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NA POCZĄTEK

H
istoria 25 lat PSP obfituje w istotne zdarzenia i zmiany. Nasza

formacja przeszła ogromnà metamorfoz´ – zmieniała si´

wizualnie (mundury, sprz´t), kompetencyjnie (przybyło jej zadaƒ,

zwi´kszyły si´ wymagania zawodowe) i mentalnie (w jej szeregach 

sà dziÊ stra˝acy, którzy urodzili si´ po 1989 r.).

Niełatwy wi´c był wybór zagadnieƒ do tego wydania PP,

poÊwi´conego jubileuszowi çwierçwiecza. PostanowiliÊmy pokazaç

ewolucj´ głównych pionów słu˝by – ratownictwa, prewencji,

szkolnictwa, logistyki. I choç to w du˝ej mierze zapis faktograficzny,

doskonale pokazuje skal´ problemów, z jakimi przyszło si´ zmierzyç

twórcom PSP i ich nast´pcom: od sporu o koncepcj´ formacji

po niedostatki kadrowe, sprz´towe, lokalowe. To te˝ opowieÊç

o ambicjach i ograniczeniach. W du˝ej mierze na dynamik´ rozwoju

formacji wpłyn´ły du˝e akcje ratownicze, które pokazały jej silne strony,

obna˝yły słabe punkty i dały asumpt do kolejnych zmian.

Przypominamy te najwa˝niejsze, o których informowaliÊmy w PP,

bo – podkreÊlamy z dumà – jako czasopismo bran˝owe histori´ PSP

współtworzyliÊmy. 

Nasza kronika przeobra˝eƒ w głównych pionach PSP to opis siłà

rzeczy skrótowy, ograniczony pojemnoÊcià łamów (choç i tak

zwi´kszonych o 24 strony). Nie piszemy sensu stricto o poczàtkach

tworzenia formacji, bo wiele na ten temat zostało ju˝ powiedziane.

Tych, którzy po lekturze tego numeru byç mo˝e poczujà niedosyt,

zach´camy do si´gni´cia po publikacje ksià˝kowe, wydane z okazji

jubileuszy 10-lecia i 20-lecia formacji. 

Warto podkreÊliç, ˝e poprzez histori´ ukazuje si´ te˝ współczesne

oblicze PSP – sprawnej i nowoczesnej słu˝by, takiej, na którà mo˝na

liczyç. Wiemy to choçby z rankingów zaufania społecznego czy faktu,

˝e słu˝ba w PSP niezmiennie od lat jest atrakcyjnà formà zatrudnienia.

A wcale tak nie musiało byç. Tu nale˝à si´ słowa uznania jej twórcom,

którym nie zabrakło determinacji w dà˝eniu do tworzenia słu˝by

paƒstwowej, nie samorzàdowej. Pami´tajmy, ˝e był to czas wyjàtkowo

trudny – okres transformacji ustrojowej i kryzysu ekonomicznego. 

Jako miesi´cznik Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej ˝yczymy jej co najmniej

kolejnego udanego çwierçwiecza, trafnych decyzji, silnych kadr

i udanych akcji.

Zapraszamy do lektury!
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Funk cjo na riu sze i Pra cow ni cy 

Paƒ stwo wej Stra ̋ y Po ̋ ar nej

Człon ko wie Ochot ni czych Stra ̋ y Po ̋ ar nych

Dzia ła cze Zwiàz ku Ochot ni czych Stra ̋ y Po ̋ ar nych RP

We te ra ni i Se nio rzy Słu˝ by Po ̋ ar ni czej

Słu cha cze Szkół Po ̋ ar ni czych

Stra ̋ a cy i Pra cow ni cy

Jed no stek Ochro ny Prze ciw po ̋ a ro wej

Z oka zji Dnia Stra ̋ a ka w imie niu kie row nic twa Paƒ stwo wej Stra ̋ y Po ̋ ar nej skła dam po dzi´ ko wa nia i sło -

wa naj wy˝ sze go uzna nia wszyst kim, któ rzy spo łecz nie i za wo do wo peł nià stra ̋ ac kà po słu g´ nie sie nia po mo -

cy, ra to wa nia ˝y cia, zdro wia i mie nia. Âwi´ to na sze go pa tro na – Êw. Flo ria na to dzieƒ, w któ rym mo ̋ e my

z du mà i sa tys fak cjà ce le bro waç przy na le˝ noÊç do po ̋ ar ni czej for ma cji. Te go rocz ny Dzieƒ Stra ̋ a ka ma szcze -

gól ny cha rak ter, ob cho dzi my bo wiem ju bi le usz 25-le cia po wo ła nia Paƒ stwo wej Stra ̋ y Po ̋ ar nej. Per spek ty -

wa çwierç wie cza to oka zja do pod su mo waƒ i re flek sji, a tak ̋ e spo sob noÊç, by pod kre Êliç do ro bek na szych

po przed ni ków w słu˝ bie. To so lid ny fun da ment do uspraw nie nia i do sko na le nia sys te mu bez pie czeƒ stwa,

za któ re od po wia da my.

Z ca łe go ser ca dzi´ ku j´ Wam za wszyst ko, co ro bi cie dla bez pie czeƒ stwa paƒ stwa i je go oby wa te li, cza sem

znacz nie wy kra cza jàc po za swo je obo wiàz ki, bo ochro na ˝y cia, zdro wia i mie nia to na sze naj wa˝ niej sze za -

da nie. Dzi´ ku j´ za wiel kie za an ga ̋ o wa nie, po Êwi´ ce nie, m´ stwo i od wa g´ na szym part ne rom – dru hom

z ochot ni czych stra ̋ y po ̋ ar nych. 

By cie stra ̋ a kiem to nie tyl ko kwe stia za wo du, lecz tak ̋ e, a mo ̋ e przede wszyst kim po wo ła nia do nie sie nia

po mo cy in nym. Ta bez in te re sow na słu˝ ba dru gie mu czło wie ko wi wy ma ga cià głej pra cy nad so bà, do sko na -

le nia wła snych umie j´t no Êci. By wa wiel kim wy zwa niem, ale jest te˝ êró dłem sa tys fak cji. 

˚y cz´ wszyst kim lu dziom stra ̋ ac kich sze re gów du ̋ o zdro wia, po myÊl no Êci, wy trwa ło Êci oraz za do wo le -

nia z wy peł nia nych obo wiàz ków słu˝ bo wych. Niech co dzien na słu˝ ba przy nie sie wie le du my i b´ dzie in spi ra -

cjà do dal szych dzia łaƒ w słu˝ bie lu dziom.

gen. bry ga dier Le szek SUSKI



tym ro ku pa tro nal ne świę to stra ża ków łą czy się z ju bi -
le uszem 25-le cia po wo ła nia Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej. Jest ona fi la rem utwo rzo ne go trzy la ta póź niej

kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go. W cią gu mi nio ne go
ćwierć wie cza w sys te mie tym na stą pi ły ogrom ne zmia ny, wy ni ka ją ce
z roz wo ju cy wi li za cji i tech ni ki oraz nie spo ty ka nych wcze śniej za gro -
żeń, któ re sta wia ją przed służ ba mi ra tow ni czy mi no we wy zwa nia. Wi -
dać to cho ciaż by, gdy po rów nu je się współ cze sne sa mo cho dy
stra żac kie czy wy po sa że nie oso bi ste i ochron ne stra ża ków z tym uży -
wa nym w cza sie, gdy usta wa o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej wcho dzi -
ła w ży cie. Wią że się to z ko niecz no ścią po no sze nia co raz więk szych
na kła dów fi nan so wych. Obec nie no wo cze sny, w peł ni wy po sa żo ny
sa mo chód ra tow ni czo -ga śni czy sta no wi wy da tek oko ło 1 mln zł,
w przy pad ku spe cja li stycz nych cięż kich sa mo cho dów ra tow nic twa
tech nicz ne go jest to koszt do cho dzą cy do 5 mln zł, a w przy pad ku
cięż kich sa mo cho dów ra tow nic twa che micz ne go mo że on się gać na -
wet 10 mln zł. 

W cią gu 25 lat zmie ni ła się rów nież struk tu ra zda rzeń, na któ re re -
agu ją stra ża cy. Na zwa „Straż Po żar na” jest już dzi siaj se man tycz nie
za wą ska, po nie waż oko ło 70% jej ak tyw no ści do ty czy in nych za gro -
żeń, niż ga sze nie po ża rów. Świad czy to o uni wer sal no ści i zna cze niu
spo łecz nej mi sji stra ża ków. Licz ba in ter wen cji z udzia łem Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej w cią gu ćwierć wie cza wzro sła po nad trzy krot nie,
a sto su nek licz by po ża rów do in nych miej sco wych za gro żeń zo stał od -
wró co ny – po ża ry sta no wi ły po cząt ko wo pra wie 2/3 wszyst kich zda -
rzeń, do któ rych uda wa li się stra ża cy. Ak tu al ne za kres za dań
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej ja ko służ by ra tow ni czo -ga śni czej jest bar -
dzo sze ro ki i obej muje, oprócz ga sze nia po ża rów, m.in. li kwi da cję 
za gro żeń bio lo gicz no -che micz nych, usu wa nie skut ków klęsk ży wio -
ło wych, ra tow nic two tech nicz ne w za kre sie zda rzeń ko mu ni ka cyj nych
czy dzia ła nia ra tow ni cze pod czas ka ta strof bu dow la nych i cy wi li za -
cyj nych. 

Wy ma ga to cią głe go uno wo cze śnia nia i pod no sze nia po ten cja łu ra -
tow ni cze go Stra ży Po żar nej, za wo do wej i ochot ni czej, aby po pra wiać
bez pie czeń stwo oby wa te li i sa mych stra ża ków. Pięk na i szla chet na de -
wi za „Bo gu na chwa łę, lu dziom na po ży tek” ozna cza służ bę Bo gu i lu -
dziom z go to wo ścią do po nie sie nia ofia ry z sie bie. Aby ta ofia ra nie
by ła jed nak ko niecz na, zwięk sza my wspar cie dla stra ża ków za wo do -
wych i dru hów ochot ni ków. Słu ży te mu przy go to wa na przez MSWiA,
przy ję ta przez rząd i uchwa lo na przez Sejm usta wa mo der ni za cyj na.
Wpro wa dza my rów nież no we za sa dy prze ka zy wa nia do ta cji jed nost -

kom Ochot ni czych Stra ży Po żar nych, sprzy ja ją ce spój no ści ca łe go
sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go.

Sza now ni Stra ża cy i Dru ho wie,

je ste ście sta le go to wi śpie szyć na ra tu nek, gdy za gro żo ne jest ludz -
kie ży cie i zdro wie, mie nie czy śro do wi sko. Z po świę ce niem, czę sto
na ra ża jąc sa mych sie bie na nie bez pie czeń stwo, nie sie cie po moc in -
nym. Wi dząc Wasz pro fe sjo na lizm i ofiar ność, ma my prze ko na nie, że
każ de za da nie wy peł ni cie w spo sób fa cho wy, z wiel kim za an ga żo wa -
niem i od po wie dzial no ścią. Przy kła dem jest nie daw na ka ta stro fa bu -
dow la na w Świe bo dzi cach, pod czas któ rej ra tow ni cy z na ra że niem
wła sne go ży cia nie śli po moc po trze bu ją cym. Po ka za li, co w prak ty ce
ozna cza być praw dzi wym stra ża kiem. O tym, jak Wa sza służ ba jest
nie bez piecz na świad czy zda rze nie z ostat nich dni w Bia łym sto ku, gdy
śmierć pod czas ak cji po nio sło dwóch mło dych stra ża ków. Ze smut -
kiem trze ba od no to wać, że bi lans stra żac kich ofiar mi nio ne go 25-le -
cia to łącz nie 19 po le głych i 15 cięż ko ran nych osób w cza sie dzia łań
ra tow ni czo -ga śni czych. 

Wy ra żam wiel kie uzna nie dla pro fe sjo na li zmu, za an ga żo wa nia
i po świę ce nia wszyst kich pol skich stra ża ków, za urze czy wist nia nie
w co dzien nej służ bie za sad kul ty wo wa ne go od lat stra żac kie go eto su.
Spra wia to, że Straż Po żar na od lat cie szy się nie zmien nie naj więk -
szym za ufa niem spo łecz nym. 

Z oka zji wspa nia łe go ju bi le uszu, ja kim jest 25-le cie Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej pra gnę z głę bi ser ca wraz z ca łym pol skim spo łe czeń -
stwem po dzię ko wać Wam za co dzien ny trud, ofiar ność, od wa gę i opie -
kę nad po trze bu ją cy mi, dzię ki cze mu nikt w na szym kra ju wo bec
róż no rod nych zda rzeń i za gro żeń nie jest po zo sta wio ny sam so bie.
Nasz rząd do kła da wszel kich sta rań, aby wspie rać Wa sze dzia ła nia
w ce lu za pew nie nia bez pie czeń stwa pań stwu i oby wa te lom.

Niech Pa tron wszyst kich stra ża ków – świę ty Flo rian ma Was za -
wsze w swo jej opie ce. 

Wi ce mi ni ster Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji,
Po seł na Sejm RP
Ja ro sław Zie liń ski
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ań stwo wa Straż Po żar na koń czy w tym ro ku 25 lat. Nie zmien -
nie zaj mu je pierw sze miej sce w ran kin gach za ufa nia spo łecz -
ne go. To uzna nie dla na szej pra cy nie wzię ło się zni kąd. 

Jest efek tem wy sił ku wie lu po ko leń stra ża ków – hi sto ria PSP ma bo -
wiem pod ło że kształ to wa ne znacz nie dłu żej niż przez ostat nie ćwierć
wie ku. 

Za wo do we stra że po żar ne w róż nych re jo nach na sze go kra ju za -
czę ły po wsta wać w XIX w., ja ko lo kal na od po wiedź na za gro że nie
po ża rem. Ale two rze nie za wo do we go sys te mu ochro ny prze ciw po ża -
ro wej, któ re go kon ty nu ator ką jest dzi siej sza PSP, roz po czę ło się znacz -
nie póź niej. Mia ło swój sym bo licz ny po czą tek 100 lat te mu.
W cza sie I woj ny świa to wej w War sza wie od był się pierw szy zjazd
stra ża ków za bo ru ro syj skie go. To wy jąt ko we przed się wzię cie zor ga -
ni zo wa li przy wód cy Związ ku Flo riań skie go: Bo le sław Cho micz 
i Jó zef Tu lisz kow ski. Za sad ni czym ce lem ich dzia ła nia by ło nie sa mo
ist nie nie stra ży po żar nych, ale stwo rze nie no wo cze snej ochro ny prze -
ciw po ża ro wej na zie miach pol skich. Po strze ga li ją ja ko sys tem zło -
żo ny z trzech ele men tów: ubez pie cze nia od ognia, bu dow nic twa
ognio trwa łe go i sie ci stra ży po żar nych.

Dzię ki ich za an ga żo wa niu zrę by tak poj mo wa ne go sys te mu ochro -
ny prze ciw po ża ro wej po wsta ły w wol nej już Pol sce, pod prze wod nic -
twem Głów ne go Związ ku Stra ży Po żar nych RP. Nie za dzia ła ły jed nak
na le ży cie, bo z po wo du bra ku fun du szy nie uda ło się w peł ni uza wo -
do wić po szcze gól nych je go dzia łów: tech ni ki po żar ni czej, szkol nic -
twa, do wo dze nia ak cja mi ra tow ni czo -ga śni czy mi i za po bie-
ga nia po ża rom. W pierw szej usta wie o ochro nie prze ciw po ża ro wej
z 1934 r. nie prze wi dzia no ist nie nia sys te mu ochro ny prze ciw po ża ro -
wej. W kon se kwen cji po wszech nie obo wią zu ją ce prze pi sy prze ciw -
po ża ro we, po dob nie jak i za wo do we szkol nic two, wpro wa dza no
z du żym opóź nie niem w sto sun ku do in ten cji po my sło daw ców. 

Po II woj nie świa to wej, któ ra si łą rze czy prze rwa ła ten mo zol nie
po stę pu ją cy pro ces uza wo do wie nia stra ży po żar nej, za czę to two rzyć
struk tu ry za wo do wej stra ży po żar nej. W 1950 r. po wsta ła ko men da
głów na, ko men dy wo je wódz kie i ko men dy po wia to we. Co istot ne, by -
ły to struk tu ry pro fe sjo nal nej ochro ny prze ciw po ża ro wej, ma ją ce dwa
głów ne za da nia w za kre sie wal ki z po ża ra mi: ich czyn ne zwal cza nie
oraz – po raz pierw szy w hi sto rii – nad zór nad za po bie ga niem im.
Stwo rzo no i wdro żo no rów nież sys tem po wszech nych prze pi sów prze -
ciw po ża ro wych. 

W 1956 r. od no wi ły się też – w ru chu ochot ni czym – tra dy cje
przed wo jen ne go Związ ku Stra ży Po żar nych RP. Na le ży jed nak pod -

kre ślić, że ich rów no praw ny mi spad ko bier ca mi są stra ża cy za wo do -
wi, a za tem i PSP, po nie waż przed wo jen ny Zwią zek zrze szał rów nież
stra ża ków za wo do wych. Ochot ni cze stra że po żar ne w aspek cie dzia -
łań ra tow ni czo -ga śni czych i szko leń przy po rząd ko wa no ko men dom
stra ży po żar nych. Za ist nia ły za tem dwie struk tu ry or ga ni za cji stra żac -
kich: ochot ni cza oraz za wo do wa i jak się oka za ło, świet nie się uzu -
peł nia ły – stra ża cy za wo do wi na le że li do lo kal nych OSP i po przez
wła sne wy szko le nie pod no si li po ziom ich dzia ła nia, co i dziś ma 
miej sce. 

Na le ży też pod kre ślić, że nie ba ga tel ną ro lę w bez pie czeń stwie kra -
ju od gry wa po wo ła ny w 1995 r. kra jo wy sys tem ra tow ni czo -ga śni czy,
któ re go fi la rem jest na sza for ma cja. Wie le suk ce sów za wo do wej
ochro ny prze ciw po ża ro wej by ło by nie moż li we bez za an ga żo wa nia
uczest ni ków KSRG, a w szcze gól no ści OSP – od nich wy ma ga się na -
praw dę wie le i na praw dę wie le one da ją. Ju bi le usz 25-le cia PSP 
to tak że ich świę to.

Mi nio ne ćwierć wie cze to czas cią głe go roz wo ju Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej, któ ra prze sta ła być tyl ko stra żą „po żar ną”, a sta ła się for -
ma cją ra tow ni czą o bar dzo sze ro kim spek trum dzia łań. Bez wąt pie nia
od gry wa my naj waż niej szą ro lę w za pew nia niu bez pie czeń stwa oby -
wa te lom. Po win ni śmy więc dys po no wać naj lep szym wy po sa że niem
i god ny mi wa run ka mi do peł nie nia służ by. Te mu ce lo wi bę dzie słu żył
m.in. pro gram mo der ni za cji służb mun du ro wych na la ta 2017-2020.
Dzię ki nie mu zo sta nie za ku pio ny no wo cze sny sprzęt i umun du ro wa -
nie spe cjal ne dla stra ża ków. Stra ża cy i pra cow ni cy cy wil ni otrzy ma ją
pod wyż ki, na któ re cze ka li wie le lat. Zmo der ni zo wa na zo sta nie sieć
te le in for ma tycz na, straż ni ce i ba za szko le nio wa, by stra ża cy mo gli do -
sko na lić swo je umie jęt no ści. 

Bę dzie my kon ty nu owa li dzie ło na szych po przed ni ków i do ło ży my
wszel kich sta rań, by nie za wieść za ufa nia Po la ków. Z oka zji na sze go
świę ta dzię ku ję wszyst kim stra ża kom za wo do wym, dru hom ochot ni -
kom i pra cow ni kom cy wil nym, któ rzy na co dzień do wo dzą, że po -
tra fią spro stać wy zwa niom co dzien no ści. Ży czę Wam sa tys fak cji 
ze służ by dru gie mu czło wie ko wi.

ko men dant głów ny PSP 

gen. bry ga dier Le szek Su ski
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Stra ża cy i Pra cow ni cy Cy wil ni 
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, 
Druh ny i Dru ho wie 
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych, 
Czy tel ni cy „Prze glą du Po żar ni cze go”!
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ro czy sto ści roz po czę ły się 6 ma ja,

mszą świę tą w in ten cji stra ża ków

w ko ście le Wnie bo wzię cia Naj święt -

szej Ma ryi Pan ny i św. Jó ze fa Ob lu bień ca

w War sza wie. Wzię li w niej udział m.in. pre -

mier Be ata Szy dło, mi ni ster spraw we wnętrz -

nych i ad mi ni stra cji Ma riusz Błasz czak, a tak że

kie row nic two PSP.

Dal sza cześć ob cho dów prze bie ga ła

na pla cu Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go. Pre -

zy dent An drzej Du da oraz szef MSWiA Ma -

riusz Błasz czak wrę czy li no mi na cje ge ne-

ral skie sze ściu ofi ce rom Pań stwo wej Stra ży

Po żar nej. Na sto pień gen. bry ga die ra awan so -

wa ny zo stał ko men dant głów ny PSP nad bryg.

Le szek Su ski. Sto pień nad bry ga die ra otrzy -

ma li: st. bryg. Ma rek Ja siń ski – za stęp ca ko -

men dan ta głów ne go PSP, st. bryg. Ma rek

Ku biak – dy rek tor Rzą do we go Cen trum Bez -

pie czeń stwa, st. bryg. Pa weł Kęp ka – rek tor -

-ko men dant Szko ły Głów nej Służ by Po żar-

ni czej, st. bryg. Ja nusz Ha lak – ku jaw sko -po -

mor ski ko men dant wo je wódz ki PSP oraz 

st. bryg. Sta ni sław No wak – ma ło pol ski ko -

men dant wo je wódz ki PSP.

Pre zy dent An drzej Du da wy róż nia ją cym 

się stra ża kom wrę czył od zna cze nia pań stwo -

we. Krzyż Za słu gi za Dziel ność otrzy ma li 

st. kpt. Krzysz tof Stęp niak, bryg. Da riusz 
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25 lat PSP

Po dwój ne Êwi´ to
stra ̋ a ków

Centralne Obchody Dnia Strażaka miały w tym roku wyjątkowy
charakter – połączone były bowiem z jubileuszem 25-lecia powołania naszej
formacji. Wręczone zostały nominacje generalskie i odznaczenia dla
zasłużonych strażaków, odbyła się też promocja na pierwszy stopień oficerski. 
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Woj tec ki i mł. kpt. Ra do sław Zwa ra. Brą zo -

wym Krzy żem Za słu gi zo sta li uho no ro wa ni: 

st. ogn. Ja cek Kło siń ski, ogn. Ar ka diusz Kuc,

str. Woj ciech Ochęc ki, ogn. Łu kasz Rost kow -

ski, asp. Sła wo mir Szmi giel, st. ogn. Ma riusz

Wa li gó ra i st. asp. Ja nusz Za wadz ki. 

W dal szej czę ści uro czy sto ści 218 funk-

cjo na riu szy otrzy ma ło pro mo cję na pierw szy

sto pień ofi cer ski. By ło wśród nich 80 ab sol -

wen tów stu diów sta cjo nar nych I stop nia dla

stra ża ków w służ bie kan dy dac kiej, 107 ab sol -

wen tów stu diów nie sta cjo nar nych I stop nia dla

stra ża ków w służ bie sta łej oraz 31 osób ma ją -

cych upraw nie nia do pierw sze go stop nia ofi -

cer skie go w PSP. Ja ko pierw szy ofi cer skie

szli fy otrzy mał naj lep szy ab sol went stu -

diów I i II stop nia mgr inż. Piotr Psze nicz ny

(śred nia 5,0). Mia no wa nia w imie niu mi ni stra

spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji do ko na li

ko men dant głów ny PSP gen. brygadier Le szek

Su ski wraz ze swo im za stęp cą nad bryg. Mar -

kiem Ja siń skim. 

Ze wzglę du na ju bi le usz 25-le cia PSP nie

za bra kło od wo łań do prze szło ści i pod su mo -

wań. – Mi nio ne ćwierć wie cze to nie prze r-

wa na ewo lu cja sys te mu ochro ny prze ciw po ża -

ro wej, ra tow nic twa i ochro ny lud no ści. Czas

ten nie zmien nie do wo dzi, że pol scy stra ża cy po -

tra fią spro stać współ cze snym wy zwa niom. Pra -

gnę za pew nić wszyst kich pań stwa tu obec nych,

że tak bę dzie rów nież w przy szło ści – pod kre -

ślił w swo im wy stą pie niu ko men dant głów ny

PSP gen. bry ga dier Le szek Su ski.

Te go dnia stra ża cy usły sze li wie le cie płych

słów i wy ra zów uzna nia.

– Stra ża cy to ci, na któ rych pa trzy się z sza -

cun kiem, na któ rych pa trzy się z po dzi wem.

Stra żak to wzór, to czło wiek god ny za ufa nia, to

ktoś, ko go się po dzi wia za bo ha ter stwo, za od -

wa gę – po wie dział pre zy dent An drzej Du da.

Ze bra ni usły sze li tak że, że stra ża cy są nie za stą -

pie ni i nie za wod ni.

Sze fo wa rzą du pod kre śli ła, że stra ża cy za -

wsze są wszę dzie tam, gdzie wy ma ga się wy -

jąt ko wych umie jęt no ści i dzia ła nia. – Być

stra ża kiem to rzecz wiel ka, to naj bar dziej 

sza no wa na służ ba w Pol sce – mó wi ła pre zes

Ra dy Mi ni strów. 

Mi ni ster Ma riusz Błasz czak zwró cił się

w pierw szej ko lej no ści z gra tu la cja mi do no wo

mia no wa nych ofi ce rów PSP. – Każ dy z nas

chciał być stra ża kiem. Pań stwo dziś speł ni li -

ście to ma rze nie. Je ste ście ofi ce ra mi Pań stwo -

wej Stra ży Po żar nej. To wiel kie wy róż nie nie,

ale też wiel ka od po wie dzial ność – po wie dział.

Po dzię ko wał tak że za ak cję pod czas nie daw nej

Mł. kpt. Piotr  Pszeniczny,
tegoroczny prymus SGSP:
Stra˝ to moje przeznaczenie
Wy cho wy wa łem się w ro dzi nie ze stra żac -

ki mi tra dy cja mi. Z cza sem i ja wstą pi łem
do OSP w Rze mie niu. Nie sie nie po mo cy lu -
dziom i ich wdzięcz ność da ją mi speł nie nie i ra -
dość. Stwier dzi łem, że to mo je prze zna cze nie,
a SGSP jest naj lep szą dro gą do roz po czę cia za -
wo do wej służ by. Czas spę dzo ny w uczel ni to
je den z naj lep szych okre sów mo je go ży cia.
Mia łem prak tycz nie nie ogra ni czo ne moż li wo -
ści roz wo ju oso bi ste go. Je stem dum ny, że mo -
gę słu żyć w tej for ma cji. Jej naj więk szym
atu tem jest sza cu nek i za ufa nie, ja ki mi da rzy
nas spo łe czeń stwo. Przede mną no wy
etap – służ ba sta ła. Mam na dzie ję, że spo tka
mnie wy ro zu mia łość in nych, bo do wód ca czy
ra tow nik to nie bo -
ha ter z kre sków ki,
ma ją cy nad ludz ką
si łę. Każ dy z nas 
jest je dy nie czło wie -
kiem i cza sem po -
peł nia błę dy, choć
oczy wi ście za wszel -
ką ce ną chciał bym
ich unik nąć.



ka ta stro fy bu dow la nej w Świe bo dzi cach oraz

za ubie gło rocz ne Świa to we Dni Mło dzie -

ży. – Dziś pod kre śla my to, że je ste śmy dum ni

z po sta wy stra ża ków – za zna czył. 

Od czy ta no tak że list pre ze sa Pra wa i Spra -

wie dli wo ści Ja ro sła wa Ka czyń skie go skie ro -

wa ny do stra ża ków. Za zna czył w nim, że

stra ża kom na le ży się uzna nie, sza cu nek i bez -

gra nicz na wdzięcz ność wszyst kich. 

Oprócz pre zy den ta, pa ni pre mier i sze fa

MSWiA te go dnia ze stra ża ka mi świę to wa li wi -

ce mar sza łek Se na tu Ma ria Koc, szef Biu ra Bez -

pie czeń stwa Na ro do we go Pa weł So loch,

wo jewo da ma zo wiec ki Zdzi sław Si pe ra oraz wi -

ce mi ni stro wie w MSWiA Ja ro sław Zie liń ski

i To masz Zdzi kot. Na try bu nie ho no ro wej za ję li

miej sca tak że st. bryg. Krzysz tof Hej duk, za stęp -

ca ko men dan ta głów ne go PSP, ka dra kie ro-

w ni cza KG PSP, ko men dan ci wo je wódz cy, ko -

men dan ci szkół i przed sta wi cie le za przy jaź nio -

nych służb.

Uro czy stość za koń czy ło skła da nie wień ców

przy Gro bie Nie zna ne go Żoł nie rza oraz de fi la da

pod od dzia łów i po jaz dów po żar ni czych. Wzię ły

w niej udział m.in. kom pa nie re pre zen ta cyj ne,

stra ża cy w hi sto rycz nym umun du ro wa niu,

przed sta wi cie le spe cja li stycz nych grup ra tow ni -

czych, po jaz dy hi sto rycz ne i współ cze sne. De fi -

la da ob ra zo wo uka za ła ewo lu cję umun du ro wa -

nia stra ża ków, ich wy po sa że nia, po kaza ła też

spek trum za dań, z któ ry mi mie rzy się dzi siej sza

PSP. Miesz kań cy sto li cy do ce ni li to bra wa mi.

W po bli skim Ogro dzie Sa skim od był się zaś stra -

żac ki pik nik edu ka cyj ny, z kon ku ren cja mi

spraw no ścio wy mi dla dzie ci i mło dzie ży. Naj -

młod si zmie rzy li się z ko łem spraw no ści mło de -

go stra ża ka, któ re skła da ło się m.in. z te stu

od wa gi (skok na po dusz kę ra tow ni czą), te stu wy -

so ko ści (ścian ka wspi nacz ko wa), te stu rów no wa -

gi (ukła da nie skrzy nek) oraz te stu me dy ka.

Dzie ci cier pli wie cze ka ły w ogrom nych ko lej -

kach, a kie dy przy szła ich ko -

lej, mo gły li czyć na

pro fe sjo nal ną i życz -

li wą po moc stra -

ża ków. 

red.



Na te re nie Ko men dy Głów nej PSP od był się 18 ma ja uro czy sty apel z oka zji Dnia Stra ża ka.
W uro czy sto ści wziął udział Ja ro sław Zie liń ski, se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Spraw We -

wnętrz nych i Ad mi ni stra cj oraz kie row nic two Ko men dy Głów nej i jed no stek or ga ni za cyj nych PSP,
a tak że za przy jaź nio nych służb.
Mi ni ster Ja ro sław Zie liń ski w asy ście gen. bry ga die ra Lesz ka Su skie go uho no ro wał dzie się ciu funk -
cjo na riu szy Srebr ny mi i Brą zo wy mi Krzy ża mi Za słu gi za czy ny prze kra cza ją ce za kres zwy kłych obo -
wiąz ków, a przy no szą ce znacz ną ko rzyść pań stwu oraz ofiar ną dzia łal ność pu blicz ną, nada ne przez
pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej na wnio sek mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji. 
Mi ni ster do ko nał tak że de ko ra cji me da la mi „Za Dłu go let nią Służ bę” nada ny mi przez pre zy den ta
Rze czy po spo li tej Pol skiej na wnio sek mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji. Za wzo ro we,
wy jąt ko wo su mien ne wy ko ny wa nie obo wiąz ków wy ni ka ją cych z pra cy za wo do wej otrzy ma ło je
szes na stu funk cjo na riu szy i pra cow ni ków cy wil nych KG PSP. 
Mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji, na wnio sek ko men dan ta głów ne go Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej, za dłu go let nią ofiar ną służ bę i dzia łal ność spo łecz ną na rzecz ochro ny prze ciw po -
ża ro wej na dał tak że od zna ki „Za słu żo ny dla Ochro ny Prze ciw po ża ro wej”. Otrzy ma li je m.in. nad in -
spek tor He le na Mi cha lak – za stęp ca ko men dan ta głów ne go Po li cji, An drzej Spry cha – dy rek tor
de par ta men tu po rząd ku pu blicz ne go w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji oraz
nad in spek tor An drzej Szym czak – za stęp ca ko men dan ta głów ne go Po li cji. 
Ko lej nym punk tem uro czy sto ści by ło wrę cze nie ak tów po wo ła nia i po wie rze nia peł nie nia obo wiąz -
ków na sta no wi skach służ bo wych w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. 

Mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni -
stra cji po wo łał z dniem 19 ma ja

2017 r. st. bryg. mgr. inż. Ta de usza Jop ka, 
do tych cza so we go dy rek to ra Kra jo we go
Cen trum Ko or dy na cji Ra tow nic twa i Ochro -
ny Lud no ści KG PSP, na sta no wi sko za stęp cy
ko men dan ta głów ne go Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej. 
No wy ko men dant jest ab sol wen tem Szko ły
Głów nej Służ by Po żar ni czej w War sza wie
(1988). Ukoń czył też stu dia po dy plo mo we
z za kre su bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy

w PWSOŚ w Ra do miu. Służ bę roz po czął
w Wo je wódz kim Ośrod ku Szko le nia Po żar ni -
cze go KWSP w Ra do miu z sie dzi bą w Ko zie -
ni cach. Od lip ca 1992 r. na sta no wi sku
do wód cy JRG PSP w Ko zie ni cach. 
W la tach 1998-2002 peł nił służ bę w Ośrod ku
Szko le nia PSP w Pion kach na sta no wi sku 
za stęp cy ko men dan ta Ośrod ka Szko le nia,
a od 2002 r. w KP PSP w Ko zie ni cach ja ko na -
czel nik służ by ope ra cyj nej. Od 2006 r. peł ni
służ bę w Ko men dzie Głów nej PSP – na sta -
no wi skach star sze go spe cja li sty, za stęp cy

na czel ni ka, na czel ni ka Wy dzia łu Pla no wa nia
Ope ra cyj ne go i Ana liz KCKRiOL, do rad cy ko -
men dan ta głów ne go PSP, a od lu te go 2016 r.
dy rek to ra KCKRiOL. Peł ni funk cję do wód cy
Gru py Ope ra cyj nej Ko men dy Głów nej PSP
oraz jest prze wod ni czą cym ze spo łów 
in spek cyj nych KG PSP.
St. bryg. Ta de usz Jo pek ukoń czył sze reg
szko leń spe cja li stycz nych, m.in. kurs pe da -
go gicz ny, ob słu gi po de stów ru cho mych,
dra bin hy drau licz nych, pi la rzy LP, che micz -
no -eko lo gicz ny – w tym kurs che micz no -
-eko lo gicz ny w Re vin ge (Szwe cja) i kurs
che micz no -eko lo gicz ny pro wa dzo ny przez
szko łę w Mo re thon (An glia) i spe cja li stów
ochro ny ska żeń. Do świad czo ny dy dak -
tyk – pro wa dził za ję cia dy dak tycz ne na stu -
diach po dy plo mo wych w SGSP (kie ro wa nie
dzia ła nia mi ra tow ni czy mi, pla no wa nie ope -
ra cyj ne, ana li zo wa nie dzia łań ra tow ni czych).
Od 2005 r. jest bie głym są do wym 
przy Są dzie Okrę go wym w Ra do miu. 
Au tor pu bli ka cji zwar tej „Za sa dy po stę po wa -
nia z bu tla mi ace ty le no wy mi pod da ny mi
dzia ła niu cie pła ognia lub wie lo krot nym
ude rze niom”, a tak że wie lu pu bli ka cji i ar ty -
ku łów uka zu ją cych się w opra co wa niach
zbio ro wych i na ła mach pe rio dy ków bran żo -
wych („Prze glą du Po żar ni cze go”, „W ak cji”,
„Elek tro In fo”, „Kwar tal ni ka CNBOP”). 
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No wy za st´p ca ko men dan ta głów ne go PSP

Dzieƒ Stra ̋ a ka w KG PSP

PRZEGLĄD
WYDARZEŃ

fo
t. 
El
˝b
ie
ta
 P
rz
ył
us
ka



Mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji de cy zją per so nal ną po wo łał st. bryg. Ta de usza Jop ka
na sta no wi sko za stęp cy ko men dan ta głów ne go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. 
Akt po wo ła nia otrzy ma li: st. bryg. Ar ka diusz Bi skup na sta no wi sko za stęp cy ślą skie go ko men dan ta
wo je wódz kie go PSP, bryg. Ro bert Fli ciń ski na sta no wi sko za stęp cy war miń sko -ma zur skie go 
ko men dan ta wo je wódz kie go PSP oraz bryg. Ma ciej Za jąc na sta no wi sko za stęp cy opol skie go 
ko men dan ta wo je wódz kie go PSP.
Akt mia no wa nia otrzy ma li:  st. bryg. Mar cin Wil czyń ski na sta no wi sko dy rek to ra Biu ra Kadr i Or ga ni -
za cji KG PSP, st. bryg. Da riusz Dzi wul ski na sta no wi sko za stęp cy dy rek to ra Biu ra ds. Ochro ny Lud no ści
i Obro ny Cy wil nej KG PSP, st. bryg. Pa weł Frąt czak na sta no wi sko za stęp cy dy rek to ra Ga bi ne tu 
Ko men dan ta Głów ne go, mł. bryg. Er nest Zię ba czew ski na sta no wi sko za stęp cy dy rek to ra Biu ra 
Roz po zna wa nia Za gro żeń KG PSP. 
Z ko lei akt po wie rze nia peł nie nia obo wiąz ków otrzy ma li: st. bryg. Bog dan Ję dro cha na sta no wi sku
za stęp cy ślą skie go ko men dan ta wo je wódz kie go PSP, mł. bryg. Pa weł Sej mej na sta no wi sku za stęp cy
ma ło pol skie go ko men dan ta wo je wódz kie go PSP, mł. bryg. Da riusz Ży wic ki na sta no wi sku za stęp cy
po mor skie go ko men dan ta wo je wódz kie go PSP, kpt. Ma rek Chwa ła na sta no wi sku ko men dan ta
Szko ły Aspi ran tów PSP w Kra ko wie, st. bryg. Wło dzi mierz Błasz czyń ski na sta no wi sku dy rek to ra Kra -
jo we go Cen trum Ko or dy na cji Ratownictwa i Ochro ny Lud no ści KG PSP, bryg. Piotr Stra wa na sta no -
wi sku za stęp cy dy rek to ra Biu ra Kadr i Or ga ni za cji KG PSP. 
Na za koń cze nie 12 funk cjo na riu szy otrzy ma ło ak ty nada nia wyż szych stop ni ofi cer skich, a trzech
ak ty nada nia wyż sze go stop nia.
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W Dzień Fla gi Rze czy po spo li tej Pol skiej,
2 ma ja, o godz. 11 we wszyst kich 542 jed -
nost kach or ga ni za cyj nych PSP mia ło miej -
sce uro czy ste pod nie sie nie fla gi
pań stwo wej. To pierw sza ta ka ini cja ty wa
w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. 

– Uczci li śmy w ten szcze gól ny spo sób pa trio tycz ne świę to
wszyst kich Po la ków. Chciał bym za po cząt ko wać no wą tra -
dy cję, aby fla ga wi sia ła w na szych in sty tu cjach na co dzień, a nie tyl ko
w świę ta pań stwo we. Chce my sym bo licz nie pod kre ślić, że bar wy na ro do -
we są waż ne dla na szej służ by – mó wił ko men dant głów ny PSP
nadbryg. Le szek Su ski. 
Zwy czaj ten spo tka my w wie lu kra jach. I hoł du ją mu nie tyl ko in sty tu -
cje i urzę dy, lecz tak że oby wa te le – przy kła dem cho ciaż by Szwe cja. 
Ob cho dy Dnia Fla gi są w Pol sce co raz po pu lar niej sze. W wie lu miej -
sco wo ściach pod nie sie nie fla gi mia ło bar dzo uro czy sty cha rak ter.
W Jed no st ce Ra tow ni czo -Ga śni czej nr 4 w Bia łym sto ku w ce re mo nii
wzię li udział m.in. se kre tarz sta nu w MSWiA Ja ro sław Zie liń ski, ko men -
dant głów ny PSP, przed sta wi cie le jed no stek PSP wo je wódz twa oraz
stra ża cy peł nią cy służ bę te go dnia.
– Chce my po ka zać ści sły zwią zek po mię dzy służ bą i ofiar no ścią stra ża ków
a oj czy zną i do brem wspól nym. Ce lem na sze go spo tka nia jest pod kre śle -
nie przy wią za nia do te go, co po wo du je, że ser ca bi ją ży wiej, bi ją po pol sku,
bi ją ofiar nie, tak jak ser ca stra ża ków – mó wił mi ni ster Zie liń ski. 
W po dob ny spo sób świę to wa ły tak że ochot ni cze stra że po żar ne. 
OSP w Ry czo wie (po wiat wa do wic ki) od wie dzi ła pre mier Be ata Szy dło. 
Dzień Fla gi Rze czy po spo li tej Pol skiej to naj młod sze świę to pań stwo we.
Zo sta ło usta no wio ne z ini cja ty wy par la men ta rzy stów 13 lat te mu. 

Wy bór 2 ma ja ma swo je pod ło że hi sto rycz ne. Wła śnie te go dnia pol scy
żoł nie rze z 1. Dy wi zji Ko ściusz kow skiej za wie si li bia ło -czer wo ną fla gę
na Ko lum nie Zwy cię stwa w ber liń skim Tier gar ten. Zdo by wa jąc mia sto,
przy czy ni li się do za koń cze nia dzia łań wo jen nych w Eu ro pie w cza -
sie II woj ny świa to wej. Da ta ta na wią zu je rów nież do cza sów PRL-u
– wła dze ko mu ni stycz ne wy da ły za kaz wy wie sza nia flag pań stwo wych
w przed dzień usta no wie nia Świę ta Kon sty tu cji 3 Ma ja dla upa mięt nie -
nia te go wy da rze nia. Ideą świę ta fla gi jest pro pa go wa nie wie dzy 
o pol skiej toż sa mo ści oraz sym bo lach na ro do wych. 
Dzień Fla gi to tak że do bry mo ment, aby za chę cić do po zna nia za sad
pre zen to wa nia barw na ro do wych. W tę ideę wpi su je się kam pa nia
spo łecz na Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji. Pod ha -
słem „Bia ło -Czer wo na, czy li jak czcić bar wy na ro do we” zre ali zo wa ny
zo stał 30-se kun do wy spot fil mo wy z udzia łem dzie ci. Ten krót ki film
za chę ca do trak to wa nia barw na ro do wych z sza cun kiem oraz do za -
po zna nia się z po rad ni kiem „Bia ło -Czer wo na, czy li jak czcić bar wy na -
ro do we”, opu bli ko wa nym na stro nie in ter ne to wej mi ni ster stwa. Je go
lek tu ra z pew no ścią uchro ni or ga ni za to rów uro czy sto ści przed nie jed -
nym błę dem ce re mo nial nym. 

AŁ
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W Dzień Stra ża ka szef MSWiA spo -
tkał się z funk cjo na riu sza mi Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej, któ rzy
bra li udział w ak cji ra tow ni czej
w Świe bo dzi cach na Dol nym Ślą -
sku. Go ścił tak że stra ża ków, któ -
rych staż za wo do wy rów na się
wie ko wi PSP, czy li wy no si 25 lat. 

Przy po mnij my: do tra ge dii w Świe bo dzi -
cach do szło w so bo tę 8 kwiet nia w go dzi -

nach po ran nych. Za wa li ła się dwu pię tro wa
ka mie ni ca. Pierw sze za stę py ra tow ni ków do -
tar ły na miej sce po 4 min od przy ję cia zgło -
sze nia. Oka za ło się, że znisz cze niu ule gło
oko ło 80 proc. bu dyn ku. Stro py za pa dły się,
a szczy to we ścia ny od chy li ły na bo ki, za gra ża -
jąc bez pie czeń stwu ra tow ni ków. Pod czas ak -
cji w Świe bo dzi cach ra tow ni cy ura to wa li
dwie do ro słe oso by oraz 13-let nie go chłop ca. 
Jed na oso ba o wła snych si łach wy do sta ła się
z gru zo wi ska jesz cze przed przy by ciem stra -
ża ków. W ka ta stro fie zgi nę ło sześć osób,
a czte ry zo sta ły ran ne. W ak cji ra tow ni czej
bra ło udział po nad 200 ra tow ni ków, wśród

RODO to roz po rzą dze nie w spra wie ujed no li ce nia
prze pi sów do ty czą cych ochro ny da nych oso bo wych
we wszyst kich 28 kra jach człon kow skich, któ re przy jął
Par la ment Eu ro pej ski. Za stą pi li czą ce 20 lat re gu la cje.
Wej dzie w ży cie w ma ju przy szłe go ro ku. PSP za czę ła
przy go to wa nia do wpro wa dze nia zmian.

Jak pod kre śla ją znaw cy te ma ty ki, no we pra wo wpro wa dzi re wo lu -
cję w po dej ściu do ochro ny da nych oso bo wych. Zmie ni się sta tus

i ro la ABI (któ ry od ma ja zo sta je in spek to rem ochro ny da nych – IOD).
Oso by, któ rych da ne bę dą prze twa rza ne, bę dą mia ły pra wo kon tak to -
wać się z nim w spra wach ich do ty czą cych. IOD bę dzie miał też obo -
wią zek współ pra cy z GIODO. W roz po rzą dze niu zo sta ły do kład niej
okre ślo ne da ne wraż li we, a do dat ko wo ich ze staw po więk szył się
o da ne ge ne tycz ne i bio me trycz ne. Więk szy na cisk zo sta nie po ło żo ny
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Przy go to wa nia do RODO

PRZEGLĄD
WYDARZEŃ

Li fting lo go

Lo go PSP, stwo rzo ne 25 lat te mu, prze szło re wi ta li za cję. Za da nia pod jął się ar ty sta gra fik 
Zbi gniew Sta sik, je go twór ca. 

Przez la ta lo go prze szło wie le nie for mal nych zmian i mo dy fi ka cji. W efek cie po wsta ło kil ka wer -
sji zna ku, róż nią cych się nie znacz nie. Pod ko niec ubie głe go ro ku uda ło się od na leźć au to ra zna -
ku i na wią zać z nim kon takt. Moż na więc by ło po my śleć o upo rząd ko wa niu lo go, jego lek kim
od świe że niu, a przede wszyst kim stwo rze niu jed nej ofi cjal nej wer sji, do sto so wa nej do współ -
cze snych moż li wo ści gra ficz nych. 
By ło to za da nie cza so chłon ne. – Pierw sze szki ce po wsta ły 25 lat te mu. Lo go skła da się z kil ku
zna ków – sym bo li. Są to: peł na na zwa „Pań stwo wa Straż Po żar na”, go dło pań stwa pol skie -
go – Orzeł Bia ły, hi sto rycz ny hełm stra żac ki, dwa to por ki, pło mie nie, a tak że wie niec z li ści i owo -
ców dę bu oraz waw rzy nu – mówi Zbi gniew Sta sik. Na ko bal to wej wstę dze znaj du je się bia ły
na pis wy ko na ny au tor skim pro jek tem czcion ki. Or ła Bia łe go umiesz czo no na tle czer wo ne go
ko ła. 
Au tor wy eli mi no wał zbęd ne kre ski piór, aby nie za ciem nia ły bie li. Hełm stra żac ki i dwa to por ki
są w ko lo rze sta lo wym, pło mie nie zaś w ko lo rze tła or ła. Li ście, owo ce dę bu i waw rzy nu są w ko -
lo rze zło ta. Wie lość sym bo li zo sta ła za mknię ta w for mę ko ła, któ ra po rząd ku je wszyst kie gra ficz -
ne ele men ty i na da je czy tel no ść zna ko wi go dła urzę du pań stwo we go. Te ele men ty rów nież
pod po rząd ko wa ne są sy me trii osi. Czy tel ność zna ku spraw dza się w mniej szej ska li, o pod sta -
wie 13 mm, na przy kład na wi zy tów ce, dru ku fir mo wym czy ko per cie.
Aby unik nąć prze kształ ceń zna ku oraz uła twić sto so wa nie go przez jed nost ki or ga ni za cyj ne PSP,
po wsta nie księ ga wi zu ali za cji zna ku, któ ra zwień czy pra ce nad re wi ta li za cją lo go. Każ dy ele -
ment – je go miej sce, kształt, wiel kość i ko lor – bę dzie ści śle okre ślo ny, zgod nie z za my słem 
au to ra. No wa wer sja lo go do po bra nia na www.straz.gov.pl. 

Mał go rza ta Ro ma now ska

Po dzi´ ko wa nia za Âw i    
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nich by li m.in. funk cjo na riu sze z grup po szu -
ki waw czo -ra tow ni czych z psa mi.
Za tę ak cję ra tow ni czą mi ni ster Ma riusz Błasz -
czak sied miu stra ża kom wrę czył Krzyż Za słu gi
za Dziel ność, zaś 45 osób otrzy ma ło od zna ki
„Za słu żo ny dla Ochro ny Prze ciw po ża ro wej”.
Zło te od zna ki otrzy ma ło pię ciu stra ża ków oraz
bur mistrz Świe bo dzic, srebr ną wy róż nio nych
zo sta ło 12 funk cjo na riu szy, a brą zo wą –
27 stra ża ków. Mi ni ster 23 stra ża kom przy znał
tak że na gro dy fi nan so we. 
– Bę dąc na miej scu zda rze nia, mia łem oka zję zo -
ba czyć, w jak eks tre mal nych i nie bez piecz nych
wa run kach pro wa dzo na by ła ak cja. Ra tow ni cy
z ogrom nym po świę ce niem, ręcz nie prze szu ki wa li
gru zo wi sko. W ta kiej sy tu acji naj le piej moż na do -
strzec to, czym jest etos służ by. Dzię ku ję za ak cję
w Świe bo dzi cach – po wie dział szef MSWiA.
Trud ny cha rak ter ak cji i za an ga żo wa nie stra ża -
ków pod kre ślił tak że ko men dant głów ny PSP
gen. brygadier Le szek Su ski, któ ry przy znał na -
gro dy 31 stra ża kom: – Ak cja w Świe bo dzi cach by -
ła dla nas bar dzo cięż ka. Część osób uda ło nam się
ura to wać, część nie ste ty nie. To wła śnie tra ge dia
stra ża ka, któ ry jest bez sil ny, szcze gól nie wo bec ży -

wio łu czy klę ski, kie dy nie mo że już po móc in nym
oso bom – po wie dział nadbryg.  Le szek Su ski.
Szef stra ża ków po dzię ko wał mi ni stro wi za wy -
róż nie nia, a stra ża kom za służ bę. 
Głos za brał tak że ko men dant wo je wódz ki PSP
we Wro cła wiu st. bryg. Adam Ko niecz ny, KDR
ak cji w Świe bo dzi cach, któ ry rów nież zna lazł się
w gro nie od zna czo nych:
– Bar dzo waż ny jest dla nas fakt ura to wa nia lu dzi,
mi mo ska li znisz czeń, któ re za stał pierw szy przy by -
ły za stęp. Już w cią gu go dzi ny mie li śmy na miej scu

kil ka grup po szu ki waw czo -ra tow ni czych. W krót -
kim cza sie uda ło się za dys po no wać śmi głow ce
LPR. Moc nym punk tem by ło też do wo dze nie i dzia -
ła nie szta bu. To wszyst ko po ka zu je, że sys tem ra -
tow ni czy dzia ła na praw dę do brze – mó wił.
Pod czas uro czy sto ści mia ło też miej sce wrę cze -
nie 18 stra ża kom awan sów na wyż sze stop nie
służ bo we, a 48 stra ża kom z 25-let nim sta żem
służ by wy róż nień w po sta ci gra wer to nów. 
By ła to sym bo licz na for ma pod kre śle nia ju bi le -
uszu PSP. land
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na przy go to wa nie od po wied nich za bez pie czeń i pro ce dur, za nim
w ogó le za cznie się zbie rać i prze twa rzać da ne. Cho dzi tu za rów no
o prze szko le nie i przy go to wa nie pra cow ni ków, któ rzy bę dą pra co wa li
z da ny mi, ale rów nież o za pew nie nie roz wią zań tech no lo gicz nych
na od po wied nim po zio mie. Roz po rzą dze nie na ka zu je rów nież ra por -
to wać o wy cie ku da nych. W nie któ rych wy pad kach trze ba bę dzie też
po in for mo wać o in cy den cie oso by, któ rych da ne wy cie kły (np. klien -
tów). Zna czą co zo stał roz bu do wa ny sys tem kar – ich gór na gra ni ca
to 20 000 000 eu ro lub 4% cał ko wi te go rocz ne go świa to we go ob ro tu
z po przed nie go ro ku. 
Cza su na przy go to wa nie do zmia ny po zo sta ło nie wie le. Kon fe ren cja
na uko wo -szko le nio wa „Ochro na da nych oso bo wych oraz wy ko ny wa -
nie funk cji in spek to ra ochro ny da nych w świe tle RODO w Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej” by ła kro kiem w kie run ku przy go to wa nia na szej for -
ma cji do wdra ża nia no wych prze pi sów. 
Jej istot ny punkt sta no wi ło pod pi sa nie po ro zu mie nia o współ pra cy
w za kre sie ochro ny pry wat no ści i da nych oso bo wych. Sy gna ta riu sza -
mi do ku men tu by li: ge ne ral ny in spek tor ochro ny da nych oso bo wych
dr Edy ta Bie lak -Jo maa, ko men dant głów ny PSP nadbryg. Le szek Su ski,
rek tor -ko men dant SGSP st. bryg. dr hab. inż. Pa weł Kęp ka oraz dy rek -
tor Cen trum Na uko wo -Ba daw cze go Ochro ny Prze ciw po ża ro wej im.
Jó ze fa Tu lisz kow skie go – Pań stwo we go In sty tu tu Ba daw cze go bryg.
dr hab. inż. Da riusz Wró blew ski. Po ro zu mie nie prze wi du je współ pra cę
in sty tu cji w kil ku ob sza rach, m.in. na uko wo -ba daw czym, edu ka cyj -
nym i szko le nio wym, a tak że pro mo cyj nym i wy daw ni czym. 
– Po ro zu mie nie bę dzie gwa ran to wa ło wspól ne, jed no li te dzia ła nia Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej i ge ne ral ne go in spek to ra ochro ny da nych oso -
bo wych we wdra ża niu no wych za sad w ochro nie da nych oso bo wych
– pod kre ślił nadbryg. Le szek Su ski. 

Kon fe ren cja spo tka ła się z du żym za in te re so wa niem na sze go śro do wi -
ska. Przy by li na nią stra ża cy z ca łe go kra ju, a tak że przed sta wi cie le
świa ta na uki. Licz ną gru pą by li ko men dan ci wo je wódz cy PSP i ko men -
dan ci szkół PSP, dy rek to rzy biur w KG PSP, ad mi ni stra to rzy bez pie czeń -
stwa in for ma cji w PSP, w któ rych obo wiąz ki za wo do we wpi su je się
te ma ty ka ochro ny da nych oso bo wych, a tak że na czel ni cy wy dzia łów
in for ma ty ki w ko men dach, na któ rych spo czy wa obo wią zek ochro ny
da nych z per spek ty wy roz wią zań IT. 
Do za in te re so wa nia kon fe ren cją przy czy nił się z pew no ścią jej bo ga ty
pro gram. Zna lazł się w nim m.in. cie ka wy wy kład prof. dr hab. Ire ny
Li po wicz, nie gdyś rzecz ni ka praw oby wa tel skich, o ak sjo lo gii ochro ny
da nych oso bo wych w Pol sce. Dr Ma ciej Ka wec ki, dy rek tor ga bi ne tu
po li tycz ne go mi ni stra w Mi ni ster stwie Cy fry za cji, przed sta wił za gad -
nie nie pro jek to wa nia pol skich prze pi sów o ochro nie da nych oso bo -
wych w za kre sie in spek to rów ochro ny da nych. Wy stą pie nie Mo ni ki
Kra siń skiej, dy rek tor De par ta men tu Orzecz nic twa, Le gi sla cji i Skarg
GIODO, za po zna ło słu cha czy z praw ny mi aspek ta mi te go za gad nie -
nia, a Bo gu sła wy Pilc, dy rek tor De par ta men tu In spek cji
GIODO – z aspek ta mi od po wie dzial no ści ad mi ni stra to ra da nych oso -
bo wych. In te re su ją cy był wy kład na te mat wy ko rzy sta nia dro nów
w kon tek ście ochro ny da nych oso bo wych czy pre lek cja o za sa dach
ochro ny in for ma cji, któ re prze twa rza my za wo do wo. Z sa my mi zmia -
na mi w świe tle RODO za po znał słu cha czy dr Grze gorz Si bi ga z In sty -
tu tu Na uk Praw nych PAN. Wię cej o tej pro ble ma ty ce w jed nym
z ko lej nych nu me rów PP.
Kon fe ren cja od by ła się 11 i 12 kwiet nia w CNBOP-PIB w Jó ze fo wie. 
Jej or ga ni za to rzy to GIODO, KG PSP, SGSP i CNBOP-PIB.

A.Ł.
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Stra ża cy z pierw sze go za stę pu, mi mo nie bez pie czeń stwa za wa le nia się po -

zo sta łej czę ści bu dyn ku, we szli do środ ka i ura to wa li dwie oso by. Do ak cji

włą czył się tak że ra tow nik ma ją cy wol ne po służ bie, bę dą cy aku rat w po -

bli skim skle pie. Kie dy do wie dział się o tra ge dii, na tych miast przy stą pił

do dzia ła nia. To do wo dzi, że naj waż niej sze ce chy stra ża ka i etos służ by po -

zo sta ły nie zmien ne. 

Po pro szę pa na o krót ki bi lans tych 25 lat. Za cznij my od po zy ty -

wów – ja kie moc ne punk ty ma dzi siej sza PSP?

