię tych ma te ria łów pal nych al bo
nie pra wi dło we wy ko na nie wy pro wa dze nia dy -
mu z ko mo ry spa la nia.

Do po wsta nia po ża ru przy czy nia ją się tak że
pod sta wo we błę dy po peł nia ne przez wy ko naw -
ców przy mon ta żu ele men tów wy ko na nych
z ma te ria łów pal nych, np. umiesz cze nie ozdob -
ne go ele men tu drew nia ne go opar te go bez po -
śred nio na że liw nym wkła dzie. Zda rza ją się
przy pad ki po ża rów spo wo do wa ne za ni kiem na -
pię cia w sie ci ener ge tycz nej, któ re go kon se -
kwen cją jest wy łą cze nie pra cy tur bi ny
roz pro wa dza ją cej cie pło w sys te mie DGP. Do -
cho dzi wów czas do dłu go trwa łe go od dzia ły wa -
nia wy so kiej tem pe ra tu ry na pal ne ele men ty
kon struk cji bu dyn ku.

Literatura dostępna u autora.

To masz Sa wic ki jest bie głym sà do wym
z za kre su po ̋ ar nic twa
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Nie pra wi dło we wy pro wa dze nie dy mu z ko mo -
ry spa la nia. Pod łà cze nie wy ko na no przez Êcia -
n´ pal nàKo mi nek z pa le ni skiem za mkni´ tym po po ̋ a rze



a Pań stwo wej Stra ży Po żar nej spo czy -
wa ją po zor nie tyl ko dwa za da nia kon -
tro l no -roz po znaw cze: roz po zna wa nie

za gro żeń po ża ro wych i in nych miej sco wych za -
gro żeń oraz nad zór nad prze strze ga niem prze pi -
sów prze ciw po ża ro wych. Są to jed nak bar dzo
po jem ne zbio ry, nie mal co rok roz sze rza ne przez
usta wo daw cę o no we obo wiąz ki. Moż na uznać,
że to for ma uzna nia na szej sku tecz no ści – gdy -
by bo wiem usta wo daw ca nie po strze gał dzia łań
for ma cji ja ko sku tecz nych, nie do kła dał by jej
obo wiąz ków. Nie ste ty, nie idzie za tym wspar cie
eta to we – usta wo daw ca ufa, że straż po ra dzi so -
bie z co raz więk szą licz bą za dań kon tro l no -roz -
po znaw czych ta ki mi si ła mi, ja ki mi dys po nu je. 

Od kil ku lat do słow nie każ dy mo że przej rzeć
ba zę wy ro ków wy da nych przez są dy ad mi ni stra -
cyj ne, w któ rej znaj dzie się kil ka set roz strzy -
gnięć z ostat niej de ka dy do ty czą cych ochro ny
prze ciw po ża ro wej. Tym sa mym Ko deks po stę -
po wa nia ad mi ni stra cyj ne go (zbiór norm po wsta -
ły głów nie po to, by uda rem nić sa mo wo lę
urzęd ni czą wo bec oby wa te li) zo stał nie ja ko uzu -
peł nio ny po tęż nym za so bem in struk cji 
są do wych, pod po wia da ją cych, jak wal czyć z żą -
da nia mi stra ża ków. Dla prze cięt ne go czło wie ka
te in struk cje nie są zro zu mia łe, ale praw ni cy
po pro stu ko piu ją je i wkle ja ją ma so wo, cza sa -
mi na chy bił tra fił, do swo ich wy wo dów, lek ko
tyl ko mo dy fi ku jąc na po trze by kon kret nej spra -
wy. I choć w Pol sce każ da spra wa roz pa try wa -
na jest in dy wi du al nie, a z pre ce den sów 
co do za sa dy się nie ko rzy sta, to jed nak za pa dłe
roz strzy gnię cia ma ją swo ją moc. Przy oka zji da -
je się za uwa żyć są do wy na cisk na znacz ne sfor -
ma li zo wa nie, a wręcz zbiu ro kra ty zo wa nie na wet
pro stych czyn no ści urzę do wych. 

Kło po ty z osa mot nie nia
Od lat ob ser wu je my jesz cze jed ną nie po ko -

ją cą ten den cję. Gdy je dy na oso ba pro wa dzą ca

czyn no ści kon tro l no -roz po znaw cze w da nej 
KP (M) PSP koń czy służ bę, na jej miej sce przy -
cho dzi ktoś, ko go w ogó le nie wpro wa dza no
w skom pli ko wa ny, ro sną cy z ro ku na rok sys tem
kon tro li i dzia łań po kon trol nych. Rzad ko ścią
jest, by ów na stęp ca zna lazł opar cie w prze ło żo -
nych, gdyż z re gu ły mie li oni w swo im ży ciu za -
wo do wym nie wie le do czy nie nia z tą te ma ty ką.
Ty go dnio we szko le nia or ga ni zo wa ne przez Biu -
ro Roz po zna wa nia Za gro żeń KG PSP są po moc -
ne, ale one głów nie po rząd ku ją już na by tą
wie dzę i nie za stą pią prak ty ki. 

Dla te go no wy stra żac ki sa mo uk w do brej
wie rze bie rze ja ko wzór dzia ła nia to, co za stał,
nie ma jąc ab so lut nie żad nej wie dzy o źró dłach
suk ce sów i po ra żek – tę po przed nik za brał ze so -
bą na eme ry tu rę. W ta kiej sy tu acji część dzia łań
pro wa dzo nych w try bie nad zo ru nad prze strze -
ga niem prze pi sów prze ciw po ża ro wych mu si za -
wie rać struk tu ral ne błę dy, choć rzecz ja sna nie
po win na. Nie ste ty, jak wska zu je prak ty ka są do -
wo -ad mi ni stra cyj na, prze gra na spra wa za czy -
na się w mo men cie sła be go prze pro wa dze nia
i udo ku men to wa nia czyn no ści kon tro l no -roz po -
znaw czych. Te zaś ma ją po czą tek wca le nie
w chwi li przy stą pie nia do nich, ale już na eta pie
pla no wa nia. 

Oczy wi ście dzia łal ność kon tro l no -roz po -
znaw cza nie skła da się z sa mych po ra żek. Wi -
dać rów nież dzia ła nia za ska ku ją co po my sło we,
pod par te so lid ną wie dzą i wy ko ny wa ne z kon -
se kwen cją, pro wa dzą ce do suk ce sów na wet
w spra wach bar dzo skom pli ko wa nych. Ma ją
one jed nak wy miar mniej niż re gio nal ny.
Przy za chę cie Biu ra Roz po zna wa nia Za gro żeń
w kil ku ko men dach wo je wódz kich wdro żo no
in struk cje, bę dą ce istot ną po mo cą dla osa mot -
nio nych w swo ich miej scach służ by stra ża ków
(naj now sza in struk cja z KW PSP w Go rzo wie
Wiel ko pol skim zo sta ła przed sta wio na w ca ło -
ści na ła mach PP w cy klu Prze wod nik pre wen ??

ty sty – do stęp ny na stro nie www.ppoz.pl w za -
kład ce Do po bra nia). Dzię ki te mu nie po peł -
nia ją oni pod sta wo wych błę dów i nie tra cą
cza su na roz wią zy wa nie roz strzy gnię tych już
gdzie in dziej dy le ma tów. Ogól nie rzecz bio rąc,
więk szość spraw wy gry wa my, ale bo le sna jest
ta prze gry wa na mniej szość.

Ce le 
No wa „Me to dy ka pro wa dze nia czyn no ści

kon tro l no -roz po znaw czych ma ją cych na ce lu
roz po zna wa nie za gro żeń po ża ro wych oraz re ali -
za cję nad zo ru nad prze strze ga niem prze pi sów
prze ciw po ża ro wych” uwzględ nia opi sa ne po wy -
żej do świad cze nia. Spo rzą dzo no ją na pod sta wie
roz wią zań funk cjo nu ją cych do tych czas w roz -
pro sze niu, uzu peł nia jąc je o po my sły po wo ła ne -
go w tym ce lu ze spo łu oraz kon sul ta cje
ogól no kra jo we.

Oma wia ny do ku ment za wie ra nie zbęd ną
daw kę spe cja li stycz nych wska zó wek. Nie są to
jed nak pod sta wy, gdyż ta kie każ dy stra żak za -
trud nio ny w pio nie kon tro l no -roz po znaw czym
po wi nien wy nieść ze szkół po żar ni czych i ze
szko leń or ga ni zo wa nych przez ko men dan tów
wo je wódz kich PSP. To wa rzy szą ca wy tycz nym
teo ria do ty czy m.in.: usta le nia stro ny w po ten -
cjal nym po stę po wa niu ad mi ni stra cyj nym, 
prze pro wa dza nia kon tro li, po stę po wa nia
w przy pad ku na tra fie nia na prze szko dy w jej
wy ko na niu, prze ciw dzia ła nia ko rup cji oraz in -
struk cji, jak sto so wać no we wzo ry do ku men tów
w tym za kre sie.

Wła śnie te no we wzo ry są naj waż niej szą
czę ścią me to dy ki. Przy go to wa no je w for mie
elek tro nicz nej, w du żej czę ści są edy to wal ne.
Peł nią kil ka istot nych funk cji jed no cze śnie:

– są na rzę dzia mi uła twia ją cy mi wy peł nia nie
za dań służ bo wych, 

– sta no wią in struk cje po stę po wa nia w cza sie
czyn no ści służ bo wych,

– ujed no li ca ją spo sób po stę po wa nia na te re -
nie ca łe go kra ju,

– uła twia ją nad zór nad dzia łal no ścią kon-
tro l no -roz po znaw czą. 

Aby wła ści wie pla no wać czyn no ści kon-
tro l no -roz po znaw cze, przy go to wa no wzór ich
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Me to dycz nie o kon tro li
PA WEŁ RO CHA LAW pra wie ad mi ni stra cyj nym oraz w prze pi sach prze ciw -

po ża ro wych za szły tak istot ne zmia ny, że do tych czas sto -
so wa ne na rzę dzia kon tro l no -roz po znaw cze sta ły się

prze sta rza łe. Ma to na pra wić no wa me to dy ka, nad któ rą
wła śnie trwa ją pra ce koń co we. 

N



kwar tal ne go pla nu, roz bu do wa ny o ko lum ny
ma ją ce zo bra zo wać nie tyl ko pla no wa nie czyn -
no ści, lecz tak że spo sób ich wy ko na nia oraz
efek ty, ja kie przy nio sły. No wo ścią jest osob -
na ko lum na na prze wi dy wa nie prób dzia ła nia
urzą dzeń prze ciw po ża ro wych. Oma wia ny wzór
jest jed no cze śnie in struk cją po stę po wa nia do ty -
czą ce go dzia łań pla ni stycz nych.

Wzór upo waż nie nia do prze pro wa dze nia

czyn no ści kon tro l no -roz po znaw czych znacz -
nie roz bu do wa no w za kre sie praw kon tro lo wa -
ne go, m.in. przy po mi na jąc o ko niecz no ści
pro to ko ło wa nia czyn no ści kon tro l no -roz po -
znaw czych i moż li wo ści wnie sie nia do nich pi -
sem nych uwag. Jed no cze śnie w ze sta wie
obo wiąz ków kon tro lo wa ne go zwró co no uwa gę
na ko niecz ność przy go to wa nia przez nie go od -
po wied nich do ku men tów, przed sta wia jąc ich
roz sze rzo ną li stę (do wy bo ru przez kon tro lu ją -
ce go). Tym sa mym kon tro lu ją cy nie bę dzie tra -
cił cza su na po szu ki wa nia: pro jek tu bu -
dow la ne go, do ku men ta cji in wen ta ry za cyj nej
czy in struk cji bez pie czeń stwa po ża ro we go. Ma
też uła twio ne usta le nie wła ści wych stron po stę -
po wa nia – od po wied nie do ku men ty po win ny już
na nie go cze kać. 

Wzo ry pro to ko łów z czyn no Êci
kon tro l no -roz po znaw czych
Przy go to wa no ich pięć. W każ dym zwró co -

no uwa gę na usta le nia for mal no praw ne, do ty -
czą ce za rów no oso by wy ko nu ją cej czyn no ści
kon tro l no -roz po znaw cze, jak i osób kon tro lo wa -
nych, upo waż nio nych do udzia łu w kon tro li czy
in nych obec nych przy niej. Każ dy pro to kół roz -
bu do wa no o li stę za gad nień do skon tro lo wa nia,
co z jed nej stro ny po zwa la unik nąć prze ocze nia
ja kie goś ele men tu ochro ny prze ciw po ża ro wej,
z dru giej zaś po mi nię cie ta kie go ele men tu mu si
być trak to wa ne ja ko czyn ność ce lo wa kon tro lu -
ją ce go. Nie pra wi dło wo ści za zna cza ne są w ta -
be lach, któ re da ją moż li wość do da nia opi su,
uwag czy wsta wie nia za łącz ni ków po twier dza -
ją cych opis. 

Wzór pro to ko łu do ty czą ce go czyn no ści kon -
tro l no -roz po znaw czych pro wa dzą cych do za ję -
cia sta no wi ska przed przy stą pie niem do
 użyt ko wa nia bu dyn ku jest sam w so bie peł ną in -
struk cją po stę po wa nia w za kre sie ko niecz nych
czyn no ści kon tro l nych, do ty czą cych wła ści we -
go opi su: obiek tu, przed sta wio nych do ku men -
tów, sta nu urzą dzeń prze ciw po ża ro wych
i bier nych za bez pie czeń prze ciw po ża ro wych.
Gdy pa mięć za wie dzie, sam pro to kół pod po wie,
co ro bić. 

Przy go to wa no dwa wzo ry pro to ko łów, bę dą -
cych li sta mi kon tro l ny mi. Są one ze sta wa mi
czyn no ści, któ rych wy ko na nie za pew ni kom -
plet ną kon tro lę da nych obiek tów i te re nów. Je -
den z nich do ty czy la sów, dru gi sta cji pa liw
i ga zu płyn ne go. Nie po ku szo no się o przy go to -
wa nie list kon tro l nych dla in nych ro dza jów
obiek tów, gdyż w prak ty ce bu dyn ki, obiek ty i te -
re ny wy stę pu ją w naj róż niej szych kon fi gu ra -
cjach, a w ślad za tym idą skom pli ko wa ne
sys te my za bez pie czeń. Ta kich pro to ko łów mu -
sia ło by być kil ka dzie siąt, a i tak trud no by ło by
do pa so wać któ ryś z nich do kon kret nej sy tu acji.
Nie wy klu czo ne, że w mia rę zdo by wa nia do -
świad czeń po ja wią się pro to ko ły do ty czą ce jesz -
cze in nych ro dza jów obiek tów. 

Przy go to wa no za to bar dzo roz bu do wa ny
pro to kół pod sta wo wych czyn no ści kon tro l no -
-roz po znaw czych, któ ry na le ży sto so wać
w pierw szej ko lej no ści. Mo że on spra wiać wra -
że nie li sty kon tro l nej, gdyż po szcze gól ne za gad -
nie nia ma ją for mę ob szer nych ta bel. Nie jest nią
jed nak, gdyż nie wy czer pu je wszyst kich moż li -
wych do stwier dze nia nie pra wi dło wo ści. Jest
za to kom plet ną li stą za gad nień do skon tro lo wa -
nia, na rzu ca ją cą spo sób opi sy wa nia nie pra wi dło -
wo ści, a przy tym in struk cją wy ko ny wa nia
i do ku men to wa nia ko lej nych czyn no ści kon tro l -
nych. Kon tro lu ją cy mo że mo dy fi ko wać pro to kół
na wła sną od po wie dzial ność, po przez skra ca nie
bądź na wet usu wa nie po szcze gól nych ta bel. 

