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Drodzy Stra˝acy Ochotnicy!
Oddaj´ w Wasze r´ce pierwszy z dwunastu tegorocznych bezpłatnych
numerów „Przeglàdu Po˝arniczego” – czasopisma Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej. Skàd taka decyzja? Powodów jest wiele. 
Ochotnicze stra˝e po˝arne to bez wàtpienia silne wsparcie krajowego
systemu ratowniczo-gaÊniczego. W wielu sytuacjach ratowniczych stra˝acy
PSP i OSP kroczà rami´ w rami´. Razem bez wàtpienia odgrywamy
najwa˝niejszà rol´ w zapewnianiu bezpieczeƒstwa obywatelom, co znajduje
swoje odzwierciedlenie m.in. w naszej wysokiej pozycji w rankingach
zaufania społecznego. To powód do satysfakcji, ale i zobowiàzanie
do utrzymywania kompetencji i gotowoÊci operacyjnej na wysokim
poziomie. Dlatego powinniÊmy dysponowaç najlepszym wyposa˝eniem
i godnymi warunkami do pełnienia słu˝by. Temu celowi słu˝y systematyczne
zwi´kszanie nakładów finansowych na ochotnicze po˝arnictwo, a tak˝e
włàczenie po raz pierwszy ochotniczych stra˝y po˝arnych w program
modernizacji słu˝b mundurowych na lata 2017-2020. 
W moim przekonaniu inwestowanie w bezpieczeƒstwo powinno mieç tak˝e
wymiar pozamaterialny i znajdowaç odzwierciedlenie w edukacji. Ciàgle
poszerzana wiedza to gwarancja słusznych decyzji ratowniczych, zwłaszcza
we współczesnych czasach, których symbolem jest zmiennoÊç i pojawianie
si´ nowych zagro˝eƒ. W ten właÊnie edukacyjny cel i ide´ merytorycznego
wsparcia stra˝aków ochotników wpisuje si´ moja decyzja o nieodpłatnym
przekazywaniu periodyku jednostkom OSP włàczonym do krajowego
systemu ratowniczo-gaÊniczego. Trzeba bowiem pami´taç, ˝e „Przeglàd
Po˝arniczy” to czasopismo o 105-letniej ju˝ historii, majàce bogate tradycje
edukacyjne, dostarczajàce fachowej wiedzy.
Nie mniej wa˝ny jest inny aspekt tego programu – silniejsza integracja 
obu formacji i zacieÊnienie współpracy. Chc´, by informacje
o przedsi´wzi´ciach, planach zawodowej formacji trafiały do naszych
partnerów ochotników. A stra˝acy ochotnicy zechcieli si´ podzieliç z nami
na łamach swoimi osiàgni´ciami, wiedzà i doÊwiadczeniem. Wszak wszyscy
pracujemy na ten sam cel – by w kraju było bezpieczniej. Zamierzamy
poruszaç na naszych łamach sprawy wa˝ne i bliskie ochotnikom. Mam
nadziej´, ˝e przez ten rok lepiej poznacie Paƒstwo nasze czasopismo,
docenicie jego walory szkoleniowe. ˚ycz´ ciekawej lektury i wiele po˝ytku
z niej dla bezpieczeƒstwa kraju. Zapraszam tak˝e do dzielenia si´ swojà
wiedzà i doÊwiadczeniem na łamach periodyku, fenomen „Przeglàdu
Po˝arniczego” stanowi bowiem to, ˝e pismo tworzone jest dla stra˝aków
i przez stra˝aków. 

gen. brygadier Leszek Suski

komendant główny PSP   
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Âwià tecz nie
w KG PSP

Funk cjo na riu sze oraz pra cow ni cy cy wil ni
Ko men dy Głów nej PSP skła da li so bie ży -

cze nia świą tecz ne 20 grud nia 2017 r. W uro -
czy stym spo tka niu wi gi lij nym uczest ni czył
se kre tarz sta nu w MSWiA Ja ro sław Zie liń ski. 

Spo tka nie roz po czął ko men dant głów ny
PSP gen. bry ga dier Le szek Su ski, któ ry przy -
wi tał wszyst kich zgro ma dzo nych oraz zło żył
naj ser decz niej sze ży cze nia z oka zji zbli ża ją -
cych się Świąt Bo że go Na ro dze nia. Na stęp -
nie głos za brał se kre tarz sta nu w MSWiA
Ja ro sław Zie liń ski, któ ry po dzię ko wał pra -
cow ni kom za trud ną pra cę, któ ra nie jest za -
uwa żal na dla oby wa te li, ale bar dzo
waż na i nie zbęd na do pra wi dło we go funk -
cjo no wa nia nie tyl ko Pań stwo wej Stra ży Po -

żar nej. Pod czas uro czy sto ści przed sta wi cie le
Związ ku Har cer stwa Pol skie go prze ka za li
na rę ce ko men dan ta głów ne go PSP Be tle -
jem skie Świa teł ko Po ko ju. Kra jo wy ka pe lan
stra ża ków ks. st. bryg. Jan Kry nic ki od czy tał

Ewan ge lię oraz prze ka zał zgro ma dzo nym
świą tecz ne ży cze nia. Na stęp nie zo sta ły po -
świę co ne opłat ki, któ ry mi ze bra ni po dzie li li
się, skła da jąc so bie ży cze nia. 

ŁK

Spotkanie wigilijne 
z ministrem

Z funkcjonariuszami pełniącymi służbę podczas świąt
Bożego Narodzenia spotkał się przy opłatku 21 grudnia
w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie minister spraw wewnętrznych
i administracji Mariusz Błaszczak i komendant główny
PSP gen. brygadier Leszek Suski. 

W czasie, gdy wszyscy zasiądą do wigilijnej wieczerzy, by
świętować – część z państwa będzie na służbie. I właśnie

dlatego, by obywatele mogli w spokoju spotykać się z bliskimi w te
święta, ktoś musi czuwać i dbać o bezpieczeństwo innych. 
Za tę służbę dziś wam dziękuję! – powiedział minister. W spotkaniu

Czuj ki 
dla se nio rów 

W ra mach kam pa nii spo łecz nej „Czad i ogień. Obudź czuj ność”,
za ini cjo wa nej przez Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych 

i Ad mi ni stra cji, 18 grud nia ubie głe go ro ku od by ło się w Su pra ślu spo -
tka nie z se nio ra mi. Uczest ni czył w nim wi ce mi ni ster spraw we wnętrz -
nych i ad mi ni stra cji Ja ro sław Zie liń ski, ko men dant głów ny Pań stwo wej

Stra ży Po żar -
nej gen. bry -
ga dier Le szek
Su ski oraz
pod la ski ko -
men dant wo -
je wódz ki PSP
st. bryg. Ja ro -
sław Wendt.
Za po śred -
nic twem 
mi ni stra 
Ja ro sła wa
Zie liń skie go

oraz ko men dan ta głów ne go PSP kil ka dzie siąt czu jek dy mu i czuj ni -
ków tlen ku wę gla tra fi ło do obec nych na spo tka niu osób star szych,
aby zwięk szyć bez pie czeń stwo w ich do mach. 

Prze ka za nie czu jek by ło ele men tem spo tka nia obej mu ją ce go tak że
wy sta wie nie spek ta klu z edu ka cyj ne go cy klu „Nie daj się wkrę cić, Bab -
ciu”. Spek takl ten był ostat nim z cy klu te ma tycz nych przed sta wień re -
ali zo wa nych w ra mach rzą do we go pro gra mu prze ciw dzia ła nia
prze stęp czo ści i aspo łecz nym za cho wa niom „Ra zem Bez piecz niej” 
im. Wła dy sła wa Sta sia ka na la ta 2016 i 2017. 

Mar cin Ja now ski/KW PSP 
w Bia łym sto ku
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wzięli udział funkcjonariusze Policji,
Straży Granicznej i Państwowej Straży
Pożarnej, którzy  pełnili służbę podczas
świąt, a także kadeci częstochowskiej
szkoły pożarniczej.

Podczas spotkania minister nagrodził
trzyletniego Maćka, który jak dotąd jest
najmłodszym z Młodych Bohaterów
wyróżnionych przez szefa
MSWiA. – Maciuś jest małym chłopcem,
ale już wie, że w życiu najważniejsza jest
pomoc innym. Wiemy, że wyrośnie
na dzielnego mężczyznę. Może zostanie
policjantem lub strażakiem i będzie
zapewniał bezpieczeństwo
innym – powiedział minister, gratulując
chłopcu i jego mamie. 

Minister MSWiA wraz z komendantem
głównym PSP odwiedzili także szkolną
jednostkę ratowniczo-gaśniczą, w której
spotkali się z pełniącą służbę załogą oraz
zapoznali ze sprzętem zakupionym
w ramach ustawy modernizacyjnej.
Złożyli również wizytę z życzeniami
świątecznymi w JRG 1 w Częstochowie. 

red.

Jo achim Bru dziń ski, do tych cza so wy wi -
ce mar sza łek Sej mu, zo stał 9 stycz nia

po wo ła ny przez pre zy den ta RP An drze ja
Du dę na sta no wi sko mi ni stra spraw we -
wnętrz nych i ad mi ni stra cji.

No wy szef MSWiA uro dził się 4 lu te -
go 1968 r. Ukoń czył Szko łę Spor tów Let -
nich w No wym Są czu, a tak że Ze spół
Szkół Mor skich w Świ no uj ściu. Jest
rów nież ab sol wen tem stu diów po li to -
lo gicz nych oraz Mię dzy wy dzia ło we go
In sty tu tu Wie dzy Hu ma ni stycz nej
na Uni wer sy te cie Szcze ciń skim. Tam
też ukoń czył po dy plo mo we stu dia pe -
da go gicz ne. Współ pra co wał z Pol skim
Ra diem Szcze cin, za ło żył Mor skie Cen -
trum In for ma cji Za wo do wej, a tak że
peł nił funk cję rzecz ni ka pra so we go
Urzę du Mor skie go w Szcze ci nie. Wy -
peł nia man dat po sel ski w Sej mie
RP V, VI, VII oraz VIII ka den cji. Współ po my -
sło daw ca oraz je den z twór ców po wo ła ne -
go w cza sie trwa nia Sej mu V ka den cji
Mi ni ster stwa Go spo dar ki Mor skiej. Pra co -

wał w sej mo wych Ko mi sjach In fra struk tu ry
oraz Mniej szo ści Na ro do wych i Et nicz nych.
W 2006 r. zo stał po wo ła ny na funk cję se -
kre ta rza ge ne ral ne go oraz prze wod ni czą -
ce go Za rzą du Głów ne go Pra wa
i Spra wie dli wo ści. Od 10 paź dzier ni ka
2009 r. wy peł nia obo wiąz ki prze wod ni czą -

ce go Ko mi te tu Wy ko naw cze go tej par -
tii. 12 li sto pa da 2015 r. wy bra ny
na wi ce mar szał ka Sej mu VIII ka den cji. 

MSWiA

No wy szef MSWiA

fo
t. 

KP
R

M

Mi ni stro wi SWiA to wa rzy szy li se kre ta rze sta nu w MSWiA Ja ro sław Zie liń ski i To masz Zdzi -
kot, pod se kre tarz sta nu w MSWiA Re na ta Szczęch oraz dy rek to rzy biur i de par ta men tów

MSWiA. W spo tka niu uczest ni czy li rów nież ko men dan ci i sze fo wie służb wraz z przed sta wi cie la -
mi ka dry kie row ni czej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, Po li cji, Stra ży Gra nicz nej, Biu ra Ochro ny Rzą -
du, Służ by Kontr wy wia du Woj sko we go, Służ by Wy wia du Woj sko we go, Służ by Wię zien nej,
Urzę du ds. Cu dzo ziem ców oraz przed sta wi cie le związ ków za wo do wych i du cho wień stwa. Mi ni -
ster Ma riusz Błasz czak po dzię ko wał wszyst kim funk cjo na riu szom za co dzien ną służ bę, za an ga -

żo wa nie i ofiar ność.
Pod kre ślił, że upły wa ją cy rok
był bez piecz ny i jest to za słu -
ga wspól nej pra cy. Na za koń -
cze nie mi ni ster zło żył
wszyst kim zgro ma dzo nym
ży cze nia zdro wych, spo koj -
nych i szczę śli wych świąt.
Do ży czeń sze fa re sor tu do łą -
czył się rów nież se kre tarz
sta nu Ja ro sław Zie liń ski, któ -
ry wy ra ził swo je uzna nie dla
po sta wy funk cjo na riu szy.
Na stęp nie głos za brał ko -
men dant głów ny PSP 

gen. bry ga dier Le szek Su ski. Ja ko go spo darz
spo tka nia po dzię ko wał ser decz nie wszyst -
kim go ściom za przy by cie oraz prze ka zał ży -
cze nia zdro wia i wszel kiej po myśl no ści.
Świę ta Na ro dze nia Pań skie go to chwi le peł -
ne re flek sji, wza jem nej życz li wo ści i za du my,
to czas spę dza ny w do mu z naj bliż szy mi. Ko -
men dant pod kre ślił, że szcze gól nie w tych
dniach my śli o tych, któ rym obo wiąz ki służ -
bo we nie po zwo lą ich spę dzić w gro nie naj -
bliż szych. Ży cze nia ze bra nym zło ży li rów nież
sze fo wie służb pod le głych MSWiA: ko men -
dant głów ny Po li cji nad insp. Ja ro sław Szym -
czyk, ko men dant głów ny Stra ży Gra nicz nej
gen. bryg. Ma rek Ła piń ski, Szef Biu ra Ochro -
ny Rzą du gen. To masz Mił kow ski. Za pro sze ni
go ście tra dy cyj nie prze ła ma li się opłat kiem,
któ ry zo stał wcze śniej po bło go sła wio ny
przez bi sku pa po lo we go Woj ska Pol skie go
ks. bp. gen. bryg. Jó ze fa Guzd ka. Pod czas
uro czy sto ści mi ni ster Ma riusz Błasz czak
przy jął od przed sta wi cie li Związ ku Har cer -
stwa Pol skie go Be tle jem skie Świa tło Po ko -
ju – sym bol na dziei i po ko ju mię dzy
na ro da mi. 

red.

Opła tek słu˝b mun du ro wych
Uro czy ste spo tka nie opłat ko we mi ni stra SWiA Ma riu sza Błasz cza ka z przed sta -
wi cie la mi służb pod le głych MSWiA oraz in sty tu cji współ pra cu ją cych od by ło
się 20 grud nia 2017 r. 
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St. bryg. Bog dan Wierz chow ski zo stał po -
wo ła ny na sta no wi sko war miń sko -ma zur skie -
go ko men dan ta wo je wódz kie go PSP. No wy
ko men dant jest ab sol wen tem stu diów in ży -
nier skich i ma gi ster skich SGSP oraz stu diów
po dy plo mo wych z za kre su za po bie ga nia po -
ża rom i awa riom. Służ bę roz po czął w 1992 r.,
ja ko pod cho rą ży SGSP. Od 1996 r. peł nił służ -
bę w jed no st ce ra tow ni czo -ga śni czej w Su -
wał kach na sta no wi sku spe cja li sty ra tow ni ka,

a na stęp nie w KW PSP w Su wał kach. Po trans for ma cji ad mi ni stra cyj nej
kra ju zo stał prze nie sio ny do peł nie nia służ by w KM PSP w Su wał kach,
w któ rej zaj mo wał ko lej no sta no wi ska w wy dzia le ope ra cyj nym, po tem

zaś ja ko za stęp ca do wód cy jed nost ki ra tow ni czo -ga śni czej. W la -
tach 2001-2003 peł nił służ bę w wo je wódz twie wiel ko pol skim – naj pierw
w Ośrod ku Szko le nia PSP w Śre mie, a po je go li kwi da cji w KW PSP w Po -
zna niu. Od 2003 r. po now nie w KM PSP w Su wał kach, gdzie po cząt ko wo
był za stęp cą na czel ni ka wy dzia łu ope ra cyj ne go, a na stęp nie na czel ni -
kiem te goż wy dzia łu. Peł nił rów nież w tym okre sie funk cję za stęp cy do -
wód cy Kom pa nii Ga śni czej „Su wał ki” Wo je wódz kie go Od wo du
Ope ra cyj ne go, a póź niej jej do wód cy. W 2010 r. po wo ła ny zo stał na sta -
no wi sko za stęp cy ko men dan ta miej skie go PSP w Su wał kach, a 2016 r.
zo stał tam tej szym ko men dan tem miej skim PSP. Był wie lo krot nie wy róż -
nia ny i na gra dza ny za swo ją służ bę w PSP, m.in.: zło tym me da lem „Za Za -
słu gi dla Po żar nic twa”, srebr ną od zna ką „Za słu żo ny dla Ochro ny
Prze ciw po ża ro wej” oraz brą zo wym me da lem „Za Dłu go let nią Służ bę”. 

St. bryg. dr inż. Jan Koł dej zo stał po wo ła -
ny na sta no wi sko ko men dan ta Szko ły Aspi -
ran tów PSP w Po zna niu. Ab sol went
dzien nych stu diów SGSP (1995). Po ukoń -
cze niu pię cio let nich stu diów dok to ranc -
kich na Po li tech ni ce Czę sto chow skiej
w 2011 r. uzy skał sto pień dok to ra na uk
tech nicz nych w za kre sie in ży nie rii śro do wi -
ska o spe cjal no ści ochro na at mos fe ry. W ra -
mach do dat ko wych form do kształ ca nia

ukoń czył m.in. z wy róż nie niem dwu se me stral ne stu dia po dy plo mo -
we w za kre sie „Tech no lo gia ma te ria łów wy bu cho wych” na Wy dzia le
Che micz nym Po li tech ni ki Ślą skiej (2002) oraz trzy se me stral ne stu dia
po dy plo mo we w za kre sie przy go to wa nia pe da go gicz ne go na Wy -
dzia le Edu ka cji Per ma nent nej Aka de mii Po lo nij nej w Czę sto cho wie
(2006). 

Od po cząt ku swo jej służ by zwią za ny z Cen tral ną Szko łą PSP w Czę -
sto cho wie. Prze szedł w niej wszyst kie szcze ble ka rie ry – od do wód cy
sek cji, po przez wy kła dow cę i star sze go wy kła dow cę, za stęp cę, a na -
stęp nie na czel ni ka wy dzia łu kształ ce nia do za stęp cy ko men dan ta
szko ły. Jest do dat ko wo eks per tem Na ro do we go Cen trum Ba dań i Roz -
wo ju oraz na uczy cie lem aka de mic kim. Au tor licz nych pu bli ka cji i prac
na uko wych oraz wy stą pień na kon fe ren cjach na uko wych i tech nicz -
nych. Ob sza ry ba daw cze, któ re szcze gól nie go in te re su ją, to: spa la nie,
wy bu cho wość, roz wój po ża ru i ba da nie przy czyn je go po wsta nia, ga -
sze nie po ża rów, środ ki ga śni cze, li kwi da cja nad zwy czaj nych za gro żeń
śro do wi ska na tu ral ne go. Za wzo ro wą służ bę w sze re gach PSP, wie lo -
let nią efek tyw ną dzia łal ność pe da go gicz ną i za słu gi dla roz wo ju szkol -
nic twa po żar ni cze go zo stał uho no ro wa ny licz ny mi od zna cze nia mi, m.
in.: zło tą od zna ką „Za słu żo ny dla Ochro ny Prze ciw po ża ro wej”, Brą zo -
wym Krzy żem Za słu gi, Me da lem Ho no ro wym im. Jó ze fa Tu lisz kow -
skie go i Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej. 

Zmia ny ka dro we

Wi gi lia w JRG

Do warszawskich strażaków z JRG 1
i JRG 4 udał się 24 grudnia komendant

główny PSP gen. brygadier Leszek Suski
wraz z mazowieckim komendantem
wojewódzkim st. bryg. Bogdanem Łasicą. 

Podczas spotkania wigilijnego,
przebiegającego w duchu wzajemnego
szacunku i życzliwości, komendant główny

PSP podziękował strażakom
za zaangażowanie w realizację zadań
na rzecz służby, a następnie podzielił się
z ratownikami opłatkiem i złożył wszystkim
obecnym najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, pogody ducha i wszelkiej
pomyślności. Kapelan mazowieckich
strażaków ks. kpt. Jerzy Sieńkowski udzielił
błogosławieństwa zgromadzonym
strażakom oraz ich rodzinom. 
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St. bryg. Ja cek An tos zo stał po wo ła ny
na sta no wi sko ko men dan ta Szko ły Pod ofi -
cer skiej PSP w Byd gosz czy. Jest ab sol wen -
tem Szko ły Głów nej Służ by Po żar ni czej
w War sza wie. Służ bę roz po czął w 1995 r.
w Cen tral nej Szko le Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w Czę sto cho wie ja ko do wód ca sek -
cji. Na stęp nie kon ty nu ował ją ja ko
wy kła dow ca, kie row nik ze spo łu przed mio -
to we go, na czel nik wy dzia łu, a w li sto pa -
dzie 2015 r. ob jął sta no wi sko za stęp cy

ko men dan ta szko ły. Od po cząt ku swo jej pra cy za wo do wej był za -
wsze bar dzo moc no za an ga żo wa ny w dzia łal ność szko ły i pro ces jej
roz wo ju dy dak tycz ne go.

St. bryg.  Ja cek An tos brał czyn ny udział w wie lu ak cjach po wo -
dzio wych, w tym w 2010 r. na te re nie Czę sto cho wy. Za ofiar ność, od -
wa gę i go to wość nie sie nia po mo cy zo stał wy róż nio ny m.in.
Srebr nym Krzy żem Za słu gi, srebr ną od zna ką „Za słu żo ny dla Ochro ny
Prze ciw po ża ro wej”, me da lem „Za Za słu gi dla Po żar nic twa”, Krzy żem
Za słu gi za Dziel ność oraz srebr nym me da lem „Za Dłu go let nią Służ -
bę”. 

red.
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Porozumienie, którego celem jest
standaryzacja zasad współpracy
jednostek organizacyjnych
Państwowej Straży Pożarnej
i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, podpisali 15 grudnia
ubiegłego roku w siedzibie Komendy
Głównej PSP komendant główny
Państwowej Straży Pożarnej 
gen. brygadier Leszek Suski oraz
generalny dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad Jacek Gryga. 

Wra mach po ro zu mie nia zo sta ną ujed no -
li co ne pro ce du ry po stę po wa nia pod -

czas zda rzeń na dro gach. Pań stwo wa Straż
Po żar na bę dzie prze ka zy wa ła GDDKiA da ne
o zda rze niach za ist nia łych na dro gach kra jo -

wych oraz in for ma cje o prze wi dy wa nym cza sie trwa nia ak cji ra tow ni czej. GDDKiA zo bo wią za ła się
m.in. do in for mo wa nia PSP o wpro wa dza nych ogra ni cze niach w ru chu lub za my ka niu dróg i dro -
go wych obiek tów in ży nier skich oraz tra sach wy zna czo nych ob jaz dów. 

Zgod nie z pod pi sa nym po ro zu mie niem bie żą ca współ pra ca PSP z GDDKiA bę dzie obej mo wa -
ła tak że współ dzia -
ła nie w ra mach
ak cji edu ka cyj nych
w za kre sie bez pie -
czeń stwa ru chu
dro go we go, 
w tym sy mu la cji
ak cji (ćwi czeń) 
ra tow ni czych 
zwią za nych 
z wy stę pu ją cy mi
zda rze nia mi dro -
go wy mi. 

red.

Po ro zu mie nie z GDDKiA

Otych wszyst kich kwe stiach, a tak że
o no wych tech no lo giach dys ku tu je się

pod czas Mię dzy na ro do wych Tar gów Ochro -
ny Śro do wi ska Pol -Eco -Sys tem, któ re co ro ku

od by wa ją się w Po zna niu. Nie mo że na nich
za brak nąć śro do wi ska po żar ni cze go.

To dla te go już po raz ko lej ny Ko men da
Wo je wódz ka PSP w Po zna niu wraz z Od -
dzia łem Wiel ko pol skim Sto wa rzy sze nia 
In ży nie rów i Tech ni ków Po żar nic twa przy -
go to wa li kon fe ren cję o prze ciw dzia ła niu
po waż nym awa riom prze my sło wym. Na te -
go rocz nych tar gach od by ła się ona pod ha -

słem „Awa rie prze my sło we – za po bie ga nie
i zwal cza nie”. Wzię ło w niej udział oko ło 150
osób – przed sta wi cie li gmin i po wia tów,
na te re nie któ rych znaj du ją się za kła dy du -

że go i zwięk szo ne go
ry zy ka, za rzą dów
i spe cja li stów z tych
za kła dów, za kła do -
wych służb ra tow ni -
czych,
rze czo znaw ców ds.
za bez pie czeń prze -
ciw po ża ro wych, eks -
per tów i służb PSP.
Part ne rem stra te -
gicz nym kon fe ren cji
był Ope ra tor Ga zo -
cią gów Prze sy ło -
wych

GAZ-SYSTEM SA, któ re go przed sta wi cie le
na cze le z Woj cie chem Ło jew skim, za stęp cą
dy rek to ra Od dzia łu GAZ-SYSTEM w Po zna -
niu, bra li czyn ny udział w obradach. 

Obo wiąz ki pro wa dzą ce go za kład w kon -
tek ście wdro że nia dy rek ty wy Se ve so III, do -
świad cze nia z prze pro wa dzo nych kon tro li
w za kła dach oraz nie pra wi dło wo ści zwią za -
ne z kla sy fi ka cją za kła dów do grup zwięk -

szo ne go i du że go ry zy ka omó wi li przed sta -
wi cie le Wy dzia łu Kon tro l no -Roz po znaw cze -
go KW PSP w Po zna niu, z pro wa dzą cym
kon fe ren cję na czel ni kiem te go wy dzia łu st.
kpt. Mar kiem Pie ku tow skim. Prze ka za li oni
wie le prak tycz nych in for ma cji, ana liz i wnio -
sków wy ni ka ją cych z pra cy wy dzia łu. Omó -
wi li m.in. przypadek za kładu, któ ry nie
do peł nia jąc pod sta wo wych wy ma gań,
otrzy mał de cy zję o za ka zie dzia łal no ści. Nie
mniej cie ka we by ły dwa ko lej ne re fe ra ty. Za -
bez pie cze nia prze ciw po ża ro we go ter mi na lu
skro plo ne go ga zu ziem ne go LNG w Świ no -
uj ściu przy bli żył Ma rek Pod gór ski – czło nek
SITP, by ły dy rek tor Biu ra Roz po zna wa nia Za -
gro żeń Ko men dy Głów nej PSP. Ostat ni re fe -
rat to ana li za zda rze nia awa ryj ne go
(uszko dze nia ru ro cią gu i po ża ru ga zu ziem -
ne go) prze pro wa dzo na na pod sta wie za ist -
nia łe go kil ka lat te mu zda rze nia w Jan ko wie
Przy godz kim. Wy gło sił go mł. bryg. Piotr Le -
siak z Cen trum Na uko wo -Ba daw cze go
Ochro ny Prze ciw po ża ro wej – Pań stwo wego
In sty tutu Ba daw czego w Jó ze fo wie. War to
też za zna czyć, że CNBOP-PIB przy ję ło pa tro -
nat nad kon fe ren cją. Kon fe ren cja za koń czy ła
się po ka zem ra tow nic twa che micz ne go
przy go to wa nym przez Ko men dę Miej ską
PSP w Po zna niu. Wię cej in for ma cji wraz
z udo stęp nio nym re fe ra tem au tor stwa mł.
bryg. Pio tra Le sia ka do stęp nych jest na stro -
nie www.sitp.po znan.pl.

Lech Ja niak

Z po ̋ ar ni czym ak cen tem 
Ochro na śro do wi ska to waż na dzie dzi na na uki, bez któ rej trud no by ło by so bie
wy obra zić bez piecz ne funk cjo no wa nie czło wie ka. To rów nież za pew nie nie
bar dzo skom pli ko wa nych sys te mów za bez pie czeń przed po ża ra mi, wy bu cha -
mi oraz prze do sta niem się do śro do wi ska sub stan cji nie bez piecz nych. 
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Na po czą tek te mat, któ ry bu dzi wie le emo cji – da je pan pie nią dze
stra ża kom ochot ni kom, czy je za bie ra?
Spór ten ist nie je w rze czy wi sto ści tyl ko w Za rzą dzie Głów nym Związ -

ku Ochot ni czych Stra ży Po żar nych RP, w za rzą dach wo je wódz kich i w nie -
któ rych za rzą dach po wia to wych. Dru ho wie OSP po zmia nie za sad roz dzia łu
środ ków do sko na le wie dzą, czy te pie nią dze otrzy mu ją. Zresz tą licz by mó -
wią sa me za sie bie. W 2016 r. mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji
zde cy do wał, że tzw. do ta cja MSWiA, do tej po ry roz dzie la na przez Za rząd
Głów ny ZOSP, bę dzie prze ka zy wa na po przez ko men dan ta głów ne go PSP.
Na ten cel w 2015 r. rząd prze zna czył 32,5 mln zł. W 2016 r. kwo ta ta 
zo sta ła pod nie sio na do 36 mln zł, w 2017 r. wy nio sła już 43 mln zł, 
a w 2018 r. bę dzie to 46 mln zł, za tem o 13,5 mln zł wię cej. Wzro sła tak że
pu la pie nię dzy na do ta cje dla OSP włą czo nych do KSRG. W 2015 r. 
i 2016 r. wy nio sła ona 73 mln zł, w 2017 r. już 81 mln 110 tys. zł. W 2018 r.
bę dzie to zaś 83 mln 950 tys. zł. Nie za bie ram środ ków OSP, jest wprost
prze ciw nie – dzię ki mo im za bie gom uda ło się je zna czą co zwięk szyć. 

Jed nak de cy zja o tym, na co zo sta ną prze zna czo ne te pie nią dze, nie
na le ży już do stra ża ków ochot ni ków. 
Kwo ta tzw. do ta cji MSWiA zo sta ła roz dy spo no wa na wśród OSP nie włą -

czo nych do KSRG. A jej po dział był uza leż nio ny m.in. od licz by wy jaz dów
do zda rzeń oraz licz by OSP w da nym wo je wódz twie. Kwo ty te tra fi ły do ko -
men dan tów wo je wódz kich PSP, któ rzy z po mo cą ko men dan tów po wia to -
wych i miej skich zro bi li ro ze zna nie wśród jed no stek OSP, ja ki sprzęt jest im
po trzeb ny. Oczy wi ście ko men dan ci po wia to wi i miej scy de cy do wa li, ja ki to
po wi nien być sprzęt, bo cza sa mi OSP zgła sza ły za po trze bo wa nie w oce nie
PSP nie ko niecz nie ade kwat ne do po trzeb na da nym te re nie. Pla ny za ku pów
by ły kon sul to wa ne z za rzą da mi po wia to wy mi OSP, a póź niej prze ka zy wa ne
do ko men dan tów wo je wódz kich PSP, któ rzy kon sul to wa li pro po zy cje z za -
rzą dem wo je wódz kim ZOSP RP. W fi na le umo wy z po szcze gól ny mi OSP
za wie rał ko men dant głów ny PSP. Roz wią za nie to oka za ło się strza łem
w dzie siąt kę. Dru ho wie mo gli w koń cu za ma wiać sprzęt, któ ry chcie li, a nie
któ ry im z gó ry na rzu ca no i ku po wa no za po śred nic twem za rzą dów wo je -
wódz kich ZOSP RP. 

No we li za cja usta wy o ochro nie prze ciw po ża ro wej, zmie nia jąc
spo sób roz dzia łu trze ciej pu li pie nię dzy – z ty tu łu obo wiąz ko we -
go ubez pie cze nia od ognia – tak że po zba wi ła ochot ni ków pra wa
do sta no wie nia, jak te środ ki wy dać. Dla cze go to ko men dant
głów ny po wi nien de cy do wać, dla ko go prze zna czyć środ ki z ubez -
pie czeń i ile?
Zmia ny by ły ko niecz ne. Da ły ko men dan to wi głów ne mu PSP pra wo

do dys po no wa nia ty mi środ ka mi w ca ło ści, z obo wiąz kiem ich po dzia łu
po rów no – dla ochot ni czych stra ży po żar nych i po zo sta łych jed no stek
ochro ny prze ciw po ża ro wej. Przed no we li za cją usta wy fir my ubez pie cze -
nio we od pro wa dza ły 5% środ ków z ty tu łu ubez pie czeń od ognia do Za rzą -
du Głów ne go ZOSP RP, a 5% do ko men dan ta głów ne go PSP, któ ry
w więk szo ści te środ ki i tak prze ka zy wał OSP. Za rząd Głów ny ZOSP RP
dys po no wał ty mi pie niędz mi bez ja kiej kol wiek kon sul ta cji, in for mo wa nia
ko men dan ta głów ne go PSP, do ja kiej jed nost ki, na ja kie ce le i ja ka kwo ta
tra fi ła. Czy tak to po win no wy glą dać? Po pa trz my cho ciaż by na ten rok.
No we li za cja usta wy we szła w ży cie do pie ro 4 lip ca 2017 r. Za tem do po -
cząt ku lip ca, zgod nie z obo wią zu ją cy mi wte dy prze pi sa mi, Za rząd Głów -
ny Związ ku Ochot ni czych Stra ży Po żar nych RP otrzy mał z te go
ty tu łu 17 686 915,42 zł, ko men dant głów ny PSP zaś 2 889 525,08 zł. Dys -
pro por cje wy ni ka ją z fak tu, że lu dzie za zwy czaj ubez pie cza ją się na po -
cząt ku ro ku. O spo sób roz dzia łu tych środ ków w 2016 r. i do 4 lip ca
2017 r. kil ka ra zy py ta łem pre ze sa Za rzą du Głów ne go ZOSP RP. Po ko lej -

nym po no wie niu proś by uzy ska li śmy ogól ną od po wiedź, z któ rej wy wnio -
sko wa li śmy, że na ce le ochro ny prze ciw po ża ro wej w 2017 r. zo sta ło wy -
da nych 4,5 mln zł. Nie wiem rów nież, co się sta ło z resz tą pie nię dzy, jak
i na ja kie ce le zo sta ło wy da ne 20,5 mln zł z 2016 r. A prze cież in for ma cja
o spo so bie wy da nia pie nię dzy przez OSP jest mi po trzeb na, by ra cjo nal nie
go spo da ro wać kwo tą, któ rą dys po nu ję – tak, by nie kie ro wać środ ków
do tych sa mych jed no stek i spo żyt ko wać je na naj waż niej sze, wspól nie
okre ślo ne ce le. Wcze śniej nie któ re OSP otrzy my wa ły do fi nan so wa nie z kil -
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W OGNIU PYTAŃ

Do ce n

O roli ochotniczych straży pożarnych
w budowaniu bezpieczeństwa kraju
oraz współpracy z Państwową 
Strażą Pożarną w rozmowie 
z gen. brygadierem Leszkiem Suskim.



ku źró deł, a dla in nych już nie star cza ło. W tej chwi li ma my trans pa rent -
ność, wiem, ko mu prze ka zu je my środ ki. OSP mo że ku pić to, co chce, a nie
to, co im na rzu cał ZG ZOSP RP. Do cho dzi ło do ta kich ab sur dów, że aby
otrzy mać do fi nan so wa nie np. na heł my, trze ba by ło za ku pić ich cza sa mi
wię cej, niż wy no si ła licz ba dru hów w jed no st ce zdol nych do wy jaz du
do zda rzeń. Czę sto za ku py te ukie run ko wy wa ne by ły na kon kret ną fir mę.
Dru ho wie, nie oba wiaj cie się – każ dą zło tów kę, któ rą otrzy mam na ce le
zwią za ne z OSP, prze zna czę na OSP. Tak mó wią usta wy. I tak chcę, bo sto -
ję na stra ży roz wo ju OSP.

Od lat ro śnie licz ba ochot ni czych stra ży po żar nych włą cza nych
do kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go. W tym ro ku do łą czy
ko lej nych kil ka dzie siąt jed no stek. Kie dy uzna my, że OSP w KSRG
już wy star czy?
Nie je stem w sta nie od po wie -

dzieć na to py ta nie. W OSP da je się
za uwa żyć pro blem z mi gra cją lud -
no ści. Ma łe miej sco wo ści pu sto sze -
ją, bo lu dzie wy jeż dża ją za pra cą
do więk szych ośrod ków czy za gra -
ni cę. I choć w sta ty sty kach wid nie -
ją ja ko dru ho wie prze szko le ni
i mo gą cy wy jeż dżać do ak cji, to
w rze czy wi sto ści ich nie ma. Moż -
na wspo móc po ten cjał sprzę to wy jed no stek po przez do fi nan so wa nia, ale
nie za gwa ran tu je my po ten cja łu ludz kie go. Za tem cza sem do brym roz wią -
za niem jest włą cze nie ko lej nej jed nost ki do sys te mu, by za pew nić od po -
wied nie za bez pie cze nie ra tow ni cze da ne go ob sza ru. Pa mię taj my tak że, że
roz miesz cze nie jed no stek mu si od po wia dać ma pie za gro żeń, któ ra bę dzie
się zmie nia ła wraz z roz wo jem na sze go kra ju. Włą cza nie jed no stek OSP
do KSRG bę dzie więc pro ce sem dy na micz nym. 

Sko ro spra wę roz wo ju KSRG zo sta wia pan otwar tą, na le ży się spo -
dzie wać pro ce su od wrot ne go – wy łą cza nia OSP z KSRG? Dziś to
roz wią za nie, choć prze wi dzia ne, nie jest prak ty ko wa ne.
Nie pro wa dzi li śmy do tej po ry ana li zy pod tym ką tem. Ta spra wa 

wy ma ga ure gu lo wa nia. My ślę, że jed nost ki OSP, które nie mogą speł nić
kry te riów przy na leż no ści do KSRG, po win ny sa me pod jąć de cy zję 
o odej ściu.

Czy prze wi du je pan zmia nę za sad włą cza nia OSP do KSRG?
Chcie li by śmy te kry te ria pod nieść, ale jest to bar dzo trud ne. Cza sem to

PSP jest za in te re so wa na, że by da na jed nost ka zo sta ła włą czo na do KSRG,
bo np. po wstał no wy szlak ko mu ni ka cyj ny, a roz miesz cze nie jed no stek nie
za pew nia wła ści we go cza su do jaz du. By wa, że gmi na nie jest w sta nie sfi -
nan so wać za ku pu bra ku ją ce go sprzę tu do ta kiej jed nost ki. W in te re sie bez -
pie czeń stwa ogól ne go le ży, by tę jed nost kę do fi nan so wać i włą czyć
do sys te mu. Trze ba w tym ob sza rze dzia łać z roz wa gą.

Pro blem uszczu pla nia po ten cja łu ludz kie go, któ ry pan za uwa ża, ist -
nie je od lat. Jak pa na zda niem sku tecz nie przy cią gać i utrzy mać

mło dych lu dzi w stra ży, co prze ło ży się na utrzy ma nie od po wied nich
sta nów oso bo wych? 
Mło dych lu dzi nie trze ba za chę cać do wstę po wa nia do OSP. Pro blem

ma na tu rę so cjo lo gicz ną:   ro dzi się co raz mniej dzie ci, lu dzie, o czym
wspo mi na łem, wy jeż dża ją za pra cą do du żych ośrod ków. Wo je wódz twa
za chod nie są w jesz cze gor szej sy tu acji, bo mło dzi mi gru ją do Nie miec.
W do dat ku spo ty ka my się ze spe cy fi ką re gio nów i in ny mi uwa run ko wa -
nia mi na ścia nie wschod niej i za chod niej na sze go kra ju. W wo je wódz twie
po mor skim ma my 500 jed no stek OSP, a w wo je wódz twie pod kar pac -
kim – 1800. Roz bież ność jest zna czą ca. Naj mniej jed no stek jest na tzw.
zie miach od zy ska nych, któ re za miesz ku je lud ność na pły wo wa. Nie by ło
tam tak roz bu do wa nych tra dy cji ochot ni cze go stra żac twa. 