Ma my zde cy do wa nie wię cej spe cja li stycz ne go i no wo cze śniej sze go

sprzę tu po żar ni cze go, co na tu ral nie wią że się z po sze rze niem za kre su za -

dań stra ża ków i roz wo jem tech no lo gii. Nasz sprzęt ma znacz nie lep sze pa -

ra me try tech nicz no -tak tycz ne. Bar dzo du ży po stęp wi dać w ochro nie

oso bi stej stra ża ków. Współ cze sne umun du ro wa nie za pew nia znacz nie więk -

sze bez pie czeń stwo niż to, z któ re go ko rzy sta li śmy na po cząt ku two rze nia

Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Mo że my tak że mó wić o wzro ście po zio mu

wy kształ ce nia ogól ne go stra ża ków. W 1992 r. wy kształ ce nie wyż sze mia ło

nie ca łe 6% za trud nio nych w po żar nic twie, dziś już 45%. To wręcz skok ja -

ko ścio wy. Po nad 22% ka dry to ofi ce ro wie. Na star cie PSP by ło ich za le d -

wie 7%. Te bra ki uzu peł nia li śmy po przez kur sy skró co ne, a więc si łą rze czy

prze ka zu ją ce okro jo ną wie dzę o po żar nic twie. Współ cze śnie Szko ła Głów -

na Służ by Po żar ni czej kształ ci spe cja li stów za rów no na stu diach mun du ro -

wych, jak i cy wil nych. Są stu dia po dy plo mo we, kur sy do sko na lą ce dla ka dry

ofi cer skiej, a więc wie le dróg pod no sze nia kwa li fi ka cji za wo do wych. Kie -

dyś ta kich szko leń kie ro wa nych do stra ża ków by ło nie wie le. 

A dru ga stro na bi lan su, czy li naj słab sze ogni wa na szej for ma cji? 

Co by pan do nich za li czył?

Zde cy do wa nie zbyt ma łą licz bę stra ża ków na zmia nie służ bo wej. To nie -

ko rzyst na sy tu acja, zwłasz cza w jed nost kach, któ re wy jeż dża ją do zda rzeń

kil ka ty się cy ra zy w ro ku. Stra ża ków jest mniej, a pa mię taj my, że przy by ło

nam za dań – i to spe cja li stycz nych, jak np. ra tow nic two tech nicz ne, che micz -

ne, wod ne, wy so ko ścio we, me dycz ne. Zwięk szył się tak że za kres na szej od -

po wie dzial no ści. Ni skie sta ny oso bo we to z pew no ścią je den z więk szych

pro ble mów do roz wią za nia. Bo ry ka my się z nim od lat. Nie ma tu szyb kie -

go roz wią za nia, zmia na wy ma ga do dat ko wych na kła dów fi nan so wych. 

Bę dę jed nak dą żył do wy eli mi no wa nia tej nie ko rzyst nej sy tu acji. 

W cią gu ostat nich 25 lat mie li śmy do czy nie nia z re gu lar nym po sze -

rza niem za kre su za dań i zwięk sza niem od po wie dzial no ści PSP. Czy

pa na zda niem ist nie je gra ni ca te go ka ta lo gu za dań, czy też po win -

ni śmy być ela stycz ni i do sto so wy wać się do po trzeb współ cze sno ści?

Do kąd chce my zmie rzać ja ko for ma cja?
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Co było, co b´dzie
Minione ćwierćwiecze PSP, co naturalne, miało swoje mocne i słabe strony.
Ważne, że potrafimy zagospodarować te doświadczenia z pożytkiem dla
ratownictwa – podkreśla gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny PSP. 

Jak pan wspo mi na kli mat 1992 ro ku, czy li po cząt ku two rze nia Pań -

stwo wej Stra ży Po żar nej? 

To był in ny czas służ by. Stra ża cy słu ży li w in nym sys te mie – mie li śmy

dzie więć służb w mie sią cu, dzie sią tą wol ną. Skład każ dej zmia ny był nie -

mal w stu pro cen tach ten sam. Stra ża cy do sko na le się zna li, wie dzie li, ja kie

ma ją moc ne i sła be stro ny. Na każ dej służ bie od by wa ły się ćwi cze nia do -

sko na lą ce, by ła więc oka zja do in te gra cji ze spo łu. 40-go dzin ny ty dzień służ -

by spo wo do wał du żą wy mien ność stra ża ków na służ bie, więc rza dziej

spo ty ka ją się w sta łym skła dzie, nie ma ją oka zji, by do brze się po znać

i w kon se kwen cji mniej so bie ufa ją. Nie zmien ne po zo sta ło po świę ce nie stra -

ża ków – wciąż z na ra że niem ży cia ra tu ją in nych. Przy kła dem jest kwiet nio -

wa ka ta stro fa bu dow la na w Świe bo dzi cach, kie dy za wa li ła się ka mie ni ca.
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Są dzę, że nie ma ta kiej gra ni cy. Przed na mi za gro że nia zwią za ne z ra -

dia cją. Co raz wię cej państw sta wia na ener ge ty kę ją dro wą i praw do po -

dob nie nasz kraj z cza sem do łą czy do ich gro na. Prę dzej czy póź niej

bę dzie my się mu sie li zmie rzyć z przy go to wa niem do ta kich za dań. 

Po dob ną sy tu ację ma my, je śli cho dzi o za gro że nia bio lo gicz ne. Je ste śmy

je dy ną tak mo bil ną, spraw ną służ bą, któ ra mo że re ago wać na zda rze nia

o tym cha rak te rze. Po pa trz my zresz tą na hi sto rię PSP. Czy ktoś przy pusz -

czał, że bę dzie my się zaj mo wa li w ta kim za kre sie ra tow nic twem na wo -

dach? De ka dę te mu przez Ma zu ry prze szedł bia ły szkwał i mu sie li śmy się

zmie rzyć z no wym wy zwa niem. Co jesz cze znaj dzie się w ka ta lo gu na -

szych za dań, po ka że roz wój cy wi li za cyj ny. Pa mię taj my, że je ste śmy for -

ma cją ra tow ni czą i mu si my być go to wi do nie sie nia po mo cy

po trze bu ją cym w róż nych oko licz no ściach. 

No we, nie ty po we zda rze nia, o któ rych pan wspo mi na, za zwy czaj

przy no szą prze ło mo we zmia ny. Któ re ak cje w mi nio nym ćwierć wie -

czu pa na zda niem zmie ni ły na szą for ma cję i jak?

Uczest ni czy li śmy w ak cjach spek ta ku lar nych, trud nych, nie kie dy dra -

ma tycz nych. Wy cią gnę li śmy z nich wnio ski i pa ra dok sal nie przy czy ni ły się

one do roz wo ju PSP. Na pew no za li cza się do nich po żar kom plek su le śne -

go w Kuź ni Ra ci bor skiej, naj więk szy w Eu ro pie. Na uczył nas wie le

pod wzglę dem tak tycz nym. Po żar ten był tak że im pul sem do zmian w pre -

wen cji po ża ro wej w la sach – dziś jest bar dzo do brze zor ga ni zo wa na. 

Do pro wa dził tak że do prze obra żeń or ga ni za cyj nych w ra tow nic twie,

a w kon se kwen cji do utwo rze nia kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze -

go. Dał też wy obra że nie, ja ki sprzęt jest ko niecz ny do wal ki z po dob nym

ży wio łem. Na mar gi ne sie do dam, że mię dzy in ny mi z my ślą o wal ce z po -

ża ra mi la sów pla nu je my w ra mach pro jek tu unij ne go za kup trzech śmi głow -

ców. Bę dą one tak że wy ko rzy sty wa ne w ra tow nic twie wy so ko ścio wym

i do prze miesz cza nia ra tow ni ków. In ną prze ło mo wą ak cją by ła ta po wy bu -

chu ga zu w wie żow cu w Gdań sku w 1995 r. To nie szczę ście na uczy ło nas,

jak po stę po wać przy ka ta stro fie bu dow la nej z bu dyn kiem o na ru szo nej kon -

struk cji. Ak cja by ła im pul sem do roz wo ju grup po szu ki waw czo -ra tow ni -

czych, któ re dziś dzia ła ją rów nież po za gra ni ca mi na sze go kra ju.

Przy czy ni ła się więc do roz wo ju ra tow nic twa spe cja li stycz ne go. Po wódź

z 1997 r., o nie spo ty ka nej ska li, do pro wa dzi ła do mo der ni za cji sprzę tu

i do po pra wy or ga ni za cji dzia łań w ob li czu te go za gro że nia na ty le, że ko -

lej ny ży wioł nie spo wo do wał już ta kich spu sto szeń. Wspo mi na ny bia ły

szkwał na Ma zu rach po ka zał, że po trzeb ny jest nam in ny sprzęt do ra tow -

nic twa na wo dach, na przy kład so na ry czy szyb kie ło dzie. Waż ne, że po tra -

fi my za go spo da ro wać te do świad cze nia z po żyt kiem dla ra tow nic twa. 

Oprócz re ago wa nia ma my za po bie ga nie. Ten pion na szej służ by zo -

stał przez la ta od chu dzo ny. Jak pan po strze ga miej sce pre wen cji

w PSP? Czy po win na być jed nym z jej sil nych fi la rów?

To bar dzo waż ny te mat. Wy stą pi łem nie daw no do mi ni stra spraw we -

wnętrz nych i ad mi ni stra cji z proś bą o wzmoc nie nie służ by kon tro l no -roz -

po znaw czej o kil ka dzie siąt eta tów. Otrzy ma ły by je ko men dy wo je wódz kie

i ko men dy miej skie w du żych aglo me ra cjach. To tam po wsta ją dra pa cze

chmur, któ re sa me mu szą się obro nić przed po ża rem do cza su ewa ku acji lu -

dzi. Nie ma w stra ży sprzę tu, któ ry mógł by dzia łać na ta kiej wy so ko ści. Aby

za bez pie cze nia w tych bu dyn kach zda ły eg za min, mu szą być spraw ne,

a nad tym po win na czu wać na sza służ ba – po przez kon tro le. Po wsta ją mi -

liar do we in we sty cje, np. cen tra han dlo we. Czę sto przy ich bu do wie ma my

do czy nie nia z pró bą sto so wa nia przez in we sto rów tań szych roz wią zań,

kosz tem bez pie czeń stwa użyt kow ni ków. Pre wen ty ści w pro ce sie od bio ru

ta kich bu dyn ków nie rzad ko mu szą się zmie rzyć z ar mią praw ni ków in we -

sto ra, któ ry for su je swo je roz wią za nia. Do obro ny in te re sów użyt kow ni ków

ta kich obiek tów, a więc za pew nie nia im bez pie czeń stwa, stra ża cy mu szą

być do sko na le przy go to wa ni pod wzglę dem me ry to rycz nym i praw nym.

A to wy ma ga cza su. Pion pre wen cji po wi nien być więc wzmoc nio ny, że by

móc na le ży cie wy ko ny wać swo je za da nia. To le ży w in te re sie wspól ne go

bez pie czeń stwa. W Ko men dzie Głów nej PSP służ ba ta już zo sta ła wzmoc -

nio na eta to wo. Chciał bym też, aby pion ope ra cyj ny bar dziej ko rzy stał z pra -

cy pio nu pre wen cyj ne go. Zna jo mość bu dyn ku, je go sys te mów

za bez pie cze nia prze kła da się wprost na efek tyw ność dzia łań ra tow ni czych.

Trze ba za cie śnić współ pra cę obu pio nów. 

A pion szko le nia? De cy du je o tym, ja ka to bę dzie służ ba, bo kształ -

ci lu dzi. 

Ten pion jest mi szcze gól nie bli ski. Peł ni łem służ bę w Szko le Głów nej

Służ by Po żar ni czej, by łem też dy rek to rem Biu ra Szko le nia w Ko men dzie

Głów nej PSP. Nie ste ty, przez ostat nie la ta szko le nie po dążało w dziw ną stro -

nę. Ma my wie lu bar dzo do brze wy kształ co nych na po zio mie ogól nym lu -

dzi, mu szę jed nak stwier dzić, że cza sem ich wy kształ ce nie nie idzie w pa rze

z kom pe ten cja mi za wo do wy mi, któ re po wi nien mieć stra żak, a zwłasz cza

ofi cer. Ma my ofi ce rów, któ rzy do sta wa li sto pień ofi cer ski, bo ukoń czy li

szko łę aspi ran tów i róż ne stu dia li cen cjac kie, nie ko niecz nie przy dat ne

w PSP. Ma my ofi ce rów, któ rzy ma jąc stu dia cy wil ne, ukoń czy li dwu se me -

stral ne stu dia po dy plo mo we w SGSP i zaj mu ją sta no wi ska kie row ni cze. Nie

ne gu ję wie dzy o ochro nie prze ciw po ża ro wej wszyst kich tych osób, są wśród

nich pa sjo na ci, któ rzy dba ją o do sko na le nie za wo do we. Jed nak ta ki mo del

kształ ce nia ofi ce rów PSP nie po wi nien prze wa żać. Furt ka zdo by wa nia stop -

ni ofi cer skich zbyt moc no się otwo rzy ła. Ofi ce ro wie PSP po win ni zdo by -

wać przede wszyst kim wy kształ ce nie po żar ni cze, naj le piej na na szej

stra żac kiej uczel ni. 

Czy to za po wiedź za mknię cia dro gi do kor pu su ofi cer skie go dla lu -

dzi, którzy nie są ab sol wen ta mi Szko ły Głów nej Służ by Po żar ni czej?

Ubie ra nie w mun dur ab sol wen tów stu diów cy wil nych, spe cja li stów

róż nych branż, by ło i jest spo so bem na uzu peł nie nie stra żac kiej 

ka dry.

Nie bę dzie my ogra ni czać moż li wo ści wstą pie nia do służ by lu dziom

z wy kształ ce niem in nym niż po żar ni cze. Ale mu szą to być kwa li fi ka cje

przy dat ne w PSP. Pro blem w tym, że ni gdy nie zo sta ły one okre ślo ne. 

Co zresz tą nie ła two uczy nić, pa trząc na szyb ki roz wój cy wi li za cyj ny i po -

ja wia nie się no wych za gro żeń. Z pew no ścią da lej bę dzie my po trze bo wa li

che mi ków, spe cja li stów od za gro żeń bio lo gicz nych, in ży nie rów bu dow nic -

twa, ochro ny śro do wi ska, fi nan si stów, in for ma ty ków. Ale war to so bie za -

dać py ta nie, czy ko niecz nie mu szą być ofi ce ra mi? Mu si my zna leźć spo sób

na wy na gra dza nie ich na po zio mie po rów ny wal nym do pen sji stra żac kich.

Otwie ra my straż po żar ną na in ne za wo dy, ale na sza dzia łal ność po le ga

przede wszyst kim na in ter wen cji przy ka ta stro fach, po ża rach, po wo dziach,

zda rze niach na dro gach. Po trze bu je my więc stra ża ków, a wśród ofi ce rów

in ży nie rów po żar nic twa, któ rzy bę dą w sta nie oce nić za gro że nie i do brać

do nie go sto sow ne me to dy po stę po wa nia, ko rzy sta jąc m.in. z po rad spe cja -

li stów z in nych branż. 

W cza sie 25 lat dość istot nie za zna czy li śmy swój udział w po mo cy

mię dzy na ro do wej, hu ma ni tar nej. Jak pan po strze ga kwe stię współ -

pra cy mię dzy na ro do wej – z kim i w ja kim za kre sie po win ni śmy

współ dzia łać?

Po win ni śmy ją roz wi jać, bo war to po ma gać dru gie mu czło wie ko wi,

nie za leż nie od gra nic. Każ da ta ka ak cja to tak że oka zja do ucze nia się, do -

sko na le nia warsz ta tu ra tow ni cze go. Uwa żam jed nak, że war to sta wiać

przede wszyst kim na współ pra cę trans gra nicz ną. Jest naj szyb sza, a więc
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i naj sku tecz niej sza. W prze szło ści po ma ga li śmy Niem com, Ukra iń com,

Ro sja nom. Pod czas po wo dzi w 1997 r. mo gli śmy li czyć na wspar cie nie -

miec kiej THW. W 2006 r. to my po spie szy li śmy im z po mo cą. Zda rza ły

się też wspól ne ak cje przy stan dar do wych zda rze niach. Ostat ni przy kład

to wspól na z Cze cha mi ak cja pod czas po ża ru bu dyn ku w po wie cie kłodz -

kim, tuż przy gra ni cy. Ma my pod pi sa ne z są sied ni mi kra ja mi umo wy

o wza jem nej po mo cy i po win ni śmy się w ra mach re la cji są siedz kich

wspie rać. Przy wią zu ję jed nak du żą wa gę do wspól nych ćwi czeń i dzia -

łań. Na przy kład w kwiet niu we Wło cław ku od by li śmy ćwi cze nia cięż -

kich mo du łów pom po wych z THW. Przez wie le lat gros środ ków by ło

wy da wa nych na kon fe ren cje, spo tka nia. Trud no mi do strzec po żyt ki z ta -

kiej teo re tycz nej współ pra cy. To mo im zda niem stra ta pie nię dzy. Mu si my

przede wszyst kim umieć ze so bą współ dzia łać. Ta ki jest cel współ pra cy.

Szkol my się wspól nie, a dzię ki te mu po zna my się, po dej rzy my pro ce du -

ry i roz wią za nia, wy mie ni my do świad cze nia. Mo że nie któ re z nich ada -

ptu je my do swo ich ce lów. 

W mi nio nym ćwierć wie czu PSP na wią za ła też ko ope ra cję z in ny mi

służ ba mi, pod mio ta mi i or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi. Za owo -

cowa ły one po ro zu mie nia mi, wspól ny mi ćwi cze nia mi. Czy pa na zda -

niem ten aspekt na sze go funk cjo no wa nia na le ża ło by da lej

roz wi jać? I z kim?

Każ da or ga ni za cja spo łecz na, ra tow ni cza chcą ca udzie lać po mo cy jest

dla nas part ne rem. Nie ze wszyst ki mi, co na tu ral ne, ta współ pra ca jest rów -

nie in ten syw na. Z WOPR-em, GOPR-em, TOPR-em współ pra cu je my od lat

i wie le się od nich na uczy li śmy w ra tow nic twie spe cja li stycz nym. Bar dzo

po moc ne są gru py spe cja li stycz ne z jed no stek ochot ni czych stra ży po żar -

nych. Wszel kie or ga ni za cje ra tow ni cze są bli skie na sze mu ser cu, ale naj -

bliż sze po zo sta ją bez wąt pie nia OSP. Na szą współ pra cę we ry fi ku je my

nie mal każ de go dnia, pro wa dząc wspól ne ak cje. To współ dzia ła nie ukła da

się bar dzo do brze. Po nad to kon takt z OSP ma czę sto wy miar in dy wi du al -

ny – wie lu stra ża ków PSP po służ bie dzia ła w OSP: wy jeż dża do ak cji, prze -

pro wa dza szko le nia. Sieć jed no stek PSP nie wszę dzie jest gę sta, bez

wspar cia ochot ni ków trud no mó wić o sku tecz nym ra tow nic twie. Bar dzo

czę sto dru ho wie OSP są pierw si na miej scu zda rze nia. Sieć OSP to de fac -

to fe no men na ska lę eu ro pej ską. Ich człon ko wie są przede wszyst kim ra -

tow ni ka mi, co raz bar dziej pro fe sjo nal ny mi. W do dat ku w jed nost kach OSP

tęt ni ży cie kul tu ral ne, mło dzi lu dzie po ży tecz nie spę dza ją czas, da ją so bie

na wza jem wspar cie. 

Jest pan też sze fem Obro ny Cy wil nej Kra ju. Od lat w Pol sce pod -

no szo na jest kwe stia po trze by stwo rze nia usta wo daw stwa re gu lu ją -

ce go pro ble ma ty kę ochro ny lud no ści i obro ny cy wil nej tak, że by

mia ła ona wy miar prak tycz ny, nie teo re tycz ny. Coś się zmie ni w naj -

bliż szym cza sie?

Prze łom na stę pu je. We wrze śniu ubie głe go ro ku zło ży li śmy do mi ni stra

spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji pro jekt usta wy o ochro nie lud no ści

i obro nie cy wil nej. Unor mu je ona wie le za gad nień. Zmia ny są ko niecz ne.

Po dam przy kład: ja ko szef OCK mo gę skon tro lo wać wo je wo dę, ale już nie

sta ro stów, pre zy den tów miast czy bur mi strzów. Trud no więc mó wić o sku -

tecz nym re ali zo wa niu za dań. Na zwa „szef obro ny cy wil nej kra ju” sta je się

re lik tem. Na świe cie mó wi się ra czej o dy rek to rach za rza dza nia kry zy so -

we go czy dy rek to rach ochro ny lud no ści. Przez ostat nie la ta w ma te rii obro -

ny cy wil nej zro bio no nie wie le, a prze cież na ra sta pro blem za gro żeń

ter ro ry zmem, waż na jest więc choć by spra wa za bez pie cze nia źró deł wo dy

pit nej. For ma cje obro ny cy wil nej funk cjo nu ją na pa pie rze. Za daj my so bie

py ta nie: co by się sta ło, gdy by do szło dziś do woj ny? Męż czyź ni dzia ła ją -

cy w OSP zo sta li by zmo bi li zo wa ni. Usta wa, któ rą zło ży li śmy, re gu lo wa ła -

by mię dzy in ny mi tę kwe stię, stra ża cy nie mo gli by być po wo ły wa ni do woj -

ska, a dzia ła li by ja ko ra tow ni cy. 

Dzi siej sza PSP nie jest wol na od pro ble mów. Które zalicza pan

do tych wy ma ga ją cych naj pil niej szej re ak cji?

Pierw sze miej sce wśród pil nych spraw zaj mu je do sko na le nie za wo do -

we. Bez ćwi czeń i szko le nia na bie żą co nie ma sku tecz nych dzia łań. Nie

mo że my za koń czyć edu ka cji na eta pie szko ły czy stu diów. Nasz za wód wy -

ma ga śle dze nia na bie żą co no wi nek tech nicz nych, roz wo ju tak ty ki, tech no -

lo gii. Ży je my w cza sach in ten syw ne go roz wo ju wie dzy i mu si my za nim

na dą żać. Od te go ro ku ru szy li śmy więc z pro gra mem do sko na le nia za wo -

do we go dla stra ża ków i pra cow ni ków cy wil nych. Je go ideą jest dba nie

o sys te ma tycz ny roz wój stra ża ka. Mam na dzie ję, że z cza sem przy nie sie on

po żą da ne efek ty, a na sza ka dra bę dzie utrzy my wa ła kom pe ten cje na wy so -

kim po zio mie. Pil ne go roz wią za nia wy ma ga też kwe stia zmia ny ubra nia

spe cjal ne go dla stra ża ków. Sprzę tu ma my du żo i na do brym po zio mie,

w ochro nie oso bi stej ra tow ni ków od cza su utwo rze nia PSP też wie le zmie -

ni ło się na ko rzyść, jed nak czas na ko lej ny krok. Za czy na my w tym ro ku

wy mia nę ubra nia spe cjal ne go. Opra co wa ny zo stał no wy krój ubra nia spe -

cjal ne go. Skła da ją się na nie spodnie i dwie kurt ki – cięż ka i lek ka, prze -

zna czo ne do róż nych dzia łań. Stra ża cy po stu lu ją zmia nę od lat. Pro ce

nad ubra niem spe cjal nym roz po czę ły się 10 lat te mu, wy da no na ten cel spo -

ro pie nię dzy, ale jak do tąd nie ma my efek tu. Wła śnie to zmie nia my – ubra -

nia bę dą te sto wa ne, póź niej zor ga ni zu je my prze tar gi. Ubra nia spe cjal ne

wy mie ni my w cią gu 4 lat. Ma my na ten cel środ ki za gwa ran to wa ne usta wą

mo der ni za cyj ną. 

Któ re jesz cze ob sza ry dzia łal no ści PSP za si lą fun du sze z dru giej od -

sło ny pro gra mu mo der ni za cyj ne go służb?

Co istot ne, po raz pierw szy pro gram mo der ni za cji za kła da spoj rze nie

na roz wój ochro ny prze ciw po ża ro wej z per spek ty wy po trzeb za rów no

PSP, jak i OSP. Środ ki te zo sta ną prze ka za ne na do sprzę to wie nie, do fi -

nan so wa nie sa mo cho dów po żar ni czych, a tak że na pod wyż ki dla stra ża -

ków i pra cow ni ków cy wil nych. Część środ ków jest prze zna-

czo na na bu do wę i mo der ni za cję jed no stek ra tow ni czo -ga śni czych. Część

ko mend po wia to wych wy bu du je my od no wa, a tak że do koń czy my in we -

sty cje już roz po czę te, cza sem wie le lat te mu. Co cie ka we, wpro wa dza my

wzor co wy pro jekt obiek tu jed nost ki ra tow ni czo -ga śni czej. Je go wiel kość

bę dzie moż na do sto so wać do ka te go rii ko men dy. To opła cal ne roz wią za -

nie. Je den pro jekt moż na bę dzie wy ko rzy stać wie le ra zy, oczy wi ście je śli

plan za go spo da ro wa nia prze strzen ne go czy uwa run ko wa nia te re nu na to

po zwo lą. Za osz czę dzo ne w ten spo sób środ ki bę dzie moż na prze zna czyć

np. na ma te ria ły bu dow la ne. W ra mach pro gra mu mo der ni za cji ku pi my

du żo sprzę tu, ale nie wie le sa mo cho dów. Te zdo bę dzie my dzię ki uzy ska -

nym środ kom z pro jek tów unij nych – „Zwięk sze nie sku tecz no ści pro wa -

dze nia dłu go trwa łych ak cji ra tow ni czych”, „Uspraw nie nie sys te mu

ra tow nic twa w trans por cie ko le jo wym” i pod pi sa ne mu praw do po dob nie

w dru giej po ło wie ro ku pro jek to wi „Uspraw nie nie sys te mu ra tow nic twa

w trans por cie dro go wym”. Uży wa ne sa mo cho dy, spraw ne, ale wy co fa ne

z eks plo ata cji w PSP, prze ka że my zaś OSP [wię cej o pro gra mie mo der ni -

za cji na str. 19 – przyp red.].

Cze go ży czy pan na szej for ma cji na ko lej ne 25 lat?

Aby nasz pro fe sjo na lizm nie ma lał, że by stra ża cy pod cho dzi li do służ -

by z ser cem, nie zwa ża li na prze szko dy, gdy ktoś po trze bu je po mo cy. Jak

stra ża cy w Świe bo dzi cach, któ rzy na ra ża li swo je ży cie, by ra to wać in nych.

Tak trzy mać! 

rozmawiała Anna Łaƒduch
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ro gram mo der ni za cji Po li cji, Stra ży Gra -

nicz nej, Pań stwo wej Stra ży Po żar nej

i Biu ra Ochro ny Rzą du w la tach 2017-

2020 (da lej: pro gram mo der ni za cji) wpro wa -

dzo no obo wią zu ją cą od 1 stycz nia 2017 r.

usta wą z 15 grud nia 2016 r. (DzU z 2016 r.

poz. 2140). W ra mach pro gra mu prze wi du je się

wy dat ko wa nie z bu dże tu pań stwa w cią gu 4 lat

środ ków w łącz nej wy so ko ści 9 186 697 tys. zł,

z cze go 5 470 911 tys. zł to środ ki uję te w bud-

że tach for ma cji, a po zo sta ła kwo ta sta no wi do -

dat ko we (ze wnętrz ne) środ ki uj mo wa ne w od -

po wied niej re zer wie ce lo wej, w usta wach

bu dże to wych na la ta 2017-2020. Ta kie roz wią -

za nie ma się przy czy nić do zwięk sze nia efek -

tyw no ści i ela stycz no ści fi nan so wa nia

in we sty cji oraz sku tecz ne go i ter mi no we go 

re ali zo wa nia za dań. 

Stra˝ po ̋ar na w pro gra mie
Środ ki prze wi dzia ne w pro gra mie mo der -

ni za cji ma ją zo stać wy ko rzy sta ne na uno wo -

cze śnie nie wy po sa że nia i sprzę tu – za rów no

trans por to we go, jak i roz wią zań in for ma tycz -

nych, łącz no ści, a tak że wy po sa że nia oso bi ste -

go i ochron ne go funk cjo na riu szy. Prze wi du je

się też bu do wę no wych obiek tów i mo der ni za -

cję już ist nie ją cych. Istot ny cel pro gra mu to

wzmoc nie nie mo ty wa cyj ne go sys te mu upo sa -

żeń funk cjo na riu szy i pod wyż sze nie wy na gro -

dzeń pra cow ni ków cy wil nych, któ rych pła ce

nie są kon ku ren cyj ne, bio rąc pod uwa gę re alia

ryn ko we, zwłasz cza w du żych mia stach. Za -

pla no wa ne są za tem dwu eta po we pod wyż ki

dla funk cjo na riu szy i dla pra cow ni ków cy wil -

nych – pierw sza od stycz nia 2017 r., dru ga –

od stycz nia 2019 r. W su mie w cza sie trwa nia

pro gra mu upo sa że nie funk cjo na riu szy wzro -

śnie o 609 zł, zaś pra cow ni ków cy wil nych

o 597 zł. To da ne uśred nio ne na tzw. etat kal -

ku la cyj ny; nie ozna cza ją, że do kład nie ta ka

kwo ta wpły nie na kon to każ de go za trud nio ne -

go w PSP. Ob li ga to ryj na kwo ta pod wyż ki

w 2017 r. bę dzie wy no si ła dla funk cjo na riu -

szy 200 zł, a dla pra cow ni ków cy wil nych

165 zł. Resz ta pod wyż ki (od po wied nio 53 zł

i 85 zł) zo sta nie prze ka za na do dys po zy cji pra -

co daw cy, sta no wiąc na rzę dzie kre owa nia po -

li ty ki pła co wej. Szcze gó ło wy po dział kwot

(w tys. zł) prze zna czo nych na re ali za cję pro -

gra mu na po szcze gól ne przed się wzię cia w PSP

po ka zu je ta be la 1.

In we sty cje bu dow la ne
Głów nym ce lem tych in we sty cji jest po pra -

wa in fra struk tu ry bu dow la nej jed no stek or ga -

ni za cyj nych Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.

Wła ści wa ba za lo ka lo wa wpły wa na pra wi dło -

we funk cjo no wa nie jed no stek stra ży po żar nej,

za pew nia go dzi we wa run ki służ by oraz prze -

cho wy wa nia sprzę tu. Kry te rium de cy du ją cym

o uję ciu po szcze gól nych za dań z te go za kre su

w pro gra mie mo der ni za cji by ła m.in. kon ty nu -

acja już roz po czę tych in we sty cji, a tak że za -

koń cze nie re ali zo wa nych za dań w okre sie

trwa nia pro gra mu mo der ni za cji, czy li osią gnię -

cie za mie rzo ne go efek tu. Wa run kiem by ło rów -

nież po sia da nie praw do dys po no wa na nie-

ru cho mo ścią.

W ra mach wy dat ków pro gra mu mo der ni za -

cji za pla no wa ne zo sta ły 52 in we sty cje bu dow -

la ne, w tym bu do wa 24 no wych obiek tów (woj.

ku jaw sko -po mor skie – 1, lu bel skie – 2, lu bu -

skie – 1, łódz kie – 2, ma ło pol skie – 1, ma zo -

wiec kie – 2, pod kar pac kie – 2, pod la skie – 1,

po mor skie – 1, ślą skie – 2, war miń sko -ma zur -

skie – 2, wiel ko pol skie – 3, za chod nio po mor -

skie – 1, KG PSP – 1, SA PSP w Po zna niu – 1,

CS PSP w Czę sto cho wie – 1) oraz prze bu do wa,

roz bu do wa bądź mo der ni za cja 28 (woj. dol no -

Stru mieƒ wspar cia 
dla roz wo ju

O tym, że strażacy działają z pasją i zaangażowaniem, nie trzeba nikogo
przekonywać. Niestety, w dzisiejszych czasach to nie wystarczy. Aby straż

pożarna – zarówno PSP, jak i OSP – mogła się rozwijać, potrzebne są pieniądze.
Z pomocą ma przyjść Program modernizacji Policji, Straży Granicznej,

Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020.

P

Ta be la 1. Szcze gó ło wy po dział kwot (w tys. zł) prze zna czo nych na re ali za cj´ pro gra mu na po szcze gól ne przed -
si´ wzi´ cia w PSP

Wy szcze gól nie nie 2017 2018 2019 2020 Ra zem

In we sty cje bu dow la ne 75 558 98 643 134 981 86 998 396 180

Sprz´t trans por to wy 69 466 72 200 77 628 83 184 302 478

Sprz´t uzbro je nia i tech ni ki spe cjal nej 14 850 15 960 16 960 17 610 65 380

Sprz´t in for ma ty ki i łàcz no Êci 11 374 16 410 15 400 26 920 70 104

Wy po sa ̋ e nie oso bi ste i ochron ne funk cjo na riu szy 15 670 36 040 35 290 35 870 122 870

Wzmoc nie nie mo ty wa cyj ne go sys te mu 
upo sa ̋ eƒ funk cjo na riu szy

106 558 114 277 244 514 253 949 719 298

Zwi´k sze nie kon ku ren cyj no Êci wy na gro dzeƒ 
pra cow ni ków cy wil nych

6 931 7 520 15 837 16 544 46 832

Ogó łem 300 407 361 050 540 610 521 075 1 723 142
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ślą skie – 2, lu bel skie – 3, lu bu skie – 1, ma ło pol -

skie – 1, ma zo wiec kie – 3, opol skie – 1, pod la -

skie – 1, po mor skie – 3, świę to krzy skie – 3,

wiel ko pol skie – 5, za chod nio po mor skie – 1, KG

PSP – 2, SA PSP w Kra ko wie – 1, CS PSP

w Czę sto cho wie – 1).

Sprz´t trans por to wy
Głów nym ce lem za ku pów sze ro ko po ję te -

go sprzę tu trans por to we go w ra mach pro gra mu

jest uzu peł nie nie bra ków wy ni ka ją cych z obo -

wią zu ją cych nor ma ty wów z roz po rzą dze nia

mi ni stra spraw we wnętrz nych z 21 li sto pa -

da 2014 r. w spra wie szcze gó ło wych za sad 

wy po sa że nia jed no stek or ga ni za cyj nych Pań -

stwo wej Stra ży Po żar nej. Pla no wa na jest tak że

wy mia na do tych czas uży wa nych po jaz dów po -

żar ni czych z prze kro czo nym okre sem użyt ko -

wa nia okre ślo nym w za rzą dze niu nr 13

ko men dan ta głów ne go PSP z 27 grud nia 2012 r.

Nor ma tyw ny okres eks plo ata cji śred nich sa mo -

cho dów ra tow ni czo -ga śni czych w PSP wy no si

12 lat – obec nie prze kro czy ło go oko ło 200 po -

jaz dów te go ty pu, a w la tach 2017-2020 licz ba

sa mo cho dów za kwa li fi ko wa nych do wy mia ny

wzro śnie o ko lej ne 120 sztuk. 

Pro gram mo der ni za cji jest od po wie dzią

na po trze bę zrów no wa żo ne go roz miesz cze nia sił

i środ ków na te re nie kra ju, a tak że do po sa że nia

jed no stek ra tow ni czo -ga śni czych. Jed nost ki te

zo sta ły wy ty po wa ne na pod sta wie prze pro wa -

dzo nych ana liz oraz ba zy da nych EXPON.

Wy da wać się mo że, że pie nię dzy na za kup

no wych sa mo cho dów po żar ni czych jest zbyt

ma ło. Trze ba jed nak za zna czyć, że te go ro dza -

ju za ku py są fi nan so wa ne tak że z fun du szy eu -

ro pej skich. 

Za ku py po jaz dów i sprzę tu dla jed no stek

PSP współ fi nan so wa ne przez Unię Eu ro pej ską

ze środ ków Fun du szu Spój no ści w ra mach Pro -

gra mu In fra struk tu ra i Śro do wi sko 2014- 2020

bę dą re ali zo wa ne w ra mach trzech pro jek tów:

„Zwięk sze nie sku tecz no ści pro wa dze nia dłu -

go trwa łych ak cji ra tow ni czych” – 141 181 tys. zł,

„Uspraw nie nie sys te mu ra tow nic twa w trans -

por cie ko le jo wym – etap I” – 202 750 tys. zł,

„Uspraw nie nie sys te mu ra tow nic twa na dro -

gach – etap IV” – 200 000 tys. zł

W ra mach pro jek tów pla no wa ny jest za kup

m.in.: sa mo cho dów ra tow ni czo -ga śni czych

i spe cjal nych (404), przy czep do prze wo zu

kon te ne rów (22), kon te ne rów wy mien nych

(19), agre ga tów prą do twór czych 40 kVA 

i 100 kVA (18) oraz ze sta wów hy drau licz nych

na rzę dzi ra tow ni czych (87 kom ple tów). Zo sta -

nie tak że za ku pio nych 18 tre na że rów do ćwi -

czeń, nie za stą pio nych w pro ce sie szko le nia

ka dry i do sko na le nia za wo do we go.

Sprz´t uzbro je nia i tech ni ki
spe cjal nej
Za kres dzia łań Pań stwo wej Stra ży Po żar nej

z ro ku na rok jest co raz szer szy. Dziś to już nie

tyl ko wal ka z po ża ra mi i in ny mi klę ska mi ży -

wio ło wy mi, lecz tak że ra tow nic two tech nicz ne,

che micz ne, eko lo gicz ne i me dycz ne. Wpły wa

to na ko niecz ność cią głe go do po sa ża nia for ma -

cji, dzię ki któ re mu za da nia bę dą mo gły być wy -

ko ny wa ne w bez piecz ny spo sób. Po trzeb ny jest

tak że sprzęt po zwa la ją cy na pro fe sjo nal ne szko -

le nie stra ża ków w szko łach PSP. 

Środ ki prze zna czo ne zo sta ną na: za kup fan -

to mów oraz ze sta wów hy drau licz nych na rzę -

dzi ra tow ni czych, od two rze nie ze sta wów

do re ali za cji szko leń i re cer ty fi ka cji z za kre su

kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy, a tak że do -

po sa że nie czte rech po li go nów po żar ni czych

szkół PSP. 

Za ku py wy ni ka ją z po trze by suk ce syw ne go

do po sa ża nia szkół PSP w sprzęt wy ni ka ją cy

z za pi sów roz po rzą dze nia MSWiA z 21 li sto -

pa da 2014 r. w spra wie szcze gó ło wych za sad

wy po sa że nia jed no stek or ga ni za cyj nych PSP.

Co praw da szko ły PSP ma ją sprzęt wy ma ga ny

do re ali za cji opi sa nych szko leń, jed nak czę sto

jest on nie kom plet ny lub wy eks plo ato wa ny,

a je go za so by nie są od twa rza ne ze wzglę du

na ogra ni czo ne środ ki fi nan so we. 

In for ma ty ka i łàcz noÊç
Kom plek so wa cy fry za cja sys te mów łącz -

no ści w PSP jest ko niecz no ścią. To jed nak pro -

ces dłu go fa lo wy, zło żo ny pod wzglę dem

praw nym i or ga ni za cyj nym. Osią gnię cie za -

mie rzo ne go ce lu bę dzie wy ma ga ło bu do wy

cy fro wych sys te mów łącz no ści i mo der ni za cji

ist nie ją cych już roz wią zań ra dio ko mu ni ka cyj -

nych. Nie odzow ne bę dzie więc wdro że nie no -

wo cze snych tech no lo gii wraz z wy ma ga nym

pa kie tem usług (dy na micz ny przy dział za so -

bów ra dio wych, trans mi sja da nych, lo ka li za -

cja po jaz dów i użyt kow ni ków przez sys tem

ra dio ko mu ni ka cyj ny itp.), za kup kon sol oraz

ter mi na li i do łą cze nie do bu do wa nych al bo

funk cjo nu ją cych sys te mów ra dio ko mu ni ka cyj -

nych pra cu ją cych w stan dar dzie TETRA za -

rzą dza nych przez Po li cję lub w ra mach

Ogól no pol skie go Cy fro we go Sys te mu Łącz -

no ści Ra dio wej, zwięk sze nie za się gów ra dio -

wych, zwięk sze nie nie za wod no ści funk cjo no -

wa nia i ja ko ści pra cy w sie ciach ra dio wych

oraz bez pie czeń stwa łącz no ści, a tak że za -

awan so wa ne szy fro wa nie trans mi sji gło su i da -

nych.

Nie zbęd na bę dzie rów nież bu do wa i mo der -

ni za cja in fra struk tu ry te le in for ma tycz nej, sys -

te mów IT, ze szcze gól nym uwzględ nie niem

sys te mów dys po zy tor skich sta no wisk kie ro wa -

nia PSP. Wią że się to cho ciaż by z mo der ni za -

cją i roz bu do wą in fra struk tu ry sie cio wej

ak tyw nej i pa syw nej (prze łącz ni ki, ro ute ry sieci

LAN, punk ty sty ku z WAN itp.), sta no wią cej

pod sta wo wą plat for mę ko mu ni ka cji sys te mów

te le in for ma tycz nych, a tak że z bu do wą bądź

mo der ni za cją sys te mów bez pie czeń stwa te le -

in for ma tycz ne go. 

Spraw ne funk cjo no wa nie sys te mu łącz no ści

wy ma ga rów nież bu do wy i mo der ni za cji za si -

la nia awa ryj ne go, sys te mu gwa ran to wa ne go

(urzą dze nia pod trzy mu ją ce za si la nie awa ryj ne,

agre ga ty prą do twór cze z peł ną au to ma ty ką, mo -

der ni za cja in sta la cji elek trycz nej obiek tu) oraz

kli ma ty za cji wę złów łącz no ści i ser we row ni. 

Za da nia mi z za kre su „Sprzęt in for ma ty ki

i łącz no ści (w tym sys te my)” prze wi dzia ny mi

do re ali za cji w ra mach pro gra mu mo der ni za cji

są więc:

1 bu do wa cy fro wych sys te mów łącz no ści

i mo der ni za cja ist nie ją cych roz wią zań ra dio ko -

mu ni ka cyj nych – 25,7 mln zł, 

1 bu do wa i mo der ni za cja in fra struk tu ry

te le in for ma tycz nej, sys te mów IT, ze szcze gól -

nym uwzględ nie niem sys te mów dys po zy tor -

skich sta no wisk kie ro wa nia PSP – 38,2 mln zł, 

1 bu do wa i mo der ni za cja sys te mu za si la -

nia awa ryj ne go i gwa ran to wa ne go oraz sys te -

mu kli ma ty za cji wę złów łącz no ści i ser we-

row ni – 2 mln zł.

Wy po sa ̋e nie oso bi ste
i ochron ne funk cjo na riu szy
Kie dy my śli my o roz wo ju tech no lo gicz nym,

rzad ko przy cho dzi nam do gło wy ma te riał

na ubra nia ochron ne. A prze cież tak że ta dzie -

dzi na ma no we osią gnię cia. Tech no lo gia ma te -

ria ło wa, su row co wa i kon struk cyj na spra wia, że

ubra nia spe cjal ne za pew nia ją co raz więk sze bez -

Ta be la 2. Pla ny za ku pów sa mo cho dów po ̋ ar ni czych na la ta 2017-2020 w ra mach pro gra mu mo der ni za cji słu˝b 
oraz Fun du szu Spój no Êci UE

Sa mo cho dy ra tow ni czo -ga Êni cze

Pla ny za ku pów w la tach 2017-2020

PSP KSRG OSP

Pro gram 
mo der ni za cji

Fun dusz 
Spój no Êci UE

Pro gram 
mo der ni za cji

Pro gram 
mo der ni za cji

28 377 401 136 
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pie czeń stwo pra cy. Dla te go waż ne jest, aby za -

pew nić stra ża kom -ra tow ni kom ubra nia spe cjal -

ne no wej ge ne ra cji oraz ubra nia spe cjal ne lek kie,

zgod ne z nor mą PN-EN 15614 Odzież ochron -

na dla stra ża ków. Me to dy ba dań la bo ra to ryj -

nych oraz wy ma ga nia dla odzie ży ochron nej

uży wa nej przy po ża rach w prze strze ni otwar tej,

któ re bę dą wy ko rzy sty wa ne np. pod czas ga sze -

nia po ża rów traw. Po pra wi to nie tyl ko bez pie -

czeń stwo, lecz tak że kom fort pra cy stra ża ków.

Po wstał no wy wzór umun du ro wa nia, któ ry prze -

cho dzi obec nie te sty. W la tach 2017-2020 pla -

no wa ny jest za kup łącz nie 35 834 kom ple tów

no wych ubrań – 10 530 kom ple tów ubrań spe -

cjal nych oraz 25 304 kom ple tów ubrań spe cjal -

nych lek kich. 

Ârod ki dla ochot ni ków
Z do bro dziejstw pro gra mu mo der ni za cji

sko rzy sta nie tylko PSP. Są nim ob ję te rów nież

jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej włą czo -

ne do kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni -

cze go i jed nost ki ochot ni czych stra ży po -

żar nych.

W la tach 2017-2020 za pla no wa no do fi -

nan so wa nie dla tych jed no stek w kwo cie

501 mln 400 tys. zł. Z tej kwo ty 335 mln

800 tys. zł tra fi do jed no stek z KSRG, 

a 165 mln 600 tys. zł do po zo sta łych jed no stek.

Za ku pio ne za nie zo sta nie m.in. oko ło 500 sa -

mo cho dów ra tow ni czo -ga śni czych dla stra ża -

ków ochot ni ków.

Kwo ta do ta cji prze zna czo nej dla OSP

w 2017 r. wy no si 43 mln zł – to o 7 mln wię -

cej niż w ro ku po przed nim i o 10,5 mln wię cej

niż w 2015 r. Do dat ko wo aż 81,1 mln zł zo sta -

nie prze ka za ne dla jed no stek OSP włą czo nych

do kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go.

Ze środ ków tych ku po wa ne są m.in. sa mo -

cho dy po żar ni cze dla OSP. W 2016 r. za ku pio -

no 171 sa mo cho dów ra tow ni czo -ga śni czych,

po nad dwie trze cie to śred nie i cięż kie sa mo -

cho dy ra tow ni czo -ga śni cze. Zmniej szo na licz -

ba ku po wa nych sa mo cho dów lek kich wy ni ka

z ich spe cy fi ki i moż li wo ści użyt ko wych.

W mi nio nym ro ku za in we sto wa no tak że w no -

wy sprzęt dla OSP. Kil ka ty się cy wę ży stra -

żac kich róż ne go ty pu, 157 agre ga tów

prą do twór czych, 175 pomp do wo dy za nie -

czysz czo nej, pra wie 100 pił do be to nu, po -

nad 370 dra bin stra żac kich, 160 ze sta wów

ra tow nic twa me dycz ne go oraz 35 sztuk na rzę -

dzi hy drau licz nych – to tyl ko przy kła dy z dłu -

giej li sty za ku pów.

– Nie za po mi naj my rów nież o tym, że po -

jaz dy któ re zo sta ną wy co fa ne z PSP ze wzglę -

du na prze kro cze nie okre ślo ne go w nor ma-

ty wie cza su użyt ko wa nia, bę dą jak do tąd prze -

ka zy wa ne OSP – de kla ru je ko men dant głów ny

PSP gen. bry ga dier Le szek Su ski.

W bie żą cym ro ku nie na stą pią tak że żad ne

zmia ny w prze ka zy wa niu OSP środ ków po -

cho dzą cych z firm ubez pie cze nio wych. – Choć

pro jekt no we li usta wy o ochro nie prze ciw po -

ża ro wej bu dzi spo re dys ku sje, to trze ba pod -

kre ślić, że nie za kła da on po zba wie nia OSP

te go źró dła fi nan so wa nia, a je dy nie zmia nę

spo so bu dys try bu cji środ ków po cho dzą cych

z nie go. Ce lem jest stwo rze nie spój ne go sys te -

mu i moż li wo ści re ago wa nia na po trze by stra -

ża ków – pod kre śla ko men dant głów ny PSP.

Zmia ny za kła da ją więc, że to szef za wo do -

wych stra ża ków, ja ko od po wie dzial ny za or ga -

ni za cję ochro ny prze ciw po ża ro wej w ska li

ca łe go kra ju, otrzy my wał by środ ki z firm

ubez pie cze nio wych. Miał by jed nak obo wią zek

usta wo wy ta kie go ich po dzia łu, aby 50 proc.

kwo ty otrzy my wa ła Pań stwa Straż Po żar -

na wraz z in ny mi jed nost ka mi ochro ny prze -

ciw po ża ro wej, m.in. za kła do wy mi stra ża mi

po żar ny mi, zaś dru gie 50 proc. kwo ty tra fia ło

do ochot ni czych stra ży po żar nych. 

oprac. red.

Ta be la 3. Roz dział Êrod ków z do ta cji na kra jo wy sys tem ra tow ni czo -ga Êni czy (w tys. zł)

Wy szcze gól nie nie 2017 2018 2019 2020 Ra zem

In we sty cje bu dow la ne 18 708 15 000 15 000 15 000 63 708

Êrod ki wła sne 18 708 15 000 15 000 15 000 63 708

Sprz´t trans por to wy 48 330 50 200 50 200 52 070 200 800

Êrod ki wła sne 43 000 43 000 43 000 43 000 172 000

re zer wa ce lo wa 5 330 7 200 7 200 9 070 28 800

Sprz´t uzbro je nia i tech ni ki spe cjal nej 5 370 5 500 5 500 5 630 22 000

Êrod ki wła sne 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

re zer wa ce lo wa 370 500 500 630 2 000

Sprz´t in for ma ty ki i łàcz no Êci 410 550 550 690 2 200

re zer wa ce lo wa 410 550 550 690 2 200

Wy po sa ̋ e nie oso bi ste i ochron ne funk cjo na riu szy 8 292 12 700 12 700 13 400 47 092

Êrod ki wła sne 6 292 10 000 10 000 10 000 36 292

re zer wa ce lo wa 2 000 2 700 2 700 3 400 10 800

Ogó łem 81 110 83 950 83 950 86 790 335 800

Ârod ki wła sne 73 000 73 000 73 000 73 000 292 000

Re zer wa ce lo wa 8 110 10 950 10 950 13 790 43 800

Ta be la 4. Do ta cje dla OSP (MSWiA) w tys. zł (po nad to Êrod ki fi nan so we na wy dat ki bie ̋ à ce w wy so ko Êci 3 mln zł 
po za pro gra mem mo der ni za cji)

Wy szcze gól nie nie 2017 2018 2019 2020 Ra zem

In we sty cje bu dow la ne 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000

Êrod ki wła sne 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000

Sprz´t trans por to wy 16 480 17 000 17 000 17 520 68 000

Êrod ki wła sne 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000

re zer wa ce lo wa 1 480 2 000 2 000 2 520 8 000

Sprz´t uzbro je nia i tech ni ki spe cjal nej 9 480 10 000 10 000 10 520 40 000

Êrod ki wła sne 8 000 8 000 8 000 8 000 32 000

re zer wa ce lo wa 1 480 2 000 2 000 2 520 8 000

Sprz´t in for ma ty ki i łàcz no Êci 370 500 500 630 2 000

re zer wa ce lo wa 370 500 500 630 2 000

Wy po sa ̋ e nie oso bi ste i ochron ne funk cjo na riu szy 3 670 3 900 3 900 4 130 15 600

Êrod ki wła sne 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000

re zer wa ce lo wa 670 900 900 1 130 3 600

Ogó łem 40 000 41 400 41 400 42 800 165 600

Ârod ki wła sne 36 000 36 000 36 000 36 000 144 000

Re zer wa ce lo wa 4 000 5 400 5 400 6 800 21 600



moc uchodź com z Ko so wa prze by wa ją cym w zor ga ni zo wa nych dla nich
obo zach na te re nie Al ba nii. Dzia ła nia te by ły wspól ną ini cja ty wą stra ża -
ków i przed sta wi cie li wy daw nic twa „Me dy cy na Prak tycz na” oraz sto wa -
rzy sze nia Le ka rze Na dziei z Kra ko wa. W mi sji bra li udział le ka rze i stra ża cy
po prze szko le niu me dycz nym (w su mie 66 ra tow ni ków i 33 oso by per so -
ne lu me dycz ne go). Ze wzglę du na czas jej trwa nia na stą pi ły pod mia ny
uczest ni ków.
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Na ra tu nek 
po za gra ni ca mi kra ju

W związ ku z 25. rocz ni cą utwo rze nia Pań stwo wej Stra ży Po żar nej war -
to wspo mnieć o za an ga żo wa niu stra ża ków PSP w dzia ła nia mię dzy na ro -
do we. Nie śli po moc po szko do wa nym nie tyl ko w Eu ro pie, lecz tak że
w in nych re jo nach świa ta.

Woj na na Bał ka nach, 1999
Przez czte ry mie sią ce ra tow ni cy Pań stwo wej Sta ży Po żar nej nie śli po -

ań stwo wa Straż Po żar na jest pod sta wo -

wym fi la rem kra jo we go sys te mu ra tow -

ni czo -ga śni cze go. Kon ty nu uje za da nia

za wo do wej stra ży po żar nej, któ rej po cząt ki się -

ga ją XIX w. Re ali zu je dzia ła nia ra tow ni cze

w na stę pu ją cych ob sza rach: 

1 ga sze nie po ża rów, 

1 ra tow nic two tech nicz ne w za kre sie 

ko mu ni ka cji dro go wej i ko le jo wej, dzia ła nia

po szu ki waw czo -ra tow ni cze, ra tow nic two wy -

so ko ścio we i na akwe nach, 

1 ra tow nic two che micz ne, 

1 ra tow nic two eko lo gicz ne,

1 ra tow nic two me dycz ne (kwa li fi ko wa -

na pierw sza po moc).

Na le ży pod kre ślić, że w po cząt ko wym

okre sie ist nie nia PSP ga sze nie po ża rów by ło jej

pod sta wo wym za da niem. Na prze strze ni 25 lat

licz ba po ża rów spa dła jednak o 37%. Wzra sta

na to miast sys te ma tycz nie licz ba miej sco wych

za gro żeń. Wśród nich do mi nu ją in ter wen cje

spo wo do wa ne zja wi ska mi po go do wy mi oraz

zda rze nia na szla kach ko mu ni ka cyj nych. 

Co rocz nie od no to wy wa nych jest kil ka ty się cy

in ter wen cji zwią za nych ze zda rze nia mi che -

micz no -eko lo gicz ny mi, zda rze nia mi na akwe -

nach i udzie la niem kwa li fi ko wa nej pierw -

szej po mo cy. Zmia na cha rak te ru za gro żeń

i dzia ła nia po dej mo wa ne w cią gu 25 lat funk -

cjo no wa nia PSP mia ły istot ny wpływ na

zmia ny re gu la cji praw nych do ty czą cych ra tow -

nic twa. 

Zmia ny w prze pi sach
Obec nie w pol skim sys te mie praw nym

funk cjo nu je sze reg ak tów praw nych re gu lu ją -

cych kwe stie ra tow nic twa. Fun da men tem dla

na szej for ma cji jest usta wa z 24 sierp nia

1991 r. o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej [1], któ -

ra we szła w ży cie 1 stycz nia 1992 r. Na prze -

strze ni 25 lat pod le ga ła ona wie lu zmia nom

i z te go po wo du pię cio krot nie wy da no jej tekst

ujed no li co ny (w la tach 2002, 2006, 2009,

2013 i 2016). 

Klu czo wy dla PSP akt praw ny sta no wi też

usta wa z 24 sierp nia 1991 r. o ochro nie prze -

ciw po ża ro wej [2], obo wią zu ją ca od 26 wrze -

śnia 1991 r. By ła ona ujed no li ca na trzy-

krot nie – w la tach 2002, 2009 oraz 2016. 

EWOLUCJA
RATOWNICTWA 

TA DE USZ JO PEK 
JA CEK ZA LECH 
DA MIAN WIT CZAK 
MA REK MA RZEC

Ratownictwo to działanie w stanach nagłego lub nadzwyczajnego
zagrożenia życia i zdrowia człowieka oraz jego mienia, realizowane

w trybie natychmiastowym. Powołana 25 lat temu Państwowa Straż
Pożarna jest wiodącą służbą ratowniczą w Polsce.
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Trz´ sie nie zie mi w Tur cji, 1999
Tur cja zo sta ła w tym ro ku do tknię ta dwo ma trzę sie nia mi zie mi.

Pierw sze, o si le 7,6 st. w ska li Rich te ra, wy stą pi ło 17 sierp nia, a je go epi -
cen trum znaj do wa ło się w oko li cach mia sta Izmit. Ko lej ne, o si le 7,2 st.
w ska li Rich te ra, mia ło miej sce 12 li sto pa da w pro win cji Düz ce na pół -
noc nym za cho dzie kra ju. W obu przy pad kach w dzia ła niach ra tow ni -
czych bra li udział stra ża cy z Pol ski. W sierp niu nie śli po moc
miesz kań com miej sco wo ści Ci nar cik (18-27 sierp nia), a w li sto pa dzie
w Düzce (13-16 li sto pa da). W su mie w dzia ła nia za an ga żo wa nych by -
ło 100 ra tow ni ków z Pol ski, wy po sa żo nych w spe cja li stycz ny sprzęt: 
ka me ry ter mo wi zyj ne, geo fo ny do na słu chu dźwię ków z ru in czy pi ły
spa li no we do cię cia be to nu i sta li.

Po wódê na W´ grzech, 2000
W po moc ra tow ni czą dla Wę gier w związ ku z wy stą pie niem po wo dzi

za an ga żo wa nych by ło 90 stra ża ków PSP. Ak cja trwa ła od 19 do 29 kwiet -
nia. Gru pa uda ła się w kon wo ju do miej sco wo ści Szol nok, gdzie stra ża cy
uczest ni czy li w bu do wie wa łów prze ciw po wo dzio wych na rze ce Ti sza.

W wy po sa że niu gru py zna la zły się m. in.: agre ga ty prą do twór cze, pom py
szla mo we, sprzęt oświe tle nio wy, sta cje uzdat nia nia wo dy oraz wor ki
na pia sek do umac nia nia wa łów prze ciw po wo dzio wych, a po nad to ra cje
żyw no ścio we, na mio ty oraz śpi wo ry. 

Trz´ sie nie zie mi w In diach, 2001
Do naj sil niej sze go od 50 lat trzę sie nia zie mi w tym re gio nie, o si le

7,6 st. w ska li Rich te ra, do szło 26 stycz nia. Wie le osób zo sta ło po grze ba -
nych pod gru za mi do mów. Na po moc zo sta ła wy sła na gru pa ra tow ni cza
PSP, któ ra ope ro wa ła w re gio nie Gu ja rat. Za bra ła ze so bą sprzęt spe cja li -
stycz ny, le kar stwa, sprzęt do zbu do wa nia po lo we go szpi ta la oraz środ ki
do udzie la nia po mo cy hu ma ni tar nej. Dzia ła nia te pro wa dzi ło przez
11 dni 15 ra tow ni ków. 