Do stęp ny jest po nad to wzór pro to ko łu skró -
co ne go. Nie znaj dzie my w nim ta be la rycz nych

ze sta wień po ten cjal nych nie pra wi dło wo ści.
Od do tych czas sto so wa nych pro to ko łów róż ni
się tym, że nie za wie ra ogól nej czę ści „opis 
nie pra wi dło wo ści”, lecz wy punk to wa ną li stę
głów nych za gad nień – swo istą pod po wiedź, 
co na le ży pod dać kon tro li. Wzór ten znaj dzie za -
sto so wa nie przede wszyst kim przy kon tro li
obiek tów od sta ją cych od „śred niej ba zo -
wej” – roz mia ra mi (bar dzo ma łych i bar dzo 
du żych) czy nie ty po wą funk cją użyt ko wą, po je -
dyn czych in sta la cji, kon tro lach uzu peł nia ją cych,
kon tro lach tzw. spraw dza ją cych czy pro ble mo -
wych, np. po świę co nych po je dyn cze mu za gad -
nie niu. W ta kich sy tu acjach wer to wa nie
sąż ni ste go pro to ko łu za sad ni cze go mi ja ło by się
z ce lem, głów nie z po wo du trud no ści w je go do -
pa so wa niu do kon tro lo wa ne go obiek tu czy za -
gad nie nia.

Wszyst kie wzo ry pro to ko łów ma ją kil ka ele -
men tów wspól nych. Są to: sza ta gra ficz na, układ
pierw szej stro ny czy no wość: osob na koń co wa
ru bry ka, w któ rej na le ży spo rzą dzić li stę stwier -
dzo nych nie pra wi dło wo ści, wraz ze wska za niem,
czy usu nię to je w cza sie czyn no ści. Pro to ko łów
nie bę dzie już moż na wy peł niać od ręcz nie. No -
wa for ma gra ficz na ma na ce lu uczy nie nie wzo -
rów jed na ko wo „ob cy mi” dla wszyst kich, 
co sa mo z sie bie ozna cza ko niecz ność do kład ne -
go przej rze nia. Eli mi nu je dzię ki te mu nie bez pie -
czeń stwo ru ty no wych dzia łań. Jed no cze śnie jest
ona do sto so wa na do przy szłej in for ma ty za cji
czyn no ści kon tro l no -roz po znaw czych, to jest au -
to ma tycz ne go zli cza nia nie pra wi dło wo ści na po -
trze by spra woz daw cze po za zna cze niu przez
kon tro lu ją ce go od po wied nich ru bryk. 

Kom plet noÊç
Ze spół opra co wu ją cy no wą me to dy kę nie za -

kła da, że nie ule gnie ona żad nym zmia nom. Pół -
rocz ny okres użyt ko wa nia z pew no ścią wy ka że
jej za le ty i wa dy – te dru gie bę dzie my ko ry go -
wa li w ko lej nych wy da niach. Pre zen to wa ny do -
ku ment nie obej mu je ca ło ści za gad nień
kon tro l no -roz po znaw czych. In struk cje i wzo ry
do ty czą ce za gad nień SEVESO, usta la nia przy -
czyn po ża rów i awa rii prze my sło wych bę dą
przed mio tem od dziel ne go opra co wa nia.
W pierw szej ko lej no ści pla no wa ne jest opra co -
wa nie me to dy ki po stę po wa nia po kon trol ne go:
od wszczę cia po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go
po wy da nie de cy zji, łącz nie ze wzo ra mi pism,
roz strzy gnięć po szcze gól nych obo wiąz ków,
uza sad nień praw nych i in struk cją spo rzą dza nia
uza sad nień fak tycz nych. 

st. bryg. Pa weł Ro cha la 
jest doradcà

komendanta głównego PSP
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Opi sa ne po wy żej pra ce nad „Me to dy ką pro -
wa dze nia czyn no ści kon tro l no -roz po znaw -
czych ma ją cych na ce lu roz po zna wa nie
za gro żeń po ża ro wych oraz re ali za cję nad zo -
ru nad prze strze ga niem prze pi sów prze ciw -
po ża ro wych” prze pro wa dził ze spół
w skła dzie: st. bryg. Pa weł Ro cha la z KG PSP,
st. bryg. Ry szard Pszon ka z KW PSP w Rze szo -
wie, st. bryg. Ma rek Dzie dzic z KW PSP w Lu -
bli nie, mł. bryg. Ariad na Ko niuch z KG PSP, 
mł. bryg. Pa weł Adam czyk z KM PSP m.st. War -
sza wy, mł. bryg. To masz Prycz kat z KP PSP
w Au gu sto wie, st. kpt. Pa weł Wa la szek z KW
PSP w Ka to wi cach i st. kpt. An drzej Tom czyk
z KP PSP w Pod dę bi cach. 
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TECHNIKA

Ci´˝ki samochód ratowni
na podwoziu VOLVO FM  
Oznaczenie pojazdu wg normy PN-EN 1846 S-1-3-6200-8/4000-1 
(GCBA 6+3/40)

wy po sa że niu Za kła do wej Służ by Ra tow ni czej Mon di Świe -
cie SA po ja wił się ostat nio cięż ki sa mo chód ra tow ni czo -ga -
śni czy, skro jo ny na po trze by za bez pie cze nia obiek tów

i pro ce sów pro duk cyj nych na te re nie za kła du. Do staw cą kom plet ne go po -
jaz du i jed no cze śnie wy ko naw cą je go za bu do wy jest Przed się bior stwo
Spe cja li stycz ne Bo car Sp. z o.o. z Kor wi no wa. 

Pod za bu do wę sa mo cho du wy ko rzy sta no trzy osio we pod wo zie Vo lvo
FM 410, z rzę do wym, sze ścio cy lin dro wym sil ni kiem wy so ko pręż nym
z ukła dem wtry sko wym Com mon Ra il D11K410, speł nia ją cym wy ma ga -
nia nor my Eu ro VI SCR. Ma on mak sy mal ną
moc 302 kW (410 KM). 
Po jazd wy po sa żo ny jest
w sze ścio bie go wą
(6+2) skrzy nię

bie gów PT2106 z prze kład nią hy dro ki ne tycz ną. Za pew nia ona w peł ni 
au to ma tycz ną zmia nę prze ło żeń, ale ist nie je moż li wość przej ścia na
ste ro wa nie ręcz ne. Przy sto so wa no ją do współ pra cy z sil ni ka mi 
o mak sy mal nym mo men cie ob ro to wym 2100 Nm. Na pęd prze no szo ny jest
na dwie osie tyl ne w ukła dzie (6x4). Pod wo zie ma za wie sze nie me cha nicz -
ne. Przed nia oś skła da się z pa ra bo licz nych re so rów pió ro wych FST-PAR,
sta bi li za to ra oraz amor ty za to rów te le sko po wych. Tyl na po dwój na oś ze -
spo lo na wy po sa żo na jest w za wie sze nie RADD-BR, co ozna cza trój pió ro -
we re so ry pa ra bo licz ne, amor ty za to ry te le sko po we i sta bi li za tor. 

W
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Vo lvo wy po sa żo ne jest w tzw. ka bi nę dzien ną L1E H1 – jed no mo du ło -
wą, dwu drzwio wą i od chy la ną. Przy sto so wa na jest do prze wo zu trzech
osób w ukła dzie (1+1+1). Ma kli ma ty za cję i nie za leż ne ogrze wa nie. 

Nad wo zie po żar ni cze wy ko na ne zo sta ło ja ko jed no li ta bry ła z kom po -
zy tu po lie stro wo -szkla ne go. Ma sie dem skry tek sprzę to wych – po trzy
z każ dej stro ny po jaz du oraz tyl ną. To w niej znaj du ją się wszyst kie nie -
zbęd ne ele men ty ste ro wa nia i kon tro li pra cy au to pom py oraz ukła du wod -
no -pia no we go. W pra wej skryt ce przed niej, w jej dol nej czę ści, mie ści się
zbior nik pa li wa. Skryt ki za my ka ne są ża lu zja mi alu mi nio wy mi, zaś dol -
na część dru giej i trze ciej skryt ki po każ dej stro nie   kla pa mi od chy la ny mi
do do łu, któ re po otwar ciu peł nią funk cję podestów. Oświe tle nie skry tek
w tech no lo gii LED za łą cza się au to ma tycz nie po otwar ciu ża lu zji. 

Za bu do wa po żar ni cza zo sta ła przy mo co wa na wie lo punk to wo do ra my
pod wo zia, za po mo cą po łą czeń śru bo wo -sprę ży no wych.

Dach nad wo zia jest użyt ko wy i wy ko na ny zo stał ja ko po dest ro bo czy.
Po kry to go spe cjal nym two rzy wem an ty po śli zgo wym. Kra wę dzie da chu
za bez pie czo no po bo kach ba rier ka mi ochron ny mi o wy so ko ści 160 mm
(w tyl nej czę ści ma ona wy so kość 170 mm). Wej ście na dach za pew nia

od chy la na dra bin ka, znaj du ją ca się po pra wej stro nie z ty łu nad wo zia.
W tyl nej czę ści za bu do wy na da chu znaj du je się dział ko

wod no -pia no we DWP 32. Ma ono spe cjal ną gło wi -
cę, za pew nia ją cą płyn ną re gu la cję wy daj no ści
po da wa nej przez nie wo dy w za kre sie od
800 do 3200 l/min przy ci śnie niu 8 ba rów.
Dział ko ob ra ca się w za kre sie 360° w płasz -
czyź nie po zio mej oraz do +150° w płasz czyź -
nie pio no wej. 

Sa mo chód ma dwa kom po zy to we zbior ni -
ki na środ ki ga śni cze. Więk szy – o po jem no -
ści 6250 l – przy sto so wa ny jest do prze wo zu
wo dy. Dru gi zbior nik, prze zna czo ny na śro dek
pia no twór czy, ma pojemność 3175 l.

W po jeź dzie za mon to wa no dwu za kre so wą,
od środ ko wą au to pom pę Joh stadt TO4000 FPN
10-4000/FPH 40-400. Ma ona wy daj ność
4787 l/min przy ci śnie niu 8 ba rów lub
412 l/min przy ci śnie niu 40 ba rów. Czy tel ny

i pro sty w ob słu dze pa nel ste ro wa nia zde cy -
do wa nie uspraw nia pra cę operatora. 

Pa weł Fràt czak
Ja nusz Woê niak

. 
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PODWOZIE Z ZABUDOWÑ

Kabina Liczba miejsc (układ): 3 (1+1+1) 
Liczba drzwi: 2

Silnik

Producent: VOLVO Powertrain Corporation
Typ: D11K410 EU VI
PojemnoÊç: 10 837 cm3

Moc: 302 kW (410 KM)
Max moment obrotowy/zakres obrotów: 1950 Nm/1000-1400 obr./min

Układ jezdny
Liczba osi: 3
Liczba osi nap´dzanych: 2
Przeło˝enie przekładni głównej tylnego mostu i = 3:46

Skrzynia biegów

Rodzaj: automatyczna   
Typ: Powertronic PT2106
Liczba przeło˝eƒ do jazdy w przód: 6 
Liczba przeło˝eƒ wstecznych: 2
Max przeło˝enie dynamiczne przekładni hydrokinetycznej: 2.10

Wymiary zewn´trzne
pojazdu

Dł. x szer. x wys.: 9415 x 2535 x 3353 mm
Rozstaw osi: 4300 mm
Zwis przedni: 1360 mm
Zwis tylny: 2370 mm
Kàt natarcia: 14,2°
Kàt zejÊcia: 22,4°

PrzeÊwit
Pod osià przednià: 290 mm
Pod osià tylnà: 350 mm, 343 mm
Poza osiami: 415 mm

Masa DMC: 26 000 kg
Masa rzeczywista: 24 625 kg

Zabudowa

Materiał: kompozyt poliestrowy
Konstrukcja: kompozyt poliestrowy
Szkielet: kompozyt poliestrowy
Poszycie zewn´trzne: kompozyt poliestrowy
Dach: kompozyt poliestrowy i powłoka antypoÊlizgowa
Liczba skrytek/strona zabudowy: 7 (3+3+1)

PojemnoÊç zbiorników 
na Êrodki gaÊnicze

Woda: 6250 l
Materiał: kompozyt poliestrowy
Ârodek pianotwórczy: 3175 l
Materiał: kompozyt poliestrowy

UKŁAD WODNO-PIANOWY

Autopompa
Producent: PF Pumpen und Feuerlöschtechnik GmbH 
Typ/model: Johstadt TO4000 FPN 10-4000/FPH 40-400
WydajnoÊç: 4787 l/min przy 8 barach (412 l/min przy 40 barach) 

Liczba nasad

Tłoczne: 2 x 110 mm (po jednej z obu stron), 4 x 75 mm (po dwie z obu
stron), 2 x 52 mm (po jednej z obu stron)
Napełniania hydrantowego: 2 x 75 mm (po jednej z obu stron)
Ârodek pianotwórczy 1 x 52 mm 
Ssawne: 2 x 110 mm (tył)

Linia szybkiego natarcia

Liczba zwijadeł: 1
Miejsce monta˝u: z tyłu w skrytce po prawej stronie
DługoÊç w´˝a: 80 m 
Ârednica: 19 mm

Działko wodno-pianowe
Producent: P.S. Bocar Sp. z o.o.
Typ/model: DWP 32
WydajnoÊç maksymalna: 3200 l/min

Instalacja zraszaczowa Liczba zraszaczy: 6
Miejsce monta˝u: po 2 przed przednià osià, za przednià osià, za tylnà osià

Dozownik Êrodka
pianotwórczego

Producent: P.S. Bocar Sp. z o.o.
Typ/model: DSP240 / AUTODSP 200
Rodzaj: automatyczny z mo˝liwoÊcià sterowania r´cznego (awaryjnego)

WYPOSA˚ENIE

Maszt oÊwietleniowy

Producent: P.S. Bocar Sp. z o.o.
Typ/model: MEA 2 x 15000
WysokoÊç wysuni´tego masztu od podło˝a: 5255 mm
WysokoÊç od poziomu dachu: 2500 mm
Liczba najaÊnic/moc: 2 x 219 W (LED)
Moc strumienia Êwietlnego: 2 x 15 000 lm

Agregat pràdotwórczy

Producent: Endress Elektrogerätebau GmbH  
Typ/model: ESG 604DEG
Moc: ciàgła 6.0 kVA 3~
Moc: ciàgła 4.0 kVA 1~
Liczba gniazd 230 V: 2 
Liczba gniazd 400 V: 1

Zaczep holowniczy
Producent: Ringfeder 
Typ/model: 400G150 (40 mm) 
Obcià˝enie maksymalne: 24 400 kg

  czo-gaÊniczy
 410 (6x4)

fot. PS Bo car Sp. z o.o



by sku tecz niej prze ciw dzia łać cy be rza gro że niom, zo stał wy -

zna czo ny peł no moc nik ko men dan ta głów ne go PSP ds. bez -

pie czeń stwa cy ber prze strze ni w KG PSP. Od sierp nia 2016

r. funk cje tę peł ni bryg. To masz Lep z Biu ra In for ma ty ki i Łącz no ści.

Po wstał tak że lo kal ny ze spół re ago wa nia na in cy den ty kom pu te ro we

CERT KG PSP. Te dwie de cy zje wpi sa ły się w re ali zo wa ną przez pol -

ski rząd stra te gię za pew nie nia nie za kłó co ne go funk cjo no wa nia cy ber -

prze strze ni RP.

Cy be rza gro ̋ e nia
Funk cjo no wa nie ad mi ni stra cji pu blicz nej, w tym tak że służb od -

po wie dzial nych za bez pie czeń stwo pu blicz ne, w du żej mie rze opie ra

się na dzia ła niu po łą czo nych z in ter ne tem sie ci, sys te mów i urzą dzeń

te le-in for ma tycz nych, two rzą cych cy ber prze strzeń. Każ dy in cy dent

bez pie czeń stwa w tej prze strze ni, ro zu mia ny ja ko na ru sze nie jej po -

uf no ści, in te gral no ści lub do stęp no ści, stwa rza ry zy ko wy stą pie nia po -

waż nych za kłó ceń. Prze rwy w łącz no ści oraz trans mi sji da nych,

awa rie sys te mów wspo ma ga nia do wo dze nia czy nie upraw nio ne ujaw -

nie nie, a na wet znisz cze nie da nych ope ra cyj nych to tyl ko nie któ re

z moż li wych skut ków cy be ra ta ków. 