Ale też mó wi się o po trze bie kon kret nych gra ty fi ka cji dla ochot ni -
ków. Po my sły są róż ne – do dat ki
do eme ry tu ry, lep sza do stęp ność
służ by zdro wia, pod wyż ka ekwi wa -
len tu. Py ta nie, czy to do bra dro -
ga – wo lon ta riat z na tu ry rze czy
wią że się z bez in te re sow no ścią
w nie sie niu po mo cy. 

Od płat ność za udział w dzia ła -
niach ra tow ni czych ist nie je. Jest róż -
na, w za leż no ści od za sob no ści

gmi ny. Prak ty ka po ka zu je jed nak, że wie lu dru hów nie ko rzy sta z tych pie -
nię dzy oso bi ście, ale prze ka zu je je na ce le swo jej jed nost ki. Pa mię taj my, że
OSP jest or ga ni zo wa na przez lud ność do bro wol nie, z wła snej ini cja ty wy,
przy wspar ciu gmi ny, je śli ta uzna je, że jest ta ka po trze ba. Wie lu z nas sły -
sza ło o pro po zy cjach do dat ku do eme ry tur, je śli na przy kład dru ho wie wy -
jeż dża li by do po ło wy ak cji pro wa dzo nych przez swo ją jed nost kę. Ale je śli
jed nost ka nie jest pręż na i wy jeż dża do dzia łań za le d wie kil ka na ście ra zy
w ro ku, to jak to by się mia ło do wy sił ku stra ża ków za wo do wych np. z du -
żych jed no stek, któ re no tu ją rocz nie po nad 2 tys. wy jaz dów? 

Dru gim po wo dem pro ble mów z po ten cja łem ludz kim jest nie chęć
pra co daw ców do zwal nia nia stra ża ków ochot ni ków do ak cji w go -
dzi nach pra cy. Trud no się dzi wić, sko ro nie ma ją z te go ty tu łu żad -
nych pro fi tów. Za tem do stęp ność ochot ni ków do 15.30 to w du żej
mie rze fik cja. 
My ślę, że mu si my po pra co wać nad wpro wa dze niem udo god nień, ulg

dla pra co daw ców. Ale nie po win ni śmy po prze stać tyl ko na aspek cie fi nan -
so wym. Waż na jest edu ka cja spo łe czeń stwa, bu do wa nie prze ka zu, że stra -
żak ochot nik to ktoś waż ny w spo łecz no ści i w na szym in te re sie ogól nym
jest umoż li wie nie mu peł nie nia swej funk cji, nie za leż nie od po ry dnia. Tak
się kształ tu je pre stiż tej spo łecz nej funk cji, co wpły wa tak że na po sta wę pra -
co daw cy. Nie wszyst ko da się prze li czyć na pie nią dze. Sam fakt, że w da -
nym za kła dzie pra cu je stra żak OSP, jest do dat ko wą gwa ran cją
bez pie czeń stwa, to ko rzyst ne dla pra co daw cy. 

Cze go pan, ja ko ko men dant głów ny Pań stwo wej Stra ży Po żar nej,
or ga ni za tor KSRG, ocze ku je od stra ża ków ochot ni ków? Czy OSP
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iaj my si´!

Ka˝dà złotówk´, którà otrzymam na cele 
zwiàzane z OSP, przeznacz´ na OSP.

Tak mówià ustawy. I tak chc´, 
bo stoj´ na stra˝y rozwoju OSP.



po win ny się spe cja li zo wać, a ich ka ta log za dań po wi nien się roz sze -
rzać wraz z po więk sza niem za kre su za dań jed no stek PSP?
Pa mię taj my, że wśród dru hów ma my wie lu stra ża ków PSP. Na sze for -

ma cje się za zę bia ją, ale nie moż na nie do strze gać róż nic – to kwe stia wy -
szko le nia, in nych wy ma gań zdro wot nych, spraw no ścio wych. Nie ma służ by
tak mo bil nej, jak PSP i tak otwar tej na zwal cza nie no wych za gro żeń. Przy -
kład z ostat nich mie się cy to wzrost eta tów dla jed no stek ra tow nic twa che -
micz ne go – o 400 i wzrost na kła dów na spe cja li stycz ny sprzęt, któ ry
po zwo li na szej for ma cji przy go to wać się do zwal cza nia za gro żeń bio lo gicz -
nych. Czym stra ża cy za rów no PSP, jak i OSP bę dą się zaj mo wać, czas po -
ka że. Jed nost ki OSP to nie tyl ko wy jaz dy, peł nią one tak że funk cję
kul tu ro twór czą, pa trio tycz ną. Lu dzie kul ty wu ją tam hi sto rię swo ich przod -
ków, swo je go re gio nu. Są dum ni z by cia dru hem. W OSP znaj dzie my ko ła
za in te re so wań dla mło dzie ży, ko ła go spo dyń wiej skich. Kwit nie in te gra cja
miej sco wej lud no ści. Wy star czy po jeź dzić po kra ju, a zo ba czy my, jak waż -
ną ro lę w lo kal nej spo łecz no ści od gry wa ją dru ho wie – kul ty wu ją świę ta
pań stwo we i re li gij ne, two rzą or kie stry. Ale je śli doj dzie do nie szczę ścia,
dzia ła ją od rę ki. Po to się or ga ni zo wa li w ochot ni czą straż, że by nieść po -
moc, na wet po za te re nem wła snej gmi ny. 

Prze pust ką do udzia łu w ak cjach ra tow ni czo -ga śni czych jest przej -
ście przez stra ża ka ochot ni ka szko le nia pod sta wo we go, or ga ni zo wa -
ne go przez PSP. Im więk sza ro ta cja w sze re gach OSP, tym więk sze
ob cią że nie szko le nio we dla PSP. Prak ty cy pod kre śla ją, że to nie koń -
czą cy się pro ces. Czy to nie po win no skła niać do wpro wa dze nia sta -
ran niej szych kry te riów na bo ru do OSP?
Dzi siaj je dy na we ry fi ka cja to uwa run ko wa nia zdro wot ne. Dru ho wie

prze cho dzą ba da nia le kar skie i nie mo gą wy jeż dżać do zda rzeń, je śli le karz
uzna, że ich stan zdro wia na to nie po zwa la. I to bar dzo do bre roz wią za nie.
Dru ho wie, któ rzy nie prze szli tej we ry fi ka cji, mo gą zaj mo wać się szko le -
nia mi, or ga ni zo wać za ję cia dla mło dzie ży czy po świę cić się in nym aspek -
tom ży cia swo jej OSP. OSP sku pia lu dzi, któ rzy chcą być ze so bą, nie żyć
na ubo czu, a to bar dzo po zy tyw ne zja wi sko. Ochot nic two po le ga na tym,
że ktoś do bro wol nie chce po ma gać in nym, nie ocze ku je za to za pła ty. Dla -
cze go te go nie umoż li wić? Dzię ki prze szko le niu dru ho wie swo ją po sta wą
wpły wa ją na za cho wa nia in nych – uczą za sad bez pie czeń stwa swo ich naj -
bliż szych, są sia dów, przy ja ciół, zna jo mych.

I mo gą po móc w pre wen cji spo łecz nej, któ ra jest dla pa na prio ry te -
to wą spra wą. Stra ża cy OSP są czę sto au to ry te tem w swo im śro do -
wi sku, czy za mie rza pan za go spo da ro wać ten po ten cjał? Są gmi ny
w Pol sce, w któ rych OSP do łą czy ła np. do ogól no pol skiej ak cji 
„Zgaś ry zy ko”.
Bar dzo bym chciał. Jed nak nie mo gę igno ro wać pro ble mów ka dro wych

w OSP, miej my na dzie ję, że przej ścio wych. Stra ża cy OSP nie bar dzo ma ją
czas, by zaj mo wać się czymś do dat ko wo i po ma gać w pre wen cji spo łecz -
nej. Za ini cjo wa nie przez nich róż nych ak cji pre wen cyj nych bar dzo dzię -
ku ję i mo gę tyl ko za chę cać do ko lej nych. Je stem wdzięcz ny za po sta wę
ochot ni ków, po sta wę mło dzie ży z MDP. Wie dzą, jak się za cho wać pod czas
róż nych za gro żeń i przy oka zji uczą in nych. To nie wąt pli wie ele ment pre -
wen cji spo łecz nej.

Bę dą zmia ny w sys te mie szko le nia stra ża ków ochot ni ków?
Zmia ny w pro gra mie na ucza nia dzie ją się na bie żą co, wy ni ka ją z roz -

wo ju wie dzy, zmia ny sprzę tu, wnio sków z prze pro wa dza nych szko leń. Trze -
ba jed nak pa mię tać o ćwi cze niach do sko na lą cych dla ochot ni ków. I tu
po trzeb ne są zmia ny. Za ję cia ta kie po win ny być do sto so wy wa ne do po trzeb
i moż li wo ści dru hów. Mu si my pa mię tać, że nie za wsze ma ją oni czas, by

brać udział w ćwi cze niach or ga ni zo wa nych w PSP. Nic nie stoi na prze -
szko dzie, by stra ża cy PSP zor ga ni zo wa li za ję cia prak tycz ne na te re nie jed -
nost ki OSP. To po nad to spo sób na lep sze po zna nie się i in te gra cję. Za ję cia
ta kie po win ny być oczy wi ście do sto so wa ne do spe cy fi ki re gio nu, tam tej -
szych za gro żeń. Za czy na my dys po no wać prze woź ny mi sta no wi ska mi
do ćwi czeń. Ostat nio za ku pi li śmy na przy kład sta no wi ska do ćwi czeń z cię -
cia po wa lo nych drzew. Wbrew po zo rom prze cię cie ogrom ne go pnia nie jest
ła twe, wy ma ga ćwi czeń. Ma ją w tym po móc te prze woź ne sta no wi ska. Sko -
rzy sta ją z nich tak że OSP.

Pod kre śla pan ko niecz ność więk sze go za an ga żo wa nia ko men dan -
tów PSP w za cie śnie nie współ pra cy z OSP. Jak po win ny wy glą dać
opty mal ne re la cje na li nii PSP i OSP?
Kie dy dwa la ta te mu zo sta łem ko men dan tem głów nym PSP, za sta łem

ta ki oto stan: w wie lu OSP dru ho wie od wie lu lat nie wi dzie li ko men dan ta
po wia to we go PSP, a na wet żad ne go ofi ce ra. Ko men dan ci PSP w prak ty ce
nie zna li jed no stek OSP ze swo je go te re nu, nie wie dzie li, czym dys po nu ją
stra ża cy ochot ni cy, ja kie ma ją wa run ki lo ka lo we, czy sprzęt jest spraw ny,
nie zna li lu dzi i ich mo ty wa cji do szko leń, udzia łu w ak cji. To nie by ła oczy -
wi ście re gu ła, ale ta kie sy tu acje nie po win ny mieć miej sca. W ubie głym ro -
ku zo bli go wa łem ko men dan tów do nad ro bie nia za le gło ści w tym wzglę dzie,
że by co naj mniej raz na kwar tał od wie dzi li jed nost kę OSP z KSRG, a co
naj mniej raz na pół ro ku OSP nie włą czo ną do sys te mu. Ce lem jest na wią -
za nie bliż sze go kon tak tu z dru ha mi. Zde cy do wa nie ła twiej wte dy współ -
pra co wać, tak się bu du je za ufa nie. Nie ste ty nie wszy scy ko men dan ci
po wia to wi zre ali zo wa li mo je po le ce nia, z nie któ ry mi się po że gna łem. To
za da nie spo czy wa na ko men dan tach od za wsze, jed nak do ta kich wi zyt nie
do cho dzi ło, a prze cież nie sta no wią du że go ob cią że nia. Ma my ko men dan -
tów, do wód ców jed no stek i ich za stęp ców. Do bra współ pra ca z dru ha mi to
dla mnie prio ry te to wa spra wa. Bo czy da li by śmy so bie ra dę bez OSP? Ma -
my 505 JRG PSP. Jed no stek OSP jest bli sko 16 200, tych w KSRG – 4376.
Po za mia sta mi ochot ni cy by wa ją pierw si na miej scu zda rze nia. Stra ża cy
PSP czę sto wy wo dzą się ze śro do wi ska OSP. Je ste śmy so bie po trzeb ni, żyj -
my więc w sym bio zie, do ce niaj my się. 

Na co stra ża cy OSP mo gą li czyć ze stro ny PSP w naj bliż szym 
cza sie?
Na nas. Gwa ran cję, że bę dzie my współ dzia ła li, że zro bi my wszyst ko dla

ich bez pie czeń stwa, że za wsze przy je dzie my z po mo cą do ich miej sco wo -
ści, po mo że my w szko le niach. Bę dę się na dal sta rał, że by na kła dy na OSP
by ły co raz więk sze, a sprzęt i środ ki ochro ny oso bi stej na jak naj wyż szym
po zio mie. Chce my zmie nić nor ma tyw uży wa nia sa mo cho du w PSP dzię ki
środ kom z usta wy mo der ni za cyj nej i pro jek tów unij nych tak, że by móc
prze ka zy wać do OSP sa mo cho dy młod sze niż 12-let nie. Pod ję li śmy w KG
PSP pew ne dzia ła nia w spra wie pro duk cji w kra ju sa mo cho dów po żar ni -
czych. Roz po czę li śmy roz mo wy z pol ski mi fir ma mi Au to san i Jelcz. Za -
pro po no wa li śmy zmo der ni zo wa nie sta re go sa mo cho du GBA 2,5/16 –
po jaz du uni wer sal ne go, śred nie go ga śni cze go, któ ry był prze zna czo ny za -
rów no do dzia łań w mie ście, jak i na wsi i cie szył się uzna niem. Oczy wi -
ście ko niecz ne jest je go ulep sze nie. Przy świe ca nam idea stwo rze nia
sa mo cho du prost sze go, mniej na szpi ko wa ne go elek tro ni ką, ła twiej sze go
w na pra wie, ob słu dze i mniej za wod ne go. Je że li się uda, pro to typ ta kie go
sa mo cho du po wsta nie pod ko niec te go ro ku. Co waż ne, je go sza co wa ny
koszt wy nie sie nie wię cej niż 500 tys. zł, te raz za kup sa mo cho du śred nie go
to wy da tek rzę du oko ło 800 tys. zł. Jak wi dać, róż ni ca w ce nie jest spo ra.
Ten sa mo chód był by prze zna czo ny głów nie dla stra ża ków OSP. 

roz ma wia ła An na Łaƒ duch
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łów ny cię żar fi nan so wy utrzy ma nia OSP spo czy wa na gmi nie,
co zo sta ło okre ślo ne w ob wią zu ją cych prze pi sach: „Kosz ty wy -
po sa że nia, utrzy ma nia, wy szko le nia i za pew nie nia go to wo ści

bo jo wej ochot ni czej stra ży po żar nej po no si gmi na (…). Gmi na ma rów -
nież obo wią zek: 1) bez płat ne go umun du ro wa nia człon ków ochot ni czej
stra ży po żar nej; 2) ubez pie cze nia w in sty tu cji ubez pie cze nio wej człon -
ków ochot ni czej stra ży po żar nej i mło dzie żo wej dru ży ny po żar ni czej;
ubez pie cze nie mo że być imien ne lub zbio ro we nie imien ne; (…)” – art. 32
usta wy z 24 sierp nia 1991 r. o ochro nie prze ciw po ża ro wej (DzU z 2017 r.
poz. 736 i 1169). Wie le gmin nie jest w sta nie sfi nan so wać sa mo dziel nie
wszyst kich po trzeb jed no stek OSP. Dla te go bar dzo czę sto jed nost ki mu -
szą ko rzy stać z do dat ko wych źró deł fi nan so wa nia, do któ rych na le żą
przede wszyst kim: 

1) środ ki fi nan so we po cho dzą ce z bu dże tu pań stwa, zwa ne po tocz nie
„do ta cja mi KSRG” lub „do ta cja mi MSWiA”,

2) środ ki wo je wódz kich fun du szy ochro ny śro do wi ska i go spo dar ki
wod nej,

3) do ta cje z Unii Eu ro pej skiej, naj czę ściej w ra mach re gio nal nych pro -
gra mów ope ra cyj nych,

4) środ ki fi nan so we prze zna czo ne wy łącz nie na ce le ochro ny prze ciw -
po ża ro wej prze ka zy wa ne przez za kła dy ubez pie czeń, po tocz nie zwa ne
„środ ka mi ubez pie cze nio wy mi”. 

W ar ty ku le sku pi my się na tym ostat nim ro dza ju środ ków. 

Pod sta wy praw ne
Do fi nan so wa nie ze środ ków prze zna czo nych wy łącz nie na ce le ochro -

ny prze ciw po ża ro wej, prze ka zy wa nych przez za kła dy ubez pie czeń, uzy ska -
nych z ty tu łu obo wiąz ko we go ubez pie cze nia od ognia, re gu lu ją dwa ak ty
praw ne, któ re w obec nym brzmie niu obo wią zu ją od po cząt ku lip ca 2017 r.:
� usta wa z dnia 24 sierp nia 1991 r. o ochro nie prze ciw po ża ro wej 
(DzU z 2017 r. poz. 736 i 1169),
� roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji z dnia
30 czerw ca 2017 r. w spra wie roz dzia łu środ ków fi nan so wych prze zna czo -
nych wy łącz nie na ce le ochro ny prze ciw po ża ro wej (DzU z 2017 r. poz. 1317).
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SPRAWY
OCHOTNIKÓW

PA WEŁ PO RA

Ârod ki 
z ubez pie czeƒ

Ochotnicze straże pożarne na co dzień borykają się z wieloma
problemami. Wśród nich najistotniejsze jest utrzymanie

odpowiedniego poziomu gotowości bojowej oraz podnoszenie
jakości niesionej pomocy. Większość jednostek nieustannie

podejmuje starania o pozyskanie środków na potrzeby związane
z ich funkcjonowaniem. Nowe możliwości otwierają zmiany
w sposobie przyznawania środków z ubezpieczeń od ognia.
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Kto mo ̋e uzy skaç do fi nan so wa nie?
Na pod sta wie usta wy za kła dy ubez pie czeń prze ka zu ją ko men dan to wi

głów ne mu Pań stwo wej Stra ży Po żar nej 10% su my wpły wów uzy ska nych
z ty tu łu obo wiąz ko we go ubez pie cze nia od ognia. Po ło wę z otrzy ma nych
środ ków fi nan so wych ko men dant głów ny PSP prze zna cza dla jed no stek
OSP, dru gą po ło wę dla: jed no stek or ga ni za cyj nych Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej, jed no stek or ga ni za cyj nych Woj sko wej Ochro ny Prze ciw po ża ro wej,
za kła do wych stra ży po żar nych, za kła do wych służb ra tow ni czych, gmin -
nych, po wia to wych i miej skich za wo do wych stra ży po żar nych, te re no wych
służb ra tow ni czych i in nych jed no stek ra tow ni czych.

Czę sto gmi na sta ra się po zy skać do fi nan so wa nie na ce le zwią za ne
z funk cjo no wa niem jed nost ki OSP – np. na za kup po jaz du. Gmi na nie mo -
że być jed nak be ne fi cjen tem do fi nan so wań ze „środ ków ubez pie cze nio -
wych”. Nie ozna cza to jed nak, że w sy tu acji, gdy to wła śnie ona jest
pod mio tem wio dą cym w re ali za cji przed się wzię cia, do fi nan so wa nia ze
„środ ków ubez pie cze nio wych” nie bę dą mo gły zo stać wy ko rzy sta ne. W tym
przy pad ku naj czę ściej prak ty ko wa ne są dwa roz wią za nia – po ro zu mie nie
za wie ra ne mię dzy gmi ną a OSP lub opła ca nie fak tu ry za re ali za cję przed -
się wzię cia przez dwóch płat ni ków – OSP i gmi nę. 

Po ro zu mie nie mo że zo stać za war te tak że mię dzy sa my mi jed nost ka mi
OSP. Przy kła dem wy ko rzy sta nia te go roz wią za nia mo że być np. eg za min
z kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy.

Na co mo gà zo staç przy zna ne do fi nan so wa nia?
Do fi nan so wa nia przy zna wa ne są na uza sad nio ne po trze by jed no stek

ochro ny prze ciw po ża ro wej, w szcze gól no ści na za pew nie nie go to wo ści bo -
jo wej tych jed no stek, bu do wę i mo der ni za cję obiek tów straż nic, ba da nia
na uko we i dzia łal ność ra cjo na li za tor ską w za kre sie bez pie czeń stwa po ża -
ro we go i prze ciw dzia ła nia in nym za gro że niom, a tak że pro pa go wa nie bez -
pie czeń stwa po ża ro we go.

War to w tym miej scu zwró cić uwa gę na ce le do fi nan so wań, któ re mo gą
bu dzić pew ne wąt pli wo ści. 

Każ da z jed no stek ma wie le po trzeb, czę sto dla niej nie zbęd nych i znaj -
du ją cych rze czy wi ste uza sad nie nie, któ re nie mo gą zo stać po trak to wa ne ja -
ko ce le ochro ny prze ciw po ża ro wej. Aby naj ła twiej sa me mu oce nić, czy
da ny cel, na któ ry pla nu je my uzy skać do fi nan so wa nie, za li cza się do ce lów
ochro ny prze ciw po ża ro wej, wy star czy prze czy tać pierw szy ar ty kuł usta wy
o ochro nie prze ciw po ża ro wej, w brzmie niu: „Ochro na prze ciw po ża ro wa
po le ga na re ali za cji przed się wzięć ma ją cych na ce lu ochro nę ży cia, zdro -
wia, mie nia lub śro do wi ska przed po ża rem, klę ską ży wio ło wą lub in nym
miej sco wym za gro że niem po przez:

1) za po bie ga nie po wsta wa niu i roz prze strze nia niu się po ża ru, klę ski ży -
wio ło wej lub in ne go miej sco we go za gro że nia;

2) za pew nie nie sił i środ ków do zwal cza nia po ża ru, klę ski ży wio ło wej
lub in ne go miej sco we go za gro że nia;

3) pro wa dze nie dzia łań ra tow ni czych”.
Cel, któ ry wy kra cza po za ten za kres, nie znaj du je uza sad nie nia otrzy -

ma nia do fi nan so wa nia. Jed nost ki OSP czę sto py ta ją, czy ist nie je moż li wość
do fi nan so wa nia umun du ro wa nia wyj ścio we go bądź ele men tów te go umun -
du ro wa nia. Ana li zu jąc po wyż szy za pis, nie ste ty nie znaj du je my uza sad nie -
nia dla te go ty pu ce lu. 

Za pis usta wy o ochro nie prze ciw po ża ro wej, któ ry uszcze gó ła wia prze -
zna cze nie do fi nan so wań: „(…) a tak że pro pa go wa nie bez pie czeń stwa po ża -
ro we go”, rów nież bu dzi wie le wąt pli wo ści. Pro blem po le ga zwy kle
na wła ści wym zro zu mie niu po ję cia sa me go „bez pie czeń stwa po ża ro we go”,
któ re naj czę ściej jest wy ja śnia ne ja ko czyn no ści bądź stan eli mi nu ją cy za -
gro że nie dla ży cia al bo zdro wia lu dzi, uzy ski wa ny po przez funk cjo no wa nie
me cha ni zmu norm praw nych i tech nicz nych środ ków za bez pie cze nia prze -

ciw po ża ro we go i pro wa dzo nych dzia łań za po bie gaw czych przed po ża rem.
Dla przy kła du – or ga ni za cja uro czy sto ści zwią za na z ju bi le uszem jed nost ki,
mi mo do tar cia do sze ro kie go gro na osób, nie mo że zo stać uzna na za pro pa -
go wa nie bez pie czeń stwa po ża ro we go. Przy kła dem przed się wzię cia zwią za -
ne go z pro pa go wa niem bez pie czeń stwa po ża ro we go mo że być na to miast
ak cja edu ka cyj na obej mu ją ca ana li zę przy czyn po wsta wa nia po ża rów. 

Dość kon tro wer syj ne są rów nież kwe stie do ty czą ce do fi nan so wań uży -
wa nych po jaz dów. W teo rii uzy ska nie do fi nan so wa nia na ten cel nie jest
wy klu czo ne, na to miast w prak ty ce ge ne ral nie nie wy stę pu je. Do fi nan so wa -
nie przy zna wa ne jest na po jaz dy, któ re gwa ran tu ją moż li wość od po wied -
nie go wy ko rzy sta nia ich w dzia ła niach ra tow ni czo -ga śni czych. Aby po jazd
mógł bez piecz nie słu żyć ra tow ni kom, mu si speł nić sze reg wy ma gań for -
mal nych. Jed nym z pod sta wo wych są nor my dla po szcze gól nych klas po -
jaz dów. Po za tym każ dy po jazd mu si mieć świa dec two do pusz cze nia, co
zo sta ło okre ślo ne w usta wie o ochro nie prze ciw po ża ro wej. Wy da nie ta kie -
go świa dec twa dla po jaz du po prze dzo ne jest se rią spe cja li stycz nych ba dań.
Speł nie nie obo wią zu ją cych wy ma gań dla uży wa ne go po jaz du nie jest ła -
twe i mo że wy ma gać znacz nych na kła dów na je go do sto so wa nie, co w kal -

ku la cji fi nan so wej za ku pu czę sto nie zo sta je uwzględ nio ne. Stąd też
ce lo wość do fi nan so wy wa nia za ku pu po jaz dów uży wa nych jest wąt pli wa,
a uzy ska nie do fi nan so wa nia ma ło praw do po dob ne. 

Jak wy glà da jà sta ra nia o do fi nan so wa nie?
Aby uzy skać do fi nan so wa nie ze „środ ków ubez pie cze nio wych”, na le -

ży zło żyć wnio sek do ko men dan ta głów ne go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
za po śred nic twem wła ści we go te ry to rial nie ko men dan ta wo je wódz kie go
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej z opi nią wła ści we go te ry to rial nie ko men dan -
ta po wia to we go (miej skie go) PSP. Są to wy ma ga nia okre ślo ne we wcze -
śniej przy to czo nych prze pi sach, a wnio ski zło żo ne w in nym try bie nie są
roz pa try wa ne. 

Pro ce du ra ta mo że wy da wać się bar dzo sfor ma li zo wa na i skom pli ko wa -
na, w rze czy wi sto ści jed nak jest pro sta. Na stro nie in ter ne to wej KG PSP
www.straz.gov.pl w za kład ce Pań stwo wa Straż Po żar na > Lo gi sty ka > Wy -
dział Lo gi sty ki – BT-I > Wnio ski o do fi nan so wa nie jed no stek ochro ny prze -
ciw po ża ro wej moż na zna leźć wzo ry wnio sków. Jed nost ka, któ ra sta ra się
o uzy ska nie do fi nan so wa nia, po da je tyl ko pierw sze, bar dzo pod sta wo we in -
for ma cje, ta kie jak: na zwa pla no wa ne go przed się wzię cia wraz z po da niem
wnio sko wa nej kwo ty, pod sta wo we da ne jed nost ki, kal ku la cja fi nan so wa
z pla no wa nym ter mi nem re ali za cji za da nia wraz z uza sad nie niem. Wy peł -
nio ny wnio sek jed nost ka OSP do star cza do wła ści wej te ry to rial nie ko men -
dy po wia to wej (miej skiej) PSP. Jest to zwy kle ko niec for mal no ści
zwią za nych ze zło że niem wnio sku dla za in te re so wa nej jed nost ki. Po zo sta -
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łe da ne są uzu peł nia ne z ba zy PSP i na ich pod sta wie ko men dant po wia to -
wy PSP wy da je opi nię. Potem wnio sek tra fia do wła ści wej te ry to rial nie ko -
men dy wo je wódz kiej PSP. Tam jest po now nie ana li zo wa ny pod ką tem
po trzeb jed no stek OSP w ska li wo je wódz twa. Na stęp nie tra fia do Ko men -
dy Głów nej PSP. 

Do naj czę ściej spo ty ka nych błę dów na le ży kie ro wa nie wnio sków bez -
po śred nio do ko men dan ta głów ne go PSP, bez opi nii wła ści we go miej sco -
wo ko men dan ta po wia to we go (miej skie go) PSP, z jed no cze snym
po mi nię ciem ko men dan ta wo je wódz kie go PSP. Zda rza ją się rów nież wnio -
ski kie ro wa ne do in nych or ga nów ad mi ni stra cji pu blicz nej, nie wła ści wych
w kwe stii przy zna wa nia do fi nan so wań jed nost kom OSP. Do fi nan so wa nie
ze „środ ków ubez pie cze nio wych” nie mo że zo stać przy zna ne, je że li nie zo -
sta ną speł nio ne wszyst kie wy żej wy mie nio ne wy ma ga nia. 

Co po przy zna niu do fi nan so wa nia? 
Po po zy tyw nym roz pa trze niu wnio sku przez ko men dan ta głów ne go PSP

jed nost ka otrzy mu je in for ma cję o za bez pie cze niu środ ków fi nan so wych
na za da nie ze wska za nym ter mi nem obo wią zy wa nia za bez pie cze nia oraz

spo so bem ich uru cho mie nia. Przy zna ne do fi nan so wa nia uru cha mia ne są
na pod sta wie fak tur za re ali za cję przed się wzię cia. Wszyst kie naj waż niej sze
in for ma cje do ty czą ce po stę po wa nia po przy zna niu do fi nan so wa nia za wsze
bę dą za war te w pi śmie in for mu ją cym o po zy tyw nym roz pa trze niu wnio sku. 

Obec nie ostat nim eta pem zwią za nym z przy zna nym do fi nan so wa niem
jest uru cho mie nie środ ków fi nan so wych (prze la nie ich na kon to ban ko we
za in te re so wa nej OSP). Za nim prze lew ban ko wy zo sta nie wy ko na ny, w Ko -
men dzie Głów nej PSP na stę pu je we ry fi ka cja prze sła nych fak tur pod wie -
lo ma wzglę da mi – zgod ności z ce lem, na ja ki zo sta ło przy zna ne
do fi nan so wa nie, rze czy wi stej war to ści po zy cji wy szcze gól nio nych na fak -
tu rze itp. Na tym eta pie trze ba li czyć się z sy tu acją, gdy przy zna ne środ ki
fi nan so we nie zo sta ją uru cho mio ne w ca ło ści lub czę ści. Aby uni kać te go
ty pu nie ja sno ści, przede wszyst kim na le ży zwra cać uwa gę, aby fak tu ra
za re ali za cję przed się wzię cia zga dza ła się z ce lem wska za nym we wnio sku,
na pod sta wie któ re go zo sta ło przy zna ne do fi nan so wa nie. Je że li do fi nan so -
wa nie przy zna no na mo der ni za cję ga ra żu, a na fak tu rze po ja wia się np. 
za kup krze seł, po zy cja ta praw do po dob nie nie zo sta nie uwzglę-
d nio na przy uru cho mie niu środ ków fi nan so wych. 

War to rów nież pa mię tać, że środ ki fi nan so we są ogra ni czo ne i nie wy -
star cza ją na do fi nan so wa nie wszyst kich wnio sko wa nych przed się wzięć,
w związ ku z czym wnio ski po win ny do ty czyć naj istot niej szych po trzeb jed -
no stek OSP.

st. kpt. Pa weł Po ra peł ni słu˝ b´ w Biu rze Lo gi sty ki KG PSP

Do fi nan so wa nia ze środ ków z ubez pie czeń od ognia w 2017 r.
W mi nio nym ro ku ko men dant głów ny PSP otrzy mał 374 wnio ski OSP zło żo ne

zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi. Łącz na kwo ta wnio sko wa nych do fi nan so -
wań wy no si ła 30 251 827,89 zł. Środ ki fi nan so we bę dą ce w dys po zy cji KG PSP po -
zwo li ły na po zy tyw ne roz pa trze nie 158 wnio sków, na któ re przy zna ne zo sta ły
do fi nan so wa nia w łącz nej kwo cie 5 397 333,79 zł, z cze go czte ry jed nost ki przy zna -
ne do fi nan so wa nia bę dą re ali zo wać w 2018 r. na łącz ną kwo tę 305 000 zł. Nie wszyst -
kie przy zna ne do fi nan so wa nia, któ rych ter min obo wią zy wa nia mi jał z koń cem
2017 r., zo sta ły wy ko rzy sta ne. Zre ali zo wa ne zo sta ły na to miast 142 do fi nan so wa nia
na łącz ną kwo tę 4 215 619,52 zł. Dla cze go? Re ali za cja więk szych przed się wzięć, jak
np. za kup sa mo cho du, wy ma ga od OSP łą cze nia kil ku źró deł fi nan so wa nia. Je że li
jed no z nich nie do cho dzi do skut ku, mo że się oka zać, że ca łe przed się wzię cie koń -
czy się fia skiem. Cza sem re ali za cję za ku pu unie moż li wia ją sa me for mal no ści, np.
opóź nie nia w wy ło nie niu wy ko naw cy. Spo ra dycz nie spo ty ka ne są rów nież sy tu acje,
kie dy przy zna ne do fi nan so wa nie nie zo sta je wy ko rzy sta ne w czę ści bądź ca ło ści,
po nie waż uda ło się zna leźć in ne źró dło fi nan so wa nia. Zda rza ły się rów nież przy pad -
ki, w któ rych osta tecz ny koszt pla no wa ne go przed się wzię cia oka zał się niż szy niż
kosz to rys na dzień skła da nia wnio sku, przez co nie któ re jed nost ki nie wy ko rzy sty -
wa ły w ca ło ści przy zna nych do fi nan so wań. Wła śnie te go ty pu sy tu acje spo wo do -
wa ły, że z przy zna nych w 2017 r. do fi nan so wań kwo ta po nad 876 000 zł nie zo sta ła
wy ko rzy sta na przez jed nost ki. 

Istot ne ogra ni cze nia w moż li wo ści po zy tyw ne go roz pa trze nia więk szej licz by
wnio sków wy ni ka ły z fak tu, że w bie żą cym ro ku przed zmia ną prze pi sów znacz -
na więk szość środ ków fi nan so wych z ty tu łu ubez pie cze nia od ognia prze zna czo -
nych dla jed no stek OSP zo sta ła prze ka za na Za rzą do wi Głów ne mu Związ ku OSP RP.

Naj więk sza kwo ta zo sta ła prze zna czo na na za ku py no wych po jaz dów. Na ten cel
przy zna ne zo sta ły 44 do fi nan so wa nia na łącz ną kwo tę 4 137 000 zł. 37 jed no stek już
zre ali zo wa ło za ku py, wy ko rzy stu jąc do fi nan so wa nia w wy so ko ści 3 005 000 zł, dwie
ko lej ne uczy nią to w pierw szej po ło wie 2018 r. (kwo ta 265 000 zł). 

Na ce le zwią za ne z mo der ni za cją, bu do wą i roz bu do wą obiek tów straż nic jed -
no stek OSP w 2017 r. zo sta ło przy zna nych łącz nie 11 do fi nan so wań o war to -
ści 385 650 zł. 

OSP otrzy ma ły rów nież 20 do fi nan so wań w su ma rycz nej wy so ko ści 152 520 zł
z prze zna cze niem na za kup sprzę tu tech ni ki spe cjal nej, z cze go wy ko rzy sta no
19 na kwo tę 137 520 zł. 

19 do fi nan so wań na kwo tę 116 038,79 zo sta ło przy zna nych na środ ki ochro ny
in dy wi du al nej, z cze go zre ali zo wa no 14 na su mę 108 535,79 zł. 

W związ ku z nie prze wi dzia ny mi dłu go trwa ły mi dzia ła nia mi ra tow ni czo -ga śni -
czy mi ko men dant głów ny PSP przy znał 55 do fi nan so wań w łącz nej wy so ko -
ści 550 000 zł na od two rze nie go to wo ści bo jo wej OSP. 

In ne do fi nan so wa nia zo sta ły prze zna czo ne na na pra wę sa mo cho dów, opła ce -
nie eg za mi nów kur su kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy, do po sa że nie w sprzęt 
ra tow nic twa me dycz ne go (tor by PSP R1, szy ny Kra me ra itp.).

4 lip ca we szły w ży cie zmia ny prze pi sów do ty czą ce „środ ków ubez pie cze nio -
wych”. Obec nie roz dzie la ne są wy łącz nie przez ko men dan ta głów ne go PSP. 
Od dnia zmian prze pi sów do koń ca 2017 r. za kła dy ubez pie czeń prze ka za ły tyl -
ko 2 889 525,08 zł, któ re zo sta ły prze zna czo ne dla jed no stek OSP. Znacz na więk szość
środ ków fi nan so wych, któ re po win ny zo stać wy ko rzy sta ne w 2017 r. na do fi nan so -
wa nia jed no stek OSP, czy li aż 17 686 915,42 zł, zo sta ło do 4 lip ca 2017 r. prze ka za ne
przez za kła dy ubez pie czeń Za rzą do wi Głów ne mu ZOSP RP. Aby moż li wie efek tyw -
nie wy ko rzy stać po sia da ne środ ki fi nan so we, ko men dant głów ny PSP w 2017 r. wy -
stą pił kil ku krot nie do pre ze sa ZG ZOSP RP Wal de ma ra Paw la ka o prze ka za nie
in for ma cji za la ta 2016 i 2017, do ty czą cej kwot do fi nan so wań ze środ ków ubez pie -
cze nio wych przy zna nych po szcze gól nym jed nost kom OSP, z wy szcze gól nie niem
ce lów do fi nan so wań. Do chwi li obec nej nie otrzy ma ł wła ści wej in for ma cji na ten 
te mat. 
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a prze strze ni lat 2015-2017 jed nost ki ochot ni czych stra ży po -
żar nych uzy ska ły w ra mach do ta cji z bu dże tu pań stwa po -
nad 338,6 mln zło tych. Zna la zły się w tym gro nie za rów no

jed nost ki włą czo ne do kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go, jak
i bę dą ce po za nim. War to od no to wać, że w cią gu ostat nich dwóch lat fi -
nan so we wspar cie dla obu grup OSP zna czą co wzro sło. Gdzie tra fi ły te
pie nią dze i na co zo sta ły spo żyt ko wa ne?

Wspar cie dla OSP w KSRG
W la tach 2015-2017 ko men dant głów ny Pań stwo wej Stra ży Po żar nej

prze ka zy wał do ta cje dla jed no stek ochot ni czych stra ży po żar nych na re -
ali za cję za da nia pu blicz ne go „Za pew nie nie go to wo ści bo jo wej jed nost ki
ochro ny prze ciw po ża ro wej włą czo nej do kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -
-ga śni cze go”, zna ne pod bar dziej po tocz ną na zwą ja ko „do ta cje KSRG”.
Zgod nie z art. 33 usta wy z 24 sierp nia 1991 r. o ochro nie prze ciw po-
ża ro wej z tej for my do fi nan so wa nia mo gą ko rzy stać te jed nost ki, któ re
dzia ła ją w ra mach kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go. W la -
tach 2015-2017 otrzy ma ły one w su mie 227 110 000 zł – po 73 000 000 zł
w la tach 2015 i 2016 oraz 81 110 000 zł w 2017 r. W 2017 r. środ ki te zo -
sta ły uję te w ra mach usta wy z 15 grud nia 2016 r. o usta no wie niu Pro gra -
mu 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 (DzU z 2016 r. poz. 2140). 