Po wódê w Niem czech, 2002
W sierp niu do szło do po wo dzi na te re nie Eu ro py Środ ko wo -

-Wschod niej. Wśród kra jów zma ga ją cej się z jej skut ka mi by ły Niem cy.
Zgod nie z za pi sem po ro zu mie nia mię dzy Mi ni ster stwem Spraw We -
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Za wie ra de le ga cję dla mi ni stra wła ści we go

do spraw we wnętrz nych do okre śle nia szcze -

gó ło wych za sad or ga ni za cji kra jo we go sys te -

mu ra tow ni czo -ga śni cze go. Ak tem wy ko na-

w czym w tym za kre sie jest roz po rzą dze nie mi -

ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji 

z 18 lu te go 2011 r. w spra wie szcze gó ło wych

za sad or ga ni za cji kra jo we go sys te mu ra tow ni -

czo -ga śni cze go [3]. Ma obo wią zy wać do 2 lip -

ca 2017 r. 

Na pod sta wie de le ga cji usta wo wych wy da -

no wie le in nych ak tów wy ko naw czych, do pre -

cy zo wu ją cych istot ne za gad nie nia z dzie dzi ny

ra tow nic twa. Za li czyć do nich moż na obo wią -

zu ją ce roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we -

wnętrz nych z 21 li sto pa da 2014 r. w spra wie

szcze gó ło wych za sad wy po sa ża nia jed no stek

or ga ni za cyj nych Pań stwo wej Stra ży Po żar nej

[4]. Na le ży nad mie nić, że w ana li zo wa nym

okre sie ten akt wy ko naw czy był dwu krot nie

zmie nia ny (2000 i 2014 r.), a je go pier wo wzór
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wnętrz nych i Ad mi ni stra cji Rze czy po spo li tej Pol skiej i Sak soń skim 
Mi ni ster stwem Spraw We wnętrz nych o wza jem nej po mo cy pod czas 
ka ta strof, klęsk ży wio ło wych i in nych po waż nych wy pad ków, po kon -
sul ta cjach z wła dza mi Sak so nii pod ję to de cy zję o wy sła niu na za la ne
te re ny gru py ra tow ni czej z Pol ski. W su mie w dzia ła nia na te re nie Nie -
miec za an ga żo wa nych by ło: 41 ra tow ni ków, 11 sa mo cho dów po żar ni -
czych oraz dzie więć pomp du żej wy daj no ści. Pol scy stra ża cy
prze pom po wy wa li wo dę w miej sco wo ściach: Co swig, Ra de beul, Me is -
sen oraz Glau bitz.

Po wódê w Cze chach, 2002
W 2002 r. tak że Cze si wal czy li ze skut ka mi po wo dzi, któ ra do tknę ła tę

część Eu ro py. W skład gru py ra tow ni czej PSP we szło 78 ra tow ni ków, by ła
wy po sa żo na w: pom py wy so kiej wy daj no ści, dwa kon te ne ry prze ciw po -
wo dzio we, dwa sa mo cho dy wę żo we, sa mo cho dy kwa ter mi strzow skie
i spe cja li stycz ne (łącz nie 24) oraz 150 osu sza czy prze ka za nych przez wo je -
wo dę opol skie go. Dzia ła nia by ły pro wa dzo ne w re jo nie Te re zi na, a mi sja
trwa ła 14 dni.

Trz´ sie nie zie mi w Al gie rii, 2003
Do trzę sie nia zie mi o si le 6,8 st. w ska li Rich te ra, któ re go wstrzą sy od -

czu wal ne by ły tak że na Ma jor ce, do szło 21 ma ja. W pierw szej fa zie ka ta -
stro fy śmierć po nio sło po nad 1500 osób, a oko ło 7000 zo sta ło ran nych.
Na stęp ne go dnia za pa dła de cy zja o wy sła niu do Al gie rii pol skiej gru py
ra tow ni czej. W jej skład we szło 27 ra tow ni ków. Pro wa dzi li dzia ła nia po -
szu ki waw cze, a we współ pra cy z przed sta wi cie la mi Pol skiej Mi sji Me -
dycz nej roz sta wi li po lo we am bu la to rium.
Gru pa za koń czy ła dzia ła nia 27 ma ja.

Trz´ sie nie zie mi w Ira nie, 2003
Trzę sie nie zie mi wy stą pi ło 26 grud nia,

rząd Ira nu wy sto so wał ofi cjal ną proś bą
o po moc ra tow ni czą. W od po wie dzi na nią
rząd pol ski pod jął de cy zję o wy sła niu spe -
cja li stycz nej gru py ra tow ni czej. W jej skład
we szło 28 stra ża ków PSP oraz trzech le ka -
rzy Pol skiej Mi sji Me dycz nej. Gru pa za bra ła
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sta no wi ło roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we -

wnętrz nych z 7 sierp nia 1992 r. w spra wie

udzia łu Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w ak cjach

ra tow ni czych w za kre sie ra tow nic twa che micz -

ne go i tech nicz ne go oraz za sad szko le nia i wy -

po sa że nia Pań stwo wej Stra ży Po żar nej

w sprzęt i środ ki tech nicz ne.

Za gad nie nia z za kre su bhp w PSP nor mu je

obec nie roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we -

wnętrz nych i ad mi ni stra cji z 16 wrze śnia 2008 r.

w spra wie szcze gó ło wych wa run ków bez pie -

czeń stwa i hi gie ny służ by stra ża ków Pań stwo -

wej Stra ży Po żar nej [5]. Obo wią zu je ono od

11 stycz nia 2009 r. Ak tem po prze dza ją cym je

w tym ob sza rze by ło roz po rzą dze nie mi ni stra

spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji z 17 li sto -

pa da 1997 r. w spra wie szcze gó ło wych wa run -

ków bez pie czeń stwa i hi gie ny służ by stra ża ków

oraz za kre su ich obo wią zy wa nia w sto sun ku

do in nych osób bio rą cych udział w ak cjach ra -

tow ni czych, ćwi cze niach lub szko le niu.

Na uwa gę za słu gu ją tak że in ne, rów nie

istot ne prze pi sy do ty czą ce ra tow nic twa, w tym

od no szą ce się do za gad nień zwią za nych z kie -

ro wa niem dzia ła nia mi ra tow ni czo -ga śni czy mi

i współ dzia ła niem z in ny mi służ ba mi przy ich

or ga ni za cji oraz upraw nie nia mi kie ru ją ce go

dzia ła niem ra tow ni czym (KDR). W za kre sie

kie ro wa nia i współ dzia ła nia jed no stek ochro ny

prze ciw po ża ro wej za sto so wa nie ma ją prze pi sy

okre ślo ne w roz po rzą dze niu mi ni stra spraw

we wnętrz nych i ad mi ni stra cji z 31 lip ca

2001 r. w spra wie szcze gó ło wych za sad kie ro -

wa nia i współ dzia ła nia jed no stek ochro ny prze -

ciw po ża ro wej bio rą cych udział w dzia ła niu

ra tow ni czym [6], obo wią zu ją cym od 25 sierp -

nia 2001 r. Za stą pi ło ono roz po rzą dze nie mi ni -

stra spraw we wnętrz nych z 11 czerw ca 1992 r.

w spra wie szcze gó ło wych za sad kie ro wa nia

i współ dzia ła nia jed no stek ochro ny prze ciw po -

ża ro wej bio rą cych udział w dzia ła niu ra tow ni -

czym [7], któ re obo wią zy wa ło od 23 lip ca

1992 r. do 25 sierp nia 2001 r. 

Pro ble ma ty kę zwią za ną z kie ro wa niem

dzia ła niem ra tow ni czym re gu lu je w róż nych

aspek tach za rów no usta wa o ochro nie prze ciw -

po ża ro wej, usta wa o Pań stwo wej Stra ży Po żar -

nej, roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z 4 lip -

ca 1992 r. w spra wie za kre su i try bu

ko rzy sta nia z praw przez kie ru ją ce go dzia ła -

niem ra tow ni czym [8] (obo wią zu ją ce od 30 lip -

ca 1992 r.), jak i roz po rzą dze nie o KSRG.

Za gad nie nie to nie jest ure gu lo wa ne ca ło ścio -

wo w jed nym ak cie praw nym. 



ze so bą spe cja li stycz ny sprzęt oraz sześć psów po szu ki waw czych. Po la cy
zo sta li skie ro wa ni do Bam. Pro wa dzi li tam dzia ła nia po szu ki waw cze, roz -
sta wi li tak że am bu la to rium po lo we. Pol ska do star czy ła rów nież po moc
hu ma ni tar ną – w po sta ci le ków, wy po sa że nia me dycz ne go oraz ko ców.
Mi sja za koń czy ła się po sze ściu dniach.

Trz´ sie nie zie mi w Pa ki sta nie, 2005 
Trzę sie nie zie mi o si le 7,6 st. w ska li Rich -

te ra na wie dzi ło Pa ki stan, In die i Afga ni -
stan 8 paź dzier ni ka. Na stęp ne go dnia rząd
Pa ki sta nu zwró cił się o mię dzy na ro do wą
po moc. Pol ska po sta no wi ła wy słać gru pę
ra tow ni czą, w skład któ rej we szło 18 stra -
ża ków PSP oraz czte rech le ka rzy Pol skiej
Mi sji Me dycz nej. Oprócz spe cja li stycz ne go
sprzę tu za bra no rów nież pięć psów po szu -
ki waw czych. Gru pa ra tow ni cza pro wa dzi ła
dzia ła nia po szu ki waw cze i roz sta wi ła am -

bu la to rium po lo we. Z Pol ski na de szła rów nież po moc hu ma ni tar na: le -
ki, wy po sa że nie me dycz ne, ko ce. Mi sja za koń czy ła się po
10 dniach, czy li 19 paź dzier ni ka.

Trz´ sie nie zie mi w In do ne zji, 2006
27 ma ja wy stą pi ło trzę sie nie zie mi w oko li cach miej sco wo ści Yogy -

akar ta, Kla ten i Ban tul. W Pol sce za pa dła de cy zja o po wo ła niu i de le go -
wa niu do In do ne zji gru py ra tow ni czej. W jej skład we szli stra ża cy
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej oraz per so nel me dycz ny Pol skiej Mi sji 
Me dycz nej. Gru pa wy le cia ła 1 czerw ca z War sza wy do So lo w In do ne zji.
Jej za da niem by ło udzie le nie po mo cy me dycz nej po szko do wa nej lud no -
ści po przez uru cho mie nie am bu la to rium po lo we go – w cza sie je go pra -
cy przy ję to ogó łem 1114 pa cjen tów. Pol ska do star czy ła tak że po nad
7 t le ków, żyw no ści i ko ców. Mi sja trwa ła 14 dni.

Po wódê na Ukra inie, 2008
Po wódź, do któ rej do szło w po łu dnio wo -wschod niej Ukra inie, by ła tra -

gicz na w skut kach. Ogło szo no stan klę ski ży wio ło wej. Rząd pol ski po sta -
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Pro ce sy le gi sla cyj ne skut ku ją po sze rza niem

za kre su za dań Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.

Wej ście 10 czerw ca 2016 r. w ży cie usta wy

o dzia ła niach an ty ter ro ry stycz nych [9] roz bu -

do wu je ka ta log dzia łań ra tow ni czych o współ -

pra cę z wła ści wy mi or ga na mi i pod mio ta mi

pod czas zda rzeń nad zwy czaj nych wy wo ła nych

za gro że niem czyn ni kiem bio lo gicz nym, rów -

nież o cha rak te rze ter ro ry stycz nym. Obo wią -

zek ten wej dzie w ży cie 2 lip ca br.

Kra jo wy sys tem ra tow ni czo -
-ga Êni czy
Pań stwo wą Straż Po żar ną 1 stycz nia 1992 r.

two rzy ły na stę pu ją ce jed nost ki or ga ni za cyj ne:

1 Ko men da Głów na PSP,

1 49 ko mend wo je wódz kich PSP,

1 262 ko men dy re jo no we PSP,

1 488 jed no stek ra tow ni czo -ga śni czych,

1 Szko ła Głów na Służ by Po żar ni czej,

1 dwie szko ły aspi ran tów PSP,

1 trzy szko ły pod ofi cer skie PSP,

1 Cen trum Na uko wo -Ba daw cze Ochro -

ny Prze ciw po ża ro wej.

Po nad to, bio rąc pod uwa gę da ne z 1992 r.,

na te re nie Pol ski funk cjo no wa ło 18 761 ochot -

ni czych stra ży po żar nych.

Kra jo wy sys tem ra tow ni czo -ga śni czy

(KSRG) za czął funk cjo no wać w 1995 r. Sta no -

wi on in te gral ną część sys te mu bez pie czeń stwa

we wnętrz ne go pań stwa, obej mu je pro gno zo -

wa nie, roz po zna wa nie i zwal cza nie po ża rów,

klęsk ży wio ło wych lub in nych miej sco wych

za gro żeń. Głów nym fi la rem, na któ rym opie ra

się KSRG, jest Pań stwo wa Straż Po żar na z ca -

łym jej za ple czem ka dro wym, sprzę to wym i lo -

gi stycz nym. Sys tem ten sku pia jed nost ki

ochro ny prze ciw po ża ro wej, in ne służ by, in -

spek cje, stra że, in sty tu cje oraz pod mio ty, 

któ re do bro wol nie, w dro dze umo wy cy wil no -

praw nej zgo dzi ły się współ dzia łać w ak cjach

ra tow ni czych. Do sys te mu z dniem 1 stycz -

nia 1995 r. włą czo no 1664 jed nost ki OSP. Przez

ostat nie 20 lat ewo lu ował on za rów no w aspek -

cie ilo ścio wym (włą cza nie ko lej nych jed no stek

ochro ny prze ciw po ża ro wej do KSRG), jak i ja -

ko ścio wym (wy szko le nie i wy po sa że nie no wej

ge ne ra cji). 

Dziś na te re nie kra ju funk cjo nu je oko -

ło 16 100 ochot ni czych stra ży po żar nych (ich

liczbę zwiększono, dane z 1 stycz nia br.), 4339

z nich włą czo nych jest do KSRG. Pań stwo wą

Straż Po żar ną two rzy Ko men da Głów na PSP,

ko men dy wo je wódz kie, któ rych licz ba po re -

for mie ad mi ni stra cyj nej kra ju zmniej szy ła się

z 49 do 16 oraz ko mendy miej skie/po wia to we

PSP – ich liczba wzrosła do 335, a licz ba jed -

no stek ra tow ni czo -ga śni czych do 496. Po nad -

to w każ dej z pię ciu szkół PSP funk cjo nu je

jed nost ka ra tow ni czo -ga śni cza, co w su mie da -

je 501 JRG PSP na te re nie kra ju.

Sta ty sty ki dzia łaƒ 
Ogól na licz ba in ter wen cji z udzia łem Pań -

stwo wej Stra ży Po żar nej w cią gu ostat nich

25 lat wzro sła po nad trzy krot nie (o 322%) –

z 100 005 do 332 525 zda rzeń. Na le ży za zna -

czyć, że mak sy mal ną licz bę in ter wen cji od no -

to wa no w 2015 r. By ło ich 338 684, z cze go

po nad po ło wa (183 162) to miej sco we za gro -

że nia. 

Sto su nek licz by po ża rów do licz by miej sco -

wych za gro żeń zo stał od wró co ny: z 63% po ża -

rów i 28% miej sco wych za gro żeń w 1993 r.

do 30% po ża rów i 61% miej sco wych za gro żeń

w 2016 r. Licz ba miej sco wych za gro żeń che -

micz nych wzro sła kil ku na sto krot nie, eko lo -

gicz nych – po nad dwu krot nie, a ra dio lo -

gicz nych sze ścio krot nie.

Ana li za licz by alar mów fał szy wych wy ka -

za ła jej wzrost, choć udział pro cen to wy tych

alar mów ma lał z 9,4% w 1993 r. do naj niż sze -

go po zio mu (3,4%) w 2003 r., by w 2016 r.

osią gnąć 8,7%.

Iran (2003)
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no wił wspo móc Ukra iń ców, pod ję to de cy zję o wy sła niu do dzia łań gru -
py ra tow ni czej PSP. W jej skład we szło 78 ra tow ni ków, 31 sa mo cho dów,
dzie więć przy czep, czte ry ło dzie pła sko den ne, osiem pomp du żej wy daj -
no ści, 17 pomp szla mo wych. Stra ża cy z Pol ski li kwi do wa li skut ki po wo -
dzi w re jo nie śnia tyń skim. Mi sja ra tow ni cza trwa ła 9 dni, w tym cza sie
stra ża cy prze pro wa dzi li po nad 1665 in ter wen cji, głów nie po le ga ją cych
na li kwi da cji roz le wisk i wy pom po wy wa niu wo dy z klu czo wych obiek tów
w mie ście.

Po wódê w Czar no gó rze, 2010
W 2010 r. nie tyl ko w Pol sce trze ba by ło się zmie rzyć ze skut ka mi po -

wo dzi. W grud niu czo ła te mu za gro że niu mu sie li sta wić rów nież miesz -
kań cy Czar no gó ry. Po otrzy ma niu za po trze bo wa nia na po moc
mię dzy na ro do wą w Pol sce pod ję to de cy zję o wy sła niu 20-oso bo wej
gru py ra tow ni czej PSP. Zo sta ła ona sfor mo wa na na te re nie JRG PSP
w Kry ni cy-Zdro ju, skąd 11 grud nia wy ru szy ła do Pod go ri cy. Stra ża cy za -
bra li ze so bą sprzęt spe cja li stycz ny, m.in. kon te ne ry – pom po wy i kwa -
ter mi strzow ski. W skład wy po sa że nia gru py we szły również agre ga ty

prą do twór cze, mo to pom py szla mo we
i pły wa ją ce, a tak że sta cja uzdat nia nia
wo dy. Gru pa pro wa dzi ła dzia ła nia w kil -
ku miej sco wo ściach, gdzie sku pia ła się
na wy pom po wy wa niu wo dy z bu dyn -
ków miesz kal nych i in nych obiek tów
istot nych dla funk cjo no wa nia oko li cy,
a tak że udzie la niu do raź nej po mo cy
me dycz nej. Jej mi sja trwa ła 9 dni.

Trz´ sie nie zie mi na Ha iti, 2010 
Trzę sie nie zie mi na wie dzi ło Ha iti

12 stycz nia. Je go si łę okre ślo no na
7 st. w ska li Rich te ra. Spo wo do wa ło ol -
brzy mie znisz cze nia, ty sią ce osób po -
nio sło śmierć. Wła dze kra ju do tknię te go
tra ge dią zwró ci ły się z proś bą o po moc
do spo łecz no ści mię dzy na ro do wej. Pol -
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Gru py spe cja li stycz ne
Pań stwo wa Straż Po żar na ma w swo ich 

za so bach wy dzie lo ne si ły do re ali zo wa nia spe -

cja li stycz nych czyn no ści ra tow ni czych, skła da -

ją ce się ze stra ża ków o po nad stan dar do wym

wy szko le niu, wy po sa żo nych w wy so ko spe cja -

li stycz ny sprzęt ra tow ni czy.

Wy żej wy mie nio ne si ły PSP sku pio ne są

w 159 spe cja li stycz nych gru pach ra tow ni -

czych, a mia no wi cie w:

1 45 gru pach wod no -nur ko wych

(SGRW-N),

1 28 gru pach wy so ko ścio wych (SGRW),

1 23 gru pach tech nicz nych (SGRT),

1 15 gru pach po szu ki waw czo -ra tow ni -

czych (SGPR),

1 48 gru pach che micz nych (SGRChem).

Każ da ze spe cja li za cji roz wi ja ła się na prze -

strze ni ostat nich 25 lat w in ny spo sób. Nie któ -

re z nich mia ły swo je po cząt ki wcze śniej niż

po wsta ła PSP, np. ra tow nic two wy so ko ścio -

we 37 lat te mu. W 2011 r. na stą pi ło ure gu lo -

wa nie or ga ni za cji wszyst kich spe cja li za cji

po przez za twier dze nie przez ko men dan ta głów -

ne go PSP „Za sad or ga ni za cji ra tow nic twa wy -

so ko ścio we go, che micz ne go i eko lo gicz ne go,

tech nicz ne go, me dycz ne go, wod ne go, dzia łań

po szu ki waw czo -ra tow ni czych w kra jo wym

sys te mie ra tow ni czo -ga śni czym”. Za sa dy ujed -

no li ci ły m.in. or ga ni za cję spe cja li stycz nych

grup ra tow ni czych, za sa dy ich dys po no wa nia,

stan dar dy bez pie czeń stwa, wy ma ga nia kwa li -

fi ka cyj ne dla ra tow ni ków, mi ni mal ny stan dard

wy po sa że nia jed nost ki, do ku men ta cję z dzia -

łań oraz wska za ły za da nia dla wo je wódz kich

ko or dy na to rów po szcze gól nych spe cjal no ści.

Okre ślo ne zo sta ły tak że dla wszyst kich grup

spe cja li stycz nych ob sza ry chro nio ne. Za pod -

Ha iti (2010)

In ter wen cje Paƒ stwo wej Stra ̋ y Po ̋ ar nej w la tach 1993-2016

Ogólna liczba interwencji

źró dło da nych: SWD PSP

Roz kład zda rzeƒ (po ̋ a ry, miej sco we za gro ̋ e nia, alar my fał szy we)

źró dło da nych: SWD PSP

po˝ary           miejscowe zagro˝enia               alarmy fałszywe



ska wy sła ła do dzia łań cięż ką gru pę 
po szu ki waw czo -ra tow ni czą skła da ją cą
się z 54 ra tow ni ków i 10 psów oraz spe -
cja li stycz ny sprzęt (w tym geo fo ny, ka -
me ry wzier ni ko we i ter mo wi zyj ne oraz
sprzęt me cha nicz ny i hy drau licz ny
do od gru zo wy wa nia ofiar). Na miej scu
pol scy ra tow ni cy pro wa dzi li pra ce po -
szu ki waw cze i ra tow ni cze zwią za ne
z prze szu ki wa niem za wa lo nych bu dyn -
ków (w miej sco wo ści Port -au -Prin ce)
oraz utwo rzy li punkt me dycz ny (w miej -
sco wo ści Car re fo ur). Gru pa pro wa-
dzi ła dzia ła nia przez 10 dni. Po wrót
do kra ju na stą pił 24 stycz nia. Pol ska do -
star czy ła tak że po moc hu ma ni tar ną
w po sta ci le ków, wy po sa że nia me dycz -
ne go i ko ców. 

Po ̋a ry la sów w Fe de ra cji Ro syj skiej, 2010
W wy ni ku dłu go trwa łej su szy do szło w Ro sji do wie lo ob sza ro wych

po ża rów la sów. W ak cji ra tun ko wej bra li udział stra ża cy, woj sko oraz in -
ne służ by ra tun ko we. Jed nym z naj bar dziej do tknię tych klę ską ob sza -
rów był ob wód ria zań ski, gdzie zo stał wpro wa dzo ny stan wy jąt ko wy.
Wraz z roz wo jem sy tu acji za ist nia ła po trze ba wspar cia dzia łań ro syj skich
stra ża ków przez si ły mię dzy na ro do we. Z Pol ski 7 sierp nia wy ru szy ła 
gru pa ra tow ni cza w si le 159 stra ża ków PSP wraz z 45 po jaz da mi ra tow -
ni czo -ga śni czy mi, w tym dwo ma cy ster na mi, pom pa mi du żej wy daj no -
ści oraz kon te ne ra mi lo gi stycz ny mi i sa ni tar ny mi. Głów ne dzia ła nia
ga śni cze re ali zo wa ne przez pol skich ra tow ni ków po le ga ły na ga sze niu
po ża ru tor fu, drze wo sta nu, do ga sza niu za rze wi, sta łym mo ni to rin gu
roz wo ju po ża ru, cią głym pa tro lo wa niu wy zna czo ne go od cin ka i do zo -
rze uga szo nych ob sza rów la su. Ra tow ni cy wró ci li do kra ju 21 sierp nia.
War to przy po mnieć, że w paź dzier ni ku Dmi trij Mie dwie diew, ów cze sny
pre zy dent Ro sji, wrę czył na Krem lu od zna cze nia pań stwo we stra -
ża kom ro syj skim i za gra nicz nym. Wśród 46 od zna czo nych zna lazł się też
Po lak.
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sta wę ich wy zna cze nia przy ję te zo sta ło kry-

te rium naj szyb sze go cza su do tar cia sił spe cja -

li stycz nych do miej sca zda rze nia, bez wzglę du

na po dział ad mi ni stra cyj ny kra ju. Na le ży 

nad mie nić, że go to wość spe cja li stycz nych grup

ra tow ni czych jest mo ni to ro wa na na bie żą co po -

przez Sta no wi sko Kie ro wa nia Ko men dan ta

Głów ne go PSP, któ re jest tak że punk tem kon -

tak to wym w za kre sie współ pra cy z or ga ni -

za cja mi mię dzy na ro do wy mi i or ga na mi cen -

tral ny mi służb ra tow ni czych państw, z któ ry mi

Pol ska ma pod pi sa ne umo wy o wza jem nej po -

mo cy i do któ rych w przy pad ku ka ta stro fy dys -

po nu je si ły i środ ki z po mo cą ra tow ni czą bądź

hu ma ni tar ną.

Na prze strze ni 25 lat stra ża cy PSP uczest -

ni czy li w wie lu dzia ła niach, któ re ze wzglę du

na swo je roz mia ry, spe cy fi kę i skut ki po ru szy -

ły opi nię pu blicz ną. Po każ dym ta kim zda rze -

niu w PSP pro wa dzo no ana li zy, któ rych 

wy ni kiem by ły zmia ny za rów no w za kre sie

wy po sa że nia i wy szko le nia stra ża ków, jak i or -

ga ni za cji dzia łań. Sku tecz ność ak cji ra tow ni -

czo -ga śni czych uza leż nio na jest m.in. od 

pro fe sjo nal ne go przy go to wa nia do wód ców

i ra tow ni ków, ale tak że od wła ści we go fun-

k cjo no wa nia pro ce su po wia da mia nia, dys po -

no wa nia i alar mo wa nia sił i środ ków. Oto 

cha rak te ry stycz ne zda rze nia, któ re wy war ły

naj więk szy wpływ na or ga ni za cję i roz wój Pań -

stwo wej Stra ży Po żar nej w cią gu ostat nich

25 lat:

1992 – po żar la su w Kuź ni Ra ci bor skiej:

naj więk szy po żar we wnątrz kom plek su le śne -

go o po wierzch ni 50 tys. ha. Trwał od 26 sierp -

nia do 12 wrze śnia, ob jął te ren trzech

nad le śnictw w woj. opol skim. W ak cji bra ło

  

Miejscowe zagro˝enia z udziałem PSP – wybrane rodzaje

źró dło da nych: SWD PSP (* da ne z 1993 r. – udział wszyst kich jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro wej)

Wojewódzkie Stanowisko Kierowania w Cz´stochowie, 1992 r.
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Po wódê w Cze chach, 2013
W czerw cu pol ska gru pa ra tow ni cza uda ła się do Re pu bli ki Cze skiej,

by po móc w zwal cza niu skut ków po wo dzi. Stra ża cy, wy po sa że ni 
m.in. w pom pę o wy daj no ści 45 000 l/min, zo sta li na po cząt ku skie ro wa -
ni do pra cy w miej sco wo ści Hořín w po wie cie Mel nik, gdzie prze pom po -
wy wa li wo dę z roz le wi ska do ko ry ta rze ki. Na stęp nie uda li się 
w re jon miej sco wo ści Vrb no, gdzie wy pom po wy wa li wo dę z ob ni żeń te -
re nu. Dzia ła nia trwa ły w su mie ty dzień, a udział w nich wzię ło ośmiu 
stra ża ków.

Brak ener gii elek trycz nej w Sło we nii, 2014
W lu tym w wy ni ku sil nych mro zów w Sło we nii do szło do prze rwa nia

do staw ener gii elek trycz nej na znacz nych ob sza rach. Oko ło 10% z 2 mln
miesz kań ców zo sta ło po zba wio nych prą du, a w nie któ rych re gio nach do -
szło rów nież do awa rii wo do cią gów. Za ist nia ła sy tu acja kry zy so wa, wy -
ma ga ją ca od władz Sło we nii wy stą pie nia z proś bą o po moc
mię dzy na ro do wą. Od po wie dział na nią m.in. pol ski rząd. Pol ska gru pa ra -
tow ni cza, wy po sa żo na w spe cja li stycz ny sprzęt, m.in. agre ga ty prą do -

twór cze o łącz nej mo cy 350 kW, pro -
wa dzi ła dzia ła nia w oko li cach miej sco -
wo ści Ma ri bor oraz So vo den ji. Mi sja
wstęp nie mia ła trwać 10 dni, jed nak ze
wzglę du na sy tu ację pod ję to de cy zję
o jej wy dłu że niu i do ko na niu pod mia -
ny za dys po no wa nych ra tow ni ków.
W su mie w trwa ją cą łącz nie 20 dni mi -
sję za an ga żo wa nych by ło 18 ra tow ni -
ków.

Po wódê w Bo Êni i Her ce go wi -
nie, 2014
W 2014 r. stra ża cy zma ga li się po -

waż ny mi skut ka mi pod to pień w Pol -
sce. W tym sa mym cza sie w re gio nie
Bał ka nów do szło do naj więk szej po -
wo dzi od po nad 100 lat. Do Bo śni
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udział 859 za stę pów PSP i OSP oraz po -

nad 4600 ra tow ni ków. Zgi nę ło dwóch ra tow ni -

ków, spło nę ło 10 tys. ha la su, ura to wa no 12 wsi

i trzy du że za kła dy prze my sło we.

1993 – ka ta stro fa Air bu sa A -320: 14 wrze -

śnia na war szaw skim lot ni sku Okę cie mia ło

miej sce awa ryj ne lą do wa nie sa mo lo tu pa sa żer -

skie go, któ ry nie wy ha mo wał i ude rzył w wał

ziem ny, a na stęp nie za pa lił się. Śmierć po nio -

sły dwie oso by, a 55 zo sta ło ran nych.

1994 – po żar ha li wi do wi sko wej w Gdań -

sku: pod czas kon cer tu mu zycz ne go 24 li sto pa -

da do szło do za pró sze nia ognia. Za czął się on

bar dzo szyb ko roz prze strze niać, wy bu chła pa -

ni ka. Zgi nę ło sie dem osób, a po nad 300 zo sta -

ło ran nych. 

1995 – wy buch ga zu w Gdań sku: w bu -

dyn ku miesz kal nym 17 kwiet nia do szło do wy -

bu chu ga zu, któ ry znisz czył trzy kon dy gna cje

obiek tu, a po zo sta łe spo czę ły na po wsta łym ru -

mo wi sku. Przez 86 go dzin w dzia ła niach udział

bra ło 1676 ra tow ni ków. W wy ni ku ka ta stro fy

zgi nę ły 22 oso by, a 20 zo sta ło ran nych.

1997 – po wódź: na sku tek in ten syw nych

opa dów desz czu w po łu dnio wej i po łu dnio wo -

-za chod niej czę ści kra ju do szło do ka ta stro fal -

nej w skut kach po wo dzi. Dzia ła nia trwa ły

33 dni. Każ de go dnia bra ło w nich udział od

2 do 5 tys. ra tow ni ków. Uszko dze niu ule -

gło 1115 km wa łów prze ciw po wo dzio wych, 480

mo stów i bli sko 1500 km dróg. Po nad 2500 miej -

sco wo ści zo sta ło do tknię te skut ka mi po wo dzi.

Zgi nę ły 54 oso by, a po nad 38 tys. ewa ku owa no. 

1998 – po żar szpi ta la w Szcze ci nie: w no -

cy 23 kwiet nia do szło do po ża ru w bu dyn ku

głów nym szpi ta la kli nicz ne go. Ak cja trwa ła

oko ło 13 godz. Dzię ki spraw nym dzia ła niom

służb ewa ku owa no wszyst kich pa cjen tów 

(630 osób) i nikt nie zo stał po szko do wa ny.

Łącz nie dzia ła nia pro wa dzi ło 225 ra tow ni ków.

1999 – ka ta stro fa ko le jo wa w To ma szo -

wie Ma zo wiec kim: 11 mar ca na dwor cu ko-

le jo wym w To ma szo wie Ma zo wiec kim wy ko -

le iły się cy ster ny z ole jem na pę do wym.

Przez 43 godz. z za gro że niem wal czy ło

129 ra tow ni ków.

2000 – za wa le nie się stro pu ha li hi per -

mar ke tu w Szcze ci nie: do zda rze nia do szło

7 grud nia. Zgi nę ły dwie oso by, a 10 zo sta ło

ran nych. W dzia ła niach udział bra ło 17 za stę -

pów i 58 ra tow ni ków.

2001 – za gro że nie po wo dzio we spo wo do -

wa ne in ten syw ny mi opa da mi desz czu i gwał -

tow ny mi bu rza mi, w dniach 8-9 lip ca na te re nie

Katastrofa Airbusa A-320 na warszawskim Ok´ciu, 1993 r.

Bo Ênia i Her ce go wi na (2014)



i Her ce go wi ny wy ru szył sfor mo wa ny
w PSP mo duł pomp wy so kiej wy daj -
no ści (HCP), wy po sa żo ny m.in. w czte -
ry pom py wy so kiej wy daj no ści i 18
pomp szla mo wych. Łącz na wy daj ność
pomp w dys po zy cji mo du łu wy no si -
ła 96 500 l/min. Mo duł HCP Pol ska zo -
stał skie ro wa ny do dzia łań w mie ście
Šamac, li czą cym oko ło 5,5 tys. miesz -
kań ców. Pro wa dząc dzia ła nia na Bał -
ka nach, stra ża cy mu sie li sta wić czo ła
do dat ko we mu za gro że niu, ja kim by ły
po la mi no we. Eks per ci oce nia li, że
w wy ni ku fa li po wo dzio wej pod wo dą
znik nę ły ozna ko wa nia se tek pól mi no -
wych, a wraz z osu wa ją cą się zie mią
wie le nie roz bro jo nych ła dun ków po -
pły nę ło z prą dem Sa wy. Dla te go nie -

oce nio na oka za ła się po moc i wspar cie żoł nie rzy z Pol skie go Kon tyn gen -
tu Woj sko we go dzia ła ją ce go na te re nie Bo śni i Her ce go wi ny w ra mach
mi sji EUFOR/MTT. Prze pro wa dzi li oni szko le nie na te mat po stę po wa nia
w ra zie ujaw nie nia ła dun ków wy bu cho wych, prze ka za li ma te ria ły in for -
ma cyj ne do ty czą ce min oraz ak tu al ne ma py mia sta Šamac i je go oko lic,
któ re okre śla ły re jo ny po ten cjal nie nie bez piecz ne. Mi sja ra tow ni cza trwa -
ła 16 dni, wzię ło w niej udział 37 ra tow ni ków. 

Trz´ sie nie zie mi w Ne pa lu, 2015
Do wstrzą sów o si le 7,9 st. w ska li Rich te ra do szło w Ne pa lu 25 kwiet -

nia. Trzę sie nie zie mi spo wo do wa ło wie le po waż nych znisz czeń w ca łym
kra ju, a w szcze gól no ści w sto li cy – Kat man du. W związ ku ze ska lą tra -
ge dii wła dze Ne pa lu wy stą pi ły z proś bą o po moc mię dzy na ro do wą.
Z Pol ski wy ru szy ła gru pa po szu ki waw czo -ra tow ni cza w wa rian cie cięż -
kim – HUSAR Po land. Z War sza wy wy le cia ło 81 ra tow ni ków, któ rzy za -
bra li 12 psów oraz kil ka ton sprzę tu, m.in. geo fo ny, ka me ry wzier ni ko we,
sprzęt hy drau licz ny, pneu ma tycz ny, do sta bi li za cji kon struk cji, środ ki
łącz no ści, żyw ność oraz wo dę. HUSAR Po land by ła dru gą gru pą po szu -
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woj. po mor skie go, a na stęp nie mię dzy 15 i 23

lip ca na po łu dniu Pol ski. Do wal ki z ży wio łem

skie ro wa no si ły cen tral ne go od wo du ope ra cyj -

ne go z wo je wództw nie ob ję tych za gro że niem.

Dzia ła nia jed no stek ra tow ni czych po le ga ły

przede wszyst kim na ewa ku acji lu dzi z za gro -

żo nych bu dyn ków miesz kal nych i pu blicz nych,

udraż nia niu prze pu stów, usu wa niu za to rów,

uszczel nia niu wa łów, a w na stęp nej ko lej no ści

usu wa niu skut ków po wo dzi. Dzien nie za an ga -

żo wa nych by ło w nie oko ło 8 tys. ra tow ni ków

PSP i OSP. Ewa ku owa no oko ło

20 tys. osób.

2002 – po żar zbior ni ka z ro pą naf to wą

w Trze bi ni: 5 ma ja miał miej sce po żar zbior -

ni ka z ro pą naf to wą o po jem no ści 10 000 m3.

Ak cja trwa ła 23 godz. Głów ne dzia ła nia po le -

ga ły na po da wa niu prą dów w obro nie są sia -

du ją cych zbior ni ków oraz schła dza niu

płasz cza pa lą ce go się zbior ni ka. Po oko ło

4 godz. przy stą pio no do ge ne ral ne go na tar cia

za po mo cą dzia łek wod no -pia no wych o du żej

wy daj no ści – po żar zo stał uga szo ny. W dzia -

ła niach bra ło udział 363 ra tow ni ków PSP,

OSP i ZSP.

2003 – po żar w Ra fi ne rii Gdań skiej:

3 ma ja na sku tek wy bu chu po wstał po żar zbior -

ni ka o poj. 20 tys. m3 wy peł nio ne go ben zy ną.

Dwaj pra cow ni cy, któ rzy w tym cza sie po bie -

ra li prób ki do ba dań, zgi nę li. Do głów ne go 

na tar cia zgro ma dzo no si ły w licz bie 400 ra tow -

ni ków i środ ki w po sta ci ze sta wów pom po -

wych du żej wy daj no ści, 25 dzia łek wod no -

-pia no wych i stat ku po żar ni cze go. Po żar uga -

szo no w trak cie trwa ją ce go po nad go dzi nę

głów ne go na tar cia. 

2004 – po żar w hu cie mie dzi w Le gni cy:

w ak cji ga sze nia po ża ru in sta la cji od siar cza nia

spa lin, któ ry miał miej sce 19 wrze śnia, bra ło

udział 133 ra tow ni ków. Ak cja trwa ła 9 godz.

2005 – po żar re mon to wa ne go stat ku

w Szcze ci nie: 29 paź dzier ni ka w szcze ciń skiej

Stocz ni Re mon to wej „Gry fia” do szło do po ża -

ru bar dzo du że go chłod ni cow ca. Po żar po wstał

w ła dow ni, na sku tek prac spa wal ni czych.

Głów nym za mia rem tak tycz nym by ło nie do -

pusz cze nie do roz prze strze nie nia się po ża ru

na po miesz cze nia ma szy now ni, nad bu dów ki

i ru fo wych zbior ni ków pa li wa, a tak że na su -

chy dok. Po bli sko 15 godz. dzia łań po żar zo -

stał uga szo ny.

2006 – ka ta stro fa bu dow la na w Cho rzo -

wie: 28 stycz nia na te re nie Mię dzy na ro do wych

Tar gów Ka to wic kich za wa lił się dach ha li wy -

sta wo wej. Śmierć po nio sło 65 osób, a 141 zo -

sta ło ran nych. W dzia ła niach bra ło udział 100

za stę pów PSP i po nad 930 ra tow ni ków. 

2007 – po żar tar go wi ska miej skie go

w Słu bi cach: do po ża ru do szło 10 stycz nia.

Na po wierzch ni ok. 16 tys. m2 znaj do wa ło

się 1200 sto isk han dlo wych. W dzia ła niach

trwa ją cych oko ło 20 godz. udział bra ło po -

nad 180 ra tow ni ków. Spło nę ły sto iska han dlo -

we na po wierzch ni 12 tys. m2.

2008 – po żar cen trum han dlo we go M1

w Za brzu: 26 grud nia spa le niu ule gło oko -

ło 60% bu dyn ku cen trum (10 000 m2). W dzia -

ła niach ga śni czych, któ re trwa ły po nad

108 go dzin, uczest ni czy ło 40 za stę pów PSP

i sie dem OSP. 

2009 – bu dy nek so cjal ny w Ka mie niu 

Po mor skim: do po ża ru do szło 13 kwiet nia.

Śmierć po nio sło 21 osób, a 20 zo sta ło ran nych,

wśród nich dwaj stra ża cy. W dzia ła niach udział

bra ły 23 za stę py stra ży po żar nej i 110 ra tow ni -

ków. Po po nad 20 godz. po żar zo stał uga szo ny.

2010 – po wódź: w związ ku z in ten syw ny -

mi opa da mi desz czu w dniach 17 ma ja – 

30 czerw ca jed nost ki KSRG oraz spo za sys te -

mu in ter we nio wa ły w po nad 77 tys. zda rzeń.

Łącz nie w ak cji prze ciw po wo dzio wej na te re -

nie kra ju bra ło udział oko ło 23 039 stra ża ków

PSP i po nad 240 tys. człon ków OSP. Naj wię -

cej in ter wen cji zwią za nych z usu wa niem skut -
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1 In die (2001) – 21 ra tow ni ków i le -
ka rzy zbu do wa ło szpi tal po lo wy
i udzie li ło po mo cy 300 po szko do -
wa nym po trzę sie niu zie mi,

1 Ukra ina (2001) – PSP do star czy ła
po szko do wa nym w po wo dzi le ki,
sprzęt me dycz ny i ko ce,

1 Iran (2004) – po moc hu ma ni tar -
na dla ofiar trzę sie nia zie mi,

1 Sri Lan ka/Su ma tra (2004-
2005) – PSP do star czy ła po szko -
do wa nym po tsu na mi na Sri Lan -
ce le ki, sprzęt me dycz ny i ko ce,

1 Ru mu nia (2005) – trans port le ków,
środ ków me dycz nych i ko ców dla
po szko do wa nych przez po wódź,

1 Pa ki stan (2005) – po moc hu ma ni -
tar na dla ofiar trzę sie nia zie mi,

ki waw czo -ra tow ni czą z Eu ro py, któ ra wy lą do wa ła w Kat man du.
W pierw szej ko lej no ści ra tow ni cy pro wa dzi li po szu ki wa nia ży wych
osób, co sta no wi prio ry tet dla grup po szu ki waw czo -ra tow ni czych.
Z cza sem, ma jąc na uwa dze roz wój sy tu acji na miej scu, an ga żo wa li się
rów nież w dzia ła nia hu ma ni tar ne, tj. wy do by wa nie zwłok z gru zo wisk
lub wy ko ny wa nie do stę pu do nich. Sek cja me dycz na gru py udzie la ła
po mo cy po szko do wa nym. Stra ża cy za koń czy li dzia ła nia po 11 dniach,
do kra ju wró ci li sa mo lo ta mi woj sko wy mi w dwóch tu rach. Ak cja ra tow -
ni cza w Ne pa lu by ła pierw szą w hi sto rii Pań stwo wej Stra ży Po żar nej,
pod czas któ rej sku tecz nie po pro wa dzo no pro ces re fi nan so wa nia przez
Ko mi sję Eu ro pej ską czę ści (55%) kosz tów zwią za nych z trans por tem
gru py ra tow ni czej do dzia łań w ra mach Unij ne go Me cha ni zmu Ochro -
ny Lud no ści.
Pi sząc o dzia ła niach mię dzy na ro do wych, w któ re an ga żo wa ła się Pań -
stwo wa Straż Po żar na, nie moż na po mi nąć ak cji po mo cy hu ma ni tar nej.
PSP ma w tej dzie dzi nie po kaź ny do ro bek. Wy bra ne dzia ła nia:
1 Ru mu nia (2000) – 11 ra tow ni ków i pię ciu le ka rzy pro wa dzi ło ak cję

po mo cy me dycz nej,
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ków po wo dzi mia ło miej sce na te re nie wo je -

wództw: ma ło pol skie go, pod kar pac kie go,

świę to krzy skie go i lu bel skie go. Zgi nę ło

29 osób, 17 172 oso by zo sta ły ewa ku owa ne. 

2011 – po żar klasz to ru w Al wer ni: 6 mar -

ca w go dzi nach wie czor nych do szło do po ża ru

da chu klasz to ru oj ców ber nar dy nów. Spa lił się

dach bu dyn ku klasz to ru i przy le głe go ko ścio -

ła. W dzia ła niach ra tow ni czo -ga śni czych

uczest ni czy ło 60 za stę pów PSP – 212 ra tow ni -

ków, 29 za stę pów OSP – 123 dru hów oraz dwa

za stę py ZSP.

2012 – ka ta stro fa ko le jo wa w Cha łup -

kach: 3 mar ca w oko li cach miej sco wo ści Cha -

łup ki pod Szcze ko ci na mi w woj. ślą skim

do szło do czo ło we go zde rze nia dwóch po cią -

gów oso bo wych: re la cji War sza wa  – Kra ków

i Prze myśl – War sza wa. Z uwa gi na ska lę zda -

rze nia i du żą licz bę po szko do wa nych do zda -

rze nia dys po no wa ne by ły si ły i środ ki KSRG

z wo je wództw: ślą skie go, ma ło pol skie go, świę -

to krzy skie go i łódz kie go (łącz nie 115 za stę pów

i 518 ra tow ni ków). W dzia ła niach udział bra ły

PRM, Po li cja, GOPR, PCK oraz dwa śmi głow -

ce LPR. Na sku tek te go zda rze nia 16 osób po -

nio sło śmierć, a 59 zo sta ło ran nych. 

2013 – po żar in sta la cji prze sy ło wej ga zu

w Jan ko wie Przy godz kim (woj. wiel ko pol -

skie): na sku tek wy bu chu ga zu do szło do po -

ża ru na ru ro cią gu wy so kie go ci śnie nia. Po żar

ob jął 10 bu dyn ków miesz kal nych i czte ry bu -

dyn ki go spo dar cze. Dzia ła nia po le ga ły na ewa -

ku acji osób po szko do wa nych, ga sze niu po ża ru

bu dyn ków, mo ni to ro wa niu kon tro lo wa ne go

spa la nia ga zu po za krę ce niu za suw na ru ro cią -

gu przez służ by ga zo we oraz prze szu ki wa niu

po go rze li ska. W po ża rze dwie oso by po nio sły

śmierć, a 13 osób zo sta ło po szko do wa nych.

W trwa ją cych 29 godz. dzia ła niach uczest ni -

czy ło 262 ra tow ni ków. 

2015 – po żar mo stu Ła zien kow skie go

w War sza wie: do po ża ru do szło 14 lu te go,

do je go ga sze nia po ża ru uży to 17 prą dów ga -

śni czych wo dy i trzech prą dów pia ny. Znisz -

cze niu ule gła kon struk cja sta lo wa mo stu oraz

je go in fra struk tu ra tech nicz na. W dzia ła niach

wy ko rzy sta no spe cja li stycz ne gru py ra tow nic -

twa wy so ko ścio we go, wod no -nur ko we go oraz

che micz no -eko lo gicz ne go. Bra ło w nich

udział 106 za stę pów PSP i po nad 302 ra tow ni -

ków. Po żar uda ło się uga sić po nie speł na

42 godz. dzia łań.

2016 – za bez pie cze nie Świa to wych Dni

Mło dzie ży i wi zy ty pa pie ża w Pol sce: na po zio -

mie kra jo wym dzia ła nia ko or dy no wał sztab 

ko men dan ta głów ne go PSP. Po nad to straż po żar -

na re ali zo wa ła do dat ko we za da nia, m.in.: do star -

cza ła wo dę dla piel grzy mów, kie ro wa ła ru chem

piel grzy mów przy na peł nia niu i opusz cza niu

sek to rów, peł ni ła funk cję służ by in for-

Ne pal (2015)



1 Ma ce do nia (2007) – po moc rze czo -
wa (sprzęt ga śni czy) dla ra tow ni -
ków wal czą cych z po ża ra mi la sów,

1 Ru mu nia (2008) – trans port po -
mo cy rze czo wej, głów nie sprzę tu
prze ciw po wo dzio we go dla po -
szko do wa nych w po wo dzi,

1 Gru zja (2008) – trans port da rów
dla po szko do wa nych w kon flik cie
zbroj nym,

1 Ukra ina (2014 i 2015) – trans port
po mo cy hu ma ni tar nej dla lud no -
ści po szko do wa nej w związ ku
z nie po ko ja mi spo łecz ny mi
po kon flik cie na Kry mie,

1 Niem cy i Wę gry (2015) – mi gra cja
lud no ści, trans port po mo cy hu -
ma ni tar nej. 

Na prze strze ni ostat nich lat stra ża cy Pań stwo wej Stra ży Po żar nej za an ga -
żo wa ni by li rów nież w dzia ła nia mię dzy na ro do we, w któ rych peł ni li funk -
cję eks per tów w ra mach Unij nych Ze spo łów Ochro ny Lud no ści (Union
Ci vil Pro tec tion Te ams – UCPT):
1 Ja po nia (2011) – wy jazd eks per ta PSP do dzia łań ko or dy nu ją cych 

po moc hu ma ni tar ną dla po szko do wa nych w trzę sie niu zie mi,
1 Pa ki stan (2011) – wy jazd eks per ta PSP do dzia łań ko or dy nu ją cych 

po moc hu ma ni tar ną dla po szko do wa nych w po wo dzi,
1 Fi li pi ny (2013) – wy jazd eks per ta PSP do dzia łań ko or dy nu ją cych 

po moc ra tow ni czą i hu ma ni tar ną dla po szko do wa nych wsku tek 
tsu na mi.

W 2012 r. eks pert PSP wy je chał do Kon go, gdzie wspie rał ze spół UNDAC
(ze spół eks perc ki ONZ) w oce nie sta bil no ści kon struk cji bu dow la nych po
wy bu chu w skła dzie amu ni cji w sto li cy kra ju, Braz za vil le.

mł. kpt. Ra fał So ło win 
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25 lat PSP

ma cyj nej, a tak że służ by po rząd ko wej na tra sie

prze jaz du pa pie ża mię dzy sek to ra mi. Do dat ko -

wo, w ra mach wspar cia ra tow nic twa me dycz ne -

go, stra ża cy PSP two rzy li pa tro le pie sze

wy po sa żo ne w pod sta wo we środ ki me dycz ne,

udzie la jąc kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy.

Zo stał też roz wi nię ty kom po nent me dycz ny PSP.

Łącz nie w za bez pie cze niu dni die ce zjal nych oraz

wi zy ty pa pie ża Fran cisz ka i ŚDM w po szcze gól -

nych dniach bra ło udział około 16 tys. ra tow ni -

ków PSP i OSP oraz około 2500 po jaz dów.

Wa chlarz za daƒ
Dzia ła nia Pań stwo wej Stra ży Po żar nej

na prze strze ni ostat nich 25 lat zmie ni ły się dia -

me tral nie. W pierw szych la tach for ma cja

uczest ni czy ła w in ter wen cjach przy po nad

11 tys. zda rzeń, z cze go 64% sta no wi ły po ża -

ry. Na ko niec 2016 r. po ża ry to już tyl ko oko -

ło 27% wszyst kich in ter wen cji PSP. No we

za gro że nia zwią za ne ze zmia na mi cy wi li -

za cyj ny mi, a tak że stop nio we po sze rza nie

kom pe ten cji PSP de ter mi no wa ły ewo lu cję tej

for ma cji w za kre sie or ga ni za cji, wy po sa że nia

i wy szko le nia. Przy kła dem jest cho ciaż by wpi -

sa nie w za kres za dań PSP li kwi da cji za gro żeń

bio lo gicz nych. Po wo du je to ko niecz ność do po -

sa że nia for ma cji w sprzęt spe cja li stycz ny, za -

trud nie nia spe cja li stów z tej dzie dzi ny

ra tow nic twa oraz prze pro wa dze nia szko leń

spe cja li stycz nych dla ra tow ni ków już peł nią -

cych służ bę. Po sze rze nie za kre su za dań re ali -

zo wa nych przez PSP o ten ob szar wy ni ka

z za pi sów usta wy z 10 czerw ca 2016 r. o dzia -

ła niach an ty ter ro ry stycz nych [10], któ ra wpro -

wa dzi ła zmia ny w art. 14 usta wy z 24 sier-

p nia 1991 r. o ochro nie prze ciw po ża ro wej

w za kre sie współ pra cy z wła ści wy mi or ga na -

mi i pod mio ta mi pod czas zda rzeń nad zwy czaj -

nych wy wo ła nych za gro że niem bio lo gicz nym,

w tym pod czas zda rzeń o cha rak te rze ter ro ry -

stycz nym. Po wyż sze za pi sy spo wo do wa ły po -

trze bę zmia ny roz po rzą dze nia w spra wie

szcze gó ło wych za sad or ga ni za cji KSRG, w ce -

lu do pre cy zo wa nia za kre su za dań re ali zo wa -

nych przez pod mio ty two rzą ce sys tem. 

Na le ży tak że wspo mnieć o zmia nach za dań

prze wi dzia nych w ra mach pro wa dzo ne go przez

KSRG ra tow nic twa me dycz ne go, któ re usta wą

z 8 wrze śnia 2006 r. o Pań stwo wym Ra tow nic -

twie Me dycz nym [11] i roz po rzą dze niem mi -

ni stra zdro wia z 20 kwiet nia 2016 r. w spra wie

me dycz nych czyn no ści ra tun ko wych i świad -

czeń zdro wot nych in nych niż me dycz ne czyn -

no ści ra tun ko we, któ re mo gą być udzie la ne

przez ra tow ni ka me dycz ne go [12] umoż li wi ły

wy ko ny wa nie za dań za wo do wych ra tow ni ka

me dycz ne go w jed nost kach ochro ny prze ciw -

po ża ro wej (o któ rych mo wa w art. 15 usta wy

z 24 sierp nia 1991 r. o ochro nie prze ciw po ża -

ro wej) włą czo nych do KSRG. 

***

25 lat funk cjo no wa nia Pań stwo wej Stra ży

Po żar nej to okres cią głe go i dy na micz ne go roz -

wo ju ra tow nic twa, a tak że szcze gó ło wo je re -

gu lu ją cych prze pi sów praw nych. O do brym

kie run ku tej ewo lu cji świad czy sta ły wy so ki

po ziom za ufa nia spo łe czeń stwa do tej służ by

ra tow ni czej. Stra ża cy, zgod nie z ro tą ślu bo wa -

nia, ra tu ją za gro żo ne ży cie na wet z na ra że niem

wła sne go. 

Autorzy pełnià słu˝b´ 
w Komendzie Głównej PSP

Przy pi sy
[1] DzU z 2016 r., poz. 603 ze zm.
[2] DzU z 2016 r., poz. 191 ze zm., zwa na tu usta wą
o ochro nie prze ciw po ża ro wej.
[3] DzU z 2011 r. nr 46, poz. 239, zwa ne tu roz po rzą dze -
niem o KSRG.
[4] DzU z 2014 r. poz. 1793.
[5] DzU z 2008 r. nr 180, poz. 1115.
[6] DzU z 2013 r. poz. 709.
[7] DzU z 1992 r. nr 52, poz. 244.
[8] DzU z 1992 r. nr 54, poz. 259.
[9] DzU z 2016 r., poz. 904.
[10] DzU z 2016 r. poz. 904.
[11] DzU z 2016 r., poz. 1868 ze zm.
[12] DzU z 2016 r., poz. 587.

  

fo
t. 
ar
ch
iw
um

 P
P

fo
t. 
M
ar
ci
n 
Pł
ot
ic
a



MAJ  2017 /32

Od pro wi zor ki 
do fa cho wo Êci

PA WEŁ RO CHA LA

Zadania w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów
przeciwpożarowych oraz rozpoznawania zagrożeń spoczywają

na Państwowej Straży Pożarnej – tak stanowi ustawa o PSP
z 1991 r. Jej inicjatorzy chcieli inaczej.



la tach 50-60. XX w. brzmie nie

prze pi sów chro nią cych lu dzi

przed po ża ra mi usta wia no

w na stę pu ją cej ko lej no ści: naj pierw za po bie ga -

nie, po tem ga sze nie. W usta wie o ochro nie

prze ciw po ża ro wej z 1975 r. hie rar chię wal ki

z po ża ra mi skon stru owa no wbrew ele men tar -

nej lo gi ce, omi ja jąc isto tę ochro ny prze ciw -

po ża ro wej – ja ko za sad ni czą dzia łal ność za wo -

do wych stra ży wy mie nio no ga sze nie, na to -

miast za po bie ga nie sta ło się czyn no ścią

uzu peł nia ją cą. Prze pi sy w ta kiej po sta ci obo -

wią zy wa ły przez po nad 15 lat. 

U pro gu PSP
Na kan wie ta kie go pra wa twór cy PSP

i KSRG służ bę kon tro l no -roz po znaw czą wy -

obra ża li so bie ja ko dzia ła ją cą wy łącz nie

na rzecz roz po zna nia moż li wo ści pro wa dze -

nia dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych. Ro zu mia -

no przez to ze wnętrz ne wzglę dem pło ną ce go

bu dyn ku pa ra me try, miesz czą ce się w na stę -

pu ją cej cza so prze strze ni: od za alar mo wa nia

o zda rze niu do roz sta wie nia sprzę tu przy po -

ża rze i od na le zie nia w po bli żu za opa trze nia

w wo dę do je go ga sze nia. Nie ste ty, nie roz wa -

ża no przy tym pa ra me trów wnę trza bu dyn ku,

istot nych nie tyl ko ze wzglę du na moż li wość

roz wo ju po ża ru, lecz klu czo wych dla bez pie -

czeń stwa lu dzi, w tym ekip ra tow ni czych, ta -

kich jak kon fi gu ra cja we wnętrz nych dróg

ewa ku acyj nych, pal ność ma te ria łów, ist nie nie

i spraw ność sta łych urzą dzeń ga śni czych, po -

dział na stre fy po ża ro we – tym miał się za jąć

ktoś in ny niż stra ża cy PSP. 