Prze stęp czość w cy ber prze strze ni mo że przy bie rać roz ma ite for -

my, to np. kra dzież in for ma cji prze twa rza nych w sys te mach te le in -

for ma tycz nych lo kal nej sie ci, two rze nie i dys try bu owa nie po przez

pocz tę elek tro nicz ną zło śli we go opro gra mo wa nia, pre pa ro wa nie wi -

tryn in ter ne to wych słu żą cych do wy łu dza nia in for ma cji czy ata ki

na in fra struk tu rę te le in for ma tycz ną, wy ko rzy stu ją ce lu ki w za bez pie -

cze niach do unie ru cho mie nia kry tycz nych sys te mów, od po wia da ją -

cych za cią głość dzia łal no ści in sty tu cji lub pod mia ny tre ści stron

WWW.

Za po bie ga nie
Aby zmi ni ma li zo wać ry zy ko wy stę po wa nia te go ty pu za gro żeń,

Pol ska pod ję ła zde cy do wa ne dzia ła nia. Ich fun da men tem by ło opra -

co wa nie i za twier dze nie w 2013 r. Po li ty ki ochro ny cy ber prze strze ni

Rze czy po spo li tej Pol skiej. Do ku ment po wstał dzię ki pra cy mię dzy re -

sor to we go ze spo łu ro bo cze go, w któ rym zna leź li się tak że przed sta wi -

cie le Biu ra In for ma ty ki i Łącz no ści KG PSP. Ad re so wa ny jest

do wszyst kich użyt kow ni ków cy ber prze strze ni w kra ju i po za je go te -

ry to rium, w miej scach, gdzie funk cjo nu ją przed sta wi ciel stwa i pla -

ców ki dy plo ma tycz ne RP. Za wie ra za ło że nia, pla ny i wy tycz ne ma ją ce

pro wa dzić do osią gnię cia ak cep to wal ne go po zio mu bez pie czeń stwa

cy ber prze strze ni na sze go kra ju. 

Po li ty ka ochro ny cy ber prze strze ni Rze czy po spo li tej Pol skiej prze wi -

du je po wo ła nie peł no moc ni ków do spraw bez pie czeń stwa cy ber prze -

strze ni (PBC) oraz lo kal nych ze spo łów re ago wa nia na in cy den ty

kom pu te ro we (CERT). Ma to za pew nić prak tycz ną re ali za cję ce lów

te go do ku men tu. W po szcze gól nych urzę dach ad mi ni stra cji rzą do wej,

w tym tak że w Ko men dzie Głów nej PSP, po wo ła no peł no moc ni ków

ds. bez pie czeń stwa cy ber prze strze ni na pod sta wie uchwa ły Ra dy Mi -

ni strów nr 111/2013 z 25 czerw ca 2013 r.

Peł no moc nik do spraw ochro ny in for ma cji nie jaw nych i ad mi ni stra -

tor bez pie czeń stwa in for ma cji oraz PBC to od dziel ne funk cje. Za da nia
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ROZMAITOŚCI

Bez piecz niej 
w cy ber prze strze ni 

TO MASZ LEP

W obliczu narastającej we współczesnym świecie 
liczby zagrożeń pochodzących z internetu, niejednokrotnie

o charakterze przestępczym czy nawet terrorystycznym,
bezpieczeństwo tej sfery nabiera strategicznego znaczenia

dla bezpieczeństwa państwa.
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te go ostat nie go od no szą się tyl ko do jaw nych sys te mów te le in for ma tycz -

nych. Peł no moc nik w spra wach do ty czą cych cy ber prze strze ni mo że bez -

po śred nio współ pra co wać i ko mu ni ko wać się z kie row nic twem oraz

ko mór ka mi or ga ni za cyj ny mi KG PSP wła ści wy mi dla ob słu gi te le in for -

ma tycz nej, praw nej oraz od po wie dzial ny mi za bez pie czeń stwo. Czyn -

no ści przez nie go wy ko ny wa ne ma ją za pew niać ochro nę

cy ber prze strze ni (two rzo nej przez kom pu te ry, smart fo ny, a tak że sys -

te my in for ma tycz ne dzia ła ją ce na ser we rach) przed wszel ki mi za gro że -

nia mi po cho dzą cy mi z in ter ne tu. Do głów nych za dań peł no moc ni ka

na le ży m.in.: nad zo ro wa nie pro ce sów zwią za nych z cy ber bez pie czeń -

stwem, pro wa dze nie cy klicz nych ana liz ry zy ka, przy go to wy wa nie pla -

nów awa ryj nych oraz ich te sto wa nie, a tak że opra co wy wa nie

i wdra ża nie pro ce dur re ago wa nia na in cy den ty kom pu te ro we. 

CERT
Oprócz dzia łań or ga ni za cyj nych pre cy zu ją cych ob sza ry za gro żeń

oraz wska zu ją cych pro ce du ry i wy tycz ne do za pew nie nia bez pie czeń -

stwa nie zbęd ne są dzia ła nia tech nicz ne, re ali zo wa ne przez pion wy -

ko naw czy. Dla te go na po cząt ku 2016 r. dy rek tor Biu ra In for ma ty ki

i Łącz no ści KG PSP po wo łał lo kal ny ze spół re ago wa nia na in cy den ty

kom pu te ro we CERT KG PSP. Po wstał on na ba zie Wy dzia łu Bez pie -

czeń stwa Sys te mów Te le in for ma tycz nych. Obec nie w skład ze spo łu

kie ro wa ne go przez bryg. To ma sza Le pa wcho dzą trzy oso by. 

Użyt kow ni cy, któ rzy ze tknę li się z in cy den tem bez pie czeń stwa,

w pierw szej ko lej no ści zgła sza ją się wła śnie do lo kal ne go CERT, te le -

fo nicz nie bądź wy ko rzy stu jąc spe cjal ny we wnętrz ny ad res e -ma il. Za -

da niem człon ków ze spo łu jest przy ję cie zgło sze nia i je go ob słu ga, czy li

li kwi da cja za gro że nia, prze ka za nie użyt kow ni kom sto sow nych ostrze -

żeń oraz po in for mo wa nie o zda rze niu rzą do we go ze spo łu re ago wa nia

na in cy den ty kom pu te ro we o na zwie CERT.GOV.PL, któ ry peł ni ro -

lę głów ne go ze spo łu CERT. Je go pod sta wo wym za da niem jest za pew -

nia nie i roz wi ja nie zdol no ści jed no stek or ga ni za cyj nych ad mi ni stra cji

pu blicz nej RP do ochro ny przed cy be rza gro że nia mi. 

Lo kal ne ze spo ły CERT otrzy mu ją od nie go in for ma cje o za gro że -

niach oraz wdra ża ją re ko men da cje bez pie czeń stwa. Szcze gól nym

spraw dzia nem funk cjo no wa nia dla CERT KG PSP by ło za bez pie cze -

nie szczy tu NATO i Świa to wych Dni Mło dzie ży 2016. Dzię ki ści słej

współ pra cy z ze spo łem rzą do wym nie od no to wa no wów czas po waż -

niej szych in cy den tów cy ber bez pie czeń stwa.

Peł no moc nik do spraw bez pie czeń stwa cy ber prze strze ni oraz ze -

spół CERT KG PSP sta no wią je den front ochro ny cy ber prze strze ni.

Pro wa dzą kam pa nie in for ma cyj ne dla użyt kow ni ków sie ci. Przy no -

szą one wy raź ny wzrost świa do mo ści za gro żeń pły ną cych z cy ber prze -

strze ni, a to prze kła da się na mi ni ma li za cję skut ków ewen tu al nych

in cy den tów bez pie czeń stwa te le in for ma tycz ne go. 

Za sa dy bez pie czeƒ stwa
Każ dy użyt kow nik cy ber prze strze ni KG PSP po wi nien re ali zo wać

za le ce nia bez pie czeń stwa. Do naj waż niej szych na le żą:
• sys te ma tycz ne two rze nie za pa so wych ko pii służ bo wych da nych

na za so bach sie cio wych oraz na służ bo wych no śni kach (np. pen dri -

ve’ach),

• nie ko rzy sta nie z pry wat nych usług in ter ne to wych (np. pocz ty

elek tro nicz nej) oraz pry wat nych no śni ków da nych (np. pen dri ve’ów)

pod czas pra cy na służ bo wych kom pu te rach, 
• nie pod łą cza nie pry wat ne go sprzę tu (np. lap to pa, smart fo na, ro -

ute ra) do służ bo wej sie ci i kom pu te rów,

• za cho wa nie szcze gól nej ostroż no ści i czuj no ści pod czas ko rzy -

sta nia ze służ bo wej pocz ty elek tro nicz nej oraz prze glą da nia stron in -

ter ne to wych,
• nie otwie ra nie za łącz ni ków w przy pad ku otrzy ma nia wia do mo -

ści e -ma il o po dej rza nym te ma cie lub tre ści, nie ze zwa la nie na po bra -

nie za war to ści mul ti me dial nej, nie kli ka nie w lin ki za war te w tre ści,

nie od po wia da nie na ta kie wia do mo ści i nie prze ka zy wa nie ich da lej,

• w trak cie prze glą da nia stron in ter ne to wych nie otwie ra nie po -

dej rza nych lin ków i nie ze zwa la nie na in sta la cję pro po no wa ne go nie -

zna ne go opro gra mo wa nia lub do dat ków (tzw. wty czek

in ter ne to wych),
• w przy pad ku in cy den tu bez pie czeń stwa po in for mo wa nie ze spo -

łu CERT KG PSP.

Prze strze ga nie tych za le ceń mo że ustrzec przed kon se kwen cja mi

cy be rza gro żeń, bo za wsze naj słab szym ogni wem w pro ce sie bez pie -

czeń stwa jest czło wiek.

Ostat nim, bar dzo istot nym ob sza rem skła da ją cym się na ochro nę

cy ber prze strze ni jest za pew nie nie w urzę dzie od po wied nich te le in for -

ma tycz nych sys te mów bez pie czeń stwa i prze twa rza nia da nych oraz

wła ści wie wy szko lo nych ad mi ni stra to rów. Nad bez pie czeń stwem za -

so bów KG PSP czu wa ją od po wied nio skon fi gu ro wa ne urzą dze nia za -

po ro we, prze łącz ni ki sie cio we, a tak że sys te my bez pie czeń stwa

an ty wi ru so we go oraz fil tro wa nia ru chu sie cio we go. In fra struk tu ra ta

jest cy klicz nie mo derni zo wa na i ak tu ali zo wa na. W pla nach do ty czą -

cych po trzeb fi nan so wych KG PSP w za kre sie wy dat ków zwią za nych

z mo der ni za cją PSP w la tach 2017-2020 uwzględ nio ne zo sta ły m.in.

ele men ty wzmoc nie nia za bez pie cze nia sys te mów te le in for ma tycz nych

przed cy be rza gro że nia mi w po sta ci mo der ni za cji in fra struk tu ry śro -

do wi ska sprzę to we go, pro gra mo we go i sie cio we go tych sys te mów.

Oso by bez po śred nio zaj mu ją ce się bez pie czeń stwem te le in for ma tycz -

nym i ad mi ni stro wa niem sys te ma mi uczest ni czą w szko le niach i kon -

fe ren cjach, aby mo gły ko rzy stać z naj now szej wie dzy, ak tu al nych

stan dar dów i roz wią zań tech nicz nych.

***

Na le ży pod kre ślić, że po ziom bez pie czeń stwa te le in for ma tycz ne -

go, w tym bez pie czeń stwa cy ber prze strze ni, za le ży od wła ści wie prze -

szko lo ne go per so ne lu. Skom pli ko wa ne i pra co chłon ne czyn no ści

or ga ni za cyj no -tech nicz ne, któ re trze ba wy ko ny wać w tej sfe rze, wy -

ma ga ją od po wied nich sił i środ ków. Obec ne kie row nic two PSP do -

strze ga te po trze by. W nie któ rych ko men dach wo je wódz kich PSP

po wsta ją wy od ręb nio ne ko mór ki or ga ni za cyj ne ds. in for ma ty ki i łącz -

no ści. Spraw ne ich funk cjo no wa nie wy ma ga jed nak zwięk sze nia licz -

by eta tów. De cy zje te są zgod ne z kon ty nu acją po li ty ki ochro ny

cy ber prze strze ni RP re ali zo wa ną przez pol ski rząd, któ ry w ra mach

opra co wa ne go pro jek tu Stra te gii cy ber bez pie czeń stwa Rze czy po spo -

li tej Pol skiej na la ta 2016-2020 prze wi du je m.in. stwo rze nie i re ali za -

cję sys te mu za rzą dza nia bez pie czeń stwem cy ber prze strze ni spój ne go

dla wszyst kich pod mio tów ad mi ni stra cji rzą do wej.

bryg. To masz Lep jest głów nym spe cja li stà 
w Biu rze In for ma ty ki i Łàcz no Êci KG PSP, peł no moc ni kiem 

ko men dan ta głów ne go PSP ds. bez pie czeƒ stwa cy ber prze strze ni
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chwi lą po wsta nia Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej zmie ni ło się umun du ro wa nie
wyj ścio we za wo do wych stra ża ków. 

Za sad ni czym i naj bar dziej za uwa żal nym ele -
men tem no wych mun du rów by ło wpro wa dze nie
cza pek ro ga ty wek w miej sce okrą głych gar ni zo -
nó wek, no we go wzo ru or ła oraz in nych ele men -
tów wy po sa że nia i iden ty fi ka cji, m.in.
iden ty fi ka to ra imien ne go, gu zi ków z or łem
w ko ro nie itp.

W cza sie po wsta wa nia PSP w wie lu jed nost -
kach ochro ny prze ciw po ża ro wej (JOP) za cho -
dzi ły zmia ny or ga ni za cyj ne. Za kła do we stra że
po żar ne i in ne służ by ra tow ni cze za wę zi ły swo -
ją dzia łal ność do pod mio tów, dla któ rych lub
w któ rych funk cjo no wa ły, sku pia jąc się przede
wszyst kim na dzia łal no ści pod sta wo wej. Skut -
kiem te go ich ak tyw ność na ze wnątrz firm czy
za kła dów pra cy ule gła za uwa żal ne mu ogra ni -
cze niu. Po śred nim na stęp stwem tych prze obra -
żeń sta ła się stop nio wa re zy gna cja z mun du ru
stra żac kie go. Po wo dów by ło wie le – w JOP
wpro wa dzo no in ne niż w PSP na zew nic two sta -
no wisk lub po zo sta wio no no men kla tu rę sprzed
po wo ła nia PSP. No ta be ne wie le for ma cji ra tow -
ni czych bo ry ka ło się z pro ble ma mi eko no micz -
ny mi i waż niej szą spra wą by ło wy po sa że nie
stra ża ków w ubra nia bo jo we niż nie przy dat ne
wów czas mun du ry wyj ścio we.

Spój ny wi ze ru nek
Usta wa o ochro nie prze ciw po ża ro wej de fi -

niu je JOP ja ko for ma cje umun du ro wa ne i wy -
po sa żo ne w spe cja li stycz ny sprzęt. Przez nie mal
ćwierć wie ku w po żar nic twie za szły ogrom ne
zmia ny. Obec nie więk szość JOP to do brze zor -
ga ni zo wa ne i wy po sa żo ne pod mio ty ra tow ni cze,
w któ rych służ bę peł nią pro fe sjo nal nie przy go -
to wa ni stra ża cy. Wie le za kła do wych stra ży po -
żar nych i służb ra tow ni czych funk cjo nu je
w KSRG i na co dzień współ pra cu je z PSP. Kon -
se kwen cją te go współ dzia ła nia jest tak że ujed -
no li ca nie ele men tów wi zu al nych for ma -
cji – po jaz dów po żar ni czych czy odzie ży spe -
cjal nej. Co raz wię cej JOP pro jek tu je wła sne em -

ble ma ty iden ty fi ka cyj ne – tzw. tar cze na ra mien -
ne z ele men ta mi lo go fir my, jej na zwą lub in ny -
mi tra dy cyj ny mi stra żac ki mi sym bo la mi.