Do ta cje KSRG zo sta ły prze zna czo ne na za ku py in we sty cyj ne sprzę tu
trans por to we go i spe cja li stycz ne go, w tym po jaz dów po żar ni czych, a tak -
że na za pew nie nie bie żą ce go wy po sa że nia i sprzę tu, w tym odzie ży
ochron nej i wy ekwi po wa nia oso bi ste go stra ża ków. W la tach 2015-2016
do fi nan so wa no po nad to na pra wy wy po sa że nia i sprzę tu (w tym po jaz -
dów), a w 2017 r. re mon ty straż nic.

Do ta cje MSWiA
Dru ga pu la do ta cji bu dże to wych dla OSP na re ali za cję za da nia pu blicz -

ne go pt. „Przy go to wa nie jed no stek ochot ni czych stra ży po żar nych
do dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych” (zwa na ja ko „do ta cje MSWiA”)
do 2015 r. by ła prze ka zy wa na bez po śred nio przez mi ni stra spraw we -
wnętrz nych i ad mi ni stra cji. Od 2016 r. na mo cy upo waż nie nia mi ni stra to
ko men dant głów ny PSP prze ka zu je te środ ki po szcze gól nym ochot ni czym
stra żom po żar nym na za sa dach okre ślo nych w usta wie z 24 kwiet nia
2003 r. o dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne go i o wo lon ta ria cie (tj. Dz. U
z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.). Środ ki do ta cji by ły prze ka zy wa ne dla
ochot ni czych stra ży po żar nych i Związ ku OSP RP. W la tach 2015-2017
z te go ty tu łu OSP otrzy ma ły łącz nie 111 500 000 zł: w 2015 r. 
– 32 500 000 zł, w 2016 r. – 36 000 000 zł, a w 2017 r. – 43 000 000 zł
(kwo ta 40 000 000 zł zo sta ła uję ta w tzw. usta wie mo der ni za cyj nej). War -
to od no to wać, że w 2017 r. z tej pu li wspar cie otrzy ma ły tyl ko jed nost ki
OSP nie włą czo ne do KSRG. 
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Do ta cje 
dla ochot ni czych

stra ̋ y po ̋ ar nych

ZBI GNIEW KRZE MIE¡

Majątek i fundusze OSP pochodzą z różnych źródeł – ze składek
członkowskich, darowizn, spadków i zapisów, z dochodów z majątku

i imprez, z ofiarności publicznej oraz z wpływów z działalności
gospodarczej. Bardzo istotnym elementem zasilającym budżet OSP

są dotacje z budżetu państwa.

N Dotacje w latach 2015-2017
dla jednostek włączonych do KSRG



Środ ki te tra fi ły m.in. na: za ku py in we sty cyj ne sprzę tu trans por to we -
go i spe cja li stycz ne go, w tym po jaz dów po żar ni czych, bie żą ce wy po sa -
że nie, sprzęt, odzież ochron ną i oso bi ste wy ekwi po wa nie stra ża ków.
Po nad to w 2016 r. do fi nan so wa no w kwo cie 2 000 000 zł or ga ni za cję: fi -
na łu Ogól no pol skie go Tur nie ju Wie dzy Po żar ni czej, Ogól no pol skich Za -
wo dów Spor to wo -Po żar ni czych Mło dzie żo wych Dru żyn Po żar ni czych
we dług re gu la mi nu CTIF w Wi śle i Ogól no pol skich Za wo dów Spor to wo -
-Po żar ni czych OSP we dług re gu la mi nu CTIF w Po la ni cy -Zdro ju oraz obo -
zów mło dzie żo wych dru żyn po żar ni czych. Pie nią dze na ten cel zo sta ły
prze ka za ne do Za rzą du Głów ne go Związ ku OSP RP. W 2017 r. su -
mą 2 000 000 zł do fi nan so wa no or ga ni za cję obo zów mło dzie żo wych dru -
żyn po żar ni czych. Kwo ta ta tra fi ła bez po śred nio do or ga ni za to rów
obo zów – ochot ni czych stra ży po żar nych i od dzia łów po wia to wych
Związ ku OSP RP. 

Kry te ria
Ochot ni cze stra że po żar ne dzia ła ją na pod sta wie usta wy z 7 kwiet -

nia 1989 r. Pra wo o sto wa rzy sze niach (tj. DzU z 2017 r. poz. 210) oraz
usta wy z 24 sierp nia 1991 r. o ochro nie prze ciw po ża ro wej (tj. DzU. 
z 2017 r. poz. 736, z późn. zm.). Zgod nie z za pi sem usta wo wym ochot ni -
cza straż po żar na jest jed nost ką ochro ny prze ciw po ża ro wej. Do ta cje na re -
ali za cję za dań pu blicz nych „Za pew nie nie go to wo ści bo jo wej jed nost ki
ochro ny prze ciw po ża ro wej włą czo nej do kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -
-ga śni cze go” oraz „Przy go to wa nie jed no stek ochot ni czych stra ży po żar -
nych do dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych” prze ka zy wa ne by ły na pod sta wie
wspo mnia nych ustaw i wy da nych do nich ak tów wy ko naw czych oraz
na pod sta wie przy ję tych pro ce dur we wnętrz nych. 

Przy po dzia le środ ków dla po szcze gól nych wo je wództw sto so wa no jed -
no li te dla wszyst kich kry te ria. W od nie sie niu do do ta cji KSRG by ły to:
� licz ba jed no stek włą czo nych do kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -

-ga śni cze go we dług sta nu na 31 grud nia ro ku po przed nie go,
� licz ba wy jaz dów do po ża rów i miej sco wych za gro żeń oraz udział

w za bez pie cze niu ope ra cyj nym ob sza ru chro nio ne go w po przed nim ro ku,
� licz ba lud no ści w da nym wo je wódz twie,
� licz ba po wia tów w da nym wo je wódz twie (od 2017 r.).
Przy po dzia le tzw. do ta cji MSWiA bra no zaś pod uwa gę licz bę po wia -

tów w wo je wódz twie oraz licz bę jed no stek OSP w wo je wódz twie.

Za ku py 2017
W 2017 r. ko men dant głów ny Pań stwo wej Stra ży Po żar nej prze ka zał

do ta cje na do fi nan so wa nie re ali za cji za dań pu blicz nych przez jed nost ki
OSP w łącz nej kwo cie 124 110 000 zł. W ra mach za da nia pu blicz ne go
„Za pew nie nie go to wo ści bo jo wej jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej
włą czo nej do kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go” OSP włą czo ne
do KSRG otrzy ma ły 81 110 000 zł. Po zo sta łe OSP na re ali za cję za da nia
pu blicz ne go „Przy go to wa nie jed no stek ochot ni czych stra ży po żar nych
do dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych” otrzy ma ły 43 000 000 zł. 

Peł na kwo ta do ta cji dla OSP w KSRG oraz kwo ta 40 000 000 zł do ta -
cji MSWiA by ły w 2017 r. re ali zo wa ne w ra mach „Pro gra mu 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”. Za kres rze czo wy pro gra mu mo der -
ni za cji dla OSP obej mu je re ali za cję na stę pu ją cych przed się wzięć: re mon -
ty straż nic, za ku py sprzę tu trans por to we go, za ku py sprzę tu uzbro je nia
i tech ni ki spe cjal nej, za ku py sprzę tu in for ma ty ki i łącz no ści, za ku py wy -
po sa że nia oso bi ste go i ochron ne go stra ża ków.

Do ta cje KSRG
W ra mach pierw sze go za da nia zo sta ło pod pi sa nych 4151 umów. Naj -

więk sza pu la pie nię dzy – 48 330 000 zł tra fi ła na do fi nan so wa nie za ku -
pu 257 jed no stek sprzę tu trans por to we go:
� 30 cięż kich sa mo cho dów ra tow ni czo -ga śni czych,
� 172 śred nich sa mo cho dów ra tow ni czo -ga śni czych,
� 33 przy cze pek do trans por tu sprzę tu,
� 22 ło dzi ra tow ni czych min. sze ścio oso bo wych wraz z przy cze pą.
Do ta cje w wy so ko ści 18 708 000 zł prze ka za no na re mon ty 1738 straż -

nic. Ko lej na kwo ta – 8 292 000 zł – za si li ła za ku py wy po sa że nia oso bi -
ste go i ochron ne go stra ża ków. Dzię ki niej do fi nan so wa no za kup 18 115
jed no stek wy po sa że nia, w tym: m.in. 2608 kom ple tów ubrań spe cjal nych
i 173 kom ple tów lek kich ubrań ochro ny prze ciw che micz nej, a po nad to
sprzęt OUO, obu wie, rę ka wi ce spe cjal ne heł my itp. 

Na za ku py sprzę tu uzbro je nia i tech ni ki spe cjal nej prze zna czo no do -
ta cje w wy so ko ści 5 370 000 zł. OSP na by ły za nie 4753 jed no stek sprzę -
tu, a na dłu giej li ście za ku pów zna la zły się m.in: ze sta wy hy drau licz nych
na rzę dzi ra tow ni czych, agre ga ty prą do twór cze, wen ty la to ry od dy mia ją -
ce, mo to pom py po żar ni cze, pom py do wo dy za nie czysz czo nej, ze sta wy
ra tow nic twa me dycz ne go R1, de fi bry la to ry AED, pi lar ki do drew na, pi ły
do cię cia sta li i be to nu, de tek to ry wie lo ga zo we z moż li wo ścią wy kry cia
CO, wę że, ar ma tu ra wod na itp. 

Wy po sa że nie OSP w KSRG zo sta ło też wzbo ga co ne o sprzęt in for ma -
ty ki i łącz no ści. Kwo tą 410 000 zł do fi nan so wa no za kup 324 jed no stek
sprzę tu, w tym 311 ra dio te le fo nów i 13 ze sta wów pod heł mo wych do ra -
dio te le fo nu. 

Do ta cje MSWiA
Do ta cje w ra mach za da nia pu blicz ne go „Przy go to wa nie jed no stek

ochot ni czych stra ży po żar nych do dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych” za owo -
co wa ły pod pi sa niem 3990 umów na łącz ną kwo tę 40 000 000 zł. 
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w latach 2015-2017 dla ochotniczych straży pożarnych i Związku OSP RP



W ra mach sprzę tu trans por to we go do fi nan so wa no za kup 98 jed no stek
sprzę tu za kwo tę 16 480 000 zł, w tym:
� 2 cięż kie sa mo cho dy ra tow ni czo -ga śni cze,
� 28 śred nich sa mo cho dów ra tow ni czo -ga śni czych,
� 48 lek kich sa mo cho dów ra tow ni czo -ga śni czych, 
� 7 przy cze pek do trans por tu sprzę tu, 
� 13 ło dzi ra tow ni czych m.in. sze ścio oso bo wych wraz z przy cze pą.
10 000 000 zł do ta cji tra fi ło na do fi nan so wa nie re mon tów 1287 obiek -

tów. Ko lej na pu la pie nię dzy – do ta cje na za ku py sprzę tu uzbro je nia i tech -
ni ki spe cjal nej – wy nio sła 9 480 000 zł i umoż li wi ła do fi nan so wa nie
za ku pu 11 278 jed no stek sprzę tu. 

Do ta cja w wy so ko ści 3 670 000 zł za si li ła za ku py wy po sa że nia oso bi -
ste go i ochron ne go stra ża ków. Dzię ki niej zo sta ło za ku pio nych 9730 jed -
no stek wy po sa że nia, w tym m.in. 1403 kom ple ty ubrań spe cjal nych,
heł my, obu wie, apa ra ty po wietrz ne itp.

W ka te go rii za ku py sprzę tu in for ma ty ki i łącz no ści do ta cja wy nio -
sła 370 000 zł i zo sta ła prze zna czo na na do fi nan so wa nie za ku pu 333 jed -
no stek sprzę tu, w tym: 14 sys te mów se lek tyw ne go alar mo wa nia, 317
ra dio te le fo nów i dwóch ze sta wów pod heł mo wych do ra dio te le fo nu. 

Po za przed się wzię cia mi re ali zo wa ny mi w ra mach „Pro gra mu mo der -
ni za cji” zo sta ły rów nież prze ka za ne do ta cje w kwo cie 1 000 000 zł na
za kup nie zbęd nych ma te ria łów i usług wy ni ka ją cych z sy tu acji nie prze -
wi dzia nych, zwią za nych z przy go to wa niem OSP do dzia łań ra tow ni czo -
-ga śni czych. Za war to 485 umów, na pod sta wie któ rych zo sta ły prze ka za ne
środ ki na do fi nan so wa nie m.in.: na praw i prze glą dów po jaz dów po żar ni -
czych i in ne go sprzę tu ra tow ni cze go, za kupu sprzę tu oraz odzie ży ochron -
nej i przed mio tów ekwi pun ku oso bi ste go, za kupu środ ków ga śni czych,
sor ben tów, neu tra li za to rów i dys per gen tów, szko le nia stra ża ków w za kre -
sie kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy. 

Po zo sta łe 2 000 000 zł zo sta ły prze zna czo ne na or ga ni za cję obo zów
mło dzie żo wych dru żyn po żar ni czych. Za war to 61 umów, w tym 58 z jed -
nost ka mi OSP i trzy z od dzia ła mi po wia to wy mi Związ ku OSP RP. Dzię -
ki te mu zor ga ni zo wa no 65 obo zów MDP, w któ rych udział wzię ło 3224
uczest ni ków.

st. bryg. Zbi gniew Krze mieƒ jest za st´p cà dy rek to ra 
w Biu rze Fi nan sów KG PSP
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SPRAWY
OCHOTNIKÓW

Wo je wódz two 2015* 2016 2017 Ogó łem za la ta 
2015-2017

dol no ślą skie 5 597 979 7 313 391 8 511 825 21 423 195

ku jaw sko -po mor skie 3 808 038 5 604 757 6 669 296 16 082 091

lu bel skie 4 003 486 7 545 778 8 126 670 19 675 934

lu bu skie 2 360 973 3 343 225 3 833 353 9 537 551

łódz kie 5 328 184 7 992 296 8 981 128 22 301 608

ma ło pol skie 6 828 199 8 898 895 9 979 289 25 706 383

ma zo wiec kie 9 451 360 13 515 145 15 952 379 38 918 884

opol skie 2 071 892 3 336 940 3 805 271 9 214 103

pod kar pac kie 4 144 957 7 002 903 7 576 083 18 723 943

pod la skie 2 406 163 4 054 112 4 811 874 11 272 149

po mor skie 4 160 787 5 474 927 6 775 630 16 411 344

ślą skie 7 131 726 9 472 607 11 248 308 27 852 641

świę to krzy skie 2 993 316 4 825 857 5 122 838 12 942 011

war miń sko -ma zur skie 3 026 848 4 467 606 5 451 345 12 945 799

wiel ko pol skie 6 677 309 9 845 820 11 873 660 28 396 789

za chod nio po mor skie 3 008 783 4 305 741 5 391 051 12 705 575

ZG ZOSP RP 2 000 000 0 2 000 000

ra zem do ta cje dla OSP 73 000 000 109 000 000 124 110 000 338 610 000**

Kwo ty do ta cji dla OSP w la tach 2015-2017 we dług wo je wództw

* W 2015 r. uję te zo sta ły tyl ko do ta cje dla jed no stek włą czo nych do KSRG, z uwa gi na brak da nych do ty czą cych do ta cji MSWiA.
** Su ma łącz nie z kwo tą 32 500 000 zł prze ka za ną bez po śre d nio przez MSWiA.



ształ tu ją one za in te re so wa nie mło dzie ży
dzia łal no ścią spo łecz ną na rzecz ochro -
ny prze ciw po ża ro wej, przy go to wu ją

do służ by w sze re gach OSP, a tak że – co waż -
ne – pro wa dzą dzia łal ność kul tu ral no -oświa to -
wą w swo im śro do wi sku. Człon ka mi MDP
mo gą być dziew czę ta i chłop cy w wie ku do 18
lat. Sys te ma tycz nie zwięk sza ją swo ją wie dzę
i umie jęt no ści w za kre sie ra tow nic twa i ochro -
ny prze ciw po ża ro wej dzię ki róż ne go ro dza ju
spo tka niom, udzia le w za wo dach spor to wych
czy wy jaz dom. I ro bią to z pa sją, któ rej do ro śli

mo gą im tyl ko po zaz dro ścić. Istot ne jest więc,
by mło dym lu dziom, któ rzy nie rzad ko dys po -
nu ją już na praw dę spe cja li stycz ną wie dzą
w dzie dzi nie po żar nic twa, a jed no cze śnie wciąż
chcą się roz wi jać i uczyć, za pro po no wać ja kieś
for my ak tyw no ści tak że w wa ka cje. Waż ną ro -
lę od gry wa ją tu z pew no ścią obo zy dla człon -
ków MDP. 

Zrób to sam
Człon ko wie Ochot ni czej Stra ży Po żar nej

w Bro dzi cy (gm. Hru bie szów, pow. hru bie -

szow ski) ja ko je dy ni z te re nu wo je wódz twa lu -
bel skie go pod ję li się tru du or ga ni za cji obo zów
szko le nio wo -wy po czyn ko wych mi mo ogrom -
nej pre sji cza su (de cy zja o or ga ni za cji obo zu 
za pa dła z dnia na dzień, kil ka na ście dni
przed roz po czę ciem pierw sze go tur nu su). Obóz
dla 95 człon ków MDP od był się pod czas ubie -
gło rocz nych wa ka cji. Pierw szy tur nus trwał
od 9 do 21 lip ca w miej sco wo ści Ha ren da nie -
da le ko Za ko pa ne go, a uczest ni czy ło w nim 50
dzie ci z te re nu gmi ny Hru bie szów. Dzię ki 90%
do fi nan so wa niu z Mi ni ster stwa Spraw We -
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Pierwszym krokiem
do tego, by zostać
strażakiem
ochotnikiem, a nawet
strażakiem
zawodowym, 
są nierzadko
młodzieżowe drużyny
pożarnicze, działające
przy wielu
ochotniczych strażach
pożarnych. 
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wnętrz nych i Ad mi ni stra cji oraz 10% wkła do -
wi fi nan so we mu gmi ny Hru bie szów uczest nic -
two w obo zie by ło dla dzie ci bez płat ne. Dru gi
tur nus zor ga ni zo wa no w dniach 2-15 sierp nia
w Ka cwi nie w Pie ni nach. Uczest ni czy ło
w nim 45 dzie ci z te re nu po wia tu hru bie szow -

skie go. W tym wy pad ku 90% kosz tów po kry ła
do ta cja z MSWiA, a 10% sfi nan so wał Zwią zek
Gmin Zie mi Hru bie szow skiej. Ko or dy na to rem
i or ga ni za to rem obo zów był dh kpt. Piotr Sen -
dec ki – pre zes OSP w Bro dzi cy (funk cjo na riusz
z KP PSP w Hru bie szo wie), a ko men dan tem -
-kie row ni kiem wy po czyn ku dh Ma rek Py -
do. – Cie szę się, że to je den z pod le głych mi
funk cjo na riu szy pod jął się tak od po wie dzial ne -
go za da nia i w bar dzo krót kim cza sie zor ga ni -
zo wał dwa obo zy dla mło dzie ży. Za wsze sta ram
się na gra dzać po nad prze cięt ne po sta wy stra ża -
ków, dla te go po le ci łem ko men dan to wi po wia to -
we mu PSP w Hru bie szo wie, aby udzie lił kpt.
Pio tro wi Sen dec kie mu urlo pu na gro do we go
w mak sy mal nym wy mia rze oraz wy stą pił
do mnie z wnio skiem o na gro dę fi nan so wą dla
te go ofi ce ra. Po nad to do ło żę wszel kich sta rań,
aby w 2018 r. mło dzież z woj. lu bel skie go też
mo gła sko rzy stać z tej for my wy po czyn ku – mó -
wi lu bel ski ko men dant wo je wódz ki PSP 
st. bryg. Grze gorz Ali now ski. 

Pod czas obo zów dzie ci i mło dzież uczest ni -
czy li w szko le niach i ćwi cze niach zwią za nych
z ochro ną prze ciw po ża ro wą. Bra li udział w za -
wo dach spor to wo -po żar ni czych, uczy li się
musz try oraz służ by we wnętrz nej, po zna wa li
za sa dy udzie la nia pierw szej po mo cy, za sa dy po -

stę po wa nia na wy pa dek po wsta nia po ża ru, zdo -
by wa li prak tycz ne umie jęt no ści po słu gi wa nia
się sprzę tem po żar ni czym. – Udo stęp ni li śmy
uczest ni kom obo zu sprzęt stra żac ki. Ko men da
Po wia to wa PSP w Hru bie szo wie, je śli w 2018 r.
bę dzie ta ka po trze ba, rów nież włą czy się w po -

moc przy or ga ni za cji obo zów – stwier dza kpt.
mgr inż. Piotr Gro no wicz, ko men dant po wia to -
wy PSP w Hru bie szo wie.

Z dys cy pli nà, ale za baw nie
Na obo zie nie za bra kło też czę ści re kre acyj -

nej i tu ry stycz nej, któ ra obej mo wa ła po zna wa nie
Tatr i Pie nin, a tak że kul tu ry gó ral skiej. Od by -
wa ły się wy ciecz ki gór skie (Mor skie Oko, Sar -
nia Ska ła, Trzy Ko ro ny, zwie dza nie wą wo zów
i ja skiń) oraz re kre acyj ne (spływ Du naj cem, wy -
po czy nek w par ku wod nym, jaz da wo za mi kon -
ny mi itp.). Mło dzież po zna ła też praw dzi we
ży cie i tra dy cje obo zo we: od by wa ły się obo zo -
we chrzty i ślu by, ape le oraz wie czor ne ćwi czeb -
ne alar my bo jo we, a na ko niec tur nu sów za wo dy
spor to we. Or ga ni za to rzy i opie ku no wie obo zów
sta ra li się wy ko rzy stać ten czas na pro wa dze nie
róż nych form wy cho wa nia fi zycz ne go, kształ to -
wa nie u mło dzie ży świa do mo ści ra tow ni czej,
mo bi li zo wa nie dzie cia ków do do sko na le nia
umie jęt no ści ob słu gi sprzę tu po żar ni cze go. Co
istot ne, wy cho waw cy pro wa dzi li rów nież za ję -
cia z pro fi lak ty ki uza leż nień oraz przy bli ża li tra -
dy cję ru chu stra żac kie go. – Mi mo pre sji cza su
obo zy by ły zor ga ni zo wa ne na praw dę pro fe sjo -
nal nie. Część dzie ci wy je cha ła pierw szy raz w ży -
ciu bez opie ki ro dzi ców, ale nikt nie wró cił

z obo zu przed cza sem, ni ko mu nic się nie sta ło,
wszy scy wy cho wan ko wie wró ci li za do wo le ni.
Sło wa uzna nia na le żą się za rów no or ga ni za to -
rom, wy cho waw com, jak i dzie ciom. Przy odro -
bi nie do brej wo li oraz szcze rej chę ci współ pra cy
po mię dzy PSP, OSP oraz sa mo rzą dem gmin nym
moż na osią gnąć suk ces. Zwią zek OSP w Hru bie -
szo wie pra cu je i słu ży na rzecz lo kal nej spo łecz -
no ści, a nie od wrot nie – pod kre śla Jan
Mo ło dec ki, wójt gmi ny Hru bie szów, czło nek 
Za rzą du Od dzia łu Wo je wódz kie go Związ ku 
OSP RP w Lu bli nie.

Tak zor ga ni zo wa ny pro gram obo zu zna lazł
uzna nie wśród je go uczest ni ków. – Obóz MDP
to by ły naj lep sze dwa ty go dnie wa ka cji, nie za -
po mnę ich przez bar dzo dłu gi czas. Ja dąc tam,
nie spo dzie wa łam się tak wie lu prze żyć. Nie za -
po mnia ne chwi le, świet ni lu dzie i naj lep sza ka -
dra to tyl ko kil ka rze czy, któ re mnie tam
spo tka ły. Wie le się na uczy łam, a tro chę dys cy -
pli ny umoc ni ło nas i po ka za ło, że nie wszyst ko
jest ta kie ła twe, jak cza sem się wy da je. Za ska -
ku ją ce by ło to, jak bar dzo zdo ła li śmy się przy -
wią zać do sie bie na wza jem, do ka dry oraz
do miej sca, w któ rym prze by wa li śmy – mó wi
Aga ta Ku rze pa (lat 14, OSP Sah ryń). Wtó ru je
jej in na uczest nicz ka, Do ro ta Ste ciuk (lat 14,
OSP Żnia tyń): – Cho ciaż pierw sze dni by ły peł -
ne nie po ko ju, nie ża łu ję, że wzię łam udział
w obo zie. Za sta łam tam cu dow ną ka drę, su per
obo zo wi czów i jesz cze lep szą at mos fe rę. Naj lep -
sze by ły ogni ska (któ rym to wa rzy szy ła gó ral ska
mu zy ka), ze bra nia, wy ciecz ki i dys ko te ki.
Na obo zie mia łam oka zję pod szko lić musz trę,
bo jów kę, szta fe tę, a tak że na uczy łam się gó ral -
skich pio se nek lu do wych. A z ko lei Sa ra Po błoc -
ka (lat 16, OSP Sah ryń) już te raz po waż nie
my śli o zwią za niu swo jej dro gi za wo do wej ze
stra żą po żar ną: – Pod czas obo zu na uczy łam się
pod sta wo wej musz try oraz te go, że nie moż -
na się pod da wać czy od ra zu za kła dać, że bę -
dzie źle. Naj trud niej sze by ły pierw sze dni, nikt
nie wie dział, czy da so bie ra dę i co nas cze ka.
Ale po kil ku dniach sta li śmy się so bie bli scy jak
ro dzi na. Za wo dy po żar ni cze MDP w desz czu
by ły nie za po mnia ne, da ły nam tro chę śmie chu
i ry wa li za cji. Każ dy bę dzie wspo mniał ad re na -
li nę, któ rej do star cza dźwięk mo to pom py. Już te -
raz je stem pew na, że by cie stra ża kiem jest mo im
ma rze niem, do któ re go speł nie nia bę dę dą żyć. 

War to za zna czyć, że w ska li kra ju or ga ni za -
cji obo zów szko le nio wo -wy po czyn ko wych dla
mło dzie żo wych dru żyn po żar ni czych pod ję ło
się 59 jed no stek OSP oraz trzy za rzą dy po wia -
to we Związ ku OSP RP. Zor ga ni zo wa no 62 obo -
zy szko le nio wo -wy po czyn ko we dla 3219
uczest ni ków. Su ma rycz ny koszt przed się wzię -
cia to 2 mln zł. 

STYCZEŃ  2018 /18

SPRAWY 
OCHOTNIKÓW

fo
t. 

ar
 ch

i w
um

 O
SP

 B
ro

 dz
i c

a 
(3

)



/ 2018 STYCZEŃ 19

Jak mło dzież to le ru je dys cy pli nę mun du ro wą na obo zie?
Na po cząt ku są w szo ku. Pa nu je ry gor, trze ba ide al nie sprzą tać w po -

ko jach, punk tu al nie sta wiać się na zbiór ki i szko le nia, cho dzić w cza pecz -
ce, prze strze gać służ by we wnętrz nej. Po dwóch, trzech dniach się
do te go przy zwy cza ja ją, a z cza sem za czy na ją lu bić. To jed no czy gru pę
i po zwa la za po mnieć o tę sk no cie za do mem. Co trze ci dzień plu ton (gru -
pa ko lo nij na) ma funk cję bo jo wą, o każ dej po rze dnia i no cy mo gą się
spo dzie wać alar mu. Wte dy w cią gu kil ku mi nut ro bią zbiór kę, a ko men -
dant wy zna cza za da nie do wy ko na nia – naj czę ściej ja kieś śmiesz ne
i twór cze, np. uło że nie pio sen ki, na kar mie nie sztucz nej ko zy itp. Cza sem
to za da nie ty po wo bo jo we, z roz wi nię ciem wę ży w nie ty po wym miej -
scu. Ta dys cy pli na i za da nia na po cząt ku prze ra ża ją, ale z cza sem sta ją
się mi łym wspo mnie niem. Mło dzież na por ta lach spo łecz no ścio wych
czę sto wspo mi na musz trę i za da nia. Go rzej z to le ran cją dys cy pli ny jest
u ro dzi ców (śmiech). Kie dyś w no cy za dzwo nił ro dzic z pre ten sja mi, że
je go cór ka jest wy cho wy wa na bez stre so wo, a tu tra fi ła na„obóz kar ny”.
Ten pan su ge ro wał, bym zniósł wszyst kie wy mo gi i ka ry spor to we. Oczy -
wi ście nie zgo dzi łem się i wszyst ko zo sta ło po sta re mu. Nie wy obra żam
so bie zor ga ni zo wa nia bez piecz ne go wy po czyn ku dla kil ku dzie się ciu
uczest ni ków, któ rych nie znam, bez wpro wa dze nia kon kret nych re guł
i za sad. Ale to był in cy dent. Na szczę ście ro dzi ce naj czę ściej dzię ku ją
za opie kę nad dziec kiem i in for mu ją, że z obo zu wró ci ło in ne: grzecz -
niej sze, zdy scy pli no wa ne i bar dziej ko le żeń skie. 

Czy mi mo tej pre sji cza su, stre su i ty lu prze ciw no ści lo su war to
by ło or ga ni zo wać te obo zy? Po dej miesz się te go za da nia
w 2018 r.?
Uśmiech nię te twa rze uczest ni ków, wdzięcz ność ro dzi ców, władz

OSP i sa mo rzą do wych da ją mi peł ną sa tys fak cję. Ja ko stra żak za wo do -
wy i ochot nik mam świa do mość, że ochro na prze ciw po ża ro wa w du -
żej mie rze opie ra się na ochot ni kach. Cie szę się, że mo głem przy czy nić
się do szko le nia i po zy ski wa nia przy szłych stra ża ków OSP. Mam sa tys -
fak cję, gdy wi dzę swo ich obo zo wi czów na ze bra niach OSP, za wo dach
spor to wo -po żar ni czych, na bo rach do służ by w PSP, a na wet przy in ter -
wen cjach. Ma to też swój aspekt spo łecz ny. Mło dzież, któ ra bra ła udział
w obo zie, czę sto po cho dzi z nie za moż nych ro dzin. Bez do ta cji ni gdy
by nie wy je cha li na tak bo ga ty w atrak cje wy po czy nek wa ka cyj ny. To
jest waż ne. I dla te go chciał bym szcze gól nie po dzię ko wać wszyst kim,
któ rzy przy czy ni li się do or ga ni za cji obo zów. Wła dzom sa mo rzą do wym
za do fi nan so wa nie oraz prze pro wa dze nie re kru ta cji uczest ni ków.
Człon kom OSP w Bro dzi cy, Ko ble, Tep tiu ko wie, Po ro ni nie i Ka cwi nie
za wy po ży cze nie sprzę tu stra żac kie go nie zbęd ne go przy or ga ni za cji
obo zu, ko men dan to wi po wia to we mu PSP w Hru bie szo wie za przy chyl -
ność i po moc, a pra cow ni ko wi Biu ra Za rzą du Od dzia łu Wo je wódz kie -
go ZOSP RP w Lu bli nie za po moc w re kru ta cji ka dry obo zo wej.

st. kpt. Woj ciech Mi ciu ła peł ni słu˝ b´ w KW PSP w Lu bli nie

Jak uda ło ci się w tak krót kim cza sie zor ga ni zo wać dwa obo zy
MDP?
Mam do świad cze nie. Na róż ne go ro dza ju wy po czyn ki, obo zy, ko lo -

nie jeż dżę z mło dzie żą od 12 lat. To już tra dy cyj na for ma spę dza nia
więk szo ści mo ich urlo pów. Ostat nie kil ka lat to by ły głów nie obo zy
MDP. Lu bię to, pra ca i prze by wa nie z mło dzie żą re lak su je mnie, bo
zmie niam kli mat i oto cze nie. Du żo się od nich uczę, a jed no cze śnie
mam moż li wość po dzie le nia się swo ją wie dzą stra ża ka i ra tow ni ka 
me dycz ne go.

Jak zwy kle wy glą da ją ta kie obo zy?
Obóz MDP róż ni się od ko lo nii. Mło dzież ma du żo więk szą dys cy pli -

nę, już pierw sze go dnia uczy my służ by we wnętrz nej, punk tu al no ści,
po rząd ków w po ko jach, ży cia bez te le fo nu…

Bez te le fo nu?!
Tak, ka dra obo zo wa sta ra się tak za go spo da ro wać czas, aby mło dzi

dru ho wie nie mie li cza su i chę ci na prze sia dy wa nie ze smart fo nem lub
przed te le wi zo rem. Na po cząt ku jest to dla nich szo kiem, ale po dwóch,
trzech dniach sa mi do cho dzą do wnio sku, że te le wi zja i in ter net
na obo zie nie są po trzeb ne. Oczy wi ście jest też na uka stra żac kie go fa -
chu. Musz tra, za wo dy spor to wo -po żar ni cze, za po zna nie ze sprzę tem
stra żac kim, pierw sza po moc itp. To na obo zie co dzien ność. Jest też czas
na obo zo we za ba wy, chrzest, ślu by i we se la, pod cho dy, noc ne wę drów -
ki. Ma być we so ło.

Te go rocz ny obóz był zor ga ni zo wa ny nie co ina czej. Co się zmie -
ni ło?
Tak, w tym ro ku mu sia łem zre zy gno wać z funk cji ko men dan ta obo -

zu – kie row ni ka wy po czyn ku ze wzglę du na no we obo wiąz ki or ga ni -
za to ra i ko or dy na to ra wy po czyn ku. Mu sia łem za jąć się do ku men ta mi,
fak tu ra mi, za ku pa mi, or ga ni za cją po by tu i trans por tu. Ca ła do ku men -
ta cja i roz li cze nia spa dły na mo je bar ki, więc za rzą dza nie ka drą obo zo -
wą po wie rzy łem ko le dze, dru ho wi Mar ko wi Py do. De cy zja o or ga ni za cji
obo zu za pa dła z dnia na dzień, kil ka na ście dni przed roz po czę ciem
pierw sze go tur nu su. Trze ba by ło bły ska wicz nie zre kru to wać ka drę,
uczest ni ków, wy szu kać pen sjo nat i trans port. Do te go for mal ne zgło -
sze nie w ku ra to rium… Tu na szczę ście nikt nie ro bił prze szkód w skró -
co nym ter mi nie zgło sze nia wy po czyn ku. W re kru ta cji uczest ni ków
bar dzo mi po mógł Urząd Gmi ny Hru bie szów, a w do bo rze ka dry pra -
cow ni cy Biu ra Od dzia łu Wo je wódz kie go Związ ku Ochot ni czych Stra ży
Po żar nych RP w Lu bli nie. 

By cie ko or dy na to rem to chy ba nie je dy na two ja funk cja na tych
obo zach?
No tak, by łem też nie ja ko eta to wym pie lę gnia rzem – ra tow ni kiem

me dycz nym. Obo zo wi cze żar to bli wie na zy wa li mnie Me dy cyn ką. W tej
funk cji mo je do dat ko we wy kształ ce nie ra tow ni ka me dycz ne go i fi zjo -
te ra peu ty bar dzo się przy da je. Wy spe cja li zo wa łem się w le cze niu prze -
zię bień i obo la łych nóg. 

Rozmowa z kpt. Piotrem Sendeckim – organizatorem
obozów MDP, prezesem OSP w Brodzicy, kierownikiem
sekcji kwatermistrzowsko-technicznej w KP PSP
w Hrubieszowie, oficerem prasowym oraz
instruktorem ratownictwa medycznego.



tra że po żar ne nie wy sta wia ją oby wa te lom jed nost ko wych ra chun -
ków za swo je dzia ła nia. W wy mia rze etycz nym ta kie sy tu acje by -
ły by nie do przy ję cia, choć hi sto rycz nie rzecz bio rąc, wy stę po wa ły.

Rzy mia nin Ma rek Kras sus z I wie ku przed Chr. funk cjo nu je w hi sto rii po -
żar nic twa jako twór ca pierw szej w dzie jach pro fe sjo nal nej stra ży po żar -
nej. Po mi ja się szcze gół, że nie przy stę po wa ła ona do ga sze nia, pó ki z gó ry
jej za to sło no nie za pła co no. Po ko le nie póź niej je dy no wład ca Au gust zor -
ga ni zo wał pań stwo wą straż za wo do wą (peł nią cą rów nież funk cje po rząd -
ko wo -po li cyj ne), by po moc in nym nie by ła przed mio tem nad użyć. Co
zresz tą szu kać tak da le ko w hi sto rii! W Pol sce okre su mię dzy wo jen ne go
obo wią zy wał przy mus ubez pie czeń od ognia. Część pie nię dzy ze skła dek
tra fia ła do stra ży po żar nych. Bu dyn ki ubez pie czo ne mia ły przy bi te bla -
sza ne ta blicz ki, po świad cza ją ce ten fakt. Te bu dyn ki stra ża cy ga si li
„za dar mo”. 

Są róż ne spo so by fi nan so wa nia przed się wzięć ogól nie po ży tecz -
nych. Jed ne z nich za le żą od ofiar no ści spo łecz nej, in ne pochodzą 
z bu dże tów sa mo rzą dów lub rzą du. A do ta cje sa mo rzą do we, zwłasz cza
rzą do we, to już spra wa po li ty ki. Spra wo wa nie wła dzy po le ga na umie -
jęt nym roz dzie la niu pie nię dzy z po dat ków i do pil no wa niu ich na le ży -
te go wy dat ko wa nia. Pie nią dze są więc nie tyl ko ner wem go spo dar ki,
ale i ner wem po li ty ki. Wa run kiem sta bil no ści rzą du (wła dzy wy ko naw -
czej) jest uchwa le nie przez sejm (wła dzę usta wo daw czą) bu dże tu na rok
na stęp ny. 

Przed się wzię cia z za kre su ochro ny prze ciw po ża ro wej, zwią za ne
z utrzy my wa niem za rów no Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, jak i – w znacz -
nej czę ści – ochot ni czych stra ży po żar nych, są re ali zo wa ne z bu dże tu pań -
stwo we go. W przy pad ku sto wa rzy szeń, ja ki mi są ochot ni cze stra że
po żar ne, moż li we jest wy pra co wa nie środ ków na wła sne utrzy ma nie.
Część pie nię dzy prze zna cza ją na rzecz OSP sa mo rzą dy. Są też pie nią dze
z ubez pie czeń, co jest ostat ni mi la ty przed mio tem gło śnych spo rów. Ale
są także pie nią dze rzą do we, prze zna cza ne na dzia łal ność OSP. Pie nią dze
tak przy zna ne to do ta cje rzą do we. 

Do ta cja na OSP
Zgod nie za sa da mi wpro wa dzo ny mi w 2016 r. ko men dant głów ny Pań -

stwo wej Stra ży Po żar nej do ko nu je po dzia łu na wo je wódz twa środ ków fi -

nan so wych przy zna wa nych ochot ni czym stra żom po żar nym w for mie do -
ta cji. Pod wzglę dem praw nym jest do te go ce lu szcze gól nie pre de sty no -
wa ny: zgod nie z art. 9 ust. 1 usta wy o PSP stanowi cen tral ny or ga n
ad mi ni stra cji rzą do wej w spra wach or ga ni za cji kra jo we go sys te mu ra tow -
ni czo -ga śni cze go oraz ochro ny prze ciw po ża ro wej. In ny mi sło wy, mu si
ogar niać ca ło kształt tych spraw, gdyż to od nie go per so nal nie wy ma ga się
sku tecz no ści i efek tyw no ści w dzia ła niu. W ra mach ca łe go sze re gu zwią -
za nych z tym za dań ma rów nież:

– wspie rać ini cja ty wy spo łecz ne w za kre sie ochro ny prze ciw po ża ro -
wej i ra tow nic twa,

– współ dzia łać z Za rzą dem Głów nym Związ ku Ochot ni czych Stra ży
Po żar nych Rze czy po spo li tej Pol skiej. 