Z po wyż szych po wo dów sze ro ki za kres

za dań za po bie ga nia po ża rom przy pi sa ny

do PSP no sił zna mio na tym cza so wo ści, a na -

czel ne or ga ny ochro ny prze ciw po ża ro wej my -

śla ły nie o tym, jak je wy ko ny wać, tyl ko jak

się ich po zbyć. Do wo dem jest pier wot na treść

ustaw o ochro nie prze ciw po ża ro wej i o PSP

oraz pod ję te w po ło wie lat 90. dwie po waż ne

pró by prze nie sie nia owych za dań do or ga nów

sa mo rzą do wych. Oka za ło się jed nak, że sys -

te mu nad zo ru nad ochro ną prze ciw po ża ro wą,

zwią za ne go od pół wie ku z za wo dem stra ża -

ka, nie da ło się zre du ko wać w sen sie za dań;

je go zna cze nie w no wych struk tu rach – nie -

ste ty tak. Przy oka zji w no wej usta wie

o ochro nie prze ciw po ża ro wej zli kwi do wa no

usta wo wą od po wie dzial ność kar ną za ra żą ce

za nie dba nia w za kre sie ochro ny prze ciw po ża -

ro wej, choć in ne in spek cje te go błę du nie po -

peł ni ły. Wkrót ce or ga ny ści ga nia za czę ły

kwi to wać stra żac kie do nie sie nia o na wet bar -

dzo po waż nych za nie dba niach, gro żą cych

śmier cią se tek lu dzi w ra zie po ża ru, sfor mu -

ło wa niem: „ni ska szko dli wość spo łecz na czy -

nu”, z kon se kwen cją umo rze nia po stę po-

wa nia.

Na szczę ście dla spo łe czeń stwa przy wró co -

no ko men dan tom re jo no wym stra ży po żar nych

(bo od 1975 r. na kon tro le cho dzi li stra ża cy, ale

de cy zje przez nich przy go to wa ne pod pi sy wa li

cy wi le z urzę dów re jo no wych, ma ją cy in ne

prio ry te ty) istot ną wła dzę w za kre sie ochro ny

prze ciw po ża ro wej, czy li moż li wość wy da wa -

nia de cy zji ad mi ni stra cyj nych. Że by jed nak nie

by ło zbyt wy god nie, wy cię to ist nie ją cy w usta -

wie o ochro nie prze ciw po ża ro wej z 1975 r.

prze pis o pro wa dze niu po stę po wa nia eg ze ku -

cyj ne go, choć to ono (oraz do nie sie nia do or -

ga nów ści ga nia) by ło za sad ni czą bro nią

stra ża ków w tam tych cza sach, nie zaś de cy zje

ad mi ni stra cyj ne. 

Stan li czeb ny pio nu
Upo sa że nie w eta ty służ by kon tro l no -roz -

po znaw czej by ło fa tal ne już na star cie, gdyż

do ce lo wo ka dra ta mia ła wy ko ny wać bar dzo

ogra ni czo ne za da nia na rzecz dzia łań ope ra cyj -

nych. Naj waż niej szym wskaź ni kiem jest tu

licz ba stra ża ków peł nią cych służ bę w ko men -

dach re jo no wych stra ży po żar nych i PSP, a na -

stęp nie w ko men dach po wia to wych (miej -

skich) PSP, któ rą ob ra zu je ta be la 1. 

Da ne o za trud nie niu w PSP nie od da ją peł -

ni praw dy. W isto cie licz ba osób wy ko nu ją cych

za wo do wo spe cja li stycz ny nad zór nad ochro -

ną prze ciw po ża ro wą spa dła na po cząt ku lat 90.

o oko ło 50%, ze wzglę du na li kwi da cję tzw. re -

sor to wych służb w po szcze gól nych dzia łach

ad mi ni stra cji oraz ga łę ziach go spo dar ki na ro -

do wej. Próż nia po re sor tach ozna cza ła roz cią -

gnię cie bez po śred nich dzia łań kon tro l nych

no wej służ by kon tro l no -roz po znaw czej PSP

m.in. na obiek ty prze my sło we. Nie ste ty, re sor -

to we za da nia prze ję to bez kil ku set eta tów, w ra -

mach któ rych je wcze śniej wy ko ny wa no, a nie

by ły to za gad nie nia bła he czy nie licz ne. 

Przy kła do we dzia ła nia kon tro l ne re sor tów

na tle in nych służb po ka zu ją da ne z 1982 r. (ta -

be la 2). Da ne ilo ścio we mu szą bu dzić zdu mie -

nie, ale pod wzglę dem pro por cji uka zu ją

in te re su ją cą pra wi dło wość. O ile stra ża cy re -

sor to wi zaj mo wa li się głów nie prze my słem,

o ty le te re no wi, wspo ma ga ni przez ochot ni ków

(pod szyl dem urzę dów miej skich i gmin -

nych) – głów nie drob nym rol nic twem (ster ta,

bez piecz ni ki, prze wód od „si ły”, bo sak, tłu mi -

ca – koń czo ne man da tem). 

Je śli uwzględ nić pro por cje sta ty stycz ne, już

na star cie skok ilo ścio wy za dań pio nu kon tro l -

no -roz po znaw cze go PSP był ogrom ny, gdyż

ozna czał zwięk sze nie nad zo ru nad prze my słem

czy han dlem i usłu ga mi o 300% – o licz bę wy -

ko ny wa ną przed tem przez służ by re sor to we.

Na stęp nie co 5 lat przy da rza ło się coś, co usta -

bi li zo wa ną sy tu ację czy ni ło po now nie trud ną.

W 1999 r. struk tu ra mi PSP wstrzą snę ła re -

for ma ad mi ni stra cyj na, co ozna cza ło osła -

bie nie szcze bla wo je wódz kie go pio nu kon tro l -

no -roz po znaw cze go – z 49 wy dzia łów po zo sta -

ło 16, z istot ną utra tą eta tów oraz z do ło że niem

obo wiąz ków w po sta ci nad zo ru nad po więk -

szo ną licz bą re jo nów (po wia tów). Część eta -

tów prze szła o szcze bel ni żej, ale nie na dłu go,

bo w po ło wie pierw szej de ka dy XXI w. pion

kon tro l no -roz po znaw czy po niósł bez po śred nie

i po śred nie skut ki przy ję cia nad go dzin w sys -

te mie zmia no wym PSP – utra co no wów czas

oko ło 100 eta tów na po zio mie po wia tów. Stan

za trud nie nia osią gnął wte dy kry tycz ne mi ni -

mum, ale to nie wszyst ko. Więk szość pre wen -
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ty stów, zwłasz cza na sta no wi skach jed no oso -

bo wych, zy ska ła no we za da nia: z dzie dzi ny

BHP, kwa ter mi strzo stwa, dzia łal no ści ope ra -

cyj nej, or ga ni za cji i szko le nia, nad zo ru

nad OSP, obo wiąz ki rzecz ni ków pra so wych,

przy czym re kor dzi ści mie li ich po czte ry (nie

li cząc służb). Da ne z po ło wy 2009 r. po ka zu ją,

że w 133 ko men dach pre wen ty ści pra co wa li de

fac to na pół eta tu, w 77 na 1/3, w 39 na 1/4,

a w 10 na 1/5 i tyl ko w 76 ko men dach wy ko -

ny wa li swo je obo wiąz ki z za kre su nad zo ru

nad prze strze ga niem prze pi sów na peł ny etat.

Jed no cze śnie służ ba zmia no wa sta ła się wy -

jąt ko wo atrak cyj na, więc do służ by co dzien nej

chęt nych po pro stu bra ko wa ło – w szcze gól no -

ści do prze cią żo nej i obar czo nej od po wie dzial -

no ścią pre wen cji. A naj bar dziej przy dat ni są

tam ofi ce ro wie bę dą cy in ży nie ra mi po żar nic -

twa. Z opi sa nych po wo dów w jed nej z ko mend

wo je wódz kich PSP ani jed na oso ba za trud nio -

na w wy dzia le kon tro l no -roz po znaw czym nie

by ła ab sol wen tem dzien nych stu diów ofi cer -

skich, choć w trzy krot nie licz niej szym wy dzia -

le ope ra cyj nym (li cząc bez stra ża ków

zmia no wych) za trud nio no sa mych in ży nie rów

po żar nic twa. W kil ku ko men dach wo je wódz -

kich wy dzia ły kon tro l no -roz po znaw cze wy glą -

da ły na pię cio oso bo we, ale przy pi sy wa no

do nich ka pe la nów bądź ła ta no lu ki sta ży sta mi

z urzę dów pra cy. W nie któ rych nie ro bio no nic,

zo sta wia jąc trzy oso bo we wy dzia ły. W chwi li

eta to wej za pa ści w pre wen cji za trud nie nie

w pio nie ope ra cyj nym wzro sło o ok. 3000 eta -

tów i oscy lu je dziś wo kół 26 750 osób. 

Licz ba funk cjo na riu szy peł nią cych służ bę

w Biu rze Roz po zna wa nia Za gro żeń KG PSP

przed sta wia ła się na stę pu ją co: 16 w 1999 r.,

18 w 2004 r., 12 w 2006 r., 9 (!) w 2007 r.,

10 w 2008 r., 12 w la tach 2010-2015,

13 w 2016 r. W 2016 r. przy pi sa no do biu ra

21 eta tów, w tym trzy cy wil ne. W 2017 r. za -

po wie dzia no wzmoc nie nie pio nu o 100 eta tów

w ska li ca łe go kra ju. Mo że się wy da wać, że to

nie wie le, ale 100 eta tów w służ bie li czą cej ich

łącz nie nie speł na 700 to wzrost za trud nie nia

o 14%. Z ana liz pro ble mu wy ni ka, że aby peł -

nią nad zo ru ob jąć wszyst kie istot ne bu dyn ki

w kra ju (nie za li cza się do nich in dy wi du al nych

go spo darstw rol nych), po trze ba w służ bie po -

wia to wej 900 eta tów, tym cza sem, jak to za pi -

sa no w bu dże cie za da nio wym, od 2012 r.

za do wa la my się 49% nad zo rem nad kra jem. 

Fa cho woÊç
Za nim po wsta ła PSP, kon tro li z za kre su

ochro ny prze ciw po ża ro wej mógł do ko ny wać

prak tycz nie każ dy za wo do wy stra żak oraz wie -

lu stra ża ków ochot ni ków, zwłasz cza peł nią -

cych funk cje na czel ni ków. Du żą wa gę

przy wią zy wa no wów czas do ak cji kon tro l nych,

pro wa dzo nych sa mo dziel nie lub wspól nie z in -

ny mi or ga na mi, oraz do na kła da nia grzy wien

w dro dze man da tu kar ne go. Do cho dzi ło na wet
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Rok
Zatrudnienie 
w słu˝bie 
operacyjnej

Liczba funkcjonariuszy PSP 
w jednostkach terenowych pionu 

kontrolno-rozpoznawczego
Liczba

skontrolowanych
obiektów

Liczba działaƒ
nadzorczo-

-egzekucyjnych 
bez mandatów

Liczba 
po˝arów

Ofiary w po˝arach 

KP(M) PSP KW PSP Êmiertelne ranne

1991 b.d. b.d. b.d. 124 705 3054 59 064 452 1533

1992 FORMOWANIE PA¡STWOWEJ STRA˚Y PO˚ARNEJ

1993 b.d. 498 161 60 152 18 869 72 401 493 1764

1994 b.d. 541 167 72 241 31 606 96 954 535 2485

1995 b.d. 549 174 81 628 35 727 96 595 493 2358

1996 b.d. 563 174 87 270 34 318 109 388 502 2396

1997 b.d. 568 172 81 315 35 602 119 218 485 2281

1998 23 897 556 164 78 975 36 099 115 557 455 2358

1999 23 399 617 76 95 545 29 417 136 284 462 2262

2000 23 685 642 81 66 952 35 863 135 889 426 2197

2001 23 821 655 85 70 512 34 186 116 602 420 2173

2002 23 758 656 86 71 468 32 664 151 026 431 2327

2003 23 814 677 85 74 398 33 915 220 855 476 2932

2004 24 161 663 85 72 479 34 896 146 728 446 2911

2005 24 285 649 86 68 473 33 501 184 316 543 3143

2006 25 664 606 79 68 801 30 719 165 190 568 3059

2007 26 605 548 86 60 524 24 868 151 069 553 3044

2008 26 791 534 79 56 941 24 928 161 744 534 3699

2009 26 795 555 86 56 061 26 513 159 122 540 3943

2010 26 854 561 96 53 549 23 721 135 555 481 4251

2011 26 842 567 100 52 584 22 635 171 830 540 4294

2012 26 880 577 95 53 485 22 058 183 847 523 4186

2013 26 786 580 103 53 539 19 837 126 426 483 4106

2014 26 857 575 103 58 108 20 054 145 237 436 4697

2015 26 718 582 101 56 966 19 613 184 817 512 4984

2016 b.d. 573 103 57 482 17 303 126 228 488 4573

Tabela 1. Dane statystyczne nt. zatrudnienia w pionie kontrolno-rozpoznawczym i jego podstawowych działaƒ (na tle zatrudnienia w pionie operacyjnym oraz liczby i skutków po˝arów) 



do przy dzie la nia li mi tów ilo ścio wych w za kre -

sie man da tów. Ozna cza to, że nie ochro na prze -

ciw po ża ro wa, ale na kła da nie kar by ło ce lem

sa mym w so bie, zresz tą w po uf nych ma te ria -

łach sta ty stycz nych od no śny, roz bu do wa ny

roz dział no sił wiel ce wy mow ną na zwę „re pre -

syj ność”. Wy ko ny wa no mnó stwo kon tro li, ma -

ją cych jed nak wy miar głów nie sta ty stycz ny. 

Cza sy PSP to wy raź ne zwięk sze nie wy ma -

gań w za kre sie wy kształ ce nia oraz prze nie sie nie

uwa gi z re pre syj no ści na sku tecz ność, utoż sa -

mia ną z fa cho wo ścią. Wkrót ce pod ofi ce rów bez

ma tur prze su nię to do wy ko ny wa nia in nych za -

dań, a kon tro le mo gli wy ko ny wać tyl ko aspi ran -

ci i ofi ce ro wie. W 1998 r. wpro wa dzo no wy móg

po sia da nia wyż sze go wy kształ ce nia w służ bie

kon tro l no -roz po znaw czej, co w ów cze snych re -

aliach ozna cza ło głów nie ofi ce rów in ży nie rów.

Przy po stę pu ją cej sko ko wo kom pli ka cji za gad -

nień za po bie ga nia po ża rom lep szy do bór kadr

był ko niecz no ścią, więc prze pis wy da wał się

słusz ny, choć oka zał się nie zbyt szczę śli wy,

gdyż przez na pięt no wa nie zra ził do służ by wie -

lu war to ścio wych lu dzi, a stra żac ka brać zy ska -

ła w nim praw ny do wód ka sto wo ści pre wen cji.

Jed no cze śnie do wy ko ny wa nia ko mer cyj nych,

usłu go wych czyn no ści z za kre su ochro ny prze -

ciw po ża ro wej do pusz czo no oso by bez wy kształ -

ce nia wyż sze go, koń czą ce dwu ty go dnio we

kur sy in spek to rów ochro ny prze ciw po ża ro wej. 

Na le ży rów nież wspo mnieć o naj istot niej -

szym czyn ni ku ludz kim: oso bach peł nią cych

funk cje or ga nów, czy li ko men dan tach re jo no -

wych (od 1999 r. po wia to wych i miej skich),

wo je wódz kich i głów nych PSP. Stra ża cy zwią -

za ni za wo do wo i ide owo z za po bie ga niem po -

ża rom tra fia li na te sta no wi ska rzad ko bądź

bar dzo rzad ko, co moż na uspra wie dli wiać ra -

chun kiem praw do po do bień stwa, lecz fakt, że

PSP stoi na dwóch no gach (ope ra cyj nej i pre -

wen cyj nej), czy ni ta kie ra chu by non sen sow ny -

mi. Oczy wi ście każ dy z ko men dan tów mu siał

za ak cep to wać oko licz ność, że to on wy ko nu je

no mi nal ny, wład czy nad zór nad prze strze ga -

niem prze pi sów prze ciw po ża ro wych, więc bez

od po wied niej wie dzy nie po ra dzi so bie z kon -

tro lą skar go wo -są do wą oraz z sil ną pre sją po -

li tycz ną, ale służ bo wa czy zdro wo roz sąd ko wa

ko niecz ność to nie to sa mo, co utoż sa mie nie się

z po win no ścia mi. O ile przez mi nio ne 25 lat

na sta no wi skach ko men dan tów wo je wódz kich

PSP by ło kil ku pre wen ty stów, o ty le co naj -

mniej od koń ca lat 70. XX w. ani je den z ko -

men dan tów głów nych i ich za stęp ców nie

wy wo dził się wprost z pio nu kon tro l no -roz po -

znaw cze go, przy czym na ogół nie miał wła -

snych do świad czeń pre wen cyj nych in nych niż

wy ni ka ją ce z peł nie nia funk cji or ga nu, a je śli

już, to epi zo dycz ne, gdzieś z po cząt ku służ by.

W do dat ku do słow nie ża den z nich nie mó wił

o so bie: je stem pre wen ty stą, na to miast każ dy

wy raź nie utoż sa miał się z dzia łal no ścią ope ra -

cyj ną. 

Za da nia, czy li za sa da 
od wrot ne go sa la mi
Zwy kle mó wi się o za sa dzie sa la mi w od -

nie sie niu do po zba wia nia ko goś praw lub dóbr

w spo sób nie zau wa żal ny jed nost ko wo, bo

po cien kim pla ster ku, cze go uby tek jest wi dzia -

ny do pie ro po dłuż szym cza sie. Ćwierć wie ku

ist nie nia PSP po zwa la na od nie sie nie od wrot -

no ści tej za sa dy do pio nu kon tro l no -roz po -

znaw cze go. Po wód jest pro sty – służ ba

kon tro l no -roz po znaw cza PSP by ła i jest na tle

in nych or ga nów ad mi ni stra cji pań stwo wej za -

uwa żal nie sku tecz na i nie za leż na od róż nych

uwa run ko wań, więc za kres jej za dań sys te ma -

tycz nie przy ra sta. W do dat ku wstą pi li śmy

do UE, ro sną stan dar dy ży cia i ilość two rzyw

sztucz nych w na szym oto cze niu, ży je my w co -

raz więk szej cia sno cie. Sku tek jest ta ki, że o ile

w cza sach wcze sne go PSP prze cięt ny pre wen -

ty sta re jo no wy był w sta nie opa no wać prze pi -

sy na po zio mie do brym, o ty le obec nie na wet

do bry po wia to wy mo że się po gu bić: za rów no

za gad nie nia me ry to rycz ne, jak i for mal no praw -

ne ule gły nie dość, że roz sze rze niu, to rów nież

znacz nej kom pli ka cji. Opi sa ne za gad nie nia

w czę ści ilu stru je ta be la 3. 

Na le ży też mieć na wzglę dzie, że w mia rę

upły wu lat ewo lu ował i spo sób pro wa-

dze nia czyn no ści kon tro l no -roz po znaw czych,

i przed miot kon tro li. Stra żak w 1993 r., mi mo

nie mal iden tycz nych sta ty styk w za kre sie

struk tu ry nie pra wi dło wo ści, miał do zba da nia

mniej pa ra me trów i ba dał je pły cej, niż czy ni

to w ro ku 2017, choć te raz kon tro lu je mniej

obiek tów (patrz ta be la 1). Dwuz da nio we uza -

sad nie nia de cy zji ad mi ni stra cyj nych by ły

wów czas ak cep to wal ne są do wo, a obec nie nie

są na wet dwu stro ni co we. W 1990 r. w nie któ -

rych mia stach wo je wódz kich (by ło ich wów -

czas 49) nie ist nia ło ani jed no sta łe urzą dze nie

ga śni cze, wy stę po wa ły po je dyn cze sys te my

sy gna li za cji po ża ru na re jon, wen ty la cję po -

ża ro wą w bu dyn kach uży tecz no ści pu blicz nej

trak to wa no ja ko osta tecz ność. Ba, na wet

drzwi prze ciw po ża ro wych w kla sie od por no -

ści ognio wej nie wi dy wa no za wie le. Co by -

ło? Fa tal ne skut ki kry zy su go spo dar cze go

i od wró ce nia się stra ży od za po bie ga nia (mi -

mo ma so wych kon tro li sta ty stycz nych): nie -

spraw ne su che pio ny w bu dyn kach

wie lo ro dzin nych w wiel kich mia stach oraz

nie szczel ne zbior ni ki prze ciw po ża ro we

z lat 60. za miast hy dran tów na ob sza rach

wiej skich, usta wicz ne bo je z pal ny mi bo aze -

ria mi, dy wa ni ka mi i bież ni ka mi na ko ry ta -

rzach wszel kich bu dyn ków, kon tro le

bez piecz ni ków, za wod nych ga śnic na pia nę

che micz ną i pla ka to wych in struk cji po stę po -

wa nia na wy pa dek po ża ru w nie ist nie ją cej

dziś drob ni cy prze my sło wo -usłu go wej oraz

ma sa nie prak ty ko wa nych obec nie kon tro li

w rol nic twie in dy wi du al nym. Ćwierć wie ku

te mu bu dy nek miesz kal ny był miesz kal nym,

biu ro wy – biu ro wym, a han dlo wy czy usłu go -

wy – ta kim wła śnie, przy czym w bu dyn ku

uży tecz no ści pu blicz nej kon dy gna cję za my -

ka ną zwy kły mi drzwia mi trak to wa no ja ko

stre fę po ża ro wą. Obec nie wszyst kie czte ry

wy mie nio ne funk cje mie wa my w jed nym bu -

dyn ku, po łą czo nym w do dat ku z funk cją pią -

tą: ga ra żem pod ziem nym, a łą czy je

od dy mia na i wy dzie lo na po ża ro wo klat ka

scho do wa. W ta kim bu dyn ku wy stę pu je wię -

cej ro dza jów urzą dzeń prze ciw po ża ro wych

niż w ca łym mie ście po wia to wym z lat 90. 

Co nie ozna cza, że wte dy nie by ło co ro bić. 

Wal czo no z pla gą nie le gal nych roz lew ni ga -

zu, zda rzeń nie bez piecz nych z na peł nia niem

bu tli ga zo wych na sta cjach pa liw, jed no wyj -

ścio wy mi dys ko te ka mi z na peł nie niem po -

nad 1000 osób, bez pań ski mi tru ci zna mi

w upa dłych za kła dach prze my sło wych, wy -

schnię ty mi hy dran ta mi w mia stach. Za po cząt -

ko wa no mo ni to ring po ża ro wy, na po ty ka -

jąc to tal ny opór zo bo wią za nych. To by ły pro -

ble my, któ rych twór cy PSP i KSRG nie prze -
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Ro dzaj jed nost ki
kon tro lu jà cej

Licz ba skon tro lo wa nych obiek tów

rol nic two 
paƒ stwo we

rol nic two 
in dy wi du al ne

za kła dy 
prze my sło we

obiek ty han dlo wo -
-usłu go we

obiek ty 
u˝y tecz no Êci 
pu blicz nej

Ko men dy stra ̋ y 
po ̋ ar nych

10 517 224 144 20 402 28 316 16 885

Urz´ dy miej skie 
i gmin ne

--------- 2 408 887 --------- 13 241 ---------

Re sor to wa słu˝ ba
ochro ny ppo˝.

--------- --------- 64 206 107 154 3949

Tabela 2. Porównanie liczby działaƒ organów kontroli sprzed powołania Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (dane z 1982 r.)



wi dy wa li, a któ rych roz wią zy wa nie wy mo gła

na nich rze czy wi stość. 

W na stęp nej de ka dzie za szły zmia ny

w prze pi sach tech nicz no -bu dow la nych do ty -

czą cych bu dyn ków (2002): spo sób po dzia łu

na stre fy po ża ro we, dłu gość dróg ewa ku acyj -

nych, we wnętrz ne za opa trze nie w wo dę, 

wzro sła ro la urzą dzeń prze ciw po ża ro wych.

W po łą cze niu z wpro wa dze niem de fi ni cji za -

gro że nia ży cia lu dzi (2003) da ło to efekt w po -

sta ci ra żą ce go nie speł nia nia prze pi sów przez

znacz ną licz bę bu dyn ków ist nie ją cych, zwłasz -

cza wy so kich bu dyn ków miesz kal nych, oraz

otwar cia tych bu dyn ków na dzia ła nia wład cze

PSP. 

W cał kiem no wej sy tu acji praw nej i me ry -

to rycz nej za rów no usta le nia z kon tro li, jak 

i de cy zje ad mi ni stra cyj ne or ga nów PSP zna -

czą co zy ska ły na wa dze, a w ślad za tym po -

waż niej sze sta ły się za rzu ty w od wo ła niach

i skar gach do są dów ad mi ni stra cyj nych.

W osła bio nych ka dro wo wy dzia łach kon tro l -

no -roz po znaw czych ko mend wo je wódz kich

PSP co praw da od szedł obo wią zek uzgad nia -

nia 5000 do ku men ta cji pro jek to wych rocz -

nie – tym za ję li się rze czo znaw cy ds. ochro ny

prze ciw po ża ro wej – ale przy szedł nie po rów -

na nie bar dziej pra co chłon ny obo wią zek uzgad -

nia nia (obec nie po nad 5000) eks per tyz

tech nicz nych, gdyż wy jąw szy czyn no ści ana -

li tycz ne do ku men ta cji, uzgod nie nie pro jek tu

po le ga ło na przy ło że niu pie czę ci, a uzgod nie -

nie eks per ty zy po le ga na na pi sa niu po sta no -

wie nia z wszel ki mi ad mi ni stra cyj ny mi

szy ka na mi. 

W tym sa mym cza sie PSP ob ję ła nad zór

wład czy nad wy kra cza ją cym da le ce po za za -

gad nie nie po ża rów za gad nie niem po waż nych

awa rii prze my sło wych, w ślad za czym mia ło

iść wzbo ga ce nie PSP o 100 osób do pra cy

w pre wen cji – nie po szło. Wdra ża no za tem dy -

rek ty wę SEVESO II, opie ra jąc się nie tyl ko

na już po sia da nych si łach w osła bio nej struk -

tu rze, lecz także na bar dzo skrom nych środ -

kach – z na dal od ręcz nym wy pi sy wa niem

pro to ko łów, bez wo li (przy dzia łu pie nię dzy),

by to sku tecz nie zmie nić. 

W po ło wie pierw szej de ka dy XXI w. to

osła bio na ka dro wo pre wen cja po no si ła naj po -

waż niej sze w ochro nie prze ciw po ża ro wej skut -

ki wstą pie nia Pol ski do Unii Eu ro pej skiej:

męt ne re gu la cje unij ne w za kre sie ochro ny

prze ciw po ża ro wej, do tych czas roz sąd nie do zo -

wa ne tyl ko tam, gdzie to by ło nie zbęd ne, wla -

ły się sze ro ką fa lą, w at mos fe rze nie usta ją cej

do dziś go ni twy le gi sla cyj nej – na le ża ło nadać

te mu sens i na da je się do dziś. W ślad za re gu -

la cja mi po szły abs trak cyj ne nor my eu ro pej skie

z za kre su ochro ny prze ciw po ża ro wej, przy

czym na na szym grun cie wie le z nich ma tyl ko

pol skie okład ki, treść zaś an giel ską – wy pa da

je znać. Oka za ło się przy tym, jak po waż ną

moc spraw czą ma pra wo sta no wio ne: gdy

pod ko niec I de ka dy XXI w. w usta wie Pra wo

pra cy wpro wa dzo no z roz pę du i z po wo du nie -

pre cy zyj ne go tłu ma cze nia wca le nie ko niecz ny

obo wią zek (zmie nio no go wkrót ce) za trud nia -

nia na sta łe in spek to rów ochro ny prze ciw po ża -

ro wej, na wet drob nych przed się bior ców by ło

na to stać. 

Ostat nim obo wiąz kiem na rzu co nym stra ża -

kom jest po zba wio ne ra cjo nal nych pod staw 

za da nie li cze nia ga zów cie plar nia nych w urzą -

dze niach ga śni czych i w ga śni cach. I za tym za -

da niem mia ły iść eta ty – nie po szły. 

Sku tecz noÊç
Że by na le ży cie oce nić wkład pio nu kon-

tro l no -roz po znaw cze go PSP w bez pie czeń stwo

kra ju, na le ża ło by dys po no wać od po wied nim

ob sza rem od nie sie nia do ob ser wa cji i wy cią ga -

nia wnio sków, np. mi lio no wym mia stem z in -

ten syw ną, cia sną za bu do wą miesz kal ną,

wy mie sza ną z prze my sło wą, na któ rym nie obo -

wią zy wa ły by prze pi sy prze ciw po ża ro we.

Na szczę ście ta kie go ob sza ru nie po sia da my,

gdyż po pierw szym po ża rze wy pa ro wał by w ca -

ło ści od bu rzy ognio wej, łącz nie ze znacz ną

czę ścią miesz kań ców i ra tu ją cych ich 

stra ża ków. Dys po nu je my za to po je dyn czy mi

przy kła da mi zda rzeń, w któ rych za bra kło tych -

że prze pi sów lub wo li władz, by do pil no wać ich

sto so wa nia, choć teo re tycz nie obo wią zy wa ły. 

1980 – Pol ska, po żar szpi ta la psy chia trycz -

ne go w Gór nej Gru pie, gdzie za pew nie nie bez -

pie czeń stwa po ża ro we go uzna no za zbęd ne.

Zgi nę ły 53 oso by, a 26 zo sta ło cięż ko po pa rzo -

nych (wła dze na pi sa ły, że ura to wa no 266

z 319). Oko licz no ści po ża ru sta ły się kan wą

pio sen ki „A my nie chce my ucie kać stąd” Jacka

Kacz mar skie go, bę dą cej czymś wię cej niż nie -

zwy kle traf nym od da niem wstrzą sa ją cych re -

aliów zda rze nia.

1988 – Por tu ga lia, Li zbo na, ostat ni po żar

dziel ni cy miesz kal nej sto li cy eu ro pej skie go

pań stwa, któ ry roz prze strze niał się w spo sób

kla sycz ny dla miast – po przez da chy o pal nej

kon struk cji, pro mie nio wa nie otwo ra mi okien -

ny mi oraz ognie lot ne. Po dzia łu na stre fy 

po ża ro we nie by ło, gdyż tam tej sze pra wo w za -

kre sie bez pie czeń stwa nie dzia ła ło wstecz

w od nie sie niu do obiek tów za byt ko wych (lub

zwy czaj nie: sta rych), więc kom plet ne mu znisz -

cze niu ule gło 18 bu dyn ków, a 40 by ło znacz -

nie uszko dzo nych. Zgi nę ły dwie oso by, 73

zo sta ły ran ne, w tym 60 stra ża ków. 

1994 – Pol ska, Gdańsk, po żar w cza sie kon -

cer tu zor ga ni zo wa ne go z omi nię ciem prze pi -

sów prze ciw po ża ro wych, w asy ście stra ży

za kła do wej, bę dą cej men tal nym pro duk tem

hie rar chii za dań – tyl ko od ga sze nia, a więc śle -

pej na stos pal nych śmie ci pod wi dow nią

i stwo rzo ny przez or ga ni za to rów tor prze szkód

na je dy nej dro dze ewa ku acyj nej. Wsku tek za -

tru cia i stra to wa nia po nio sło śmierć 7 osób,

oko ło 300 (w wie ku 13-20 lat) zo sta ło ran nych

na ty le, by po trze bo wać po mo cy me dycz nej lub

ho spi ta li za cji. 
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liczba funkcjonariuszy PSP zatrudniona w komórkach kontrolno-rozpoznawczych poziomu powiatu (rejonu)

liczba ofiar Êmiertelnych w po˝arach

liczba pracowników w pionie operacyjnym

uÊredniona liczba preacowników pionu operacyjnego

Zobrazowanie liczby ofiar Êmiertelnych w po˝arach na tle zatrudnienia w pionie kontrolno-
-rozpozawczym poziomu  powiatowego oraz zatrudnienia w pionie operacyjnym



2009 – Pol ska, Ka mień Po mor ski, po żar

w bu dyn ku so cjal nym. Ja ko że obiekt funk cjo -

no wał w cha rak te rze ni skie go bu dyn ku miesz -

kal ne go (za le d wie dwie kon dy gna cje), a nie

ho te lu, nie był pod da ny prio ry te to wej kon tro li

PSP. Bi lans po ża ru to 23 ofia ry śmier tel ne 

i 21 ran nych – za spra wą pal nej kon struk cji

obiek tu, skraj nej nie od po wie dzial no ści czę ści

miesz kań ców, wad in sta la cji elek trycz nych

oraz prze szkód na ko ry ta rzach i trwa łe go 

za mknię cia jed nej z dróg ewa ku acyj nych.

2014 – Bra zy lia, San ta Ma ria, po żar w dys -

ko te ce, gdzie nie za dzia łał ani je den prze pis

pre wen cyj ny, choć moż li wo ści pro wa dze nia

ak cji (za opa trze nie w wo dę i do jazd) ja ko ta ko

za pew nio no, co na ogra ni cze nie klę ski żad ne -

go wpły wu nie mia ło. Or ga ni za to rzy w ce lach

ozdob no -aku stycz nych wy ło ży li su fi ty sa li ta -

necz nej per fo ro wa ną gąb ką, dro gi ewa ku acyj -

ne za blo ko wa li, przy czym dla spo tę go wa nia

efek tu „ar ty ści” urzą dzi li po kaz sztucz nych

ogni. Bi lans: 242 mło dych lu dzi po nio sło

śmierć w wy ni ku za tru cia pro duk ta mi spa la nia

i za tra to wa nia, 116 zo sta ło ran nych. 

Co rok zda rza się w Pol sce kil ka ty się cy po -

ża rów w bu dyn kach uży tecz no ści pu blicz nej

i za miesz ka nia zbio ro we go, któ re są lo ka li zo -

wa ne nie mal w za rod ku bądź ogra ni cza ją się

do jed ne go po miesz cze nia. To nie łut szczę ścia,

że jest ich tak ma ło i ma ją tak ogra ni czo ne

skut ki. To efekt co dzien nej, nie wdzięcz nej pra -

cy 700 osób za trud nio nych w pio nie kon tro l -

no -roz po znaw czym PSP. Bez nich tych zda rzeń

by ło by wię cej, czę sto ze skut ka mi po dob ny mi

do wy żej opi sa nych. To wła śnie jest wła ści wa

mia ra sku tecz no ści na szej służ by – cał ko wi ty

brak ofiar śmier tel nych w bu dyn kach pod da -

wa nych kon tro lom. Lu dzie gi ną w po ża rach

tam, gdzie pra wo za bra nia nam wcho dzić:

w miesz ka niach. 

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

Ma te ria ły wy ko rzy sta ne w opra co wa niu: Biu le ty ny sta -

ty stycz ne ochro ny prze ciw po ża ro wej oraz po ża rów i strat

za la ta 1982-1991, Biu le ty ny in for ma cyj ne PSP za la -
ta 1993-2016, da ne do stęp ne na stro nie straz.gov.pl,
opra co wa nie zbio ro we 20 lat Pań stwo wej Stra ży Po żar -

nej 1992-2012, War sza wa 2013. 
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Nazwa potoczna obowiàzku

Czas obowiàzywania danego obowiàzku
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Kontrole w obiektach u˝ytecznoÊci publicznej, rolnictwie, drobnym handlu,
wytwórstwie i usługach

Nadzór nad działalnoÊcià rzeczoznawców ds. zabezpieczeƒ ppo˝.

Uzgadnianie dokumentacji projektowych

Kontrole w obiektach przemysłowych, kontrolowanych uprzednio przez  słu˝by
resortowe

Kontrole w obiektach przynale˝nych słu˝bom kontrolnym ministerstw

Wykonywanie kontroli zleconych przez prokuratury, sàdy lub w wyniku informacji
organów władzy

Odbiory obiektów

Opinia dot. obiektu hotelarskiego

Opinia dot. zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzie˝y

Uzgadnianie warunków zamiennych (zast´pczych)

Kontrole i nadzór nad zagadnieniami powa˝nych awarii przemysłowych 
(prawo ochrony Êrodowiska)

ZaÊwiadczenie dla instalacji produkcji alkoholu etylowego

ZaÊwiadczenie o zgodnoÊci z przepisami obiektów do wytwarzania i handlu
materiałami wybuchowymi do u˝ytku wojskowego

Zmiany warunków technicznych (budynki), definicja zagro˝enia ˝ycia ludzi 

ZaÊwiadczenie o zgodnoÊci z przepisami obiektów do wytwarzania i handlu
materiałami wybuchowymi do u˝ytku cywilnego

ZaÊwiadczenie dla obiektów przetwórstwa warzyw, owoców lub chmielu

Opinia do zezwolenia na zało˝enie szkoły lub placówki publicznej

ZaÊwiadczenie dla budynków przemysłu spirytusowego

Opinia dotyczàca imprezy masowej

Opinia dotyczàca punktu lub zespołu przedszkolnego

Opinia dotyczàca ˝łobka lub klubu dzieci´cego

Opinia dotyczàca lokalu wsparcia dziennego lub placówki opiekuƒczo-
-wychowawczej

ZaÊwiadczenie dla budynków do wyrobu i rozlewania produktów winiarskich

Opinia w zakresie lokalizacji obiektu energetyki jàdrowej

Zliczanie gazów cieplarnianych

Sprawdzanie koncesji na obroty paliwami

Tabela 3. Zestawienie zadaƒ pionu kontrolno-rozpoznawczego wraz z rocznymi datami granicznymi ich obowiàzywania (wybór)

obowiàzek sprzed ustawy o PSP

obowiàzek o przeci´tnym zakresie ucià˝liwoÊci 

obowiàzek o znacznym zakresie ucià˝liwoÊci 



od ko niec 1991 r. wy kształ ce nie wyż sze

mia ło 5,7% za trud nio nych w po żar nic -

twie (w tym w jed nost kach te re no -

wych 3,9%), śred nie 31,1% (jed nost ki

te re no we 22,1%), a tyl ko szko łę pod sta wo wą

ukoń czy ło 24,9% (jed nost ki te re no we 14,6%).

W sys te mie zmia no wym pra co wa ło za le d -

wie 156 ofi ce rów (6,1%), wśród nich ofi ce rowie

dy żur nych sta no wisk kie ro wa nia, a w jed nost -

kach ra tow ni czo-gaśniczych zaledwie 23, co sta -

no wi ło 0,9% za trud nio nych ofi ce rów. Ko rzy-

st niej stan ten przed sta wiał się w gru pie cho rą -

żych – 1713 stra ża ków w tym kor pu sie peł ni ło

służ bę zmia no wą (37,9%). Zgod nie z obo wią -

zu ją cym wów czas sta nem praw nym moż na by -

ło przejść na eme ry tu rę po ukoń cze niu 60 lat.

Ta kie pra wo tuż przed utwo rze niem Pań stwo wej

Stra ży Po żar nej mia ło za le d wie 128 funk cjo na -

riu szy. Sy tu acja zmie ni ła się dia me tral nie po po -

wsta niu PSP – no we prze pi sy po zwa la ły na

przej ście w stan spo czyn ku już po 15 la tach służ -

by. Z ta kiej moż li wo ści sko rzy sta ło po nad 8 tys.

funk cjo na riu szy. Na eme ry tu rę ode szło wie lu

do świad czo nych stra ża ków. W gru pie ofi ce rów

bra ki sza co wa no na wet na ok. 2 tys. osób,

a w gru pie pod ofi ce rów – na ok. 6,5 tys.

Kształ ce nie na no wo
Okres trans for ma cji to za tem bar dzo trud ny

czas dla two rzo ne go sys te mu kształ ce nia po -

żar ni cze go. W szyb kim tem pie na le ża ło przy -

go to wać no we ka dry ra tow ni ków. W kor pu sie

sze re go wych i pod ofi ce rów, li czą cym 21 492

funk cjo na riu szy, do prze szko le nia na kur sie

pod ofi cer skim po zo sta wa ło 8000. Dzia ła nia

by ły ukie run ko wa ne na zmia nę struk tu ry za -

trud nie nia (pro por cji po szcze gól nych kor pu -

sów) oraz na zwięk sze nie li czeb no ści for ma cji

do 31 tys. stra ża ków. 

To tak że czas in ten syw ne go opra co wywa nia

i wdro że nia pro gra mów kształ ce nia za wo do we -

go dla po dej mu ją cych służ bę w PSP, pro gra -

mów szko leń uzu peł nia ją cych dla ka dry bę dą -

cej już w służ bie, a tak że pro gra mów szko leń

spe cja li stycz nych, w związ ku z przy ję ciem

przez PSP do dat ko wych za dań.

Roz wój for ma cji nie był by moż li wy bez

spraw nie dzia ła ją cej sie ci szkół i ośrod ków

szko le nia. Na le ża ły wów czas do niej trzy szko -

ły pod ofi cer skie PSP: w Su pra ślu, Opo lu i Byd -

gosz czy, dwie szko ły aspi ran tów PSP:

w Kra ko wie i Po zna niu, Cen tral na Szko ła PSP

w Czę sto cho wie, Szko ła Głów na Służ by Po żar -

ni czej oraz 22 wo je wódz kie ośrod ki szko le nia

po żar ni cze go.

Funk cjo nu ją ce do 1992 r. w Kra ko wie 

i Po zna niu Szko ły Cho rą żych Po żar nic twa

prze kształ co ne zo sta ły w Szko ły Aspi ran tów

PSP i roz sze rzy ły za kres swo jej dzia łal no ści

o szko le nie sze re gow ców i pod ofi ce rów PSP.

Na po trze by kształ ce nia pod ofi ce rów po wo ła -

no tak że w 1992 r. trzy Szko ły Pod ofi cer skie

PSP: w Byd gosz czy, Opo lu i Su pra ślu.
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Wy ku wa nie kadr
Wraz z powołaniem PSP rozpoczęły się się zmiany w systemie

kształcenia pożarniczego. Były one ściśle związane z sytuacją kadrową
nowo tworzonej formacji. A ta u progu PSP nie była łatwa.
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Po waż na re or ga ni za cja sys te mu kształ ce nia

na stą pi ła po zmia nie po dzia łu ad mi ni stra cyj ne -

go kra ju w 1999 r., kie dy to prak tycz nie zli kwi -

do wa no wszyst kie ośrod ki szko le nia. Z bie giem

lat za uwa żo no jed nak po trze bę ich ist nie nia i re -

ak ty wo wa no je w struk tu rach ko mend wo je -

wódz kich, sta ra jąc się roz bu do wać ich ba zę. 

Po 25 la tach
Dziś w PSP sys tem kształ ce nia two rzą:

Szko ła Pod ofi cer ska PSP w Byd gosz czy, Szko -

ły Aspi ran tów PSP w Kra ko wie i Po zna niu,

Cen tral na Szko ła PSP w Czę sto cho wie, Szko -

ła Głów na Służ by Po żar ni czej oraz 16 wo je -

wódz kich ośrod ków szko le nia. 

Tak wy pra co wa na struk tu ra szkół i ośrod -

ków szko le nia po zwa la na za bez pie cze nie

wszyst kich po trzeb w za kre sie kształ ce nia za -

wo do we go i spe cja li stycz ne go. 

W po rów na niu do po cząt ków służ by znacz -

nej zmia nie uległ za kres dzia ła nia ośrod ków

szko le nia. Przez ostat nie 25 lat zo sta ły one bar -

dzo moc no włą czo ne w pro ces szko leń za wo -

do wych, re ali zu jąc ca łą ga mę szko leń

uzu peł nia ją cych. Etap tych zmian za koń czył

się 31 grud nia 2016 r., a wraz z nim pro ble my

okre su trans for ma cji PSP, tj. dłu gi czas ocze ki -

wa nia na skie ro wa nie na kur sy po zwa la ją ce

uzy skać kwa li fi ka cje w za wo dzie stra żak.

Ozna cza to, że wszyst kie po trze by w tym za -

kre sie zgła sza ne przez kie row ni ków jed no stek

zo sta ły zre ali zo wa ne. Po zwo li ło to na przy stą -

pie nie w 2013 r. do no we go spo so bu kształ ce -

nia w za wo dzie stra żak – w for mie tzw. kur su

jed no eta po we go, kon ty nu owa ne go do dziś,

w zmie nio nej for mie or ga ni za cyj nej, w któ rej

po za blo ka mi pod sta wo wym i za sad ni czym

wpro wa dzo na zo sta ła obo wiąz ko wa prak ty ka

za wo do wa w ma cie rzy stej jed no st ce ra tow ni -

czo -ga śni czej. Skut kiem tych zmian sys te mo -

wych jest za an ga żo wa nie się ośrod ków szko le -

nia w pro wa dze nie szko leń do sko na lą cych

na po trze by wo je wódz twa, we dług za twier -

dzo nych w 2016 r. za sad do sko na le nia za wo -

do we go. 

Ćwierć wie cze funk cjo no wa nia PSP to 

tak że czas czer pa nia z do świad czeń za gra nicz -

nych ośrod ków szko le nia. Za po cząt ko wa ła je

w 1993 r. współ pra ca z The Fi re Se rvi ce Col -

le ge w Mo re ton -in -Marsh (Wiel ka Bry ta nia).

Na wią za no rów nież kon tak ty ze szko ła mi 

po żar ni czy mi z ca łej Eu ro py i Sta nów Zjed no -

czo nych. Ta wy mia na wie dzy z pew no ścią

przy czy ni ła się do prze kształ ce nia na szych pla -

ców do ćwi czeń w pro fe sjo nal ne po li go ny 

po żar ni cze. Dziś dą ży my do sys te mo we go wy -

po sa że nia szkół i ośrod ków w wy stan da ry zo -

wa ne sta no wi sko do ćwi czeń – wie lo funk cyj ny

tre na żer po żar ni czy. Cel ten jest re ali zo wa ny

w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk -

tu ra i Śro do wi sko, ze wspar ciem fi nan so wym

Unii Eu ro pej skiej.

Ewo lu cja for my i tre Êci
Zmia nom w funk cjo no wa niu PSP to wa rzy -

szy ły zmia ny w pro gra mach kształ ce nia – i to

na wszyst kich je go po zio mach. Wpro wa dza no

no we te ma ty i przed mio ty, a tak że do sto so wy -

wa no licz bę go dzin dy dak tycz nych do po trzeb.

Mo der ni zu jąc pro gra my kształ ce nia, wy od ręb -

nio no trzy pod sta wo we blo ki te ma tycz ne: 

wy po sa że nie tech nicz ne, tak ty kę dzia łań ga śni -

czych oraz tak ty kę dzia łań ra tow ni czych. Po -

za przed mio ta mi za wo do wy mi zwra ca no

uwa gę na spraw ność fi zycz ną oraz po moc

przed le kar ską. Sta ra no się rów nież roz wi jać

prak tycz ne kształ ce nie po li go no we. Po ja wi ło

się wie le kur sów spe cja li stycz nych, choć by

z za kre su ra tow nic twa tech nicz ne go, che micz -

no -eko lo gicz ne go, wy so ko ścio we go, szko le nia

człon ków grup po szu ki waw czo -ra tow ni czych,

prze wod ni ków psów ra tow ni czych, szko le nia

z za kre su kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy,

do cho dzeń po po ża ro wych, ochro ny lud no ści

i obro ny cy wil nej, ochro ny za byt ków, za gad -

nień zwią za nych z at mos fe ra mi wy bu cho wy mi

i in nych. Obec nie funk cjo nu ją 52 pro gra my

kształ ce nia, oprócz pro gra mu kształ ce nia za -

wo do we go.

Rok 2000 przy niósł zmia ny w sys te mie

śred nie go kształ ce nia po żar ni cze go. Opra co -

wa no i wdro żo no „Pod sta wę pro gra mo wą

kształ ce nia w za wo dzie tech nik po żar nic twa”

oraz pro gra my na ucza nia w za wo dach po żar -

ni czych: stra żak, tech nik po żar nic twa i in ży nier

po żar nic twa. Trzy la ta póź niej zo sta ły wpro wa -

dzo ne stan dar dy kwa li fi ka cji za wo do wych dla

za wo dów po żar ni czych oraz wzo ry dy plo mów

(świa dectw). W ko lej nych la tach po wsta ły

stan dar dy wy ma gań eg za mi na cyj nych bę dą -

cych pod sta wą eg za mi nu po twier dza ją ce go

kwa li fi ka cje za wo do we w za wo dzie tech nik

po żar nic twa.

W 2006 r. wpro wa dzo ne zo sta ły no we za -

sa dy prze pro wa dza nia eg za mi nu koń czą ce go

na ukę w szko łach aspi ran tów. Od czerw -

ca 2007 r. wa run kiem uzy ska nia ty tu łu tech ni -

ka po żar nic twa sta ło się ukoń cze nie szko ły

oraz zda nie ze wnętrz ne go eg za mi nu pań stwo -

we go (teo re tycz ne go i prak tycz ne go) po twier -

dza ją ce go kwa li fi ka cje za wo do we, prze -

pro wa dza ne go przez Cen tral ną Ko mi sję Eg za -

mi na cyj ną. 

Rok 2007 przy niósł ko lej ne zmia ny pro gra -

mów na ucza nia. Opra co wa no „Pro gram kształ -

ce nia w za wo dzie stra ża ka”: szko le nie pod -

sta wo we oraz szko le nie uzu peł nia ją ce stra ża ka

jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej. Od by ła

się tak że pierw sza edy cja kon kur su „Naj lep szy

wy kła dow ca/in struk tor”.
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Rys. 1. Po rów na nie licz by odejÊç ze słu˝ by z licz bà ab sol wen tów szkół po ̋ ar ni czych w la tach 1992-2016 

odejÊcia ze słu˝b

absolvenci



W 2012 r. zo sta ła wpro wa dzo na zmia -

na w pod sta wie pro gra mo wej dla za wo du 

tech nik po żar nic twa. Wy od ręb nio no dwie kwa -

li fi ka cje: Z. 22 – wy ko ny wa nie czyn no ści ra -

tow ni czych oraz Z. 23 – za rzą dza nie

dzia ła nia mi ra tow ni czy mi. W ślad za tym zmie -

nił się spo sób eg za mi na cyj ne go po twier dza nia

kwa li fi ka cji za wo do wych. Kwa li fi ka cję Z. 22

po twier dza się w trak cie eg za mi nu pi sem ne go

i prak tycz ne go prze pro wa dza ne go na po li go -

nie, zaś kwa li fi ka cję Z. 23 pod czas eg za mi nu

pi sem ne go oraz prak tycz ne go, a za da nia obej -

mu ją pro jekt dzia łań ra tow ni czych w for mie

do ku men ta cji.

Naj więk szą zmia ną w sys te mie kształ ce nia

po żar ni cze go by ło wdro że nie w 2013 r. no wej

kon cep cji kształ ce nia w za wo dzie stra żak. Do -

tych cza so we szko le nie pod sta wo we i uzu peł nia -

ją ce zo sta ło za stą pio ne szko le niem pod sta -

wo wym w za wo dzie stra żak – tzw. szko le niem

jed no eta po wym. Wią za ło się to z za koń cze niem

do tych cza so we go szko le nia pod sta wo we go stra -

ża ka jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej.

Wkrót ce, bo w 2016 r., na stą pi ła zmia na sys -

te mo wa wpro wa dzo na tzw. usta wą de re gu la cyj -

ną, po le ga ją ca na za prze sta niu (z koń cem ro ku)

pro wa dze nia szko leń uzu peł nia ją cych stra ża ka

jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej. W tym

sa mym ro ku na po le ce nie ko men dan ta głów ne -

go PSP szko ły kształ cą ce tech ni ków po żar nic -

twa otrzy ma ły za da nie stwo rze nia no we go

pro gra mu kształ ce nia w za wo dzie tech nik po -

żar nic twa. Zmia ny do ty czy ły opra co wa nia

na no wo za dań za wo do wych oraz od po wied -

nich efek tów kształ ce nia z pod sta wy pro gra -

mo wej. Po wstał ra mo wy plan na ucza nia,

za wie ra ją cy szcze gó ło wy opis licz by go dzin

prze zna czo nych na je go re ali za cję oraz uj mu ją -

cy wszyst kie no we wy tycz ne wy ni ka ją ce z roz -

po rzą dze nia o sys te mie oświa ty i zmia ny

bę dą ce kon se kwen cją wpro wa dze nia sys te mu

do sko na le nia za wo do we go w służ bie. Pro gram

stał się pod sta wą kształ ce nia w za wo dzie tech -

nik po żar nic twa od ro ku szkol ne go 2016/2017.

Na le ży pod kre ślić, że sys tem kształ ce nia

po żar ni cze go jest nie ro ze rwal nie zwią za ny ze

szko le niem stra ża ków ochot ni ków. Pierw sze

pro gra my szko le nia, obej mu ją ce sze re gow ców,

do wód ców, na czel ni ków i ope ra to rów sprzę tu,

zo sta ły opra co wa ne w 1994 r. Ko lej ne zmia ny

sys te mu szko le nia stra ża ków ochot ni czych

stra ży po żar nych na stą pi ły w 2006 r. i 2015 r.,

po przez wpro wa dze nie no wych ro dza jów szko -

leń oraz do sto so wa nie tre ści szko leń do zmian

w tech no lo gii pro wa dze nia dzia łań ra tow ni -

czych i do no we go sprzę tu sto so wa ne go w jed -

nost kach ochro ny prze ciw po ża ro wej.

FILARY SZKOLNICTWA
POŻARNICZEGO

Szko ła Głów na Słu˝ by 
Po ̋ar ni czej
Wy da rze niem istot nie wpły wa ją cym na pro -

ces kształ ce nia ofi ce rów PSP by ło po wo ła nie

w 1995 r. KSRG. Do pro gra mu na ucza nia wpro -

wa dzo no no we przed mio ty: ra tow nic two 

che micz ne i eko lo gicz ne oraz ra tow nic two me -

dycz ne. 

Już na po cząt ku lat 90. uczel nia pod ję ła

współ pra cę z jed nost ka mi ochro ny prze ciw po ża -

ro wej in nych państw. Bar dzo owoc ne oka za ło się

pod pi sa nie umo wy o wy mia nie i prak tycz nym

kształ ce niu ka dry szko ły ze szwedz ki mi służ ba -

mi ra tow ni czy mi (szko ły po żar ni cze w Ro sers -

ber gu i Re vin ge). Na wią za na zo sta ła rów nież

współ pra ca z Ostraw ską Wyż szą Szko łą Ban ską

z Czech i Tech nicz nym Uni wer sy te tem Wi leń -

skim (TUW) z Li twy. 

Na za kres me ry to rycz nej dzia łal no ści SGSP

du ży wpływ mia ło usta no wie nie w za kre sie

dzia łal no ści mi ni stra wła ści we go ds. we -

wnętrz nych za gad nień zwią za nych z obro ną

cy wil ną kra ju. Od te go cza su roz wój szko ły de -

ter mi no wa ny był już nie tyl ko przez za da nia

ochro ny prze ciw po ża ro wej, lecz tak że przez

ochro nę spo łe czeń stwa przed skut ka mi za gro -

żeń ze stro ny ka ta strof na tu ral nych i cy wi li za -

cyj nych. W ro ku aka de mic kim 1997/1998

Ra da Na uko wa SGSP po zy tyw nie za opi nio wa -

ła pro jekt roz sze rze nia dzia łal no ści dy dak-

tycz nej o pro ble ma ty kę ochro ny lud no ści i za -

ak cep to wa ła roz po czę cie prac zwią za nych

z utwo rze niem no we go wy dzia łu. 

W 1998 r. zo stał jed no znacz nie okre ślo ny

cha rak ter SGSP. Sta ło się to na mo cy usta wy

z 24 lip ca 1998 r. o zmia nie nie któ rych ustaw

okre śla ją cych kom pe ten cje or ga nów ad mi ni stra -

cji pu blicz nej – w związ ku z re for mą ustro jo wą

pań stwa (DzU nr 106, poz. 668). Ar ty kuł 26 sta -

no wił, że: „(...) Aka de mią nad zo ro wa ną przez

mi ni stra wła ści we go do spraw we wnętrz nych

jest Szko ła Głów na Służ by Po żar ni czej, przy go -

to wu ją ca wy spe cja li zo wa ne ka dry do wy ko ny -

wa nia za dań zwią za nych z ochro ną prze ciw -

po ża ro wą i ochro ną lud no ści, a tak że ka dry na -

uko we i dy dak tycz ne dla szkół i jed no stek ba -

daw czo -roz wo jo wych nad zo ro wa nych przez

mi ni stra wła ści we go do spraw we wnętrz nych”. 

1 lip ca 2000 r. zo sta ły sfi na li zo wa ne pra ce

nad utwo rze niem no we go wy dzia łu. Otrzy mał

on na zwę Wy dział In ży nie rii Bez pie czeń stwa

Cy wil ne go (WIBC). Od te go ro ku aka de mic -

kie go SGSP sta ła się uczel nią dwu wy dzia ło wą.

Na stu diach dzien nych po ja wi li się stu den ci cy -

wil ni – i to od ra zu na dwóch wy dzia łach, po -

nie waż na Wy dział In ży nie rii Bez pie czeń stwa

Po ża ro we go (jak na zwa no do tych czas je dy ny

wy dział uczel ni) rów nież przy ję to dzien nych

stu den tów cy wil nych. 

Waż nym eta pem roz wo ju SGSP by ło przy ję -

cie w 2000 r. pro jek tu bu do wy no wo cze sne go
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bu dyn ku dy dak tycz ne go. In we sty cję roz po czę to

w 2004 r., a w 2007 r. obiekt zo stał od da ny

do użyt ku. 

Rok póź niej po raz pierw szy prze pro wa dzo -

no wy bo ry pro rek to ra ds. na uko wo -dy dak tycz -

nych, dzie ka nów oraz pro dzie ka nów, a tak że

człon ków Se na tu SGSP i rad na uko wych na wy -

dzia łach. Pro ce du ra ta zde mo kra ty zo wa ła pro -

ces wy ła nia nia or ga nów uczel ni. Nie do ty czy

ona jed nak rek to ra -ko men dan ta i pro rek to ra ds.

ope ra cyj nych, na te bo wiem sta no wi ska, zgod -

nie z usta wą Pra wo o szkol nic twie wyż szym,

mia nu je mi ni ster wła ści wy do spraw we wnętrz -

nych.