Do brą prak ty ką, oprócz co dzien nej współ pra -
cy ope ra cyj nej, jest udział jed no stek ochro ny
prze ciw po ża ro wej w uro czy sto ściach pań stwo -
wych, stra żac kich czy lo kal nych spo łecz no ści
oraz re pre zen to wa nie firm i za kła dów pod czas
wspól nych przed się wzięć zwią za nych z ochro ną
prze ciw po ża ro wą. Ob ser wu jąc te po zy tyw ne
zmia ny, pod ko mi sja ds. jed no stek ochro ny prze -
ciw po ża ro wej dzia ła ją ca przy Pol skiej Izbie
Prze my słu Che micz ne go, sku pia ją ca naj więk sze
w kra ju JOP prze my słu che micz ne go i pe tro che -
micz ne go, wy szła z ini cja ty wą wpro wa dze nia
jed no li te go mun du ru stra żac kie go wyj ścio we go
dla stra ża ków pra cu ją cych w tych jed nost kach.
Przy świe ca ło jej wie le ce lów:
• god ne re pre zen to wa nie ma cie rzy stych firm
pod czas współ pra cy z Pań stwo wą Stra żą 
Po żar ną, ofi cjal nych wy stą pień, kon fe ren cji,
spo tkań itp.,

• wi zu al na uni fi ka cja sta no wisk lub ich od po -
wied ni ków w jed nost kach ochro ny prze ciw po -
ża ro wej, a tym sa mym zwi zu ali zo wa nie ście żek
ka rie ry stra ża ków JOP – wpro wa dze nie dys -
tynk cji dla sta no wisk i funk cji po żar ni czych wy -
ni ka ją cych z roz po rzą dze nia mi ni stra spraw
we wnętrz nych w spra wie wy ma gań kwa li fi ka -
cyj nych oraz szko leń dla stra ża ków jed no stek
ochro ny prze ciw po ża ro wej (DzU z 26 li sto pa -
da 2015 r.),
• in te gra cja śro do wi ska stra ża ków JOP, pod -
nie sie nie pre sti żu za wo du i bu do wa nie po sta wy
utoż sa mia nia się z wy ko ny wa ną pro fe sją. 

Pod ko mi sja uzna ła, że wpro wa dze nie jed no -
li te go umun du ro wa nia po win no być do bro wol -
ne, re ali zo wa ne w mia rę po trzeb i moż li wo ści
fi nan so wych oraz or ga ni za cyj nych każ dej jed -
nost ki. Wy pra co wa ne roz wią za nia wdra ża ją
obec nie Za kła do we Stra że Po żar ne PKN 
Gru pa ORLEN SA, Za kła do we Stra że Po żar ne
Przed się bior stwa PERN SA oraz LOTOS
Straż Sp. z o.o.

War to pod kre ślić, że po mysł wpro wa dze nia
jed no li te go umun du ro wa nia nie jest no wy. Wie -
le za kła do wych pod mio tów ra tow ni czych ma
już wła sne mun du ry i dys tynk cje. Przy kła dem
jest Za kła do wa Straż Po żar na Gru pa
AZOTY SA, w któ rej zo stał wdro żo ny jed no li -
ty wzór umun du ro wa nia wyj ścio we go, łącz nie
z pro jek tem ta kich de ta li, jak gu zi ki, orzeł, kor -
pu sów ki czy ozna ki stop ni.

Ja ki mun dur dla JOP?
Ko lo ry sty ką, kro jem, na kry ciem gło wy mun -

dur stra ża ka JOP jest zbli żo ny do mun du ru wyj -
ścio we go stra ża ka PSP. To za bieg ce lo wy – ma
jed no znacz nie na wią zy wać do mun du ru stra żac -
kie go, aby unik nąć sko ja rzeń z in ny mi służ ba -
mi. Bę dzie na to miast róż nił się de ta la mi, m.in.
wzo rem or ła, zna ku po żar ni cze go (kor pu sów ki),
gu zi ka oraz do dat ko wym wy róż ni kiem – em ble -
ma tem na ra mien nym da nej JOP.

Naj wię cej trud no ści po ja wi ło się pod czas
opra co wy wa nia dys tynk cji po żar ni czych. Na le -
ża ło je do sto so wać do re gu la mi nów JOP, za kła -
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Mun du ro wy jed no głos
IRE NE USZ LI TWI NO WICZ

Czy jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej 
bę dą mia ły jed no li te mun du ry?
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do wych ukła dów zbio ro wych pra cy w ZSP i od -
nieść do przy wo ły wa ne go już roz po rzą dze nia
MSW. Gra ficz ne opra co wa nie dys tynk cji tak że
przy spo rzy ło pro ble mów. Z jed nej stro ny uży wa -
nie stop ni po żar ni czych (lub ty pu woj sko we go)
nie jest uza sad nio ne ani praw nie, ani or ga ni za -
cyj nie, bo ozna ko wa ny np. trze ma gwiazd ka mi
do wód ca kom pa nii nie mu si być w JOP ka pi ta -
nem. Z dru giej stro ny – re zy gna cja z gwiaz dek
i be lek, a wpro wa dze nie w to miej sce np. kwa -
dra tów czy pę te lek znacz nie utrud ni ło by iden ty -
fi ka cję sta no wisk, ob ni ży ło by ran gę dys tynk cji,
a po nad to roz mi ja ło by się z tra dy cją. Wy pra co -
wa no więc kom pro mis – dys tynk cje róż nią się
gra ficz nie od stop ni PSP, ale na wią zu ją do nich.
Do dat ko wym ele men tem wy róż nia ją cym jest
umiesz cza ny na na ra mien ni ku trzy li te ro wy skrót
okre śla ją cy ro dzaj for ma cji ra tow ni czej, np. JOP,
ZSP, LSR, ZSR. War to pod kre ślić, że dys tynk -
cja ozna cza sta no wi sko zaj mo wa ne w jed no st ce
ochro ny prze ciw po ża ro wej, a nie sto pień po żar -
ni czy. Zmia na dys tynk cji mo że na stą pić wy łącz -
nie przy zmia nie sta no wi ska, nie ma ścież ki
awan so wej.

Przy łàcz cie si´!
Dys ku sja do ty czą ca osta tecz ne go kształ tu

mun du rów trwa ła rok. Roz wa ża no róż ne po my -
sły i pro jek ty – od mo dy fi ka cji mun du ru PSP
(np. in ne czap ki, mun dur o in nym kro ju), przez
wpro wa dze nie do wzo ru mun du ru PSP czer wo -
nych ak cen tów czy np. srebr nych ga lo nów,
po uni for my cał ko wi cie au to no micz ne. Osta -
tecz nie zwy cię ży ła kon cep cja bar dziej tra dy cyj -
na, ko ja rzą ca się jed no znacz nie z mun du rem
stra ża ka, ale pod kre śla ją ca au to no mię jed no stek
ochro ny prze ciw po ża ro wej. 

Za sa dy no sze nia mun du ru, oznak i od znak
spre cy zo wa ne zo sta ły w re gu la mi nach po szcze -
gól nych jed no stek, w du żej mie rze za czerp nię -
tych z re gu la mi nu PSP. Szcze gó ły tech nicz ne,
do ty czą ce cho ciaż by umo co wa nia praw ne go,
okre sów użyt ko wa nia mun du ru, ro dza ju sor tów,
to już kwe stie or ga ni za cyj ne i eko no micz ne. Być
mo że wzór i mun du ru, i dys tynk cji zo sta nie
wpro wa dzo ny do ak tów wy ko naw czych (roz po -
rzą dze nia) ja ko obo wią zu ją cy, jed no li ty wzór
umun du ro wa nia dla wszyst kich jed no stek
ochro ny prze ciw po ża ro wej w kra ju.

Wie rzę, że tym po my słem uda nam się za in -
spi ro wać in ne JOP i pod mio ty ra tow ni cze. Za -
chę cam do przy ję cia i wdro że nia za pre zen-
to wa ne go roz wią za nia. 

Ire ne usz Li twi no wicz jest pre ze sem 
za rzà du spół ki LOTOS Stra˝, współ twór cà
i współ pro jek tan tem wszyst kich dys tynk cji

i sym bo li opi sa nych w ar ty ku le
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stażysta młodszy ratownik

ratownik kierowca – operator sprzętu dyżurny punktu alarmowego
pożarniczego – strażak

dowódca zastępu/dyżurny punktu dowódca sekcji/inspektor dowódca plutonu
alarmowego – technik pożarnictwa

specjalista dowódca kompanii zastępca dowódcy JRG*

dowódca jednostki* zastępca komendant/kierownik/szef
komendanta/kierownika/szefa służby ratowniczej*

służby ratowniczej*

Dys tynk cje [na zew nic two wg roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych w spra wie wy ma gań kwa li fi -
ka cyj nych oraz szko leń dla stra ża ków jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro wej (DzU z 26 li sto pa da 2015 r.)]*
lub oso ba zaj mu ją ca ana lo gicz ne sta no wi sko usta lo ne w re gu la mi nie or ga ni za cyj nym JOP lub ZUZP 

symbol na czapkę rogatywkę znak pożarniczy guziki do munduru

wykonane emblematy



o że nie każ dy to wie, ale stra ża cy
w ta kich sy tu acjach da ją dzie ciom
ma skot kę. My nie mie li śmy wte dy

plu szo we go mi sia, któ ry po mógł by im prze -
trwać ten cięż ki czas, a co do pie ro mó wić o kil -
ku plu sza kach… 

To by ło już dość daw no. Jed nak mo ja pa sja,
dzię ki przy ja cio łom z KP PSP Ra dzie jów, a tak -
że stra ża kom z ra dzie jow skiej dru giej zmia ny
JRG, wciąż się roz wi ja ła. Te raz je stem stu dent -
ką In ży nie rii Bez pie czeń stwa na Po li tech ni ce
Po znań skiej i wo lon ta riu szem ze spo łu ds. pre -
wen cji spo łecz nej w Ko men dzie Wo je wódz kiej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Po zna niu.
Za każ dym ra zem, kie dy prze pro wa dza my po -
ga dan ki z dzieć mi oraz przy oka zji wy staw

na po znań skich tar gach, wraz ze st. kpt. Ali cją
Bo ruc ką, któ ra jest ko or dy na to rem ds. pre wen -
cji spo łecz nej w woj. wiel ko pol skim, po ka zu je -
my dzie cia kom Mi sia Ra tow ni ka. 

Mó wi my, ja ki jest waż ny – że po ma ga prze -
trwać po szko do wa nym dzie ciom trud ne chwi -
le, od wra ca uwa gę od bó lu i przy krych
wi do ków, a tak że po cie sza. I wła śnie pod czas
jed nej z pre lek cji, kie dy dzie ci wtu la ły się
w ma skot kę, po wró ci ło do mnie to przy kre
wspo mnie nie z po ża ru. Wte dy po ja wił się po -
mysł zor ga ni zo wa nia ak cji „I Twój miś mo że
zo stać ra tow ni kiem”. Ze bra ne ma skot ki zo sta -
ną prze ka za ne do JRG, że by już ni gdy nie za -
bra kło ich w stra żac kim sa mo cho dzie, gdy
bę dą po trzeb ne.

Roz po zna nie bo jem
Roz mo wy z po znań ski mi stra ża ka mi oraz

ko le ga mi ze Szko ły Aspi ran tów PSP w Po zna -
niu nie po zo sta wia ły wąt pli wo ści – mi sie są 
po trzeb ne. Smut ne sta ty sty ki po ka zu ją, że 
wy pad ków ko mu ni ka cyj nych i po ża rów miesz -
kań jest co raz wię cej, a co za tym idzie, 
ro śnie licz ba po szko do wa nych dzie ci. Wy stą -
pi łam do rek to ra Po li tech ni ki Po znań skiej 
prof. dr. hab. inż. To ma sza Ło dy gow skie go
z proś bą o zgo dę na prze pro wa dze nie zbiór ki
na tej uczel ni. Na po zy tyw ną od po wiedź nie
mu sia łam dłu go cze kać. Ko lej ną oso bą, do któ -
rej się uda łam, był wiel ko pol ski ko men dant
wo je wódz ki PSP mł. bryg. An drzej Bart ko -
wiak, któ ry z ra do ścią ob jął ak cję pa tro na tem
ho noro wym. 

Na bór do słu˝ by
Zbiór ka roz po czę ła się na Po li tech ni ce 

Po znań skiej jesz cze w paź dzier ni ku. Za an ga -
żo wa nie pra cow ni ków, wy kła dow ców i oczy -
wi ście stu den tów, któ rzy po ma ga li tak że
na gło śnić ak cję, prze ro sło mo je ocze ki wa nia.
Na szcze gól ne wy róż nie nie za słu gu ją: Mi chał
Kry siak, Ali cja Dec, Ewa Mi sior na i Kry sia
Zie liń ska. A zbiór ka na bie ra ła roz pę du. Mi sie
z uczel ni prze wo zi li śmy do trzy dzie sto me tro -
wej ka wa ler ki, gdzie wszyst kie sta wa ły
przed „ko mi sją re kru ta cyj ną”. By ły se gre go wa -
ne ze wzglę du na ich roz miar, sym pa tycz ny
wy gląd. Wspól nie oce nia li śmy ich „przy tul -
ność”. Od ci na li śmy też wszyst kie gu zicz ki,
wstą żecz ki i ubran ka, że by by ły jak naj bar dziej
jed no li te. Po nad to: pra nie, szy cie, li cze nie, pa -
ko wa nie. Ma skot ki oce nia ła psy cho log PSP. 

O na szej ak cji mó wi ły już nie tyl ko stu denc -
kie, lecz tak że bran żo we i ogól no pol skie me -
dia. Zde cy do wa nie wy szła po za Po li tech ni kę.
Po mógł w tym m.in. mł. bryg. Sła wo mir
Brandt, rzecz nik pra so wy wiel ko pol skie go ko -
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Plu szo wa hi sto ria
MAR TA LE WAN DOW SKA Jeden z moich pierwszych wyjazdów z OSP 

– pożar domu w sąsiedniej miejscowości. 
Widok, który zastałam po wyjściu z wozu, odcisnął

się w mojej pamięci – gromadka dzieci patrzyła, 
jak pali im się dom. Przytulały się do siebie i płakały. 
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men dan ta wo je wódz kie go PSP. Przy łą czy ły się
licz ne przed szko la i szko ły pod sta wo we z Po -
zna nia oraz in nych wiel ko pol skich miast. 
By li śmy obec ni m.in. na tar gach Re tro Mo tor
Show – na sto isko KW PSP w Po zna niu przy -
cho dzi ły z ma skot ka mi ca łe ro dzi ny. Plu sza ki
do star cza no tak że bez po śred nio do Ko men dy
Wo je wódz kiej PSP w Po zna niu i do mo je go
miesz ka nia, któ re sta ło się cen trum ko or dy na -
cji. W zbiór ce po ma ga ła tak że Ochot ni cza
Straż Po żar na z Go łu cho wa (pow. ple szew ski),
Koź mi na Wiel ko pol skie go (pow. kro to szyń ski)
oraz ze Zbęch (pow. ko ściań ski). Stra ża cy or -
ga ni zo wa li dla dzie ci pre lek cje do ty czą ce bez -
pie czeń stwa, po ka zy sprzę tu i lek cje pierw szej
po mo cy. Uda ło nam się ze brać bli sko 4500 ma -
sko tek, pra wie 1600 z nich roz po czę ło czyn ną
służ bę. Po zo sta łe mi sie by ły pięk nym pre zen -
tem świą tecz nym dla pod opiecz nych Miej skie -
go Ośrod ka Po mo cy Ro dzi nie w Po zna niu, a te
nie co bar dziej znisz czo ne zna la zły swo je miej -
sce w schro ni sku dla zwie rząt.

Każ dy miś zo stał wy po sa żo ny we wstąż kę
z lo go ak cji oraz w od bla sko wą opa skę – pre -
zent od Wo je wódz kie go Ośrod ka Ru chu Dro -
go we go w Po zna niu. 

Po czà tek słu˝ by
Uro czy ste za koń cze nie na szej ak cji od by ło

się 9 grud nia 2016 r. na te re nie JRG 1 w Po zna -
niu. W przy go to wa niu mi siów do uro czy sto ści
po ma ga li funk cjo na riu sze z wy dzia łów: or ga -
ni za cji i nad zo ru oraz kon tro l no -roz po znaw -
cze go po znań skiej ko men dy. Na spo tka nie to
zo sta li za pro sze ni wszy scy ko men dan ci miej -
scy i po wia to wi z ca łej Wiel ko pol ski, a tak że
ko men dant SA PSP w Po zna niu. 