Ko men dant głów ny PSP ma do dys po zy cji pro fe sjo nal ny apa rat wy -
ko naw czy, w po sta ci Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Dys po nu je za tem naj -
więk szą w kra ju wie dzą w spra wach ochro ny prze ciw po ża ro wej, ale też
naj więk szą od po wie dzial no ścią. Nic za tem dziw ne go, że aby dzia łać sku -
tecz nie, mu si dys po no wać na le ży tą wła dzą. Sam na mo cy wspo mnia ne go
wy żej art. 9 ust. 1 usta wy o PSP pod le ga mi ni stro wi wła ści we mu do spraw
we wnętrz nych. 

Sku tecz ne wy ko ny wa nie wła dzy łą czy się nie tyl ko z wy da wa niem
roz ka zów, ale też z roz dzia łem i do pil no wa niem na le ży te go wy dat ko wa -
nia pie nię dzy. 

Zgod nie z za twier dzo nym 24 kwiet nia 2017 r. przez mi ni stra spraw
we wnętrz nych i ad mi ni stra cji do ku men tem „Tryb i za sa dy udzie la nia do -
ta cji dla jed no stek Ochot ni czych Stra ży Po żar nych w 2017 ro ku”, dla jed -
no stek OSP za pla no wa no kwo tę 40 000 000 zł, z te go 17 364 000 zł
na wy dat ki bie żą ce i 22 636 000 zł na wy dat ki ma jąt ko we. Po nad to w usta -
wie bu dże to wej na 2017 r. dla jed no stek OSP nie włą czo nych do KSRG
w roz dzia le 75412 – ochot ni cze stra że po żar ne za pla no wa no do dat ko -
wo 3 000 000 zł na po zo sta łe wy dat ki, z te go:

– na za kup nie zbęd nych ma te ria łów i usług wy ni ka ją cych z sy tu acji
nie prze wi dzia nych zwią za nych z przy go to wa niem OSP do dzia łań ra tow -
ni czo-ga śni czych – 1 000 000 zł,

– na tur nie je wie dzy po żar ni czej i do fi nan so wa nie obo zów mło dzie -
żo wych dru żyn po żar ni czych (MDP) – 2 000 000 zł.
Na tle ostat nie go z punk tów, bar dzo no śne go emo cjo nal nie – wszak cho -
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Nic nie wzbudza tyle emocji, co obrót pieniędzmi, choć
podobno szczęścia nie dają. Niech jednak ten, co tak twierdzi,

spróbuje bez nich żyć we współczesnym świecie. Zresztą czy
naprawdę dają, czy nie dają, każdy chce się osobiście przekonać. 
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dzi o mło dzież – do szło do wy raź ne go nie zro zu mie nia przez ZG ZOSP
RP waż no ści te go te ma tu. 

Do ta cja na obo zy MDP
Na czel ny or gan PSP nie mo że po dej mo wać de cy zji, je śli nie ma ją

one pod staw praw nych. W przy pad ku roz dy spo no wa nia do ta cji dla OSP
klu czo wym ele men tem by ło za twier dze nie od po wied nie go do ku men tu
przez mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji, co, jak już wie my,
sta ło się pod ko niec kwiet nia 2017 r. W związ ku z tym w kwiet niu
2017 r. za stęp ca ko men dan ta głów ne go PSP po in for mo wał w roz mo wie
te le fo nicz nej dy rek to ra Za rzą du Wy ko naw cze go ZOSP RP, że zo sta ła
za bez pie czo na na cel tur nie jów wie dzy po żar ni czej i obo zów MDP 
kwo ta 2 000 000 zł, zatem ist nie je już moż li wość zło że nia ofer ty na re -
ali za cję te go za da nia pu blicz ne go. Ofer ty nie zło żo no, wo bec cze go Ko -
men da Głów na PSP 30 ma ja 2017 r. skie ro wa ła do Za rzą du Głów ne go
ZOSP RP pi smo z in for ma cją o kwo cie 2 000 000 zł na wspo mnia ne wy -
żej ce le oraz o ko niecz no ści zło że nia ofer ty re ali za cji za da nia pu blicz -
ne go. 

2 czerw ca 2017 r. mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji za -
twier dził „Po dział do ta cji dla jed no stek ochot ni czych stra ży po żar nych
na po szcze gól ne przed się wzię cia w ra mach pro gra mu mo der ni za cji
na 2017 rok”, moż na więc by ło czy nić za dość for mal no ściom. Wo bec bra -
ku re ak cji ze stro ny Za rzą du Głów ne go ZOSP RP na po wyż sze pi smo 
z 30 ma ja, 7 czerw ca 2017 r. po now nie zo sta ło wy sto so wa ne pi smo z proś -
bą o prze ka za nie in for ma cji o pla no wa nym ter mi nie zło że nia ofer ty.

Za rząd Wy ko naw czy Związ ku OSP RP zwo łał w try bie pil nym
8 czerw ca po sie dze nie dy rek to rów wy ko naw czych za rzą dów wo je wódz -
kich Związ ku OSP RP w spra wie wy dat ko wa nia do ta cji, o czym po in for -
mo wał w pi śmie z 12 czerw ca 2017 r.. Da lej po in for mo wał m.in., że:

– cykl tur nie jów wie dzy po żar ni czej od szcze bla gmin ne go do wo je -
wódz kie go or ga ni zo wa ny był w mie sią cach lu ty – kwie cień, na to miast fi -
nał cen tral ny od był się w dniach 2-4 czerw ca 2017 r., 

– Zwią zek OSP RP or ga ni zu je w ro ku bie żą cym obo zy MDP w wie lu
wo je wódz twach, ale bez wy ko rzy sta nia do ta cji mi ni stra spraw we wnętrz -
nych i ad mi ni stra cji. 

Da lej po da no istot ne po wo dy, dla któ rych zre zy gno wa no z do ta cji rzą -
do wej na rzecz mło dzie ży. W da nej sy tu acji oczy wi stym był ar gu ment
o bra ku cza su na wła ści wą re ak cję. Tak, moż na mó wić, że póź no, że na -
wet za póź no (np. w od nie sie niu do tur nie jów wie dzy po żar ni czej), przy -
dzie lo no przed mio to wą do ta cję, ale do ta cja jed nak by ła. Moż na też
mó wić, że zbyt bli sko są wa ka cje, co na po cząt ku czerw ca jest fak tem.
Jak naj bar dziej na miej scu jest ar gu ment o od wo ła niu re zer wa cji z bra ku
środ ków i nie moż no ści tych re zer wa cji przy wró ce nia. Wszyst kie te ar gu -
men ty są pra wi dło we, z jed nym jed nak, za to istot nym za strze że niem: Za -
rząd wy po wie dział się w imie niu or ga ni za to rów obo zów MDP, że nie
zdą żą oni w tak krót kim cza sie zor ga ni zo wać obo zów MDP, z pra wi dło -
wym prze strze ga niem dzie wię ciu przy to czo nych w pi śmie ustaw i dwóch
roz po rzą dzeń. 

Gdy jest za ma ło cza su na dzia ła nia stan dar do we, na le ży dzia łać po -
nad stan dar do wo. Ko men dant głów ny PSP, ma jąc w spra wie do ta cji
„na mło dzież OSP” tak jed no znacz ne sta no wi sko or ga nu spo łecz ne go,
z któ rym usta wo wo mu si współ dzia łać, po zo stał z su mą 2 mln zł do ce lo -
we go za dys po no wa nia. Nie wy dat ko wa nie ta kich pie nię dzy, zwłasz cza
na cel związany z mło dzie żą, by ło by oczy wi stym błę dem. Za tem cen tral -
ny or gan ochro ny prze ciw po ża ro wej po sta no wił wspie rać ini cja ty wy spo -
łecz ne w za kre sie ochro ny prze ciw po ża ro wej i ra tow nic twa w in ny
spo sób, niż to zwy cza jo wo do tych czas przy ję to: sko rzy stał ze spraw no ści
urzę do wej wła sne go apa ra tu wy ko naw cze go. Pi smem z 13 czerw ca 2017 r.

po le cił ko men dan tom wo je wódz kim PSP, by we współ pra cy z od dzia ła -
mi Związ ku OSP RP ro ze zna li po trze by w za kre sie or ga ni za cji obo zów,
licz by po ten cjal nych uczest ni ków i nie zbęd nych środ ków na re ali za cję te -
go przed się wzię cia. Rów no cze śnie skie ro wał imien nie do wszyst kich pre -
ze sów za rzą dów od dzia łów wo je wódz kich Związ ku OSP RP pi sma
z in for ma cją o moż li wo ści zło że nia ofer ty re ali za cji za da nia pu blicz ne go
i za war cia umo wy o do fi nan so wa nie obo zów MDP. W wy ni ku tych dzia -
łań zo sta ło za war tych 61 umów na or ga ni za cję obo zów mło dzie żo wych
dru żyn po żar ni czych, w tym 58 z jed nost ka mi OSP i trzy z od dzia ła mi po -
wia to wy mi związ ku OSP RP. Dzię ki te mu zor ga ni zo wa no 65 obo zów
MDP, dla 3224 uczest ni ków. 

W efek cie koń co wym do fi nan so wa nie z do ta cji MSWiA zo sta ło wy -
ko rzy sta ne na obo zy MDP w ca ło ści i wy nio sło łącz nie 2 000 000 zł. 

A jak by ło rok wcze Êniej?
W 2016 r. na re ali za cję za da nia pu blicz ne go pod na zwą „Przy go to -

wa nie jed no stek ochot ni czych stra ży po żar nych do dzia łań ra tow ni czo -
-ga śni czych” re ali zo wa ne go w ra mach za dań z za kre su ra tow nic twa
i ochro ny lud no ści, okre ślo nych w art. 4 ust. 1 pkt 23 usta wy z 24 kwiet -
nia 2003 r. o dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne go i o wo lon ta ria cie, prze -
zna czo na zo sta ła kwo ta 36 000 000 zł (na 2017 r. by ło o 4 mln zł
wię cej), w tym 2 000 000 zł na do fi nan so wa nie przed się wzięć re ali zo -
wa nych przez Zwią zek Ochot ni czych Stra ży Po żar nych RP (za wo dy
CTIF, obo zy mło dzie żo wych dru żyn po żar ni czych, tur nie je wie dzy po -
żar ni czej).

Za rząd Głów ny ZOSP RP zło żył ofer tę re ali za cji za da nia pu blicz ne go
w za kre sie tur nie jów wie dzy po żar ni czej i obo zów mło dzie żo wych dru -
żyn po żar ni czych 23 maja 2016 r., gdzie zgod nie z przed ło żo nym roz li -
cze niem koń co wym w obo zach MDP bra ło udział łącz nie 3426
uczest ni ków. Za tem w 2017 r. w obo zach MDP do to wa nych bez po śred -
nic twa Za rzą du Głów ne go Związ ku OSP RP wzię ło udział za le d wie o 202
oso by mniej niż w 2016 r., gdy przed się wzię cie to do to wa no z je go po -
śred nic twem. 

A co b´ dzie w ro ku 2018?
Pro jek tu je się i pla nu je roz dy spo no wać na rzecz obo zów MDP kwo -

tę znacz nie wyż szą, mia no wi cie 2 800 000 zł. Ko rzy sta się przy tym
z na by tych do świad czeń za rów no co do spo so bu prze ka zy wa nia do ta -
cji, jak i ce lo we go jej wy dat ko wa nia. Dla te go ko men dan ci wo je wódz cy
PSP do sta li po le ce nie ze bra nia do koń ca stycz nia br. in for ma cji od od -
dzia łów po wia to wych Związ ku OSP RP od no śnie po trzeb do fi nan so wa -
nia obo zów MDP. Osta tecz na kwo ta do fi nan so wa nia w da nym
wo je wódz twie za le żała bę dzie od ogól nej licz by obo zów oraz jej uczest -
ni ków. Pla nu je się, że wy nie sie nie wię cej niż 700 zł na uczest ni ka.
Okre ślo no jed no cze śnie, że środ ki fi nan so we po cho dzą ce z do ta cji mo -
gą być wy ko rzy sta ne w szcze gól no ści na: wy ży wie nie, za kwa te ro wa nie,
do wóz uczest ni ków, re ali za cję pro gra mu spor to wo -edu ka cyj ne go, ubez -
pie cze nie uczest ni ków, za kup wy po sa że nia nie zbęd ne go do re ali za cji
obo zu, wy na gro dze nie per so ne lu pe da go gicz ne go i ob słu go we go. Środ -
ki te nie mo gą być wy ko rzy sta ne na in ne dzia ła nia, a w szcze gól no ści
na re mont po miesz czeń. 

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

Opra co wa no na pod sta wie ma te ria łów przy go to wa nych przez Ga bi net 

Ko men dan ta Głów ne go PSP oraz Biu ro Fi nan sów KG PSP.
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zko le nia człon ków ochot ni czych stra ży po żar nych bio rą cych bez po -
śred ni udział w dzia ła niach ra tow ni czo -ga śni czych re ali zo wa ne są
obec nie we dług za sad z 17 li sto pa da 2015 r., dzie lą cych je na trzy

po zio my. Pierw szy to szko le nie pod sta wo we stra ża ków -ra tow ni ków OSP
oraz kie row ców – kon ser wa to rów sprzę tu ra tow ni cze go OSP. Ko lej ny to
po ziom do wód czy, ma ją cy na ce lu przy go to wa nie stra ża ków ochot ni ków
do kie ro wa nia dzia ła nia mi ra tow ni czy mi na po zio mie in ter wen cyj nym.
Obej mu je on szko le nia dla do wód ców OSP, na czel ni ków OSP oraz szko le -
nie ko men dan tów gmin nych ZOSP RP. Trze ci po ziom to szko le nia spe-
cjali stycz ne, któ re re ali zo wa ne są na pod sta wie pro gra mów szko leń
de dy ko wa nych Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. 

Z uwa gi na ogra ni czo ne ra my ar ty ku łu mo je spo strze że nia od no sić bę -
dą się w szcze gól no ści do szko le nia pod sta wo we go, któ re jest naj bar dziej
nie zbęd ną, a jed no cze śnie naj częst szą for mą szko le nia or ga ni zo wa ną przez

Pań stwo wą Straż Po żar ną. Do we ry fi ka cji przed sta wio nych w ar ty ku le tez
po słu ży ło mi ano ni mo we ba da nie an kie to we prze pro wa dzo ne wśród dru -
hów OSP bę dą cych świe żo upie czo ny mi ab sol wen ta mi szko le nia pod sta -
wo we go, w któ rym mo gli oce nić prze by te szko le nie oraz wska zać mo ty wy
de cy du ją ce o udzia le w nim. Wy ni ki an kie ty umoż li wią rów nież do sko na -
le nie pro ce su szko le nio we go w mo jej ma cie rzy stej jed no st ce. 

Syl wet ka uczest ni ka szko le nia
Przyj rzyj my się za tem syl wet ce uczest ni ka szko le nia i spró buj my od po -

wie dzieć na py ta nie, co po wo du je, że dru ho wie chcą być ra tow ni ka mi.
Za da nia, któ re cze ka ją na ra tow ni ka OSP po ukoń cze niu szko le nia, to

cięż ka fi zycz na pra ca, bar dzo czę sto wy ko ny wa na w trud nych wa run kach
at mos fe rycz nych i trud no do stęp nych miej scach. By móc nieść po moc po -
szko do wa nym, nie jed no krot nie dru ho wie bę dą zmu sze ni na ra żać wła sne
zdro wie i ży cie. Spe cy fi ka tej dzia łal no ści wy ma ga ła bę dzie umie jęt no ści
pra cy w gru pie, współ dzia ła nia oraz pod po rząd ko wa nia się roz ka zom prze -
ło żo nych. Mi mo to chęt nych do udzia łu w szko le niach nie bra ku je. Ich
uczest ni ka mi są przede wszyst kim ludzie bar dzo mło dzi. W an kie to wa nej
gru pie 70% uczest ni ków sta no wi ły oso by do 20. ro ku ży cia. I choć moż -
na by się spo dzie wać, że przez resz tę swo je go ży cia bę dą one czyn ny mi ra -
tow ni ka mi, to prak ty ka po ka zu je, że nie za wsze tak jest – stan wy szko le nia
dru hów OSP w po szcze gól nych jed nost kach zmie nia się bar dzo dy na micz -
nie. Co jed nak spo wo do wa ło, że ci mło dzi lu dzie pod ję li się tej nie ła twej
dzia łal no ści? 

Czyn ni kiem de cy du ją cym o pod ję ciu obo wiąz ków stra ża ka OSP jest
przede wszyst kim chęć nie sie nia po mo cy bliź nie mu. Ja ko ko lej ny ele ment
re spon den ci wska zy wa li wy so ką oce nę spo łecz ną wy ko ny wa nej funk cji.
Bar dzo waż nym ele men tem dla wie lu dru hów by ła rów nież chęć wstą pie -
nia w przy szło ści do PSP. To po żą da ne dla za wo do wej for ma cji zja wi -
sko – dzia łal ność w sze re gach ochot ni czych stra ży po żar nych po zwa la
bo wiem bar dziej świa do mie pod jąć de cy zję o zo sta niu stra ża kiem za wo do -
wym. Ko lej nym mo ty wem dla an kie to wa nych by ła re ali za cja ma rzeń z dzie -
ciń stwa. Ja ko naj mniej istot ny czyn nik pod ję cia dzia łal no ści w OSP
wska zy wa no tra dy cje ro dzin ne.

Pod su mo wu jąc wy ni ki an kie ty, moż na stwier dzić, że de cy zje o pod ję -
ciu obo wiąz ków dru ha OSP by ły prze my śla ne, wśród an kie to wa nych nie
po ja wi ły się oso by, dla któ rych wy bór ten był przy pad ko wy. 
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jest wcześniejsze przygotowanie do działań, czyli szkolenia.
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Pro ble my szko le nio we
Wpro wa dzo na w 2015 r. no we li za cja sys te mu szko le nia z pew no ścią

mia ła na ce lu jesz cze więk szą pro fe sjo na li za cję dru hów OSP, co wią za ło się
m.in. ze zwięk sze niem licz by go dzin za jęć. Szko le nie pod sta wo we OSP
to 126 jed no stek lek cyj nych po 45 min (we dług pro gra mu z 2006 r. by ły
to 104 jed nost ki lek cyj ne, szko le nie or ga ni zo wa ne jed no eta po wo). Za kła -
da jąc, że za ję cia od by wa ją się w każ dą so bo tę i nie dzie lę, by le piej do sto -
so wać się do po trzeb dru hów, i trwa ją po 7-8 godz., prze pro wa dze nie kur su
zaj mu je oko ło dwóch mie się cy. 

Ko niecz ność udzia łu w mi ni mum 80% za jęć prak tycz nych i teo re tycz -
nych sta no wi zna czą ce ob cią że nie dla kan dy da tów na ra tow ni ków
OSP. I choć moż na or ga ni zo wać za ję cia teo re tycz ne w for mie e -le ar nin go -
wej (59 jed no stek lek cyj nych), to w oce nie mo jej i mo ich ko le gów re ali zu -
ją cych szko le nia OSP bez po śred nie pro wa dze nie za jęć da je znacz nie lep sze
efek ty. An kie ta po ka zu je, że mi mo tak zna czą ce go ob cią że nia tyl ko nie wiel -
ka część dru hów uwa ża tę licz bę go dzin za zbyt du żą. Ża den z dru hów nie
pod no si, że jest zbyt ma ła, a więk szość uzna je ją za opty mal ną, co świad -
czy o po waż nym po dej ściu do te ma tu. Do dat ko wo an kie to wa ni na py ta nie,
czy ko lej ny raz wzię li by udział w szko le niu, od po wie dzie li „tak” bądź „zde -
cy do wa nie tak”. Po nad to 50% an kie to wa nych za mie rza uczest ni czyć
w szko le niach wyż szych szcze bli. 

Po za ko niecz no ścią po świę ce nia wol ne go cza su w każ dy week end przez
czas trwa nia szko le nia, czy li dwa mie sią ce, stra ża cy ochot ni cy mu szą jesz -
cze wy go spo da ro wać czas wol ny na utrwa le nie wie dzy przed przy stą pie -
niem do eg za mi nu. Druh mu si wy ka zać się po nad to wy so ką spraw no ścią
fi zycz ną, bo każ de z dzia łań ra tow ni czych wy ma ga od po wied niej tę ży zny
fi zycz nej oraz wła ści we go sta nu zdro wia, co po twier dza przed roz po czę -
ciem szko le nia le karz. Jed nak naj więk szym wy zwa niem, jak po ka zu je prak -
ty ka oraz wy ni ki an kie ty, jest ćwi cze nie w ko mo rze dy mo wej (25%
re spon den tów), obej mu ją ce po za sa mą ko mo rą test wy dol no ścio wy, czy li
prze bie gnię cie okre ślo ne go dy stan su z okre ślo ną pręd ko ścią, młot pod cią -
go wy oraz dra bi nę bez koń ca. Za li cze nie ćwi cze nia to wa ru nek ukoń cze nia
kur su. Nie jed no krot nie da ło się za ob ser wo wać, że od po wied nie przy go to -
wa nie fi zycz ne do uzy ska nia te go za li cze nia jest nie wy star cza ją ce, a kan -
dy dat mu si mieć rów nież od po wied nie pre dys po zy cje psy chicz ne. Czę sto
bar dzo mło dzi kan dy da ci do pie ro w ra mach szko le nia do wia du ją się, że nie
są w sta nie opa no wać lę ku przed prze by wa niem w za mknię tych po miesz -
cze niach, mi mo że są to wy łącz nie wa run ki ćwi czeb ne. Ja ko ko lej ne
pod wzglę dem trud no ści ele men ty szko le nia wska zy wa no za gad nie nia z za -
kre su udzie la nia pierw szej po mo cy oraz sam eg za min teo re tycz ny i prak -
tycz ny. Po ło wie re spon den tów ża den z ele men tów szko le nia nie stwa rzał
więk szych pro ble mów. 

Ana li zu jąc obo wią zu ją cy pro gram szko le nia, trze ba za uwa żyć, że wła -
ści we jest od stą pie nie od wpi sy wa nia ocen w za świad cze niu po twier dza ją -
cym ukoń cze nie szko le nia i po prze sta nie na wska za niu za li cze nia bądź nie.
Zdol no ści po szcze gól nych uczest ni ków są moc no zróż ni co wa ne, co jed nak
nie po win no ich dys kwa li fi ko wać w nie sie niu po mo cy dru giej oso bie,
a ewen tu al ne roz bież no ści w uzy ska nej oce nie po szko le niu mo gły po wo -
do wać nie po trzeb ne an ta go ni zmy wśród kur san tów. 

Są dzę też, że war to za wrzeć w pro gra mie szko le nia za gad nie nia do ty czą -
ce spo so bów ra dze nia so bie ze stre sem, któ re by ły by przed sta wia ne przez
psy cho lo gów. Bar dzo czę sto dru ho wie OSP przy by wa ją na miej sce zda rze -
nia ja ko pierw si, mu szą wy ka zać się opa no wa niem, po dziel no ścią uwa gi oraz
umie jęt no ścią szyb kie go re ago wa nia w sy tu acjach kry zy so wych. Zda rze nia
te bar dzo czę sto po zo sta wia ją w psy chi ce wie le trau ma tycz nych śla dów. 

Sta łym pro ble mem, sy gna li zo wa nym już na po cząt ku ar ty ku łu, jest dy -
na mi ka zmian w jed nost kach. Brak usta wo wych przy wi le jów dla stra ża ków
OSP po wo du je, że wie lu spo śród mło dych ab sol wen tów szko leń po pod ję -

ciu pra cy i za ło że niu ro dzi ny po rzu ca swo ją spo łecz ną dzia łal ność. To z ko -
lei spra wia, że za po trze bo wa nie na szko le nie pod sta wo we jest nie zmien nie
bar dzo du że. Po trze ba or ga ni zo wa nia wie lu szko leń pod sta wo wych do ty -
czy w szcze gól no ści po wia tów, na te re nie któ rych funk cjo nu je po kil ka dzie -
siąt jed no stek OSP. W miej scach tych po trze ba or ga ni zo wać po kil ka
szko leń w cią gu jed ne go ro ku, co nie za wsze jest moż li we z po wo du ogra -
ni czo nych moż li wo ści szko le nio wych ko mend PSP. Spra wy nie uła twia fakt,
że w jed nym kur sie mo że uczest ni czyć nie wię cej niż 40 osób. 

War to, by kie row nic two jed no stek OSP mia ło na wzglę dzie te uwa run -
ko wa nia i wła ści wie do bie ra ło oso by kie ro wa ne na szko le nie, tak by druh,
któ ry uzy ska upraw nie nia do udzia łu w dzia ła niach, słu żył jak naj dłu żej.
Na pod sta wie an kie ty usta lo no, że spo śród uczest ni ków kur su tyl ko 12,5%
osób prze cho dzi ło w ma cie rzy stej jed no st ce we wnętrz ny kon kurs, któ ry po -
zwa lał na uzy ska nie skie ro wa nia na szko le nie.

***
Zmia ny charakteru za gro żeń wy ma ga ją od stra ża ków cią głe go szko le -

nia i po głę bia nia wie dzy, co wią że się z ko niecz no ścią sta łe go roz wo ju.
Z pew no ścią pro gra my szko leń OSP bę dą ewo lu owa ły z cza sem i miej my
na dzie ję, że chęt nych do bez in te re sow ne go nie sie nia po mo cy in nym ni gdy
nie za brak nie. Ar ty kuł tyl ko po bież nie opi su je nie któ re pro ble my. Mam jed -
nak na dzie ję, że mo że on być przy czyn kiem do dłuż szych dys ku sji w jed -
nost kach, któ re z pew no ścią przy nio są wie le cen nych i przy dat nych
roz wią zań w bie żą cej dzia łal no ści.

st. kpt. Ka mil Dzwon nik peł ni słu˝ b´ w KM PSP w Cz´ sto cho wie,
zaj mu je si´ szko le nia mi stra ̋ a ków ochot ni ków
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am tej sza ochot ni cza straż po żar na za ło -
żo na zo sta ła w 1926 r. Od 2005 r. funk -
cjo nu je w struk tu rach kra jo we go

sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go (KSRG). Ma
naj wyż szą – I ka te go rię w struk tu rach jed no stek
or ga ni za cyj no -tech nicz nych (JOT). Przy stę pu -
jąc do KSRG, stra ża cy ochot ni cy de kla ru ją go -
to wość do nie sie nia po mo cy na mia rę swo ich
umie jęt no ści i moż li wo ści. Dla te go klu czo we
jest sys te ma tycz ne szko le nie i na by wa nie umie -
jęt no ści, któ re mo gą za wa żyć na po wo dze niu
ak cji ra tow ni czej. Li czy się też oby cie ze spe cy -
ficz ny mi wa run ka mi – dzia ła niem w ze spo le,
pod pre sją cza su, w spe cy ficz nych wa run kach,
np. przy sła bej wi docz no ści, ni skiej lub wy so -
kiej tem pe ra tu rze itd.

Dzi siej szy po ten cjał
Jed nost ka zrze sza 75 człon ków, w tym mło -

dzie żo we dru ży ny po żar ni cze chłop ców
i dziew cząt. 30 osób speł nia wszel kie kry te ria
(prze szko le nie, ba da nia le kar skie), któ re
upraw nia ją do udzia łu w dzia ła niach ra tow ni -
czo -ga śni czych. OSP w Nie biesz cza nach spe -
cja li zu je się w ra tow nic twie me dycz nym
i ra tow nic twie wy so ko ścio wym. 16 stra ża ków
ma waż ne upraw nie nia w za kre sie KPP, a dwie
oso by – do dat ko wo ty tuł za wo do wy ra tow ni ka
me dycz ne go. 

Oso bli wo ścią jed nost ki jest fakt, że sied miu
jej człon ków ma spe cja li stycz ne upraw nie nia
młod sze go ra tow ni ka wy so ko ścio we go. Dwu -
na stu ukoń czy ło szko le nie z za kre su to po gra fii

oraz sys te mu glo bal nej lo ka li za cji sa te li tar nej
GPS, bar dzo po moc ne pod czas ak cji po szu ki -
waw czych w te re nie otwar tym. Je den ze stra ża -
ków le gi ty mu je się upraw nie nia mi ope ra to ra
bez za ło go wych stat ków po wietrz nych la ta ją -
cych po za za się giem wzro ku BVLOS.

Stra ża cy ochot ni cy dzia ła ją na róż nych po -
lach. Od drob nych in ter wen cji przy usu wa niu
gniazd os, przez po moc przy wy cin ce drzew,
nie sie nie po mo cy pod czas wy pad ków ko mu ni -
ka cyj nych, lo kal nych pod to pień, pra cę przy
usu wa niu skut ków po wo dzi, w miej scach za gro -
żo nych, osu wi skach, po po moc w za bez pie cze -
niu im prez ma so wych, an ga żo wa nie się
w przed się wzię cia spo łecz no ści lo kal nej i dzia -
ła nia w sy tu acjach kry zy so wych. OSP w Nie -
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biesz cza nach wy jeż dża do dzia łań ra tow ni czo -
-ga śni czych śred nio 50 ra zy w cią gu ro ku. 

Szko le nia, warsz ta ty
Z po zy ska nych środ ków ze wnętrz nych prze -

pro wa dza ne są szko le nia dla stra ża ków rów nież
z in nych jed no stek OSP. Od wie lu lat ra tow ni cy
z Nie biesz czan współ pra cu ją z OSP Kę ty (Ma -
ło pol ska) oraz OSP Ogro dzie niec (Śląsk). Co ro -
ku wspól nie z ni mi uczest ni czą w róż nych
szko le niach i ćwi cze niach or ga ni zo wa nych
na Ślą sku i w Ma ło pol sce – w obo zie kon dy cyj -
nym ra tow ni ków wy so ko ścio wych czy w warsz -
ta tach ra tow nic twa spe cja li stycz ne go, któ re
or ga ni zu je OSP w Kę tach. Rów nież co ro ku są
uczest ni ka mi obo zów szko le nio wych or ga ni zo -
wa nych przez Tar no gór ski Klub Ta ter nic twa 
Ja ski nio we go. Dru ho wie z Nie biesz czan dwu -
krot nie zor ga ni zo wa li wspól nie z OSP w Kę tach
obóz szko le nio wy w Biesz cza dach, na któ ry
przy je cha li ra tow ni cy wy so ko ścio wi z róż nych
służb i or ga ni za cji z ca łej Pol ski. Jed nost ka na -
wią za ła współ pra cę ze Sto wa rzy sze niem Cy wil -
nych Ze spo łów Ra tow ni czych z Psa mi STORAT
z Rze szo wa. Dzię ki tej współ pra cy ra tow ni cy
z Nie biesz czan szli fu ją pod okiem spe cja li stów
swo je umie jęt no ści zwią za ne z dzia ła nia mi ra -
tow ni czy mi pod czas ak cji po szu ki waw czych.
Kil ku stra ża ków z jed nost ki jest rów nież czyn -
ny mi człon ka mi STORAT-u. Na szko le nia o te -
ma ty ce zwią za nej z po szu ki wa nia mi stra ża cy są
za pra sza ni przez ra tow ni ków Gru py Biesz czadz -
kiej GOPR. 

Od 5 lat w Nie biesz cza nach są or ga ni zo wa -
ne mi strzo stwa ra tow ni czo -me dycz ne jed no stek
KSRG, w któ rych co ro ku bie rze udział kil ka na -
ście ze spo łów. Oprócz stra ża ków z jed no stek
OSP i PSP uczest ni czą w nich rów nież ze spo ły
biesz czadz kie go WOPR oraz Gru py Biesz czadz -
kiej GOPR, a tak że Po li cji. Stra ża cy czę sto za -
bez pie cza ją im pre zy ma so we na te re nie po wia tu
oraz pro wa dzą z dzieć mi i mło dzie żą w szko łach
za ję cia z za kre su pierw szej po mo cy. Na le ży do -
dać, że jed nost ka mo że roz wi jać się dzię ki du że -
mu wspar ciu gmi ny Sa nok i przy chyl no ści władz
sa mo rzą do wych – szcze gól nie wójt gmi ny An ny
Ha łas. Wszy scy stra ża cy z Nie biesz czan bar dzo
do brze oce nia ją sze ro ką współ pra cę z ka drą Ko -
men dy Po wia to wej PSP w Sa no ku, na cze le któ -
rej stoi st. bryg. Krzysz tof Dżu gan. 

Część kosz tów zwią za nych ze szko le nia mi
spe cja li stycz ny mi oraz za ku pem wy po sa że nia
druh ny i dru ho wie z Nie biesz czan po kry wa ją
z wła snych, pry wat nych fun du szy. Utrzy ma nie
po ten cja łu ra tow ni cze go, ja ki uda ło się stwo -
rzyć, wy ma ga cią głych i nie ma łych na kła dów 
fi nan so wych. W ostat nim cza sie z po mo cą przy -
szła fun da cja Or len – Dar Ser ca i to dzię ki niej

uda ło się do po sa żyć stra ża ków w sprzęt wy ko -
rzy sty wa ny w dzia ła niach ra tow ni czych.
W ubie głym ro ku przy wspar ciu gmi ny Sa nok,
a tak że środ ków z do ta cji na funk cjo no wa nie
KSRG oraz środ ków wła snych jed nost ki uda ło
się wy re mon to wać część za ple cza so cjal ne go
w re mi zie. Dzię ki tej ini cja ty wie speł nia ono
wszel kie nor my i ocze ki wa nia stra ża ków jed -
nost ki. 

Przy Ko men dzie Po wia to wej PSP w Sa no ku
od kil ku lat dzia ła Klub Ho no ro wych Daw ców
Krwi „Stra żac ki Dar.” Obec nie zrze sza po -
nad 120 stra ża ków PSP i OSP. Spo rą część tej
gru py sta no wią człon ko wie OSP Nie biesz cza ny,
któ rzy nio są po moc lu dziom tak że w ten spo sób. 

W sze re gach nie biesz czań skiej jed nost ki
czyn nie dzia ła stra żak, któ ry zde cy do wał się za -
re je stro wać ja ko po ten cjal ny daw ca szpi ku kost -
ne go. A że wśród cze ka ją cych na prze szczep
od na lazł się je go bliź niak ge ne tycz ny, po da ro -
wał ży cie dru giej oso bie. Jest oso bą bar dzo
skrom ną i nie szu ka roz gło su, ale je go po sta wa
jest po wo dem do du my dla ca łej stra żac kiej ro -
dzi ny z Nie biesz czan. 

Ope ra tyw ni bardziej
samodzielni
Ce chą cha rak te ry stycz ną OSP w Nie biesz -

cza nach jest re ali zo wa nie wie lu pro jek tów i ope -
ra tyw ność w po zy ski wa niu środ ków, w du żej
mie rze unij nych, na ce le zwią za ne z do kształ ca -
niem się i zdo by wa niem no wych umie jęt no ści. 

Dzię ki zre ali zo wa niu pro gra mu ,,Al py –
Kar pa tom” za ku pio no i za mon to wa no na ze -
wnętrz nej ścia nie re mi zy ścian kę wspi nacz ko -
wą o wy so ko ści 9,5 m. Udział w po dob nych
pro jek tach po zwo lił zor ga ni zo wać sze reg kur -
sów i szko leń, z na ci skiem na szko le nia zwią za -
ne z ra tow nic twem me dycz nym na po zio mie

kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy. Tak du ża
gru pa osób prze szko lo nych w tym za kre sie po -
zwa la stra ża kom jed nost ki zaj mo wać czo ło we
miej sca pod czas za wo dów i ma new rów.

W 2009 r. ze środ ków EFS zo stał zre ali zo -
wa ny pro jekt „Kurs kwa li fi ko wa nej pierw szej
po mo cy dla OSP Nie biesz cza ny”. Dzię ki nie -
mu 12 osób uzy ska ło ty tuł ra tow ni ka. W 2013 r.
w ra mach Fun du szu Ini cja tyw Oby wa tel skich
prze pro wa dzo no pro jekt „Pro fe sjo nal ny pa ra -
me dyk”. Po mysł wy ni kał z ko niecz no ści
wzmoc nie nia dzia łań po dej mo wa nych w cza -
sie zło tej go dzi ny. Stra ża cy OSP Nie biesz cza -
ny, z uwa gi na spo rą od le głość tej miej sco wo ści
od du żej aglo me ra cji, a tym sa mym wy dłu żo -
ny czas do jaz du PSP, dys po no wa ni są do róż -
nych zda rzeń i czę sto na miej scu zja wia ją się
ja ko pierw si, a wspar cie do cie ra po dłuż szym
cza sie. Pierw sze czyn no ści po dej mo wa ne przez
ra tow ni ków rzu tu ją na prze bieg ca łej ak cji i jej
efek ty.

W ra mach pro jek tu zre ali zo wa no m.in. kurs
uzna wa ny na ca łym świe cie – ITLS (In ter na tio -
nal Trau ma Li fe Su port). Szko le nie zo sta ło uzu -
peł nio ne o tre ści z za kre su or ga ni za cji po mo cy
w wy pad kach z wie lo ma po szko do wa ny mi. Po -
trze ba re ali za cji te go szko le nia wy ni ka ła z do -
świad czeń ze zda rzeń dro go wych, do któ rych
do szło w oko li cy Nie biesz czan.

Spe cja li stycz ni
Przy oka zji pro jek tu kil ka osób od no wi ło

upraw nie nia ra tow ni ka, a 12 dru hów zre ali zo -
wa ło rów nież szko le nie wy so ko ścio we. To był
po czą tek, któ ry oka zał się być ka mie niem mi -
lo wym dla ra tow nic twa wy so ko ścio we go
w jed no st ce. Jak przy zna je dh Grze gorz Kle -
cha: – Wte dy, w 2013 r., nie pla no wa li śmy 
kon ty nu acji tej dział ki ra tow nic twa spe cja li -

/ 2018 STYCZEŃ 25

fo
t. 

z 
ar

ch
. O

SP
 N

ie
bi

es
zc

za
ny

 (3
)



stycz ne go. Chcie li śmy znać pod sta wy. Nie są -
dzi li śmy, że ele men ty ra tow nic twa wy so -
ko ścio we go bę dą tak przy dat ne w na szej co -
dzien nej dzia łal no ści. Gmi na po szko le niu za -
ku pi ła nam pod sta wo we wy po sa że nie (li ny,
uprzę że, przy rzą dy zjaz do we i ase ku ra cyj ne,
ka ski, trój kąt ewa ku acyj ny). Sta li śmy się sa mo -
dziel niej si i bez piecz niej si. Po tra fi li śmy zbu do -
wać sta no wi ska, przy go to wać po rę czów ki
pod czas za bez pie cze nia zda rzeń na osu wi -
skach, zbo czach, za czę li śmy uży wać tech nik li -
no wych choć by do usu wa nia ko na rów drzew
nad ła ma nych na sku tek sil nych wia trów, wcho -
dze nia do stud ni. Po pro jek cie, w 2013 r., po -
sta no wi li śmy sfor ma li zo wać i roz wi nąć na sze
umie jęt no ści w za kre sie ra tow nic twa wy so ko -
ścio we go. 12 dru hów ukoń czy ło wstęp ny kurs
wy so ko ścio wy, co w 2017 r. umoż li wi ło re ali -
za cję kur su pod sta wo we go i uzy ska nie ty tu łu
młod sze go ra tow ni ka wy so ko ścio we go (w ra -
mach ko lej ne go pro jek tu FIO). Pro jekt po zwo -
lił na być też pod sta wo we umie jęt no ści
z za kre su ra tow nic twa wod ne go. Obej mo wał
po zna nie za kre su pod sta wo wych prac bos mań -
skich, ty pów ło dzi, za sad udzie la nia po mo cy
z jed no stek pły wa ją cych, przy czyn uto nięć, sa -
mo ra tow nic twa, za sad po słu gi wa nia się pod -
ręcz nym sprzę tem ra tun ko wym. Do dat ko wo
dru ho wie prze szli prze szko le nie w za kre sie
ma new ro wa nia jed nost ka mi pły wa ją cy mi róż -
nych ty pów, udzie la nia pierw szej po mo cy
z jed no stek pły wa ją cych, wy ko rzy sta nia sprzę -
tu ra tun ko we go. Kil ku dru hów zdo by ło upraw -
nie nia młod sze go ra tow ni ka WOPR.