W 2007 r. SGSP sta ła się człon kiem Eu ro-

pe an Fi re Se rvi ce Col le ges' As so cia tion

(EFSCA) – or ga ni za cji gru pu ją cej eu ro pej skie

szko ły po żar ni cze. W tym sa mym ro ku zo sta ła

przy ję ta do Kon fe ren cji Rek to rów Aka de mic-

kich Szkół Pol skich (KRASP) i Kon fe ren cji 

Rek to rów Pol skich Uczel ni Tech nicz nych

(KRPUT) ja ko uczel nia sto wa rzy szo na. Waż nym

mo men tem dla SGSP w wy mia rze mię dzy na ro -

do wym by ło uzy ska nie w grud niu 2010 r. Kar ty

Uczel ni Era smus, da ją cej szko le sta tus Uczel ni

Era smu sa. W ro ku aka de mic kim 2013/2014

na WIBC otwar ty zo stał dru gi kie ru nek stu -

diów – bez pie czeń stwo we wnętrz ne. 

Zna czą cym wy da rze niem w 2015 r. by ło 

na by cie nie ru cho mo ści o po wierzch ni po-

wy żej 25 ha po ło żo nej w No wym Dwo rze

Mazowieckim, z prze zna cze niem na Cen trum

Ba dań Te re no wych i Szko le nia Za wo do we go,

a tak że nie ru cho mo ści po ło żo nej w War sza wie –

z prze znacze niem na dom stu denc ki dla oko -

ło 100 osób.

W czerw cu 2016 r. uczel nia uzy ska ła upraw -

nie nia do nada wa nia stop nia dok to ra na uk tech -

nicz nych w dys cy pli nie in ży nie ria śro do wi ska.

Szko ła Aspi ran tów PSP 
w Po zna niu
Ka dra dy dak tycz na SA PSP w Po zna niu

uczest ni czy w róż ne go ro dza ju przed się wzię -

ciach i pro gra mach do sko na lą cych re ali zo wa -

nych przez Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej,

Kra jo wy Ośro dek Wspie ra nia Edu ka cji Za wo -

do wej i Usta wicz nej oraz Okrę go wą Ko mi sję

Eg za mi na cyj ną. Szko ła bra ła udział m.in.

w pro jek cie „Do sko na le nie pod staw pro gra mo -

wych klu czem do mo der ni za cji kształ ce nia za -

wo do we go 2008-2013”, w wy ni ku któ re go

opra co wa na zo sta ła no wa ma pa kwa li fi ka cji

dla za wo du tech nik po żar nic twa. War to wspo -

mnieć, że w 2011 r. szko ła otrzy ma ła za szczyt -

ne wy róż nie nie w kon kur sie „Li der edu ka cji

za wo do wej”, or ga ni zo wa nym przez mi ni stra

edu ka cji na ro do wej w ra mach pro jek tu sys te -

mo we go „Szko ła za wo do wa szko łą po zy tyw -

ne go wy bo ru”. 

Po znań ska szko ła ma zna czą cy wkład w roz -

wój tech nik ra tow ni czych – m.in. w ob sza rach

ra tow nic twa me dycz ne go oraz ra tow nic twa che -

micz ne go i eko lo gicz ne go. W la tach 2000-2001

prze pro wa dzo no w niej pi lo ta żo wy pro gram

szko leń me dycz nych dla stra ża ków KSRG.

Na ba zie tych do świad czeń zo stał opra co wa ny

pod ręcz nik ra tow nic twa me dycz ne go dla ra tow -

ni ków KSRG. Opra co wa no rów nież pro gram

szko le nia pod ofi ce rów PSP w ob sza rze ra tow -

nic twa che micz ne go i eko lo gicz ne go. 

Szko ła za an ga żo wa ła się w roz wój do cho -

dzeń po po ża ro wych. W 2003 r. zor ga ni zo wa ła

pierw szą mię dzy na ro do wą kon fe ren cję „Ba da -

nie przy czyn po wsta wa nia po ża rów”, na któ rej

pre le gen ci z państw eu ro pej skich oraz USA

przed sta wia li róż ne me to dy ki prze pro wa dza nia

ba dań przy czyn po wsta wa nia po ża rów oraz or -

ga ni za cję do cho dzeń po po ża ro wych w swo ich

pań stwach. Ko lej ne edy cje kon fe ren cji od by ły

się w la tach 2005 i 2007. W 2011 r. z ini cja ty wy

szko ły pro ble ma ty ka do cho dzeń po po ża ro wych

by ła po raz pierw szy te ma tem po sie dze nia sej -

mo wej Ko mi sji Ad mi ni stra cji i Spraw We -

wnętrz nych.

Szko ła uczest ni czy ła w re ali za cji pro jek tów

mię dzy na ro do wych, m.in. szko le niu in struk to -

rów tu rec kiej stra ży po żar nej przy współ pra cy

z ber liń ską stra żą po żar ną. W 2009 r. by ła or ga -

ni za to rem szko leń z za kre su ra tow nic twa che -

micz ne go i eko lo gicz ne go dla na czel ni ków

wy dzia łów pre wen cji ko mend wo je wódz kich

cze skiej stra ży po żar nej oraz do wód ców bia ło -

ru skiej stra ży po żar nej.

Ćwierć wie cze to za owo co wa ło tak że kil ko -

ma in we sty cja mi. Wy bu do wa no sa lę gim na -

stycz ną oraz bu dy nek dy dak tycz no -biu-

ro wo -ga ra żo wy, prze pro wa dzo no prze bu do wę

par te ru oraz piw nic bu dyn ku in ter na tu. Dzię ki

tej in we sty cji znacz nie po pra wi ły się wa run ki

by to we ka de tów i słu cha czy, po sze rzo no też ba -

zę noc le go wą in ter na tu o ko lej ne 32 miej sca. 

Po wsta ło rów nież za ple cze lo gi stycz ne do ma -

ga zy no wa nia sprzę tu oraz za ple cze so cjal ne dla

słu cha czy – szat nie, pral nia, su szar nia. 

W 2003 r. roz po czę to bu do wę szkol ne go po -

li go nu po żar ni cze go o po wierzch ni 5,7 ha, zlo -

ka li zo wa ne go w po bli skiej miej sco wo ści Lu boń.

Oprócz za ple cza sa ni tar ne go oraz me to dycz ne -

go wy bu do wa no tam sek to ry ra tow nic twa: szy -

no we go, che micz ne go, dro go we go oraz

bu dow la ne go. Po wsta ły tak że: ko mo ra wy sił ko -

wo -dy mo wa, atra pa sta cji pa liw płyn nych i ga zo -

wych, ko mo ra ognio wa, tre na żer po ża rów

we wnętrz nych, ha la ma ga zy no wa oraz sta no wi -

sko ra tow nic twa wy so ko ścio we go i spor tu po żar -

ni cze go. Stop nio wo roz bu do wy wa no sta no wi ska

ćwi czeb ne do prze pro wa dza nia do cho dzeń po po -

ża ro wych, ra tow nic twa eko lo gicz ne go, ob słu gi

sprzę tu me cha nicz ne go i pod ręcz ne go sprzę tu ga -

śni cze go. W ubie głym ro ku te ren szkol ne go po -

li go nu po żar ni cze go zo stał po więk szo ny o 5,4 ha,

/ 2017 MAJ 41

25 lat PSP

Rys. 3. Roz miesz cze nie oÊrod ków szko le nia w 2017 r.



co za pew ni ło moż li wość roz wo ju ba zy po li go no -

wej szko ły. 

Szko ła Aspi ran tów PSP 
w Kra ko wie
Rok 1992 był dla kra kow skiej szko ły prze -

ło mo wy, po dob nie jak dla ca łe go pol skie go po -

żar nic twa. Zmia ny zwią za ne z trans for ma cją

w służ bie i szko le re ali zo wa ne by ły rów no le gle

z dzia ła nia mi z za kre su zwal cza nia po ża rów

na ob sza rach le śnych w Ma ło pol sce i wo je -

wódz twie ślą skim. 26 sierp nia roz po czął się po -

żar kom plek su le śne go w Kuź ni Ra ci bor skiej,

do któ re go zwal cze nia za dys po no wa no kra kow -

ską szko łę. W dzia ła niach wzię ły udział obie

kom pa nie szkol ne oraz ka dra. 

4 ma ja 1993 r. pod czas Cen tral nych Ob cho -

dów Dnia Stra ża ka prze ka za ny zo stał do eks plo -

ata cji no wy obiekt dy dak tycz ny. W tam tym

okre sie za da niem szkol nej jed nost ki ra tow ni czo -

-ga śni czej, po za ochro ną re jo nu, jed ne go z naj -

więk szych w Pol sce (ok. 270 tys. miesz kań ców),

by ło do sko na le nie i wpro wa dza nie w ży cie wy -

uczo nych w szko le umie jęt no ści. Jed nost ka,

prze kształ co na z tzw. od dzia łu szkol ne go, od po -

cząt ku swo je go ist nie nia (czy li 1986 r.) in ter we -

nio wa ła 32 773 ra zy. W 2016 r. od no to wa ła 1231

in ter wen cji. In no wa cją w ska li kra ju by ło wpro -

wa dze nie do po dzia łu bo jo we go SA PSP w la -

tach 90. ka ret ki po go to wia ra tun ko we go, któ rej

ob sa dę sta no wił eta to wy le karz dy żur ny, dwóch

ka de tów -sa ni ta riu szy i kie row ca. Ze spół ten wy -

jeż dżał wraz z sa mo cho da mi ra tow ni czo -ga śni -

czy mi i in ny mi spe cjal ny mi do róż nych zda rzeń,

tak że po za wła sny ob szar chro nio ny szkol nej jed -

nost ki.

Na mo cy po ro zu mie nia z dy rek cją Hu ty 

im. Ta de usza Sen dzi mi ra szko ła po zy ska ła

obiek ty po li go no we. Znaj dzie my tam sta no wi -

ska do ćwi czeń w za kre sie zwal cza nia po ża rów

we wnętrz nych, ka ta strof bu dow la nych, za gro -

żeń che micz nych, a tak że spe cja li stycz ne pra -

cow nie ra tow nic twa tech nicz ne go i che-

micz ne go. Po li go no wa ba za w miej sco wo ści

Ko ście lec, wy ko rzy sty wa na w za kre sie szko le -

nia uni tar ne go, w więk szej czę ści ro ku sta no wi

za ple cze lo gi stycz ne szko ły.

W czerw cu 1996 r. pod czas mię dzy na ro do -

wej kon fe ren cji „Ochro na dóbr kul tu ry na wy -

pa dek za gro żeń cza su woj ny i po ko ju” w ra mach

pro gra mu Part ner stwo dla Po ko ju na ro dzi ła się

idea po wo ła nia w Szko le Aspi ran tów PSP

w Kra ko wie Cen trum Szko le nia Ochro ny Dóbr

Kul tu ry na wy pa dek szcze gól nych za gro żeń.

Ini cja ty wa ta zy ska ła po par cie wszyst kich

uczest ni ków kon fe ren cji – przed sta wi cie li

15 państw, or ga ni za cji mię dzy na ro do wych i po -

za rzą do wych. 

W 1997 r. roz po czął się ko lej ny etap roz bu -

do wy i re mon tu szko ły. Je go efek tem by ła mo -

der ni za cja ho te lu, po miesz czeń szkol nej

jed nost ki ra tow ni czo -ga śni czej, ter mo mo der ni -

za cja obiek tu oraz bu do wa no wych sta no wisk

po li go no wych w miej sco wo ści Ko ście lec. 

W 1999 r. utwo rzo no Dział ds. Grup Po szu -

ki waw czo -Ra tow ni czych z sie dzi bą w No wym

Są czu (obec nie Wy dział Szko le nia Spe cja li stycz -

nych Grup Ra tow ni czych), któ re go głów nym za -

da niem by ło pro wa dze nie szko leń z za kre su

dzia łań po szu ki waw czo -ra tow ni czych, ra tow nic -

twa wy so ko ścio we go i ra tow nic twa na wo dach

szyb ko pły ną cych i rze kach gór skich. Rów no -

cze śnie w ra mach in we sty cji KW PSP w Kra ko -

wie pro wa dzo no pra ce bu dow la ne zwią za ne ze

stwo rze niem za ple cza dy dak tycz ne go i so cjal ne -

go w kom plek sie z Jed nost ką Ra tow ni czo -Ga -

śni czą nr 2 PSP w No wym Są czu. Z obiek tów

tych ko rzy sta wy dział za miej sco wy szko ły.

W 2009 r. de cy zją ko men dan ta głów ne go PSP

na ba zie szko ły zo sta ła utwo rzo na Cięż ka Gru pa

Po szu ki waw czo -Ra tow ni cza USAR POLAND,

któ ra w tym sa mym ro ku uzy ska ła cer ty fi kat we -

dług stan dar dów Mię dzy na ro do wej Gru py 

Do rad czej ds. Dzia łań Po szu ki waw czo -Ra-

tow ni czych (INSARAG) ONZ. Stra ża cy ze szko -

ły bra li udział w kil ku dzie się ciu ak cjach na te re -

nie kra ju oraz po za je go gra ni ca mi, m.in.

w Al ba nii, Tur cji, Ru mu nii, na Wę grzech, w In -

diach, Ira nie, Pa ki sta nie, In do ne zji, na Ha iti

i w Ne pa lu. W 2007 r. od da no do użyt ku no wo

wy bu do wa ną ha lę spor to wą szko ły. 

Ju bi le usz 50-le cia kra kow skiej szko ły po żar -

ni czej (ob cho dzo ny w 2010 r.) stał się im pul sem

do za cie śnie nia kon tak tów ze śro do wi skiem aka -

de mic kim. Efek tem tej współ pra cy by ły m.in. or -

ga ni zo wa ne wspól nie z in ny mi uczel nia mi kon-

fe ren cje na uko wo -tech nicz ne, do ty czą ce m.in.:

ten den cji roz wo jo wych w tech ni kach ra tow ni -

MAJ  2017 /42

Rys. 4. Sche mat kształ ce nia za wo do we go w PSP



/ 2017 MAJ 43

czych i wy po sa że niu tech nicz nym, ochro ny dóbr

kul tu ry na wy pa dek szcze gól nych za gro żeń – bez -

pie czeń stwa użyt ko wa nia obiek tów za byt ko wych,

a tak że no wo cze snych tren dów roz wo jo wych

pod ręcz ne go sprzę tu ga śni cze go. 

Ca ło kształt do ko nań szko ły i pro fe sjo na lizm

w przy go to wa niu ab sol wen tów do re ali za cji 

za dań za wo do wych do ce nio no, przy zna jąc

jej I miej sce w ogól no pol skim kon kur sie „Li der

edu ka cji za wo do wej”. 

Szko ła, sta no wiąc wy dzie lo ną część cen tral -

ne go od wo du ope ra cyj ne go ko men dan ta głów -

ne go PSP, uczest ni czy ła w wie lu dzia ła niach

ra tow ni czo -ga śni czych. Od lat an ga żu je się

w za bez pie cza nie im prez ma so wych. Naj więk -

szym przed się wzię ciem te go ro dza ju by ły Świa -

to we Dni Mło dzie ży w 2016 r. 

We wrze śniu 2012 r. szko ła prze ję ła bu dy nek

po by łym Gim na zjum nr 50. W pierw szym eta -

pie za adap to wa no w nim po miesz cze nia dla słu -

cha czy SA PSP oraz uczest ni ków szko le nia

uzu peł nia ją ce go stra ża ka jed nost ki ochro ny prze -

ciwpo ża ro wej. Do ce lo wo w bu dyn ku znaj dą się

przede wszyst kim sa le dy dak tycz ne oraz pra cow -

nie spe cja li stycz ne i la bo ra to ria, a tak że po miesz -

cze nia dla ad mi ni stra cji szko ły. 

Ostat nie la ta to tak że in we sty cje w za ple cze

dy dak tycz no -po li go no we i so cjal no -lo gi stycz ne.

Roz bu do wy wa no ba zę po li go no wą, wy ko na no

re mon ty wie lu sal wy kła do wych i la bo ra to riów

oraz roz po czę to ge ne ral ny re mont au li.

Kra kow ska szko ła pro wa dzi rów nież in ten -

syw ną dzia łal ność wy daw ni czą. Obej mu je ona

pod ręcz ni ki, skryp ty i zbio ry re fe ra tów kon fe-

ren cyj nych. 

Cen tral na Szko ła Paƒ stwo wej
Stra ̋y Po ̋ar nej w Cz´ sto cho -
wie
Szko ła po wsta ła 21 paź dzier ni ka 1994 r.,

na mo cy za rzą dze nia nr 59/94 wy da ne go przez

mi ni stra spraw we wnętrz nych, na te re nie

i w obiek tach prze ję tych po 6. War szaw skim

Puł ku Zme cha ni zo wa nym. Obiek ty te wy ma ga -

ły grun tow nej mo der ni za cji i do sto so wa nia

do po trzeb szko ły. W cią gu kil ku na stu lat

w szko le zre ali zo wa no sze reg in we sty cji, któ re

po zwo li ły stwo rzyć ba zę dy dak tycz ną na mia rę

ocze ki wań dzi siej szych cza sów.

Za ję cia dy dak tycz ne teo re tycz ne i prak tycz ne

od by wa ją się w pro fe sjo nal nie wy po sa żo nych sa lach

dy dak tycz nych, la bo ra to riach i na po li go nie szkol -

nym. Szko ła dys po nu je no wo cze sną au lą z wi dow -

nią am fi te atral ną na po nad 300 osób, z peł nym

za ple czem au dio wi zu al nym oraz sys te mem do tłu -

ma cze nia sy mul ta nicz ne go. W jej są siedz twie znaj -

du ją się po dob nie wy po sa żo ne sa le kon fe ren cyj ne.

Za ję cia od by wa ją się w no wo cze snych la bo ra to riach

(m.in. fi zy ko che mii spa la nia i środ ków ga śni czych,

sta łych urzą dzeń ga śni czych i za opa trze nia wod ne -

go, bez pie czeń stwa bu dyn ków, tech nicz nych sys te -

mów za bez pie czeń po ża ro wych, sprzę tu ochro ny

dróg od de cho wych, pro fi lak ty ki po ża ro wej w elek -

tro ener ge ty ce, me cha ni ki, wy trzy ma ło ścio wej i wy -

po sa że nia tech nicz ne go), pra cow niach ra tow nic twa

me dycz ne go i bez pie czeń stwa bu dyn ków, sa lach

kom pu te ro wych, obiek tach spor to wych oraz na naj -

więk szym w kra ju po li go nie po żar ni czym. 

Ba za po li go no wa słu ży do re ali za cji za jęć

prak tycz nych. Jest wy po sa żo na w 49 sta no wisk,

m.in. do ćwi czeń dzia łań ga śni czych, ra tow nic -

twa tech nicz ne go, che micz no -eko lo gicz ne go,

wy so ko ścio we go i po ża rów we wnętrz nych. 

W CS PSP od 1996 r. od by wa ją się Mię dzy -

na ro do we Mi strzo stwa Pol ski w Spo rcie Po żar -

ni czym. Re pre zen tan ci szko ły wie lo krot nie

sta wa li na po dium w kon ku ren cjach: po żar ni czy

tor prze szkód, dra bi na ha ko wa, ćwi cze nie bo jo -

we czy w szta fe cie po żar ni czej. Od no szą tak że

licz ne suk ce sy spor to we, wy stę pu jąc w bar wach

CS PSP w olim pia dach i tur nie jach w kra ju i po -

za je go gra ni ca mi. 

Szko ła or ga ni zu je rów nież szko le nia, se mi -

na ria, wy sta wy i kon fe ren cje mię dzy na ro do we.

Współ pra cu je z uczel nia mi wyż szy mi i pla ców -

ka mi na uko wy mi, an ga żu jąc się we wspól ne

przed się wzię cia ba daw cze. 

W Czę sto cho wie or ga ni zo wa no mi strzo stwa

Eu ro py stra ża ków w pił ce siat ko wej (2006) oraz

mi strzo stwa Eu ro py stra ża ków w te ni sie ziem -

nym i sto ło wym (2009). W szko le go ści li przed -

sta wi cie le służb ochro ny prze ciw po ża ro wej

z Eu ro py i Świa ta, w tym: Wiel kiej Bry ta nii, Nie -

miec, Tur cji, Fin lan dii, Szwe cji, Sta nów Zjed -

noczo nych, Czech, Sło wa cji, Ukra iny, Chin,

Ka me ru nu, Kon ga, Bra zy lii czy Li be rii. CS PSP

prze pro wa dzi ła szko le nia dla for ma cji ra tow ni -

czych z wie lu państw, m.in. Tur cji, Ukra iny, Gru -

zji, Bia ło ru si, Afga ni sta nu, Moł da wii i Ar me nii.

Pro wa dzi ła też licz ne pro jek ty do fi nan so wa ne ze

źró deł ze wnętrz nych, rów nież ze środ ków Unii

Eu ro pej skiej. Za li cza ją się do nich re ali zo wa ne

w la tach 2011-2015 pro jek ty Pol skiej Po mo cy

Roz wo jo wej z ra mie nia MSZ, któ rych ce lem by -

ło wspie ra nie i pro mo wa nie współ pra cy jed no -

stek stra ży po żar nej z róż nych kra jów, m.in.

z Ar me nii, Moł da wii, Ukra iny, Gru zji i Afga ni -

sta nu. Szko ła bie rze rów nież udział w pro jek tach

ba daw czych fi nan so wa nych ze środ ków Na ro do -

we go Cen trum Ba dań i Roz wo ju.

Szko ła Pod ofi cer ska 
Paƒ stwo wej Stra ̋y Po ̋ar nej
w Byd gosz czy
Zo sta ła po wo ła na do ży cia w od po wie dzi

na po trze bę grun tow ne go wy kształ ce nia no wych

pod ofi ce rów, na mo cy za rzą dze nia nr 80 mi ni -

stra spraw we wnętrz nych z 13 sierp nia 1992 r.

w spra wie utwo rze nia szkół pod ofi cer skich PSP

w Opo lu, Su pra ślu i w Byd gosz czy.  Szko le nie

po żar ni cze w Byd gosz czy wkro czy ło w no wą

fa zę, gdyż do te go mo men tu od by wa ło się ono

w for mie kur sów or ga ni zo wa nych pod egi dą

wo je wódz kie go ośrod ka szko le nia po żar ni cze -

go, o hi sto rii się ga ją cej ko rze nia mi 1947 r.

Szko ła kształ ci i szko li ka dry na po trze by

PSP, ochro ny prze ciw po ża ro wej oraz sys te mu

ochro ny lud no ści, za kła dów pra cy, ad mi ni stra -

cji rzą do wej i sa mo rzą do wej. Od mar ca 2003 r.

obej mu je dzia łal no ścią edu ka cyj ną stra ża ków

z ca łe go kra ju (za koń czy ły ak tyw ność po zo sta -

łe szko ły pod ofi cer skie). Obiek ty wy ko rzy sty -

wa ne przez szko łę zo sta ły od da ne do użyt ku

w 1990 r. Do koń ca 1998 r. użyt ko wa ne by ły

rów nież przez Ko men dę Re jo no wą PSP w Byd -

gosz czy. W ob li czu sta wia nych przed szko łą za -

dań pod ję to de cy zję o roz bu do wie jej ba zy

so cjal no -by to wej. W 2002 r. od da no do użyt ku

in ter nat z trzy oso bo wy mi po ko ja mi, z peł nym

wę złem sa ni tar nym. 

W la tach 2008-2011 zre ali zo wa no ko lej ną

in we sty cję – bu do wę Ośrod ka Szko le nio we go

SP PSP w Tyl nej Gó rze. Je go obiek ty umoż li -

wia ją ca ło rocz ne za kwa te ro wa nie i wy ży wie nie

uczest ni ków szko leń. Ośro dek dys po nu je sto -

łów ką z sa lą dy dak tycz ną, han ga rem ze sprzę -

tem, po ko ja mi i ła zien ka mi dla słu cha czy.

Szko ła ma po li gon, któ ry po zwa la na re ali za -

cję wszyst kich ćwi czeń wy ni ka ją cych z pro gra -

mu na ucza nia. Znaj du je się tam 28 sta no wisk

do ćwi czeń. Ostat nim z naj cie kaw szych sta no -

wisk jest mo du ło wy wie lo funk cyj ny tre na żer 

ra tow ni czy oraz imi ta cja klat ki scho do wej z szy -

bem win do wym.

W szko le utwo rzo no Kom pa nię Szkol ną

„Byd goszcz” Cen tral ne go Od wo du Ope ra cyj ne -

go KSRG, na któ rą skła da się wy zna czo na część

sił i środ ków SP PSP. Kom pa nia ta funk cjo nu je

i wy ko nu je za da nia na te re nie ca łe go kra ju m.in.

pod czas klęsk ży wio ło wych, np. po wo dzi.

Pod ko niec 2014 r. na te re nie szko ły po wstał

cen tral ny ma ga zyn ko men dan ta głów ne go PSP.

Szko ła współ pra cu je z wie lo ma pod mio ta mi,

m.in.: fir mą Po lon Al fa Byd goszcz, Naf to ba zą

No wa Wieś Wiel ka, Nad le śnic twem Byd goszcz,

Miej ski mi Za kła da mi Ko mu ni ka cyj ny mi, Col -

le gium Me di cum UMK. Współ pra ca ta owo cu -

je wspól ny mi za ję cia mi, ćwi cze nia mi oraz

szer szą in ter pre ta cją wie lu za gad nień i pro ble -

mów zwią za nych z re ali za cją po sta wio nych

przed szko łą za dań. 

Artykuł opracowano na podstawie materiałów Biu ra
Szko le nia KG PSP i opra co wań wła snych szkół po żar ni -
czych PSP.

25 lat PSP



bec nie obo wią zu ją ce za sa dy przyj -

mo wa nia do służ by w PSP zo sta ły

za po cząt ko wa ne usta wą z 27 ma -

ja 2015 r. o zmia nie usta wy o Pań stwo wej Stra -

ży Po żar nej (DzU poz. 1098). Wpły nę ła ona

na ak tu al ne brzmie nie po świę co ne go za sa dom

na bo ru art. 28 usta wy o PSP (DzU z 2016 r.

poz. 603, ze zm.). Obo wią zu je ono od 5 grud -

nia 2015 r. W ślad za no we li za cją usta wy,

9 stycz nia 2016 r. we szło w ży cie roz po rzą dze -

nie mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni -

stra cji z 21 grud nia 2015 r. w spra wie po stę po -

wa nia kwa li fi ka cyj ne go w sto sun ku do kan dy -

da tów ubie ga ją cych się o przy ję cie do służ by

w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej (DzU z 2016 r.

poz. 30). Ty le te raź niej szość. A jak by ło wcze -

śniej? W ar ty ku le po mi nię ta zo sta nie kwe stia

przy jęć do służ by kan dy dac kiej w szko łach

Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.

De kla ra cja
Na mo cy art. 129 ust. 1 usta wy o Pań stwo -

wej Stra ży Po żar nej z 24 sierp nia 1991 r. (DzU

nr 88, poz. 400) do tych cza so wi funk cjo na riu -

sze po żar nic twa sta wa li się stra ża ka mi PSP, je -

że li w cią gu mie sią ca od dnia wej ścia w ży cie

usta wy wy ra zi li na to pi sem ną zgo dę. Sto sow -

ną de kla ra cję na le ża ło zło żyć od 1 do 31 stycz -

nia 1992 r. Pod kre śle nia wy ma ga, że funk -

cjo na riu szy, któ rzy zło ży li de kla ra cję pod ję cia

służ by w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, by ło

o oko ło 10 tys. wię cej niż do stęp nych eta tów,

a więc nie wszy scy służ bę w no wej for ma cji

mo gli pod jąć. War to też nad mie nić, że wie lu

nie pod pi sa ło de kla ra cji (oko ło 1500 osób),

a spo ra gru pa, mi mo jej for mal ne go zło że nia,

nie by ła za in te re so wa na pod ję ciem służ by. Pra -

ca w in nych jed nost kach ochro ny prze ciw po -

ża ro wej, w tym za kła do wych stra żach

po żar nych i za kła do wych służ bach ra tow ni -

czych, w wie lu przy pad kach sta no wi ła atrak -

cyj niej szy wy bór pod wzglę dem fi nan so wym.

Na prze strze ni lat, w wy ni ku zmian go spo dar -

czych, wie le za kła dów zo sta ło jednak zli kwi -

do wa nych, a na sku tek spo dzie wa nej utra ty sta -

tu su stra ża ka PSP (co na stą pi ło osta tecz nie

30 czerw ca 1999 r.) sze re gi for ma cji za si li ła

zna czą ca licz ba osób. Mo gły pod jąć służ bę

po przej ściu ba dań przed ko mi sją le kar ską pod -

le głą mi ni stro wi wła ści we mu do spraw we -

wnętrz nych. 
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Na star ciePIOTR STRA WA

Jak zmieniały się zasady naboru do służby na przestrzeni 25 lat
istnienia Państwowej Straży Pożarnej? Odpowiedź nie jest prosta, 

bo materiałów źródłowych z reguły już nie ma, a osoby uczestniczące
w tych zmianach w znakomitej większości są już poza służbą.
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Pierw sze kry te ria na bo ru
Wróć my jed nak do ro ku 1992. Wów czas

z jed nej stro ny de kla ra cję pod ję cia służ by

w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej zło ży ło wię cej

funk cjo na riu szy, niż by ło w niej miejsc. Z dru -

giej jed nak stro ny osta tecz nie nie wszy scy pod -

ję li służ bę, przyj mo wa no więc rów nież no wych

kan dy da tów. Wkrót ce po utwo rze niu Pań stwo -

wej Stra ży Po żar nej, już 11 wrze śnia, z Ko men -

dy Głów nej PSP wy sto so wa no pi smo okól ne,

znak BK-II-2-3/2/92, do ty czą ce wstęp nych wy -

ma gań dla osób ubie ga ją cych się o przy ję cie

do służ by. Obo wią zy wa ły wte dy na stę pu ją ce

kry te ria: 

– wiek do 30 lat, 

– wzrost od 165 do 185 cm, 

– ka te go ria zdro wia A,

– do bry stan zdro wia fi zycz ne go i psy chicz -

ne go, 

– do bry słuch i wzrok (no sze nie oku -

la rów ko rek cyj nych by ło prze ciw wska -

za niem do służ by), 

– do bra droż ność dróg od de cho wych

(no sa, gar dła, krta ni, tcha wi cy, oskrze li),

– nie za chwia na rów no wa ga cia ła, 

– pra wi dło wo funk cjo nu ją cy układ

ner wo wy (cen tral ny i ob wo do wy), 

– upo rząd ko wa ny stan uzę bie nia,

– brak lę ku wy so ko ści i prze strze ni. 

Speł nie nie po wyż szych wa run ków upo waż -

nia ło do skie ro wa nia kan dy da ta na wstęp ne ba -

da nia le kar skie, do pusz cza ją ce do wy ko na nia

pró by spraw no ścio wo -wy dol no ścio wej (wspi -

na nie po li nie pio no wej – 4 m, bieg zyg -

za kiem – ko per ta, wej ście na dra bi nę me cha -

nicz ną). Na stęp nie, po przej ściu przez kan dy -

da ta ko lej nych ba dań przed ko mi sją le kar ską,

służ ba w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej sta ła

otwo rem. 

Trud no dziś po wie dzieć, ile osób zo sta ło

przy ję tych po ta kim na bo rze, a ile w ra mach

zło że nia de kla ra cji. Waż nym czyn ni kiem de ter -

mi nu ją cym na bór by ło wpro wa dze nie blo ka dy

przy jęć do służ by. Ści ślej – nie by ła to jed -

na blo ka da, gdyż w cią gu kil ku lat wie lo krot -

nie ją wpro wa dza no i od wo ły wa no. Za sad ni czo

mia ła ona na ce lu za bez pie cze nie eta tów dla

ab sol wen tów szkół Pań stwo wej Stra ży Po żar -

nej. Ostat nią blo ka dę zdję to w 2006 r. 

Nie mniej jed nak, mi mo ofi cjal nej blo ka dy,

w in dy wi du al nych przy pad kach kan dy da ci by li

przyj mo wa ni do służ by po uzy ska niu zgo dy

ko men dan ta głów ne go PSP. W tych jed nost -

kach or ga ni za cyj nych, w któ rych przyj mo wa -

no oso by do służ by, mo gło zo stać prze-

pro wa dzo ne po stę po wa nie kwa li fi ka cyj ne. Nie

trze ba do da wać, że to roz wią za nie by ło nie -

spój ne i po zba wio ne trans pa rent no ści. Skut -

kiem by ły wie lo krot nie zgła sza ne za rzu ty, do -

ty czą ce m.in. przyj mo wa nia do służ by po zna -

jo mo ści. Jak wie le z nich by ło praw-

dzi wych, a jak wie le in sy nu owa nych? 

Nie wia do mo. 

Ujed no li ce nie za sad
Pierw szą pró bę kom plek so we go ure gu lo -

wa nia (ujed no li ce nia) za sad przyj mo wa nia

do służ by pod ję to w 2005 r. Wte dy to wy sto so -

wa no pi smo okól ne, znak BK-I -100/63/05 

z 16 grud nia 2005 r., usta la ją ce pro ce du rę po -

stę po wa nia kwa li fi ka cyj ne go w sto sun ku

do osób ubie ga ją cych się o przy ję cie do służ by

w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, wraz z po le ce -

niem bez względ ne go sto so wa nia. War to do -

kład niej przyj rzeć się tej re gu la cji, po nie waż

od no si ły się do niej wszyst kie póź niej sze prze -

pi sy do ty czą ce na bo ru.

Jaw ność po stę po wa nia kwa li fi ka cyj ne go

wpro wa dzo no 16 grud nia 2005 r. Pierw szym

kro kiem był wy móg ogło sze nia na bo ru – za -

rów no w pra sie lo kal nej, re jo no wym lub wo je -

wódz kim biu rze po śred nic twa pra cy, jak

i na stro nach in ter ne to wych wła ści wych te re -

no wo ko mend po wia to wych (miej skich) i ko -

mend wo je wódz kich Pań stwo wej Stra ży

Po żar nej. 

Wpro wa dzo no rów nież sys tem punk ta cji

gra ty fi ku ją cy pew ne upraw nie nia, wy mie nia -

jąc je po cząt ko wo enu me ra tyw nie (nie dłu go

po tem kie row ni cy jed no stek or ga ni za cyj nych

PSP mo gli w za leż no ści od po trzeb usta lać do -

dat ko we kry te ria). Owe upraw nie nia i okre ślo -

ne wy kształ ce nie skut ko wa ły otrzy ma niem

punk tów pre fe ren cyj nych. I tak: 

– pra wo jaz dy kat. B – 2 pkt, 

– pra wo jaz dy kat. C  – 4 pkt, 

– ra tow nik me dycz ny – 5 pkt,

– płe two nu rek  – 3 pkt,

– in ne przy dat ne upraw nie nia, np. ob słu ga

cięż kie go sprzę tu – 5 pkt, 

– udo ku men to wa ne człon ko stwo w OSP

po wy żej 3 lat – 3 pkt, 

– udo ku men to wa ny udział w za wo dach po -

żar ni czych OSP – 3 pkt, 

– udo ku men to wa ne szko le nia dla człon ków

OSP  – 3 pkt, 

– wy kształ ce nie śred nie tech nicz ne  – 3 pkt, 

– wy kształ ce nie śred nie ze zda nym eg za mi -

nem doj rza ło ści – 4 pkt, 

– wy kształ ce nie wyż sze tech nicz ne o kie -

run ku przy dat nym w PSP – 5 pkt. 

Tak okre ślo ne pre fe ren cje z cza sem prze ło -

ży ły się na pro fil kan dy da tów przy stę pu ją cych

do na bo ru. 

Spraw noÊç fi zycz na
W za kre sie spraw no ści fi zycz nej okól nik

z 2005 r. od sy łał do prze pi sów obo wią zu ją ce -

go roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz -

nych i ad mi ni stra cji z 29 stycz nia 1998 r.

w spra wie za kre su, szcze gó ło wych za sad, try -

bu i czę sto tli wo ści prze pro wa dza nia okre so wej

oce ny zdol no ści fi zycz nej i psy chicz nej

do służ by stra ża ków Pań stwo wej Stra ży Po żar -

nej (DzU nr 22, poz. 117, ze zm.). Zo sta ło ono

za stą pio ne od 13 stycz nia 2006 r. roz po rzą dze -

niem mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad -

mi ni stra cji z 27 paź dzier ni ka 2005 r.

w spra wie za kre su, try bu i czę sto tli wo -

ści prze pro wa dza nia okre so wych pro fi -

lak tycz nych ba dań le kar skich oraz

okre so wej oce ny spraw no ści fi zycz nej

stra ża ka Pań stwo wej Stra ży Po żar nej

(DzU nr 261, poz. 2191) oraz za sad za -

war tych w pi śmie Biu ra Kadr i Kształ ce -

nia Za wo do we go KG PSP z 17 stycz nia

1996 r. (znak BK. VI-7156/1/96), do ty czą cym

kon ku ren cji za mien nych. 

W tym miej scu pod kre ślić na le ży, że od ro -

ku 1998 obo wią zy wa ły in ne pró by spraw no -

ścio we dla męż czyzn, a in ne dla ko biet

(z wy jąt kiem pró by wy dol no ścio wej Ha rvard

step -up test) Męż czyź ni od kwiet nia do paź -

dzier ni ka mu sie li za li czyć: 

– bieg na 50 m ja ko pró bę szyb ko ścio wą, 

– bieg na 1000 m ja ko pró bę wy trzy ma ło -

ścio wą, 

– pod cią ga nie na drąż ku ja ko pró bę si ło wą. 

W okre sie zi mo wym (li sto pad – ma rzec)

obo wią zy wa ły zaś: bieg zyg za kiem (tzw. ko -

per ta) za miast bie gu na 50 m i ćwi cze nie wy -

trzy ma ło ścio we (tzw. del fin) za miast bie gu

na 1000 m. Pró ba pod cią ga nia na drąż ku po zo -

sta wa ła bez zmian. 

Ko bie ty, bez wzglę du na po rę ro ku, mia ły

do za li cze nia na stę pu ją ce kon ku ren cje: 

– sia dy pro ste z le że nia ty łem,

– rzut pił ką le kar ską (2 kg) znad gło wy,

– bieg wa ha dło wy 4 x 10 m. 

W pi śmie z 2005 r. (znak BK-I -100/63/05)

wska za no po nad to, że test spraw no ści fi zycz -

nej po wi nien od by wać się co do za sa dy jed ne -

go dnia (m.in. ze wzglę du na te sa me wa run ki

at mos fe rycz ne), w obec no ści wszyst kich kan -

dy da tów, a za in te re so wa ni mie li pra wo do
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za po zna nia się ze swo imi wy ni ka mi. Ca łe po -

stę po wa nie miało być za koń czo ne sto sow nym

pro to ko łem, za twier dza nym przez kie row ni ka

jed nost ki or ga ni za cyj nej Pań stwo wej Stra ży

Po żar nej. 

Ale tak jak w przy sło wiu: Im da lej w las,

tym wię cej drzew, tak i w tym przy pad ku

po roz wią za niu jed ne go pro ble mu po ja wi ły się

no we. Do Ko men dy Głów nej PSP na pły wa ła

licz na ko re spon den cja z jed no stek re ali zu ją -

cych po stę po wa nie kwa li fi ka cyj ne w prak ty ce.

Sy gna li zo wa no w niej ma łą ela stycz ność sys -

te mu gra ty fi ka cji, unie moż li wia ją cą po zy ska -

nie kan dy da tów z upraw nie nia mi

in ny mi niż wy mie nio ne w pi śmie, np.

ma ją cych pra wo jaz dy kat. C + E czy

upraw nie nia do pod no śni ków hy drau -

licz nych. W kon se kwen cji wpro wa -

dzo no moż li wość roz sze rze nia

gra ty fi ka cji punk to wej sto sow nie

do po trzeb, pod wa run kiem spre cy zo -

wa nia ta kiej in for ma cji w ogło sze niu

w spo sób nie bu dzą cy wąt pli wo ści. 

Zmia na ja ko Êcio wa
Za zna czyć przy tym na le ży, że re -

gu la cja z 2005 r. do ty czą ca na bo ru

do PSP, choć nie do sko na ła, by ła zna czą cą zmia -

ną ja ko ścio wą. Jej wy ni kiem był po dział na eta -

py po stę po wa nia, któ re osta tecz nie w nie co

zmie nio nym brzmie niu zna la zły się w obec nie

obo wią zu ją cym art. 28 usta wy o Pań stwo wej

Stra ży Po żar nej. A na po cząt ku przed sta wia ły

się na stę pu ją co:

– we ry fi ka cja do ku men tów zło żo nych

przez kan dy da ta do służ by, 

– pró ba wy dol no ścio wo -spraw no ścio wa

i pró ba wy so ko ścio wa, 

– roz mo wa kwa li fi ka cyj na z ko mi sją kwa -

li fi ka cyj ną 

– oraz ewen tu al nie roz mo wa kwa li fi ka cyj -

na z kie row ni kiem jed nost ki or ga ni za cyj nej

Pań stwo wej Stra ży Po żar nej lub oso bą przez

nie go upo waż nio ną. 

Z po le ce nia ko men dan ta głów ne go PSP po -

wyż sze ure gu lo wa nia zo sta ły w 2009 r. pod da -

ne ak tu ali za cji i ze bra ne w for mie wy tycz nych.

Wpro wa dzo no moż li wość prze pro wa dze nia

po stę po wa nia kwa li fi ka cyj ne go przez ko men -

dan ta wo je wódz kie go PSP dla kil ku lub

wszyst kich jed no stek or ga ni za cyj nych Pań -

stwo wej Stra ży Po żar nej na ob sza rze wo je -

wódz twa. Zmo dy fi ko wa no m.in. sys tem

punk ta cji gra ty fi ku ją cy po sia da ne upraw nie nia. 

Zmia nie ule gły rów nież za sa dy oce nia nia te -

stu spraw no ści fi zycz nej – wpro wa dzo no ska lę

dy cho to micz ną (test za li czo ny/test nie za li czo -

ny). Za sad ni czą zmia ną by ło jed nak przy ję cie,

że wszyst kich kan dy da tów obo wią zu je ten sam

test spraw no ści fi zycz nej, do tych czas wy ko rzy -

sty wa ny ja ko pró ba dla męż czyzn. Wa run kiem

za li cze nia pró by wy dol no ścio wej i te stu spraw -

no ści fi zycz nej by ło zaś uzy ska nie oce ny „do -

bry” bez punk tów pre fe ren cyj nych. 

Ujed no li ce nie te stu spraw no ści fi zycz nej dla

ko biet i męż czyzn spo wo do wa ło 3 la ta póź niej

wy stą pie nie rzecz ni ka praw oby wa tel skich

do ko men dan ta głów ne go PSP. Skar gę na dys -

kry mi na cję ze wzglę du na płeć w za kre sie prze -

pro wa dza nia po stę po wa nia kwa li fi ka cyj ne go

do służ by w ko men dach po wia to wych PSP zło -

ży ła do RPO jed na z kan dy da tek. W ogło sze niu

po da no bo wiem wy ma ga nia w za kre sie te stu

spraw no ści fi zycz nej dla wszyst kich kan dy da -

tów, bez wzglę du na płeć. Wpro wa dza jąc tę

zmia nę, bra no pod uwa gę m.in. wzglę dy prag -

ma tycz ne. Sprzęt stra żac ki wa ży ty le sa mo, nie -

za leż nie od te go, czy po słu gu je się nim ko bie ta,

czy męż czyzna. A do oso by po szko do wa nej wy -

ma ga ją cej np. prze trans por to wa nia na no szach

mu szą do trzeć ra tow ni cy o po dob nych moż li wo -

ściach fi zycz nych, nie za leż nie od płci. Rzecz nik

praw oby wa tel skich w skie ro wa nym do ko men -

dan ta głów ne go PSP wy stą pie niu pod niósł za -

rzut bra ku okre ślo nych za sad eta pów

po stę po wa nia w usta wie o Pań stwo wej Stra ży

Po żar nej, wy ra ża jąc jed no cze śnie opi nię, że brak

tych ure gu lo wań mo że być sprzecz ny z art. 60

Kon sty tu cji RP, okre śla ją cym, że oby wa te le pol -

scy ko rzy sta ją cy z peł ni praw pu blicz nych ma ją

pra wo do stę pu do służ by pu blicz nej na jed na ko -

wych za sa dach. 

Ko men dant głów ny PSP po le cił do ko na nie

prze glą du funk cjo nu ją cej pro ce du ry na bo ru i po -

wtór ne okre śle nie do tych cza so wych za sad,

z uwzględ nie niem pro po zy cji na de sła nych w ra -

mach kon sul ta cji przez ko men dan tów wo je -

wódz kich i ko men dan tów szkół PSP. Pod ję to

rów nież pra ce nad wpro wa dze niem sto sow nych

re gu la cji do usta wy o Pań stwo wej Stra ży Po żar -

nej. Zmo dy fi ko wa ny mi wy tycz ny mi kie row ni -

cy jed no stek or ga ni za cyj nych PSP obo wią za ni

by li kie ro wać się pod czas or ga ni zo wa nia i prze -

pro wa dza nia na bo ru do służ by przy go to waw -

czej po 1 stycz nia 2013 r., na to miast pra ce

nad no we li za cją usta wy w za kre sie bę dą cym

przed mio tem wy stą pie nia rzecz ni ka praw oby -

wa tel skich za koń czy ły się osta tecz nie 27 ma -

ja 2015 r. 

Zno we li zo wa ny art. 28 usta wy wpro wa dza

za sa dę otwar to ści i kon ku ren cyj no ści na bo ru

oraz okre śla po stę po wa nie kwa li fi ka cyj ne wo -

bec kan dy da tów do służ by ja ko me cha nizm, któ -

ry po zwo li na usta le nie, czy po szcze gól ne oso by

speł nia ją wa run ki przy ję cia do służ by oraz po -

ka żą ich pre dys po zy cje, kom pe ten cje

i przy dat ność do służ by. Sto sow nie

do po sta no wień art. 28 ust. 5 usta wy

po stę po wa nie kwa li fi ka cyj ne ma skła -

dać się co naj mniej z czte rech eta pów

pod le ga ją cych oce nie. Ozna cza to, że

licz ba eta pów mo że być zwięk szo -

na z uwa gi na spe cy fi kę sta no wisk

oraz róż no rod ność wy ko ny wa nych

na nich za dań. 

Ak tem wy ko naw czym do usta wy

jest roz po rzą dze nie z 21 grud nia

2015 r., któ re – ade kwat nie do upo -

waż nie nia usta wo we go – re gu lu je

kom plek so wo pro ces prze pro wa dza nia po stę -

po wa nia kwa li fi ka cyj ne go w sto sun ku do kan -

dy da tów do służ by przy go to waw czej w PSP.

Okre śla za kres in for ma cji o pla no wa nym po stę -

po wa niu kwa li fi ka cyj nym, wy ma ga ne od kan -

dy da tów do ku men ty, or ga ni za cję i spo sób

prze pro wa dze nia po stę po wa nia kwa li fi ka cyj ne -

go, za kres i spo sób prze pro wa dze nia te stu

spraw no ści fi zycz nej (w tym pró by wy dol no -

ścio wej), spo sób oce ny kan dy da tów, dodatkowe

eta py po stę po wa nia i spo sób je go za koń cze nia.

Okre ślo no w nim sys tem przy zna wa nia punk -

tów za po szcze gól ne eta py (z wy jąt kiem te stu

spraw no ści fi zycz nej, któ ry moż na je dy nie zdać

bądź nie), a tak że punk ty przy zna wa ne za kwa -

li fi ka cje i upraw nie nia. Po po nad ro ku funk cjo -

no wa nia roz po rzą dze nia z 2015 r. za ist nia ła

ko niecz ność je go no we li za cji. Ze spół ro bo czy

po wo ła ny przez ko men dan ta głów ne go PSP

opra co wał już sto sow ny pro jekt. Za sad ni cza

zmia na do ty czy ła bę dzie po now nie te stu spraw -

no ści fi zycz nej. Kan dy da tów bę dą obo wią zy -

wa ły in ne kon ku ren cje. A ja kie? Czę ścio wo

do tych cza so we (pod cią ga nie na drąż ku i ko per -

ta), ale i no we (wie lo stop nio wy test wa ha dło -

wy, tzw. be ep test). 

bryg. Piotr Stra wa pełni słu˝b´ 
w Biu rze Kadr i Or ga ni za cji KG PSP 
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Znowelizowany art. 28 ustawy wprowadza
zasad´ otwartoÊci i konkurencyjnoÊci naboru

oraz okreÊla post´powanie kwalifikacyjne
wobec kandydatów do słu˝by jako mechanizm,

który pozwoli na ustalenie, czy poszczególne
osoby spełniajà warunki przyj´cia do słu˝by oraz

poka˝à ich predyspozycje, kompetencje
i przydatnoÊç do słu˝by.



Nowy model butów strażackich specjalnych
Lekkie Komfortowe  Bezpieczne



unk cjo na riu sza mi PSP sta wa li się ci

funk cjo na riu sze po żar nic twa, któ rzy

1 stycz nia 1992 r. by li w służ bie i do

31 stycz nia 1992 r. wy ra zi li pi sem ną zgo dę

na zo sta nie stra ża kiem PSP. 

Sta tus funk cjo na riu sza PSP
Statystycznie w ochro nie prze ciw po ża ro -

wej 31 grud nia 1991 r. za trud nio nych by ło łącz -

nie 41 110 osób, w tym 39 345,5

funk cjo na riu szy po żar nic twa i 1765,5 pra cow -

ni ków cy wil nych. Wśród funk cjo na riu szy naj -

licz niej si by li pod ofi ce ro wie (55,95%),

sze re go wi (24,42%) i cho rą żo wie (12,57%).

Naj mniej szy od se tek sta no wi li ofi ce ro wie

(7,06%). De kla ra cję da ją cą sta tus stra ża ka PSP

zło ży ło oko ło 38 tys. funk cjo na riu szy po żar nic -

twa. Ozna cza to, że z róż nych przy czyn nie

pod pi sa ło jej oko ło 1500 funk cjo na riu szy. 

Wy kształ ce nie wyż sze mia ło 6,71% wszyst -

kich za trud nio nych w PSP osób, śred -

nie – 31,90%, za sad ni cze – 38,45%, a tyl ko

pod sta wo we – 22,94%.

Eta ty i fluk tu acja kadr 
Bio rąc po uwa gę za da nia na ło żo ne na Pań -

stwo wą Straż Po żar ną, ko niecz ne by ło pod ję cie

dzia łań umoż li wia ją cych w przy szło ści zmia nę

struk tu ry za trud nie nia: zwięk sze nie li czeb no ści

do brze wy kwa li fi ko wa nej ka dry po żar ni czej,

dys lo ka cję kadr z ko mend do jed no stek ra tow -

ni czo -ga śni czych oraz przej ście z co dzien ne go

roz kła du cza su służ by na tryb zmia no wy. Nie -

zbęd ne sta ło się tak że pod nie sie nie po zio mu

wy kształ ce nia ogól ne go stra ża ków. 

Na ja kość przy go to wa nia do służ by w PSP

zna czą cy wpływ mia ło tak że wpro wa dze nie

wa run ku zdol no ści fi zycz nej i psy chicz nej

do peł nie nia służ by, o któ rych obec nie orze ka -

ją ko mi sje le kar skie pod le głe mi ni stro wi wła -

ści we mu ds. we wnętrz nych.

25-let ni okres funk cjo no wa nia PSP to czas

in ten syw nych zmian i cią głe go do sto so wy wa -

nia cha rak te ru for ma cji do no wych za dań. Ich

róż no rod ność i spe cy fi ka wy mu si ły zwięk sze -

nie li mi tu za trud nie nia. Wzrósł on z 27 990 

eta tów mun du ro wych w 1992 r. do 30 505

w 2016 r. (o 2515 eta tów) i od po wied nio z 1136

eta tów pra cow ni ków cy wil nych do 2016,25

(o 880,25). 

Od 1992 r. do 30 li sto pa da 2016 r. ze służ -

by w PSP zwol nio nych zo sta ło 38 690 stra ża -

ków. Pro ces ten cha rak te ry zo wał się róż nym

na tę że niem w po szcze gól nych la tach, ma ją -

cym zwią zek z róż ny mi oko licz no ścia mi. Jak

wy ni ka z da nych sta ty stycz nych, w ca łym

okre sie ist nie nia PSP śred nia rocz na zwol nień

ze służ by wy no si ła oko ło 5% sta nu za trud nie -

nia. 

Sta˝ słu˝ by
Pię cio let ni staż służ by w ochro nie prze -

ciw po ża ro wej w 1991 r. mia ło 35,24% stra -

ża ków, a od 6 do 10 lat – 26,17%. Stra ża ków

ze sta żem miesz czą cym się w prze dzia le od

11 do 15 lat by ło 16,77%, od 16 do

20 lat – 10,59%, zaś 11,23% peł ni ło służ bę

21 lat i wię cej. 

W 2016 r. (stan z 1 grud nia) stra ża ków ma -

ją cych pię cio let ni staż służ by by ło 19,70%,
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Kadrę Państwowej Straży Pożarnej stanowili w 1992 r. funkcjonariusze
pożarnictwa pełniący służbę w jednostkach organizacyjnych ochrony

przeciwpożarowej na podstawie przepisów dekretu 
z 27 grudnia 1974 r. o służbie funkcjonariuszy pożarnictwa.
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Li mit eta to wy stra ̋ a ków PSP i pra cow ni ków cy wil nych w la tach 1992-2016



staż 6-10 lat – 28,00%, 11-15 lat – 21,32%,

16-20 lat – 16,35%, a od 21 lat – 14,63%.

W 1991 r. w stra ży po żar nej za trud nio nych

by ło 17,74% stra ża ków w wie ku do 25 lat,

w prze dzia le od 26 do 35 lat mie ści ło

się 44,36% stra ża ków, 36-45 lat mia ło 24,75%

stra ża ków, od 46 do 53 lat – 10,90% stra ża ków,

a po wy żej 53 lat – 2,25% stra ża ków.

Stra ża ków ma ją cych do 25 lat by ło 

w 2016 r. (stan na 1 grud nia) 7,12%, w prze -

dzia le wie ko wym 26-35 lat – 42,30%, 36-45

lat – 38,67%, 46-53 lat – 10,57%, a ci po wy -

żej 53. ro ku ży cia sta no wi li 1,34% stra ża ków. 

Obec nie stra ża cy w wie ku do 45 lat sta no -

wią oko ło 90% wszyst kich za trud nio nych i ich

licz ba jest o 4% więk sza niż w 1991 r. Gru py

wie ko we po wy żej 46. ro ku ży cia są po rów ny -

wal ne pod wzglę dem udzia łu pro cen to we go

w ogó le za trud nio nych i w licz bach bez względ -

nych. Wy ni ka to z te go, że okres ak tyw no ści

za wo do wej stra ża ka osią ga mak si mum w wie -

ku 45 lat i z każ dym na stęp nym ro kiem ży cia

stop nio wo ma le je, zaś po wy żej 54 lat zaś stop -

nio wo za ni ka. Ten den cja ta ka wy stę po wa ła

rów nież w jed nost kach or ga ni za cyj nych ochro -

ny prze ciw po ża ro wej przed po wsta niem PSP.

Kor pu sy
Po rów nu jąc pro cen to wy udział za trud nie nia

w po szcze gól nych kor pu sach we dług da nych

z 31 grud nia 1991 r. i 1 grud nia 2016 r. (za trud -

nie nie w jed nost kach or ga ni za cyj nych ochro ny

prze ciw po ża ro wej na pod sta wie de kre tu o służ -

bie funk cjo na riu szy po żar nic twa), moż -

na stwier dzić, że naj wyż szy wzrost na stą pił

w ka drze do wód czej. W kor pu sie ofi cer -

skim – z 7,06% do 22,22%, a w aspi ranc kim

(daw nym cho rą żych) z 12,57% do 21,27%. 

Za trud nie nie w kor pu sie pod ofi cer skim, któ ry

sta no wi naj licz niej szą gru pę stra ża ków, spa dło

z po zio mu 55,95% do 50,30%, a w kor pu sie

sze re go wych z 24,42% do 6,21%. Sy tu acja ta

wy ni ka ła przede wszyst kim z pod no sze nia

kwa li fi ka cji ogól nych i za wo do wych przez

część stra ża ków, co wią za ło się z awan sem

do wyż sze go kor pu su. 

Sys tem zmia no wy i co dzien ny
oraz we dług pio nów słu˝ by
W sys te mie co dzien nym we dług sta nu 

za trud nie nia na 31 grud nia 1991 r. służ bę peł -

ni ło 22,58% stra ża ków, a w sys te mie zmia no -

wym 77,42%. Wy raź ny wzrost udzia łu

stra ża ków w roz kła dzie zmia no wym za zna czył

się od 2006 r. Był to wy nik otrzy ma nia 1100

no wych eta tów funk cjo na riu szy, prze pro wa -

dzo nej re or ga ni za cji struk tur PSP oraz ucy wil -

nie nia służ by (PSP w la tach 2007-2009

otrzy ma ła 600 eta tów cy wil nych). W 2016 r.

w sys te mie zmia no wym peł ni ło służ bę 81,72%

stra ża ków. 

Po rów nu jąc stan za trud nie nia stra ża ków

we dług sys te mu peł nie nia służ by, za uwa ży my

wy raź ny wzrost udzia łu pro cen to we go ka dry

ofi cer skiej w sys te mie zmia no wym. Wzrósł on

z 0,84% w 1991 r. do 23,25% w 2016 r. Od se -

tek stra ża ków w kor pu sie aspi ranc kim zwięk -

szył się zaś z 7,47% do 23,25%. Spa dek

od no to wa no w kor pu sie pod ofi cer skim –

z 62,11% do 58,37% i kor pu sie sze re go -

wych – z 29,58% do 6,96%. 

Licz ba stra ża ków w pio nie ope ra cyj nym,

zgod nie z da ny mi zbie ra ny mi od 1997 r., wzro -

sła z 84% do 89,60% w 2016 r. Był to efekt
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zwięk sze nia licz by osób peł nią cych służ bę

w zmia no wym roz kła dzie cza su służ by. W po -

zo sta łych pio nach licz ba funk cjo na riu szy ule -

gła spad ko wi. I tak w pio nie pre wen cji zma la ła

z 3% do 2,09%, w pio nie szko le nio wym z 2%

do 1,56%, a w lo gi stycz nym i po zo sta łych

z 11% do 6,76%. 

Kwa li fi ka cje ogól ne
Naj więk szy wzrost po zio mu wy kształ ce nia

ogól ne go stra ża ków w sto sun ku do 1991 r. 

za no to wa no w za kre sie wy kształ ce nia wyż sze -

go. W 1991 r. mia ło je 6,29% za trud nio nych

stra ża ków, zaś w 2016 r. już 45%. Wy kształ ce -

niem na po zio mie śred nim dys po no wa ło

31,55% stra ża ków w 1991 r., a w 2016 r. 