Wraz z wiel ko pol skim ko men dan tem wo je -
wódz kim PSP mł. bryg. An drze jem Bart ko wia -
kiem mia łam za szczyt prze ka zać sym bo licz ne
mi sie na rę ce ko men dan tów i po dzię ko wać wo -
lon ta riu szom oraz pra cow ni kom KW PSP
w Po zna niu za oka za ną mi po moc i wspar cie.

Koƒ ca nie wi daç...
Do ak cji włą czy ły się tak że in ne wo je wódz -

twa. Skon tak to wał się ze mną kpt. Ra do sław
Ko zic ki z KW PSP w War sza wie, ko or dy na tor
ds. pre wen cji spo łecz nej w woj. ma zo wiec kim.
Chciał zor ga ni zo wać po dob ną zbiór kę na te re -
nie Ma zow sza. Ak cja uzy ska ła apro ba tę ma zo -
wiec kie go ko men dan ta wo je wódz kie go PSP 
st. bryg. Ja ro sła wa Kur ka, ko men dan ta głów -
ne go PSP nad bryg. Lesz ka Su skie go oraz wo -
je wo dy ma zo wiec kie go Zdzi sła wa Si pie ry.
Z wiel ką ra do ścią uczest ni czy łam w jej in au -
gu ra cji 16 grud nia 2016 r. w Ko men dzie Wo -
je wódz kiej PSP w War sza wie. Uro czy stość

otwo rzył ma zo wiec ki ko men dant wo je wódz ki
PSP, wi ta jąc za pro szo ne dzie ci, któ re przy by ły
wraz ze swo imi plu szo wy mi to wa rzy sza mi.
Do ak cji przy łą czy ła się tak że gru pa „Za pa le ni
do po mo cy” z SGSP. Od tej po ry pra wie każ -
de go dnia do sta ję od kpt. Ra do sła wa Ko zic kie -
go „mi sio wy new slet ter”. Za wsze są to
wspa nia łe i wzru sza ją ce in for ma cje, ale chy ba

naj bar dziej za ska ku ją ca by ła ta o pacz kach mi -
siów z Wiel kiej Bry ta nii, na de sła nych przez
pol skich stra ża ków miesz ka ją cych w An glii!
Ak cja na te re nie wo je wódz twa ma zo wiec kie -
go trwa do 31 stycz nia. 

Mar ta Le wan dow ska jest ini cja tor kà 
ak cji „I Twój miÊ mo ̋ e zo staç ra tow ni kiem”
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Miś Ra tow nik to przy tu lan ka wrę cza na przez służ by ra tow ni cze dzie ciom w sy tu acjach nie -
szczę śli wych wy pad ków. Ma sym bo li zo wać ro dzin ne cie pło i po czu cie bez pie czeń stwa. Mo -
że nadać zda rze niu zu peł nie in ny kon tekst emo cjo nal ny, sta jąc się po mo cą w prze pra co wa niu
trau my. To waż ne szcze gól nie dla naj młod szych, któ rzy – mię dzy in ny mi z po wo du bra ku od -
po wied nie go za so bu słów – nie bę dą w sta nie na zy wać trud ne go do świad cze nia. 

Nie wy star czy wrę czyć mi sia – trze ba jesz cze wie dzieć, jak to zro bić. Dla dziec ka li czy się
ca ły kon tekst sy tu acyj ny. Wszyst ko, co wy da rzy się w trak cie ak cji, bę dzie emo cjo nal nie sko -
ja rzo ne z mi siem. Do brze, że by te sko ja rze nia przy wo ły wa ły w pa mię ci tro skli wych i peł nych
za in te re so wa nia ra tow ni ków. Miś ma wte dy szan sę peł nić swo ją te ra peu tycz ną funk cję rów -
nież na dłu go po zda rze niu.

Pod czas wrę cza nia mi sia i roz mo wy z dziec kiem war to ukuc nąć lub uklęk nąć, tak by wzrok
mieć na tym sa mym po zio mie, co dziec ko i nie pa trzeć na nie z gó ry. Je śli tyl ko jest ta ka moż -
li wość, ra tow nik po wi nien zdjąć wte dy hełm. Po zo sta jąc w nim, stra żak mo że bu dzić prze ra -
że nie w ma łych uczest ni kach zda rzeń. 

Emo cje dzie ci są bar dziej zmien ne niż do ro słych, a co wię cej – w du żej mie rze za le żą
od emo cji osób w naj bliż szym oto cze niu. Moż na po wie dzieć, że dziec ko za ra ża się ni mi. Szcze -
gól nie waż ne są dla dziec ka emo cje ma my. Dla te go też tak istot ne jest, by w trak cie udzie la -
nia wspar cia dzie ci nie mia ły stycz no ści z oso ba mi po grą żo ny mi w pa ni ce czy hi ste rii.

Waż ny jest też ton gło su ra tow ni ka – po wi nien być spo koj ny i wy ci szo ny. Mi sia moż na po -
da ro wać dziec ku, mó wiąc, że bę dzie je go przy ja cie lem – wpro wa dza on wte dy za rów no kon -
tekst za ba wy, jak i da je po czu cie bez pie czeń stwa.

Dziec ko (szcze gól nie do pią te go ro ku ży cia) szyb ko się de kon cen tru je. I tu wła śnie bar dzo
po ma ga nam plu szak – sku pia uwa gę na przy ja znym ra tow ni ku, od cią ga jąc ją od dra ma tycz -
nych wy da rzeń. Mi sia moż na dziec ku wrę czyć przed wy wia dem me dycz nym i uzy ski wać in -
for ma cje o ma łym po szko do wa nym nie ja ko przez mi sia, czy li na przy kład py tać: „Co bo li mi sia?
Czy miś się wy stra szył?”. Dziec ku czę sto jest ła twiej prze nieść wła sny ból czy do zna nia emo -
cjo nal ne na za ba wę i za baw ki, niż mó wić o nich wprost.

Po za tym war to na zy wać przed mio ty i oso by w oto cze niu dziec ka, na przy kład: „To jest
pan ra tow nik, ma na imię… i jest mo im ko le gą. On te raz obej rzy Two ją nóż kę”. Waż ne, by
dziec ko wie dzia ło, co się z nim dzie je i że jest w oto cze niu życz li wych osób, któ re chcą po móc
je mu i je go bli skim. 

Oczy wi ście je śli to tyl ko moż li we, sta ra my się nie udzie lać wspar cia dzie ciom w ode rwa -
niu od naj bliż szych. Ich obec ność jest naj lep szym gwa ran tem bez pie czeń stwa. Na to miast
w sy tu acji ich nie obec no ści lub kie dy są zbyt moc no po szko do wa ni, by być przy dziec ku, Miś
Ra tow nik mo że zo stać praw dzi wym ra tow ni kiem, po móc w trak cie zda rze nia i to wa rzy szyć
dziec ku na dłu go po nim.

mł. kpt. Jo an na Plu czyƒ ska, psy cho log w KW PSP w Po zna niu
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Z czego wynikała potrzeba wprowadzenia
zmian w obowiàzujàcych zasadach
organizacji i funkcjonowania systemu
pomocy psychologicznej w PSP?

Pierw sze za sa dy by ły two rzo ne nie co in tu -
icyj nie. Wszy scy psy cho lo dzy, któ rzy przed
2009 r. pra co wa li w ko men dach wo je wódz kich
i szko łach PSP, ro bi li to, co wy da wa ło im się
naj lep sze dla stra ża ków i dla służ by. Ko rzy sta -
li śmy wów czas z roz wią zań sto so wa nych w in -
nych kra jach oraz z po my słów re ali zo wa nych
w Pol sce, np. w woj sku, po li cji czy stra ży gra -
nicz nej. Ale choć zna li śmy już wów czas kon -
kret ne wy ni ki ba dań do ty czą cych skut ków
do świad cza ne go przez stra ża ków stre su, rów -
nież trau ma tycz ne go, prze pro wa dzo nych przez

In sty tut Me dy cy ny Pra cy w Ło dzi, choć dys -
po no wa li śmy wska zów ka mi, dla cze go i jak
prze ciw dzia łać je go kon se kwen cjom – te mat
psy cho lo gów i pro fi lak ty ki zdro wia psy chicz -
ne go w służ bie nie na le żał do naj istot niej szych.
W 2008 r. na jed nym ze spo tkań psy cho lo gów
usta li li śmy, że naj wyż szy czas usys te ma ty zo -
wać na sze dzia ła nia i wte dy po wsta ły za sa dy
obo wią zu ją ce od li sto pa da 2009 r.

W ko lej nych la tach py ta li śmy czę sto stra ża -
ków, co są dzą o na szej pra cy. Pro wa dzi li śmy
rów nież ba da nia an kie to we i ana li zy. Ob ser wu -
jąc zmie nia ją cą się rze czy wi stość, za uwa ża li -
śmy zmia ny za cho dzą ce w na szej for ma cji.
Za rów no te ko rzyst ne, jak i nie po ko ją ce. Ja ko
służ ba je ste śmy przy go to wa ni do dzia ła nia
w każ dej sy tu acji i w każ dych wa run kach.

Tym, co mo że bu dzić nie po kój w aspek cie psy -
cho lo gicz nym, spo łecz nym i or ga ni za cyj nym,
po za oczy wi sty mi za gro że nia mi i ob cią że nia -
mi wy ni ka ją cymi ze spe cy fi ki i cha rak te ru
służ by, jest m.in. spa dek po czu cia toż sa mo ści
z mi sją służ by, roz luź nie nie wię zi spo łecz nych
w stra żac kiej ro dzi nie czy utra ta po czu cia
wspar cia. 

Ostat nie la ta po ka zu ją, że pro ble my, któ re
do ty ka ją pol skie spo łe czeń stwo, tj. de pre sja,
ner wi ce, zwią za ne z tym pró by sa mo bój cze czy
sa mo bój stwa, są rów nież udzia łem na szych
funk cjo na riu szy i pra cow ni ków. Nie tyl ko stres
i ob cią że nia zwią za ne ze służ bą, lecz tak że pro -
ble my oso bi ste, ro dzin ne, fi nan so we są przy -
czy ną ich gor szej kon dy cji psy cho fi zycz nej.
Za tem na sze dzia ła nia pro fi lak tycz ne obej mu -

STYCZEŃ 2017/48

PSYCHOLOGIA
W SŁUŻBIE

Psy cho lo g icz ny 
porzàdek

Działania psychologów na stałe
wpisały się już w służbę strażaków.

Poprzednie zasady organizacji
i funkcjonowania systemu pomocy

psychologicznej w PSP
obowiązywały od 2009 r. Realia się

zmieniły, pojawiła się więc potrzeba
zaktualizowania tej regulacji.

O nowych zasadach w rozmowie ze
st. bryg. Cezarym Dobrodziejem 

– koordynatorem ds. pomocy
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ją nie tyl ko pro fi lak ty kę PTSD, spo glą da my
na stra ża ka sze rzej, rów nież wi dząc je go co -
dzien ność po za służ bą. Na sze no we za sa dy są
więc od po wie dzią na za ist nia łe zmia ny. 

Jakie sà najbardziej nowatorskie
i rewolucyjne rozwiàzania przewidziane
w nowej regulacji?

Trud no mó wić o re wo lu cji. Głów nym, bar -
dzo ogól nym ce lem za sad z 2009 r. by ło utrzy -
ma nie wy so kiej kon dy cji psy cho fi zycz nej
stra ża ków PSP. Te raz na pierw szym miej scu
znaj du je się me ry to rycz na po moc i wspie ra nie
ka dry kie row ni czej i do wód czej w za kre sie
psy cho lo gicz nych aspek tów służ by, pro fi lak ty -
ki stre su i za rzą dza nia za so ba mi ludz ki mi. 
Na dal zaj mu je my się utrzy ma niem wy so kiej
kon dy cji psy cho fi zycz nej funk cjo na riu szy
i pra cow ni ków, a tak że osło ną psy cho lo gicz ną
stra ża ków uczest ni czą cych w sy tu acjach kry -
zy so wych oraz wy ko nu ją cych za da nia w eks -
tre mal nie trud nych wa run kach. Na sze dzia ła nia
roz sze rzo ne zo sta ły jed nak o ob sza ry prze ciw -
dzia ła nia pa to lo giom spo łecz nym, rów nież tym
po ja wia ją cym się w miej scu pra cy, oraz o sze -
ro ko ro zu mia ną pro mo cję i ochro nę zdro wia
psy chicz ne go stra ża ków i pra cow ni ków cy wil -
nych.

Pro wa dzo ne obec nie przez psy cho lo gów
PSP odzia ły wa nia pro fi lak tycz ne wy ni ka ją
oczy wi ście ze zdia gno zo wa nych po trzeb, ale są
rów nież wy peł nie niem za dań Na ro do we go
Pro gra mu Zdro wia na la ta 2016-2020, okre ślo -
nych do re ali za cji przez po szcze gól ne re sor ty
i służ by.

Wspomniał Pan o zarzàdzaniu zasobami
ludzkimi. To kojarzy si´ z procesem
rekrutacji.

Nie idzie my na ra zie w tym kie run ku. Je dy -
nym ze spo łem zaj mu ją cym się bez po śred nio
na bo rem jest pra cow nia psy cho lo gicz -
na w Szko le Głów nej Służ by Po żar ni czej, któ -
ra przede wszyst kim zaj mu je się ba da nia mi
psy cho lo gicz ny mi i oce ną pre dys po zy cji
do służ by i do SGSP. Mu si my pa mię tać, że psy -
cho lo gów jest zbyt ma ło, by moż na było ich
włą czyć w pro ce du rę na bo ru. Nasz udział w za -
rzą dza niu za so ba mi ludz ki mi ro zu mie my bar -
dziej ja ko kon sul ta cje oraz do radz two dla ka dry
kie row ni czej i do wód czej w za kre sie bu do wa -
nia ze spo łu, wy ko rzy sty wa nia je go po ten cja łu,
efek tyw ne go mo ty wo wa nia, prze ciw-
dzia ła nia konfliktom i roz wią zy wa nia ich, ale
tak że pro fi lak ty ki i re ago wa nia na prze ja wy
„pa to lo gii” w miej scu pra cy, ta kich jak za cho -

wa nia agre syw ne, prze mo co we, mob bin go we
czy dys kry mi na cyj ne. 

Zasady okreÊlajà, ˝e jeden psycholog
przypada na 1000 stra˝aków, nie mo˝e byç
ich mniej ni˝ dwóch w województwie. Skàd
ta liczba? 

Kry te rium to po ja wi ło się już przy pierw -
szych za sa dach. Wy da je mi się, że prze licz nik
ten zo stał za pro po no wa ny ana lo gicz nie do hi -
sto rycz nej pró by okre śle nia licz by stra ża ków
ko niecz nych do za pew nie nia bez pie czeń stwa
oby wa te lom na sze go kra ju, pod ję tej przy two -
rze niu PSP. Ana li zu jąc wów czas da ne z in nych
kra jów eu ro pej skich, prze licz nik ten okre ślo no
ja ko: je den stra żak na każ dy 1000 miesz kań -
ców.