W ra mach pro jek tu 12 osób uzy ska ło pra wo
jaz dy kat. C, więc moż na śmia ło po wie dzieć, że
na wie lu płasz czy znach OSP Nie biesz cza ny sta -
ła się bar dziej pro fe sjo nal na.

Wresz cie w 2017 r., rów nież dzię ki FIO,
OSP zre ali zo wa ła pro jekt „Efekt mo ty la”.
Skąd na zwa? Cza sem ma łe, po zor nie nie waż -
ne zda rze nia mo gą mieć bar dzo po waż ne skut -
ki. Dh Bog dan Ku char ski, na czel nik, mó wiąc
o idei pro jek tu pod kre śla, że po cząt ki dzia łań
by ły ba nal ne i przy pad ko we. Jed nak efek ty na -
by wa nia umie jęt no ści i upraw nień, współ pra -
ca z po zna ny mi ludź mi po la tach da ły
nie sa mo wi ty efekt. – Te raz już świa do mie po -
dej mu je my de cy zje i wi dzi my, jak waż ne kon -
se kwen cje ma ją po szcze gól ne wy da rze nia i jak
bar dzo po tra fią się uło żyć w kom plet ną ukła -
dan kę. Zmie ni ły się na sze ży cio ry sy, je ste śmy
w zu peł nie in nym miej scu ja ko jed nost ka, ja ko
ra tow ni cy, każ dy pi sze swo ją hi sto rię. W nie -
któ re sy tu acje nie uwie rzy li by śmy, gdy by nam
się nie przy tra fi ły. Za spra wą na szej druh ny
ścią gnę li śmy na Pod kar pa cie do świad czo ne go
ra tow ni ka – nur ka. Te raz bę dzie nur ko wał

w na szym pod kar pac kim mo rzu – mó wi Bog -
dan Ku char ski.

Szli fo wa nie umie jęt no ści za owo co wa ło
kon kret ny mi efek ta mi. Dru ho wie ukoń czy li
kurs pod sta wo wy z za kre su ra tow nic twa wy so -
ko ścio we go i otrzy ma li ty tuł młod sze go ra tow -
ni ka wy so ko ścio we go. W ra mach pro jek tu
szli fo wa li umie jęt no ści z za kre su or ga ni za cji
po mo cy w wy pad kach z wie lo ma po szko do wa -
ny mi oraz w sy tu acjach dy na micz nie się zmie -
nia ją cych – w ra mach sy tu acji tak tycz nych.
Przed pro jek tem ukoń czy li rów nież szko le nie
z za kre su ob słu gi i wy ko rzy sta nia od bior ni ków
GPS w dzia ła niach po szu ki waw czo -ra tow ni -
czych or ga ni zo wa ne przez Fun da cję Wspie ra -
nia Ra tow nic twa Gór skie go na Pod ha lu.
W pro jek cie uda ło się prze pro wa dzić szko le nie
z za kre su to po gra fii oraz sys te mu glo bal nej lo -
ka li za cji sa te li tar nej (GPS). Za rów no szko le nie
wy so ko ścio we, jak i to z za kre su po szu ki wań
są re gu lo wa ne przez za sa dy KSRG za twier dzo -
ne przez ko men dan ta głów ne go PSP.

Dru ho wie z Nie biesz czan pod kre śla ją, że dłu -
go wal czy li o te szko le nia. Ba rie ra fi nan so wa
i or ga ni za cyj na, zwłasz cza na Pod kar pa ciu, jest
zna czą ca. Uwa ża ją, że pro ble mem dzi siej szych
jed no stek OSP w ca łej Pol sce jest to, że chę ci
i na wet moż li wo ści fi nan so we są, ale brak moż -
li wo ści re ali za cji kur sów ze wzglę du na ba rie ry
pro ce du ral ne. Do ty czy to każ dej dzie dzi ny ra -
tow nic twa, np. ra tow nic twa na wo dach szyb ko
pły ną cych. Wą skie gar dło po wo du je, że jed nost -
ki, któ re chcą się roz wi jać, nie mo gą te go ro bić. 

Cie ka wi Êwia ta 
i za an ga ̋o wa ni
Osob nym wąt kiem w jed no st ce są po dró że.

Druh na z OSP Nie biesz cza ny by ła m.in.
w Ame ry ce Po łu dnio wej i wraz z ko le żan ką

we szła na szczyt mie rzą cy 6026 m n.p.m. Naj -
praw do po dob niej by ło to pierw sze wej ście Po -
lek na ten szczyt. Póź niej wy ru szy ła jesz cze
do Pa ki sta nu, w gó ry Ka ra ko rum, gdzie wraz
z in ny mi człon ka mi wy pra wy eks plo ro wa ła
dzie wi cze te re ny do li ny Shim shal. Dru ho wie
prze mie rza ją Al py, m.in. pa smo Mon te Ro sy
oraz pa smo Mont Blanc z je go naj wyż szym
szczy tem – Mont Blanc. Uczest ni czą w eks tre -
mal nych bie gach: trzy ra zy ukoń czo ny Bieg
Mor skie go Ko man do sa, raz Zi mo wy Ma ra ton
Biesz czadz ki, trzy ra zy Łem ko wy na Ul tra Tra -
il oraz Ma ra ton Ko man do sa w Lu bliń cu, kil -
ka krot nie kla sycz ne ma ra to ny (Rze szów,
Wro cław).

Grze gorz Kle cha, pre zes Za rzą du OSP Nie -
biesz cza ny, pod kre śla, że je go jed nost ka
od wie lu lat ini cju je i re ali zu je wie le przed się -
wzięć, któ re z ro ku na rok zwięk sza ją jej war -
tość za rów no w ob sza rze ope ra cyj nym,
or ga ni za cyj nym, jak i spo łecz nym. Ma świa do -
mość, że o ja ko ści jed nost ki sta no wią w głów -
nej mie rze lu dzie. Od ich umie jęt no ści,
współ dzia ła nia i za an ga żo wa nia za le ży, czy da -
na OSP bę dzie w peł ni pro fe sjo nal na. – Każ dy
ze stra ża ków w Nie biesz cza nach wy ko nu je
swo je za da nia do bro wol nie i spo łecz nie, co
wca le nie zmniej sza mo ty wa cji do dzia ła nia.
Szcze gól nie cie szy mnie fakt, że w jed no st ce
dzia ła ją za rów no lu dzie do świad cze ni, jak
i oso by mło de, któ re chcą się uczyć i roz wi jać.
Na co dzień wy ko nu je my róż ne za wo dy i pro fe -
sje, co uwa żam za war tość do da ną, po nie waż
każ dy wno si do wspól no ty coś in ne go i w ten
spo sób wzbo ga ca ze spół. Je ste śmy gru pą in dy -
wi du ali stów, któ rzy w ra mach OSP po tra fią
dzia łać ze spo ło wo. Naj waż niej sza jest bo wiem
ak cja, wspól ny cel.

red.
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ed nost ki ra tow ni cze WOPR ze wzglę du
na brak sta łych zi mo wych dy żu rów ma -
ją nie wiel kie szan se, by do trzeć do ta -

kich zda rzeń i ra to wać po szko do wa nych.
Naj czę ściej je dy ny mi w peł ni mo bil ny mi służ -
ba mi w oko li cy są jed nost ki Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej i ochot ni czych stra ży po żar nych,
któ re sto su ją róż ne me to dy wy ko rzy sta nia
sprzę tu przy god ne go lub ra tow ni cze go pod czas
ak cji na akwe nach i cie kach za lo dzo nych.
Omó wio ne w ar ty ku le me to dy to nie wszyst kie
spo so by ewa ku owa nia po szko do wa nych z po -
wierzch ni lo du, zo sta ły jed nak wy bra ne
pod ką tem wy ko rzy sta nia stan dar do we go wy -
po sa że nia jed no stek za wo do wej stra ży po żar -
nej w sprzęt ra tow nic twa wod ne go oraz ze
wzglę du na za kres jej pod sta wo wych dzia łań
z ra tow nic twa lo do we go. 

Ro dza je lo du
Lód na po wierzch ni wo dy po wsta je nie rów -

no mier nie. To zna czy, że w nie któ rych miej -
scach po kry wa lo do wa jest gru ba, a w in nych
ob sza rach cien ka lub nie ma jej wca le. Gru bość
po kry wy lo do wej lub jej brak uza leż nio ne są
od ukształ to wa nia li nii brze go wej, źró deł (pod -
wod nych), wie ją cych wia trów czy prą du wod -
ne go. Wa run ki po go do we ma ją du ży wpływ
na szyb kość za wią zy wa nia się lo du i je go ro dzaj. 

Czy sty lód (tzw. czar ny lód) – prze zro czy -
sty, o zwar tej kry sta licz nej struk tu rze (sła bo na -
po wie trzo ny). Two rzy się przy tem pe ra tu rze
po wie trza po ni żej 0ºC, jest naj wy trzy mal szy
i to do nie go od no szą się klu czo we war to ści
prak tycz nej wy trzy ma ło ści, za kła da ją ce, że lód
o gru bo ści oko ło 7 cm wy trzy mu je cię żar do -
ro słe go czło wie ka, a przy gru bo ści oko ło
10-15 cm – cię żar gru py lu dzi.

Męt ny lód – bia ły, nie prze zro czy sty, po -
wsta je w wy ni ku top nie nia gór nej war stwy lo -
du czy ste go na sku tek wzro stu tem pe ra tu ry.
Zmia na bar wy wią że się z obec no ścią pę che -
rzy ków po wie trza.

Lód śnie go wy – two rzy się przy ko lej nym
top nie niu i za ma rza niu śnie gu za le ga ją ce go
na po kry wie lo do wej. War stwa ta na pol skich je -
zio rach prze waż nie nie prze kra cza kil ku cen ty -
me trów, ale w gó rach, gdzie opa dy śnie gu są
znacz nie więk sze, mo że osią gać du żo więk szą
gru bość. 

Lód po wsta ły w mie sią cach wio sen nych
(ma rzec – kwie cień) jest bar dzo nie bez piecz ny.
W tym okre sie na stę pu je du że po chła nia nie cie -
pła do pły wa ją ce go z ze wnątrz i wy mia na cie -
pła po mię dzy po wierzch nią lo du a at mos fe rą,
co po wo du je zmniej sza nie je go gru bo ści
i zmia nę struk tu ry (roz pad sie ci kry sta licz nej).
Czę sto ta ki lód na zy wa się zmur sza łym, gdyż
ście ka ją ca w głąb lo du wo da roz to po wa two -
rzy prze ta iny do te go stop nia de gra du ją ce je go
po wierzch nię, że na wet 30- 40 cm ta fle lo du się
roz sy pu ją. Lód te go ro dza ju przy tej sa mej gru -
bo ści jest nie po rów na nie mniej wy trzy ma ły
od lo du świe że go (czar ne go). 

Wa run ki ze wnętrz ne: ro dzaj akwe nu czy
cie ku wod ne go, je go głę bo kość, kształt li nii
brze go wej, a zwłasz cza gru bość po kry wy lo do -
wej de ter mi nu ją za rów no wy bór sprzę tu, jak
i tech ni ki ra to wa nia. We ry fi ka cja ich za let
i wad mu si od by wać się w naj roz ma it szych wa -
run kach i dla każ de go sprzę tu. Pre zen tu je my
kil ka naj bar dziej po pu lar nych, ale też no wa tor -
skich roz wią zań wy ko rzy sty wa nych przez ra -
tow ni ków pod czas zda rzeń na lo dzie.

De sko -sa nie lo do we
Pod sta wo wa tech ni ka dzia ła nia za po mo cą

de sko -sa ni za kła da po ru sza nie się po lo dzie

pierw sze go ra tow ni ka, któ ry po py cha za re ling
tyl ny wy so ki sa nie z dru gim ra tow ni kiem,
przy czym istot ne jest, aby dru gi ra tow nik sie -
dział no ga mi do przo du (a nie le żał gło wą
w kie run ku po ru sza nia), po nie waż na ra żo ny
jest wte dy na za la nie twa rzy zim ną wo dą (po -
ja wia się efekt hi per wen ty la cji) lub ude rze nie
ta flą lo du pod czas je go za rwa nia bądź spły nię -
cia do wo dy. Prze strze nie wol ne od lo du po ko -
nu je się, wio słu jąc pa ga jem lub pra cu jąc
płe twa mi z ru fy. Pod ję cie oso by po le ga
na wcią gnię ciu jej na sie bie ple ca mi w dół,
a przy bra ku ta kiej moż li wo ści – twa rzą w dół
z chwy tem pod ra mio na. Po wrót od by wa się
po przez ścią gnię cie sa ni li ną. Ra tow ni cy ścią -
ga ją cy sa nie sto su ją np. tech ni kę ko ło wro tu,
bie gnąc po okrę gu.

De sko -sa nie lo do we spraw dza ją się w dzia -
ła niach na lo dzie o wy trzy ma ło ści lo du czar ne -
go o gru bo ści po wy żej 6 cm. Na da ją się
do au to ase ku ra cji ra tow ni ków na du żych akwe -
nach przy zda rze niach po za za się giem li no -
wym, np. po wy żej 300 m. 

Nie ste ty, gdy lód jest po pę ka ny, po prze ry wa -
ny (by do trzeć do po szko do wa ne go, trze ba po -
ko nać oprócz lo du wo dę), a na sa niach znaj du je
się dwóch ra tow ni ków, bar dzo trud no po now nie
wpły nąć na lód. De sko -sa nie lo do we są pod czas
ewa ku acji dwóch ra tow ni ków i po szko do wa ne -
go nie zwy kle wy wrot ne na od cin kach wol nych
od lo du (zwie sze nie nóg do wo dy po pra wia nie -
znacz nie sta bil ność). Na le ży w tych przy pad -
kach roz wa żyć udział w dzia ła niach tyl ko
jed ne go ra tow ni ka na sa niach (zwłasz cza na nie -
wiel kich od le gło ściach) lub po wrót jed ne go 
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Na lodzie (cz. 1)

TO MASZ MI CHA LIK

JA RO SŁAW ZWIE RZY NA

W sezonie zimowym mamy często do czynienia
z akcjami ratowniczymi związanymi z załamaniem się

pokrywy lodu. Problem dotyczy zarówno okolic
wielkich miast, jak i miejscowości wypoczynkowych.

J

De sko -sa nie lo do we



ra tow ni ka z po szko do wa nym, a dru gie go sa mo -
dziel nie na ase ku ra cji li no wej. Moż na wte dy
wy ko nać mo dy fi ka cję po le ga ją cą na prze ło że -
niu po przecz nie bo sa ka lub żer dzi przez re lin gi
przed nie i za mo co wa niu pły wa ków (np. boi SP)
na obu ich koń cach (rys. 1).

Wa dą de sko -sa ni lo do wych przy po łą cze niu
wo da – lód jest pro blem wpły nię cia na ta flę lo -
do wą, po nie waż nie da się ich pod cią gać szpil -
ka mi (szy deł ka mi) do lo du ani we pchnąć
wio sła mi. Du że kon tro wer sje wy wo łu je tak że
spo sób wpi na nia lin ase ku ra cyj nych dla ra tow -
ni ków pod czas dzia łań z sa nia mi. 

Na pod sta wie na szych do świad czeń pro po -
nu je my:

1) wpię cie nie za leż ne lon ży dwóch ra tow -
ni ków ka ra bin ka mi al pi ni stycz ny mi w li nę
głów ną sań, tzw. wpię cie na prze suw (rys. 2):

dłu gość lin ase ku ra cji po śred niej (lon ży) jest
ta ka, aby umoż li wia ła do tar cie na oko ło 1,5-
2 m przed sa nie, ta kie wpię cie umoż li wia np.
wy co fa nie się ra tow ni ków bez sań;

2) wpię cie pierw sze go ra tow ni ka do sań
krót ką lon żą, a dru gie go bez po śred nio z sa nia -
mi do li ny głów nej;

3) do pusz czal na jest ase ku ra cja tyl ko sań li -
ną głów ną: sto su je się wte dy tech ni kę umoż li -
wia ją cą wcią ga nie po szko do wa ne go na sa nie
li ną głów ną od sań (rys. 3 i 4). Li nę głów ną
do sań prze cią ga my przez ka ra bi nek wpię ty
do pra we go ko lu cha nr 1, na stęp nie li nę prze -
cią ga my przez otu li nę od cin ków a, b i oko -

ło 1 m da lej przez ka ra bi nek w ko lu chu nr 2 
(le wy) i z po wro tem do li ny głów nej nr 3 ka ra -
bin kiem. Aby pod jąć po szko do wa ne go, wy bie -
ra my luz li ny na od cin ku a i b (naj le piej li ny
w otu li nie) i wsu wa my pod pa chy po szko do -
wa ne go; 

4) trud ne w pro wa dze niu ase ku ra cji jest
wpię cie do nie za leż nych lin pę po wi no wych
obu ra tow ni ków oraz do trze ciej li ny głów nej
de sko -sań;

5) w okre ślo nych wa run kach na le ży roz wa -
żyć po ru sza nie się ro ty ra tow ni ków z de sko -sa -
nia mi bez lin ase ku ra cyj nych: w ta kiej sy tu acji
trak tu je my sa nie ja ko jed nost kę pły wa ją cą wio -
sło wą, a za bez pie czeń stwem prze ma wia sa mo -
dziel ność ra tow ni ków wy po sa żo nych w ka mi -
zel ki ase ku ra cyj ne i ska fan dry izo lu ją ce od
wo dy. 

Dra bi na
Spo sób uży cia dra bi ny w ak cji pod ję cia

z lo du po szko do wa ne go za kła da:
– wy ko rzy sta nie dra bi ny ja ko za im pro wi zo -

wa nej de ski do ewa ku acji osób przy tom nych  
z do tar ciem ra tow ni ka bez po śred nio do to ną -
ce go, 

– wy ko rzy sta nie dra bi ny ja ko prze dłu że nia
ra mie nia ra tow ni ka i się gnię cie do po szko do -
wa ne go współ pra cu ją ce go bez ko niecz no ści
wcho dze nia na ta flę nie bez piecz ne go lo du,

– wy ko rzy sta nie dra bi ny ja ko za im pro wi zo -
wa nej de ski do ewa ku acji osób nie przy tom -

nych – z do tar ciem ra tow ni ka bez po śred nio
do to ną ce go.

W po ru sza niu się z dra bi ną moż na wy róż -
nić przy naj mniej dwa sku tecz ne spo so by. Moż -
na ją prze su wać rów no le gle na prze suw (rys. 5)
lub czoł ga jąc się z dra bi ną uło żo ną po przecz -
nie (rys. 6). 
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rys. 1. Prze ło ̋ e nie po przecz nie bo sa ka lub ˝er -
dzi przez re lin gi przed nie i za mo co wa nie pły wa -
ków (np. boi SP) na obu ich koƒ cach

rys. 2. Wpi´ cie nie za le˝ ne lon ̋ y dwóch ra tow -
ni ków ka ra bin ka mi al pi ni stycz ny mi w li n´ głów -
nà saƒ, tzw. wpi´ cie na prze suw

rys. 3 i 4. Tech ni ka umo˝ li wia jà ca wcià ga nie li -
nà głów nà od sa ni po szko do wa ne go na sa nie

rys. 5. Dra bi n´ mo˝ na prze su waç rów no le gle

rys. 6. Dra bi n´ mo˝ na prze su waç, czoł ga jàc si´,
przy czym jest ona uło ̋ o na po przecz nie

Dzia ła nia pro wa dzo ne z dra bi nà alu mi nio wà pu -
stà w Êrod ku (pły wa jà cà)

rys. 7 i 8. Dzia ła nia pro wa dzo ne z dra bi nà alu mi -
nio wà pu stà w Êrod ku (pły wa jà cà)



Po szko do wa ne go nie przy tom ne go na le ży
po dej mo wać po przez zsu nię cie dra bi ny wraz
z ra tow ni kiem no ga mi w dół do prze rę bla i ple -
ca mi do dra bi ny. To ną ce go wcią ga się na sie bie
ple ca mi i po da je ko men dę do wy bie ra nia li ny.
Pa mię tać trze ba o wpię ciu ka ra bin ka w dru gi,
trze ci szcze bel od gó ry dra bi ny – tak, by w ra -
zie zsu nię cia się dra bi ny do prze rę bla nie za blo -
ko wa ła się ona na kra wę dzi lo du (rys. 7 i 8).
Pod czas ak cji z oso ba mi przy tom ny mi, któ re
ma ją ten den cję do wcho dze nia na dra bi nę
w spo sób in tu icyj ny (przo dem), na le ży pa mię -
tać o za gro że niu zgi lo ty no wa nia stóp po szko -
do wa ne go o kra wędź lo du przy wy cią ga niu go.

Ja cek lo do wy
Pod sta wo wa tech ni ka dzia ła nia za po mo cą

ło dzi te go ty pu za kła da po ru sza nie się jed ne go
lub dwóch ra tow ni ków po lo dzie przy jed no -
cze snym po py cha niu za pa węż jed nost ki ło dzi.
Prze strze nie wol ne od lo du po ko nu je się, wio -
słu jąc osa dzo ny mi w dul kach wio sła mi. W tym
przy pad ku ra tow nik mo że wy ko rzy stać ca łą ga -
mę tech nik sto so wa nych w ra tow nic twie wod -
nym w pod ję ciu na jed nost kę pły wa ją cą
i wy so ki brzeg (np. po de sce or to pe dycz nej,
na de skę or to pe dycz ną, po ple cach ra tow ni ka,
siat ką lub ko ły ską Jan so na al bo pierw szym
spo so bem do sięż nym na wy so ki brzeg). Du żą
za le tą ło dzi Ja cek lo do wy jest moż li wość po -
ru sza nia się nią po lo dzie bar dzo cien kim (po -
ni żej 3 cm) lub kru chym (wio sen nym), ni czym
lo do ła ma czem. Łódź ta na da je się rów nież
do au to ase ku ra cji ra tow ni ków na du żych akwe -
nach przy zda rze niach po za za się giem li no wym
(np. po wy żej 300 m). 

Pneu ma tycz ne plat for my 
– tra twy ra tow ni cze
Spo sób uży cia plat form (śred niej i dłu -

giej – po mo stu ra tow ni cze go) w ak cji pod ję cia
z po wierzch ni lo du po szko do wa ne go za kła da:

– wy ko rzy sta nie plat form do ewa ku acji
osób przy tom nych   z do tar ciem ra tow ni ka bez -
po śred nio do to ną ce go,

– wy ko rzy sta nie plat form ja ko prze dłu że nia
ra mie nia ra tow ni ka i umoż li wie nie po szko do -
wa ne mu sa mo dziel ne go przej ścia bez ko niecz -
no ści wcho dze nia na ta flę lo du,

– wy ko rzy sta nie plat form do ewa ku acji
osób nie przy tom nych – z do tar ciem ra tow ni ka
bez po śred nio do to ną ce go,

– wy ko rzy sta nie plat form do ewa ku acji
w for mie po mo stów pły wa ją cych z wa rian tem
łą cze nia po szcze gól nych seg men tów lub po ru -
sza nia się po przez prze no sze nie plat form
nad so bą i prze cho dze nie z jed nej na dru gą
przez mi ni mum dwóch ra tow ni ków.

Do cie ra jąc do po szko do wa ne go plat for mą,
moż na po py chać ją z ty łu, co jest naj bez piecz -
niej sze (tak że pły nąc w płe twach), pod cią gać
się z przo du szy deł ka mi lub su nąć nią rów no -
le gle na prze suw. Na bar dzo cien kich po -
wierzch niach lo du (3-4 cm) plat for ma kli nu je
się w lo dzie, dla te go po ru sza jąc się do przo du,
mu si my wsu wać ją pu stą na lód, ob cią ża jąc ru -
fę (ra tow nik ła mie po wierzch nię lo du za sa -
nia mi w ich kil wa te rze). Za le ty plat for my do -
ce ni my szcze gól nie pod czas po ru sza nia się
po niej w ostat nim eta pie do tar cia do po szko -
do wa ne go oraz je go pod ję cia na plat for mę 
(we dług nas jest to naj lep sze na rzę dzie do ra -

tow nic twa lo do we go). Czyn no ści te mo że my
wy ko nać kom for to wo  w du żej sta bil no ści. Plat -
for mę ścią ga się w iden tycz ny spo sób, jak sa -
nie lo do we.

Pneu ma tycz ne plat for my 
– tra twa ra tow ni cza krót ka 
Sto so wa nie plat for my krót kiej za kła da

głów nie do tar cie do po szko do wa ne go na plat -
for mie w ak cji bez po śred niej. Nie da je ona
wpraw dzie du żej sta bil no ści pod czas po dej mo -
wa nia to ną ce go na po kład, ale jej za le tą (wy ni -

ka ją cą z nie wiel kiej wa gi) jest szyb kość po ru -
sza nia się na kru chym i cien kim lo dzie przy po -
py cha niu jej od stro ny ru fy (np. pra cą nóg
do krau la w płe twach).

Plat for ma sku te ra wod ne go
Pró by wy ko ny wa ne na róż nych ta flach lo -

do wych wy ka za ły du żą przy dat ność te go sprzę -
tu. Wy ko rzy sta nie plat for my za kła da do tar cie
ra tow ni ka z plat for mą, poprzez prze su wa nie jej
z bo ku lub gdy ra tow nik po py cha ją, pły nąc lub
peł za jąc z ty łu. Uło że nie po szko do wa ne go
na plat for mie mo że od by wać się przy naj mniej
dwo ma spo so ba mi: 

� zgod nie ze stan dar dem pod ję cia oso by
nie przy tom nej zna nym z tech ni ki ra tow nic twa
sku te ro we go K -38: ra mię ze wnętrz ne ra tow ni -
ka wzglę dem plat for my trzy ma ją za hand trap
(ko lu cho) przed ni plat for my, a ra mię we -
wnętrz ne za kro cze i wpy cha my po szko do wa -
ne go na plat for mę, 
� za po mo cą li ny prze cią gnię tej i za cze -

pio nej w spo sób po ka za ny na rys. 9: li nę na le -
ży wpiąć i prze cią gnąć przez dwa hand tra py
ko lu cha – do jed ne go jest przy mo co wa na,
a przez dru gi prze cho dzi; po zwa la to ase ku ra cji
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Plat for ma pneu ma tycz na Êred nia (tra twa pneu ma tycz na) z za koƒ cze niem otu li no wym p´ tli na li nie 
ra tow ni czej.



z brze gu na ścią ga nie plat for my i rów no cze śnie
wcią ga nie na nią oso by ra to wa nej. Od ci nek li -
ny prze cho dzą cy pod pa cha mi po szko do wa ne -
go po win no się prze wlec przez otu li nę.

Tak ty ka dzia ła nia z plat for mą na cien kim lo -
dzie oraz na wo dzie nie za kła da wej ścia ra tow -

ni ka lub ra tow ni ków na plat for mę (ma ła wy por -
ność), lecz prze su wa nie jej i ho lo wa nie się obok
niej. Ścią ga nie plat for my po win no prze bie gać
tak sa mo, jak ścią ga nie sa ni lo do wych.

Za pre zen to wa ne w ar ty ku le tech ni ki i tak -
ty ki dzia łań na po wierzch ni za lo dzo nych akwe -

nów nie opi su ją wszyst kich za gad nień do ty czą -
cych ra tow nic twa lo do we go, np. do bo ru środ -
ków ochro ny in dy wi du al nej, dzia łań bez-
sprzę to wych oraz ogól nych za sad bez pie czeń -
stwa i pierw szej po mo cy w sta nach wy chło dze -
nia or ga ni zmu. Po dej mu jąc tyl ko je den aspekt
za gad nie nia, pra gnie my zwró cić szcze gól ną
uwa gę na mno gość tech nik i spo so bów ra to wa -
nia z lo du. Nie pro po nu je my ra tow ni kom za -
mknię te go zbio ru roz wią zań, lecz za chę ca my
do po dej mo wa nia traf nych i od waż nych de cy -
zji, nie zwal nia jąc ich z my śle nia. War to pa mię -
tać, że cza sa mi naj prost szy sprzęt, tech ni ka
i roz wią za nia są naj bar dziej sku tecz ne. 

War to zwró cić uwa gę tak że na wie le in nych
wy pró bo wa nych me tod ra to wa nia z po wierzch -
ni lo du: ak cję bez po śred nią ase ku ro wa ną „czło -
wiek ża ba”, ak cję tech ni ka mi li no wy mi
(sa mo dziel ną i w pa rze z to cze niem), ak cję
z ko łem, ak cję rzut ką rę ka wo wą (szwedz ką)
i siat ko wą, ak cję z ka ja kiem i de ską ra tow ni -
czą, ak cję z od cin ka mi dmu cha ne go wę ża ga -
śni cze go, ak cję z plat for mą ra tow ni czą sztyw ną
skła da ną (wa liz ko wą), ak cję z sa nio -pon to nem
pneu ma tycz nym, wy ko rzy sta nie am fi bii (wszę -
do ła za), sys te mu wo da – lód oraz po dusz kow -
ca, a tak że wy ko rzy sta nie kla sycz nej mo to -
rów ki z ka dłu bem sztyw nym na lo dzie kru -
chym i o gru bo ści nie prze kra cza ją cej 5-7 cm.
Wy mie nio ne tech ni ki ra to wa nia po szko do wa -
nych bę dą te ma tem ko lej ne go ar ty ku łu. 

mł. kpt. To masz Mi cha lik – wo je wódz ki
ko or dy na tor ds. ra tow nic twa wod ne go, 

wy kła dow ca Wo je wódz kie go OÊrod ka
Szko le nia w Ka to wi cach 

Ja ro sław Zwie rzy na – kra jo wy eks pert
PSP ds. pro gno zo wa nia za gro ̋ eƒ w ra tow -

nic twie spe cja li stycz nym, in struk tor WOPR,
wy kła dow ca w Paƒ stwo wej Wy˝ szej Szko le

Za wo do wej im. rtm. Wi tol da Pi lec kie go
w OÊwi´ ci miu 
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Plat for ma pneu ma tycz na dłu ga (po most ra tow ni czy)

Pneu ma tycz ne plat for my/tra twy ra tow ni cze to jed no z naj lep szych roz wià zaƒ, je Êli cho dzi o wszech stron -
noÊç za sto so waƒ na ró˝ nych po kry wach lo do wych

Tak ty ka dzia ła nia z plat for mà na cien kim lo dzie oraz na wo dzie nie za kła da wej Êcia ra tow ni ka lub ra tow ni -
ków na plat for m´ (ma ła wy por noÊç), lecz prze su wa nie jej i ho lo wa nie si´ obok niej. Âcià ga nie plat for my
po win no prze bie gaç tak sa mo, jak Êcià ga nie sa ni lo do wych.

rys. 9. Tak ty ka dzia ła nia z plat for mà na cien kim
lo dzie
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o dział ra tow nic twa na po szcze gól ne dzie dzi ny wy mu sił ja sne okre -
śle nie za kre su i spo so bu wy ko ny wa nia czyn no ści przy pi sa nych
do każ dej z nich, wska zu jąc jed no cze śnie mi ni mal ne stan dar dy

sprzę to we nie zbęd ne w opi sy wa nych dzia ła niach. Część sprzę tu ob ję ta
jest cer ty fi ka cją CNBOP, co za pew nia ujed no li ce nie cho ciaż w pew nym
za kre sie pa ra me trów sprzę tu oraz okre śle nie je go pod sta wo wych cech.
Wy móg ten nie do ty czy jed nak ubrań spe cjal nych do ra tow nic twa wod -
ne go i lo do we go, któ re w bar dzo sze ro kiej ga mie są do stęp ne na ryn ku.
Czym się kie ro wać, do ko nu jąc za ku pu sprzę tu? Na wy bór da ne go ubra -
nia skła da się za wsze kil ka czyn ni ków. Przede wszyst kim na le ży okre ślić
je go prze zna cze nie oraz do ce lo wą gru pę użyt kow ni ków. W prak ty ce
w więk szo ści przy pad ków te sa me ubra nia bę dą wy ko rzy sty wa ne do dzia -
łań ra tow ni czych na lo dzie oraz w wo dzie, co bę dzie wpły wa ło na in ten -

syw ność ich zu ży cia bądź uszko dzeń. Prio ry tet sta no wi za tem okre śle nie
za kre su czyn no ści, któ re bę dą wy ko ny wa li ra tow ni cy w ra mach ak cji. 
Ra tow ni cy uży wa ją cy te go ty pu ubrań pod czas ćwi czeń oraz ak cji wska -
zu ją na stę pu ją ce wła ści wo ści, któ ry mi po win ny się ce cho wać:

– ła twość za kła da nia, po zwa la ją ca jed ne mu ra tow ni ko wi sa mo dziel -
nie ubrać się i przy go to wać do pod ję cia dzia łań w te re nie trud nym (pod -
mo kłym, nie sta bil nym, zlo do wa cia łym),

– nie prze ma kal ność struk tu ral na ubra nia oraz szczel ność wszel kich po -
łą czeń (rę ka wów, no ga wek itp.),

– er go no mia pra cy, a w szcze gól no ści moż li wość swo bod ne go po ru -
sza nia się oraz chwy tu sprzę tu ra tow ni cze go, nie krę po wa nie ru chów,

– ochro na przed zim nem i wia trem,
– od por ność na uszko dze nia me cha nicz ne.
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PRZE MY SŁAW BE RUS 

MAR CIN NA WROT 

Do wo dy 
i na lód

Trzeba liczyć się z tym, że w sezonie zimowym strażacy niejednokrotnie będą

przeprowadzali akcje ratownicze w wodzie i na lodzie. Muszą być dobrze wyekwipowani,

stąd właśnie krótki przewodnik po ofercie rynkowej ubrań specjalnych.

P

Ubra nie nr 1 
Lu ba wa 53001PSPR
Za le ty:
– ze spo lo ny z ubra niem kap tur wraz z kry zą
uszczel nia ją cą,
– obu wie ze spo lo ne z ubra niem,
– za mek usy tu owa ny w przed niej czę ści, uko -
śnie po pro wa dzo ny, umoż li wia sa mo dziel ne
za pię cie się ra tow ni ka,
– bar dzo wy so ka od por ność ubra nia
na uszko dze nia me cha nicz ne (do dat ko we
wzmoc nie nia czę ści new ral gicz nych).
Wa dy: 
– sto sun ko wo wy so ka wa ga ubra nia, co w po -
łą cze niu z dość du żą sztyw no ścią ma te ria łu
wpły wa na pe wien dys kom fort pra cy ra tow -
ni ka.
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Ubra nie nr 2 EQUES (ADVANCED)
Za le ty:
– gru bość tka ni ny oraz do dat ko we wy peł nie nia pian ko we
znacz nie mi ni ma li zu ją ewen tu al ne ura zy ra tow ni ków,
– obu wie ze spo lo ne z ubra niem,
– bar dzo wy so ka od por ność ubra nia na uszko dze nia me -
cha nicz ne (do dat ko we wzmoc nie nia czę ści new ral gicz -
nych),
– pas spi na ją cy ubra nie peł ni jed no cze śnie funk cję pod -
pię cia ra tow ni ka do lin ki ase ku ra cyj nej.
Wa dy:
– sto sun ko wo wy so ka wa ga ubra nia, któ ra w po łą cze niu
z dość du żą sztyw no ścią ma te ria łu two rzy pe wien dys -
kom fort pra cy (ubra nie to oce nia ne jest ja ko naj bar dziej
wpły wa ją ce na zmę cze nie ra tow ni ka wśród po rów ny wa -
nych mo de li),
– czap ka ochron na za miast kap tu ra/czep ca, co po wo du je
ogra ni czo ną sły szal ność ko mu ni ka tów.

Ubra nie nr 3 EQUES BASIC
Za le ty:
– gru bość tka ni ny oraz do dat ko we wy peł nie nia pian ko -
we zna czą co mi ni ma li zu ją ewen tu al ne ura zy ra tow ni -
ków,
– obu wie ze spo lo ne z ubra niem,
– ni ska wa ga ubra nia,
– wy so ki kom fort ru cho wy ra tow ni ka.
Wa dy:
– ma te riał, z któ re go wy ko na ne jest ubra nie, sto sun ko -
wo szyb ko wy chła dza ra tow ni ka,
– czap ka ochron na za miast kap tu ra/czep ca po wo du je
ogra ni czo ną sły szal ność ko mu ni ka tów.

Ubra nie nr 4 CREWSAVER PHASE 2
Za le ty: 
– ła twość za kła da nia ubra nia (ra tow nik jest w sta nie sa -
mo dziel nie ubrać się w kom bi ne zon),
– cze piec nie ogra ni cza ją cy sły szal no ści, któ ry moż na za -
kła dać w ob ni żo nej tem pe ra tu rze,
– tka ni na za pew nia ją ca naj lep szą wśród po rów ny wa nych
ubrań er go no mię pra cy,
– ni ska wa ga ubra nia,
– du ży kom fort ru cho wy ra tow ni ka,
– du ża od por ność ma te ria łu na uszko dze nia me cha nicz -
ne, prze tar cia itp.
Wa dy:
– ubra nie nie ma obu wia ze spo lo ne go z nim, po łą czo ne
na sta łe są tzw. skar pe ty la tek so we, na któ re na le ży za -
kła dać obu wie ochron ne (na wzór obu wia do nur ko wa -
nia).
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Na le ży pa mię tać, że ubra nia do ra tow nic twa wod ne go/lo do we go nie
sta no wią in dy wi du al ne go wy po sa że nia stra ża ków, co wią że się z tym, że
na le ży za ku pić roz miar od po wied ni dla więk szej gru py użyt kow ni ków.
Błę dem, któ ry sto sun ko wo ła two po peł nić, jest za kup zbyt ma łe go ubra -
nia – ma ły roz miar zna czą co ogra ni czy moż li wość uży cia ubra nia w dzia -
ła niach ra tow ni czych. Stan dar do wą roz mia rów kę sta no wią roz mia ry 
od L do XXL. Pa mię tać na le ży, że ubra nia te za kła da się na war stwę odzie -
ży ter mo ak tyw nej (w okre sie je sien no -zi mo wym za le ca się uży wa nie do -
dat ko we go kom bi ne zo nu po la ro we go), więc uwzględ nia jąc ko niecz ność
do sto so wy wa nia roz mia ru ubra nia do jak naj szer sze go gro na użyt kow ni -
ków, naj bar dziej uni wer sal ne bę dą wiel ko ści XL i XXL. Ubra nia róż nią
się roz wią za nia mi tech nicz ny mi prze kła da ją cy mi się na kom fort pra cy ra -
tow ni ków. Są to:

– po łą cze nia obu wia z ubra niem: część ubrań ma bu ty ochron ne po -
łą czo ne na sta łe z ubra niem, in ne na to miast wy łącz nie ochron ną skar pe tę
la tek so wą, na któ rą na le ży za kła dać do dat ko we obu wie ochron ne,

– usy tu owa nie zam ka głów ne go ubra nia: część ubrań ma za mek
z przo du, dzię ki cze mu ra tow nik sam mo że za su nąć su wak, in ne w tyl nej
czę ści, co wy mu sza ko rzy sta nie przy za pi na niu ubra nia z po mo cy ko lej -
ne go ra tow ni ka,

– uszczel nie nie rę ka wów: wy róż nia my gu mo we uszczel nia cze na sta -
łe po łą czo ne z ubra niem oraz uszczel nie nia wy ko na ne w po sta ci gu mo -
wych na kła dek na su wa nych każ do ra zo wo na koł nierz rę ka wa (głów nie
sta re go ty pu),

– wy po sa że nie ubra nia w pian ko we wkład ki ochron ne: część ubrań
ma pian ko we wkład ki ochron ne usy tu owa ne w miej scach new ral gicz nych
(ko la na, że bra, klat ka pier sio wa, bar ki, łok cie), za pew nia ją ce ochro nę
przy ude rze niu o twar de ele men ty, np. ka wał ki kry lo do wej,

– wy ko na nie ochro ny gło wy: część ubrań ma kap tur ochron ny po łą -
czo ny na sta łe z ubra niem, za kry wa ją cy kry zę uszczel nia ją cą od ci nek szyj -
ny ra tow ni ka, a część kry zę szyj ną od kry tą i do te go do dat ko wą ochro nę
gło wy w po sta ci czep ców dłu gich (za kry wa ją cych gło wę oraz szy ję) lub
krót kich (za kry wa ją cych wy łącz nie gło wę).