– 54,72%. Spa dło za trud nie nie stra ża ków z wy -

kształ ce niem za sad ni czym – z 39,33%

do 0,26% oraz z wy kształ ce niem pod sta wo -

wym – z 22,83% do 0,02%.

Po dob ny skok ja ko ścio wo -ilo ścio wy w po -

zio mie wy kształ ce nia ogól ne go od no to wa no

wśród pra cow ni ków cy wil nych PSP. Od se tek

osób z wy kształ ce niem wyż szym wzrósł

z 16,09% w 1991 r. do 63,27% w 2016 r., na to -

miast z wy kształ ce niem śred nim spadł z 39,71%

do 27,85%, za sad ni czym – z 18,74% do 6,87%,

a z pod sta wo wym – z 25,46% do 2,01%.

Upo sa ̋e nie
Ana li zu jąc upo sa że nie stra ża ków PSP, na -

le ży zwró cić uwa gę, że od 1 stycz nia 1996 r.

obo wią zu je za sa da usta la nia śred nie go upo sa -

że nia ja ko ilo czy nu kwo ty ba zo wej (ogła sza nej

w usta wie bu dże to wej) i wskaź ni ka prze cięt ne -

go upo sa że nia usta la ne go roz po rzą dze niem 

Ra dy Mi ni strów. Naj więk szy wzrost (rok

do ro ku) re al ne go prze cięt ne go upo sa że nia 

(tj. z uwzględ nie niem in fla cji) za no to wa no

w II pół ro czu 1992 r. – o 37,40% (w sto sun ku

do I pół ro cza 1992 r.), a tak że w 2008 r.

(o 16,73%). Naj więk szy spa dek na stą pił

w 1995 r. (o 7,55%) i 2011 r. (o 4,3%). No mi -

nal ny wzrost prze cięt ne go upo sa że nia, li cząc

od I pół ro cza 1992 r. do 2017 r., wy -

niósł 2187,86%. 

Skok ja ko Êcio wy
Licz ba funk cjo na riu szy Pań stwo wej Stra ży

Po żar nej i stan ich wy szko le nia to bar dzo waż -

ne ele men ty sys te mu bez pie czeń stwa. W cza -

sie mi nio nych 25 lat funk cjo no wa nia PSP

za no to wa no ogrom ny ja ko ścio wy skok w za -

kre sie kwa li fi ka cji ogól nych i za wo do wych

stra ża ków, co prze ło ży ło się na wzrost li czeb -

no ści ka dry do wód czej – tak w kor pu sie ofi cer -

skim, jak i aspi ranc kim. Po zwo li ło to na ta kie

roz miesz cze nie ka dry do wód czej, któ re da je

gwa ran cję wła ści we go pro wa dze nia dzia łań ra -

tow ni czo -ga śni czych na każ dym po zio mie 

do wo dze nia. Sto pień na sy ce nia jed no stek or -

ga ni za cyj nych PSP wy kwa li fi ko wa ną ka drą

ofi cer ską bądź aspi ranc ką się ga w po szcze gól -

nych wo je wódz twach w sto sun ku do ogól ne go

sta nu za trud nie nia stra ża ków:

– w kor pu sie ofi ce rów – od 16,05% w woj.

dol no ślą skim do 26,44% w woj. pod kar pac kim,

– w kor pu sie aspi ranc kim – od 16,34%

w woj. ma zo wiec kim do 27,15 w woj. ma ło -

pol skim. 

Cią gły roz wój go spo dar czy i tech no lo gicz -

ny, po stę pu ją ce zmia ny kli ma tycz ne po wo du ją

po ja wia nie się co raz to no wych za gro żeń i wy -

zwań w ra tow nic twie. Po za kwe stia mi, któ re

już dziś wy ma ga ją roz wią zań w ra mach bie żą -

cej po li ty ki ka dro wej (np. rów no mier ne roz -

miesz cze nie w ska li kra ju ab sol wen tów służb

po żar ni czych), ko niecz ne sta nie się do sko na le -

nie na rzę dzi sprzy ja ją cych po zy ski wa niu ka dry

o wy so kich kwa li fi ka cjach ogól nych i za wo do -

wych, zdol nej do spro sta nia no wym za gro że -

niom i wy zwa niom. 

Sta ni sław Ry bic ki jest głów nym spe cja li -
stà w Biu rze Kadr i Or ga ni za cji KG PSP 
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o środ ków ochro ny in dy wi du al nej,

w któ rych na stą pi ły za sad ni cze

zmia ny, moż na za li czyć: ubra nia

spe cjal ne, hełm stra żac ki, bu ty stra żac kie, 

rę ka wi ce, ma ski apa ra tów od de cho wych oraz

sa me apa ra ty od de cho we. Nie wiel kie zmia ny

w po rów na niu z ni mi do tknę ły ubrań chro nią -

cych przed pro mie nio wa niem ciepl nym i pło -

mie niem, na to miast pas stra żac ki i ko mi niar -

ka po zo sta ły nie zmie nio ne. 

Do wpro wa dze nia mo dy fi ka cji w wy po sa -

że niu stra ża ka przy -czy ni ło się w głów nej

mie rze wyj ście Pol ski z obo zu państw so cjali -

stycz nych i otwar cie na Unię Eu ro pej ską. Wy -

ma ga nia okre ślo ne na po cząt ku głów nie

w nor mach nie miec kich (DIN), a na stęp nie

w eu ro pej skich (EN) za czę to wpro wa dzać

po 1990 r.

Od mo ro do PBI
Przed 1992 r. pol skie nor my okre śla ły wy -

ma ga nia tyl ko dla heł mu, pa sa stra żac kie go,

apa ra tów od de cho wych i ma sek. Dla ta kich

ochron, jak ubra nia spe cjal ne, bu ty spe cjal ne
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Stosowane
w Państwowej Straży
Pożarnej środki
ochrony indywidualnej
w okresie minionych
25 lat zmieniały się
w różnym stopniu.
Jedne uległy wręcz
epokowym
przeobrażeniom, 
inne nie zmieniły się
w ogóle.
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Ochro ny 
in dy wi du al ne 
stra ̋ a ka

Ochro ny 
in dy wi du al ne 
stra ̋ a ka



i rę ka wi ce nie by ło wy ma gań w za kre sie 

od por no ści na za pa le nie czy też na du że pro -

mie nio wa nie ciepl ne. Z te go wzglę du pod sta -

wo wym ubra niem ochron nym dla stra ża ka by ło

tzw. mo ro – sto so wa ne do po ło wy lat 90. ubie -

głe go stu le cia. Sło wo „mo ro” jest skró tem

od okre śle nia „ma te riał odzie żo wy ro bo czo -

-ochron ny”. Był on prze wi dzia ny na mun du ry

dla róż nych for ma cji funk cjo nu ją cych w kra ju.

Mo ro by ło wy ko na ne w 100% z tka ni ny ba weł -

nia nej, bez im pre gna tu wpły wa ją ce go na od -

por ność na za pa le nie i do dat ko wych warstw

chro nią cych stra ża ka przed pro mienio wa niem

ciepl nym oraz prze mo cze niem. Let ni typ ubra -

nia ochron ne go skła dał się tyl ko z cien kiej jed -

no war stwo wej kurt ki i spodni, a na okres

zi mo wy prze wi dzia no do kurt ki i spodni do dat -

ko wą pod pin kę ocie pla ją cą, rów nież wy ko na -

ną z ba weł ny. 

W 1993 r. CNBOP za czę ło wy da wać świa -

dec twa do pusz cze nia na ubra nia wy ko na ne

w 100% z ma te ria łów trud no pal nych. By ły

wie lo war stwo we, skła da ły się z war stwy ze -

wnętrz nej, wo dosz czel nej pa ro prze pusz czal nej

mem bra ny, war stwy ter mo izo la cyj nej i pod pin -

ki. Pierw sze ubra nia po wsta wa ły z tka ni ny ara -

mi do wej ty pu no mex i stąd przy ję ła się

po tocz na na zwa te go no we go ty pu i kro ju

ubrań. Tka ni na ta cha rak te ry zo wa ła się o wie -

le wyż szą wy trzy ma ło ścią na zry wa nie, by ła

rów nież trud no pal na, od por na na lek kie kwa sy

i za sa dy, a co naj waż niej sze – nie tra ci ła tych

cech z upły wem cza su użyt ko wa nia, tak jak to

ma miej sce w przy pad ku tka nin ba weł nia nych

im pre gno wa nych. 

Ubra nia z tka ni ny ty pu no mex by ły wów -

czas bar dzo dro gie (w po rów na niu z ubra niem

ty pu mo ro droższe na wet sie dem do dzie się ciu

ra zy), z te go po wo du oko ło 1995 r., pier wot nie

na krót ki okres przej ścio wy, zo sta ły za stą pio -

ne w wie lu jed nost kach tzw. ubra niem po pu lar -

nym spe cjal nym, w skró cie UPS. Mia ło ono

war stwę ze wnętrz ną wy ko na ną z im pre gno wa -

nej ba weł ny, zaś w war stwie ter mo izo la cyj nej

i pod szew ce za sto so wa no ła two pal ny po -

lie ster. Za im pre gnowa na ba weł na za cho -

wy wa ła od por ność na za pa le nie zwy kle

do pierw sze go pra nia. Po nie waż jed nak

te go ty pu ubra nia by ły trzy -, czte ro -

krot nie tań sze niż ubra nia wy ko na ne

w 100% z włó kien ara mi do wych,

na do bre za ję ły miej sce w jed nost -

kach ochro ny prze ciw po ża ro wej.

Okres przej ścio wy trwał do

2004 r. Kie dy Pol ska sta ła się człon -

kiem Unii Eu ro pej skiej, za czę ła

obo wią zy wać dy rek ty wa nr 89/686/

EWG do ty czą ca wy ma gań dla środ -

ków ochro ny in dy wi du al nej, wpro wa -

dzo na roz po rzą dze niem mi ni stra go spo dar ki

z 21 grud nia 2005 r. w spra wie za sad ni czych

wy ma gań dla środ ków ochro ny in dy wi du al nej.

Od tej chwi li ubra nia spe cjal ne po pu lar ne mu sia -

ły zo stać za stą pio ne ubra nia mi spe cjal ny mi speł -

nia ją cy mi wy ma ga nia nor my PN-EN 469. 

Aby uzmy sło wić, jak du że za gro że nie dla

użyt kow ni ków stwa rza ły ubra nia ba weł nia ne

mo ro i ubra nia ty pu UPS w po rów na niu

do ubrań z no wo cze snych tka nin, moż na ze sta -

wić ich tzw. in dek sy tle no we (in deks tle no wy

to naj mniej sza za war tość tle nu w at mos fe-

rze, wy ra żo na w pro cen tach ob ję to ścio wych,

przy któ rej za cho dzi jesz cze pro ces pa le nia).

Dla tka nin ba weł nia nych in deks tle no wy wy no -

si ok. 17, tka ni na weł nia na ma in deks 23,8, 

tka ni ny ara mi do we (no mex) 28-31, a co raz 
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czę ściej sto so wa na na ca łym świe cie tka ni -

na z włó kien po li ben zi mi da zo lu, w skró cie PBI

(w ko lo rze zło tym, ja sno brą zo wym), osią ga

war tość na wet 42. Tka ni na ty pu PBI ma kil ku -

krot nie wyż szą wy trzy ma łość na pło mień oraz

od por ność na prze ni ka nie pro mie nio wa nia

ciepl ne go w sto sun ku do tka nin ara mi do wych.

Obec ny wzór ubra nia spe cjal ne go obo wią -

zu je od 1994 r., ale już od 2007 r. trwa ją pra ce

nad je go zmia ną. W tym okre sie by ło te sto wa -

nych kil ka roz wią zań kon struk cyj nych, osta -

tecz nie wy bra no mo del opra co wa ny w ra mach

współ pra cy z Na ro do wym Cen trum Ba dań

i Roz wo ju, w któ rym wy ko rzy sta no ak tu al ne

osią gnię cia w dzie dzi nie er go no mii i włó kien

trud no pal nych. 

Ubra nia spe cjal ne pod le ga ją wie lu ba da -

niom wska za nym w nor mie PN-EN 469, m.in.: 

a) okre śle niu roz prze strze nia nia pło mie ni,

b) spraw dze niu po zo sta łej wy trzy ma łości

na roz cią ga nie ma te ria łu po wy sta wie niu na od -

dzia ły wa nie na cie pło pro mie nio wa nia,

c) spraw dze niu od por no ści na roz cią ga nie,

d) spraw dze niu wy trzy ma ło ści na roz dzie ra nie,

i) okre śle niu od por no ści na prze sią ka nie cie -

kłych sub stan cji che micz nych,

n) okre śle niu zdol no ści prze pusz czal no ści pa -

ry wod nej przez mem bra nę,

i) okre śle niu od por no ści na prze ma ka nie, ba -

da nie we dług pro ce du ry CNBOP (ba da nie nie

jest  uję te w nor mie PN-EN 469).

R´ ka wi ce spe cjal ne
Po dob nie jak w przy pad ku ubrań spe cjal -

nych, 25 lat te mu stra żak nie miał rę ka wic od -

por nych na wy so ką tem pe ra tu rę i pło mień.

Do pra cy sto so wa no zwy kłe jed no war stwo we

rę ka wi ce, wy ko na ne z tka ni ny ba weł nia nej

zwa nej dre li chem. Cza sem był on łą czo ny ze

skó rą lub tka ni ną po wle ka ną wo do od por ną po -

wło ką, co w mi ni mal nym stop niu za bez pie cza -

ło dło nie przed wo dą i ura za mi me cha nicz ny mi. 

Obec nie każ dy mo del rę ka wi cy skła da się

mi ni mum z trzech warstw: ze wnętrz nej (z tka -

ni ny ara mi do wej, PBI lub skó ry), mem bra ny

wo dosz czel nej pa ro prze pusz czal nej i gru bej

ara mi do wej pod szew ki, sta no wią cej głów ną

ba rie rę przed pro mie nio wa niem ciepl nym, nie -

rzad ko uzu peł nio nej war stwą włók ni ny ara mi -

do wej, bę dą cej do dat ko wym za bez pie cze niem

przed pro mie nio wa niem ciepl nym oraz

przed uszko dze nia mi me cha nicz ny mi.

Obec nie zgod nie z nor mą PN-EN 659 rę ka -

wi ce stra żac kie są oce nia ne pod ką tem: wy trzy -

ma ło ści na prze kłu cie, od por no ści na ście ra nie,

prze cię cie, za pa le nie, a tak że od por no ści na za -

pa le nie, cie pło kon wek cyj ne oraz pro mie nio -

wa nie ciepl ne. 

Bu ty stra ̋ac kie
25 lat te mu stra żak do sta wał w kom ple cie

z ubra niem mo ro bu ty ty pu sku ter, z ca łą kon -

struk cją po wy żej po de szwy wy ko na ną z two -

rzy wa skó ro po dob ne go. Suk ce sem by ło, je śli

bu ty mia ły ca łe wierz chy wy ko na ne ze skó ry.

Nikt nie sły szał o ta kich za bez pie cze niach, 

jak: sta lo wa czy rzad ko sto so wa na wkład ka

z włó kien syn te tycz nych osła nia ją ca sto pę

przed prze bi ciem ostrym przed mio tem, sta lo -

wy pod no sek chro nią cy pal ce przez zgnie ce -

niem, wkład ka z mem bra ny wo dosz czel nej

pa ro prze pusz czal nej czy war stwa chro nią ca

przed prze cię ciem pi łą me cha nicz ną.

Każ dy użyt kow nik miał swo ją me to dę

„kon ser wa cji” obu wia, aby nie prze ma ka ło

pod czas dzia łań. By ło to na przy kład sma ro wa -

nie roz grza ną pa stą do bu tów czy roz grza nym

wo skiem, na są cza nie ole jem.

Obec nie więk szość mo de li bu tów ma ją cych

świa dec two do pusz cze nia do sto so wa nia

w ochro nie prze ciw po ża ro wej ma we wnątrz

wkład kę z mem bra ny wo dosz czel nej pa ro prze -

pusz czal nej, któ ra sku tecz nie za bez pie cza sto -

py stra ża ków. Do dat ko wo ca łe wierz chy

wy ko na ne są w 100% z li co wej skó ry z wy pra -

wą wo do od por ną i ża ro od por ną.

Bu ty stra żac kie są ba da ne we dług nor my

PN-EN 15090, m.in. pod ką tem: 

a) pra wi dło we go urzeź bie nia po de szwy,

b) od por no ści na wo dę,

c) od por no ści na prze bi cie we wnętrz nej wkład -

ki chro nią cej sto pę,

d) sztyw no ści no sków obu wia, 

e) od por no ści ter micz nej po de szwy, 

f) od por no ści na za pa le nie, 

g) od por no ści na prze cię cie pi łą me cha nicz ną. 

Ta kie sa mo za bez pie cze nie ma rów nież

obu wie gu mo we, dzię ki cze mu za pew nia do -

sko na łą ochro nę sto py użyt kow ni ka. W la -

tach 90. ubie głe go wie ku stra ża cy uży wa li

obu wia gu mo we go sto so wa ne go do ce lów go -

spo dar czych. 

Heł my stra ̋ac kie
Mi mo że już w 1993 r. funk cjo no wa ła Pol -

ska Nor ma PN-93/M-51505, to w wy ma ga -

niach dla heł mów nie bra no pod uwa gę wie lu

istot nych cech ochron nych. Heł my speł nia ją ce

wy mo gi nor my by ły wy ście ła ne od środ ka pal -

ną tka ni ną po lie stro wą, co wów czas ucho dzi ło

za ele ment zwięk sza ją cy kom fort użyt ko wa nia. 

Wy ma ga na zdol ność amor ty za cji przez heł -

my si ły ude rze nia zo sta ła okre ślo na we 

wska za nej nor mie na ta kim po zio mie, że wy -

klu cza ła moż li wość sto so wa nia heł mów z kra -

jów Unii Eu ro pej skiej. Jed nak po rów nu jąc

kon struk cje i wy po sa że nie heł mu wy pro du ko -

wa ne go w Eu ro pie Za chod niej z heł mem pro -

duk cji pol skiej, już bez spe cja li stycz nych

ba dań moż na by ło stwier dzić, że więk sze bez -

pie czeń stwo i kom fort użyt ko wa nia gwa ran tu -

je wy rób z za gra ni cy.

W pol skim heł mie ele men tem amor ty zu ją -

cym by ła je go sko ru pa i kil ka po lie stro wych

pa sków utrzy mu ją cych od po wied nią od le głość

od gło wy. 

W heł mach zgod nych z eu ro pej ską nor mą

PN-EN 443 pa ski z syn te tycz nych włó kien lub

tka ni na o struk tu rze siat ki utrzy mu ją tyl ko dy -

stans mię dzy gło wą a we wnętrz ny mi war stwa -

mi heł mu, na to miast głów nym ele men tem

amor ty zu ją cym jest spe cjal na wkład ka ze spie -

nio ne go po li ure ta nu lub sty ro pia nu.

Hełm we dług nor my eu ro pej skiej jest ba da -

ny m.in. pod ką tem od por no ści na kro ple roz to -

pio ne go że la za, na ude rze nie i prze bi cie ostrym

przed mio tem, na pro mie nio wa ne cie plne i za pa -

le nie, na prze bi cia prą dem o wy so kim na pię ciu

i na ści ska nie. We ry fi ko wa na jest tak że wiel kość

ob sza ru chro nio ne go, ogra ni cze nie po la wi dze -

nia oraz wy trzy ma łość pa sków pod bród ko wych.

Ma ski do apa ra tów 
od de cho wych
W tym ob sza rze, po dob nie jak w po przed -

nich środ kach ochro ny, do ko na no na prze strze -
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Przy kła do we r´ ka wi ce sto so wa ne obec nie w ochro -
nie prze ciw po ̋ a ro wej 



ni ostat nich 25 lat wie lu zmian. Już pew nie nie -

wie le osób pa mię ta ma ski z nie wiel kim wi zje -

rem i cha rak te ry stycz ną wy cie racz ką, któ rą

po przez ob rót pal ca mi prze cie ra ło się szyb kę

wi zje ra, aby co kol wiek wi dzieć po je go za pa -

ro wa niu. O ile obec na nor ma PN-EN 136 wy -

ma ga, aby wi zjer za pew niał mi ni mum 80%

na tu ral ne go po la wi dze nia, to ma ski sto so wa -

ne po nad 25 lat te mu za pew nia ły tyl ko oko -

ło 20%. 

Ma ski pra co wa ły w sys te mie pod ci śnie -

nio wym, co sku tecz nie utrud nia ło od dy cha -

nie przy du żym wy sił ku. Wszyst kie ma ski

by ły te sto wa ne tak, jak by stra żak nie miał

kon tak tu z ogniem i pro mie nio wa niem ciepl -

nym. Na wet te pro du ko wa ne do 1993 r.,

o kon struk cji po dob nej do tych obec nie sto -

so wa nych, nie by ły ba da ne pod ką tem od por -

no ści na dzia ła nie wy so kich tem pe ra tur.

Mak sy mal ną tem pe ra tu rą, któ rą trak to wa no

ma sę pod czas te stów, by ło 70°C i nie ba da no

od por no ści na pło mień.

Do pie ro na po cząt ku lat 90. ubie głe go wie -

ku Cen trum Na uko wo -Ba daw cze Ochro ny

Prze ciw po ża ro wej wpro wa dzi ło ba da nie od -

por no ści kom plet nej ma ski na dzia ła nie tem -

pe ra tu ry 150°C w cią gu go dzi ny, a w 1993 r.

wpro wa dzo no w kra ju nor mę eu ro pej ską 

PN-EN 136, w któ rej prze wi dzia no już ba da -

nie pal no ści ma ski. Nor ma eu ro pej ska 

PN-EN 136 z 1998 r. wpro wa dzi ła na to miast

kom plek so we ba da nia od por no ści ma ski

na pło mień i pro mie nio wa nie ciepl ne oraz kla -

sy fi ka cję ma sek. Te prze zna czo ne do sto so wa -

nia w ochro nie prze ciw po ża ro wej za kwa-

li fi ko wa no do kla sy 3. 

Obec ne ma ski, pra cu ją ce z re gu ły w sys te -

mie nad ci śnie nio wym, nie wy ma ga ją sto so wa -

nia wy cie ra czek, gdyż ma ją od po wied nio

ukształ to wa ne ka na ły po wietrz ne, któ re sku -

tecz nie za po bie ga ją pa ro wa niu wi zje rów. Rów -

nież wi docz ność, któ rą gwa ran tu ją wi zje ry

no wo cze snych ma sek, jest bez po rów na nia lep -

sza. Co raz czę ściej, aby nie ogra ni czać po la na -

tu ral ne go wi dze nia, wi zjer ma ski osła nia ca łą
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twarz, ele men ty gu mo we znaj du ją się tyl ko

na po łą cze niu z twa rzą użyt kow ni ka.

Sys tem nad ci śnie nio wy spra wia, że od dy -

cha nie jest du żo ła twiej sze, szcze gól nie gdy ra -

tow nik jest zmę czo ny lub np. z po wo du

od nie sio nych ob ra żeń ma trud no ści z od dy cha -

niem. Sys tem ta ki za pew nia jed no cze śnie 

du żo więk szy po ziom bez pie czeń stwa w przy -

pad ku nie wiel kich nie szczel no ści ma ski. 

Po zwa la rów nież na szyb kie wy kry cie nie -

szczel no ści przez użyt kow ni ka, gdyż od głos

ucie ka ją ce go po wie trza na tych miast alar mu je

o uszko dze niu ma ski lub nie szczel no ści na sty -

ku czę ści twa rzo wej i twa rzy.

Ko lej nym no wa tor skim roz wią za niem,

wpro wa dzo nym w kra ju w 2005 r., jest sys tem

łą czą cy ma skę bez po śred nio z heł mem użyt -

kow ni ka, przed sta wio ny na fot. 1 i 1a na s. 57.

Apa ra ty od de cho we
Po stęp nie omi nął rów nież bu tlo wych po -

wietrz nych apa ra tów od de cho wych. Sta re nie

mia ły wie lu roz wią zań, któ re zwięk sza ją bez -

pie czeń stwo i kom fort użyt ko wa nia. Na przy -

kład brak by ło ana to micz ne go wy pro fi lo wa nia

no sza ka. Je dy ne roz wią za nie ma ją ce zwięk szać

kom fort użyt ko wa nia sta no wi ła po wle ka na gu -

mą wy ściół ka od dzie la ją cą od ple ców użyt -

kow ni ka sta lo we, cięż kie bu tle o po jem no ści

4 dm3 i ci śnie niu na peł nia nia do 20 MPa. 

Za wo ry bu tli by ły skie ro wa ne ku gó rze. Nie -

zna ny był rów nież nad ci śnie nio wy sys tem do -

star cza nia po wie trza do ma ski. Apa ra ty

od de cho we prze zna czo ne dla stra ży po żar nej

nie róż ni ły się od tych dla prze my słu, tzn. nie

mia ły zwięk szo nej od por no ści na pro mie nio -

wa nie ciepl ne i pło mień. 

W obec nie sto so wa nych apa ra tach wraz

z ma ska mi nad ci śnie nio wy mi wpro wa dzo no

nad ci śnie nio wy sys tem do star cza nia po wie trza

do ma ski. Zwięk szo no rów nież od por ność ele -

men tów apa ra tu na pło mień i pro mie nio wa nie

ciepl ne, a tak że kom fort no sze nia apa ra tu.

Współ cze sne apa ra ty ma ją ana to micz nie wy -

pro fi lo wa ne no sza ki. Umoż li wia ją pra cę z jed -

ną bu tlą sta lo wą lub z dwo ma jesz cze lżej szy mi

bu tla mi kom po zy to wy mi o po jem no ści od

6 dm3 do 9 dm3 i ci śnie niu na peł nia nia do

30 MPa, któ re po zwa la ją na dłuż szy czas pra -

cy. Sze ro kie na kład ki na pa sy na ra mien ne, pas

bio dro wy, wy dłu ża ny ste laż, do sto so wy wa ny

do ra tow ni ków o róż nej bu do wie ana to micz nej,

uła twia ją pra cę w każ dej przy ję tej po zy cji.

Apa ra ty prze zna czo ne do sto so wa nia przez

gru py ra tow ni cze zo sta ły skla sy fi ko wa ne ja ko

typ 2.

Apa ra ty od de cho we co raz czę ściej wy po sa -

ża ne są w elek tro nicz ne sys te my mo ni to ro wa nia

cza su pra cy. Sys te my ta kie umoż li wia ją po miar

ci śnie nia po wie trza w bu tli, in for mu ją użyt kow -

ni ka o cza sie, ja ki po zo stał do wy czer pa nia za -

pa su po wie trza, mo gą rów nież prze ka zy wać

sy gnał o koń czą cym się za pa sie po wie trza w bu -

tli ra tow ni ka do kie ru ją ce go ak cją ra tow ni czą.

Elek tro nicz ny sys tem mo że mieć do dat ko wo

funk cję sy gna li za to ra bez ru chu. Obec nie ża den

sy gna li za tor bez ru chu sta no wią cy ele ment kon -

struk cyj ny apa ra tu od de cho we go nie ma świa -

dec twa do pusz cze nia CNBOP-PIB, mi mo że

apa ra ty od de cho we za wie ra ją ce ta kie roz wią za -

nie zo sta ły do pusz czo ne do sto so wa nia w ochro -

nie prze ciw po ża ro wej. Za tem użyt kow nik

ta kie go apa ra tu mu si mieć do dat ko wy sy gna li -

za tor bez ru chu ze świa dec twem do pusz cze nia. 

Ubra nia chro nià ce przed
pro mie nio wa niem ciepl nym
i pło mie nia mi
W te go ty pu środ kach ochro ny na prze strze -

ni ostat nich 25 lat nie na stą pi ły za sad ni cze

zmia ny kon struk cyj ne. Ubra nia by ły i są na dal

szy te w for mie kom bi ne zo nu, ze sta wu skła da -

ją ce go się z kurt ki z kap tu rem i spodni lub kurt -

ki, kap tu ra i spodni. Na prze strze ni lat zmie niał

się jed nak sys tem po dzia łu ubrań z ty pów: lek -

ki, śred ni i cięż ki na typ: pierw szy, dru gi i trze -

ci. Ta ki po dział za war ty był w obo wią zu ją cej

od 1996 r. nor mie PN-EN 1486. Ko lej na edy -

cja nor my PN-EN 1486 z 2007 r. po zo sta wi ła

tyl ko je den typ ubra nia, od po wied nik daw ne go

ty pu cięż kie go lub trze cie go. 

Sa ma kon struk cja ubrań się nie zmie ni ła,

za czę to jed nak wpro wa dzać no wo cze sne tech -

no lo gie ma te ria ło we, np. tka ni ny ty pu no mex,

ke vlar i PBI. Dzię ki te mu zwięk szo no nie tyl -

ko po ziom ochro ny użyt kow ni ka, lecz tak że

kom fort pra cy – ze wzglę du na znacz nie mniej -

szą ma sę ubra nia. War to wspo mnieć, że przed

1990 r. moż na by ło jesz cze spo tkać w wy po sa -

że niu jed no stek stra ży po żar nej ubra nia wy ko -

na ne z włó kien azbe sto wych po kry tych

war stwą sprosz ko wa ne go alu mi nium. 

Usta wą z 19 czerw ca 1997 r. o za ka zie sto -

so wa nia wy ro bów za wie ra ją cych azbest 

(DzU z 1997 r. nr 101, poz. 628) wpro wa dzo -
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no za kaz sto so wa nia azbe stu we wszyst kich

dzie dzi nach prze my słu. Zgod nie z art. 7b. usta -

wy: „Kto wbrew prze pi som usta wy wpro wa dza

na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej azbest

lub wy ro by za wie ra ją ce azbest, pod le ga grzyw -

nie, ka rze ogra ni cze nia wol no ści al bo ka rze po -

zba wie nia wol no ści od 3 mie się cy do lat 5”,

Cen trum Na uko wo -Ba daw cze Ochro ny Prze -

ciw po ża ro wej od 1990 r. nie do pusz cza ło ubrań

wy ko na nych z włó kien azbe sto wych.

Pas stra ̋ac ki 
Pas stra żac ki to je dy ny wy rób z gru py środ -

ków ochro ny oso bi stej, któ ry nie uległ żad nym

zmia nom w po nad 25-let nim okre sie eks plo ata -

cji. Je go kon struk cja jest opi sa na w nor mie 

PN-88/M-51502. Zmie nił się je dy nie stan dard

wy po sa że nia stra ża ków. Obec nie pas stra żac ki

co raz czę ściej jest za stę po wa ny szel ka mi bez -

pie czeń stwa. 

Zmie ni ła się tak że kla sy fi ka cja te go ty pu

wy ro bu. Zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa -

mi nie jest on już wy ro bem chro nią cym

przed upad kiem z wy so ko ści. 

Ko mi niar ka stra ̋ac ka
Przed 1992 r. ko mi niar ki nie fi gu ro wa ły

w stan dar dzie wy po sa że nia stra ża ków. W kra -

ju wy ma ga nia dla nich okre ślo no w nor mie 

eu ro pej skiej PN-EN 13911 oraz do dat ko wo

w pkt 1.8 za łącz ni ka do roz po rzą dze nia

MSWiA z 27 kwiet nia 2010 r. Na prze strze -

ni 25 lat kon struk cja ko mi niar ki i ma te ria ły

(dzia ni ny z włó kien ara mi do wych), z któ rych

po wsta je, nie ule gły zmia nie. 

st. bryg. mgr in˝. Ro bert Czar nec ki 
– głów ny spe cja li sta w Biu rze Lo gi sty ki 

KG PSP, by ły pra cow nik CNBOP-PIB, 
w którym zaj mo wał si´ Êrod ka mi ochro ny 

oso bi stej i sprz´ tem ra towniczym
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e go rocz ny ju bi le usz po wo ła nia Pań stwo wej Stra ży Po żar nej to

do bra oka zja, aby po ka zać gru pie naj młod szych sta żem stra ża -

ków, ja kim pod sta wo wym śred nim sa mo cho dem ga śni czym wod -

no -pia no wym dys po no wa li ich ko le dzy przez kil ka lat od mo men tu

po wo ła nia na szej for ma cji. Po rów na li śmy dwa pod sta wo we sa mo cho dy

kla sy śred niej, ka te go rii ute re no wio nej na pod wo ziu Star 244L

(Jelcz 005M) oraz Re nault Mi dlum 300.14 (WISS). 

Wczo raj… 
Pro to typ Jel cza 005M za pre zen to wa no w 1972 r. Ko lej ny pro to typ, tzw.

fi na ło wy, róż nią cy się od pierw sze go za bu do wą, wy ko na no w 1974 r.

Po zakończonych po zy tyw nym wynikiem ba da niach prze pro wa dzo nych

w Ośrod ku Ba daw czo -Roz wo jo wym Ochro ny Prze ciw po ża ro wej w Jó ze fo -

wie (obec nie Cen trum Na uko wo -Ba daw cze Ochro ny Prze ciw po ża ro wej –

Państwowy Instytut Badawczy) zo stał on skie ro wa ny do pro duk cji se ryj nej.

Pierw sze se ryj ne śred nie sa mo cho dy ga śni cze wod no -pia no we na pod -

wo ziu Star 244L mo del Jelcz 005 opu ści ły ta śmę pro duk cyj ną Jel czań -

skich Za kła dów Sa mo cho do wych (JZS) pod ko niec 1975 r. Po jaz dy te

sys te ma tycz nie za czę ły za stę po wać śred nie sa mo cho dy ga śni cze wod no -

-pia no we Jelcz 003 i 003E. Jed no cze śnie sta wa ły się pod sta wo wy mi sa -

mo cho da mi po żar ni czy mi, moż na je by ło spo tkać w pra wie każ dej

jed no st ce za wo do wej stra ży po żar nej. To one sta no wi ły pod sta wo we sa -

mo cho dy ga śni cze, tzw. pierw sze go wy jaz du, z chwi lą po wo ła nia Pań -

stwo wej Stra ży Po żar nej w 1992 r.

Sa mo chód Jelcz 005, a na stęp nie pro du ko wa ny w la tach 1979-1995

Jelcz 005M, da wał moż li wość prze wie zie nia sze ścio oso bo wej za ło gi,

miał zbior nik na wo dę o po jem no ści 2500 l, zbior nik na śro dek pia no -

twór czy o po jem no ści 250 l, au to pom pę o wy daj no ści 1600 l/min oraz

dział ko wod no -pia no we o wy daj no ści 1600 l/min. Po cząt ko wo za kła da -

no, że po cząw szy od 1976 r. JZS bę dą co ro ku do star cza ły jed nost kom
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stra ży po żar nych 300 ta kich sa mo cho dów. Wo bec na ra sta ją cych trud no -

ści go spo dar czych w kra ju licz by tej jed nak ni gdy w prak ty ce nie 

osią gnię to. 

Pod wo zie pod za bu do wę do star cza ła Fa bry ka Sa mo cho dów Cię ża ro -

wych w Sta ra cho wi cach. Je go na pęd sta no wił wy so ko pręż ny sil nik o mo -

cy 110 kW (150 KM). Układ na pę do wy miał moż li wość do łą cza nia

na pę du na przed ni most, a me cha nizm róż ni co wy tyl ne go mo stu wy po sa -

żo no w blo ka dę. Ta ki ute re no wio ny na pęd (4x4) po zwa lał na po ru sza nie

się po za dro ga mi utwar dzo ny mi w nie zbyt trud nym te re nie. Po za tym roz -

staw osi za sto so wa ny w mo de lu Star 244L był więk szy o 500 mm w po -

rów na niu z pod sta wo wym mo de lem Star 244. Po zwo li ło to na zwięk sze nie

prze strze ni prze zna czo nej na za bu do wę po żar ni czą. Pod wo zie zo sta ło wy -

po sa żo ne w fa brycz ną dwu drzwio wą, dwu miej sco wą ka bi nę wa go no wą

ty pu 642. Nad wo zie za mon to wa ne zo sta ło na ni to wa nej ra mie pod wo zia,

skła da ją cej się z dwóch po dłuż nic ce owych tło czo nych z bla chy o gru bo -

ści 6 mm po łą czo nych po przecz ka mi otwar ty mi. 

Za bu do wa po żar ni cza wy ko na na zo sta ła ja ko kon struk cja szkie le to wa

ze sta li wę glo wej (pro fi le i bla cha sta lo wa). Je j bry łę po dzie lo no na dwie

czę ści. W pierw szej znaj do wał się prze dział dla czte ro oso bo wej za ło gi.

Wej ście do nie go umoż li wia ły drzwi z obu stron. W środ ko wej i tyl nej

czę ści znaj do wa ła się au to pom pa po żar ni cza ty pu A16/8 o wy daj no -

ści 1600 l/min przy ci śnie niu 8 ba rów, pro duk cji Świd nic kiej Fa bry ki

Urzą dzeń Prze my sło wych, zbior nik na śro dek pia no twór czy o po jem no -

ści 250 l, wy ko na ny z ży wic po lie stro wych wzmoc nio nych włók nem

szkla nym oraz sta lo wy zbior nik na wo dę o po jem no ści 2500 l – ten za -

mo co wa ny był ela stycz nie do ra my pod wo zia w trzech punk tach nad tyl -

nym mo stem. Z au to pom pą łą czył go ru ro ciąg po pro wa dzo ny po przez za -

wór ku lo wy 110. 

Osiem skry tek, w któ rych prze wo żo ny był sprzęt po żar ni czy, ra tow ni -

czy i ochron ny, a tak że umiej sco wio ne w środ ko wej czę ści nad wo zia miej -

sce na au to pom pę za my ka ne by ły ża lu zja mi alu mi nio wy mi. Znacz nie

róż ni ły się one od tych, któ re wi dzi my we współ cze snych sa mo cho dach

ra tow ni czo -ga śni czych. Bla cha alu mi nio wa nie by ła zbyt sztyw na w po -

rów na niu do sto so wa nych obec nie pro fi li alu mi nio wych, a za sto so wa ne

ukła dy ry glu ją ce i pro wad ni ce by ły sła bej ja ko ści, co w prak ty ce ozna -

cza ło ich czę ste za ci na nie się i awa ryj ność. Abs tra hu jąc od ja ko ści wy ko -

na nia, trze ba pod kre ślić, że był to pierw szy kra jo wy śred ni sa mo chód

ga śni czy wod no -pia no wy, któ ry miał wszyst kie skryt ki na sprzęt za my -

ka ne ża lu zja mi alu mi nio wy mi.

Do za sy sa nia środ ka pia no twór cze go za sto so wa no au to ma tycz ny do -

zow nik środ ka pia no twór cze go Ro sen bau er RVMA 200. Za pew niał on do -

zo wa nie do sto so wa ne do wy daj no ści wod nej au to pom py w za kre sie

od 400 do 1600 l/min, w prze dzia le od 3 do 7% – w za leż no ści od usta -

wie nia po ło że nia dźwi gni. W la tach 80. zo stał za stą pio ny do zow ni kiem

pol skiej kon struk cji DSP 16/8. 

Sa mo chód miał tak że dział ko wod no -pia no we, któ re zo sta ło za mo co -

wa ne na da chu nad ka bi ną po pra wej stro nie. By ło ob słu gi wa ne ręcz nie,

stra żak mógł się do nie go do stać przez otwar ty właz w prze dzia le za ło gi,

po roz ło że niu za mon to wa ne go tam skła da ne go po de stu. Pierw sze se ryj ne

eg zem pla rze Jelcz 005, któ re tra fi ły do jed no stek stra ży po żar nych, by ły

wy po sa żo ne w dział ko wod no -pia no we Ro sen bau er RM-16 o wy daj no -

ści 1600 l/min. Nie któ re z tych dzia łek mia ły de flek tor umoż li wia ją cy

zmia nę wy pły wa ją ce go stru mie nia środ ka ga śni cze go.

Z chwi lą uru cho mie nia pro duk cji po jaz du Jelcz 005M, czy li po

1979 r., za stą pi ło je dział ko wod no -pia no we ty pu DWP 16 o wy daj no -

ści 1600 l/min, pro du ko wa ne przez Za kła dy Sprzę tu Prze ciw po ża ro we -

go „Pro gaz”. W 1987 r. pod ję to de cy zję, że sa mo cho dy nie bę dą

wy po sa ża ne w dział ka wod no -pia no we, ze wzglę du na zbyt ma łą po jem -

ność zbior ni ka na wo dę. 
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Po jaz dy Jelcz 005 i 005M by ły pierw szy mi śred ni mi sa mo cho da mi ga -

śni czy mi wod no -pia no wy mi no wej ge ne ra cji. Wpro wa dzi ły do jed no stek

stra ży po żar nych no wą ja kość i no we moż li wo ści tak tycz ne. Do tak szyb -

kie go opra co wa nia ich pro to ty pu i uru cho mie nia pro duk cji jesz cze na po -

cząt ku lat 70. ubie głe go stu le cia przy czy nił się tra gicz ny po żar w Ra fi ne rii

Naf ty w Cze cho wi cach -Dzie dzi cach. 

Sa mo cho dy te, jak na ów cze sne moż li wo ści tech nicz ne, mia ły w mia -

rę do bre pa ra me try tech nicz no -tak tycz ne. Za sto so wa ne roz wią za nia kon -

struk cyj ne i ma te ria ły spo wo do wa ły jed nak, że w mia rę upły wu lat

w sa mo cho dach za czę ły się po ja wiać wa dy i uster ki. Na le ży do nich za li -

czyć przede wszyst kim szyb kie ko ro do wa nie zbior ni ków na wo dę oraz

po szy cia ze wnętrz ne go nad wo zia po żar ni cze go, któ re wy ko na ne by ły

z bla chy sta lo wej bez za bez pie czeń an ty ko ro zyj nych. Po cząt ko wo du żym

pro ble mem, wpły wa ją cym za rów no na kom fort, jak i bez pie czeń stwo, był

brak wspo ma ga nia ukła du kie row ni cze go w Jel czu 005. Po ja wi ło się ono

do pie ro w mo de lu 005M. Wśród naj więk szych wad na le ży też wy mie nić

ni ski kom fort jaz dy za ło gi, sła be po łą cze nie czę ści za ło go wej z ka bi ną

kie row cy i ha ła śli wy sil nik. Śro dek cięż ko ści był po ło żo ny bar dzo wy so -

ko, a przy ni skich tem pe ra tu rach za ma rza ły za wo ry ukła du wod no -pia no -

we go, zresz tą czę sto nie szczel ne go. Roz miesz cze nie sprzę tu po żar ni cze go

da le kie by ło od er go no mii, nie wspo mi na jąc już tym, że sprzęt ochro ny

dróg od de cho wych sta no wią cy wy po sa że nie po jaz du nie był tak licz ny,

by wy star czy ło go dla ca łej za ło gi. 

…i dziÊ
Jed nym z naj czę ściej spo ty ka nych w jed nost kach PSP śred nich sa mo -

cho dów ra tow ni czo -ga śni czych kla sy miej skiej, ka te go rii ute re no wio nej 

jest za bu do wa ny przez Waw rza szek ISS po jazd na pod wo ziu Re nault 

Mi dlum 300.14

Róż ni ce po mię dzy dwo ma przed sta wia ny mi sa mo cho da mi po żar ni -

czy mi wy ni ka ją nie tyl ko z po stę pu tech nicz ne go oraz za sto so wa nia no -

wo cze snych roz wią zań kon struk cyj nych i ma te ria łów, lecz tak że ze

znacz ne go roz sze rze nia spek trum dzia łań, w któ rych stra ża cy PSP bio rą

na co dzień udział. Do te go do cho dzą in ne za ło że nia tak tycz ne oraz znacz -

nie wyż szy stan dard bez pie czeń stwa ra tow ni ków. Jest to wi docz ne przede

wszyst kim w znacz nie dłuż szej li ście sprzę tu ga śni cze go, ra tow ni cze go

i ochron ne go, któ ry mu si znaj do wać się w wy po sa że niu sa mo cho du. 

Do ty czy to w szcze gól no ści tzw. sa mo cho dów pierw sze go wy jaz du. 

Po ja wi ły się cał ko wi cie no we po zy cje i gru py sprzę to we, dziś sta no -

wią ce stan dar do we wy po sa że nie, a przed ćwierć wie czem nie obec ne 

jesz cze w pol skich jed nost kach stra ży po żar nych. Przy kła da mi mo gą 

być m.in.: 

1 sprzęt ra tow ni czy i oświe tle nio wy: ze staw hy drau licz nych na rzę -

dzi ra tow ni czych, urzą dze nie do wy wa ża nia drzwi z ręcz ną pom pą hy -

drau licz ną, wen ty la tor od dy mia ją cy, pi lar ka łań cu cho wa do drew na, pi ła

do cię cia sta li i be to nu, agre gat prą do twór czy z prze dłu ża cza mi i sprzę -

tem oświe tle nio wym,

1 sprzęt ochron ny, w tym: ubra nia spe cjal ne chro nią ce przed czyn -

ni ka mi che micz ny mi, ka mi zel ki ra tun ko we, zwięk szo na z dwóch do sze -

ściu licz ba apa ra tów po wietrz nych na sprę żo ne po wie trze z ma ską,

1 sprzęt ra tow nic twa wy so ko ścio we go, ta ki jak: sko ko chron, trój nóg

ra tow ni czy, li na al pi ni stycz na, blocz ki ra tow ni cze, ka ra bin ki za krę ca ne,

trój kąt ewa ku acyj ny, szel ki bez pie czeń stwa,

1 sprzęt do zna ko wa nia te re nu ak cji, w tym sor ben ty i dys per gen ty

do li kwi da cji za nie czysz czeń ro po po chod nych; 

1 ar ma tu ra wod no -pia no wa o lep szych pa ra me trach, w tym: prą -

dow ni ce wod ne ty pu tur bo, kur ty ny wod ne, prze no śny ge ne ra tor pia ny

lek kiej,

1 sprzęt wy kryw czo -po mia ro wy, ta ki jak: de tek tor prą du prze mien -

ne go, ka me ra ter mo wi zyj na, eks plo zy metr, tok sy metr wie lo ga zo wy, de -

tek tor pro mie nio wa nia jo ni zu ją ce go,

1 ze staw ra tow nic twa me dycz ne go PSP R1.

Ta ka ilość sprzę tu wy ma ga znacz nie więk szej po jem no ści skry tek

sprzę to wych. Już na eta pie pro jek to wa nia za bu do wy po żar ni czej kon struk -

to rzy dba ją o to, aby mak sy mal nie wy ko rzy stać prze strzeń we wnątrz nich,

przy za cho wa niu er go no micz ne go do stę pu do za mon to wa ne go sprzę tu. 

Nad wo zie po żar ni cze sa mo cho du na pod wo ziu Re nault Mi dlum 300.14

wy ko na ne jest w ca ło ści z kom po zy tu wie lo war stwo we go, w tym przy -

pad ku la mi na tu po lie stro wo -szkla ne go (GRP). We wnątrz skryt ki wy ło żo -

ne są ano do wa ną bla chą alu mi nio wą. Pod ło gę skry tek po kry wa gład ka

bla cha nie rdzew na bez pro gu, ze spad kiem umoż li wia ją cym od pro wa dze -

nie wo dy na ze wnątrz. Skryt ki na sprzęt za my ka ne są ża lu zja mi alu mi nio -

wy mi, z sys te mem uła twia ją cym otwie ra nie i za bez pie cza ją cym

przed sa mo czyn nym za my ka niem. Ma ją one za mknię cia ty pu rur ko we go

i są wy po sa żo ne w zam ki. W za bu do wie po żar ni czej opi sy wa ne go po jaz -

du znaj du je się łącz nie sie dem skry tek sprzę to wych, po trzy z każ dej stro -

ny oraz jed na z ty łu. Pierw sza i ostat nia na każ dym bo ku jest

za my ka na w dol nej czę ści kla pą, któ ra po otwar ciu two rzy po dest uła twia -

ją cy do stęp do wy po sa że nia uło żo ne go w gór nych par tiach skryt ki.

W pre zen to wa nym po jeź dzie za sto so wa no dwu stop nio wą au to pom pę

Ru berg R30/2,5e. Jak we wszyst kich współ cze śnie bu do wa nych sa mo -

cho dach ra tow ni czo -ga śni czych, zo sta ła ona umiesz czo na wraz z pa ne -

lem ste ro wa nia w tyl nej skryt ce. Na pęd au to pom py, po dob nie jak

w przy pad ku sa mo cho du Jelcz 005M, prze ka zy wa ny jest za po mo cą przy -

staw ki od bio ru mo cy. Za sto so wa ny kil ku czę ścio wy wał na pę do wy jest

jed nak znacz nie dłuż szy. Wy daj ność za sto so wa nej au to pom py wy no -

si 2550 l/min przy ci śnie niu 8 ba rów lub 547 l/min przy ci śnie niu 40 ba -

rów. Wy po sa żo na jest ona w czte ry na sa dy tłocz ne 75 mm, umiesz czo ne

po dwie z każ dej stro ny i jed ną na sa dę ssaw ną 110 mm umiesz czo ną z ty -

łu. Wo dę lub pia nę moż na rów nież po da wać po przez za mon to wa ne na da -

chu dział ko wod no -pia no we JMW Fi re d. o.o. ty pu GT 3200. Ma ono

re gu lo wa ną wy daj ność, od 800 do 3200 l/min. Do dat ko wo pod wo zie po -

jaz du chro nio ne jest przez sześć zra sza czy (umiesz czo nych po dwa z przo -

du, po środ ku i z ty łu), każ dy z nich ma wy daj ność ok. 100 l/min.

Oczy wi ście au to pom pa mo że pra co wać tak że pod czas jaz dy na naj niż -

szym bie gu. Nie ste ty ta kiej moż li wo ści nie miał Jelcz 005M. 

W tyl nej skryt ce, po pra wej stro nie u gó ry, za mon to wa no zwi ja dło z na -

pę dem elek trycz nym szyb kie go na tar cia. Ma ono spe cjal ny lek ki wąż

o ma sie wy no szą cej za le d wie 350 g/m i o dłu go ści 60 m. Oplot wę ża

wzmoc nio ny zo stał włók nem z ke vla ru. Za pew nia to je go du żą trwa łość

i wy trzy ma łość. Ci śnie nie zdol ne ro ze rwać wąż mu sia ło by prze kra -

czać 120 ba rów. Li nia za koń czo na jest prą dow ni cą wod no -pia no wą o re -

gu lo wa nej wy daj no ści, z moż li wo ścią po da wa nia prą du zwar te go

i roz pro szo ne go wo dy oraz prą du pia ny ga śni czej.

Zbior nik na peł nia ny jest wo dą z ze wnętrz ne go źró dła przez dwie na -

sa dy za si la nia hy dran to we go 75 mm (po jed nej z każ dej stro ny).

W ukła dzie po da wa nia pia ny za sto so wa no au to ma tycz ny do zow nik

Ru berg mo del RFS 240. Śro dek pia no twór czy mo że być za sy sa ny ze

zbior ni ka o po jem no ści 260 l lub ze źró dła ze wnętrz ne go po przez na sa -

dę 25 mm umiesz czo ną w tyl nej skryt ce nad wo zia.

Użyt ko wy dach nad wo zia po żar ni cze go wy ko na ny jest w for mie po -

de stu ro bo cze go – wejść na nie go moż na po za mon to wa nej dra bin ce alu -

mi nio wej. Jest wy po sa żo ny w oświe tle nie prze strze ni ro bo czej. Na da chu

znaj du je się do dat ko wa skrzy nia wy ko na na z bla chy alu mi nio wej.

Ele men tem po wszech nie sto so wa nym we współ cze snych śred nich sa -

mo cho dach ra tow ni czo -ga śni czych, któ re go nie znaj dzie my w Jel -
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czu 005M, jest oświe tle nie po la pra cy. Te ren do oko ła sa mo cho du oświe -

tla się re flek to ra mi LED za mon to wa ny mi w gór nej czę ści ścian bocz nych

i tyl nej ścia ny za bu do wy po żar ni czej, na to miast ro bo czą po wierzch nię da -

chu oświe tla ją lam py LED. Ele men tem nie wy ko rzy sty wa nym wcze śniej

jest rów nież pneu ma tycz ny maszt oświe tle nio wy. Ma on dwa re flek to ry

LED, każ dy o mo cy 156 W. Ist nie je moż li wość ob ro tu masz tu o 360°, co

po zwa la usta wić re flek to ry w opty mal nej po zy cji. Pa nel zdal ne go ste ro -

wa nia masz tem umiesz czo ny jest w prze dzia le pom po wym. 

Na za koń cze nie war to rów nież wspo mnieć, że cha rak te ry stycz nym dla

współ cze snych sa mo cho dów po żar ni czych wy mo giem jest wy ko na nie nad -

wo zia z ma te ria łów od por nych na ko ro zję. Nie do pusz cza się do ich bu do -

wy np. sta li wę glo wej za bez pie czo nej an ty ko ro zyj nie. W przy pad ku Re nault

Mi dlum 300.14 kom po zyt wie lo war stwo wy (GRP) uży ty do kon struk cji

szkie le tu i po szy cia ze wnętrz ne go ma nie ogra ni czo ną od por ność na ko ro zję.

To szcze gól nie waż ne w przy pad ku sa mo cho du ra tow ni czo -ga śni cze go wy -

po sa żo ne go w układ wod no -pia no wy. Ta kie nad wo zie ma cią gły kon takt

z wo dą, a cza sa mi tak że ze środ kiem pia no twór czym. Sprzęt, ar ma tu ra i wę -

że po ak cji ga śni czej za wsze są mo kre, dla te go też wnę trze skry tek na ra żo -

ne jest na od dzia ły wa nie wo dy i wil go ci. W tych aspek tach kon struk cję

po rów ny wa nych sa mo cho dów dzie li wię cej niż epo ka. 

st. bryg. Pa weł Fràt czak peł ni słu˝ b´ w KG PSP, 
a bryg. Ja nusz Woê niak w KW PSP w To ru niu

UKŁAD WODNO-PIANOWY

Jelcz 005M Renault Midlum 300.14

Autopompa
producent: ÂFUP
typ/model: A 16/8
wydajnoÊç: 1600 l/min przy 8 barach

producent: W. Ruberg AB
typ/model: R30/2,5e
wydajnoÊç: 2550 l/min przy 8 barach
(547 l/min przy 40 barach) 

Liczba nasad

tłoczne: 4 x 75 mm (2 x lewa i 2 x
prawa)
napełniania hydrantowego: 2 x 75 mm
(tył)
Êrodek pianotwórczy: 1 x 52 mm (lewa
strona)
ssawne: 2 x 110 mm (lewa strona i tył)

tłoczne: 4x75 mm (2 x lewa i 2 x prawa)
napełniania hydrantowego: 2 x 75 mm
(lewa i prawa) 
Êrodek pianotwórczy: 1 x 25 mm (tył )
ssawne: 1 x 110 mm (tył)

Linia szybkiego
natarcia

liczba zwijadeł: 1
miejsce monta˝u: z boku pierwszej
skrytce po prawej stronie
długoÊç w´˝a: 40 m
Êrednica: 25 mm

liczba zwijadeł: 1
miejsce monta˝u: z tyłu w skrytce po
prawej stronie
długoÊç w´˝a: 60 m
Êrednica: 19 mm

Instalacja
zraszaczowa

liczba zraszaczy: brak
miejsce monta˝u: -

liczba zraszaczy: 6
miejsce monta˝u: 2 z przodu, 2 mi´dzy
osiami, 2 z tyłu

Dozownik Êrodka
pianotwórczego

producent: Rosenbauer
typ/model: RVMA 200
rodzaj: automatyczny i mechaniczny,
zintegrowany z autopompà

producent: Ruberg
typ/model: RFS 240
rodzaj: automatyczny i mechaniczny,
zintegrowany z autopompà

Działko wodno-
pianowe

producent: Łódzkie Zakłady Sprz´tu
Po˝arniczego „Progaz”
typ/model: DWP 16
wydajnoÊç: 1600 l/min

producent: JMW Fire d.o.o.
typ/model: GT 3200
wydajnoÊç: 800-3200 l/min

WYPOSA˚ENIE

Jelcz005 M Renault Midlum 300.14

Maszt
oÊwietleniowy brak

producent: WISS
typ/model: WISS 65
wysokoÊç wysuni´tego masztu od
podło˝a: 6,5 m
wysokoÊç od poziomu dachu: 3550 mm
liczba: 2
nat´˝enie oÊwietlenia: 30000 lm
moc: 2x156 W

Agregat
pràdotwórczy brak

producent: Eisemann
typ/model: E6400
moc: 5 kVA
liczba gniazd 230V: 3
liczba gniazd 400V: 1

Zaczep holowniczy
producent: Unimar-Lipsko
typ/model: BPU-67D110 
obcià˝enie maksymalne: 6000 kg

producent: Rockinger
typ/model: 400G145 
obcià˝enie maksymalne: 10 000 kg

Wyciàgarka linowa brak

producent: Superwinch Ltd.
typ/model: Talon 14 
siła uciàgu: 6350 kg
długoÊç liny: 30 m

Motopompa
przenoÊna
(pływajàca)

brak
producent: Delta Inwestycje Sp. z o.o.
typ/model: M 5/3 Mewa
wydajnoÊç: 500 l/min przy 4,5 barach

PODWOZIE Z ZABUDOWÑ

Jelcz 005M Renault Midlum 300.14

Podwozie
producent: Fabryka Samochodów
Ci´˝arowych
typ/model: Star 244L

producent: Renault Trucks
typ/model: Renault Midlum 300.14

Kabina liczba miejsc (układ): 1+1
liczba drzwi: 2

liczba miejsc (układ): 1+1+4
liczba drzwi: 4

Silnik

producent: Fabryka Samochodów
Ci´˝arowych
typ: S359M 
pojemnoÊç: 6840 cm3

moc: 110 kW (150 KM)
max moment obrotowy/zakres obrotów:
432 Nm/1800-2100 obr./min

producent: DEUTZ AG
typ: DXi 7-290 (Euro V)
pojemnoÊç: 7146 cm3

moc: 217 kW (295 KM)
max moment obrotowy/zakres obrotów:
1070 Nm/1200-1800 obr./min

Układ jezdny

liczba osi: 2
liczba osi nap´dzanych: 2
blokady: dołàczany nap´d na przednià oÊ,
blokada mechanizmu ró˝nicowego na
tylnej osi

liczba osi: 2
liczba osi nap´dzanych: 2
blokady: blokada mechanizmu
ró˝nicowego osi nap´dowych, blokada
mi´dzyosiowego mechanizmu
ró˝nicowego

Skrzynia biegów
rodzaj: manualna  
typ: S5-45 
liczba przeło˝eƒ: 5+1

rodzaj: manualna, synchronizowana   
typ: ZTO 1006
liczba przeło˝eƒ: 6+1

Wymiary
zewn´trzne
pojazdu

długoÊç: 6930 mm
szerokoÊç: 2490 mm
wysokoÊç: 3320 mm
DMC: 10 580 kg
rozstaw osi: 3900 mm
zwis przedni: 1281 mm
zwis tylny: 1749 mm
kàt natarcia: 38°
kàt zejÊcia: 25°

długoÊç: 8100 mm
szerokoÊç: 2510 mm
wysokoÊç: 3175 mm
DMC: 14 000 kg
rozstaw osi: 4100 mm
zwis przedni: 1390 mm
zwis tylny: 2230 mm
kàt natarcia: 25°
kàt zejÊcia: 23°

PrzeÊwit
pod osià przednià: 230 mm
pod osià tylnà: 230 mm
poza osiami: 280 mm

pod osià przednià: 300 mm
pod osià tylnà: 290 mm
poza osiami: 390 mm

Zabudowa

producent: Jelczaƒskie Zakłady
Samochodowe
materiał: stal w´glowa 
konstrukcja: szkieletowa (dwudrzwiowa,
czteroosobowa, cz´Êç załogowa oraz
cz´Êç sprz´towa)
szkielet: profile gi´te (stal w´glowa) 
poszycie zewn´trzne: stal w´glowa
dach: stal w´glowa
liczba skrytek/strona zabudowy: 
osiem (4 + 4)

producent: Wawrzaszek ISS
materiał: kompozyt wielowarstwowy
(GRP), aluminium 
konstrukcja: skorupowa
szkielet: kompozyt wielowarstwowy
poszycie zewn´trzne: kompozyt
wielowarstwowy
dach: korund
liczba skrytek/strona zabudowy: siedem
(3 + 3 + 1)

PojemnoÊç
zbiorników na
Êrodki gaÊnicze

woda: 2500 l
materiał: blacha stalowa (stal w´glowa)
Êrodek pianotwórczy: 250 l
materiał: laminat poliestrowo-szklany

woda: 2500 l
materiał: kompozyt wielowarstwowy
Êrodek pianotwórczy: 260 l
materiał: kompozyt wielowarstwowy

Porównanie danych techniczno-taktycznych i wyposa˝enia Êrednich samochodów ratowniczo-gaÊniczych na podwoziu Star 244L 
(Jelcz 005M) i Renault Midlum 300.14 



y ły to m.in. bu dyn ki ko mend wo je wódz -

kich i re jo no wych stra ży po żar nych,

a tak że włą czo nych do Pań stwo wej

Stra ży Po żar nej za kła do wych za wo do wych

stra ży po żar nych. Do PSP na le ża ło bli sko 2000

bu dyn ków o łącz nej ku ba tu rze po nad 4 mln m3.