Je śli cho dzi na to miast o dru gi wa ru nek – ma -
my wo je wódz twa, w któ rych jest oko ło 1000
stra ża ków. Po co na ta kim te re nie aż dwóch psy -
cho lo gów? Zwróć my jed nak uwa gę na fakt, że
gdy na stę pu je tra gicz ne wy da rze nie, ocze ki wa -
na jest dys po zy cyj ność psy cho lo gów. Po win ni
na do brą spra wę być do stęp ni 24 godz. na do bę.
Już sa mo stwier dze nie, że są do stęp ni na okrą -
gło, jest nad uży ciem, a je śli mia ła by to być jed -
na oso ba, to jej do stęp ność w ogó le by ła by
ilu zją. Są urlo py, psy cho lo dzy pod no szą swo je
kwa li fi ka cje, zda rza się, że cho ru ją itp. Jest jesz -
cze jed na waż na przy czy na ta kie go za pi su. Psy -
cho lo dzy PSP w swo jej co dzien nej pra cy
(kon sul ta cyj nej, po rad ni czej i in ter wen cyj nej)
czę sto spo ty ka ją się z bar dzo trud ny mi sy tu acja -
mi, któ re naj czę ściej wy ma ga ją pod ję cia szyb -
kich i traf nych de cy zji o ro dza ju nie zbęd nej
po mo cy. Wpływ na oso bę po trze bu ją cą wspar -
cia za le ży nie tyl ko od wie dzy teo re tycz nej
i cech oso bi stych psy cho lo ga, lecz tak że od je -
go ak tu al nej kon dy cji psy cho fi zycz nej. W co -
dzien nej pra cy psy cho lo ga wy ma ga ne są za tem
kon sul ta cje su per wi zyj ne, któ re da ją szan sę
z jed nej stro ny na zwe ry fi ko wa nie pod ję tych de -
cy zji i dzia łań pod ję tych np. w ra mach in ter wen -
cji, z dru giej zaś – da ją moż li wość od re ago wa nia
psy chicz ne go i uzy ska nia wspar cia.

Za sa dy tak ̋ e wspo mi na jà o su per wi zji.

To no wość. Od kil ku na stu lat pra cu je my
głów nie we wła snym gro nie. Je śli więc po peł -
nia li śmy ja kieś błę dy, to ist nia ło nie bez pie czeń -
stwo, że ich nie za uwa ży my i nie wy-
eli mi nu je my. Dwa la ta te mu, aby za pew nić wy -
so kie stan dar dy na szych usług oraz w tro sce
o za pew nie nie kom for tu i hi gie ny pra cy psy -
cho lo gów, wpro wa dzi li śmy obo wią zek uczest -
ni cze nia w spo tka niach kon sul ta cyj no -

-su per wi zyj nych. Da lej jed nak od by wa ły się
one w na szym wła snym gro nie. Do pie ro w tym
ro ku się gnę li śmy po pro fe sjo nal ne go su per wi -
zo ra, oso bę z ze wnątrz, cer ty fi ko wa ną przez
Pol skie To wa rzy stwo Psy cho te ra pii In te gra -
tyw nej oraz Eu ro pej skie Sto wa rzy sze nie Psy -
cho te ra peu tów. 

W jaki sposób ten zewn´trzny superwizor,
o którym Pan mówił, przekazuje swoje
uwagi? Na bie˝àco, podczas spotkaƒ, czy
sporzàdza jakiÊ dokument? 

To jest su per wi zja gru po wa. Ma my dwa ze -
spo ły: wschód i za chód – o tym tak że mó wią
za sa dy. Przy ję li śmy ta ki po dział, po nie waż bar -
dzo trud no pra co wać su per wi zyj nie w ze spo le
skła da ją cym się z po nad 25 osób [obec nie
w PSP za trud nio nych jest 27 psy cho lo -
gów – przyp. red.]. Spo tka nia są ca ło dnio we,
za czy na ją się od ze bra nia in for ma cji, kto z ja -
kim pro ble mem chciał by się zgło sić. To naj czę -
ściej bie żą ce spra wy, pro wa dzo ne przez
psy cho lo gów, któ re po pro stu są bar dzo trud ne
i zło żo ne. Są bar dzo szcze gó ło wo oma wia ne.
Naj pierw przed sta wia ny jest stan fak tycz -
ny – oczy wi ście bez da nych po zwa la ją cych zi -
den ty fi ko wać kon kret ne go pod opiecz ne go,
na stęp nie po moc, któ rej udzie lo no i to, co się
dzie je obec nie. Jest to ana li zo wa ne na bie żą co
przez su per wi zo ra o bar dzo wy so kich kwa li fi -
ka cjach. Wszy scy uczest ni cy spo tka nia mo gą
tak że dzie lić się swo imi do świad cze nia mi z po -
dob nych sy tu acji. 

Su per wi zo rzy czę sto pod kre śla ją, że psy -
cho log zbyt du żo przyj mu je na swo je bar ki,
zdej mu jąc w ten spo sób od po wie dzial ność
z naj bliż szych: ro dzi ny, przy ja ciół, ko le gów.
Wy rę cza ich w trud nym za da niu or ga ni zo wa -
nia i udzie la nia po mo cy. Waż ne jest wy ty cza -
nie gra nic, wy raź ne wska za nie, że od te go jest
np. ro dzi na, prze ło żo ny czy le karz psy chia tra.
Je śli po wie to ze wnętrz ny, obiek tyw ny spe cja -
li sta, psy cho log przyj mie to ina czej. Dzia ła tu -
taj si ła au to ry te tu i nie za leż no ści. 

Psycholog ma mo˝liwoÊç pomagania
potrzebujàcym z własnej inicjatywy. Jak
dotrzeç do osoby potrzebujàcej pomocy,
skoro pod opiekà ka˝dego znajduje si´
a˝ 1000 stra˝aków? 

Naj czę ściej oso by po trze bu ją ce sa me się
do nas zgła sza ją. W ostat nich 5 la tach psy cho -
lo dzy udzie li li po nad 15,5 tys. kon sul ta cji,
a w 600 pod ję tych in ter wen cjach – udzie li li po -
mo cy 4,5 tys. osób. Psy cho log mo że do strzec
pro blem i zło żyć ofer tę po mo cy wte dy, kie dy
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ma kon takt ze stra ża ka mi. W mi nio nych 5 la -
tach, przy oka zji róż nych szko leń z za kre su psy -
cho edu ka cji, spo tka li śmy się z po nad 50 tys.
stra ża ków. Szko le nia te w zde cy do wa nej więk -
szo ści pro wa dzo ne by ły na te re nie jed no stek ra -
tow ni czo -ga śni czych. Ta kie spo tka nia stwa rza ją
wa run ki do lep sze go po zna nia się i bu do wa nia
za ufa nia. Jed nym z na rzę dzi pra cy psy cho lo ga
jest ob ser wa cja. Dość ła two roz po znać czło wie -
ka, któ ry jest w kry zy sie, prze ży wa ja kąś trud -
ną sy tu acje. Pro szę so bie wy obra zić, że
na szko le niu znaj du je się oso ba bar dzo smut na,
wy co fa na, za mknię ta w so bie. Wi dać, że jest
czymś bar dzo prze ję ta, ła two się iry tu je, re agu -
je nad po bu dli wie czy wręcz agre syw nie. Psy -
cho log mo że więc wyjść z ini cja ty wą, po dejść
i za py tać: co się dzie je? czy mo gę pa nu/pa ni po -
móc? oraz za de kla ro wać kon kret ną po moc.
Czę sto oka zu je się, że stra ża cy przed spo tka -
niem ze swo im psy cho lo giem w ogó le nie bra li
pod uwa gę szu ka nia po mo cy u spe cja li sty. 

Szkolenia sà wi´c bardzo istotne ze wzgl´du
na kontakt z samymi stra˝akami
i pracownikami. Czy nowy zapis, dotyczàcy
obowiàzku posiadania umiej´tnoÊci
prowadzenia takich szkoleƒ, jest z tym
zwiàzany?

Rów nież. Obo wią zek ten wy ni ka jed nak
tak że z sa me go fak tu, że pro wa dze nie ta kich
szko leń dla osób do ro słych nie jest ła twe. Zor -
ga ni zo wa li śmy w cią gu tych 6 lat czte ry przed -
się wzię cia szko le nio we po świę co ne me to dy ce
pro wa dze nia szko leń. Ze spo ły su per wi zyj ne
psy cho lo gów PSP tak że zaj mu ją się opra co wy -
wa niem pro gra mów szko leń do sko na lą cych
i przy go to wy wa niem ma te ria łów do ich re ali -
za cji. Do sko na li my swój warsz tat. Te umie jęt -
no ści są więc nie zwy kle waż ne i po trzeb ne
w pra cy psy cho pro fi lak tycz nej psy cho lo gów.
Re ali zo wa na w ra mach sys te mu po mo cy psy -
cho lo gicz nej w PSP dzia łal ność psy cho edu ka -
cyj na jest głów nym fi la rem sys te mu. Dla
przy kła du każ dy psy cho log w cią gu ro ku ma
prze pro wa dzić szko le nia z pro fi lak ty ki i roz -
wia zy wa nia pro ble mów al ko ho lo wych w śro -
do wi sku służ by w pię ciu jed nost kach
ra tow ni czo -ga śni czych (na każ dej zmia nie)
oraz szko le nia z np.: stre su, wy pa le nia za wo -
do we go, wspar cia psy chicz ne go – w sied miu
jed nost kach (rów nież na każ dej zmia nie).
Szko le nia są do brą oka zją do wza jem ne go po -
zna nia się psy cho lo ga i stra ża ków. To jest bar -
dzo waż ne, bo w sy tu acji trud nej ła twiej
za dzwo nić do oso by, któ rą zna my np. ze szko -
le nia, niż do ano ni mo we go psy cho lo ga, któ re -
go nu mer te le fo nu wi si na kart ce w PSK.

Co da je ta ka edu ka cja? Przy no si wy mier ne
re zul ta ty?

Wie dza i umie jęt no ści to klucz do lep sze go
ży cia, do de cy do wa nia o so bie w więk szym za -
kre sie i wy ko rzy sty wa nia osią gnięć cy wi li za -
cyj nych. Za ob ser wo wa li śmy np., że mi mo
wzro stu licz by in ter wen cji po dej mo wa nych
przez stra ża ków spa da licz ba in ter wen cji psy -
cho lo gów po trud nych zda rze niach. Dzię ki
psy cho edu ka cji stra ża cy po pro stu co raz le piej
ra dzą so bie w trud nych sy tu acjach. Ich do wód -
cy są le piej przy go to wa ni do sa mo dziel ne go or -
ga ni zo wa nia i udzie la nia wspar cia swo im
pod wład nym. Psy cho lo dzy sta li się bar dziej na -
tu ral nym ele men tem służ by – jest to też ade -
kwat ne do te go, co dzie je się w spo łe czeń stwie.
Psy cho log czy psy chia tra to nie jest już coś
dziw ne go, a ko rzy sta nie z je go usług sta je się
bar dziej ak cep to wal nym roz wią za niem. 

W zasadach mo˝na odnaleêç szereg
wymogów zwiàzanych z prowadzeniem
dokumentacji pracy psychologa. Jest on
zobowiàzany do przygotowywania
sprawozdaƒ i analiz, przekazywania
wniosków i ustaleƒ z konsultacji ze
stra˝akiem skierowanym przez kierownika
jednostki PSP, do prowadzenia ksià˝ki
ewidencji pracy psychologa i karty pomocy
psychologicznej. Czy nie rodzi to pewnych
wàtpliwoÊci, ˝e jednak o tych problemach
dowiedzà si´ osoby inne ni˝ sam psycholog?

Każ dy psy cho log zo bo wią za ny jest do do -
ku men to wa nia swo jej pra cy. Gro ma dzo ne ma -
te ria ły czę sto do ty czą spraw pry wat nych czy
na wet in tym nych da nej oso by, a w związ ku
z tym pod le ga ją szcze gól nej ochro nie praw nej.
Dla te go tak du ży na cisk w na szych za sa dach
po ło żo ny jest na ich ochro nę. Oso ba zgła sza ją -
ca się do psy cho lo ga za wsze mu si wy ra zić zgo -
dę na za ło że nie tej do ku men ta cji. 

Brak zgody na zało˝enie dokumentacji b´dzie
oznaczał jednoczeÊnie brak mo˝liwoÊci
otrzymania pomocy?

Ta ka oso ba nie otrzy ma bez po śred niej po -
mo cy od psy cho lo ga PSP. Za wsze jed nak mo -
że li czyć na po śred ni cze nie w zor ga ni zo wa niu
jej na ze wnątrz, po za służ bą. Ro zu miem nie po -
kój i po dejrz li wość zwią za ną z wi zy tą u psy -
cho lo ga i do ku men to wa niem przez nie go
wraż li wych in for ma cji. Mo je do świad cze nie
za wo do we to jed nak tak że pra ca w po rad ni
zdro wia psy chicz ne go. Pro szę uwie rzyć, nie
by ło ni czym nad zwy czaj nym, że psy cho log

pro wa dził tam książ kę ewi den cji pra cy, w któ -
rej każ dy pa cjent był wpi sa ny, miał też za ło żo -
ną swo ją kar tę. Do ku men ta cja jest stan dar dem
dla wszyst kich spe cja li stów. 

OczywiÊcie, tylko mamy tutaj nieco innà
sytuacj´, bo w poradni zdrowia
psychicznego dokumentacja jest
na zewnàtrz. W omawianym przypadku
psycholog tak˝e jest w słu˝bie. 

Sam fakt, że psy cho log jest ele men tem for -
ma cji, ni cze go tu taj nie zmie nia. W pierw szej
ko lej no ści psy cho lo ga w służ bie obo wią zu ją
za sa dy za wo do we psy cho lo ga. 

Zmie nia się rów nież świa do mość sa mych
prze ło żo nych – nikt nie wy ma ga od psy cho lo -
ga szcze gó ło wych in for ma cji o da nej oso bie,
jej spra wie czy pro ble mie. Ocze ku je się od nie -
go spo so bu na roz wią za nie pro ble mu. 

Weź my dla przy kła du sy tu ację, w któ rej prze -
ło żo ny kie ru je stra ża ka na kon sul ta cje do psy -
cho lo ga PSP. Nie po kój do wód cy bu dzą je go
dziw ne za cho wa nia, nie sub or dy na cja i kon flik -
to wość. Po ja wia ją ce się upo mnie nia i no tat ki 
ni cze go nie zmie nia ją, nie przy no szą ocze ki wa -
nych efek tów. Prze ło żo ny oczy wi ście dys po nu -
je na rzę dzia mi dys cy pli nu ją cy mi. Mo że rów nież,
zgod nie z pra wem, po zbyć się nie wy god ne go
stra ża ka, pi sząc jed ną i dru gą ne ga tyw ną opi nię
okre so wą. Mo że jesz cze skie ro wać go na ko mi -
sję le kar ską, w ce lu orze cze nia je go przy dat no -
ści do służ by – opi su jąc szcze gó ło wo, co się
dzie je. Mo że jed nak spró bo wać po móc ta kie mu
stra ża ko wi w zdia gno zo wa niu pro ble mu i zna le -
zie niu wła ści wej, sku tecz nej dla nie go for my 
po mo cy. Za czy na jąc od kon sul ta cji psy cho lo -
gicz nej. W ta kim przy pad ku prze ło żo ny wzy wa
stra ża ka i przed sta wia mu wszyst kie moż li wo ści,
któ ry mi dys po nu je. Sam stra żak mo że zde cy do -
wać, któ rą dro gę wy bie ra. Je śli nie chce sko rzy -
stać z ofe ro wa nej mu for my po mo cy, otrzy mu je
skie ro wa nie na ko mi sję le kar ską. 

Moż li wość sko rzy sta nia z kon sul ta cji psy -
cho lo gicz nej jest więc ele men tem po ma ga ją -
cym w roz strzy ga niu trud nych spraw oraz
ko lej nym na rzę dziem od dzia ły wa nia dla do -
wód cy. Druk skie ro wa nia na kon sul ta cję psy -
cho lo gicz ną, ja ko do ku ment o cha rak te rze
ofi cjal nym, chro ni rów nież przed ewen tu al ny -
mi nad uży cia mi. Kie row nik jed nost ki or ga ni za -
cyj nej PSP, kie ru jąc stra ża ka na kon sul ta cję,
zo bo wią za ny jest jed no znacz nie okre ślić i za pi -
sać przy czy nę. Ta ki stra żak zna po wo dy i mu si
wy ra zić zgo dę na kon sul ta cję. Do ku men to wa nie
na szej pra cy zwięk sza jej trans pa rent ność – stra -
żak wie, dla cze go zo sta je skie ro wa ny do psy -
cho lo ga, ma wgląd w in for ma cje zwrot ne. 
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Ma też pra wo po wie dzieć „nie wy ra żam zgo -
dy” – nic nie dzie je się za je go ple ca mi. Wcze -
śniej by ło więk sze po le do nad użyć. 

Do prze ło ̋ o ne go ma jà wró ciç wnio ski z tej
kon sul ta cji.