Ana li zu jąc po szcze gól ne mo de le, na le ży też wziąć pod uwa gę, że ubra -
nie po win no za pew niać okre ślo ną wy por ność, a jed no cze śnie da wać moż -
li wość za ło że nia ka mi zel ki ra tun ko wej. Pa ra me try róż ni cu ją ce ubra nia to
de ta le, któ re jed nak zna czą co wpły wa ją na kom fort i bez pie czeń stwo pra -
cy ra tow ni ków. War to za pre zen to wać kil ka mo de li ubrań sta no wią cych
wy po sa że nie pod mio tów ra tow ni czych (naj czę ściej sto so wa nych w jed -
nost kach ochro ny prze ciw po ża ro wej), na pod sta wie któ rych scha rak te ry -
zu je my i oce ni my po szcze gól ne ty py ubrań. 

Cha rak te ry sty ka ubrań spe cjal nych zo sta ła spo rzą dzo na na pod sta wie
do świad czeń z kil ku let nie go użyt ko wa nia przed sta wio nych mo de li. Sta -
no wią one wy po sa że nie jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro wej po wia tu
wschow skie go, za rów no OSP, jak i PSP. Każ dy z za pre zen to wa nych mo -
de li ma za rów no wa dy, jak i za le ty, któ re nie dys kwa li fi ku ją żad ne go
z nich ani nie wska zu ją, któ ry jest naj lep szy. 

Do stęp ność opi sy wa nych ubrań po zwa la na do ko na nie za ku pu asor ty -
men tu speł nia ją ce go w jak naj więk szym stop niu ocze ki wa nia do ce lo wej
gru py użyt kow ni ków. Na pew no jed nak za kup mu si być prze my śla ny i po -
par ty prak tycz ny mi wska zów ka mi stra ża ków -ra tow ni ków, któ rzy po wyż -
szy sprzęt bę dą wy ko rzy sty wali w rze czy wi stych dzia ła niach ra to-
w ni czych.

mł. bryg. Prze my sław Be rus – do wód ca JRG we Wscho wie, 
mł. ogn. Mar cin Na wrot – nie eta to wy ko or dy na tor ra tow nic twa

wod ne go KP PSP we Wscho wie

/ 2018 STYCZEŃ 33



owoczesny sprzęt i dobre wyszkolenie pomagają szybko
zlikwidować zagrożenia o mniejszej skali i uratowaćżycie
i zdrowie ludzi. Są jednak sytuacje, gdy rozmiar zdarzenia

uniemożliwia efektywne działanie służb ratowniczych. 
Na zy wa się je po waż ny mi zda rze nia mi, a zgod nie z pol ską ter mi no lo -

gią zda rze nia mi ma so wy mi. Ich ce chą cha rak te ry stycz ną jest dys pro por cja
po mię dzy za po trze bo wa niem na po moc me dycz ną a bie żą cy mi moż li wo -
ścia mi jej udzie le nia. Mo gą mieć przy czy ny na tu ral ne al bo być po wo do wa -
ne dzia łal no ścią czło wie ka. Przy kła dem tych dru gich są wy pad ki
w trans por cie dro go wym, lot ni czym, po ża ry, ka ta stro fy bu dow la ne czy 
co raz częst sze za ma chy ter ro ry stycz ne. Zda rze nia ma so we mo gą też mieć
róż ny roz miar. W więk szo ści przy pad ków ska la zda rze nia jest ogra ni czo -
na do kil ku po szko do wa nych osób. Zda rze nia, w któ rych ran nych zostaje
kil ka dzie siąt i wię cej osób, na le żą do rzad ko ści, ale to wła śnie wy pad ki o tak
du żej ska li sta no wią naj więk sze wy zwa nie dla służb bio rą cych udział w ak -
cji ra tow ni czej.

Prio ry tet: ci´˝ ko ran ni ma jà cy szan s´ na prze ̋y cie
Na czel ną za sa dą udzie la nia po mo cy jest to, by ura to wać jak naj wię cej

osób, bio rąc pod uwa gę ogra ni czo ną licz bę ra tow ni ków i sprzę t zgro ma -
dzo ny na miej scu zda rze nia. W ta kiej sy tu acji za sad ne jest udzie le nie po -
mo cy w pierw szej ko lej no ści tym po szko do wa nym, któ rzy naj bar dziej jej
po trze bu ją, a więc z ob ra że nia mi bez po śred nio za gra ża ją cy mi ży ciu. De cy -
zja, ko mu pierw sze mu udzie lić po mo cy, jest jed ną z naj trud niej szych, ja kie
mu szą pod jąć ra tow ni cy. Wśród po szko do wa nych mo gą być ko bie ty i dzie -

ci, oso by mło de i star sze. Każ da z tych osób bę dzie ocze ki wa ła, że to wła -
śnie ona lub ktoś z jej naj bliż szej ro dzi ny otrzy ma po moc w pierw szej ko -
lej no ści. Moż na po wie dzieć, że jest to de cy zja ma ją ca wpływ na to, czy
da na oso ba prze ży je, czy umrze w ocze ki wa niu na po moc. 

Kon cen tru jąc na szą po moc na oso bach lek ko ran nych, nie udzie la my jej
tym, któ re jej rze czy wi ście po trze bu ją i które bez niej umrą. Już w trak -
cie I woj ny świa to wej w ob li czu ma so wych strat to wa rzy szą cych dzia ła -
niom mi li tar nym służ by me dycz ne sto so wa ły se gre ga cję ran nych żoł nie rzy
na gru py, w za leż no ści od ob ra żeń i pro gno zy prze ży cia. Ran ni żoł nie rze
by li ewa ku owa ni do po lo wych punk tów opa trun ko wych, gdzie le karz po -
dej mo wał de cy zję co do pil no ści dzia łań me dycz nych i dal szej ewa ku acji
do przy fron to wych szpi ta li. Żoł nie rze, któ rzy by li cięż ko ran ni, ale jed no -
cze śnie mie li szan se na prze ży cie, by li do raź nie za opa try wa ni i ewa ku owa -
ni ja ko pierw si. Żoł nie rzy, któ rych ob ra że nia i stan zdro wia wska zy wał, że
umrą, za nim do trą do przy fron to we go szpi ta la, nie ewa ku owa no i po zo sta -
wia no ich na miej scu. Na le ży pa mię tać, że moż li wo ści szyb kie go trans por -
tu by ły wów czas znacz nie ogra ni czo ne z po wo du bra ku od po wied niej licz by
no szo wych i od po wied nich środ ków trans por tu. Ocze ki wa nie na ewa ku -
ację, jak i sa ma ewa ku acja mo gły trwać na wet kil ka go dzin. Lek ko ran ni
żoł nie rze by li opa try wa ni i po zo sta wa li na fron cie, aby da lej wy ko ny wać
swo je za da nia. 

Wpro wa dze nie se gre ga cji me dycz nej przy pi su je się fran cu skie mu chi -
rur go wi D.J. Lar rey owi, któ ry już w cza sach na po le oń skich roz po wszech -
nił po dział ran nych na ka te go rie róż nią ce się pierw szeń stwem udzie la nia
po mo cy me dycz nej. Czyn ność tę okre śla no ja ko tria ge (z fran cu skie go – se -
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gre ga cja). Za sa dy tria ge’u ewo lu owa ły przez dzie się cio le cia i obec nie wy -
ko rzy sty wa nych jest kil ka je go od mian. 

Ka te go rie pil no Êci
Naj czę ściej po szko do wa ni dzie le ni są na czte ry ka te go rie pil no ści, a więc

ko lej no ści udzie la nia po mo cy me dycz nej. Na tych mia sto wa – dla po szko -
do wa nych z ob ra że nia mi cia ła, któ re w krót kim cza sie do pro wa dzą
do śmier ci, a więc bę dą cych w sta nie bez po śred nie go za gro że nia ży cia. Oso -
by te po win ny otrzy mać po moc w pierw szej ko lej no ści i zo stać ozna czo ne
ko lo rem czer wo nym. Pil na – dla po szko do wa nych z ob ra że nia mi, któ rych
le cze nie mo że zo stać odło żo ne na pe wien czas, a więc w chwi li ba da nia nie
wy stę pu je bez po śred nie za gro że nie ży cia. Oso by te po win ny otrzy mać po -
moc w dru giej ko lej no ści i zo stać ozna czo ne ko lo rem żół tym. Od ro czo -
na – dla po szko do wa nych z lek ki mi ob ra że nia mi, któ rych ży cie ani zdro wie
nie jest za gro żo ne na wet pod czas dłu gie go ocze ki wa nia na po moc. Oso by
te po win ny otrzy mać po moc w trze ciej ko lej no ści i zo stać ozna czo ne ko lo -
rem zie lo nym. Mar twi – dla po szko do wa nych, u któ rych stwier dzo no brak
czyn no ści ży cio wych. U osób tych nie po dej mu je się prób ra to wa nia, od -
stę pu jąc od re su scy ta cji krą że nio wo -od de cho wej. Oso by te po win ny zo stać
ozna czo ne ko lo rem czar nym. 

Se gre ga cja po szko do wa nych jest więc pro ce sem wy zna cza nia prio ry -
te tów lecz ni czo -trans por to wych re ali zo wa nym w zda rze niach mno gich
i ma so wych. Se gre ga cja pro wa dzo na nie zwłocz nie po przy by ciu na miej -
sce zda rze nia pod mio tu ra tow ni cze go zwa na jest se gre ga cją pier wot ną
(wstęp ną). Po wdro że niu me dycz nych czyn no ści ra tun ko wych wo bec osób

po szko do wa nych z gru py o naj wyż szym prio ry te cie (czer wo nej) na le ży
przejść do dru gie go etapu tria ge’u, zwa ne go se gre ga cją wtór ną, czy li po -
now nej oce ny po szko do wa nych. Naj czę ściej se gre ga cja wtór na jest wy ko -
ny wa na już przez per so nel me dycz ny, po prze pro wa dze niu szyb kie go
ba da nia ura zo we go, lecz w przy pad ku du żej licz by po szko do wa nych i nie -
wy star cza ją cej li czeb no ści per so ne lu me dycz ne go mo gą ją prze pro wa dzić
ra tow ni cy stra ży po żar nej.

Sys tem START
Jed ną z naj bar dziej roz po wszech nio nych me tod se gre ga cji me dycz nej

jest sys tem START, stwo rzo ny w 1983 r. w Sta nach Zjed no czo nych dla ra -
tow nic twa przed szpi tal ne go. Na zwa START to akro nim stwo rzo ny ze słów
sim ple tria ge and ra pid tre at ment, czy li pro sta se gre ga cja i szyb kie le cze -
nie. Je go głów nym ce lem jest zi den ty fi ko wa nie tych ran nych, któ rych stan
zdro wia moż na okre ślić ja ko kry tycz ny, wy ma ga ją cy na tych mia sto we go le -
cze nia. Aby mak sy mal nie upro ścić i skró cić ba da nie po szko do wa ne go,
w oce nie bie rze się pod uwa gę trzy pa ra me try: czę stość od de chu, obec ność
tęt na na tęt ni cy pro mie nio wej oraz stan świa do mo ści. Są to kry te ria fi zjo -
lo gicz ne i tyl ko one po win ny być uwzględ nia ne pod czas tej oce ny. Za rów -
no wi docz ne ob ra że nia ana to micz ne, jak i me cha nizm ura zu nie są
wy ko rzy sty wa ne w tej me to dzie se gre ga cji. Głów nym za da niem ra tow ni ka
wy ko nu ją ce go tria ge nie jest okre śle nie przy czy ny kry tycz ne go sta nu po -
szko do wa ne go, a roz po zna nie go. Oczy wi ście pew ne czyn no ści ra tow ni cze
bę dą wpi sa ne w sche mat se gre ga cji me dycz nej, ale tyl ko te zgod ne z fi lo -
zo fią me to dy START, czy li szyb kie i sku tecz ne w wa run kach przed szpi tal -
nych. Bę dą to: udraż nia nie dróg od de cho wych i ta mo wa nie krwo to ków
ze wnętrz nych. 

START dzie li po szko do wa nych na czte ry ka te go rie: czer wo na (na tych -
mia sto wa), żół ta (pil na), zie lo na (od ro czo na), czar na (mar twi). Ra tow nik wy -
zna czo ny do prze pro wa dze nia se gre ga cji me dycz nej w pierw szej ko lej no ści
na ka zu je opusz cze nie miej sca zda rze nia tym ran nym, któ rzy mo gą cho dzić
i kie ru je ich w bez piecz ne miej sce. Po le ce nie mu si być pro ste i zro zu mia łe:
„Te oso by, któ re mo gą cho dzić, pro szę wstać i po dejść do mnie”. W tym mo -
men cie po szko do wa ni, któ rzy zro zu mie li po le ce nie i bez tru du idą do wy zna -
czo ne go miej sca, praw do po dob nie nie od nie śli żad nych ob ra żeń lub są one
mi ni mal ne. Ta gru pa zo sta je okre ślo na ja ko „ran ni cho dzą cy” i otrzy mu je prio -
ry tet po mo cy od ro czo nej (ka te go ria zie lo na). Oso by te zo sta ną do kład nie oce -
nio ne we dług kry te riów trzech pa ra me trów fi zjo lo gicz nych do pie ro, gdy
na miej scu zda rze nia po ja wi się od po wied nia licz ba ra tow ni ków. Na tym eta -
pie gru pa „ran nych cho dzą cych” po win na być zgro ma dzo na w bez piecz nym
miej scu i je śli to moż li we, ob ser wo wa na przez ra tow ni ków. Na le ży mieć świa -
do mość, że w tej gru pie mo gą znaj do wać się po szko do wa ni, któ rych stan
zdro wia jest po waż niej szy, niż wy ni ka ło by to z fak tu moż li wo ści sa mo dziel -
ne go cho dze nia lub w krót kim cza sie po gor szył się. 

W prag ma ty ce dzia łań ra tow ni czych pod czas zda rze nia ma so we go ta -
kie od dzie le nie osób po ten cjal nie lek ko ran nych od po zo sta łych po szko do -
wa nych ma na ce lu po zo sta wie nie na miej scu zda rze nia mniej szej licz by
po szko do wa nych i tyl ko tych z po waż niej szy mi ob ra że nia mi cia ła. To ci
po szko do wa ni zo sta ną ja ko pierw si pod da ni peł ne mu sche ma to wi se gre ga -
cji, opar te mu na oce nie trzech pa ra me trów: od de chu, tęt na i sta nu świa do -
mo ści. Po zo sta li zo sta ną oce nie ni na sa mym koń cu. W prak ty ce dzia łań
ra tow ni czych od dzie le nie gru py lek ko ran nych cho dzą cych od po zo sta łych
po szko do wa nych mo że być utrud nio ne. Po pierw sze: ha łas na miej scu zda -
rze nia mo że unie moż li wić prze ka zy wa nie ko mu ni ka tów gło so wych. Po dru -
gie: nie któ re oso by bę dą chcia ły po zo stać na miej scu zda rze nia, aby
za opie ko wać się ran nym człon kiem swo jej ro dzi ny czy ko le gą. Po trze cie:
część osób, któ re sa me uczest ni czy ły w wy pad ku lub by ły je go świad ka mi,
po dej mu je dzia ła nia z za kre su pierw szej po mo cy i kon ty nu uje je na wet
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po przy by ciu służb ra tow ni czych. Wśród nich mo gą być oso by ma ją ce od -
po wied nią wie dzę i umie jęt no ści przy dat ne w ta kich sy tu acjach. W tej fa -
zie dzia łań, o ile śro do wi sko, w któ rym prze by wa ją, nie stwa rza dla nich
bez po śred nie go za gro że nia, oso by te mo gą po ma gać w dzia ła niach ra tow -
ni czych, gdyż bę dzie to lep sze niż po zo sta wie nie po szko do wa nych bez żad -
nej opie ki. 

Oce na pa ra me trów ˝y cio wych
Ba da nie pa ra me trów ży cio wych roz po czy na my od oce ny od de chu. Je śli

wy da je się, że po szko do wa ny nie od dy cha, udraż nia my je go dro gi od de cho -
we i oce nia my od dech. Je śli po od zy ska niu droż no ści po ja wia się od dech,
kwa li fi ku je my go do gru py czer wo nej ze wzglę du na brak moż li wo ści sa -
mo dziel ne go utrzy ma nia droż no ści. Je że li mi mo droż no ści dróg od de cho -
wych nie od dy cha, kwa li fi ku je my go do gru py czar nej, ja ko nie

do ura to wa nia w wa run kach zda rze nia ma so we go. Wszy scy po szko do wa ni,
któ rzy od dy cha ją po nad 30 ra zy na mi nu tę, są kwa li fi ko wa ni do gru py czer -
wo nej. Me to da START trak tu je wy stę po wa nie przy spie szo ne go od de chu ja -
ko ob jaw su ge ru ją cy wy stę po wa nie ob ra żeń klat ki pier sio wej lub wstrzą su.
Oce nia jąc od dech, wy ko rzy stu je my za sa dę: patrz, słu chaj, wy czuj. Dro gi od -
de cho we w trak cie oce ny po win ny być droż ne. W wa run kach noc nych
przy bra ku oświe tle nia ze wnętrz ne go bę dzie my kon cen tro wa li się na tech -
ni ce pre fe ru ją cej wy czu cie od de chu. Zbli ża my swój po li czek na od le głość
oko ło 5 cm do ust po szko do wa ne go, aby po czuć stru mień wy dy cha ne go po -
wie trza, mo że my rów nież po ło żyć dłoń na klat ce pier sio wej, pró bu jąc wy -
czuć jej uno sze nie się i opa da nie. Je śli pod czas oce ny za uwa ży li śmy
pro ble my z sa mo dziel nym utrzy ma niem droż no ści dróg od de cho wych, po -
szko do wa ny po wi nien zo stać za kwa li fi ko wa ny do gru py czer wo nej, a droż -
ność za bez pie czo na pro sty mi me to da mi. W prak ty ce bę dzie to uło że nie
po szko do wa ne go na bo ku. 

U po szko do wa nych, któ rzy od dy cha ją z czę sto ścią po ni żej 30 ra zy
na mi nu tę, na le ży roz sze rzyć ba da nie o oce nę tęt na na tęt ni cy pro mie nio -
wej lub na wro tu ka pi lar ne go. Je śli u po szko do wa ne go tęt no ob wo do we jest
nie wy czu wal ne lub na wrót ka pi lar ny jest wy dłu żo ny o po nad 2 s, kwa li fi -

ku je my go do gru py czer wo nej. Oce na ma na ce lu stwier dze nie ob ja wów
cen tra li za cji krą że nia u po szko do wa nych we wstrzą sie zde kom pen so wa -
nym. Z prak tycz ne go punk tu wi dze nia pre fe ro wa ną me to dą oce ny nie wy -
dol no ści ukła du krą że nia po win no być ba da nie tęt na ob wo do we go na tęt ni cy
pro mie nio wej, przy za ło że niu, że ra tow nik był szko lo ny w uży wa niu tej
tech ni ki. W za leż no ści od umie jęt no ści ra tow ni ka czas trwa nia te go ba da -
nia nie po wi nien prze kro czyć 5-10 s. Oce na tęt na po win na być wy ko na -
na na koń czy nie nie usz ko dzo nej lub naj mniej uszko dzo nej. Obec nie
przyj mu je się, że w prze ci wień stwie do oce ny tęt na ba da nie na wro tu ka pi -
lar ne go mo że być utrud nio ne lub nie mia ro daj ne ze wzglę du na wie le czyn -
ni ków, ta kich jak m.in. po ra noc na, za bru dzo ne dło nie, po kry cie pa znok ci
la kie rem, ni ska tem pe ra tu ra oto cze nia czy le ki przyj mo wa ne przez pa cjen -
ta. Z te go po wo du w ra tow nic twie me dycz nym oce na na wro tu ka pi lar ne go
jest ra czej ba da niem uzu peł nia ją cym (do dat ko wym). 

Je śli ra tow nik nie był szko lo ny w ba da niu
tęt na na tęt ni cy pro mie nio wej, mo że zba dać na -
wrót ka pi lar ny. Ba da nie po le ga na uci śnię ciu
przez 5 s pa znok cia w ce lu usu nię cia krwi
z drob nych na czyń wło so wa tych i ob ser wo wa -
niu po zwol nie niu uci sku po wro tu krwi do na -
czyń. Skó ra pod pa znok ciem po win na naj pierw
zbled nąć w miej scu uci sku, a na stęp nie za ró żo -
wić się w cza sie do 2 s. Wy dłu że nie cza su po -
wro tu ka pi lar ne go o po nad 2 s świad czy
o za bu rze niu ob wo do we go prze pły wu krwi.
Każ dy pa cjent ura zo wy, u któ re go stwier dzo no
brak tęt na na ob wo dzie lub wy dłu żo ny na wrót
ka pi lar ny, praw do po dob nie jest we wstrzą sie
z po wo du we wnętrz ne go lub ze wnętrz ne go
krwa wie nia. Ra tow nik w ta kiej sy tu acji po wi -
nien po szu ki wać oznak ze wnętrz ne go krwa wie -
nia i po sta rać się je za ta mo wać, sto su jąc ucisk
bez po śred ni na ra nę lub opa skę za ci sko wą. 

Je że li po szko do wa ny od dy cha mniej niż 30
ra zy na mi nu tę i ma tęt no wy czu wal ne na tęt ni -
cy pro mie nio wej, na le ży przejść do dal sze go
eta pu oce ny i zba dać stan świa do mo ści, wy da -
jąc mu pro ste po le ce nie, ta kie jak „Spró buj pod -
nieść rę kę”. Je śli da na oso ba nie speł nia pro stych

po le ceń lub jest nie przy tom na, na le ży ją za kwa li fi ko wać do gru py czer wo -
nej. W prak ty ce wszel kie za bu rze nia sta nu świa do mo ści bę dą trak to wa ne
ja ko po ten cjal nie spo wo do wa ne za bu rze nia mi krą że nia mó zgo we go z po -
wo du wstrzą su, nie do tle nie niem lub ob ra że nia mi czasz ko wo -mó zgo wy mi
w wy ni ku ura zu. Je śli po szko do wa ny jest przy tom ny, speł nia pro ste po le -
ce nia, ma wy czu wal ne tęt no ob wo do we i od dy cha mniej niż 30 ra zy na mi -
nu tę, ale nie mo że cho dzić, na le ży go za kwa li fi ko wać do gru py żół tej, czy li
ma ją cej dru gi prio ry tet lecz ni czo -trans por to wy. 

Ca łe ba da nie oraz wy ko na nie nie zbęd nych czyn no ści ra tu ją cych ży cie
we dług sche ma tu START po win no trwać u jed ne go po szko do wa ne go nie
dłu żej niż 30-60 s. Za kła da jąc, że na miej scu znaj du je się 20 po szko do wa -
nych, a se gre ga cję wy ko nu je je den ra tow nik, czas po trzeb ny do oce ny
wszyst kich osób wy no si od 10 do 20 min. To bar dzo dłu go, dla te go gdy to
tyl ko moż li we, pro ce du ry tria ge’u po win ny być re ali zo wa ne przez dwóch
i wię cej ra tow ni ków jed no cze śnie. 

Trze ba mieć świa do mość, że po prze pro wa dze niu wstęp nej se gre ga cji
stan zdro wia po szko do wa nych mo że w krót kim cza sie ulec zmia nie. Mo że
dojść do sy tu acji, w któ rej stan po szko do wa ne go za kwa li fi ko wa ne go do gru -
py żół tej zbyt dłu go ocze ku ją ce go na po moc i trans port do szpi ta la po gor -
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szy się i bę dzie on wy ma gał na tych mia sto wej in ter wen cji me dycz nej. Prze -
pro wa dzo na w tym mo men cie po wtór na se gre ga cja (re -tria ge) po zwo li 
wy zna czyć dla tych osób no wy prio ry tet lecz ni czo -trans por to wy i za kwa li -
fi ko wać je do ka te go rii czer wo nej.

Sys tem START nie jest ide al ną me to dą se gre ga cji, ale ma trzy waż ne
za le ty. Po pierw sze: jest do brze zna ny i roz po wszech nio ny na ca łym świe -
cie, wśród wszyst kich służb ra tow ni czych. Dzię ki te mu po szko do wa ni w ra -
mach da ne go zda rze nia są oce nia ni we dług jed no li tych za sad, co po zwa la
unik nąć un der -tria ge’u i over -tria ge’u. Po dru gie: sche mat se gre ga cji i nie -
zbęd ne umie jęt no ści są na ty le pro ste, że mo gą być wy ko rzy sty wa ne przez
oso by bez wy kształ ce nia me dycz ne go, po krót kim prze szko le niu. Po trze -
cie: ja sno okre ślo ne kry te ria nie po zwa la ją na do wol ną in ter pre ta cję wy ni -
ków ba da nia. 

Po mył ki si´ zda rza jà
Ja kie go sys te mu se gre ga cji by śmy jed nak nie uży li, nie unik nie my pew -

nych po my łek. W cza sie se gre ga cji nie rzad ko do cho dzi do tzw. over -tria -
ge’u lub un der -tria ge’u. Over -tria ge, czy li za wy ża nie, to sy tu acja, gdy
kwa li fi ku je my do gru py wyż szej te oso by, któ re w rze czy wi sto ści nie speł -
nia ją jej kry te riów. Ozna cza to, że za miast do gru py żół tej po szko do wa ny
jest kwa li fi ko wa ny do gru py czer wo nej. W ta kim przy pad ku mo że oka zać
się, że za miast pię ciu po szko do wa nych, któ rzy rze czy wi ście wy ma ga ją na -
tych mia sto wej po mo cy, w gru pie czer wo nej znaj du je się ich dzie się ciu. Po -
wo du je to skie ro wa nie po mo cy w pierw szej ko lej no ści rów nież do tych
ran nych, któ rzy nie po trze bu ją jej w tym mo men cie. Ana lo gicz nie zja wi sko
un der -tria ge, czy li za ni ża nie, to sy tu acja, gdy kwa li fi ku je my do gru py niż -
szej te oso by, któ re po win ny otrzy mać wyż szy prio ry tet. Tak więc po szko -
do wa ny, któ ry po wi nien być za kwa li fi ko wa ny do gru py czer wo nej, zo sta je
za sze re go wa ny do gru py żół tej. Zja wi sko nie do sza co wa nia i prze sza co wa -
nia w ra mach róż nych ka te go rii pil no ści mo że wy ni kać z prze pro wa dze nia
błęd nej oce ny rze czy wi stych pa ra me trów ży cio wych lub ich zmia ny na sku -
tek stre su, wy sił ku czy do le gli wo ści bó lo wych.

JumpSTART
Sys tem START jest do brym na rzę dziem do prze pro wa dze nia se gre ga cji

me dycz nej, ale je go wy ko rzy sta nie ze wzglę du na sztyw ne kry te ria fi zjo lo -
gicz ne ogra ni cza się do osób do ro słych i star szych dzie ci. Uży cie go do se -
gre ga cji dzie ci młod szych, któ rych fi zjo lo gicz ne pa ra me try ży cio we
znacz nie od bie ga ją od tych przy ję tych u osób do ro słych, mo gło by spo wo -

do wać błęd ne przy po rząd ko wa nie do wyż szej gru py pil no ści, czy li do pro -
wa dzić do over -tria ge’u. Bio rąc to pod uwa gę, dok tor Lou Ro mig w 1995 r.
stwo rzy ła sys tem se gre ga cji JumpSTART, prze zna czo ny dla dzie ci od 1.
do 8. ro ku ży cia. Od te go cza su JumpSTART zo stał roz po wszech nio ny na te -
re nie Sta nów Zjed no czo nych i w wie lu in nych kra jach oraz prze szedł pew -
ne mo dy fi ka cje. 

Z prak tycz ne go punk tu wi dze nia przyj mu je się, że je śli po szko do wa ny
wy glą da na dziec ko, na le ży użyć me to dy JumpSTART, je śli zaś wy glą da
na na sto lat ka – me to dy START. Pe dia trycz ny tria ge uwzględ nia wie le czyn -
ni ków ty po wych dla wie ku dzie cię ce go: naj mniej sze dzie ci nie ma ją zdol -
no ści cho dze nia oraz wer bal ne go ko mu ni ko wa nia się, nie któ re dzie ci bę dą
trzy ma ne przez ro dzi ców na rę kach, czę stość od de chów po wy żej 30 na mi -
nu tę mo że być nor mą fi zjo lo gicz ną w da nej gru pie wie ko wej, brak od de -
chu w trak cie ba da nia nie za wsze ozna cza za trzy ma nie ak cji ser ca. 

Ra tow nik wy zna czo ny do prze pro wa dze nia se gre ga cji me dycz nej
w pierw szej ko lej no ści na ka zu je opusz cze nie miej sca zda rze nia tym ran -
nym, któ rzy mo gą cho dzić i kie ru je ich w bez piecz ne miej sce. Do ro śli i dzie -
ci, któ rzy mo gą cho dzić, za li cze ni są do gru py „ran ni cho dzą cy” z nada nym
tym cza so wym prio ry te tem od ro czo nym (gru pa zie lo na). Te dzie ci, któ re by -
ły prze no szo ne na rę kach przez ro dzi ców, po win ny zo stać pod da ne se gre -
ga cji wtór nej z gru py zie lo nej ja ko pierw sze spo śród wszyst kich do ro słych
i dzie ci. 

Ba da nie po zo sta łych po szko do wa nych roz po czy na my od oce ny od de -
chu. Je śli wy da je się, że dziec ko nie od dy cha, udraż nia my je go dro gi od de -
cho we i oce nia my od dech. Je śli po od zy ska niu droż no ści po ja wia się
od dech, kwa li fi ku je my je do gru py czer wo nej ze wzglę du na brak moż li -
wo ści sa mo dziel ne go utrzy ma nia droż no ści. Je śli mi mo droż no ści dróg od -
de cho wych nie od dy cha, oce nia my obec ność tęt na na du żej tęt ni cy (u dzie ci
po wy żej ro ku ży cia na tęt ni cy szyj nej) przez 10 s. Je śli tęt no jest nie wy czu -
wal ne, kwa li fi ku je my je do gru py czar nej, ja ko nie do ura to wa nia w wa run -
kach zda rze nia ma so we go. Je śli tęt no jest wy czu wal ne, roz po czy na my
od wy ko na nia 5 od de chów ra tow ni czych i oce nia my, czy dziecko za częło
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sa mo dziel nie od dy chać. W sy tu acji, gdy na dal wy stę pu je bez dech, kwa li fi -
ku je my je do gru py czar nej, ja ko nie do ura to wa nia w wa run kach zda rze nia
ma so we go. Je śli za cznie od dy chać, kwa li fi ku je my je do gru py czer wo nej.
Wszyst kie dzie ci, któ re od dy cha ją mniej niż 15 i wię cej niż 45 ra zy na mi -
nu tę, są kwa li fi ko wa ne do gru py czer wo nej. Wpro wa dze nie dol ne go kry te -
rium czę sto ści od de chu po zwa la zi den ty fi ko wać te dzie ci, któ rych od dech
jest nie wy dol ny np. z po wo du ura zu gło wy, nie do tle nie nia lub skraj ne go
eta pu wstrzą su. Je śli czę stość od de chu mie ści się w za ło żo nej nor mie, czy li
od 15 do 45 ra zy na mi nu tę, na le ży roz sze rzyć ba da nie o oce nę tęt na na tęt -
ni cy pro mie nio wej. 

Kie dy tęt no ob wo do we jest nie wy czu wal ne, dziec ko kwa li fi ku je my
do gru py czer wo nej. Je śli jest wy czu wal ne, roz sze rza my ba da nie o oce nę
sta nu świa do mo ści, wy ko rzy stu jąc ska lę AVPU (alert, ver bal, pa in, unre -
spon si ve), gdzie: A to przy tom ny, V – re agu ją cy na głos, P – re agu ją cy
na ból, U – nie re agu ją cy na żad ne bodź ce. Je śli dziec ko pod czas oce ny nie
re agu je na bo dziec bó lo wy, czy li jest nie przy tom ne, kwa li fi ku je my je
do gru py czer wo nej. Do gru py czer wo nej po win ny rów nież zo stać za li czo -
ne te dzie ci, któ re w od po wie dzi na im puls bó lo wy ma ni fe stu ją pa to lo gicz -
ną re ak cję, czy li zgię cie koń czyn gór nych (od ko ro wa nie) lub wy prost
koń czyn gór nych (od móż dże nie). Ob ja wy te świad czą o po waż nym uszko -
dze niu mó zgu. Je śli dziec ko jest przy tom ne, re agu je na głos ra tow ni ka, pra -
wi dło wo re agu je na bo dziec bó lo wy (lo ka li zu je miej sce bó lu, ucie ka
od im pul su bó lo we go), po win no zo stać za kwa li fi ko wa ne do gru py żół tej. 

Po słu gu jąc się al go ryt mem JumpSTART w trak cie oce ny, na le ży zwró -
cić szcze gól ną uwa gę na dzie ci, któ re są za ma łe, że by sa mo dziel nie cho -
dzić lub z po wo du cho ro by lub wcze śniej szych ura zów ma ją upo śle dzo ny
na rząd ru chu. Je śli dziec ko nie cho dzi z po wyż szych po wo dów, po win no
zo stać prze ba da ne we dług ca łe go sche ma tu JumpSTART i przy po rząd ko -
wa ne do gru py czer wo nej, gdy speł nia ta kie kry te ria. Je śli speł nia kry te ria
gru py żół tej, ale wi docz ne są istot ne ze wnętrz ne ob ra że nia cia ła, na le ży pod -
wyż szyć prio ry tet, na da jąc mu ko lor czer wo ny. W przy pad ku tej szcze gól -
nej gru py dzie ci, aby wy kryć istot ne ob ra że nia cia ła, na le ży wy ko nać
szyb kie ba da nie ura zo we. Ta kie ob ra że nia, jak głę bo kie ra ny pe ne tru ją ce,
sil nie krwa wią ce ra ny, am pu ta cje, opa rze nia, są na pew no wska za niem
do zmia ny ka te go rii z żół tej na czer wo ną. 

Opa ska czy kar ta?
W trak cie wy ko ny wa nia se gre ga cji me dycz nej każ dy po szko do wa ny po -

wi nien zo stać ozna czo ny zgod nie z ko lo rem nada ne go mu prio ry te tu.
Do ozna cze nia wy ko rzy stu je się ze sta wy kart se gre ga cyj nych (zob. fot. na
s. 36) lub opa sek (zob. fot. na s. 37) o od po wied nim ko lo rze. Oba te roz -
wią za nia ma ją wa dy i za le ty. 

Opa skę se gre ga cyj ną za kła da się na ra mię po szko do wa ne go. To dość ła -
twe, po nie waż są sa mo za ci sko we. Ich od bla sko wa po wierzch nia uła twia
iden ty fi ka cję po szko do wa nych w po rze noc nej po oświe tle niu sztucz nym
świa tłem. Wa dą te go sys te mu jest ko niecz ność po sia da nia du żej licz by opa -
sek w róż nych ka te go riach, moż li wość przy pad ko we go zsu nię cia się opa -
ski z rę ki oraz ma ły roz miar, co utrud nia iden ty fi ka cję po szko do wa nych
z więk szej od le gło ści. 

In nym roz wią za niem jest kar ta se gre ga cyj na za kła da na na szy ję po szko -
do wa ne go za po mo cą gu mo wej opa ski. W Pol sce  roz po wszech nio na jest
kar ta se gre ga cyj na, któ rej wzór zo stał przed sta wio ny ja ko za łącz nik do roz -
po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z 27 czerw ca 2012 r. w spra wie wa run ków
i spo so bu przy go to wa nia oraz wy ko rzy sta nia pod mio tów lecz ni czych na po -
trze by obron ne pań stwa oraz wła ści wo ści or ga nów w tych spra wach (DzU
poz. 741). Roz po rzą dze nie okre śla ją ja ko kar tę ewa ku acyj ną ze zna ka mi
kwa li fi ka cji ran nych i cho rych. Ma ona po stać ar ku sza pa pie ru po dzie lo ne -
go na czte ry czę ści i zło żo ne go w je den fol der. Kar ta jest za pro jek to wa -

na w ta ki spo sób, że po zło że niu na wierz chu fol de ru mo że my uwi docz nić
stro nę z od po wied nim ko lo rem. Tak przy go to wa ną kar tę wsu wa się do prze -
zro czy ste go etui i za wie sza na szyi po szko do wa ne go. 

Za le tą ta kiej kar ty jest jej du ży roz miar, a więc do bra wi docz ność z du -
żej od le gło ści oraz spo sób mo co wa nia za po bie ga ją cy przy pad ko we mu 
za gu bie niu. Przy prze pro wa dza niu re -tria ge’u i zmia nie prio ry te tu do po -
wtór ne go ozna cze nia po szko do wa ne go wy ko rzy stu je my tę sa mą kar tę,
zmie nia jąc je dy nie układ stron – po zo sta wia my na wierz chu tę z ak tu al nym
ko lo rem pil no ści. 

Kar ta za wie ra po nad to miej sce na wpi sa nie i za zna cze nie istot nych in -
for ma cji o sta nie zdro wia po szko do wa ne go, któ re na le ży uzu peł nić po wy -
ko na niu se gre ga cji wtór nej, szyb kie go ba da nia ura zo we go czy wdro że niu
nie któ rych czyn no ści ra tun ko wych. Ma po le da nych oso bo wych – nie zbęd -
ne do iden ty fi ka cji po szko do wa ne go w trak cie prze ka zy wa nia, trans por tu
i le cze nia szpi tal ne go. W po lu ukła du od de cho we go i ukła du krą że nia moż -
na wpi sać pod sta wo we pa ra me try ży cio we i wy ko na ne czyn no ści. Jest tak -
że po le do ty czą ce wy stę po wa nia ska że nia i wy ko na nia de kon ta mi na cji, po le
z dia gra mem ob ra żeń, na któ ry na no si my stwier dzo ne w ba da niu ura zy, po -
le do ty czą ce za sto so wa nych le ków, ich da wek i cza su ich po da nia oraz po -
le oce ny cięż ko ści ura zu, na któ rą skła da się głę bo kość śpiącz ki we dług
me to dy Glas gow, czę stość od de chu, war tość skur czo we go ci śnie nia tęt ni -
cze go. Głów ną za le tą te go sys te mu jest moż li wość wy ko rzy sty wa nia jed -
nej kar ty u te go sa me go po szko do wa ne go – od mo men tu se gre ga cji
pier wot nej po przez se gre ga cję wtór ną i pod czas dal szej opie ki re ali zo wa -
nej na róż nych po zio mach: kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy (ra tow ni cy
PSP), me dycz nych czyn no ści ra tun ko wych (ra tow ni cy me dycz ni ZRM)
i spe cja li stycz nych pro ce dur me dycz nych (per so nel szpi ta la). 