Ich stan tech nicz ny był zróż ni co wa ny – więk -
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Państwowa Straż
Pożarna tuż

po powołaniu składała
się z ponad 820

jednostek
organizacyjnych.

Przejęły one majątek
byłej terenowej

ochrony
przeciwpożarowej.

B

Ko men da Wo je wódz ka PSP 
w War sza wie

Po la tach sta cjo no wa nia w hi sto rycz nym (wznie sio nym w la tach 30. ubie głe go wie ku), lecz
cia snym bu dyn ku przy ul. Po lnej war szaw scy stra ża cy prze pro wa dzi li się do no wej sie dzi by
przy ul. Do ma niew skiej. Pra ce bu dow la ne roz po czę to w 2010 r. Czte ro kon dy gna cyj ny obiekt
o ku ba tu rze po nad 11,3 tys. m3 zaj mu je po wierzch nię za bu do wy 706 m2. Po wierzch nia cał ko -
wi ta wy no si 4222 m2, a użyt ko wa 3514 m2. Cał ko wi ty koszt in we sty cji wy niósł 21 mln zł.
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In we sty cje w prz  

Jed na z naj no wo cze Êniej szych stra˝ nic w kra ju – Komenda Powiatowa PSP i JRG w ˚a ga niu



szość wy ma ga ła re mon tu, wie le nada wa ło się

je dy nie do cał ko wi te go wy bu rze nia, in ne nie

speł nia ły prak tycz nie żad nych stan dar dów so -

cjal nych. W 1992 r. pro wa dzo nych by ło bli -

sko 70 in we sty cji bu dow la nych. Po po wo ła niu

PSP po sta no wio no je kon ty nu ować, a tak -

że – po cząw szy od 1993 r. – roz po czy nać każ -

de go ro ku bu do wę mi ni mum sze ściu no wych

obiek tów. Nie ste ty, ogra ni cze nia bu dże to we

w pierw szej po ło wie lat 90. wy klu czy ły re ali -

za cję wie lu pla nów in we sty cyj nych bądź spo -

wo do wa ły znacz ne ich wy dłu że nie. No we

obiek ty po zy ski wa no więc tak że po przez wy -

ku pie nie bądź prze ję cie nie ru cho mo ści po li -

kwi do wa nych przed się bior stwach i od woj ska,

jak na przy kład kom pleks ko sza ro wy pod Cen -

tral ną Szko łę PSP w Czę sto cho wie. 

In we sty cja cen tral na
(1994-2006)
Zde cy do wa ny roz wój in we sty cji na stą pił

po 1995 r. Przy czy ni ła się do te go uchwa ła

nr 17/94 Ra dy Mi ni strów z 14 kwiet nia

1994 r., któ rą ko men dant głów ny PSP zo stał

zo bo wią za ny do utwo rze nia baz sprzę tu spe cja -

li stycz ne go, zlo ka li zo wa nych w wo je wódz -

twach: szcze ciń skim, gdań skim, olsz tyń skim,

byd go skim, bia ło stoc kim, po znań skim, war -

szaw skim, łódz kim, wro cław skim, kie lec kim,
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Jed nost ka Ra tow ni czo -Ga Êni cza nr 17
w War sza wie

Bu do wę straż ni cy na war szaw skim Ur sy no wie ukoń czo no w 2005 r. Tę dziel ni cę War sza wy
za miesz ku je po nad 145 tys. lu dzi, a przez po nad 25 lat nie mia ła ona wła snej jed nost ki stra ży
po żar nej. Bu dy nek speł nia wszel kie wy mo gi so cjal ne dla zmia ny służ bo wej, mie ści część ad -
mi ni stra cyj ną, ga raż na 14 sta no wisk, a na wet pię tro wy ga raż dla sa mo cho dów stra ża ków peł -
nią cych służ bę. Ze wzglę du na swo ją in fra struk tu rę sta no wi rów nież za ple cze sprzę tu
ga śni cze go i ra tow ni cze go dla ca łej aglo me ra cji war szaw skiej. To naj no wo cze śniej sza straż ni -
ca w kra ju. Cał ko wi ty koszt re ali za cji tej in we sty cji wy niósł 12,5 mln zł; 25% po kry to z bu dże tu
pań stwa, a w 75% bu do wę sfi nan so wa ło mia sto sto łecz ne War sza wa. 
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Jed nost ka Ra tow ni czo -Ga Êni cza nr 5
w Ło dzi

No wy obiekt po wstał w miej scu wy bu rzo nych bu dyn ków straż ni cy sprzed po nad 100 lat.
Po nie waż ist nia ły pla ny po sze rze nia uli cy, przy któ rej znaj du je się jed nost ka, przez wie le dzie -
się cio le ci nie pro wa dzo no w niej żad nych re mon tów – bu dy nek miał zo stać w per spek ty wie
wy bu rzo ny, a jed nost ka prze nie sio na w in ne miej sce. Po zmia nie pla nów po wsta ła moż li wość
bu do wy no wej straż ni cy. In we sty cję od da no do użyt ku w 2010 r. Bu dy nek ma cha rak ter 
ko sza ro wo -so cjal ny, mie ści sześć sta no wisk ga ra żo wych. 
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lu bel skim, kra kow skim, rze szow skim i ka to -

wic kim. Bu do wa no wych obiek tów i roz bu do -

wa ist nie ją cych mia ła stwo rzyć wa run ki

do sku tecz nej re ali za cji za dań ra tow ni czych

przy ak cjach du żych, dłu go trwa łych oraz wy -

ma ga ją cych uży cia znacz nych za so bów spe cja -

li stycz ne go sprzę tu. Kosz ty in we sty cji mia ły

być po kry te w więk szo ści z bu dże tu pań stwa,

ale też środ ków po za bu dże to wych. In we sty cja

cen tral na (na zy wa na po tem wie lo let nią) pier -

wot nie za pla no wa na by ła na 3 la ta, osta tecz nie

jed nak trwa ła 11 lat. 

W pierw szych la tach funk cjo no wa nia PSP

pro wa dzo ne w jed nost kach PSP in we sty cje fi -

nan so wa ne by ły cen tral nie, za po śred nic twem

Ko men dy Głów nej PSP. De cy zje o roz po czę -

ciu po szcze gól nych in we sty cji i wiel ko ści prze -

zna czo nych na nie na kła dów fi nan so wych

po dej mo wa ne by ły więc w KG PSP. Zmia nę

wpro wa dzi ła od 1 stycz nia 1999 r. re for ma ad -

mi ni stra cyj na kra ju. Bu do wę obiek tów słu żą -

cych jed nost kom PSP, fi nan so wa ną w ra mach

in we sty cji cen tral nej, prze ję ły po wia to we jed -

nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go. Od te go ro ku

w ra mach bu dże tu KG PSP pro wa dzo no je dy -

nie in we sty cje w jed nost kach pod le głych bez -

po śred nio ko men dan to wi głów ne mu PSP. 

In we sty cja cen tral na za koń czy ła się for mal -

nie 31 grud nia 2005 r. Jej war tość, uwzględ nia -

jąc wszyst kie źró dła fi nan so wa nia, wy nio sła

bli sko 600 mln zł, w tym 445 mln zł z bu dże tu

pań stwa. Środ ki te po zwo li ły na re ali za cję róż -

no rod nych in we sty cji bu dow la nych w ra mach

utwo rze nia 16 baz sprzę tu spe cja li stycz ne go

(zre ali zo wa no 136 za dań bu dow la nych), 

a tak że na bu do wę po li go nu po żar ni cze go 

w Szko le Pod ofi cer skiej PSP w Byd gosz czy.

In we sty cja cen tral na by ła jed nym z naj waż niej -

szych pro ce sów w roz wo ju Pań stwo wej Stra ży

Po żar nej pod wzglę dem in fra struk tu ry bu dow -

la nej i za ple cza lo gi stycz ne go. 

Pro gram mo der ni za cji 
(2007-2011)
Do sto so wa nie jed no stek PSP do współ cze -

snych wy ma gań tech no lo gicz nych to je den

z głów nych ce lów „Pro gra mu mo der ni za cji 

Po li cji, Stra ży Gra nicz nej, Pań stwo wej Stra ży

Po żar nej, Biu ra Ochro ny Rzą du w la tach 

2007-2009”. Pro jekt po wstał w Mi ni ster stwie

Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji. 

W 2009 r. je go re ali za cję wy dłu żo no do ro -

ku 2011. Pro gram za kła dał wy mia nę i uzu peł -

nie nie wy po sa że nia PSP, a tak że mo der ni za cję

ba zy lo ka lo wej. Po uchwa le niu przez Sejm usta -

wy mo der ni za cyj nej dla PSP prze zna czo no

90 mln zł na bu do wę no wych i mo der ni za cję

użyt ko wa nych obiek tów. Za prio ry te ty przy ję to:
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Ko men da Po wia to wa PSP i Jed nost -
ka Ra tow ni czo -Ga Êni cza w ˚a ga niu 

To jed na z naj ład niej szych i naj no wo cze śniej szych pol skich straż nic. We dług te go sa me go
pro jek tu wznie sio no rów nież jed nost kę w Go rzo wie Wiel ko pol skim. Bar dzo no wo cze sna bry -
ła bu dyn ku, wa run ki so cjal no -ko sza ro we, ad mi ni stra cyj ne i do ob słu gi sprzę tu po zwa la ją uznać
go za je den z naj le piej za pro jek to wa nych obiek tów straż nic. Nad sza rą alu mi nio wą ele wa cją
z prze szklo ny mi ścia na mi gó ru je szkla na wie ża ob ser wa cyj na, na wią zu ją ca do hi sto rycz ne go
za da nia stra ży, ja kim by ło wy pa try wa nie po ża ru. Bu dy nek mie ści Ko men dę Po wia to wą PSP
i jed nost kę ra tow ni czo -ga śni czą z ga ra żem na 14 sta no wisk. In we sty cję za koń czo no w 2011 r. 
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Jed nost ka Ra tow ni czo -Ga Êni cza nr 1 
w Po zna niu

Straż ni ca zo sta ła od da na do użyt ku w 2003 r., w 126. rocz ni cę po wsta nia Po znań skiej 
Za wo do wej Stra ży Po żar nej. Bu dy nek na wią zu je do sta ro miej skiej za bu do wy Po zna nia. Obiekt
wy bu do wa no w 399 dni! Straż ni ca jest bu dyn kiem czte ro kon dy gna cyj nym na pla nie trój ką ta.
Po wierzch nia cał ko wi ta wy no si po nad 5 tys. m2, ku ba tu ra po nad 11 tys. m3.
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1 bu do wę no wych obiek tów w tych miej -

sco wo ściach, w któ rych ist nie ją ce straż ni ce

znaj do wa ły się w bar dzo złym sta nie tech nicz -

nym i by ły prze wi dzia ne do roz biór ki (zgod nie

z za le ce nia mi, mię dzy in ny mi in spek cji bhp

i nad zo ru bu dow la ne go, straż ni ce na le ża ło suk -

ce syw nie wy co fy wać z eks plo ata cji i roz bie rać,

gdyż brak by ło eko no micz ne go uza sad nie nia

pro wa dze nia w nich ro bót bu dow la nych),

1 roz bu do wę straż nic, w któ rych po miesz -

cze nia dla za łóg nie speł nia ły pod sta wo wych

wy ma gań so cjal no -by to wych oraz w któ rych

bra ko wa ło sta no wisk ga ra żo wych czy po -

miesz czeń do prze cho wy wa nia, kon ser wa cji

i na pra wy sprzę tu po żar ni cze go,

1 mo der ni za cję ist nie ją cych straż nic

pod ką tem po pra wy wa run ków so cjal no -by to -

wych, speł nie nia wy ma gań wy ni ka ją cych

z obo wią zu ją cych prze pi sów sa ni tar nych, do -

sto so wa nia obiek tów do wy mo gów eks plo ata -

cji i prze cho wy wa nia no we go ty pu sprzę tu

ra tow ni cze go, a tak że zmniej sze nia bie żą cych

kosz tów utrzy ma nia. 

W la tach 2007-2011 ze środ ków pro gra mu

sfi nan so wa no m.in. 37 za dań bu dow la -

nych – wy bu do wa no 17 no wych obiek tów,

prze bu do wa no lub roz bu do wa no 20 ist nie ją -

cych, po wsta ło 266 no wych sta no wisk ga ra -

żo wych. In we sty cje te przy czy ni ły się do uno -

wo cze śnie nia ba zy lo ka lo wej PSP, po pra wie -

nia sta nu bez pie czeń stwa w wie lu jed nost kach,

a tak że po zwo li ły na ob ni że nie kosz tów ich

utrzy ma nia. 

Naj now sze in we sty cje 
(2012-2017)
Ko men dy wo je wódz kie PSP po za koń cze -

niu „Pro gra mu mo der ni za cji... w la tach 2007-

2011” re ali zo wa ły in we sty cje bu dow la ne ze

środ ków fi nan so wych po zy ska nych przede

wszyst kim od wo je wo dów. Do dat ko we środ -

ki fi nan so we uru cha mia ło rów nież Mi ni ster -

stwo Spraw We wnętrz nych w ra mach re zer wy

ce lo wej bu dże tu pań stwa, by ły jed nak mniej -

sze niż fun du sze z po zo sta łych źró deł, z któ -

rych ko rzy sta ły ko men dy wo je wódz kie PSP.

Jed nost ki pod le głe bez po śred nio ko men dan -

to wi głów ne mu PSP otrzy my wa ły środ ki fi -

nan so we bę dą ce w dys po zy cji ko men dan ta

głów ne go PSP (po cho dzi ły one tak że

z MSW). Zre ali zo wa no dzię ki nim m.in. bu -

do wę wol no sto ją cej klat ki scho do wej w Szko -

le Pod ofi cer skiej PSP w Byd gosz czy, ukoń-

czo no bu do wę Cen tral ne go Mu zeum Po żar -

nic twa w My sło wi cach, a tak że bu do wę blo -

ku dy dak tycz no -ho te lo we go w Cen tral nej

Szko le PSP (in we sty cja re ali zo wa na by ła

w la tach 2000-2013).
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25 lat PSP

Po li gon Szko ły Aspi ran tów PSP
w Po zna niu

Bu do wa po li go nu po znań skiej Szko ły Aspi ran tów PSP trwa kon se kwent nie od 2003 r., kie dy
to po zy ska no od La sów Pań stwo wych pra wie 6 ha zie mi w Lu bo niu pod Po zna niem (oko ło 6 km
od sa mej szko ły). Oprócz za ple cza sa ni tar ne go oraz me to dycz ne go wy bu do wa no tam sek to ry
ra tow nic twa szy no we go, che micz ne go, dro go we go oraz bu dow la ne go. Po wsta ły tak że: ko mo -
ra wy sił ko wo -dy mo wa, atra pa sta cji pa liw płyn nych i ga zo wych, ko mo ra ognio wa, tre na żer po -
ża rów we wnętrz nych, ha la ma ga zy no wa oraz sta no wi sko ra tow nic twa wy so ko ścio we go i spor tu
po żar ni cze go. Stop nio wo roz bu do wy wa no sta no wi ska ćwi czeb ne do prze pro wa dza nia do cho -
dzeń po po ża ro wych, ra tow nic twa eko lo gicz ne go, ob słu gi sprzę tu me cha nicz ne go i pod ręcz ne -
go sprzę tu ga śni cze go. Ostatnio te ren szkol ne go po li go nu po żar ni cze go zo stał do dat ko wo
po więk szo ny o dodatkowe tereny, co za pew ni ło moż li wość roz wo ju ba zy po li go no wej szko ły.
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Cen tral na Szko ła PSP 
w Cz´ sto cho wie

Cen tral na Szko ła Pań stwo wej Stra ży Po żar nej funk cjo nu je od 1994 r. Bu dyn ki sta no wią ce
obec nie obiek ty dy dak tycz ne i ba zę so cjal ną szko ły wcze śniej przez po nad 100 lat słu ży ły woj -
sku. W 1989 r. zli kwi do wa no sta cjo nu ją cy w Czę sto cho wie VI War szaw ski Pułk Zme cha ni zo wa -
ny, a ko sza ry prze ka za ne zo sta ły Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Cen tral na Szko ła PSP za ję ła
dział kę przy ul. Sa bi now skiej, o po wierzch ni po nad 13 ha oraz nie ru cho mość nie za bu do wa ną
przy ul. Ko ściel nej, o po wierzch ni 2,5 ha. Więk szość za bu do wań po wsta ła w 1906 r., więc ich
re no wa cja i prze bu do wa od by wa ła się pod okiem kon ser wa to ra za byt ków. W 2012 r. otwar to
no wy bu dy nek dy dak tycz no -ho te lo wy (je go bu do wę roz po czę to w 2000 r.). In we sty cja po -
chło nę ła pra wie 31 mln zł, bli sko 2,5 mln zł po cho dzi ło z do cho dów wła snych szko ły. Bu dy nek
zo stał wy po sa żo ny w naj no wo cze śniej szy sprzęt i in fra struk tu rę, a tak że ener go osz częd ne 
tech no lo gie, po zwa la ją ce zmi ni ma li zo wać kosz ty eks plo ata cji. 
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Obec nie wdra ża ny jest „Pro gram mo der -

ni za cji Po li cji, Stra ży Gra nicz nej, Pań stwo -

wej Stra ży Po żar nej i Biu ra Ochro ny Rzą du

w la tach 2017-2020”. Przy czy ni się on

do dal sze go roz wo ju in fra struk tu ry bu dow la -

nej PSP po przez bu do wę no wych obiek tów,

a tak że mo der ni za cję użyt ko wa nych bu dyn -

ków. Prze wi dzia na kwo ta oko ło 400 mln zł

prze zna czo na jest na re ali za cję 52 za dań bu -

dow la nych.

O uję ciu po szcze gól nych za dań w pro gra -

mie mo der ni za cji de cy do wa ły m.in. na stę pu -

ją ce kry te ria: kon ty nu acja roz po czę tych

in we sty cji, za koń cze nie re ali zo wa nych za dań

w okre sie trwa nia pro gra mu mo der ni za cji,

a tak że po sia da nie praw do dys po no wa na nie -

ru cho mo ścią. Pro gram mo der ni za cji to ko lej -

ny istot ny krok w two rze niu no wo cze sne go

za ple cza lo gi stycz ne go stra ży po żar nej. Od -

po wied nia ba za lo ka lo wa, utrzy ma na w do -

brym sta nie tech nicz nym, wpły wa na pra wi -

dło we i efek tyw ne funk cjo no wa nie jed no stek

PSP.

***

Pod su mo wu jąc 25-let nie ist nie nie Pań -

stwo wej Stra ży Po żar nej, na le ży z sa tys fak -

cją stwier dzić, że był to czas, w któ rym

na stą pił znacz ny roz wój in fra struk tu ry bu -

dow la nej i za ple cza lo gi stycz ne go PSP. 

Wy bu do wa no i zmo der ni zo wa no oko ło 500

obiek tów. Wie le bu dyn ków sta no wią cych

ba zę lo ka lo wą dla jed no stek ra tow ni czo -ga -

śni czych i ko mend PSP róż ne go szcze bla,

sta no wisk ko or dy na cji i nad zo ru dzia łań ra -

tow ni czych nie od bie ga dziś od eu ro pej skie -

go po zio mu i mo że być wzo rem dla in nych

kra jów pod wzglę dem za sto so wa nych

w nich no wo cze snych roz wią zań. Przed 1992

r. obiek ty stra ży po żar nych by ły pro jek to wa -

ne i bu do wa ne we dług pro jek tów two rzo nych

w la tach 1972-1974 przez Ko men dę Głów ną

Stra ży Po żar nych. Po wstał do ku ment „Ka ta -

log ty po wych straż nic po żar nych dla ZSP”.

Za ło że niem by ła bu do wa straż nic o pła skich

da chach i jed no li tym wy glą dzie (in ne mia ły

być je dy nie ośrod ki szko le nia). Od chwi li po -

wsta nia PSP re gu łą za czę ły być in dy wi du al ne

pro jek ty ar chi tek to nicz ne.

Ma te riał opra co wa no m.in. na pod sta wie ar ty ku łu 
Mar ka Pło ti cy i Wa di ma Kar piń skie go, „Ba za lo ka lo wa
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej 1992-2012”, w: „20 lat 
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. 1992-2012”, Szko ła 
Aspi ran tów PSP w Kra ko wie, Ko men da Głów na PSP,
s. 326-344. 
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Cen tral ne Mu zeum Po ̋ ar nic twa
Mu zeum Po żar nic twa w My sło wi cach otwar to 14 wrze śnia 1975 r. Po cząt ko wo je go sie dzi -

bą by ła za bu do wa by łe go hi tle row skie go Za stęp cze go Wię zie nia Po li cyj ne go. Stan po miesz -
czeń wy sta wien ni czych po zo sta wiał jed nak wie le do ży cze nia. Po ob fi tych opa dach desz czu
do cho dzi ło do za le wa nia hal eks po zy cyj nych i w kon se kwen cji do nisz cze nia mu ze aliów. 
Bu do wa no wo cze snej sie dzi by by ła więc nie zbęd na. Pierw sze dwie no wo wy bu do wa ne ha le
wy sta wien ni cze od da no do użyt ku w ma ju 1991 r., ha lę nr 3 w 1996 r., a w 2005 r. ukoń czo no
ha le 4 i 5. Ca łą in we sty cję zre ali zo wa no w la tach 1979-2014.
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Szko ła Głów na Słu˝ by Po ̋ ar ni czej 
Bu dy nek szko ły dla kan dy da tów na stra ża ków po wstał tuż przed II woj ną świa to wą. Przed jej

wy bu chem ukoń czył ją je den rocz nik. Szko ła dzia ła ła w trak cie oku pa cji, a w 1944 r. by ły to po -
wstań cze ko sza ry. Po woj nie sie dzi ba szko ły stop nio wo by ła roz bu do wy wa na, otrzy ma ła też
za bu do wa nia po bli skie go li ceum. Cha rak te ry stycz na jest kład ka nad ul. Urzęd ni czą, po zwa la -
ją ca na swobodne prze cho dze nie stu den tów mię dzy kom plek sa mi szkoły. Waż nym eta pem
roz wo ju ba zy lo ka lo wej SGSP by ło roz po czę cie w 2004 r. bu do wy no wo cze sne go obiek tu 
dy dak tycz ne go. Zo stał on od da ny do użyt ku w 2007 r. 
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ez po śred nio ochro ną lud no ści w Pol sce

zaj mu ją się w przede wszyst kim służ by

ra tow ni cze (Pań stwo wa Straż Po żar na,

ochot ni cze stra że po żar ne, Pań stwo we Ra tow -

nic two Me dycz ne) oraz or ga ni za cje ra tow ni cze

o cha rak te rze spo łecz nym (GOPR, TOPR,

WOPR, PCK).

Bo ga ty za kres bran ̋o wy 
IFRE-EXPO
Mię dzy na ro do we Tar gi Sprzę tu i Wy po sa -

że nia Stra ży Po żar nej i Służb Ra tow ni czych

KIELCE IFRE-EXPO, or ga ni zo wa ne przez

Tar gi Kiel ce, ad re so wa ne są do wszyst kich

służb za an ga żo wa nych w za pew nia nie bez pie -

czeń stwa. Swój udział już na dwa mie sią ce

przed tym wy da rze niem po twier dzi ło po -

nad 100 naj bar dziej zna czą cych w bran ży firm.

Eks po zy cja zaj mu je już po nad 4000 m2. Znaj -

dą się tu taj: sprzęt ra tow ni czy i ga śni czy, po -

jaz dy po żar ni cze: ga śni cze i spe cjal ne, środ ki

ga śni cze i neu tra li zu ją ce, wy po sa że nie ochron -

ne oraz odzież prze zna czo na dla służb spe cjal -

nych, wy po sa że nie sa ni tar ne, środ ki pierw szej

po mo cy, wy po sa że nie jed no stek ra tow ni czo -

-ga śni czych i sie dzib OSP, a tak że ich warsz ta -

tów. W ofer cie tar gów znaj dą się rów nież

pre zen ta cje roz wią zań z dzie dzi ny in for ma ty ki

i łącz no ści (ana li za i roz po zna wa nie za gro żeń,

ba da nia przy czyn po ża rów). Spo ra część eks -

po zy cji zo sta nie po świę co na ra tow nic twu spe -

cja li stycz ne mu (che micz ne mu, eko lo gicz ne mu,

me dycz ne mu, gór skie mu i wod ne mu).

Ra tow nic two tech nicz ne to ko lej ny istot ny

punkt IFRE-EXPO. Swo ją ofer tę przed sta wią

fir my przy go to wu ją ce na rzę dzia dla pod mio -

tów zaj mu ją cych się ra tow nic twem ko le jo -

wym, dro go wym, gór ni czym oraz wy so ko ś-

cio wym. Pod czas wy sta wy bę dzie moż na tak -

że za po znać się z tech nicz ny mi sys te ma mi za -

bez pie czeń oraz ele men ta mi sy gna li za cji

po ża ru (ręcz ne ostrze ga cze po ża rowe – ROP,

sy gna li za to ry, sys te my za si la nia i sze ro ko 

ro zu mia na ochro na bu dyn ku).

Go rà ce atrak cje pod czas
IFRE-EXPO
Przed zwie dza ją cy mi za pre zen tu ją się naj -

młod si: Dzie cię ca Dru ży na Po żar ni cza z OSP

Wie ru szów oraz Ma li Stra ża cy ze Stą por-

ko wa – pierw sza w wo je wódz twie świę to -

krzy skim dzie cię ca dru ży na stra żac ka. Za pla -

no wa no dy na micz ne pre zen ta cje sprzę tu stra -

żac kie go, a tak że po ka zy z udzia łem psów ra -

tow ni czych. W ostat nim dniu wy sta wy

ro ze gra ne zo sta ną za wo dy spraw no ścio we dla

stra ża ków ochot ni ków – na zwy cię ską jed nost -

kę bę dą cze ka ły cie ka we na gro dy. Wstęp

na im pre zę jest bez płat ny.

Tar gi KIELCE IFRE-EXPO  2017, któ rym

pa tro nu je ko men dant głów ny Pań stwo wej 

Stra ży Po żar nej oraz mi ni ster spraw we wnę-

trz nych i ad mi ni stra cji, od bę dą się ra zem 

z Mię dzy na ro do wy mi Tar ga mi Bez pie czeń -

stwa i Ochro ny Pra cy oraz Sys te mów Za -

bez pieczeń Prze ciw po ża ro wych KIELCE 

WORK SAFETY-EXPO, trwa ją cy mi od 8 do

10 czerw ca. 

Za pra sza my!
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STRA˚AKU,
pal si´ do akcji! 

Od 8 do 10 czerwca w Targach Kielce trzy dni nadzwyczajnych atrakcji:
bogata ekspozycja, widowiskowe pokazy, zawody i konkursy z cennymi

nagrodami, przede wszystkim jednak okazja do podpatrzenia
najnowszych trendów. Gwarantujemy, że Międzynarodowe Targi Sprzętu

i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych KIELCE 
IFRE-EXPO 2017 ugaszą nawet największe pragnienia. 
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Po żar la su w Kuź ni 
Ra ci bor skiej, 1992
Po żar w Kuź ni Ra ci bor skiej stał się tra gicz -

nym po li go nem do świad czeń nie mal we

wszyst kich dzie dzi nach ra tow nic twa, a jed no -

cze śnie wiel kim spraw dzia nem dla mło dej PSP.

Dzia ła nia ra tow ni czo -ga śni cze by ły nie zwy kle

trud ne, a ich trud ność po tę go wa ły ogra ni czo ne

moż li wo ści do tar cia po jaz dów po żar ni czych

w głąb pło ną cych ob sza rów le śnych, du że na -

sy ce nie po wie trza dwu tlen kiem i tlen kiem 

wę gla, a tak że za gro że nie ze stro ny eks plo du -

ją cych wo jen nych nie wy bu chów i amu ni cji.

Tem pe ra tu ra po ża ru w stre fie pło mie ni do cho -

dzi ła do 900-1000°C, a w stre fie spa la nia bez -

pło mie nio we go – oko ło 400°C. Żar po wo-

do wał opa rze nia, ra ny twa rzy i rąk oraz tle nie

i to pie nie się obu wia. 

W 1992 r. w Pol sce pa no wa ła su sza. W Ru -

dach Ra ci bor skich ostat ni deszcz przed po ża rem

spadł w ma ju. W środ ko wej czę ści kom plek su

le śne go na sku tek wy bie ra nia pia sku przez ko -

pal nię wy two rzył się lej de pre syj ny o bar dzo

wy so kim po zio mie wo dy grun to wej. To wła śnie

w po łą cze niu z prze pusz czal ny mi gle ba mi

na po łu dniu oraz kil ku let nim nie do bo rem opa -

dów spo wo do wa ło, że wszyst kie cie ki na tu ral -

ne, ro wy me lio ra cyj ne, zbior ni ki wod ne, a na wet

tor fo wi ska na te re nie ob ję tym po ża rem w Nad -

le śnic twie Ru dy by ły wy schnię te. La sy w tym

re jo nie cha rak te ry zu ją się tak że wy stę po wa niem

trzci nia ka, któ ry za stę pu je ru no le śne, two rząc

ogrom ne po kła dy ła two pal ne go ma te ria łu.

W sierp niu upa ły do cho dzi ły do 40°C, a w dniu,

w któ rym roz po czę ły się zma ga nia z ogniem,

ter mo metr po ka zy wał 34°C.

Po ciąg po ru sza ją cy się 26 sierp nia szla kiem

ko le jo wym Kę dzie rzyn -Koź le – Ra ci bórz miał

awa rię tech nicz ną. Nie by ło by to wy da rze nie

god ne od no to wa nia, gdy by nie fakt, że aku rat

ta awa ria, po le ga ją ca na za blo ko wa niu ha mul -

ców, do pro wa dzi ła do za pa le nia po szy cia la su

na dłu go ści ok. 600-800 m wzdłuż to rów. 

Pas Kie nit za za bez pie cza ją cy szlak ko le jo -

wy nie speł niał wy ma gań prze pi sów ochro ny

prze ciw po ża ro wej, gdyż nie znaj do wał się

w od po wied niej od le gło ści od na sy pu ko le jo -

we go. Stan je go utrzy ma nia tak że po zo sta wiał

wie le do ży cze nia.

Do nie sie nia o po ża rze w oko li cach wsi So -

lar nia spły nę ły do RSK w Ra ci bo rzu 26 sierp -

nia oko ło 13.50. Na miej sce zda rze nia pierw szy

do tarł za stęp GCBA 6/32 z JRG Ra ci bórz,

pod do wódz twem st. asp. An drze ja Ka czy ny,
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1.07 – for mal ny po czą tek dzia łal no ści Pań stwo wej Stra ży Po żar nej (PSP); pod pi sa nie roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów w spra wie za kre -
su i try bu ko rzy sta nia z praw przez kie ru ją ce go dzia ła niem ra tow ni czym / 26.08 – po czą tek po ża ru kom plek su le śne go w Kuź ni Ra ci -
bor skiej (naj więk sze go w po wo jen nej Pol sce) 

1992
1993

KALENDARIUM 25 LAT PSP

Trudnych, złożonych działań ratowniczo-gaśniczych w ciągu
25 lat funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej nie brakowało.

„Przegląd Pożarniczy” analizował je i dokumentował. 
Przybliżamy kilka najbardziej dramatycznych zdarzeń 

ostatniego 25-lecia, z perspektywy publikacji PP. 

10.02 – ko men dant głów ny PSP pod pi su je za rzą dze nie w spra wie utwo rze nia Cen tral ne go Mu zeum Po żar nic twa w My sło wi cach i nada -
nia mu sta tu tu / 11.10 – usta no wio ny zo sta je Me dal Ho no ro wy im. Jó ze fa Tu lisz kow skie go, ja ko for ma uho no ro wa nia osób szcze gól -
nie za słu żo nych dla ochro ny prze ciw po ża ro wej, wy róż nia ją cych się pod czas ak cji ra tow ni czych oraz le gi ty mu ją cych się
kil ku dzie się cio let nią nie na gan ną służ bą
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któ ry jesz cze przed do tar ciem na miej sce wzy -

wał dal szą po moc. Gdy na miej scu zo ba czył

ska lę po ża ru, po no wił proś bę o za dys po no wa -

nie ko lej nych sił i środ ków, jed nak nie był

w sta nie na wet okre ślić, jak du żo bę dzie ich po -

trze ba. A by ło ich cią gle za ma ło, aby wyjść

na czo ło po ża ru i choć by pod jąć pró bę je go za -

trzy ma nia.

W chwi li przy by cia pierw szych jed no stek

po żar był już w fa zie roz wi nię tej, a po ry wi sty

wiatr prze rzu cał ogień na du że od le gło ści. Oko -

ło 16.00 za stę py PSP i OSP zo sta ły wpro wa -

dzo ne na za chod nie skrzy dło po ża ru, w dro gę

le śną. Ich za da niem by ło wyj ście na front po -

ża ru i je go za trzy ma nie. Gwał tow ne zmia ny

kie run ku wia tru oraz nie prze wi dy wal ne przy -

spie sze nie po ża ru spra wi ły jed nak, że stra ża cy

zo sta li nie mal przy kry ci przez ogień. Nie uda -

ło się na wet wy pro wa dzić sa mo cho dów, ko -

niecz ny był na tych mia sto wy od wrót. Nie ste ty,

dwaj stra ża cy z tej pu łap ki już nie wy szli. Gru -

pa ra tow ni ków od na la zła póź niej zwę glo ne 

cia ła 38-let niego st. asp. An drze ja Ka czy ny, do -

wód cy sek cji JRG Ra ci bórz oraz 33-let nie go

dh. An drzej Ma li now skie go, do wód cy sek cji

OSP Kłod ni ca.

Aby uzmy sło wić, jak szyb ko roz wi jał się

po żar, war to przy to czyć ba da nie prze pro wa -

dzo ne przez In sty tut Ba daw czy Le śnic twa.

Zgod nie z nim po żar od chwi li po wsta nia

do mo men tu śmier ci stra ża ków, czy li za le d wie

w cią gu 143 min, ob jął 180 ha. Ogień prze rzu -

ca ny był z wia trem na od le głość na wet

600-800 m. O 19.45 po żar zaj mo wał już po -

wierzch nię 1000 ha, dwie go dzi ny póź -

niej – 2000 ha, a 27 sierp nia ra no obej mo wał

aż 5500 ha. Do 30 sierp nia za jął 8000 ha. 

Głów nie za spra wą zmien ne go kie run ku

wia tru 29 sierp nia po żar po raz ko lej ny prze -

szedł po nad gło wa mi stra ża ków. Tym ra zem

sta no wił już re al ne za gro że nie dla Kę dzie rzy -

na -Koź la oraz za kła dów che micz nych Azo ty. 

He ro icz na wal ka z ogniem, de ter mi na cja

i sku tecz ne dzia ła nia po zwo li ły za trzy mać

ogień. Do wo dzą cy ak cją ko men dant głów ny

PSP bryg. Fe liks De la 31 sierp nia uznał po żar

za opa no wa ny. Ak cja ra tow ni czo -ga śni cza

trwa ła jed nak aż do 13 wrze śnia. Do pie ro wów -

czas moż na by ło for mal nie prze ka zać ad mi ni -

stra cji La sów Pań stwo wych te ren po ża rzy ska.

Do te go mo men tu ga szo no jesz cze po ża ry tor -

fo wisk.

W dzia ła niach pro wa dzo nych od 30 sierp -

nia do 1 wrze śnia – czy li w naj in ten syw niej szej

fa zie ak cji – uczest ni czy ło 13 tys. osób, wśród

nich 4700 stra ża ków, 1150 le śni ków, 3200 żoł -

nie rzy, 650 po li cjan tów i 1100 człon ków for -

ma cji OC. Prócz cięż kie go sprzę tu w kul mi -

na cyj nym mo men cie w ak cję za an ga żo wa nych

by ło 26 sa mo lo tów Dro ma der i czte ry śmi -

głow ce. Do re jo nu po ża ru skie ro wa ny zo stał

tak że po ciąg ga śni czy, z za da niem zle wa nia

wo dą te re nu wzdłuż li nii ko le jo wej. PKP do -

star czy ła łącz nie 53 cy ster ny – do wo żąc ogó -

łem 3200 m3 wo dy do ce lów ga śni czych.

W prze pro wa dzo nej po po ża rze ana li zie

wska za no pew ne czyn ni ki, któ re z pew no ścią

utrud nia ły pro wa dze nie ak cji ra tow ni czo -ga -

śni czej. Na le ża ły do nich nie sprzy ja ją ce wa run -

ki at mos fe rycz ne i ka ta stro fal na su sza, ale

tak że ro dzaj drze wo sta nu (85% drze wa igla -

ste), du ża ilość osu szu i ła two pal na po kry wa

dna la su (tra wy) oraz brak pa sów bio lo gicz -

nych. Dzia ła nia po ka za ły nie do sta tecz ne wy -

po sa że nie jed no stek ra tow ni czo -ga śni czych,

a tak że brak ure gu lo wań praw nych do ty czą -

cych współ dzia ła nia róż nych służb bio rą cych

udział w ak cji. Te dwa ostat nie wa run ki

na szczę ście moż na by ło zmie nić – i zna czą co

się po pra wi ły. Miej my jed nak na dzie ję, że nie

przyj dzie nam te go do wo dzić w prak ty ce. 

red.

Po żar ha li wi do wi sko wej
w Gdań sku, 1994
Wie czo rem 24 li sto pa da w ha li wi do wi sko -

wej Stocz ni Gdań skiej „ro ze grał się dra mat,

któ ry wstrzą snął Pol ską i od bił się gło śnym

echem w świe cie”. Ha la ta mia ła kil ka istot -

nych wad. Kon struk cję try bun wznie sio no

z drew na, obi to od spodu twar dą pły tą drew no -

po chod ną, a w prze strze ni pod try bu na mi urzą -

dzo no „pod ręcz ne ma ga zyn ki”, co jest nie -

do pusz czal ne. Pły tą drew no po chod ną obi to

ścia ny za try bu na mi aż po dach, co rów nież jest
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25 lat PSP

24.04 – po wo ła nie w Bor nem -Su li no wie Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej PSP / 28.04 – ko men dant głów ny PSP i pre zes Pań stwo wej
Agen cji Ato mi sty ki pod pi su ją po ro zu mie nie o współ pra cy w za kre sie za gro żeń ra dia cyj nych / 28.12 – pod pi sa nie roz po rzą dze nia mi -
ni stra spraw we wnętrz nych w spra wie szcze gó ło wych za sad or ga ni za cji kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go oraz w spra wie
szcze gó ło wych za sad, za kre su i try bu włą cza nia jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro wej do kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go
30.12 – PSP i Cen tral na Sta cja Ra tow nic twa Gór ni cze go w By to miu pod pi su ją po ro zu mie nie o współ dzia ła niu ra tow ni czym 

1.01 – uruchomienie kra jo wego sys te mu ra tow ni czo -ga śni czego / 18.04 – wy buch ga zu w 10-pię tro wym bu dyn ku miesz kal nym
w Gdań sku Wrzesz czu / 17.06 – ofi cjal ne otwar cie Cen tral nej Szko ły PSP w Czę sto cho wie

1994

1995
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 -LE CIA
Po˝ar lasu w Kuêni Raciborskiej – pierwszy sprawdzian PSP
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sprzecz ne z dzi siej szy mi prze pi sa mi. Prze kry -

cie da chu ha li nie speł nia ło mi ni mal nych wy -

ma gań od por no ści ognio wej dla bu dyn ków

wi do wi sko wych, gdyż kon struk cja „(…) skła -

da ła się ze sta lo wych dźwi ga rów, na któ rych

by ły uło żo ne sta lo we pła twie. Na pła twiach le -

ża ły kro kwie drew nia ne, do któ rych przy bi to

de ski” [we dług oświad cze nia użyt kow ni -

ka – ele men ty drew nia ne da chu by ły po ma lo -

wa ne far bą ognio chron ną]. „Na de skach

uło żo no kil ka warstw pa py”. W do dat ku po we -

wnętrz nej stro nie ścia ny ha li bie gły prze wo dy

(ru ro cią gi), jak się oka za ło w cza sie ak -

cji – rów nież z pal nym ga zem. Nie by ło oświe -

tle nia ewa ku acyj ne go i sys te mu sy gna li za cji

po ża ru. Z dzi siej szej per spek ty wy ha la za kwa -

li fi ko wa na by ła by ja ko za gra ża ją ca ży ciu lu dzi. 

Do za gro że nia do dat ko wo przy czy ni li się

or ga ni za to rzy, po zo sta wia jąc tyl ko jed ną dro -

gę ewa ku acyj ną dla oko ło 700 osób (na uli cę

Ja na z Kol na), któ rej prze bieg bar dzo utrud ni li

po przez za mknię cie nie któ rych drzwi oraz krat. 

Za bez pie cze niem pro fe sjo nal nym był za -

stęp stocz nio wej ZSP, któ re go czyn no ści 

ogra ni czy ły się do do pro wa dze nia wę ża z prą -

dow ni cą do za mknię te go wyj ścia z bu dyn ku

od stro ny stocz ni oraz do zo ro wa nia wnę trza ha -

li, bez zwró ce nia uwa gi na wa run ki ewa ku acji

z bu dyn ku. 

Po żar wy buchł pod ko niec kon cer tu pod wi -

dow nią, w sto sie śmie ci i ma ga zy no wa nych

przed mio tów. Ogień, za sło nię ty obu do wą we -

wnętrz ną try bun, roz wi jał się nie zau wa żo ny (pu -

blicz ność czu ła ja kieś dziw ne za pa chy).

Po wy do sta niu się na ze wnątrz miał już bar dzo

in ten syw ną po stać, a pró by ga sze nia za po mo cą

ga śnic i prą du wo dy nic nie da ły. 

„O godz. 20.55 po ste ru nek asy sten cyj ny za -

uwa żył pło mie nie po mię dzy drew nia ny mi sie -
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15.04 – ko men dant głów ny PSP pod pi su je za rzą dze nie w spra wie za sad two rze nia JRG w miej sco wo ściach i in nych jed nost kach or ga -
ni za cyj nych / 3.07 – ko men dant głów ny PSP pod pi su je za rzą dze nie w spra wie or ga ni za cji i szcze gó ło we go za kre su dzia ła nia od wo -
dów ope ra cyj nych / 17.10 – po ro zu mie nie ko men dan ta głów ne go PSP z do wód cą Nad wi ślań skich Jed no stek Woj sko wych MSW
w spra wie świad cze nia usług lot ni czych w dzia łal no ści ra tow ni czej i za po bie gaw czej PSP / 8.11 – uchwa le nie przez Sejm RP usta wy
o zmia nie usta wy o PSP 

10.04 – mi ni stro wie spraw za gra nicz nych Pol ski i Nie miec pod pi su ją umo wę o wza jem nej po mo cy pod czas ka ta strof i klęsk ży wio ło -
wych lub in nych po waż nych wy pad ków / 23.04 – ko men dant głów ny PSP pod pi su je za rzą dze nie w spra wie utwo rze nia ośrod ków
szko le nia PSP / 6-30.07 – jed nost ki PSP bio rą udział w dzia ła niach ra tow ni czych na ob sza rach za la nych i za gro żo nych tzw. po wo -
dzią 1000-le cia / 10.09 – JRG w Bor nem-Su li no wie zo sta je włą czo na do struk tu ry SGSP, ja ko Za kład Ra tow ni czo -Ga śni czy nr 2
17.09 – pod pi sa nie roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji w spra wie szcze gó ło wych za sad or ga ni za cji KSRG
11.12 – po wo ła nie li czą ce go 77 człon ków Ze spo łu Po sel skie go Stra ża ków

1996

1997

KALENDARIUM 25 LAT PSP



dze nia mi try bu ny nr 2. Po żar bar dzo szyb ko roz prze strze niał się we

wszyst kich kie run kach. Gwał tow nie ro sła tem pe ra tu ra we wnątrz ha li. Za -

szła ko niecz ność ewa ku acji kil ku set uczest ni ków im pre zy. Z sze ściu ist -

nie ją cych wyjść otwar te by ły je dy nie dwa, w tym jed no tyl ko czę ścio wo.

Świe ci ły tyl ko re flek to ry słu żą ce do efek tów świetl nych. Ob słu ga im pre -

zy po przez urzą dze nia na gła śnia ją ce na wo ły wa ła do za cho wa nia spo ko ju

i opusz cze nia ha li głów nym wej ściem.

Oso by, któ re usi ło wa ły wyjść z ha li, na tra fia ły na ko lej ne prze szko dy.

Naj pierw by ły to scho dy. Po przej ściu około 1 m na po ty ka ły ko lej ne drzwi,

z tą tyl ko róż ni cą, że tu taj za mknię te by ło głów ne wyj ście, a otwar te dwa

bocz ne skrzy dła. Oso by, któ re na tknę ły się na za mknię te drzwi, zo sta ły

do nich przy par te i nie mia ły moż li wo ści wy ko na nia ja kich kol wiek ru -

chów. W lep szej sy tu acji by li ci, któ rzy prze su wa li się do wyj ścia, bę dąc

z bo ku tłu mu. Po przej ściu tych drzwi i po ko na niu ko lej ne go me tra prze -

strze ni czy ha ła na stęp na pu łap ka: schod ki pro wa dzą ce w dół. Wie lu lu dzi

prze wró ci ło się. Po nich prze szli na stęp ni. Ci, któ rzy po ko na li scho dy i nie

po tknę li się o co raz więk szą licz bę le żą cych ciał, na po ty ka li ostat nie już

drzwi głów ne go wyj ścia. Dla od mia ny – skrzy dła bocz ne by ły tu za mknię -

te, a otwar te głów ne drzwi. O cia ła le żą cych po ty ka li się na stęp ni. Ro sną -

cy stos ciał był przy pie ra ny do za mknię tych bocz nych roz su wa nych drzwi,

część zaś by ła wy py cha na przez na pie ra ją cy tłum przez otwar te głów ne

drzwi i przy pie ra na do pod mu rów ki pło tu, a w mia rę pod wyż sza nia się

sto su – do siat ki ogro dze nia”. 

Ar ty ści i or ga ni za to rzy ucie kli przez sta lo we drzwi od stro ny stocz ni,

nie udo stęp nio ne pu blicz no ści (za mknię te). 

Stra ża cy za kła do wi kom pe tent nie za alar mo wa li jed nost ki ra tow ni cze,

co znacz nie skró ci ło czas do tar cia sił i środ ków na miej sce zda rze nia. Ak -

cją ga śni czą od stro ny stocz ni za ję ły się jed nost ki stra ży za kła do wej (stocz -

nio wej), do wo dzo ne przez st. bryg. Sta ni sła wa Brzo stow skie go, na to miast

ewa ku acją po szko do wa nych od stro ny ul. Ja na z Kol na stra ża cy z PSP, do -

wo dze ni przez mł. kpt. An drze ja Rusz kow skie go. Dzia ła nia ra tow ni cze po -

le ga ły na wy ci na niu przę seł pło tu i roz ci na niu krat w drzwiach bu dyn ku

w ta ki spo sób, by nie po ra nić sto sów po szko do wa nych, roz sup ły wa niu

splą ta nych ciał oraz wy no sze niu cięż ko ran nych po za te ren zda rze nia,

w wa run kach in ten syw ne go ru chu sa mo cho do we go i tram wa jo we go. Za -

żą da no wstrzy ma nia ru chu po jaz dów na ul. Ja na z Kol na, wy łą cze nia prą -

du trak cji tram wa jo wej oraz od cię cia do pły wu ga zu do te re nu ak cji. 

„Oko ło godz. 21.12 głów ne wyj ście z ha li zo sta ło udroż nio ne. Oso by

znaj du ją ce się jesz cze za bra mą (…) bie ga ły wzdłuż otwar tej bra my, pa -

rzo ne co raz bar dziej go rą cy mi ga za mi po ża ro wy mi i nie za uwa ża ły, że

zro bie nie dwóch kro ków w bok ozna cza ra tu nek. Do wód ca ak cji wpro -

wa dził więc za bra mę kil ku stra ża ków w apa ra tach izo lu ją cych, któ rzy

wy pro wa dzi li tych lu dzi na ze wnątrz”. Tuż po ewa ku owa niu z bu dyn ku

wszyst kich lu dzi, o godz. 21.14, ru nął dach ha li. 

Po szko do wa nych by ło tak wie lu, że do od wo że nia ich do szpi ta li włą -

czy li się rów nież tak sów ka rze i kie row cy pry wat nych po jaz dów. Stra ty:

sie dem osób po nio sło śmierć (za tru cia i stra to wa nie), oko ło 300 we dług

sza cun ków po go to wia wy ma ga ło po mo cy me dycz nej, przy czym oko -

ło 200 osób roz wie zio no do szpi ta li w cią gu pierw szych kil ku na stu mi -

nut. Peł na licz ba po szko do wa nych nie jest zna na, gdyż wie lu z nich (by li

to lu dzie mło dzi, w wie ku 12-20 lat) mi mo od nie sio nych ob ra żeń uda ło

się do do mów. Oko licz no ści i skut ki po ża ru spo wo do wa ły istot ne zmia ny

w prze pi sach prze ciw po ża ro wych. 

opr. Pa weł Ro cha la

Ka ta stro fa bu dow la na w Gdań sku, 1995
W po nie dzia łek wiel ka noc ny 17 kwiet nia tuż przed godz. 5.50 bu dyn -

kiem przy Alei Woj ska Pol skie go 39 w Gdań sku Wrzesz czu wstrzą snął
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wy buch. „Obiekt, zbu do wa ny w 1972 r., li -

czył 11 kon dy gna cji, na któ rych by ło 77 miesz -

kań (297 miesz kań ców). Do po ło wy wy so ko ści

każ de pię tro by ło wią za ne u gó ry żel be to nem.

Te wła śnie wią za nia spra wi ły, że po wy bu chu,

któ ry znisz czył trzy kon dy gna cje – po zo sta łe

opar ły się na wią za niu trze ciej”. 

W od stę pie kil ku mi nut na miej sce ka ta stro -

fy przy by ło 10 za stę pów, w tym trzy ra tow nic -

twa tech nicz ne go, dwie dra bi ny me cha nicz ne

i pięć ga śni czych. W nie któ rych oknach

i na nie któ rych bal ko nach sta li w bez ru chu i ci -

szy lu dzie. 

Kie rujący akcją za żą dał wspar cia du żą licz -

bą jed no stek, a tak że za dys po no wa nia po go to -

wia ra tun ko we go, ga zo we go, ener ge tycz ne go

oraz przy sła nia spe cja li stycz nej gru py z psa mi

ra tow ni czy mi, wy tre so wa ny mi w po szu ki wa -

niu lu dzi pod gru za mi. Za naj waż niej sze za da -

nie uznał ewa ku ację lu dzi znaj-

du ją cych się na naj wyż szych kon dy gna cjach.

Ru chy bu dyn ku spo wo do wa ły, że oso by uwię -

zio ne naj czę ściej znaj do wa ły się w in nych

miej scach, niż wska zy wa li człon ko wie ro dzin

czy zna jo mi, któ rzy szczę śli wym zbie giem

oko licz no ści oca le li. 

„Po ewa ku acji miesz kań ców gór nych kon -

dy gna cji wszyst kie si ły skon cen tro wa no na od -

naj dy wa niu i wy do by wa niu osób uwię zio nych

w gru zach. W gru zo wi sku trwał po żar. Nie

moż na go by ło w peł ni uga sić aż do sa me go

koń ca ak cji. Gro ził on lu dziom uwię zio nym

w gru zach za tru ciem ga za mi po ża ro wy mi,

a na wet spa le niem. 

Kil ka krot nie ogła sza no ci szę. Za po śred nic -

twem urzą dzeń na gła śnia ją cych po dej mo wa no

pró by na wią za nia kon tak tu z oso ba mi za gru zo -

wa ny mi, pro sząc, aby się ode zwa ły lub w in ny

spo sób wska za ły miej sce, w któ rym prze by wa -

ją. Gru zy prze szu ki wa ły psy. Nie któ re pró by za -

koń czy ły się po wo dze niem. Wte dy po dej mo-

wa no trud do tar cia do miejsc, skąd do cie ra ły

ozna ki ży cia”. Ak cję ra tow ni czą utrud nia ła nie -

sta bil ność bu dyn ku, któ ry kil ka ra zy się osu wał. 

Kie ro wa nie dzia ła nia mi ra tow ni czy mi dru -

giej fa zy prze jął od do wód cy JRG nr 1 

mł. bryg. Sła wo mi ra Mi chal czu ka ko men dant

wo je wódz ki PSP w Gdań sku bryg. Ja nusz Sza -

łu cha.

Od po cząt ku do ak cji kie ro wa no ko par ki,

ła do war ki, agre ga ty oświe tle nio we, sa mo cho -

dy wy wrot ki oraz cięż ki sprzęt ra tow nic twa

tech nicz ne go, w tym tak że sa mo chód Me ga Ci -

ty oraz sa mo cho dy i dźwi gi z KW PSP w To -

ru niu, Byd gosz czy, War sza wie. Za dys po no-

wa no do ak cji pod cho rą żych SGSP, ka de tów

z SA w Po zna niu, słu cha czy z SP PSP w Byd -

gosz czy i kur san tów z Ośrod ka Szko le nia Po -

żar ni cze go w Olsz ty nie. 

Stan tech nicz ny bu dyn ku unie moż li wiał za -

sto so wa nie za bez pie czeń kon struk cji przed za -

wa le niem, mi mo to cią gle trwa ła pe ne tra cja

ru mo wi ska. Ostat nią ży wą oso bę wy do by to

18 kwiet nia przed godz. 9.00. 

W tym sa mym dniu o godz. 18.00 do ak cji

przy był ko men dant głów ny PSP nad bryg. 

Fe liks De la i prze jął kie ro wa nie dzia ła nia mi 

ra tow ni czy mi. Spe cjal na ko mi sja, któ rej prze -

wod ni czył głów ny in spek tor nad zo ru bu dow -

la ne go, oce ni ła, że bu dy nek wy ma ga na tych -

mia sto wej roz biór ki me to dą mi ner ską. 

„Kil ka dzie siąt mi nut po pół no cy ra tow ni cy

przy stą pi li do dzia łań, ma ją cych na ce lu umoż -

li wie nie do stę pu do bu dyn ku ze wszyst kich

stron. O godz. 6.00 dwu oso bo we gru py sa pe -

rów, wzmoc nio ne stra ża ka mi, przy stą pi ły

do za kła da nia ma te ria łów wy bu cho wych w bu -

dyn ku i okła da nia ich wor ka mi z pia skiem”.

Pod czas prac mi ner skich bu dy nek dwa ra zy

gwał tow nie się od chy lał. Miesz kań ców 

bu dyn ków znaj du ją cych się w pro mie -

niu 300 m ewa ku owa no. Ła dun ki eks plo do wa -

no o godz. 12.58. Przy stą pio no do roz biór ki

ru mo wi ska, prze kra cza ją ce go 10 m. W okre sie

naj więk sze go na si le nia prac dzia ła ły czte ry 

ko par ki chwy ta ko we, pięć cięż kich ko pa rek 

Fa dro ma i 67 wy wro tek. Na każ dym od cin ku

bo jo wym pra co wa ło 40-50 osób, uzu peł nia jąc

się wza jem nie. Pod czas wy wo że nia gru zu

w ogrom nym tu mul cie bar dzo po ży tecz ne oka -

za ły się gwizd ki. 