Oczy wi ście. Cho dzi prze cież o zna le zie nie
przy czyn pro ble mu i po my słu na je go roz wią za -
nie. Za pew ne zno wu po ja wi się nie po kój. A co
z po uf no ścią? Nikt nie bę dzie opi sy wał ży cia
i pro ble mów da ne go stra ża ka. W za leż no ści
od ro dza ju pro ble mu, we wnio skach i usta le niach
z kon sul ta cji znaj dzie się je dy nie in for ma cja ty -
pu: brak za strze żeń, wska za ne skie ro wa nie
na obóz kon dy cyj no -pro fi lak tycz ny, wska za ne
cza so we prze nie sie nie do za dań mniej ob cią ża ją -
cych psy chicz nie, za le ca na kon sul ta cja spe cja li -
sty do spraw uza leż nień, za le ca na kon sul ta cja
psy chia trycz na czy – w skraj nych przy pad kach –
wska za ne skie ro wa nie na ko mi sje le kar ską. 

Do ku men to wa nie pra cy psy cho lo ga ma
rów nież pro za icz ny wy miar po rząd ku ją cy.
Zgła sza się do nie go wie le osób, z bar dzo róż -
ny mi spra wa mi. Trud no za pa mię tać każ dą
z nich. A nie któ re to czą się wie le ty go dni czy
mie się cy. Je śli więc ktoś przy cho dzi na ko lej ne

spo tka nie, to war to mieć no tat ki i przy go to wać
się do nie go. Zda rza ją się tak że sy tu acje, gdy
ktoś przy cho dzi po za świad cze nie, że ko rzy stał
z po mo cy psy cho lo gicz nej. Ma my wte dy ca łą
hi sto rię spra wy i pod sta wę do je go wy da nia. 

Nowym elementem zasad, na który warto
zwróciç uwag´, jest kodeks etyczny
psychologa PSP. Skàd potrzeba umieszczania
w zasadach takiej tematyki, przecie˝
psycholodzy majà swojà etyk´
zawodowà – kodeks si´ zresztà do niej
odwołuje. 

Każ dy psy cho log po wi nien wie dzieć, ja kie
za sa dy go obo wią zu ją i być świa do mym szcze -
gól nej od po wie dzial no ści wy ni ka ją cej ze spe -
cy fi ki wy ko ny wa ne go za wo du. Za kła dam, że
tak jest. Ko deks zo stał upu blicz nio ny po to, by
tak że stra ża cy i pra cow ni cy mie li do nie go
wgląd. By móc się z nie go do wie dzieć, ja kie
wy ma ga nia sta wia ne są psy cho lo gom oraz ja -
ka jest ich od po wie dzial ność za wo do wa. Je ste -
śmy zo bo wią za ni np. do za cho wa nia ta jem ni cy
za wo do wej, za wsze o tym mó wi my. Mi mo to
wy ja wia nie swo ich se kre tów bu dzi oba wy. 
Po ka zu je my więc, że zgod nie z ko dek sem:

„Psy cho lo ga obo wią zu je prze strze ga nie ta jem -
ni cy za wo do wej. Ujaw nie nie wia do mo ści ob -
ję tych ta jem ni cą za wo do wą mo że na stą pić
je dy nie wte dy, gdy po waż nie za gro żo ne jest
bez pie czeń stwo klien ta lub in nych osób”. Za -
le ża ło nam na trans pa rent no ści na szej pra cy
i za sad, któ ry mi się kie ru je my.

Gdyby mógł pan wybraç, to który zapis
nowych zasad jest najwa˝niejszy?

Jest ich wie le, ale to, co naj waż niej sze
do osią gnię cia za ło żo nych w sys te mie ce lów,
nie zo sta ło w do ku men cie za pi sa ne. Sys tem po -
mo cy psy cho lo gicz nej w PSP wdra ża ją i re ali -
zu ją prze ło że ni, psy cho lo dzy ma ją im je dy nie
po móc. Nie ma sys te mu bez ka dry kie row ni -
czej i do wód czej. Nie oce nio na jest rów nież
wraż li wość na pro ble my ko le gów, naj bliż sze -
go oto cze nia, któ ra wzmac nia na jest psy cho -
edu ka cją. To wła śnie oso by z naj bliż sze go
oto cze nia naj wcze śniej roz po zna ją pro blem
i od cza su ich rek cji cza sa mi bar dzo du żo za le -
ży. Że by sys tem ist niał, po trzeb na jest współ -
pra ca, za ufa nie i zro zu mie nie isto ty po mo cy. 

roz ma wia ła Mo ni ka Kra jew ska
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Przed dru gą woj ną świa to wą Opel był naj więk szym pro du cen tem cię -
ża ró wek w Niem czech. Do 1930 r. pro du ko wa no je w Rüssel she im am
Ma in, bez okre ślo nej na zwy. Kon kurs na na zwę te go ty pu po jaz du roz pi -
sa no w paź dzier ni ku 1930 r. Zwy cię ży ło okre śle nie „Blitz” – bły ska wi ca.
W 1935 r. zbu do wa no no wą fa bry kę w Bran den bur gu. Pla no wa no, że do -
ce lo wo bę dzie pro du ko wa ła rocz nie oko ło 25 tys. cię ża ró wek Opel Blitz,
z prze zna cze niem dla nie miec kie go woj ska. Po jazd ten do 1949 r. po wsta -
wał tak że na li cen cji w za kła dzie Da im ler -Benz w Man n he im. Po tem jed -
nak pro duk cję prze nie sio no do ma cie rzy stej fa bry ki w Rüssel she im am
Ma in. Li nie mon ta żo we fa bry ki w Bran den bur gu zde mon to wa li zaś Ro -
sja nie i wy wieź li do ZSRR. 

Wer sje po ̋ar ni cze
Pod wo zia Opla słu ży ły pod za bu do wę po żar ni czą już w la -

tach 20. XX w. Z po cząt kiem lat 30. fir ma wpro wa dzi ła na ry nek lek kie

cię ża rów ki o ma sie 1,2 t z ka bi ną za mknię tą. Od 1940 r. roz po czę to pro -
duk cję trzy to nó wek, głów nie na po trze by We hr mach tu. Na po jaz dach tych
za bu do wę po żar ni czą wy ko ny wa ło tak że kil ka zna nych firm: Metz, Ma -
gi rus, Ba chert i May er -Ha gen. Po gar sza ją ca się sy tu acja go spo dar cza
pod ko niec 1943 r. zmu si ła Niem ców do oszczęd no ści. Na sa mo cho dach
po żar ni czych (tak że Oplach) mon to wa no za bu do wę z utwar dzo nej pły ty
pil śnio wej. Po żar ni cze Ople Blitz, wy pro du ko wa ne jesz cze przed woj ną
i w jej trak cie, użyt ko wa no z po wo dze niem tak że po jej za koń cze niu. 

Dłu go dy stan so wiec
W 1952 r. wpro wa dzo no do pro duk cji cię ża rów ki Opel Blitz o ma sie

wła snej 1,7 t. Mo del ten zdo mi no wał w la tach 50. i 60. XX w. ry nek sa -
mo cho dów po żar ni czych w Niem czech Za chod nich. Sto so wa no w nim za -
bu do wę po żar ni czą ty pu za mknię te go, po dzie lo ną na prze dział dla
kie row cy i kil ku oso bo wej za ło gi. Od tej po ry pod wo zia Opla za bu do wy -

HISTORIA
I TRADYCJE

Po ̋ ar ni cza Bły ska wi ca

DA RIUSZ FA LEC KI

Ople do lat 90. XX w. były w polskich strażach 
pożarnych rzadkością. Po przełomie 

politycznym w 1989 r. także pojawiały się sporadycznie.
W zbiorach Centralnego Muzeum Pożarnictwa znajduje

się pożarnicza półciężarówka Opel Blitz z 1963 r.

Opel Blitz z za bu do wà
Ma gi ru sa, zbio ry CMP,
fot. Da riusz Fa lec ki 

Au to pom pa fir my Klöckner -Hum boldt -Deutz
A.G. za mon to wa na w Oplu Blitz, 
fot. Da riusz Fa lec ki
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wa ły tak że ma łe fir my o lo kal nym cha rak te rze. Po jaz dy te po zo sta wa ły
w po dzia le bo jo wym na wet do 35 lat, cie sząc się uzna niem stra ża ków.
W Oplach Blitz sto so wa no sil ni ki ben zy no we o mo cy 62 KM, pod czas
gdy kon ku ren cyj ne fir my mon to wa ły sil ni ki Die sla. Kon cern Ge ne ral Mo -
tors w 1973 r. za de cy do wał o prze nie sie niu pro duk cji Opla Blitz do fa -
bry ki w Bed ford shi re (Wiel ka Bry ta nia), w któ rej pro du ko wa no go
pod na zwą Bed ford Blitz do 1987 r. 

Au to dra bi ny
Pod ko niec lat 50. XX w. fir ma Ma gi rus szu ka ła pod wo zia cię ża ro we -

go w prze dzia le od 1,5 do 2 t, na któ rym mo gła by se ryj nie mon to wać wer -
sje po żar ni cze. Wy bór padł na Opla Blitz. Wpro wa dzo no za bu do wę
za mknię tą w stan dar do wym ukła dzie – z prze dzia łem dla za ło gi, a w tyl -
nej czę ści z pu dłem na sprzęt. Na pod wo ziach o ma sie 1,7 t po ja wi ły się
też dra bi ny me cha nicz ne. Pro du ko wa ły je fir my: Ma gi rus, Carl Metz i Ba -
chert. Ich za sięg wy no sił do 20 m. 

Bły ska wi ca w CMP
Cen tral ne Mu zeum Po żar nic twa ma w swo ich zbio rach po żar ni cze go

Opla Blitz wy pro du ko wa ne go w 1963 r. Hi sto ria tej wer sji po jaz du się -
ga 1959 r., kie dy fir ma wpro wa dzi ła na ry nek no wy mo del o ma sie wła -
snej 1,9 t, bę dą cy na stęp cą wer sji 1,7 t. Pro duk cję se ryj ną roz po czę to
w 1960 r. Skró co no w nim ka bi nę i za mon to wa no nie dzie lo ną przed nią
szy bę, co za pew nia ło lep szą wi docz ność. Zwięk szo no tak że moc sze ścio -
cy lin dro we go sil ni ka do 70 KM. Dzię ki te mu po jazd osią gał mak sy mal -
ną pręd kość 95 km/h przy do pusz czal nej ma sie cał ko wi tej 4,5 t.
Cię ża rów ki Opel Blitz wbrew świa to wym tren dom by ły wciąż na pę dza -
ne przez sil ni ki ben zy no we. 

Za bu do wę po żar ni czą eks po na tu z CMP wy ko na ła fir ma Ma gi rus. Wy -
po sa że nie zmie nia ło się w za leż no ści od po trzeb i wła ści cie la po jaz du.
W prze dzia le bo jo wym umiesz czo no: sześć wę ży ssaw nych, dwa ko sze
ssaw ne, roz dzie lacz, pły wak z za trza śni kiem, pięć prą dow nic, 11 kom ple -
tów wę ży tłocz nych (W -75), sześć kom ple tów wę ży (W -52), tor bę me -
cha ni ka i wę żo wą, łom, mo stek prze jaz do wy, sio deł ko wę żo we, sto jak
hy dran to wy, klu cze do łącz ni ków, szpa del i lin kę 20 m. Re flek tor, sy re nę
i świa tła mi go we za mon to wa no na ze wnątrz. Na da chu prze wo żo na by ła
dra bi na wy suw na dwu przę sło wa, a z przo du za in sta lo wa no au to pom pę
fir my Klöckner -Hum boldt -Deutz A.G. o wy daj no ści 800 l/min. 

Chrzest bo jo wy
W hi sto rii Opla Blitz jest jesz cze je den cie ka wy wą tek. Wraz z prze -

mia na mi po li tycz ny mi po 1989 r. gmi na Le śni ca (woj. opol skie) na wią -
za ła współ pra cę z gmi ną Lützel bach w Niem czech. Do Pol ski za pro szo no
stra ża ków z Nie miec. Przy oka zji za wo dów stra żac kich uzgod nio no prze -
ka za nie po jaz du dla OSP Ra szo wa. Chrzest bo jo wy Bły ska wi cy w Pol sce
miał miej sce pod czas słyn ne go po ża ru la sów w Kuź ni Ra ci bor skiej
w 1992 r. Słu żył on w OSP Ra szo wa do 2003 r. W na stęp nym ro ku prze -
ka za no go do CMP. Zo stał wy eks po no wa ny w dzia le za gra nicz nych sa -
mo cho dów po żar ni czych. 

    Li te ra tu ra

[1] U. Pau litz, Al te Feu er weh ren, Band 1. Mer ce des -Benz, Ford, Opel, Stut t -

gart 1990.

[2] W. Rych ter, Dzie je sa mo cho du, War sza wa 1987. 

Da riusz Fa lec ki jest na czel ni kiem Wy dzia łu 
Na uko wo -OÊwia to we go w Cen tral nym Mu zeum Po ̋ ar nic twa 

I
stnieje wiele odmiennych sposobów
mierzenia czasu, wiele różnorodnych
kalendarzy. Niektóre są precyzyjniejsze

od innych, jednak żaden nie jest doskonały.
Człowiek, dzieląc czas tak, a nie inaczej,
od początku swojej historii próbuje ten bliski
mu, a zarazem pełen zagadek świat
porządkować. Doświadcza przy tym

porażającego często przekonania, że sam jest istotą zmienną i szybko
przemijającą. Tak samo zresztą, jak wszystko w znanej mu i otaczającej
go rzeczywistości. Żyjąc w niezwykle wąskiej szczelinie, zwanej
teraźniejszością, mierzymy się z bolesnym faktem kończenia się
przeznaczonego nam czasu. Wraz z kolejnymi latami życia wielu z nas
doświadcza niemal paraliżującego strachu, że z każdą sekundą kurczy
się to, co można nazwać przyszłością. Każdy z nas staje przed pytaniem,
nurtującym i niepokojącym: co mu pozostaje poza tą niewielką
szczeliną teraźniejszości? 

O naszą duszę zdają się tu w swoisty sposób rywalizować: doczesna
przeszłość i ziemska przyszłość. Zakochując się w doczesnej przeszłości,
zapominamy o aktualnej chwili, czasie wiary i nadziei. Niemniej jednak
niebezpieczna jest także sieć ziemskiej przyszłości, gdy na piedestale
stawia się to, co ma dopiero nastąpić. Trudno przy tym nie zauważyć,
że współczesny człowiek brutalnie pogwałcił czas i notorycznie ma go
za mało. Brakuje mu czasu na myślenie, sądzi bowiem, że w pierwszym
rzędzie musi coś wytwarzać. Nie ma czasu dla innych, nie ma nawet
czasu na to, by cieszyć się swoim życiem. Brakuje mu przede wszystkim
czasu na refleksję nad sensem swojego życia i nad swoją relacją
z Bogiem. Miałkość codziennej egzystencji spowodowana brakiem
czasu nieuchronnie rodzi jednak ryzyko pogardy dla życia i obniża jego
wartość. Tymczasem czas, także i ten nasz   ziemski, to najwspanialszy
dar Boga. Dar niezauważalny, ale kiedy go zaczyna brakować,
umieramy. Nie może być więc mowy o w pełni ludzkim i świętym życiu
bez świętości korzystania z czasu. 

Pamiętajmy na początku Nowego Roku o tym, że to właśnie czas
jest największym darem dla drugiego człowieka. Darować komuś czas,
mieć czas dla kogoś drugiego – w domu, pracy, w trakcie służby – to
darować mu siebie samego. Od Boga otrzymaliśmy czas i Jemu
będziemy musieli oddać go z powrotem. To Bóg obficie i z nawiązką
obdarza nas czasem. Jeżeli my damy czas Bogu, to On obdarzy nas
czasem dla siebie i dla innych. Nasza nieśmiertelność całkowicie
zawarta jest w czasie. To właśnie w zmieniającym się czasie wykuwamy
swoją nieśmiertelność. Bóg do historii wielkich zdarzeń dorzucił
bowiem biografię każdego z nas.