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

wy kła dow cà Woj sko we go Cen trum Kształ ce nia Me dycz ne go w Ło dzi
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en ty la tor jest agre ga tem, czy li ze -
spo łem ma szyn po łą czo nych ze
so bą na sta łe w ce lu wy ko ny wa nia

okre ślo nej pra cy. Je go głów ne czę ści to na pęd
oraz ele ment ae ro dy na micz ny. Wy po sa żo ny jest
też w ele men ty ste ru ją ce, a cza sem zwięk sza ją -
ce funk cjo nal ność (np. oświe tle nie czy sys tem
mgło wy). Wy róż nia my kil ka ro dza jów wen ty la -
to rów, w za leż no ści od ro dza ju na pę du, spo so -
bu prze no sze nia te go na pę du na ele ment
ae ro dy na micz ny czy też ro dza ju kom po nen tu
ae ro dy na micz ne go, a tak że try bu pra cy.

Z ra cji prze zna cze nia wen ty la to ry na zy wa -
my od dy mia ją cy mi, gdyż ich głów ną funk cją
jest usu wa nie dy mu. Jed no cze śnie słu żą też cza -
sem do na po wie trza nia pew nych prze strze ni lub
wy ko rzy sty wa ne są do in nych ce lów, pod po -
wia da nych wy obraź nią stra ża ka i po trze bą ak -
cji. Ko lej na spo ty ka na na zwa to wen ty la to ry
osio we – tu znaj dzie my na wią za nie do spo so bu
prze nie sie nia na pę du. Mo że my tak że spo tkać
się z okre śle niem wen ty la tor nad ci śnie nio wy,
co z ko lei su ge ru je spo sób wy ko rzy sta nia i typ
kon struk cji. Ma my też wen ty la to ry o kon struk -
cji tra dy cyj nej oraz udo sko na lo ne wen ty la to ry
ty pu tur bo. Ten ostat ni po dział do ty czy wen ty -
la to rów z wir ni kiem, któ re sta no wią zna ko mi tą
więk szość urzą dzeń spo ty ka nych na ryn kach
świa to wych. Wy pa da jed nak wie dzieć, że spo -
ty ka się rów nież wen ty la to ry śmi gło we. 

Naj czę ściej spo ty ka ny mi jed nost ka mi sprzę -
to wy mi są wen ty la to ry: LEADER (ge ne ra cja:
TURBO, EPT, NEO), Tem pest (DD, LAF), Ja -
dar (Alu ste el) Skor pion i Co bra, Ram fan (se ria
E, GF i GX), Ven try (wen ty la tor śmi gło wy), Ro -
sen bau er Fa ner gy, SpecPoż Wen ty la tor Od dy -
mia ją cy WO-14, dmu cha wa stra żac ka FOGO
oraz Pa vliš a Hart mann.

Jak wi dać, ma my do czy nie nia z prak tycz nie
wszel ki mi moż li wy mi wa rian ta mi sprzę tu. Jak
się w tym wszyst kim nie po gu bić?

Pa ra me try i usta wie nia
Moż na by po my śleć, że wy star czy prze ana -

li zo wać i po rów nać da ne z kart ka ta lo go wych.
Nie ste ty, spra wa nie jest ta ka pro sta. Jed nym
z głów nych pa ra me trów po da wa nych przez pro -
du cen tów jest wy daj ność, czy li ob ję tość po wie -
trza tło czo ne go w jed no st ce cza su, po da-
wa na w m3/h. Spo ty ka ne war to ści dla naj czę -
ściej wy stę pu ją cych urzą dzeń prze no śnych za -
wie ra ją się mię dzy 5000 a 40 000, za leż nie
od na pę du i try bu pra cy. Są rów nież więk sze jed -
nost ki sprzę to we, jed nak na ogół to wen ty la to ry
spe cjal ne go prze zna cze nia (np. do wen ty la cji tu -
ne li, hal, wy so ko ściow ców – czę sto prze wo żo -
ne na przy cze pie). 

Skup my się na tym, co moż na zna leźć
w skryt kach sa mo cho dów bo jo wych. Wen ty la -
to ry wy cią go we (wy wiew ne, pod ci śnie nio we)

pla su ją się w dol nej czę ści tej ska li. Na ogół ma -
ją sła be pa ra me try na wie wu, wy ją tek sta no wi
naj now szy aku mu la to ro wy wen ty la tor Ram fan
EX50Li, pra cu ją cy w obu try bach, ul tra lek ki
sprzęt z wy mien ny mi ba te ria mi. Nie co po wy żej,
oko ło kil ku na stu tys. m3/h, sy tu ują się wła śnie
wen ty la to ry na wiew ne o na pę dzie elek trycz -
nym. Po wy żej 20 tys. m3/h ma ją na ogół jed nost -
ki spa li no we oraz na pę dza ne tur bi ną wod ną.
Więk sze wen ty la to ry osią ga ją wy daj no ści rzę du
kil ku dzie się ciu ty się cy m3/h, a na wet po wy -
żej 100 tys.! Jed nak co to ozna cza w prak ty ce?

Je dy nie nie licz ni pro du cen ci de cy du ją się
na wy ko na nie kosz tow nych ba dań w ame ry kań -
skiej in sty tu cji AMCA (Air Mo ve ment and 
Con trol As so cia tion In ter na tio nal). Nie któ re
wen ty la to ry te sto wa ne są we dług nor my ISO,
któ ra da je zu peł nie in ny rząd wiel ko ści (oko -
ło 50% war to ści wska zy wa nej przez test
AMCA, lecz za leż ność nie jest li nio wa). Wie lu
pro du cen tów po da je ową war tość w przy bli że -
niu, nie wy ko nu jąc ba dań. Jed nak oka zu je się,
że obok cał ko wi tej wy daj no ści wen ty la to ra rów -
nie waż ną rze czą jest do bre ukie run ko wa nie
stru gi tło czo ne go po wie trza. Je śli wen ty la tor
wy twa rza du że tur bu len cje, mo że być mniej
sku tecz ny niż ten, któ re go prze pływ jest bar dziej
zbli żo ny do la mi nar ne go, mi mo mniej szej wy -
daj no ści. Co do za sa dy, wen ty la to ry ty pu tur bo
cha rak te ry zu ją się lep szą ja ko ścią stru gi, bo -
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Wentylatory to coraz powszechniejsze
w ostatniej dekadzie wyposażenie
jednostek straży pożarnych. Zarówno
strażacy zawodowi, jak i ochotnicy
dysponują tego typu urządzeniem
praktycznie w każdej jednostce.
Przypomnijmy podstawowe zasady
wykorzystywania tego sprzętu podczas
działań.

Wen ty la cja
W



wiem pro jek tu je się je w ten wła śnie spo sób, aby
ge ne ro wa na stru ga by ła zo gni sko wa na (kształt
wal ca). Co waż ne, są to wen ty la to ry, któ rych
stru ga nie ma kształ tu stoż ka, a bar dziej kształt
wal ca, więc nie ma moż li wo ści ta kie go usta wie -
nia wen ty la to ra, aby stru ga po kry ła cał ko wi cie
otwór wlo to wy. Nie ste ty na dal spo ty ka się te go
ty pu teo rie, że na le ży za wsze po kry wać otwór
wlo to wy, nie za leż nie od ty pu po sia da ne go wen -
ty la to ra, rów nież pod czas in spek cji go to wo ści
ope ra cyj nej. Po wyż sze fak ty ma ją zna cze nie
prak tycz ne dla od le gło ści usta wia nia wen ty la to -
ra. Ba da nia udo wad nia ją, że wen ty la to ry o kon -
struk cji tra dy cyj nej na le ży sta wiać bli sko, aby
ca ły sto żek po wie trza mie ścił się w otwo rze wlo -
to wym (za sy sa jąc do dat ko we po wie trze). Za -
zwy czaj jest to od le głość mię dzy 1 a 2 m
od drzwi, za leż nie od mar ki i mo de lu. Wen ty la -
to ry ty pu tur bo po trze bu ją więk szej od le gło ści
dla roz pę dze nia i ufor mo wa nia stru gi, za tem za -
le ca się sta wiać je da lej – oko ło 3-5 m. Z jed nej
stro ny da je to więk szą prze strzeń dzia ła nia,
z dru giej mo że cza sem być utrud nio ne (przez
gan ki, mur ki itp. ogra ni cze nia kon struk cyj ne).

W wen ty la cji nad ci śnie nio wej waż ne jest też
do bra nie wiel ko ści otwo rów wlo to wych i wy lo -
to wych. Wy so ką sku tecz ność, czy li szyb kość
dzia ła nia osią ga my, kie dy po wierzch nia otwo -
rów wy lo to wych (mo gą to być np. dwa okna)
jest co naj mniej rów na po wierzch ni wlo tu (np.
wlot to drzwi, a wy lot to dwa okna lub okno
dwu skrzy dło we). W prak ty ce trud no jest osią -
gnąć ko rzyst niej szy sto su nek, czy li więk szą
łącz ną po wierzch nię wy lo tów. Ale ma to i swo -
je do bre stro ny – ci śnie nie ga zów w wy lo cie bę -
dzie wyż sze, a za kłó ce nie wen ty la cji przez wiatr
trud niej sze.

Za sa dy wen ty la cji 
nad ci Ênie nio wej
Sto so wa nie wen ty la cji nad ci śnie nio wej moż -

na skla sy fi ko wać ja ko za awan so wa ną czyn ność
tak tycz ną. Oczy wi ście za le ży to od stop nia roz -
wo ju po ża ru lub też in nych oko licz no ści, o któ -
rych wspo mnę po ni żej. Naj czę ściej sto su je się
nad ci śnie nie do od dy mie nia, cza sem do wy two -
rze nia nad ci śnie nia w da nej ku ba tu rze. Ist nie je
też tech ni ka tzw. na tar cia nad ci śnie nio we go,
czy li wy ko rzy sta nia nad ci śnie nia w ce lu po pra -
wy wa run ków na tar cia. Jest to jed nak bar dzo za -
awan so wa na tech ni ka dzia ła nia, sto so wa na
je dy nie przy bar dzo do brym zro zu mie niu zja -
wisk i du żej wpra wie oraz po so lid nym roz po -
zna niu wa run ków bu dow la nych. W skró cie:
po zwa la ukie run ko wać prze pły wy ga zów po ża -
ro wych, da jąc moż li wość na tar cia przy do brej
wi docz no ści i w stru dze chłod ne go po wie trza.
Usu wa więk szość ga zów po ża ro wych, po przez

któ re na stę pu je trans port
oko ło 2/3 cie pła ge ne ro wa -
ne go w po ża rze. Jed nak 
roz dmu chu je też ogni sko
po ża ru i je śli nie na stą pi
szyb kie i sku tecz ne na tar cie,
do pro wa dzi nie wąt pli wie do
znacz ne go po gor sze nia sy tu -
acji. Bry tyj scy stra ża cy sto -
su ją trzy eta po we po dej ście
w na ucza niu tech ni ki na tar -
cia nad ci śnie nio we go. Naj -
pierw apli ku ją nad ci śnie nie
do od dy mie nia po miesz czeń
po uga sze niu po ża ru. Po tem,
gdy na bio rą wpra wy, pro wa -
dzą wen ty la cję już na eta pie
lo ka li za cji po ża ru, tzn. po
uzy ska niu kon tro li nad po -
ża rem i za trzy ma niu je go
roz prze strze nia nia się. Po
do sko na łym opa no wa niu te -
go eta pu prze cho dzą do na -
tar cia nad ci śnie nio we go, czy li do uży cia
wen ty la to rów przed na tar ciem. Wszyst ko opie -
ra się na do brym zro zu mie niu zja wisk i grun -
tow nym prze ćwi cze niu.

Jak wspo mnia łem po wy żej, wen ty la to ry wy -
ko rzy sty wa ne są do usu wa nia dy mu lub wy twa -
rza nia nad ci śnie nia. Na szym ce lem prak ty-
cz nym bę dzie za tem al bo wy two rze nie ukie run -
ko wa ne go prze pły wu, al bo uni ka nie prze pły wu
i utrzy my wa nie ci śnie nia o pod wyż szo nej war -
to ści w in te re su ją cej nas prze strze ni. Dru gi przy -
pa dek ope ra się na tej sa mej za sa dzie, co np.
za bez pie cze nie klat ki scho do wej peł nią cej funk -
cję dro gi ewa ku acyj nej za po mo cą sta łych wen -
ty la to rów na wiew nych (okre ślo ne w prze pi sach
ppoż. ja ko „za bez pie cze nie przed za dy mie niem
dróg ewa ku acyj nych”). Je że li mó wi my o ko -
niecz no ści wy two rze nia nad ci śnie nia w ja kiejś
prze strze ni, to ko rzyst ne bę dzie szczel ne ob ję -
cie otwo ru wlo to we go pod sta wą stoż ka tło czo -
ne go przez wen ty la tor po wie trza. Uważ ny
czy tel nik, ana li zu jąc pra wi dło wo ści rzą dzą ce
ak cją na tar cia np. na po żar miesz ka nia, wy cią -
gnie za pew nie na stę pu ją ce wnio ski:

1. Do za bez pie cze nia klat ki scho do wej
przed za dy mie niem na czas ewen tu al nej ewa -
ku acji miesz kań ców naj le piej wy ko rzy stać
wen ty la tor o tra dy cyj nej kon struk cji (wy twa -
rza ją cy stru gę o kształ cie stoż ka). Na le ży go
usta wić tak, aby wlot był cał ko wi cie po kry ty,
a tak że upew nić się, że nie ist nie je ża den wy -
lot. Oczy wi ście je śli klat ka by ła za dy mio -
na w mo men cie przy by cia stra ży, to
wy ko rzy sta nie wy lo tu w moż li wie naj wyż szym
punk cie po zwo li na usu nię cie dy mu. Zgod nie

z pra wa mi fi zy ki, je śli jest dro ga uj ścia (naj -
mniej sze go opo ru), na sza stru ga nie ubła ga nie
skie ru je się w tam tą stro nę. Cza sem jest to 
ce lo we, a cza sem nie ste ty nie za mie rzo ne 
i po wodu je roz prze strze nia nie za dy mie nia.
Świa do mość oko licz no ści i po ten cjal nych kon -
se kwen cji na szych dzia łań jest tu fun da men tal -
na. Zwróć my uwa gę, że w blo kach, gdzie są
zsy py do śmie ci, pro blem mi gra cji dy mu i strat
ci śnie nia, ja kie sta ra my się wy two rzyć, jest
prak tycz nie nie do unik nię cia – wów czas le piej
cza sa mi zde cy do wać się na wa riant z wy two -
rze niem prze pły wu za miast wy twa rza nia nad -
ci śnie nia i świa do mie za pla no wać tor wy mia ny
ga zo wej. Nie za leż nie od te go na wet przy
ist nie niu dróg uj ścia czy nie szczel no ści w wen -
ty lo wa nej prze strze ni po ja wi się nad ci śnie -
nie – nie bę dzie ono po pro stu mia ło naj -
wyż szej moż li wej wiel ko ści, ale w wie lu przy -
pad kach mo że być sku tecz nym ele men tem za -
mia ru tak tycz ne go do wód cy.

2. W mo men cie przej ścia do na tar cia, a za -
tem peł ne go otwar cia drzwi do pło ną ce go
miesz ka nia, po uprzed nim stwo rze niu wy lo tu
(je śli jesz cze nie ist niał w mo men cie przy by cia
stra ża ków), wen ty la tor na leży przy su nąć bli żej,
aby znacz nie po pra wić sku tecz ność wen ty la cji.
Krót ko mó wiąc, zmie nia jąc cel, na le ży do sto so -
wać spo sób dzia ła nia. Jest to tym waż niej sze, im
więk sza jest łącz na ku ba tu ra wen ty lo wa nej prze -
strze ni (ca łej klat ki scho do wej oraz miesz ka nia).
Oczy wi ście do wen ty la cji w blo kach po trzeb ne
są więk sze i wy daj niej sze jed nost ki sprzę to we
niż te za le ca ne do sto so wa nia pod czas dzia łań
np. w do mach jed no ro dzin nych.
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Wen ty la cja se kwen cyj na ozna cza ko lej ne czysz cze nie po miesz czeƒ z dy -
mu. Mo˝ na wy ko ny waç jà w ró˝ nej ko lej no Êci, za le˝ nie od de cy zji kie ru jà -
ce go ak cjà. Wy ko nu jàc se kwen cj´ A, B, C, D, izo lu je my po ̋ ar i usu wa my
dym z resz ty obiek tu (np. wie dzàc, ˝e jest w nim oso ba po szko do wa na pil -
nie po trze bu jà ca po mo cy). Mo ̋ e my te˝ za czàç od na tar cia na po ̋ ar w po -
miesz cze niu 4, a na st´p nie usu nàç dym ko lej no z po zo sta łych po miesz czeƒ.



3. Do dat ko wa uwa ga jest ta ka, że nad ci śnie -
nie (rów nież w przy pad ku wy stę po wa nia pew -
ne go prze pły wu, czy li przy obec no ści dro gi
wy lo tu tło czo ne go po wie trza) moż na wy ko rzy -
stać do obro ny czę ści obiek tu. W na szym kra ju
zda rza ły się nie jed no krot nie przy pad ki, gdy do -
brze wy szko le ni stra ża cy (za rów no PSP, jak
i OSP) wy ko rzy sty wa li wen ty la cję nad ci śnie nio -
wą, „bro niąc nad ci śnie niem” nie spa lo nej czę ści
obiek tu, pod czas gdy w pło ną cej czę ści obiek tu
trwa ła wal ka z ży wio łem.

4. Wy pa da też do dać, że po sia da jąc je dy nie
wen ty la tor ty pu tur bo, rów nież da się wy two rzyć
nad ci śnie nie np. na klat ce scho do wej. Wyż sza
pręd kość stru gi oraz brak cał ko wi te go po kry cia
otwo ru wlo to we go spo wo du ją jed nak więk sze
tur bu len cje oraz moż li wość co fa nia się dy mu
przez otwór wlo to wy. Cza sem mo że to być
utrud nie niem, jed nak naj now sze ba da nia nad
wen ty la cją nad ci śnie nio wą re ali zo wa ne przez
UL Fi re fi gh ter Sa fe ty Re se arch In sti tu te do wo -
dzą, że nie za leż nie od mo de lu i usta wie nia wen -
ty la to ra co fa nie się dy mu (po wie trza) na stę pu je
w każ dym przy pad ku. Waż niej sze wy da je się pa -
mię ta nie o tym, że spa li ny z wen ty la to rów o na -
pę dzie spa li no wym wią żą się z obec no ścią tlen ku
wę gla. Dla te go war to my śleć rów nież o wen ty -
la to rach o na pę dzie elek trycz nym. Pro du cen ci
(Ram fan, Le ader, Blo whard) wy cho dzą na prze -
ciw te go ty pu po trze bom, kon stru ując co raz do -
sko nal sze aku mu la to ro we jed nost ki sprzę to we.

Z prak ty ki
Przyj rzyj my się za tem przy pad ko wi, któ ry

wy da je się być spo ty ka ny po wszech nie – po ża -

ro wi w do mu jed no ro dzin nym. Te go ty pu
obiek ty wy stę pu ją za rów no w mia stach, jak i na
tere nach wiej skich, więc pro blem do ty czy dzia -
łań ope ra cyj nych pro wa dzo nych przez PSP,
OSP, jak i we współ pra cy obu for ma cji. Naj czę -
ściej są to bu dyn ki mu ro wa ne ze spa dzi stym 
da chem, czę sto pod piw ni czo ne. W czę ści da -
cho wej znaj du ją się na ogół pu ste prze strze nie
o róż nej wiel ko ści.

Pod czas po ża rów w te go ty pu bu dyn kach
moż na z po wo dze niem sto so wać róż ne po dej -
ścia do wen ty la cji nad ci śnie nio wej. Trwa ła kon -
struk cja ścian po zwo li na kon tro lę nad
wa run ka mi spa la nia i uła twi za rzą dza nie ścież -
ka mi prze pły wu ga zów. Pa mię taj my jed nak
o pal nej kon struk cji da chu i po ten cjal nych wy -
zwa niach ak cji z te go wy ni ka ją cych. Wy dłu ża -
nie dzia łań lub brak nad zo ru nad otwo ra mi
wy lo to wy mi mo gą do pro wa dzić do nie po żą da -
ne go roz wo ju zda rze nia. Przyj rzyj my się dwóm
sce na riu szom wy ni ka ją cym z ob ra ne go za mia -
ru tak tycz ne go.

1. Wen ty la cja nad ci śnie nio wa, czy li od -
dy mia nie po po ża rze. Je śli uży wa my wen ty -
la to rów po li kwi da cji po ża ru, to spra wa jest
re la tyw nie pro sta. Pa mię ta jąc o wpły wie wia -
tru (kie run ku, si ły), wy bie ra my tor prze pły wu,
któ ry kształ tu je my za po mo cą otwie ra nia/za -
my ka nia od po wied nich drzwi i/lub okien 
w bu dyn ku. Bar dzo do brą me to dą jest tzw.
wen ty la cja se kwen cyj na, czy li ko lej ne czysz -
cze nie po szcze gól nych ob sza rów z dy mu. Po -
zwa la na wyko rzy sta nie ca łe go po ten cja łu
i ca łej mo cy wen ty la to ra do oczysz cze nia po -
szcze gól nych po miesz czeń za miast otwie ra nia
wie lu okien jed no cze śnie i ry zy ko wa nia ni skiej
wy daj no ści na szych dzia łań. Po od dy mie niu
da ne go po miesz cze nia na le ży od izo lo wać je
od resz ty bu dyn ku, za my ka jąc do nie go drzwi,
co za po bie gnie je go po now ne mu za dy mie niu.

2. Na tar cie nad ci śnie nio we, czy li wspar -
cie dzia łań ga śni czych wen ty la cją. Jest to 
zde cy do wa nie trud niej sza tak ty ka dzia ła nia
i wy ma ga do sko na łe go przy go to wa nia:
� W mo men cie przy jaz du na miej sce zda -
rze nia któ ryś z człon ków za stę pu mu si wziąć
wen ty la tor i usta wić go bo kiem przy wej ściu
do bu dyn ku. Mo że to być do wód ca, je śli w mo -
men cie przy by cia licz ba osób jest ogra ni czo na.
Do wód ca, do ko nu jąc obej ścia bu dyn ku, naj le -
piej z ka me rą ter mo wi zyj ną (tzw. roz po zna -
nie 360°), usta li lo ka li za cję po ża ru oraz ścież kę
prze pły wu (wlot – po żar – wy lot). Wen ty la tor
na le ży od pa lić (spraw dze nie) i po zo sta wić
na wol nych ob ro tach skie ro wa ny bo kiem
do wlo tu (wi zu al ny sy gnał mó wią cy o tym, 
czy w da nym mo men cie pro wa dzo na jest wen -
ty la cja).

� Wen ty la cję roz po czy na się od udroż nie nia
otwo ru wy lo to we go (naj czę ściej okna). Po zwa -
la to na wstęp ne ukie run ko wa nie prze pły wów
(za sa da „WTF” – win dow, then fan czy li: okno,
po tem wen ty la tor). Na stęp nie – oczy wi ście ma -
jąc już go to we li nie ga śni cze do na tar cia oraz
do obro ny w oko li cy wy lo tu – otwie ra się drzwi
(wlot) i ob ra ca wen ty la tor w kie run ku drzwi
(po now nie sto ją cy w ten spo sób wen ty la tor jest
wi zu al ną ozna ką pro wa dzo nej wen ty la cji).
� Waż ne jest od cze ka nie od kil ku na stu
do kil ku dzie się ciu se kund (ukie run ko wa nie
prze pły wu, prze cze ka nie wzmo żo nej emi sji cie -
pła po wo do wa nej wen ty la cją). Na tar cie moż -
na wy ko nać wów czas szyb ko – w po zy cji
wy pro sto wa nej, przy do brej wi docz no ści
i w stru dze chłod ne go po wie trza.
� Po zga sze niu ogni ska po ża ru i usu nię ciu
ga zów (dy mu, pa ry) na le ży za prze stać wen ty -
la cji i ko niecz nie spraw dzić po now nie bu dy nek
pod ką tem po zo sta łych za rze wi ognia. Prak ty -
ka po ka zu je, że sil ny prze pływ mo że utrud niać
iden ty fi ka cję po zo sta łych źró deł ognia.

Pod su mo wa nie
Ni niej szy ar ty kuł do ty ka je dy nie czub ka gó -

ry lo do wej, ja ką jest wen ty la cja nad ci śnie nio -
wa. Mi mo po wyż sze go uprosz cze nia jest to
tech ni ka trud na, wy ma ga ją ca do sko na łe go ro -
zu mie nia zja wisk i efek tów na szych czyn no ści,
umie jęt ne go łą cze nia ich w al go ryt my po stę po -
wa nia i osa dza nia w re aliach na szych dzia łań
(sta ny oso bo we, jed nost ki sprzę to we, cha rak te -
ry sty ka obiek tów, cza sy do jaz dów SIS ko -
lejnych rzu tów itd.). Jak we wszyst kim
w ży ciu – że by pro wa dzić wen ty la cję sku tecz -
nie, na le ży przede wszyst kim ro zu mieć, co się
ro bi i w ja kim ce lu. War to za po znać się z co raz
ob szer niej szą wie dzą do stęp ną w ję zy ku pol -
skim na stro nie www.cfbt.pl. Moż na też za pro -
sić nie co bar dziej do świad czo nych ko le gów,
aby po pro wa dzi li szko le nie z tej te ma ty ki. Wen -
ty la cja nie jest ła twa, ale da się zro zu mieć i mo -
że być bar dzo sku tecz na. War to do ło żyć to
na rzę dzie do na szej wła snej skrzyn ki na rzę dzio -
wej, aby być wszech stron niej przy go to wa nym
na róż ne sy tu acje.

mł. bryg. Szy mon Ko kot -Gó ra 
jest współ au to rem pro gra mu szko le nia 

z po ̋ a rów we wn´trz nych, człon kiem IFIW

Wi´ cej o wen ty la cji:
Szy mon Ko kot -Gó ra, Po znaj swo je na rz´ dzia pra cy,
cz. 1 i cz. 2, „Prze glàd Po ̋ ar ni czy” 8/2014 i 9/2014; 
Ste fan Svens son, Wen ty la cja to nie pa na ceum,
„Prze glàd Po ̋ ar ni czy” 7/2014 (do po bra nia ze stro -
ny in ter ne to wej na sze go cza so pi sma www.ppoz.pl)
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Pra ca z r´ ka wa mi po zwa la unik nàç wpły wu wia -
tru bocz ne go na stru g´, a tak ̋ e od dy miaç po -
miesz cze nia z jed nym otwo rem wlo to wym.
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atownicy często nie mają wystarczającej świadomości, jak duży
wpływ ma stabilizacja pojazdu na bezpieczeństwo osób
poszkodowanych, skuteczność wykonywanych technik czy

prawidłowe użycie narzędzi bez ryzyka ich uszkodzenia. Bezsprzecznie
oddziałuje ona na całokształt działań ratowniczych. Niestety, zbyt często
stabilizację pojazdów się pomija lub wykonuje z niewystarczającą
starannością, traktując ją jako stratę czasu. 

Ogólną ideą stabilizacji jest „zatrzymanie sytuacji zastanej”. Co to
oznacza? Pojazd po ustabilizowaniu nie może wykonywać już żadnych
ruchów, chyba że są one świadomie wywołane przez ratowników (np.
podnoszenie samochodu, by uzyskać dostęp do osoby poszkodowanej). 

W tym miejscu należy obalić pewne mity. Zabronione jest podnoszenie
(nawet o niewiele) wypadkowego auta i podsuwanie pod niego podbudowy.
Niebezpieczne jest również robienie zbyt niskiej, niedokładnej podbudowy
i wypuszczanie powietrza z opon, aby wrak na niej osiadł (ruch auta w dół).
Niestety, zbyt często właśnie w taki sposób stabilizuje się pojazd podczas
szkoleń i akcji ratowniczych. A przecież stabilizacja wykonywana jest na
początkowym etapie działań. Zwykle nie wiadomo wtedy jeszcze, jak
bardzo zakleszczone są nogi osoby poszkodowanej. Ruch wraku do góry
przy podsuwaniu podbudowy bądź w dół przy wypuszczaniu powietrza 
z opon może wywołać dodatkowy ucisk na ważne naczynia krwionośne
poszkodowanego, a ten bezpośrednio zagrozić jego życiu. To błąd

krytyczny. Wypuszczenie powietrza z opon mogłoby być dopuszczalne pod
warunkiem, że wszystkie wykonane punkty stabilizacji sztywno przylegają
do wraku. Samo wypuszczenie powietrza nie może spowodować
jakiegokolwiek ruchu auta. W praktyce ratownicy mają zbyt często
tendencję do wykonywania punktów stabilizacji o niewystarczającej jakości.
Zbyt niska stabilizacja choćby w jednym punkcie, na który opada wrak,
będzie powodowała niebezpieczne ruchy konstrukcji.

„Zatrzymanie sytuacji zastanej” jest jednak tylko pewnym uogólnieniem.
Aby zrozumieć, jak ważne jest wykonanie prawidłowej stabilizacji, należy
ją rozpatrzeć w pewnych niezmiennych, bardziej szczegółowych aspektach.
Stabilizacja w zależności od sytuacji odgrywa różną rolę: 

Ograniczenie swobody ruchów obiektu: polega na wyznaczeniu takiej
liczby punktów stabilizacji i odpowiednim dobraniu ich jakości, by
wyeliminować każdy możliwy ruch pojazdu (układu pojazdów)
w jakimkolwiek kierunku (góra/dół, przód/tył, obrót). Sprawdza się tu
odpowiednia podbudowa, klinowanie oraz chwytanie elementów i/lub
pojazdów pasami z naciągiem. Sama podbudowa zatrzymuje oczywiście
pewien ruch zawieszenia, ale jednak w ograniczonym zakresie.
Odpowiednia stabilizacja wymaga zawsze połączenia w jednym czasie kilku
elementów i sposobów jej wykonania. 

Przenoszenie obciążenia stabilizowanego obiektu na podłoże:
doskonałym przykładem jest tu odpowiednia podbudowa między podłogą

STYCZEŃ  2018 /42

RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

RAFAŁ 
PODLASI¡SKI

Stabilizacja (cz.1)

Stałym, ale newralgicznym elementem działań ratownictwa
technicznego jest stabilizacja pojazdów wypadkowych.

R

1. Stabilizacja za pomocà klocków drewnianych, których sztywnoÊç uzyskano dzi´ki zastosowaniu klinów



pojazdu a podłożem. Główny jej cel stanowi ograniczenie ruchu, a także
odebranie obciążenia pojazdu i przeniesienie go na podłoże, na którym stoi.
Odbieranie obciążenia jest szczególnie ważne, gdyż zabezpiecza przed
załamywaniem się elementów pojazdu, np. podłogi po ścięciu dachu
(element konstrukcyjny wpływający na sztywność bryły auta).

Obniżenie środka ciężkości obiektu (układu obiektów): pojazd
(układ pojazdów) w wielu pozycjach ma wysoko umieszczony środek
ciężkości. Może się wówczas przewrócić lub w sposób niekontrolowany
przemieścić. Aby temu zapobiec, stosuje się odpowiednie mechaniczne
podpory szybkiej stabilizacji (inaczej: ratownicze podpory mechaniczne).
Ich zastosowanie zwiększa powierzchnię podstawy stabilizowanego
obiektu. W efekcie jego środek ciężkości przesuwa się mocno w dół, co
wystarczy do bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych.
Zastosowanie jedynie podpór mechanicznych nie powoduje jednak
całkowitego wyeliminowania potencjalnego ruchu. Ustabilizowany w ten
sposób obiekt może nadal zostać przemieszczany wraz z podporami.
Dopiero związanie podpór z podłożem za pomocą specjalnych szpilek lub
zastosowanie klinowania i/lub innych punktów stabilizacji spowoduje jego
trwałe unieruchomienie.

Jak pokazuje rys. 1, stabilizacja jest procesem złożonym, a jej jakość
wynika z doboru i/lub łączenia wszystkich typów stabilizacji w jednym
czasie.

Podstawowa stabilizacja składa się z czterech punktów (czasem z trzech)
oraz klinowania uniemożliwiającego ruch pojazdu w osi przód/tył. Jest to
jednak zawsze zależne od sytuacji. Bezpośrednio wpływa na to ułożenie
pojazdu wypadkowego w stosunku do podłoża oraz do innych pojazdów
wypadkowych. Czasem punktów tych musi być znacznie więcej. Używa się
przy tym dodatkowego sprzętu. Poszczególne punkty stabilizacji wykonuje
się, wykorzystując podbudowy z klocków i klinów z tworzywa sztucznego
lub drewna oraz specjalne podpory mechaniczne. Co istotne, w jednym
punkcie nie można mieszać klocków z tworzywa sztucznego z drewnianymi.
Może to powodować ich ślizganie się o siebie, a tym samym utrudniać
działania. Sztywność punktu stabilizacji uzyskuje się przez wypieranie go
za pomocą klinów.

Stabilizacja jest procesem ciągłym. Podczas wykonywania kolejnych
czynności punkty stabilizacji często tracą swoją sztywność. Dlatego
niezwykle ważne jest, aby osoby odpowiedzialne za stabilizację kontrolowały
ją w trakcie całej akcji ratowniczej. Kiedy od auta odrywane są lub odcinane
ciężkie elementy, podnosi się ono na swoim resorowaniu. Powoduje to
luzowanie się poszczególnych punktów. Ponowną sztywność uzyskuje się
przez dalsze wypieranie klinami. Aby uniknąć tego efektu, można zastosować
dodatkowo pas transportowy z naciągiem. Umieszcza się go w poprzek maski
auta i spina nim oba koła pojazdu. Samochód nie unosi się na resorowaniu,
nawet jeśli odłączane są od niego ciężkie elementy. Ważna jest tu jednak
kolejność. Najpierw wykonuje się standardową podbudowę, a dopiero potem
montuje pas. Auto spoczywa tu na podbudowie, a resorowanie podciągane
jest ku górze. Naciąg pasa bez uprzedniego wykonania podbudowy
spowodowałby niepożądany i niebezpieczny „efekt przyklęku” (możliwy
dodatkowy docisk na ciało osoby poszkodowanej).

Do wykonania punktu stabilizacji doskonale nadają się również kliny
schodkowe. Najlepiej wykorzystywać je łącznie z klinem, za pomocą
którego uzyskuje się sztywność danego punktu. Punkt stabilizacji wykonany
z klina schodkowego i klina można ustawić na trzy sposoby.

Schodkami do góry – ograniczeniem jest trudność we wpasowaniu klina
schodkowego pod próg pojazdu. Dodatkowo, jeśli wysokość jego wstawania
na resorowaniu po odrywaniu/odcinaniu ciężkich elementów jest duża,
dolny klin wsuwa się głęboko pod klin schodkowy podczas dalszego
uzyskiwania sztywności układu. 
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Rys. 1. Po le wej: po jazd na bo ku z wy so ko umiesz czo nym Êrod kiem ci´˝ ko Êci,
z ten den cjà do prze wra ca nia si´. Po pra wej: zwi´k sze nie po la pod sta wy obiek tu
przez za sto so wa nie ra tow ni czych pod pór me cha nicz nych i ob ni ̋ e nie Êrod ka ci´˝ -
ko Êci
Rys. 2. Sta bi li za cja czte ro punk to wa z jed no cze snym za bez pie cze niem przed to -
cze niem za po mo cà kli no wa nia po jed nej stro nie po jaz du (wi dok z gó ry)
Rys. 3. Sta bi li za cja trzy punk to wa z jed no cze snym za bez pie cze niem przed to cze -
niem za po mo cà kli no wa nia po jed nej stro nie po jaz du (wi dok z gó ry)
Rys. 4. Tyl ny punkt sta bi li za cji zbu do wa ny od ra zu pod słup kiem B od stro ny bo -
ku, do któ re go pro wa dzo na b´ dzie ewa ku acja
Rys. 5. Pià ty punkt sta bi li za cji zbu do wa ny pod słup kiem B. Do dat ko wa pod bu do -
wa wy ma ga na przy nie któ rych tech ni kach
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stabilizacji. Jeśli mamy do czynienia z gruntem bądź śniegiem, wówczas do
podłoża przylega strona z zębami, których zdaniem jest dodatkowe zacinanie
klina.

Podczas wykonywania punktów stabilizacji za pomocą klinów
schodkowych należy brać pod uwagę pewne kwestie. Kliny mogą utrudniać
późniejsze otwarcie drzwi, dlatego tylne punkty należy wstawić pod kątem.
Ponadto kliny schodkowe nie sprawdzają się jako punkty pod słupkami B.
Ich wysokość uniemożliwia ewentualne całkowite położenie słupka B po
jego wyrwaniu.

Nawet jeśli samochód stoi na płaskim podłożu, powinien być
zabezpieczony przed toczeniem. Zabezpieczenie przed toczeniem to również
jedna z metod zabezpieczenia samochodów elektrycznych/hybrydowych
przed możliwym ruszeniem z miejsca. Jeśli po wypadku samochodu
elektrycznego/hybrydowego jego silnik elektryczny pracuje,   skrzynia
biegów znajduje się w pozycji „drive”, a noga osoby poszkodowanej wciska
hamulec, wówczas auto stoi. Ale wystarczy, by poszkodowany zdjął nogę
z hamulca (zsunięcie się nogi, utrata przytomności), a auto ruszy. 

Zabezpieczenie przed toczeniem powinien wykonywać tylko jeden
ratownik (na jednym kole lub na kołach z tej samej strony pojazdu). To daje
pewność, że ruch pojazdu będzie prawidłowo zablokowany w obu
kierunkach. Przy dwóch ratownikach wykonujących tę czynność istnieje

Schodkami do podłoża – klin schodkowy wsuwa się pod konstrukcję
aż do oporu. Dolny (mały) klin spełnia tu dwa zadania – zabezpiecza klin
schodkowy przed wysunięciem w przypadku dużego obciążenia oraz nadaje
sztywność układowi. Stabilność punktu po jego luzowaniu poprawia się
najpierw za pomocą klina schodkowego, a następnie dolnego. Dzięki temu
dolny klin nie wnika głęboko pod spód wraku przy uzyskiwaniu ponownej
sztywności.

Naciąg z wykorzystaniem taśmy lub podpinki – mały klin kładzie się
stroną z zębami na klinie schodkowym. Powierzchnia płaska klina styka się
z pojazdem. Niezbędna jest tu również taśma techniczna lub podpinka
wężowa. Sztywność punktu uzyskuje się przez jednoczesne wpychanie klina
schodkowego i ciągnięcie taśmy (naciąganie klina). Zaletą jest tu duża
powierzchnia styku punktu z konstrukcją wraku, ograniczeniem – konieczność
posiadania odpowiedniej liczby taśm lub podpinek (choć niektórzy producenci
sprzętu umieszczają już na swoich klinach specjalne linki do tego celu). Taśmy
nie powinno się demontować z układu, gdyż nie będzie możliwe ponowne jej
założenie (utrata możliwości poprawy sztywności).