„Na po zio mie spra so wa nych pię ter KAR

za rzą dzał prze rwy co 30 min, prze zna czo ne

na pe ne tro wa nie gru zo wi ska w ce lu zlo ka li zo -

wa nia za sy pa nych osób. Po nie waż co raz in ten -

syw niej czuć by ło gaz, wy ko na no pod kop

przy fun da men cie i przez ru rę ka na li za cyj ną

wen ty la to rem tło czo no po wie trze do gru zo wi -
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30.06 – po ro zu mie nie o współ pra cy mię dzy PCK i PSP / 10.09 – po wo ła nie przez ko men dan ta głów ne go PSP ze spo łu do spraw przy -
go to wa nia pro ce dur wdro że nia re for my ustro jo wej pań stwa w PSP / 9.12 – ko niec pierw sze go eta pu prac ko mi sji ds. ra tow nic twa me -
dycz ne go – po wsta ją pro ce du ry ra tow nic twa me dycz ne go oraz za kres czyn no ści me dycz nych stra ża ków ra tow ni ków KSRG,
do ku men ta cja z udzie la nej po mo cy me dycz nej, a tak że stan dar dy sprzę to we i pro gra my szko le nia, w tym kształ ce nia po dy plo mo we -
go le ka rzy ko or dy na to rów ra tow nic twa me dycz ne go w PSP

1.01 – we szła w ży cie re for ma ad mi ni stra cji pu blicz nej; PSP funk cjo nu je na po szcze gól nych po zio mach ad mi ni stra cji pu blicz nej ja ko
ad mi ni stra cja ze spo lo na / 14.11 – do Tur cji do cie ra 58 stra ża ków -ra tow ni ków PSP i po dej mu je pierw sze dzia ła nia ra tow ni cze w miej -
sco wo ści Düz ce, gdzie usy tu owa ne by ło epi cen trum trzę sie nia zie mi o si le 7 st. w ska li Rich te ra

1998

1999

KALENDARIUM 25 LAT PSP
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ska. Oko ło godz. 1.00 w no cy 20 kwietnia

stwier dzo no w ru mo wi sku obec ność ga zu

o stę że niu po wy żej dol nej gra ni cy wy bu cho -

wo ści. Ra no od kry to prze wód sta re go ga zo cią -

gu, z któ re go wy do by wał się gaz”. Prze wód ten

za czo po wa no.

Od gru zo wy wa nie bu dyn ku za koń czo no

20 kwiet nia o godz. 10.00. Do godz. 12.00

trwa ło po rząd ko wa nie te re nu. 

W ak cji ra tow ni czej wzię ło udział 1676 stra -

ża ków i ra tow ni ków. Za dys po no wa no 150 sa mo -

cho dów po żar ni czych. Wy do by to 19 ofiar (śmierć

po nio sły 22 oso by). Ewa ku owa no 49 osób. Wy -

wie zio no pra wie 1000 wy wro tek gru zu. „W ru -

mo wi sku, w miej scu, gdzie znaj do wa ły się

piw ni ce, od na le zio no dwie ru ry z od krę co ny mi

kor ka mi od wad nia czy pio nów ga zow ni czych.

Naj praw do po dob niej ktoś zro bił to ce lo wo.

Głów ny po dej rza ny, Je rzy Sz., nie za do wo lo ny

z pod wy żek czyn szu i od daw na gro żą cy „roz pi -

rze niem” wie żow ca, zgi nął w cza sie eks plo zji

w po bli żu drzwi wyj ścio wych z bu dyn ku”. 

opr. Pa weł Ro cha la

Po wódź, 1997
„Ta po wódź by ła naj więk sza od stu le cia.

Naj więk sza do tamtego momentu po wódź mia -

ła miej sce w 1813 r. kie dy to z brze gów wy stą -

pi ły rze ki Wi sła, Du na jec, a tak że gór na

i środ ko wa Od ra. (…) Od rą prze pły wa ło wów -

czas 1630 m3 wo dy na se kun dę, a pod wo dą

zna la zły się te re ny ów cze snych Nie miec,

Czech i Wę gier. Pod czas po wo dzi z 1997 r.

w Mie do ni 8 lip ca od no to wa no przepływ

3340 m3 na se kun dę.

W ta ki spo sób sko men to wał te wy da rze nia

peł nią cy wów czas obo wiąz ki ko men dan ta

głów ne go PSP gen. Igna cy Ści bo rek w wy wia -

dzie opu bli ko wa nym w li sto pa do wym nu me -

rze „Prze glą du Po żar ni cze go” z tam te go ro ku.

W wy ni ku te go ka ta kli zmu zgi nę ły 54 oso by,

za la ne zo sta ło 665 835 ha, pod wo dą zna la zły

się 652 gmi ny i 1362 miej sco wo ści. Skut ki po -

wo dzi do tknę ły łącz nie 2592 miej sco wo ści.

Uszko dze niu ule gło 1115 km wa łów prze ciw -

po wo dzio wych, a znisz cze niu bli sko 480 mo -

stów oraz 1376 km. Dróg. Za la ne zo sta ły 33

oczysz czal nie ście ków. Z te re nów ob ję tych po -

wo dzią ewa ku owa no po nad 162 500 osób

Na za la nym ob sza rze uto nę ło 2 tys. krów,

6 tys. świń i po nad mi lion sztuk dro biu.

Wiel ka wo da pły nę ła bar dzo szyb ko, a jej

po ziom prze kro czył wszel kie wy obra że nia, na -

wet osób zaj mu ją cych się pro gno zo wa niem za -

gro żeń. Jed na z in for ma cji, któ re spły nę ły

z In sty tu tu Me te oro lo gii, brzmia ła: „Wo do -

wska zy zgi nę ły pod wo dą, a mak sy mal ną fa lę

pro gno zo wa no na 11 lip ca, tym cza sem już

10 za la ło Opo le”.

Mi mo ogrom nej mo bi li za cji sił i środ ków nie

za wsze uda wa ło się dzia łać sku tecz nie. Pod czas

trwa ją cej 22 dni ak cji po wo dzio wej uży to

275 am fi bii, 68 śmi głow ców, trzech sa mo lo tów,

po nad 500 ło dzi i pon to nów, 3800 sa mo cho dów

ga śni czych, po nad 1500 sa mo cho dów spe cjal -

nych oraz po nad 500 cy stern do wo żą cych wo dę

do pi cia. Z za la nych te re nów i po miesz czeń wo -

dę wy pom po wy wa ło po nad 80 pomp o du żej

wy daj no ści i 5 tys. mo to pomp.

„Na szą sła bo ścią był prze sta rza ły sprzęt,

szcze gól nie spe cja li stycz ny, lub je go brak” –

przy znał na ła mach PP ów cze sny ko men dant

głów ny PSP. „Ge ne ral nie pa dła łącz -

ność” – oświad czył z ko lei ów cze sny wo je wo -

da wro cław ski woj. Ja nusz Za lew ski. Bryg.

Ma rek Pło ti ca na pi sał zaś w ar ty ku le „Ko men -

da Głów na w wal ce z po wo dzią”: „Tem po,

w ja kim nasz wie ko wy sprzęt, o du żym stop -

niu zu ży cia ule gał awa rii, by ło bar dzo du że”.

Sy tu acje, z ja ki mi mie rzy li się stra ża cy, by -

wa ły dra ma tycz ne. Do wód ca za stę pu JRG

Opo le mł. ogn. Ma rek Pro chow ski tak opi sał

jed ną z nich: „Gdy do tar li śmy w po bli że zda -

rze nia, oka za ło się, że sil ny nurt wo dy prze wró -

cił po jazd na bok i oparł go la tar nię i drze wo.

Na szczę ście dwo je pa sa że rów zdo ła ło się

z nie go uwol nić, wy do stać się na po wierzch nię

wo dy i wdra pać się na je go bok. Wraz z kil ko -

ma ra tow ni ka mi usi ło wa li śmy do nich po dejść,

wią żąc się uprzed nio lin ka mi, ale gdy by li śmy

za le d wie 10 m od uwię zio nych lu dzi, mu sie li -

śmy zre zy gno wać – tak sil ny był nurt wo dy.”

Trud no się dzi wić, że te go ro dza ju klę ska

do cze ka ła się do kład ne go i wie lo aspek to we go

omó wie nia na ła mach „Prze glą du Po żar ni cze -

go”. Po świę co ny jej zo stał ca ły li sto pa do wy
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25 lat PSP

17.07 – otwar cie Kra jo we go Cen trum Ko or dy na cji Ra tow nic twa i Ochro ny Lud no ści / 29.08 – po ro zu mie nie o współ pra cy Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy i PSP / 5-7.09 – Mię dzy na ro do we Ćwi cze nia Grup Po szu ki waw czo -Ra tow ni czych w Gdań sku, zor ga ni zo wa ne w Pol -
sce po raz pierw szy; na wspól nych ma new rach spo ty ka ją się gru py po szu ki waw czo -ra tow ni cze oraz tre se rzy psów z An glii, Nie miec,
Fran cji, Szwe cji, Ukra iny i Pol ski / 12.10 – po ro zu mie nie po mię dzy PSP a Ta trzań skim Ochot ni czym Po go to wiem Ra tun ko wym, re gu -
lu ją ce za sa dy współ pra cy, szko le nia i wy mia ny do świad czeń

2000
KALENDARIUM 25 LAT PSP

6.05 – po ro zu mie nie o współ pra cy po mię dzy ko men dan tem głów nym PSP – sze fem OCK i ko men dan tem głów nym Stra ży Gra nicz nej
30.06 – straż po żar na zdo by wa I miej sce w ran kin gu za ufa nia do in sty tu cji pu blicz nych / 20.09 – po ro zu mie nie PSP i Szwedz kiej 
Li gi Obro ny Cy wil nej
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nu mer z 1997 r. W ar ty ku le pt. „Wi dzia ne

z cen trum” moż na by ło prze czy tać, że od

13 lip ca – wów czas ko men dant głów ny PSP

wpro wa dził we wszyst kich jed nost kach pod -

wyż szo ną go to wość ope ra cyj ną – „w bez po -

śred nich dzia ła niach ra tow ni czych co dzien nie

bra ło udział od 2 do 5 tys. ra tow ni ków Pań stwo -

wej Stra ży Po żar nej oraz od 1,5 do 3 tys. stra ża -

ków ochot ni ków. W od wo dzie po zo sta wa ło

od 15 do 18 tys. stra ża ków za wo do wych i ochot -

ni ków, przy go to wa nych do na tych mia sto we go

dzia ła nia”. W wal ce z po wo dzią uczest ni czy ły

tak że „gru py ra tun ko we z 11 państw (łącz -

nie 488 ra tow ni ków), sta cje uzdat nia nia wo dy,

pom py du żej wy daj no ści, szla mo we, agre ga ty

prą do twór cze, sprzęt pły wa ją cy woj.”.

W ar ty ku le pt. „Mą drość po szko dzie” au -

tor wy su nął śmia łą te zę: „Mi mo ogro mu nie -

szczęść, tra gi zmu sy tu acji i hor ren dal nych

kosz tów po nie sio nych przez nas wszyst kich

lip co wa ka ta stro fa ma rów nież… do bre stro -

ny.” Ja kie? Wy cią gnę li śmy wnio ski na przy -

szłość. Do wo dem te go ma być cho ciaż by

opra co wa nie za ło żeń do usta wy o sta nie klę ski

ży wio ło wej. Czy by ła to traf na dia gno za?

O tym mie li śmy się prze ko nać na wła snej skó -

rze już 13 lat póź niej, w 2010 r., kie dy to wiel -

ka wo da po wró ci ła.

opr. Lech Le wan dow ski

Ka ta stro fa bu dow la na
w Cho rzo wie, 2006
Pa wi lon wy sta wo wy nr 1 Mię dzy na ro do -

wych Tar gów Ka to wic kich to czę ścio wo pod -

piw ni czo ny bu dy nek o po wierzch ni 11 612 m2

i wy so ko ści 10,5 m – 14,5 m. Część nad ziem -

na by ła wy ko na na w kon struk cji sta lo wej.

Dach na kon struk cji sta lo wej zo stał ocie plo ny

sty ro pia nem. Obiekt wy po sa żo no w sze reg

urzą dzeń prze ciw po ża ro wych, w tym mo ni to -

ring po ża ro wy, był pod da wa ny kon tro lom PSP

(na ka za no usu nię cie uchy bień). Bu dy nek przy -

go to wa no na wy pa dek po ża ru, ale nie na to, co

mia ło na stą pić. 

„W so bo tę 28 stycz nia 2006 r., gdy trwa ła

wy sta wa go łę bi pocz to wych, o godz. 17.15 roz -

legł się prze raź li wy huk (nie któ rzy świad ko wie

okre śla li ten dźwięk ja ko zgrzyt lub od głos dar -

cia). Po kry ty kil ku dzie się cio cen ty me tro wą

war stwą zmro żo ne go śnie gu dach ha li nr 1 za -

czął osu wać się do wnę trza bu dyn ku. Miej skie

sta no wi sko kie ro wa nia PSP w Cho rzo wie ode -

bra ło zgło sze nie zda rze nia o godz. 17.18.

O godz. 17.30. na miej sce zda rze nia przy by wa -

ją za stę py z JRG Cho rzów oraz ze spo ły ra tow -

nic twa me dycz ne go. Kie row nic two dzia łań

ra tow ni czych obej mu je kpt. Ry szard Wol ski

(KM PSP Cho rzów).”

Od te go mo men tu za czę ła się jed na z naj -

trud niej szych ak cji ra tow ni czych w dzie jach

PSP. Za wa lił się dach na po wierzch ni nie mal

jed ne go hek ta ra, by ło ciem no, tem pe ra tu ra

spa dła do –17°C, z wnę trza do cho dzi ły gło sy

lu dzi wzy wa ją cych po mo cy – przy pusz cza no,

że mo gło tam zo stać uwię zio nych kil ka set

osób. Wśród lu dzi znaj du ją cych się wo kół

obiek tu za pa no wa ła pa ni ka, wie lu mia ło ob ra -

że nia, nie któ rzy pró bo wa li do stać się z po wro -

tem do ha li. 

Do wo dzą cy ak cją za żą dał za dys po no wa nia

do dat ko wych sił i środ ków, przede wszyst kim

sprzę tu ra tow nic twa tech nicz ne go, oświe tle nio -

we go i ze spo łów po mo cy me dycz nej, a tak że

odłą cze nia te re nu ak cji od za si la nia ener gią

elek trycz ną. Jed no cze śnie przy stą pio no do

udzie la nia kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy

ran nym i opa no wa nia pa ni ki wśród osób 

bę dą cych świad ka mi lub uczest ni ka mi zda rze -

nia – przede wszyst kim po to, by nie do pu ścić

do wcho dze nia przez nich do za wa lo nej ha li.

Przy stą pio no też do uwal nia nia osób uwię zio -

nych w ru mo wi sku. 

O godz. 17.35 do wo dze nie prze jął ofi cer

ope ra cyj ny WSKR w Ka to wi cach mł. bryg. Ja -

nusz Cie siel ski. Po dzie lił te ren na dwa od cin ki

(pół noc ny i po łu dnio wy). Stra ża kom przy dzie -

lił za da nia uwal nia nia uwię zio nych lu dzi oraz

udzie la nia po mo cy po szko do wa nym, a po li -

cjan tom – do zór miej sca zda rze nia. Zgło sił za -

po trze bo wa nie na więk sze si ły i środ ki. 

Ślą ski ko men dant wo je wódz ki PSP nad bryg.

Ja nusz Sku lich przy był do KW PSP

o godz. 17.40. Na tych miast po le cił wzmoc nić

ob sa dę eta to wą WSKR i RSK oraz JRG PSP ca -

łe go wo je wódz twa, za dys po no wać do ko men dy

wszyst kich pra cow ni ków, po sta wić w stan go -

to wo ści wszyst kie za stę py ra tow nic twa tech -

nicz ne go i dro go we go w wo je wódz twie, zło żyć

za po trze bo wa nie do KCKR na gru py po szu ki -

waw cze z psa mi i za stę py ra tow nic twa tech nicz -

ne go spo za wo je wódz twa, za pew nić

od po wied nią ilość sił po rząd ko -wych, po wia do -

mić pro ku ra tu rę i nad zór bu dow la ny oraz uru -

cho mić pro ce du rę dys po no wa nia dźwi gów

z pod mio tów ze wnętrz nych. O godz. 17.50 był

już na miej scu zda rze nia i prze jął do wo dze nie

ak cją, nie zmie nia jąc po le ceń po przed ni ka. Jed -

no cze śnie za jął się or ga ni za cją te re nu ak cji. Wy -

zna czył do wód ców od cin ków bo jo wych, oso bę
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22.04 – pre zy dent RP pod pi su je usta wę o sta nie klę ski ży wio ło wej / 5.05 – po żar w Ra fi ne rii Trze bi nia / 18.08-5.09 – pol ska gru pa 78
stra ża ków -ra tow ni ków po ma ga do tknię tej po wo dzią Re pu bli ce Cze skiej

23-27.05 – gru pa po szu ki waw czo -ra tow ni cza PSP z Gdań ska po ma ga Al gie rii po trzę sie niu zie mi / 26.11 – pierw szy spraw dzian zna -
jo mo ści zmian w prze pi sach pra wa i za sa dach wie dzy tech nicz nej dla rze czo znaw ców ds. za bez pie czeń prze ciw po ża ro wych we dług
no wych prze pi sów / 17.12 – po ro zu mie nie o współ pra cy PSP z Mor ską Służ bą Po szu ki wa nia i Ra tow nic twa / 27.12 – wy lot 28-oso bo -
wej gru py stra ża ków do Ira nu do tknię te go trzę sie niem zie mi

2002
2003
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12.03 – po ro zu mie nie PSP z GOPR / 12.05 – pod pi sa nie „In struk cji me to dycz nej do ty czą cej współ pra cy jed no stek stra ży po żar nych RP
z Kor pu sem Po żar ni czo -Ra tow ni czym i jed nost ka mi stra ży po żar nych Re pu bli ki Sło wac kiej przy udzie la niu po mo cy wza jem nej”2004



do ob słu gi punk tu przy ję cia sił i środ ków oraz

oso bę do or ga ni za cji za ple cza lo gi stycz ne go.

Za żą dał po mo cy od Cen trum Za rzą dza nia Kry -

zy so we go Wo je wo dy. Po le cił rów nież za dys po -

no wa nie kie row ni ka Wo je wódz kie go Cen trum

Ra tow nic twa Me dycz ne go i po wie rzył mu or ga -

ni za cję i ko or dy na cję od po wied niej po mo cy me -

dycz nej. 

Przy by wa ją ce za stę py kie ro wa no do ak cji

z mar szu. Wy ko rzy sty wa ne by ły po dusz ki

pneu ma tycz ne, le wa ry, pi ły do cię cia me ta lu

oraz roz pie ra cze. Kie ru ją cy dzia ła nia mi me -

dycz ny mi na bie żą co pro wa dził se gre ga cję ran -

nych, nad zo ro wał udzie la nie im pierw szej

po mo cy i prze ka zy wał ich ze spo łom ra tow nic -

twa me dycz ne go. 

O godz. 18.15 KDR stwo rzył sztab ak cji,

z roz dzia łem pre cy zyj nie okre ślo nych za dań.

Te ren ak cji po dzie lo no na sześć od cin ków bo -

jo wych (osta tecz nie na osiem), zor ga ni zo wa no

oświe tle nie i za bez pie cze nie lo gi stycz ne.

Na miej sce do tar ła więk sza licz ba po li cjan tów

i straż ni ków miej skich, któ ra do sta ła za da nie

nie do pusz cza nia osób po stron nych do te re nu

ak cji. O 18.22 na te ren ak cji uda li się ko men -

dant głów ny PSP st. bryg. Ka zi mierz Krzow -

ski, je go za stęp ca st. bryg. Le szek Su ski i gru pa

ope ra cyj na (przy by li o godz. 21.00). 

O 19.30 za dys po no wa no do dat ko we si ły

z woj. ma ło pol skie go i opol skie go, ra tow ni ków

gór ni czych, gru py le ka rzy GOPR. Służ by lo gi -

stycz ne utwo rzy ły za ple cze na po trze by ak cji

na ba zie na mio tów pneu ma tycz nych. Zor ga ni -

zo wa no cie płe po sił ki, na po je, punk ty po mo cy

me dycz nej. 

O 22.15 uwol nio no spod za wa li ska ostat nią

ży wą oso bę. O 23.55 z po szcze gól nych od cin -

ków bo jo wych spły nę ły mel dun ki o tym, że nie

od na le zio no już ży wych lu dzi. O godz. 0.25

wy co fa no wszyst kich z te re nu ak cji i za rzą dzo -

no ci szę. Psy nie wska zy wa ły już miejsc, w któ -

rych mo gą znaj do wać się ży we oso by. Po now ną

pe ne tra cję za wa li ska za po mo cą geo fo nów

prze pro wa dzo no o 2.00. Na dal stra ża cy do cie -

ra li już tyl ko do mar twych ofiar ata stro fy. 

O godz. 14.00 bi lans ak cji był na stę pu ją cy:

wy do by to 58 (osta tecz nie 65) ofiar śmier tel -

nych, w szpi ta lach prze by wa ło po nad 140 ran -

nych, kil ka dzie siąt osób uzna no za za gi nio ne. 

W ak cji za an ga żo wa ne by ły 103 za stę py

PSP (719 stra ża ków), trzy za stę py OSP 

(18 stra ża ków), 25 ra tow ni ków GOPR, 21

psów ra tow ni czych, 97 ra tow ni ków gór ni -

czych, 445 po li cjan tów, 57 żoł nie rzy WP 

i 80 Żan dar me rii Woj sko wej, 67 ze spo łów 

(197 osób) ra tow nic twa me dycz ne go. Su ma -

rycz ny czas ak cji to 551 go dzin. 

Wy ni kiem ka ta stro fy by ły zmia ny w prze -

pi sach tech nicz no -bu dow la nych (kon tro le bu -

dyn ków prze pro wa dza ne dwa ra zy w ro ku),

zwięk sze nie nad zo ru pro jek to we go nad za gad -

nie nia mi zwią za ny mi z kon struk cją obiektów

oraz po wta rza ne cy klicz nie i eg ze kwo wa ne na -

ka zy od śnie ża nia da chów. 

opr. Pa weł Ro cha la

Bia ły szkwał, 2007
Wto rek 21 sierp nia za pi sał się w hi sto rii

pol skie go że glar stwa ja ko je den z naj czar niej -

szych dni. Gwał tow na bu rza, któ ra prze szła

nad wo je wódz twem pod la skim i war miń sko -

-ma zur skim, spo wo do wa ła wy stą pie nie w re -

jo nie Wiel kich Je zior Ma zur skich tzw. bia łe go

szkwa łu. Zgi nę ło 12 osób, za to pie niu ule gło

15 jach tów.

Pierw sze zgło sze nie – o wy wrot ce jach tu

na je zio rze Roś wpły nę ło do Cen trum Ko or -

dy na cji Ra tow nic twa Wod ne go w Gi życ ku

21 sierp nia o godz. 14.27. Jed no cze śnie na de -

szło zgło sze nie ze sta cji Pisz -Łup ki – o sil nym

wie trze i gra na to wej chmu rze nad cią ga ją cej

z po łu dnia. Pod ję to de cy zję, że na je zio ra wyj -

dą ło dzie ra tow ni cze, by ostrzec że gla rzy o bu -

rzy. O godz. 14.35 WOPR prze ka zu je do PSP

Pisz zgło sze nie o wy wrot ce na Je zio rze Nidz -

kim. O godz. 14.41 bia ły szkwał ude rzył na je -

zio rze Nie go cin – wi docz ność spa dła do 50 m,

wiatr miał si łę 12 st. B, póź niej za czął pa dać

deszcz. Trzech dys po zy to rów CKRW przyj mo -

wa ło zgło sze nia z nu me ru 0 601 100 100, nu -

me ru sta cjo nar ne go i na słu chu ka na łu 17 pa sma

mor skie go, w pierw szych go dzi nach ko or dy no -

wa ło też dzia ła nia grup ra tow ni czych na ca łym

szla ku Wiel kich Je zior Ma zur skich. Zo sta ły

uru cho mio ne wszyst kie służ by ra tow ni cze

na wo dzie. Po godz. 18.00, tuż po wła ści wej

ak cji ra tow ni czej, jed nost ki ma zur skie go

WOPR roz po czę ły prze szu ki wa nie wy wró co -

nych jach tów. Dzia ła nia za koń czo no

o godz. 22.59. Udzie lo no po mo cy oko ło 100

oso bom, ra tu jąc je i prze wo żąc do po bli skich

por tów. Sześć prze ka za no ze spo łom po go to wia

ra tun ko we go, a w przy pad ku trzech osób

przed prze ka za niem ich po go to wiu za sto so wa -

no re ani ma cję. 

W tym sa mym cza sie PSP w po wia tach

mrą gow skich, gi życ kim, pi skim, wę go rzew -

skim i ełc kim za no to wa ła oko ło 150 wy jaz dów

do po wa lo nych drzew, nad ła ma nych ko na rów,

uszko dzo nych ele men tów ele wa cji i da chów,
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1-3.01 – PSP bie rze udział w ak cji do star cze nia do Sri Lan ki i In do ne zji w związ ku z trzę sie niem zie mi i tsu na mi po nad 18 t: środ ków
de zyn fek cyj nych, le karstw, pły nów fi zjo lo gicz nych, opa trun ków, ta ble tek do uzdat nia nia wo dy oraz ko ców, śpi wo rów i prze ście ra deł
15.07 – 31.08 – ak cja in for ma cyj na PSP do ty czą ca wdro że nia i uru cho mie nia od 1 wrze śnia nu me ru alar mo we go 112 / 10-19.10 – pol -
ska gru pa po szu ki waw czo -ra tow ni cza PSP po ma ga Pa ki sta no wi po trzę sie niu zie mi
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28.01 – za wa le nie się da chu ha li wy sta wo wej w Cho rzo wie / 11.05 – po ro zu mie nie PSP i Za rzą du Głów ne go ZOSP RP okre śla ją ce sys -
tem szko le nia człon ków OSP bio rą cych udział w ak cjach ra tow ni czo -ga śni czych / 6.06 – pu bli ka cja pierw sze go nu me ru kwar tal ni ka
CNBOP „Bez pie czeń stwo i Tech ni ka Po żar ni cza”

2006

2005

27.07-1.08 – po moc hu ma ni tar na dla Ma ce do nii w związ ku z ka ta stro fal ny mi po ża ra mi la sów / 11.12 – dzia ła nia PSP zwią za ne z usu -
wa niem skut ków wy cie ku ole ju do Wi sły na te re nie To ru nia i Byd gosz czy 2007
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któ re za gra ża ły bez po śred nio prze chod niom

bądź do mow ni kom. Te ren dzia łań był tak roz -

le gły, a licz ba zda rzeń tak du ża, że za ist nia ła

ko niecz ność we zwa nia stra ża ków z wol nych

służb do wzmoc nie nia sta nów oso bo wych

w ko men dach. Tak by ło m.in. w Mrą go -

wie – o 16.10 miej sco we PSK prze ka za ło

do WSKR Olsz tyn in for ma cję, że wszy scy

prze by wa ją w te re nie i ko men dzie, a mi mo to

nie są w sta nie na bie żą co usu wać skut ków na -

wał ni cy. Dzia ła nia za koń czo no póź no w no cy. 

Wraz z na sta niem świ tu ra tow ni cy prze nie -

śli się z dróg na akwe ny, któ re przez ko lej ne

10 dni sta ły się are ną po szu ki wań za gi nio nych

osób. 21 sierp nia JRG Gi życ ko roz po czę ła ak -

cję po szu ki waw czą na je zio rze Ki saj no, cia ło

za gi nio nej oso by od na le zio no do pie ro 23 sierp -

nia. JRG Wę go rze wo pro wa dzi ła ak cję ra tow -

ni czą na je zio rach Mam ry i Harsz oraz

roz po czę ła ak cję po szu ki wa nia dwóch że gla rzy

na je zio rze Ła bap. 22 sierp nia JRG Mrą go wo

we szła do dzia łań w re jo nie Mi ko ła jek, gdzie

na je zio rach: Mi ko łaj skim, Tał ty oraz Śniar dwy

po szu ki wa no sze ściu za gi nio nych osób.

W pierw szych trzech dniach, a więc do

23 sierp nia, dzia ła nia po szu ki waw cze na akwe -

nach pro wa dzo no wy pra co wa ną i wy pró bo wa -

ną od lat w wo je wódz twie war miń sko -

-ma zur skim me to dą „po szu ki wa nia nur ka mi”,

wy ko rzy stu jąc rów no cze śnie tech ni kę GPS

do po zy cjo no wa nia miejsc i na no sze nia ich

na ma pę cy fro wą z siat ką WGS-84. 

Tech ni ka ta po zwa la pra wie w 100 proc.

wy klu czyć błąd w po szu ki wa niach przez nur -

ków spo wo do wa ny przez brak do kład no ści

w ozna ko wa niu ob sza ru je zio ra. Jest jed nak

sku tecz na pod wa run kiem praw dzi wo ści da -

nych uzy ska nych od świad ków zda rze nia,

a prak ty ka po ka zu je, że in for ma cje te pra wie

za wsze są roz bież ne z fak tycz ny mi. Po przej -

ściu bia łe go szkwa łu nie mal wszyst kie znacz -

nie się róż ni ły. 

Ze wzglę du na róż ni ce w uzy ska nych in for -

ma cjach, po mi mo wy ko rzy sta nia tech ni ki GPS,

przez pierw sze trzy dni po szu ki wań nie uda ło

się zlo ka li zo wać ani jed ne go za to pio ne go jach -

tu i ani jed ne go cia ła spo śród za gi nio nych osób.

W ta kich sy tu acjach ko niecz ne jest zaj rze nie

pod po wierzch nię wo dy za po mo cą od po wied -

nie go sprzę tu tech nicz ne go. 24 sierp nia roz po -

czę to gro ma dze nie sprzę tu, ścią gnię to tak że

z te re nu ca łej Pol ski do dat ko wych nur ków,

przy go to wa nych do głę bo kich nur ko wań (głę -

bo kość prze kra cza ła 30 m).

Na miej sce dzia łań za dys po no wa no ko or -

dy na to ra z KW PSP w Olsz ty nie, do dzia łań

skie ro wa no rów nież so na ry Ma ry nar ki Wo jen -

nej wraz z ob słu gą (w ak cji po szu ki waw czej

uczest ni czy ły łącz nie dwie eki py z MW, któ re

two rzy li spe cja li ści z Dy wi zjo nu Za bez pie cze -

nia Hy dro gra ficz ne go, Aka de mii Ma ry nar ki

Wo jen nej oraz z Biu ra Hy dro gra ficz ne go

MW), Cen tral ne go Mu zeum Mor skie go

w Gdy ni, Mor skiej Służ by Ra tow ni czej SAR

oraz Szko ły Pod ofi cer skiej w Byd gosz czy.

24 sierp nia KCKRiOL skie ro wa ło w re jon

dzia łań SGWN COO „Gryf” w si le trzech za -

stę pów z Gdań ska, SGWN COO Au gu stów

i SGWN COO Łom ża. Oprócz tych sił i środ -

ków od 22 do 24 sierp nia w ca łym re jo nie dzia -

łań na szla ku Wiel kich Je zior Ma zur skich

pra co wa ły znacz ne si ły PSP wo je wódz twa war -

miń sko -ma zur skie go. 

Oprócz opi sa nej tech ni ki po szu ki wa nia nur -

ka mi, z wy ko rzy sta niem na wi ga cji sa te li tar nej

GPS, za sto so wa no tak że tech ni kę, któ ra za de -

cy do wa ła o osta tecz nym po wo dze niu ak cji

w re jo nie Mi ko ła jek. By ła to tech ni ka po szu ki -

wa nia z wy ko rzy sta niem so na rów, na wi ga cji

GPS do po zy cjo no wa nia miejsc i na no sze nia

ich na ma pę cy fro wą z siat ką WG-84. Po szu ki -

wa nie nur ka mi sta no wi ło już ele ment koń co -

wych dzia łań, wień czą cych efek ty osią gnię te

za po mo cą środ ków tech nicz nych. 

Przez ca ły czas trwa nia ak cji po szu ki waw -

czej na je zio rze Ła bap, tj. od 21 do 31 sierp -

nia, 20 nur ków, któ rych na le ża ło pod mie niać

co czte ry dni, prze szu ka ło łącz nie oko ło 9 ha

dna je zio ra, a za po mo cą so na ru bocz ne go tyl -

ko 1 wrze śnia uda ło się zba dać oko ło 40 ha

dna – pro fi la mi wy klu cza ją cy mi omi nię cie ja -

kie go kol wiek obiek tu znaj du ją ce go się na dnie.

Po pra cy so na ru bocz ne go do dzia łań wkra cza -

ła eki pa z so na rem punk to wym. Do po szu ki -
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31.07 – pu bli ka cja usta wy z 10 lip ca 2008 r. o od pa dach wy do byw czych, na kła da ją ca na ko men dan tów wo je wódz kich PSP no we obo -
wiąz ki w za kre sie prze ciw dzia ła nia po waż nym wy pad kom w obiek tach uniesz ko dli wia nia tych od pa dów

6-10.04 – cer ty fi ka cja pol skiej cięż kiej gru py po szu ki waw czo -ra tow ni czej zgod nie ze stan dar da mi Mię dzy na ro do wej Gru py 
Do rad czej ds. Po szu ki wa nia i Ra tow nic twa (INSARAG), utwo rzo nej przy ONZ na te re nie Ośrod ka Szko le nia Po li go no we go Wojsk 
Lą do wych Ża gań

2008
2009
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15.01 – pol scy ra tow ni cy spie szą z po mo cą po szko do wa nym po trzę sie niu zie mi w Ha iti / 10.04 – ka ta stro fa pol skie go sa mo lo tu rzą -
do we go w Smo leń sku, stra żac cy psy cho lo dzy udzie la ją po mo cy ro dzi nom ofiar2010
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wań wy ko rzy sta no so nar MS-1000 – ma łych

roz mia rów, mo bil ny, do sto so wa nia w róż nych

jed nost kach. MS-1000 to so nar do okól ny,

opusz cza ny, prze zna czo ny do po szu ki wa nia

obiek tów o ma łych roz mia rach. Na stęp nie

do po szu ki wań wkra czał nu rek z łącz no ścią

prze wo do wą. Dzia ła jąc w świe tle so na ru, mógł

być na pro wa dza ny na cel bez po śred nio z ło dzi. 

Ofi cjal nie dzia ła nia w re jo nie Mi ko ła jek za -

koń czo no 31 sierp nia, po od na le zie niu wszyst -

kich sze ściu po szu ki wa nych ciał i wy do by ciu

trzech za to pio nych jach tów. Oprócz ma zur skie -

go WOPR, Ma ry nar ki Wo jen nej i PSP w dzia -

ła niach udział wzię ły: Po li cja, SAR, wła dze

sa mo rzą do we, OSP i wie lu lu dzi, któ rzy współ -

dzia ła jąc ze szta bem ak cji, za pew ni li po wo dze -

nie ca łe go przed się wzię cia. 

red.

Po wódź, 2010 
Kie dy 14 ma ja z IMiGW na de szła in for ma -

cja o prze wi dy wa nych in ten syw nych opa dach

po łą czo nych z lo kal ny mi bu rza mi, bez zwło ki

wy da no po le ce nia, aby „przy go to wać wła sne si -

ły i środ ki na moż li wość zwięk szo ne go za gro -

że nia po wo dzio we go na te re nie kra ju”.

W KG PSP po wo ła no Sztab Dzia łań Za bez -

pie cza ją cych „Po wódź 2010”, je go sze fem zo -

stał nad bryg. Ja nusz Sku lich. Wszyst kie służ by

przy go to wy wa ły się do dzia łań ra tow ni czych

na du żą ska lę. 

Wy so kość pierw szej fa li wez bra nio wej

na Wi śle by ła naj więk sza od 160 lat i w wie lu

miej scach prze kro czy ła po ziom no to wa ny pod -

czas po wo dzi ty siąc le cia w 1997 r.

Do wal ki z po wo dzią, któ ra do tknę ła wo je -

wódz twa: dol no ślą skie, ku jaw sko-po mor skie,

lu bel skie, łódz kie i ma ło pol skie, ko niecz ne

oka za ło się za an ga żo wa nie dwóch trze cich za -

so bów ra tow ni czych KSRG. Już 17 ma ja,

w pierw szej fa zie ak cji, do dzia łań skie ro wa no

po nad 4,5 tys. ra tow ni ków i oko ło 2,7 tys. po -

jaz dów. Te si ły bły ska wicz nie ro sły i krót ko po -

tem w ak cji ra tow ni czej bra ło już udział 19 tys.

lu dzi i oko ło 4 tys. po jaz dów. Si ły Cen tral ne go

Od wo du Ope ra cyj ne go Ko men dan ta Głów ne -

go PSP wzro sły z oko ło 500 ra tow ni ków do bli -

sko 1,5 tys. Tyl ko 5 czerw ca do dzia łań ra tow -

ni czych skie ro wa no 18 tys. ra tow ni ków

i po nad 3,5 tys. po jaz dów. Do te go do szło

wspar cie, któ re otrzy ma li śmy z kra jów UE.

„Oprócz sił i środ ków KSRG w usu wa niu

skut ków pierw szej fa li po wo dzio wej bra ło

udział łącz nie 18 grup za gra nicz nych,

w tym 301 ra tow ni ków i 55 pomp o wy so kiej

wy daj no ści” – in for mo wał na ła mach PP 

nad bryg. Sku lich, do da jąc: „Pod czas dru giej fa -

li po wo dzio wej na te ry to rium Pol ski pro wa dzi -

ło dzia ła nia 10 grup mię dzy na ro do wych

w si le 147 ra tow ni ków oraz 27 pomp wy so kiej

wy daj no ści”. Wspie ra li nas ra tow ni cy, któ rzy

przy je cha li m.in. z Nie miec, Czech, Ho lan dii,

Fran cji, Da nii, Li twy, Ło twy i Es to nii, a tak że

z Ukra iny”.

Na ła mach spe cjal ne go wy da nia „Prze glą -

du Po żar ni cze go” z sierp nia 2010 r. za miesz -

czo no licz ne pu bli ka cje po świę co ne sy tu acji

po wo dzio wej w po szcze gól nych re gio nach kra -

ju i ak cji ra tow ni czej pro wa dzo nej za rów no

przez stra ża ków, ra tow ni ków z za gra ni cy, jak

i woj sko. Uka za ła się re la cja z dzia łań stra ża -

ków fran cu skich, któ rzy z oko lic Mar sy lii po -

ko na li po nad 2 tys. km. Z ko lei w ar ty ku le „Po -

moc ne służ by” in for mo wa no m.in., że: „Woj -

sko Pol skie wspie ra ło służ by ra tow ni cze

w ak cji prze ciw po wo dzio wej w re jo nie 300

miej sco wo ści na te re nie 14 wo je wództw.

Do dzia łań skie ro wa no 7,5 tys. żoł nie rzy, oko -

ło 90 pły wa ją cych trans por te rów i 40 śmi -

głow ców. (…) W szczy to wym okre sie ak cji

prze ciw po wo dzio wej bez po śred nio w dzia ła nia

za an ga żo wa nych by ło jed no cze śnie pra wie

5 tys. żoł nie rzy oraz 250 jed no stek sprzę tu,

a ko lej ne 3700 żoł nie rzy po zo sta wa ło w go to -

wo ści do na tych mia sto we go uży cia”.

Obok licz nych pu bli ka cji po ka zu ją cych

dzia ła nia ra tow ni cze w róż nych czę ściach kra -

ju spo ro miej sca po świę co no tak że spra wom

sys te mo wym – głów nie or ga ni za cji dzia łań

i współ dzia ła niu z PSP pod mio tów uczest ni -

czą cych w ak cji, m.in. Po li cji, Stra ży Gra-

nicz nej, Woj ska Pol skie go, urzę dów wo je-

wódz kich i re gio nal nych za rzą dów go spo dar ki

wod nej. 

W ma te ria le pt. „Pod kar pa cie pod wo dą”

po ja wił się też po stu lat ure gu lo wa nia prze pi -

sów tak, by da wa ły moż li wość szyb kie go

wpro wa dze nia do dzia łań ra tow ni czych sił
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22.07 – pod pi sa nie roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji w spra wie szcze gó ło wych za sad go spo dar ki fi nan so -
wej Fun du szu Wspar cia PSP / 22.08 – w CS PSP roz po czę ła się I tu ra szko leń dla ukra iń skich i gru ziń skich ra tow ni ków / 14-16.09 – na po -
li go nie woj sko wym w No wej Dę bie, Za le wie Ma chow skim oraz na te re nie za kła dów „Siar ko pol” w Tar no brze gu od by wa ją się naj więk sze
jak do tąd mię dzy na ro do we ćwi cze nia grup ra tow ni czych pod kryp to ni mem EU CARPATHEX 2011 / 24.11 – PSP pod pi su je de kla ra cję
o współ pra cy z wio dą cy mi w kra ju przed się bior stwa mi prze my słu naf to we go i ga zo we go

KALENDARIUM 25 LAT PSP

8.06 – In au gu ra cja Mi strzostw Eu ro py w Pił ce Noż nej UEFA EURO 2012 na Sta dio nie Na ro do wym w War sza wie (naj więk sza w hi sto rii
PSP ope ra cja za bez pie cze nia me czy, stref ki bi ca i im prez to wa rzy szą cych) / 18.10 – w SGSP od by wa się se mi na rium po świę co ne ety -
ce za wo do wej funk cjo na riu szy PSP, któ re za po cząt ko wa ło dys ku sje nad stwo rze niem ko dek su ety ki
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i środ ków in nych służb, w tym Woj ska Pol skie -

go i Stra ży Gra nicz nej. Ten po stu lat zo stał 

po sze rzo ny o kon kret ną pro po zy cję: „w przy -

pad ku or ga ni za cji dzia łań ra tow ni czych 

obej mu ją cych ob szar wy kra cza ją cy po za wo je -

wódz two ko men dant głów ny PSP po wi nien

mieć moż li wość bez po śred nie go skła da nia za -

po trze bo wa nia na si ły i środ ki Woj ska Pol skie -

go oraz in nych służb”. W sze re gu pu bli ka cji

pod kre śla no, że ko niecz ne jest jed no znacz ne

ure gu lo wa nie „za sad kie ro wa nia (do wo dze nia)

pro wa dzo ny mi dzia ła nia mi ra tow ni czy mi

w cza sie po wo dzi, je że li nie zo stał ogło szo ny

stan klę ski”.

Przy oka zji wal ki z ko lej ną wiel ką po wo -

dzią po wró cił pro blem wy po sa że nia stra ża ków

PSP i OSP w nie zbęd ny sprzęt ra tow ni czy.

W re la cji z Pod kar pa cia stwier dzo no, że na

284 OSP z te re nu wo je wódz twa włą czo nych

do KSRG za le d wie 21 ma sprzęt pły wa ją cy

(w du żej mie rze wio sło wy). Za le d wie sześć

jed no stek PSP z te re nu wo je wódz twa dys po no -

wa ło wów czas pom pa mi szla mo wy mi o du żej

wy daj no ści. Ko niecz ność wy po sa że nia w pom -

py o du żej wy daj no ści wska zy wa li tak że stra -

ża cy w ar ty ku le „Ślą ska po wódź” oraz ich

ko le dzy z Dol ne go Ślą ska w ma te ria le „Po po -

wo dzio we roz ra chun ki”. Pro ble mem, któ ry

wie lo krot nie prze wi jał się w re la cjach z dzia -

łań ra tow ni czych, był tak że zły stan wa łów

prze ciw po wo dzio wych. Jak wska zy wa no m.in.

w ma te ria le „Po wódź w Ma ło pol sce”, był to re -

zul tat bra ku bie żą cej kon ser wa cji wa łów.

Mi mo to w trak cie dzia łań ra tow ni czych

pro wa dzo nych w 2010 r. służ by, przede wszyst -

kim stra ża cy PSP i OSP, zda ły trud ny eg za min

z ak cji prze ciw po wo dzio wej. Za owo co wa ły

tak że pod ję te po po wo dzi z 1997 r. de cy zje

o cha rak te rze or ga ni za cyj nym. Utwo rze nie baz

od wo do wych przy nio sło skró ce nie cza su do tar -

cia sił i środ ków COO do miejsc dzia łań ra tow -

ni czych o 12 godz. Z ko lei dla uspraw nie nia

dzia łań zwią za nych z usu wa niem skut ków po -

wo dzi PSP ak ty wo wa ła ser wis SAFER w ra -

mach ini cja ty wy Unii Eu ro pej skiej. Po zwo li ło

to na uzy ska nie ob ra zów sa te li tar nych te re nów

po wo dzio wych, w szcze gól no ści ob sza rów naj -

bar dziej nią do tknię tych, czy li San do mie rza,

Wil ko wa i Świ niar.

W ar ty ku le „Lek cja z po wo dzi”, bę dą cym

pod su mo wa niem dzia łań ra tow ni czych, sze ro -

ko omó wio no pro wa dzo ną ak cję, ale też nie

uni ka no uka zy wa nia pro ble mów i za gad nień

wy ma ga ją cych po pra wy. W kon klu zji zaś au -

tor stwier dził: „Niech ta tra gicz na po wódź mo -

ty wu je nas do nie ustan nej po pra wy ja ko ści

i efek tyw no ści na szej służ by”. A to ozna cza ło

ni mniej, ni wię cej ty le, że dzia ła nia na rzecz

dal sze go do sko na le nia stra ży po żar nej mu szą

być kon ty nu owa ne. I tak też jest. 

opr. Lech Le wan dow ski

Ka ta stro fa ko le jo wa 
pod Szcze ko ci na mi, 2012
Znisz czo ne lo ko mo ty wy, spię trzo ne

i zmiaż dżo ne wa go ny, a w nich pa sa że ro wie

bła ga ją cy o po moc – ta ki wi dok za sta li stra ża -

cy 3 mar ca na miej scu naj więk szej ka ta stro fy

ko le jo wej ostat nich lat w Pol sce.

Czo ło we zde rze nie dwóch po cią gów: re la -

cji War sza wa Wschod nia – Kra ków Głów ny

i Prze myśl – War sza wa Wschod nia, ja dą cych

tym sa mym to rem, na stą pi ło o 20.57. Pierw szą

oso bą, któ ra jesz cze przed 21.00 zgło si ła zda -

rze nie do Po wia to we go Sta no wi ska Kie ro wa -

nia Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Za wier ciu,

by ła pa sa żer ka po dró żu ją ca z War sza wy. Jed -

nak in for mo wa ła je dy nie o wy ko le je niu się po -

cią gu. Nie zwłocz nie zo sta ły za dys po no wa ne

czte ry za stę py z 16 ra tow ni ka mi z jed nost ki ra -

tow ni czo -ga śni czej w Za wier ciu oraz po ste -

run ku w Szcze ko ci nach. Do Po wia to we go

Sta no wi ska Kie ro wa nia na pły wa ły ko lej ne

zgło sze nia, a jed no z nich za wie ra ło in for ma -

cję o zde rze niu dwóch po cią gów oso bo wych

i wy ko le je niu wa go nów oraz przy bli żo nym

miej scu ka ta stro fy – Cha łup ki, nie opo dal

Szcze ko cin. 

Ja ko pierw szy na miej sce zda rze nia przy był

oko ło go dzi ny 21.05 za stęp wraz z ze spo łem

ra tow nic twa me dycz ne go, któ ry sta cjo no wał

na po ste run ku. Sy tu acja, któ rą za sta li ra tow ni -

cy, by ła dra ma tycz na: elek tro wóz i dwa wa go -

ny spię trzo ne, w czę ści zmiaż dżo ne, dru gi elek -

tro wóz i ko lej ne dwa wa go ny znisz czo ne,

we wnątrz nich lu dzie wo ła ją cy o po moc, a wo -

kół pa sa że ro wie, któ rym uda ło się wy do stać

z nie znisz czo nych wa go nów. Stra ża cy

w pierw szej ko lej no ści przy stą pi li do ewa ku -

acji po szko do wa nych i udzie le nia im kwa li fi -

ko wa nej pierw szej po mo cy. W ewa ku acji

po ma ga li oko licz ni miesz kań cy. Ko lej ne za stę -

py jed no stek OSP za dys po no wa ne z te re nu po -

wia tu za wier ciań skie go do tar ły na miej sce

zda rze nia oko ło 30 min po zde rze niu po cią gów.

Kie ru ją cy dzia ła niem ra tow ni czym (KDR) po -

dzie lił te ren ak cji na trzy od cin ki bo jo we. Stra -

ża cy oświe tla li te ren, prze szu ki wa li wa go ny,

wy ko ny wa li do stęp do kil ku dzie się ciu po szko -

do wa nych za po mo cą sprzę tu bu rzą ce go i hy -

drau licz ne go oraz pił do cię cia be to nu i sta li,

ewa ku owa li pa sa że rów, udzie la li kwa li fi ko wa -

nej pierw szej po mo cy oraz prze ka zy wa li 

po szko do wa nych le ka rzom i ra tow ni kom me -

dycz nym. Po szu ki wa nie osób, któ re mo gły
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22-26.04 – w Ża ga niu od by wa ją się ćwi cze nia POLEX 2013, spraw dza ją ce pro ces dzia łań mię dzy na ro do wych grup po szu ki waw czo -
-ra tow ni czych / 20.08 – pod pi sa nie po ro zu mie nia o współ pra cy PSP ze Sto wa rzy sze niem Ar chi tek tów Pol skich / 8-9.10 – mię dzy na -
ro do wa kon fe ren cja w SGSP po świę co na te ma ty ce pre wen cji spo łecz nej oraz pro pa go wa niu czu jek dy mu i czuj ni ków tlen ku wę gla
14.11 – po żar ru ro cią gu ga zo we go oraz bu dyn ków miesz kal nych w Jan ko wie Przy godz kim

15.02 – Zbi gniew Bród ka, stra żak PSP z Ło wi cza, zo sta je w So czi mi strzem olim pij skim w łyż wiar stwie szyb kim na dy stan sie 1500 m
19.05 – po ro zu mie nie o współ pra cy z Pol skim Związ kiem In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa / 5.06 do kra ju wra ca 37 stra ża ków,
któ rzy przez dwa ty go dnie nie śli po moc do tknię tej po wo dzią Bo śni / 9-10.06 w Ry nie na Ma zu rach od by wa się kon fe ren cja „Po ża ry
we wnętrz ne” z udzia łem świa to wych eks per tów z 18 kra jów

2013

2014
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znaj do wać się jesz cze w po cią gach, utrud nia ły

ciem no ści. Wo je wódz kie Sta no wi sko Kie ro wa -

nia PSP w Ka to wi cach za dys po no wa ło na

miej sce zda rze nia spe cja li stycz ne za stę py ra -

tow nic twa tech nicz ne go (m.in. spe cja li stycz ną

gru pę ra tow nic twa tech nicz ne go z JRG PSP

w Dą bro wie Gór ni czej oraz gru pę ope ra cyj ną

Ko men dy Wo je wódz kiej PSP w Ka to wi cach). 

KDR w po ro zu mie niu z wła dza mi sa mo -

rzą do wy mi za de cy do wał o za pew nie niu lek ko

ran nym i nie wy ma ga ją cym ho spi ta li za cji pa -

sa że rom tym cza so wych miejsc po by tu w szko -

łach: w Szcze ko ci nach i Go le nio wach.

W po ro zu mie niu z ko or dy na to rem me dycz -

nych dzia łań ra tow ni czych KDR po sta no wił

zaś utwo rzyć miej sce se gre ga cji ran nych w na -

mio tach pneu ma tycz nych i tam wła śnie udzie -

lać im po mo cy. Część na mio tów zo sta ła

prze zna czo na na miej sce prze cho wy wa nia

zwłok, a ko lej ne by ły wy ko rzy sty wa ne ja ko

za ple cze so cjal ne i lo gi stycz ne dla ra tow ni -

ków. Funk cjo na riu sze Po li cji za bez pie czy li

mie nie osób ewa ku owa nych. Do 23.00

na miej scu zda rze nia dzia ła nia pro wa dzi ły

44 za stę py (w tym 20 za stę pów PSP), kil ka -

dzie siąt ze spo łów ra tow nic twa me dycz ne go,

po nad 100 funk cjo na riu szy Po li cji oraz Służ -

ba Ochro ny Ko lei. 

Na miej sce ka ta stro fy przy był za stęp ca ślą -

skie go ko men dan ta wo je wódz kie go PSP wraz

z gru pą ofi ce rów z Ko men dy Wo je wódz kiej

PSP. Prze jął do wo dze nie oraz pod trzy mał

wcze śniej wy da ne roz ka zy. Dzia ła nia by ły pro -

wa dzo ne na fron cie o dłu go ści po nad 80 m, po -

dzie lo nym na trzy od cin ki bo jo we. Po le ga ły

na do tar ciu do po szko do wa nych uwię zio nych

w wa go nach, ich ewa ku acji oraz udzie le niu im

po mo cy. Wy zna czo no miej sce lą do wa nia śmi -

głow ców Lot ni cze go Po go to wia Ra tun ko we go

(LPR). Utwo rzo no punkt tan ko wa nia po jaz dów

i za opa trze nia w pa li wo dla sprzę tu ra tow ni cze -

go, a po szko do wa ni by li na bie żą co trans por -

to wa ni do szpi ta li. Do dzia łań zo sta ła

za dys po no wa na rów nież spe cja li stycz na gru pa

po szu ki waw czo -ra tow ni cza z Ja strzę bia Zdro -

ju oraz psy cho lo go wie po zo sta ją cy w dys po zy -

cji PSP w wo je wódz twie ślą skim. KDR wy dał

roz kaz or ga ni za cji punk tu ob słu gi me diów oraz

po wo łał sztab ak cji. Z uwa gi na za dys po no wa -

nie do zda rze nia przez Kra jo we Cen trum Ko -

or dy na cji Ra tow nic twa i Ochro ny Lud no ści sił

i środ ków z wo je wództw: ma ło pol skie go, świę -

to krzy skie go i łódz kie go wy zna czo ny zo stał

punkt ich przy ję cia. Mię dzy 2.00 a 4.00 w ak -

cji uczest ni czy ła naj więk sza licz ba ra tow ni -

ków. Na miej scu ka ta stro fy po ja wi li się

pre zy dent RP, pre mier RP, człon ko wie rzą du,

wo je wo da ślą ski, ko men dant głów ny PSP, 

ko men dant wo je wódz ki PSP oraz przed sta -

wi cie le władz sa mo rzą do wych. 

W dzia ła niach ra tow ni czych uczest ni czy -

ło: 115 za stę pów i 518 stra ża ków PSP i OSP

z wo je wództw: ślą skie go, łódz kie go, świę to -

krzy skie go i ma ło pol skie go; 42 pa tro le Po li cji

i 269 funk cjo na riu szy; 49 ze spo łów ra tow nic -

twa me dycz ne go, dwa śmi głow ce LPR i 147

ra tow ni ków me dycz nych; dwa po cią gi ra tow -

ni cze z 19 ra tow ni ka mi oraz 23 pra cow ni ków

Służ by Ochro ny Ko lei; oko ło 120 osób z i in -

nych za an ga żo wa nych pod mio tów. 

W obu po cią gach po dró żo wa ło łącz nie oko -

ło 350 pa sa że rów. W zda rze niu zgi nę ło

16 osób, 61 ran nych zo sta ło od wie zio nych

do szpi ta li. Znisz cze niu ule gły dwie lo ko mo ty -

wy elek trycz ne i czte ry wa go ny pa sa żer skie,

a tak że trak cja i to ro wi sko na dłu go ści oko -

ło 200 m.

opr. Re na ta Gol ly

Ma te ria ły zo sta ły opra co wa ne na pod sta wie ar ty ku łów
opu bli ko wa nych w „Prze glą dzie Po żar ni czym”:
[1] Piotr Buk, Z per spek ty wy dwóch de kad, „Prze gląd
Po żar ni czy” 2012, nr 9 oraz Ta de usz Gło wac ki, Sta ni -
sław Ma zur, Dni peł ne ża ru, „Prze gląd Po żar ni -
czy” 1993, nr 1. 
[2] DM, Gło śne echa tra ge dii, „Prze gląd Po żar ni -
czy” 1995, nr 2. 
[3] D. M., Tym dra ma tem ży ła Pol ska, „Prze gląd Po żar -
ni czy” 1995, nr 8. 
[4] „Prze gląd Po żar ni czy” 1997, nr 11. 
[5] Ra port z dzia łań w Cho rzo wie, „Prze gląd Po żar ni -
czy” 2006, nr 3. 
[6] Zbi gniew Ja rosz, Czar ne dni po bia łym szkwa le,
„Prze gląd Po żar ni czy” 2007, nr 10. 
[7] „Prze gląd Po żar ni czy” 2010, nr 8. 
[8] Prze my sław Pie nięż ny, Ol gierd Koź miń ski, Ostat ni

roz jazd, „Prze gląd Po żar ni czy” 2012, nr 3. 
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16.01 – pod pi sa nie umo wy z Woj sko wym In sty tu tem Hi gie ny i Epi de mio lo gii / 8-13.06 – pierw szy w hi sto rii Mię dzy na ro do wych 
Tar gów Po żar nic twa, Klęsk Ży wio ło wych, Ra tow nic twa, Bez pie czeń stwa i Ochro ny INTERSCHUTZ „Dzień Pol ski”, pro mu ją cy pol ską 
straż po żar ną / 15.06 – pol scy stra ża cy wy ru sza ją z kon wo jem po mo cy hu ma ni tar nej Ukra inie, do star cza jąc da ry in sty tu cji i or ga ni-
za cji po za rzą do wych

KALENDARIUM 25 LAT PSP

14.04 – stra ża cy za bez pie cza ją głów ne ob cho dy 1050. rocz ni cy chrztu Pol ski w Ka te drze Gnieź nień skiej / 7-10.07 – w za bez pie cze niu
szczy tu NATO w War sza wie i im prez mu to wa rzy szą cych bie rze udział w su mie 1989 stra ża ków / 26-31.07 – stra ża cy czu wa ją nad
bez pie czeń stwem piel grzy mów, a tak że udzie la ją im po mo cy pod czas 31. Świa to wych Dni Mło dzie ży w Kra ko wie i oko li cach 
27.09 ko men dant głów ny PSP pod pi su je plan współ pra cy z nie miec ką służ bą THW
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Patronat honorowy:

Strażaku, pal się do akcji!
•
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Patronat medialny:

Pobierz zaproszenie na targi ze strony targów
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