Historia dzieli się na stulecia i tysiąclecia przed Chrystusem
i po Chrystusie, gdyż wydarzenie betlejemskie, które dopiero co
świętowaliśmy, jest podstawową miarą ludzkiego czasu. To ono stanowi
centrum dziejów. Niech będzie także centrum naszych dziejów, które
pisać będziemy w różnych wymiarach naszego życia w kolejnym roku. 
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Na Nowy Rok



 No we po dej ście do ra tow nic twa tech nicz ne go w zda rze niach
dro go wych (A new ap pro ach to ro ad ac ci dent re scue), A. Mo ra les,
D. González -Agu ile ra, A.I. Ló pez, M.A. Gu tiérrez, „Traf fic In ju ry 
Pre ven tion” 17/2016, s. 278-283.

Każ de go ro ku w wy pad kach ko mu ni ka cyj nych na pol skich dro gach
tra ci ży cie kil ka ty się cy osób, a kil ka dzie siąt ty się cy zo sta je ran nych. Kwe -
stia do jaz du do miej sca zda rze nia i jak naj szyb sze go udzie le nia po mo cy
po szko do wa nym jest klu czo wa dla ich prze ży wal no ści. Sza cu je się, że
skró ce nie o 10 min cza su od wy pad ku do udzie le nia kwa li fi ko wa nej
pierw szej po mo cy re du ku je ry zy ko śmier ci o 30%. Sa mo cho dy ma ją co -
raz bar dziej skom pli ko wa ną bu do wę – co raz wię cej po du szek po wietrz -
nych, hy bry do we na pę dy, spe cjal ne wzmoc nie nia bocz ne itp. Nie miec kie
sto wa rzy sze nie ADAC w 2009 r. opra co wa ło kon cep cję spe cjal nych kart
in for ma cyj nych prze zna czo nych dla służb ra tow ni czych, któ re ma ją sta -
no wić wspar cie dla stra ża ków wydostających po szko do wa nych z uszko -
dzo ne go po jaz du. Kar ty te każ dy kie row ca po wi nien wy dru ko wać
i prze cho wy wać w osło nie prze ciw sło necz nej, ozna cza jąc szy bę spe cjal -
nym ele men tem, in for mu ją cym stra ża ka, że ta kie in for ma cje moż na zna -
leźć w sa mo cho dzie. Au to rzy ar ty ku łu do strze ga ją jed nak wie le
pro ble mów z tym zwią za nych. Po pierw sze trud no na kło nić spo łe czeń -
stwo do ta kie go za cho wa nia. Po dru gie – na wet je że li in for ma cje te go ty -
pu prze cho wy wa ne są w sa mo cho dzie, nie ma pew no ści, czy w trak cie
wy pad ku na sku tek od dzia łu ją cych na po jazd sił ze wnętrz nych do ku men -
ty nie zgu bią się. Au to rzy pro po nu ją więc al ter na tyw ne roz wią za nie, 
któ re mo gło by przy jąć się po wszech nie, uła twia jąc do stęp do po szko do -
wa ne go, a za tem skra ca jąc czas do udzie le nia po mo cy me dycz nej. Pro po -
zy cja wy da je się roz sąd na, wo bec po wszech no ści urzą dzeń mo bil nych
oraz co raz szer sze go i ta nie go do stę pu do szyb kie go in ter ne tu. 

 Ka ta stro fal ny wy buch py łu sto pu alu mi nium w Chi nach 
(A ca ta stro phic alu mi nium -al loy dust explo sion in Chi na), G.Li, H.X.
Yang, C.M. Yuan, R.K. Ec khoff, „Jo ur nal of Loss Pre ven tion in the Pro -
cess In du stries” 39 (2016), s. 121-130. 

W sierp niu 2014 r. świa to wą opi nię pu blicz ną obie gła in for ma cja o wy -
bu chu w fa bry ce w Chi nach, w trak cie któ re go zgi nę ło 75 osób, a ko lej -
ne 185 zo sta ło ran nych. Osta tecz nie śmier tel nych ofiar wy bu chu by ło 146.
Stra ty ma te rial ne wy ce nio no na set ki mi lio nów ju anów. Za rzą dzo no prze -
pro wa dze nie szcze gó ło we go śledz twa. Ka ta stro fa ta pod wzglę dem skut -
ków po rów ny wal na jest je dy nie do wy bu chów py łu wę glo we go,
do któ rych do cho dzi ło w prze szło ści w ko pal niach na świe cie. Stąd jed -
nym ze współ au to rów pre zen to wa ne go ar ty ku łu zo stał Rolf Ec khoff, świa -
to wej kla sy spe cja li sta z za kre su wy bu cho wo ści. W trak cie do cho dze nia
usta lo no, że wy buch po wstał w in sta la cji od py la nia (pra cow ni cy za kła du
szli fo wa li ręcz nie pia sty prze zna czo ne do mon ta żu w sa mo cho dach oso -
bo wych), a do kład niej – w fil trze znaj du ją cym się po za ob rę bem za kła du.
Wy buch prze niósł się na stęp nie po przez in sta la cję od py la ją cą tak że
na wyż szą kon dy gna cję. Jed no cze śnie pło mień wcią gnię ty zo stał w bliź -
nia cze in sta la cje od py la ją ce, co po skut ko wa ło ko lej ny mi wy bu cha mi
w sied miu od py la czach za mon to wa nych na te re nie za kła du. Co by ło przy -
czy ną te go brze mien ne go w skut kach zda rze nia? Od po wiedź 
moż na za wrzeć w jed nym zda niu: ogrom na igno ran cja w za kre sie za pew -
nie nia w za kła dzie wła ści wej ochro ny przed wy bu chem. Za nie dba no usu -
wa nie za le ga ją cych warstw wy bu cho we go py łu alu mi nium, za bra kło
sys te mów izo lo wa nia wy bu chu itd. Zja wi sko sa mo za pa le nia py łu w becz -
ce umiesz czo nej na koń cu in sta la cji od py la ją cej by ło naj praw do po dob -

niej przy czy ną tra ge dii. Becz ka ta opróż nia na by ła w re gu lar nych od stę -
pach cza su, jed nak oka za ło się, że po ja wił się w niej tle nek że la za, co do -
pro wa dzi ło do sil nie eg zo ter micz nej re ak cji ter mi to wej. Ar ty kuł to
obo wiąz ko wa lek tu ra dla osób od po wie dzial nych za za pew nie nie bez pie -
czeń stwa w za kła dach prze my sło wych. 

 Roz po wszech nia nie de cy zji o ewa ku acji na ma pie rze czy wi stej
(Con ta gion of eva cu ation de ci sion ma king on re al map), S. Iwa na ga,
A. Na ma ta me, „Mo bi le Ne tworks and Ap pli ca tions” 21 (2016),
s. 206-2014.

W ar ty ku le przed sta wio no wy ni ki ba dań do ty czą cych pro ble ma ty ki
po dej mo wa nia de cy zji o ewa ku acji w ob li czu za gro że nia o cha rak te rze
ka ta stro fy na tu ral nej. Ba zo wa no przy tym na istot nych roz bież no ściach
mię dzy teo rią a prak ty ką ma so wej ewa ku acji lud no ści. O ile bo wiem
znacz na część sy mu la cji kom pu te ro wych za kła da cał ko wi te opróż nia nie
stre fy za gro że nia w ob li czu za gro żeń ma so wych, o ty le ob ser wa cje po -
czy nio ne pod czas wiel kie go trzę sie nia zie mi w Ja po nii z 2011 r. do wo -
dzą, że jest to zbyt da le ko idą ce za ło że nie, któ re nie ma po kry cia
w rze czy wi sto ści. 

Ba da nia prze pro wa dzo no w opar ciu o uwa run ko wa nia ewa ku acyj ne
mia sta Ku re w Ja po nii. Dla uprosz cze nia ob li czeń przy ję to, że trzę sie nie
zie mi o si le po nad 6 st. w ska li Rich te ra na stą pi ło w nie dzie lę, kie dy więk -
szość miesz kań ców prze by wa ła w do mach. Skut ko wa ło po wsta niem fa li
tsu na mi o wy so ko ści 4 m, któ ra do tar ła do wy brze ża 161 min po pierw -
szych wstrzą sach. W kon se kwen cji wy zna czo no stre fę za le wo wą obej mu -
ją cą te re ny po ło żo ne do wy so ko ści 10 m po wy żej po zio mu mo rza.
Po sił ku jąc się re je stra mi da nych sta ty stycz nych, osza co wa no, że za gro -
żo nych jest 20 177 osób, co sta no wi ło w przy bli że niu 10 tys. go spo darstw
do mo wych.

Au to rzy po dzie li li ba da nia na dwa za sad ni cze eta py. Pierw szy z nich
po le gał na bu do wie sie ci spo łecz nej za gro żo ne go mia sta. Przy ję to, że go -
spo dar stwo do mo we mo że pod jąć de cy zję o ewa ku acji w przy pad ku zlo -
ka li zo wa nia w okre ślo nym licz bo wo pro mie niu od in ne go go spo dar stwa,
któ re ta ką de cy zję pod ję ło. Do ce lów ba daw czych prze ana li zo wa no sy tu -
acje wła ści we pro mie niom 115 m, 173 m oraz 230 m. W dru gim eta pie
do skon stru owa nej sie ci spo łecz nej za im ple men to wa no pro go wy mo del
ob li cze nio wy. Umoż li wiał on zba da nie dys try bu cji de cy zji o ewa ku acji
w okre ślo nych sko kach cza so wych dla trzech war to ści praw do po do bień -
stwa po wzię cia de cy zji o ewa ku acji: 0,0, 0,05 oraz 0,1. Do ko na no w su -
mie 100 sko ków cza so wych dla każ de go pro mie nia od dzia ły wa nia
spo łecz ne go, mo de lu jąc swo istą za ra żal ność po dej mo wa niem de cy zji
o ewa ku acji na ma pie rze czy wi stej. W ar ty ku le moż na zna leźć wy kre sy
uka zu ją ce roz kła dy ana li zo wa nych za cho wań zbio ro wych, a tak że wnio -
ski, któ re z po wo dze niem mo gą zo stać wy ko rzy sta ne w pro ce sach pla no -
wa nia ewa ku acji lud no ści w ob li czu za gro żeń ma so wych. 

Au to rzy: 
bryg. dr in˝. Wal de mar Ja skó łow ski, 

kpt. dr in˝. Pa weł Gro mek 
i kpt. Szy mon Ptak 

sà pra cow ni ka mi Szko ły Głów nej 
Słu˝ by Po ̋ ar ni czej 

STYCZEŃ 2017/54

PRZEGLĄD PRASY
ZAGRANICZNEJ



czuj ność w sie ci
Za po śred nic twem in ter ne tu za ła twia my wie le

waż nych spraw za wo do wych. Po win ni śmy więc
szcze gól nie za dbać o to, by nie po wo ła ne oso by nie
mia ły do stę pu do istot nych in for ma cji bądź nie spa -
ra li żo wa ły pra cy na szych sys te mów in for ma tycz -
nych. I choć sto so wa ne za bez pie cze nia są co raz
no wo cze śniej sze, trud no jest prze ciw dzia łać cy be r-
za gro że niom. Książ ka „In cy den ty bez pie czeń stwa.

Me to dy re ago wa nia w in for ma ty ce śled czej” to praw dzi we kom pen dium
wie dzy na te mat bez pie czeń stwa sys te mów in for ma tycz nych, a zwłasz cza
pro ce dur re ago wa nia na róż ne go ro dza ju in cy den ty sta no wią ce dla nich za -
gro że nie. Oso by, któ re zaj mu ją się bez pie czeń stwem urzą dzeń in for ma tycz -
nych, po win ny sta le po głę biać swo ją wie dzę, na bie żą co po dą żać
za tech no lo gicz ny mi zmia na mi, do sko na lić pro ce du ry, a zwłasz cza kon se -
kwent nie wy cią gać wnio ski z wy kry tych in cy den tów. War to, by z tre ścią 
pu bli ka cji za po zna ły się oso by peł nią ce sta no wi ska kie row ni cze w or ga ni -
za cjach, in stytu cjach czy fir mach, a tak że ko or dy na to rzy i spe cja li ści zaj mu -
ją cy się bez pie czeń stwem sys te mów in for ma tycz nych. Znaj dzie my w niej
in for ma cje m.in. na te mat za sa dy bu do wy in fra struk tu ry umoż li wia ją cej me -
to dycz ne re ago wa nie na in cy den ty bez pie czeń stwa, me to dy wy kry wa nia
śla dów wła mań i iden ty fi ka cji wskaź ni ków za gro żeń czy za sad two rze nia
i wdra ża nia kom plek so wych pla nów na praw czych. Za war te w niej
wskazówki są opar te na licz nych do świad cze niach zwią za nych z prze ciw -
dzia ła niem za gro że niom w sie ci. 

red.

Ja son Lut t gens, Mat thew Pe pe, Ke vin Man dia, In cy den ty bez pie czeń stwa. Me to dy re ago wa -
nia w in for ma ty ce śled czej, He lion, War sza wa 2016. 
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STRAŻ NA ZNACZKACH

Od szedł z na szych sze re gów
Z przy kro ścią za wia da mia my, że w wie ku 62 lat zmarł mł. bryg. w st. sp. Sta ni sław Kraw czyk – by ły ko men -

dant po wia to wy PSP w Ja ro ci nie. 
Sta ni sław Kraw czyk służ bę w ochro nie ppoż. roz po czął w 1973 r. Ab sol went Szko ły Cho rą żych Po żar nic -

twa. Ukoń czył też za ocz ne stu dia in ży nier skie w Szko le Głów nej Służ by Po żar ni czej w War sza wie, uzy sku jąc
sto pień ofi cer ski. W 1989 r. ob jął sta no wi sko za stęp cy ko men dan ta re jo no we go stra ży po żar nych w Ja ro ci -
nie, a w 1991 r. – ko men dan ta. Funk cję tę peł nił do 2007 r. Służ bę Sta ni sła wa Kraw czy ka w za wo do wej stra ży
po żar nej po prze dza ło człon ko stwo w OSP w Ja ro ci nie. Ak tyw nie uczest ni czył w dzia ła niach spo łecz nych,
wzmac nia jąc wspól nie z in ny mi stra ża ka mi po ten cjał tej jed nost ki. Dru ho wie ob da rzy li go za ufa niem, po wie -
rza jąc mu funk cję wi ce pre ze sa Od dzia łu Po wia to we go ZOSP RP w Ja ro ci nie. 

W swo jej ofiar nej i peł nej oso bi ste go za an ga żo wa nia służ bie za wsze miał na uwa dze roz wój zie mi ja ro -
ciń skiej, po pra wę sta nu ochro ny prze ciw po ża ro wej, roz wój ochot ni czych stra ży po żar nych oraz do bro wszyst -

kich miesz kań ców. Dał się po znać ja ko do bry czło wiek, za wsze po god ny, życz li wy, pe łen za pa łu i pa sji w wy ko ny wa niu trud nych
i od po wie dzial nych za dań. 

Za wy bit ne za słu gi i osią gnię cia w pra cy spo łecz nej i za wo do wej wie lo krot nie na gra dza ny od zna cze nia mi pań stwo wy mi i ho no ro wy mi,
m.in. Zło tym Krzy żem Za słu gi, zło tym me da lem „Za Za słu gi dla Po żar nic twa” , srebr nym me da lem „Za Za słu gi dla Obron no ści Kra ju”, srebr ną
od zna ką „Za słu żo ny dla Ochro ny Prze ciw po ża ro wej”, Zło tym Zna kiem Związ ku OSP RP oraz od zna ką ho no ro wą „Za Za słu gi dla Woj. Wiel ko -
pol skie go”.

Cześć Je go pa mię ci!

Żywioły 
zawsze groźne

Z okazji 3. Światowej Konferencji ONZ ws. Zapobiegania
Katastrofom i Ograniczania Ich Skutków , odbywającej się
w japońskim mieście Sendai, wydano 14 marca 2015 r.
w Brazylii dwa bliźniacze znaczki pocztowe przedstawiające
katastrofy żywiołowe. Na jednym z nich można dostrzec
helikopter gaśniczy w akcji nad płonącym obszarem
leśnym.

Maciej Sawoni
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