Klin (mały) pod klinem schodkowym można umieścić na dwa sposoby
– płaską bądź ząbkowaną stroną do podłoża. Jeśli pracujemy na powierzchni
twardej (asfalt, beton), klin kładziemy płaską stroną do podłoża. Większa
powierzchnia przylegania daje większą siłę tarcia, a tym samym pewność
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ewakuacji). Zabezpiecza on przed załamywaniem się podłogi auta w tym
miejscu, a tym samym chroni nożyce przed uszkodzeniem (w wyniku
zwichrowania ostrzy). Ponadto, gdy do usunięcia słupka B nie wystarczą
nożyce, trzeba będzie zastosować technikę alternatywną. Jeśli będzie to
zrywanie zgrzewu za pomocą cylindra rozpierającego, wówczas pod
słupkiem B bezwzględnie wymagana jest dodatkowa podbudowa. Może to
być ów tylny punkt stabilizacji. Jeśli nie wykonamy tego od razu, będziemy
zmuszeni do stworzenia kolejnego (piątego punktu). Bywa to proble-
matyczne ze względu na niewystarczającą liczbę elementów stabilizacji 
w wyposażeniu jednego samochodu ratowniczego. 

st. kpt. Rafał Podlasiƒski jest dowódcà zmiany w JRG 15 
w Warszawie, członkiem specjalistycznej grupy 

poszukiwawczo-ratowniczej

duże prawdopodobieństwo, że zaklinowanie kół zostanie wykonane po
dwóch stronach pojazdu. Obaj ratownicy mogą zablokować ruch w tę samą
stronę – zabezpieczenie przed toczeniem będzie tylko w połowie skuteczne.
Ciekawym sposobem jest wykorzystanie do tego dwóch klocków
drewnianych połączonych linką. Ruch w osi zabezpiecza jeden ratownik na
jednym kole – skuteczność jest stuprocentowa. 

Jeśli już na wstępie wiadomo, że kierunek ewakuacji osoby
poszkodowanej będzie przebiegał do boku pojazdu, wówczas tylny punkt
stabilizacji warto wykonać od razu pod słupkiem B (od strony prowadzonej
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2. Eli mi na cja efek tu lu zo wa nia punk tów sta bi li za cji za po mo cà pa sa z na cià giem
3. Schod ka mi do gó ry
4. Wa dy spo so bu schod ka mi do gó ry: gł´ bo kie wsu wa nie dol ne go kli na pod kli nem
schod ko wym pod czas uzy ski wa nia sztyw no Êci przy szyb kim pod no sze niu si´ wra -
ku na re so ro wa niu.
5. Schod ka mi do pod ło ̋ a
6. Na ciàg z wy ko rzy sta niem ta Êmy lub pod pin ki
7. Wa dy spo so bu trze cie go: po zde mon to wa niu ta Êmy tech nicz nej tra ci si´ mo˝ li -
woÊç sku tecz ne go po pra wie nia sztyw no Êci ukła du
8. Stro nà z z´ ba mi osa dza my klin na grun cie lub Ênie gu
9. Stro nà pła skà klin osa dza my na po wierzch niach twar dych (as fal cie, be to nie)
10. Kàt wsta wie nia kli na schod ko we go umo˝ li wia jà cy póê niej sze otwar cie tyl nych
drzwi
11. Wsta wie nie kli na schod ko we go unie mo˝ li wia jà ce cał ko wi te po ło ̋ e nie 
słup ka B. W tym miej scu le piej spraw dza si´ pod bu do wa kloc ka mi 
12. Za bez pie cze nie przed to cze niem wy ko na ne na jed nym ko le za po mo cà pro ste -
go urzà dze nia
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e go ro ku w jed nost kach PSP bę dzie
wpro wa dza ny no wy typ ubra nia spe cjal -
ne go (fot. 1-3), opra co wa ne go w ra mach

pro jek tu nr O ROB 0014/DI D14/1 „No wo cze -
sne ochro ny oso bi ste służb ra tow ni czych KSRG
w opar ciu o po trze by użyt kow ni ków koń co -
wych”, fi nan so wa ne go przez Na ro do we Cen -
trum Ba dań i Roz wo ju. Ze wzglę du na wy so ki
koszt ze sta wu ubra nia spe cjal ne go war to o nie
rze tel nie dbać, się ga jąc po co raz czę ściej sto so -
wa ne na świe cie pro ce du ry kon ser wa cji. W ar -
ty ku le przed sta wiam pod sta wo we za sa dy
kon ser wa cji, któ re po win no się sto so wać pod -
czas eks plo ata cji no we go ty pu ubra nia spe cjal -
ne go. Więk szość z nich spraw dza się rów nież
w przy pad ku obec nie sto so wa ne go wzo ru ubra -
nia spe cjal ne go. Stan tech nicz ny i okres użyt ko -
wa nia ubrań spe cjal nych w du żej mie rze
uza leż nio ny jest od pra wi dło we go nad zo ru
nad ich eks plo ata cją. 

Ogl´ dzi ny ubraƒ
Jed nym z eta pów nad zo ru nad eks plo ata cją

ubrań spe cjal nych po win na być bie żą ca kon -
tro la ich sta nu tech nicz ne go i wcze sne re ago -
wa nie na stwier dzo ne uszko dze nia. Aby
za pew nić szyb ką re ak cję w ra zie uszko dze nia
ubra nia, na le ży przed zda niem służ by (a w uza -
sad nio nych przy pad kach po każ dej ak cji ra tow -
ni czo -ga śni czej) prze pro wa dzić oglę dzi ny
ubra nia.

Oglę dzi ny na le ży roz po cząć od oce ny sta nu
ze wnętrz ne go ze sta wu. Po roz ło że niu kurt ki
i spodni ubra nia spe cjal ne go na pła skiej po -
wierzch ni w pierw szej ko lej no ści spraw dza my
po wierzch nię tka ni ny ze wnętrz nej i taśm ostrze -
gaw czych, zwra ca jąc uwa gę na: 

– od bar wie nia, 
– prze tar cia i/lub prze cię cia, roz dar cia tka ni -

ny ze wnętrz nej i pod szew ki, 
– stward nie nia, 
– zwę gle nia,
– po strzę pie nie kra wę dzi tka ni ny, ela stycz -

nych man kie tów z dzia ni ny i taśm ostrze gaw -
czych, 

– ro ze rwa nia, prze cię cia i prze tar cia pod -
szew ki,

– uszko dze nia war stwy za po bie ga ją cej pod -
cią ga niu wo dy na war stwę ter mo izo la cyj ną oraz
szwów łą czą cych tę war stwę z kra wę dzia mi
kurt ki i spodni.

Oce na szwów łà czà cych 
ele men ty kon struk cyj ne kurt ki
i spodni

To już ko lej ny etap oglę dzin. Oglą da jąc pod -
szew kę pi ko wa ną (po łą czo ną) z war stwą ter mo -
izo la cyj ną, oce nia my, czy:

– oby dwie war stwy nie od dzie la ją się od sie bie,
– nie wy stę pu je prze rwa nie cią gło ści szwów

łą czą cych ele men ty war stwy ze wnętrz nej i pod -
szew ki,

– wszyst kie ele men ty kon struk cyj ne ubra nia
są na wła ści wym miej scu. 

Oce na ak ce so riów ubra nia 
Zgod nie z nor mą PN-EN 469 ak ce so ria

ubra nia spe cjal ne go to: su wa ki, szel ki, klam ry
za trza sko we, me ta lo we na py, ka ra biń czy ki
i pier ście nie do mo co wa nia drob ne go sprzę tu. 

Do ko nu jąc oglę dzin ak ce so riów, na le ży
spraw dzić, czy: 

– su wak nie ma opo rów pod czas prze su wa -
nia gło wi cy, a gło wi ca jest kom plet na, czy nie
bra ku je po je dyn czych ele men tów su wa ka,

– gu ma sze lek nie jest po roz cią ga na, a oplot
włó kien gu mo wych nie jest pęk nię ty, 

– ele men ty za trza sko we kla mer nie są po ła -
ma ne, czy nie stra ci ły sprę ży sto ści i nie otwie -
ra ją się sa mo czyn nie, 

– na py nie są wy rwa ne, nie od pi na ją się sa -
me, nie są sko ro do wa ne,

– nie wy stę pu ją uszko dze nia me cha nicz ne
ka ra biń czy ków i pier ście ni (a w przy pad ku ka -
ra biń czy ków z two rzyw sztucz nych od kształ ce -
nia ter micz ne). 

Ogl´ dzi ny warstw we wn´trz nych
kurt ki i spodni
Pro blem prze pro wa dza nia w mia rę na bie żą -

co oce ny sta nu tech nicz ne go ubrań spe cjal nych
za gra ni cą zo stał za uwa żo ny już du żo wcze śniej.
Ubra nia spe cjal ne wy pro du ko wa ne na Za cho -
dzie ma ją otwo ry re wi zyj ne w kurt ce
i w spodniach, umoż li wia ją ce do stęp do we -
wnętrz nych warstw ubra nia bez in ge ren cji w ich
kon struk cję. 

Ta kie otwo ry prze wi dzia no rów nież w no -
wym mo de lu ubra nia spe cjal ne go, któ ry bę dzie
wpro wa dzo ny w PSP. Otwór re wi zyj ny po wi -
nien umoż li wiać do stęp i wi zu al ną kon tro lę ca -
łej po wierzch ni we wnętrz nych warstw ubra nia.
Mu si być na ty le du ży (mi ni mum 30 cm), aby
pod czas kon tro li nie uszko dzić de li kat nej mem -
bra ny. Otwór przed sta wio ny na fot. 6, o dłu go -
ści 20 cm, jest zde cy do wa nie za ma ły, aby
pra wi dło wo prze pro wa dzić kon tro lę we wnętrz -
nych warstw. Otwo ry re wi zyj ne wy ko ny wa ne są
prze waż nie wzdłuż dol nej kra wę dzi kur tek
(fot. 4 i 5), mo gą być za my ka ne zam kiem bły -
ska wicz nym lub ta śmą ty pu rzep. Otwo ry re wi -
zyj ne w spodniach wy ko ny wa ne są prze waż nie
po ni żej li nii pa sa (fot. 7, 8).

Po otwar ciu otwo rów re wi zyj nych w kurt ce
i spodniach na le ży oce nić, czy:

– ta śma uszczel nia ją ca szwy mem bra ny nie
od kle ja się,

– mem bra na nie jest prze tar ta, prze kłu ta,
prze grza na itp., a szwy łą czą ce ele men ty mem -
bra ny nie są uszko dzo ne,

– szwy łą czą ce mem bra nę z ca łą kon struk cją
ubra nia nie są uszko dzo ne, mem bra na w tych
miej scach nie jest ro ze rwa na. 

Otwo ry re wi zyj ne są też bar dzo przy dat ne
pod czas od bio ru no wych ubrań spe cjal nych.

Przy zwy cza ili śmy się, że pra wi dło wo skon -
stru owa ne kurt ki pod pa cha mi, a spodnie
w kro czu ma ją wsta wio ne miesz ki i kli ny, dzię -
ki któ rym pod czas pod no sze nia rąk nie pod cią -
ga się do gó ry ca ła kurt ka, a spodnie nie
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na pi na ją się pod czas wy kro ków, wcho dze nia
po dra bi nie itp. No wo cze sne ubra nia spe cjal ne
też ma ją od po wied nio ukształ to wa ne rę ka wy
i no gaw ki po przez sys tem cięć i za sze wek, co
po wo du je, że są lek ko ugię te, da jąc więk szą
swo bo dę ru chów. Aby jed nak sys tem miesz -
ków, kli nów, cięć i za sze wek pra wi dło wo funk -
cjo no wał, ta ką kon struk cję mu si mieć nie tyl ko
ze wnętrz na war stwa, lecz tak że wszyst kie we -
wnętrz ne war stwy ubra nia. Moż na to spraw -
dzić przy od bio rze ubrań wła śnie po przez
otwo ry re wi zyj ne. 

Przy czy ny bra ku od po wied niej
kon ser wa cji ubraƒ 
A oto naj waż niej sze przy czy ny bra ku od po -

wied niej kon ser wa cji ubrań spe cjal nych:
1. Licz ne gro no pro du cen tów i dys try bu to -

rów ubrań spe cjal nych (13 pod mio tów) w kra ju
i zwią za na z tym róż no rod ność za le ca nych za -
sad kon ser wa cji ubrań (np. czę sto tli wo ści pra -
nia, re im pre gna cji, środ ków kon ser wu ją cych,
tem pe ra tu ry pra nia, za sad su sze nia itp.) – mo że
to pro wa dzić do ich nie wła ści wej kon ser wa cji
oraz utra ty wła ści wo ści ochron nych. Błę dy
w kon ser wa cji lub brak udo ku men to wa nej kon -
ser wa cji w cza sie użyt ko wa nia ubrań mo gą być
przy czy ną nie uzna nia zgło sze nia re kla ma cyj ne -
go w okre sie gwa ran cyj nym.

2. Brak prze pi sów ob li gu ją cych użyt kow ni -
ków ubrań i pra cow ni ków zaj mu ją cych się bez -
pie czeń stwem i hi gie ną pra cy do sys te ma tycz nej
kon tro li sta nu tech nicz ne go ubrań oraz ich wła -
ści wo ści użyt ko wych. 

3. Brak sys te mu iden ty fi ka cji ubrań spe cjal -
nych – brak in dy wi du al ne go ozna ko wa nia ubrań
spe cjal nych utrud nia lub na wet unie moż li wia
pro wa dze nie re je strów kon ser wa cji tych ubrań,
tj. licz by prań, ewen tu al nych uszko dzeń i na -
praw.

4. Nie sku tecz ny sys tem nad zo ru nad kon ser -
wa cją ubrań w za kre sie czę sto tli wo ści prań, re -
im pre gna cji oraz po praw no ści re ali zo wa nych
pro ce sów kon ser wa cji spo wo do wa ny jest fak -
tem, że w wie lu jed nost kach or ga ni za cyj nych
PSP kon ser wa cję ubrań po wie rzo no ich użyt -
kow ni kom, nie za pew nia jąc jed no cze śnie środ -
ków i nad zo ru nad pra wi dło wo ścią wy ko ny-
wa nych czyn no ści. 

Pro po zy cje dzia łaƒ 
Aby uspraw nić sys tem nad zo ru nad za ku -

pem ubrań spe cjal nych wła ści wej ja ko ści oraz
nad ich kon ser wa cją w okre sie eks plo ata cji, na -
le ża ło by: 

1. Okre ślić, na przy kład za rzą dze niem ko -
men dan ta głów ne go PSP, po ziom mi ni mal nych
pa ra me trów tech nicz nych dla ubrań spe cjal nych.

2. Or ga ni zo wać za ku py cen tral ne (więk szej
licz by ubrań) na po zio mie wo je wódz twa lub ca -
łe go kra ju (jak na przy kład w Po li cji czy w Woj -
sku Pol skim), co umoż li wi ło by pro wa dze nie
kon tro li u wy bra ne go w dro dze prze tar gu pro -
du cen ta już na eta pie za ma wia nia su row ców,
a na stęp nie pro duk cji i od bio ru koń co we go,
w ce lu eg ze kwo wa nia wskazanych w opi sie
przed mio tu za mó wie nia pa ra me trów tech nicz -
nych. Po nie waż trud no jest od więk szo ści osób
od po wie dzial nych za za ku py w jed nost kach or -
ga ni za cyj nych PSP ocze ki wać pro fe sjo nal nej
oce ny na wet pra wi dło wo opi sa nych w OPZ pa -
ra me trów ubra nia spe cjal ne go, przy za ku pach
cen tral nych opła cal ne by ło by zle ce nie ta kie go
nad zo ru spe cja li stycz nym jed nost kom ba daw -
czym, na przy kład In sty tu to wi Włó kien nic twa
lub Cen tral ne mu In sty tu to wi Pra cy. Pro ce du ra

za ku pów cen tral nych spra wi ła by, że ubra nia by -
ły by po rów ny wal nej ja ko ści, hur to wy za kup
wpły nął by za pew ne na ob ni że nie ce ny jed nost -
ko wej ubra nia oraz uła twił zor ga ni zo wa nie wła -
ści we go wy żej opi sa ne go sys te mu nad zo ru
nad od bio rem i kon ser wa cją. Do dat ko wym atu -
tem za ku pów cen tral nych by ło by wy eli mi no wa -
nie przy pad ków użyt ko wa nia w tych sa mych
jed nost kach ubrań o róż nych pa ra me trach i róż -
nych wy ma ga niach co do pro ce dur kon ser wa cji.

Zna ne są z za gra ni cy przy pad ki, w któ rych
do staw ca ubrań spe cjal nych za pew nia oprócz ty -
po wych świad czeń gwa ran cyj nych dłu go ter mi -
no wy ser wis po le ga ją cy na pra niu i bie żą cej
kon ser wa cji do star czo nych ubrań. 

Je śli po zo sta nie my przy obec nie obo wią zu -
ją cej pro ce du rze za ku pu ubrań spe cjal nych
przez po szcze gól ne jed nost ki or ga ni za cyj ne PSP
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na po zio mie każ de go wo je wódz twa, po wi nien
zo stać opra co wa ny sys tem iden ty fi ka cji i kon -
ser wa cji ubrań spe cjal nych w pod le głych jed -
nost kach or ga ni za cyj nych na pod sta wie za le ceń
i szcze gó ło wych wy tycz nych pro du cen tów. 

Pre cy zyj ne wy tycz ne pro du cen ta co do kon -
ser wa cji da ne go ty pu ubra nia spe cjal ne go po win -
ny sta no wić obo wiąz ko wy punkt do ku men ta cji
do star cza nej par tii ubrań. Obec ny po wszech nie
sto so wa ny (jed no cze śnie zgod ny z wy ma ga nia mi
okre ślo ny mi w nor mie PN-EN 469) sys tem okre -
śla nia za sad kon ser wa cji ubrań spe cjal nych skła -
da ją cy się z kil ku pik to gra mów (fot. 9) jest
nie pre cy zyj ny i czę sto nie gwa ran tu je pra wi dło -
wej kon ser wa cji ubrań spe cjal nych. Nie któ rzy
wy stę pu ją cy na kra jo wym ryn ku pro du cen ci
w tro sce o bez pie czeń stwo użyt kow ni ków ubrań
spe cjal nych oraz o trwa łość swo je go wy ro bu uzu -
peł nia ją to pod sta wo we ozna ko wa nie do dat ko wą
in for ma cją, np. o ko niecz no ści okre so wej re im -
pre gna cji ubrań czy też sto so wa niu spe cja li stycz -
nych środ ków pio rą cych.

Aby moż na by ło pra wi dło wo pro wa dzić re -
jestr kon ser wa cji ubrań, na le ży je jed no znacz nie

ozna ko wać i dla każ de go ubra nia za ło żyć książ -
kę pasz por to wą, na wzór np. pasz por tów apa ra -
tów od de cho wych. W każ dym wo je wódz twie
po wi nien zo stać wpro wa dzo ny jed no li ty sys tem
iden ty fi ka cji ubrań spe cjal nych, po wią za ny
z pasz por tem, któ ry bę dzie za wie rał ca łą hi sto -
rię ich użyt ko wa nia (licz ba prań, na pra wy, zmia -
na użyt kow ni ka itp.). 

Po nad to pro po nu ję wpro wa dzić sys tem in -
spek cji ubrań spe cjal nych (li stę pod sta wo wych
ele men tów do spraw dze nia okre śli łem po wy -
żej), po le ga ją cy na: 

– zo bli go wa niu stra ża ka do kon tro li sta nu
użyt ko we go ubra nia przed zda niem każ dej służ -
by. Wszel kie uszko dze nia, po trze ba wy pra nia
kom plet ne go ubra nia bądź tyl ko spodni lub kurt -
ki, a mo że je dy nie miej sco we go po wierzch nio -
we go czysz cze nia, po win ny być zgło szo ne
do wła ści we go pra cow ni ka jed nost ki or ga ni za -
cyj nej PSP w ce lu usta le nia dal sze go po stę po -
wa nia z ubra niem, czy li prze ka za nia do
ewen tu al nej na pra wy, pra nia czy też ka sa cji, ze
wzglę du na uszko dze nia me cha nicz ne, ter micz -
ne lub ska że nia nie da ją ce się usu nąć w pro ce sie

pra nia za le ca nym przez pro du cen ta ubra nia.
Każ da de cy zja po win na być za koń czo na sto -
sow ną ad no ta cją w pasz por cie ubra nia; 

– wy po sa że niu jed no stek or ga ni za cyj nych
PSP w pro fe sjo nal ne ze sta wy pral ko -su sza rek lub
za le ce niu kie row ni kom tych jed no stek zle ca nia
usłu gi pra nia ze wnętrz nym pod mio tom, któ re zo -
bo wią żą się prze strze gać re żi mów kon ser wa cyj -
nych za le ca nych przez pro du cen tów ubrań; 

– ze wzglę dów pro fi lak tycz nych na le ży roz -
wa żyć na kaz ob li ga to ryj ne go pro fe sjo nal ne go
czysz cze nia ubra nia spe cjal ne go przy naj mniej
dwa ra zy w ro ku, na wet gdya nie no si wy raź -
nych śla dów za nie czysz cze nia lub ska że nia bio -
lo gicz ne go czy sub stan cją che micz ną oraz
okre so wej re im pre gna cji. War to by ło by też prze -
pro wa dzić in ne za bie gi ma ją ce na ce lu za cho -
wa nie wy ma ga nej w pkt 6.10 nor my PN-EN 469
„od por no ści na prze sią ka nie płyn nych che mi ka -
liów”. Wszel kie za bie gi kon ser wa cyj ne po win -
ny być pro wa dzo ne zgod nie z pre cy zyj ny mi
wy tycz ny mi pro du cen ta ubra nia.

Pro po no wa ny pro ces po stę po wa nia z ubra -
nia mi spe cjal ny mi mo że być po cząt ko wo pew -
nym za sko cze niem i wy da wać się spo rym
utrud nie niem. Mó wi my tu jed nak o ubra niach,
w któ rych stra ża cy nie jed no krot nie ra tu ją ży cie
ludz kie i na ra ża ją się na nie bez pie czeń stwo. Nie
bez zna cze nia jest też ce na ta kich ubrań. Ich
war tość jest zbli żo na na przy kład do war to ści
apa ra tów ODO, a na wet ją prze wyż sza – nikt
prze cież nie wy obra ża so bie, by apa ra ty nie by -
ły sys te ma tycz nie prze glą da ne i kon ser wo wa ne,
a ad no ta cje o tym nie po ja wia ły się w ich książ -
kach pasz por to wych.

Iden ty fi ka cja ubraƒ spe cjal nych 
Do przy kła do wych sys te mów iden ty fi ka cji

ubrań spe cjal nych na le żą: haft kom pu te ro wy 
(fot. 10), kod kre sko wy (fot. 11), kod li te ro wo -nu -
me rycz ny (fot. 12-13). Za po trze bo wa nie na ta kie
ozna ko wa nie po win no być zło żo ne w mo men cie
skła da nia za mó wie nia na do sta wę par tii ubrań
spe cjal nych. Ozna ko wa nie na nie sio ne na wy ci nek
z tka ni ny ze wnętrz nej ubra nia, po do pa so wa niu
ubra nia do użyt kow ni ka, mo że być umiesz cza ne
przez użyt kow ni ka w miej scach, w któ rych nie
zo sta nie na ru szo na kon struk cja ubra nia (np. kie -
szeń na opa tru nek oso bi sty w kurt ce, we wnętrz -
na stro na pa sa spodni), nie wiel kie (np. 5 x 7 cm)
wstaw ki z tka ni ny ze wnętrz nej umiesz czo ne
od we wnętrz nej stro ny, słu żą ce do umiesz cza nia
do dat ko wych in for ma cji dla i/lub przez użyt kow -
ni ka ubra nia (fot. 14, 15).

st. bryg. Ro bert Czar nec ki – długoletni
pracownik CNBOP-PIB, obecnie głów ny

spe cja li sta w Biu rze Lo gi sty ki KG PSP
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7 i 8. Wi dok otwo rów re wi zyj nych w spodniach
9. Przy kła do we za le ce nia do ty czà ce kon ser wa cji 
10, 11, 12, 13. Sys te my iden ty fi ka cji ubraƒ spe cjal nych: 10 – haft kom pu -
te ro wy, 11 – kod kre sko wy, 12 i 13 – kod li te ro wo -nu me rycz ny
14, 15. Do dat ko we wstaw ki na ozna ko wa nie ubraƒ 
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stę pem do pla no wa ne go na je sień 2018 r. przed się wzię cia by -
ło otwar cie w li sto pa dzie 2017 r. wy sta wy pt. „Hi sto ria pol -
skie go po żar nic twa na Kre sach”. To pierw sza w Pol sce pró ba

pod ję cia te go te ma tu. Ma te riał zdję cio wy i do ku men ty (oko ło 200 eg zem -
pla rzy) po cho dzą z pry wat nych zbio rów Mi cha ła Ma li sza – na co dzień pra -
cow ni ka po go to wia ra tun ko we go i stra ża ka. Tre ści uzu peł ni ły zbio ry CMP
oraz uni ka to we fo to gra fie prze ka za ne przez An drze ja Azy ana – sy na stra -
ża ka ze Lwo wa. 

Po czàt ki w Ga li cji
Stra że po żar ne z Kre sów na le żą do naj star szych w Pol sce. Groź ne po -

ża ry w Ga li cji skło ni ły wła dze au striac kie do wy da wa nia zgód na or ga ni -
zo wa nie stra ży ochot ni czych. Naj star szy mi by ły jed nost ki w Gród ku ko ło
Lwo wa (po wsta ła w 1865 r.), Sta ni sła wo wie i Lwo wie (1868 r.), na stęp nie
w Bro dach i Sam bo rze (1871 r.), Ka łu szu, Pod haj cach i So ka lu (1872 r.).
Aby sko or dy no wać ich dzia łal ność, po wo ła no w 1875 r. Kra jo wy Zwią zek
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych w Kró le stwie Ga li cji i Lo do me rii z Wiel -

kim Księ stwem Kra kow skim. Ini cja to ra mi je go po wsta nia by li ksią żę Adam
Sa pie ha (po li tyk), Al fred Za gór ski (dy rek tor Ban ku Kra jo we go) oraz dzia -
ła cze to wa rzystw ubez pie cze nio wych i stra ży po żar nej ze Lwo wa. Pierw -
szym na czel ni kiem Związ ku mia no wa no Jó ze fa Mil le re ta. Od 1913 r.
prze wo dził mu zaś dr Al fred Za gór ski.

Ku nie pod le gło Êci
Z chwi lą wy bu chu I woj ny świa to wej więk szość stra ża ków po wo ła no

pod broń. By ła to dla nich bra to bój cza wal ka. Biu ro Związ ku Kra jo we go
prze nie sio no ze Lwo wa do Wied nia. Tuż przed ewa ku acją Lwo wa Bo le -
sław Wój ci kie wicz (dzia łacz związ ko wy i re dak tor „Prze wod ni ka Po żar -
ni cze go”) wy dał ode zwę wzy wa ją cą stra ża ków do wstę po wa nia
do Le gio nów Pol skich. Po nie waż przy stra żach po żar nych dzia ła ły kół ka
strze lec kie, sy tu acja by ła ku te mu ko rzyst na. Od dzia ła mi zło żo ny mi ze
stra ża ków do wo dził pod puł kow nik Woj ska Pol skie go w re zer wie Ka rol
Ba czyń ski – póź niej szy pre zes OSP Lwów. Po nad to dzia ła cze Związ ku
Kra jo we go włą czy li sto wa rzy sze nie w struk tu ry Na czel ne go Ko mi te tu
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O po ̋ ar nic twie
na Kre sachDA RIUSZ FA LEC KI

Tego roku przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
Strażacy mieli w tym duży udział. W latach 1914-1920 prądownicę na broń

zamieniło kilkadziesiąt tysięcy z nich. Centralne Muzeum Pożarnictwa
przygotowuje wystawę na ten temat. 

W

Stra˝ po ̋ ar na w Brze Êciu nad Bu giem, ok. 1930 r. 



Na ro do we go, któ ry or ga ni zo wał Le gio ny Pol skie, bę dąc na ten czas naj -
wyż szą wła dzą po li tycz ną i skar bo wą w Ga li cji. Stra ża cy, któ rzy nie wal -
czy li z bro nią w rę ku, zo sta li skie ro wa ni do po mo cy sa ma ry tań skiej
ran nym żoł nie rzom. Zor ga ni zo wa no Sa ni tar ne Ko lum ny Trans por to we,
z za da niem nie sie nia po mo cy cy wi lom po szko do wa nym na sku tek woj -
ny. Ko lum ny ta kie utwo rzy li m.in. stra ża cy ze Stry ja i Lwo wa (ci dru dzy
w si le 60 osób). Po nad to wła dze woj sko we mia no wa ły Bo le sła wa Wój ci -
kie wi cza głów nym de le ga tem Czer wo ne go Krzy ża. Z je go ini cja ty wy za -
ło żo no Ko mi tet Opie ki nad Żoł nie rzem Pol skim. Z fun du szy Ko mi te tu
udzie lo no za po móg le gio ni stom oraz ich ro dzi nom. 

Woj sko wa stra˝ po ̋ar na
Ko niec woj ny i od zy ska nie nie pod le gło ści nie ozna cza ły spo ko ju

na Kre sach. W 1918 r. Ukra iń cy za ata ko wa li za chod nią Ga li cję i Lwów.
Na przed mie ściach mia sta wznie ca li po ża ry. Zde kom ple to wa na woj ną
straż lwow ska nie za pew nia ła obro ny prze ciw po ża ro wej. W tej sy tu acji
wła dze woj sko we Ga li cji zle ci ły Bo le sła wo wi Wój ci kie wi czo wi po wo ła -

nie woj sko wej stra ży po żar nej w si le oko ło 200 osób. Jej sze re gi za si li li
męż czyź ni, któ rzy nie mo gli brać udzia łu w dzia ła niach zbroj nych. Stra -
ża cy -żoł nie rze wy pusz cza li się za mia sto, by zna leźć si kaw ki ręcz ne. Jed -
na z wy praw za koń czy ła się wal ką wręcz o si kaw kę z Ukra iń ca mi. W tym
cza sie Lwów po dzie lo no na kil ka stref czu wa nia ognio we go. Wszyst kie
war ty po łą czo ne zo sta ły sie cią te le fo nicz ną. O po ża rze za wia da mia no te -
le fo nicz nie sztab w ra tu szu.

Gdy Lwów dr˝ał
Pod czas jed ne go z ostrza łów ukra iń skich 5 mar ca 1919 r. po ci ski spa dły

na drew nia ny ma ga zyn przy dwor cu Czer nia kow skim (obec nie Głów ny),
w któ rym sta ło kil ka wa go nów ko le jo wych z amu ni cją. Na stą pił po tęż ny
wy buch. Obok ma ga zy nu znaj do wa ło się kil ka cy stern z ben zy ną. O zda -
rze niu za alar mo wa no cen tra lę stra ży woj sko wej w ra tu szu. Na miej sce przy -
by ły dwie war ty na cze le z Bo le sła wem Wój ci kie wi czem. Po żar
i łu na wy wo ła ły pa ni kę w tej czę ści mia sta. Ga sze nie utrud niał ostrzał ar ty -
le ryj ski Ukra iń ców. Stra ża cy przy stą pi li do od su wa nia w bez piecz ne miej -
sce nie na ru szo nych wa go nów z amu ni cją. Dzia ła nia pro wa dzo no
w eks tre mal nie trud nych wa run kach. Wy ciek za gra żał za bu do wa niom,
w tym du że mu skła do wi drew na. Od su nię te wa go ny z ben zy ną by ły na ra -
żo ne na ostrzał. Je den z wa go nów zo stał tra fio ny i wy buchł, ra niąc śmier -

tel nie jed ną z sa ma ry ta nek. Dzię ki ogrom ne mu wy sił ko wi uda ło się jed nak
nie do pu ścić do roz prze strze nie nia się po ża ru. 

Stra ̋e w słyn nych mia stach
Naj wię cej in for ma cji o kre so wym po żar nic twie przed sta wio no na przy -

kła dzie du żych miast. Tę część eks po zy cji roz po czy na Wil no z ilu stra cja mi
stra ży za wo do wej. Na stęp nie oglą da my Lwów na uni ka to wych zdję ciach
z ta bo rem kon nym, wnę trze sie dzi by, sa lę gim na stycz ną i ćwi cze nia fi zycz -
ne. Tu do wia du je my się o funk cjo no wa niu w sie dzi bie stra ży po żar nej
ochot ni cze go po go to wia ra tun ko we go. Ko lej nym mia stem jest Sta ni sła wów,
ze zdję cia mi gru po wy mi stra ża ków i stem plem jed nost ki. W tej czę ści eks -
po zy cji wy róż nia się Bo ry sław, w któ rym za gro że nie po ża ro we sta no wi ła
kon cen tra cja kil ku set szy bów naf to wych. Sze rzej za pre zen to wa no po żar
i ga sze nie szy bu Oil Ci ty w 1908 r. Du żo miej sca po świę co no mia stu Stryj.
Na je go przy kła dzie przed sta wio na zo sta ła pro pa gan da stra żac ka, re ali zo -
wa na w po ło wie lat 30. XX w. w for mie po ka zów z uży ciem sprzę tu
do obro ny prze ciw che micz nej i prze ciw lot ni czej. Cie ka wost ką są zdję cia
stryj skich sa ma ry ta nek pod czas za jęć z tak ty ki pro wa dzo nych nad ma kie tą
mia sta. Efek tow ne zdję cie po ka zu je człon ków stra ży po żar nej w Brze ściu
nad Bu giem na tle sa mo cho dów po żar ni czych. Hi sto rię kre so wych miast
za my ka sym bo licz ne zdję cie stra ża ka na tle bu dyn ku miesz kal ne go w miej -
sco wo ści Kry sty no pol, któ rą do pie ro w 1951 r. przy łą czo no na mo cy ko -
rek ty gra nic do ZSRR.

Bi blio tecz ka dla stra ̋a ka
Im po nu ją ca by ła dzia łal ność wy daw ni cza na Kre sach. Już od 1887 r.

wy da wa no we Lwo wie ga ze tę „Prze wod nik Po żar ni czy” – or gan Związ -
ku. Od 1928 r. wy cho dzi ła ilu stro wa na „Wal ka z Po ża rem”. W 1931 r.
uka zał się po raz pierw szy mie sięcz nik „Start”. Na je go ła mach za miesz -
cza no oprócz in for ma cji stra żac kich za gad nie nia z obro ny prze ciw lot ni -
czej i prze ciw che micz nej oraz in for ma cje o sek cjach spor to wych
w stra żach, w szcze gól no ści strze lec kich. Na eks po zy cji za pre zen to wa ne
zo sta ły ory gi nal ne eg zem pla rze tych że ga zet. Na Kre sach dru ko wa no pio -
nier skie książ ki i bro szu ry. Na prze ło mie XIX i XX w. chwa lo no się
65 opu bli ko wa ny mi po zy cja mi. W ga blo tach wy sta wy w CMP za pre zen -
to wa no m.in. „Ka te chizm stra żac ki” z 1905 r. au tor stwa An to nie go Szczer -
bow skie go, po rad nik „Stra żac kie ćwi cze nia gim na stycz ne” z 1903 r. oraz
„Al bum przy rzą dów, przy bo rów i ćwi czeń stra żac kich”, po ka zu ją cy uży -
cie sprzę tu w prak ty ce. Cy me sem w tej czę ści jest je den z pierw szych
w Pol sce „Re gu la mi nów za wo dów dla ochot ni czych stra ży po żar nych”
z ry sun ka mi po szcze gól nych kon ku ren cji. Na wy sta wie zo ba czy my też
in struk cję ob słu gi mo to pom py Le opo lia z 1934 r. oraz książ kę „Sa mo cho -
dy po żar ni cze” au tor stwa Fry de ry ka Blu em ke go – wie lo let nie go kon struk -
to ra sil ni ków w fir mie Unia Stra żac ka. 

Pro du cen ci sprz´ tu
Z ini cja ty wy wspo mnia ne go wy żej Związ ku Kra jo we go po wsta ła

w 1913 r. fir ma Dom Han dlo wy, prze kształ co na po 1918 r. w Unię Stra -
żac ką. W mię dzy woj niu za li cza ła się już do naj więk szych firm w Pol sce.
Za słu ży ła się mo to ry za cją stra ży kre so wych na ba zie pro duk cji mo to pomp
Nil i Nia ga ra oraz au to pomp do sa mo cho dów mar ki Pol ski Fiat. We Lwo -
wie dzia ła ła jesz cze fir ma An to ni Kunz (za ło żo na w 1883 r.), któ ra spe -
cja li zo wa ła się w bu do wie sie ci wo do cią go wej, a dla stra ży po żar nych
bu do wa ła si kaw ki kon ne i becz ko wo zy. Fir ma Lwow skie Biu ro Han dlo -
we wy twa rza ła ty fo ny (do alar mo wa nia), sza fy ognio trwa łe i si kaw ki ręcz -
ne. Na wy sta wie za po zna my się też z in for ma cja mi o Ga li cyj skim
Ak cyj nym To wa rzy stwie Han dlo wym (1893) oraz przed się bior stwie wier -
ce nia stud ni i wy twór ni pomp Fran cisz ka Do mi ni ka.
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åwi cze nia t´ ̋ y zny fi zycz nej w sie dzi bie Lwow skiej Stra ̋ y Ognio wej, 
la ta 20. XX w.



Ze Lwo wa do Za brza
Hi sto ria to lu dzie. Tak jest w przy pad ku pa na Mi cha ła Azy ana, uro dzo -

ne go w 1901 r. w Że nio wie na Kre sach. O je go służ bie do wia du je my się
z ory gi nal nych do ku men tów urzę do wych. Mi chał Azy an pra co wał
od lat 30. XX w. w Miej skiej Za wo do wej Stra ży Po żar nej we Lwo wie.
W 1939 r. wkro czy li do Lwo wa so wie ci. Ja ko stra żak mógł bez prze szkód
pra co wać na tym sa mym sta no wi sku. Po twier dza to prze pust ka wy pi sa -
na cy ry li cą przez no we wła dze. W 1941 r. Lwów za ję li hi tle row cy. Mi cha -
ło wi Azy ano wi wy sta wio no do ku ment po li cyj ny wy pi sa ny w ję zy ku
nie miec kim, pol skim i ro syj skim, po twier dza ją cy za trud nie nie w stra ży po -
żar nej. W 1945 r. zmu szo ny zo stał do opusz cze nia Lwo wa. Świad czy o tym
kar ta ewa ku acyj na ze stem pla mi pol skim i ro syj skim, wy sta wio na przez ko -
mu ni stycz ny Pol ski Ko mi tet Wy zwo le nia Na ro do we go. Na jej pod sta wie

Mi chał Azy an tra fił do Kra ko wa, po tem do Za brza, gdzie już 28 czerw -
ca 1945 r. skie ro wa no go do Za wo do wej Stra ży Po żar nej na sta no wi sko sier -
żan ta i do wód cy plu to nu. Do ku men ty te udo stęp nił CMP An drzej
Azy an – syn Mi cha ła. Wspo mnie nia o oj cu przy to czył w re fe ra cie wy gło -
szo nym na se sji w dniu otwar cia wy sta wy. Na przy kła dzie służ by stra żac -
kiej prze wod ni cy CMP opo wia da ją mło dzie ży o me an drach pol skiej hi sto rii. 

Wy sta wa na to ur nee
Wy sta wę o po żar nic twie na Kre sach przy go to wa no ja ko wy jaz do wą. 

Po my sło daw cą tej for my jest st. bryg. Edward Pru ski – dy rek tor CMP. 
Już w 2016 r. zbu do wa no we wła snym za kre sie ste la że mo cu ją ce osiem
dwu stron nych plansz. Ich kon struk cja umoż li wia mon taż wy sta wy w cią gu
kil ku mi nut. Dzię ki te mu już 14 grud nia 2017 r. wy sta wę za pre zen to wa no
w Głub czy cach, gdzie więk szość miesz kań ców to po tom ko wie kre so wia -
ków. Przy ję ta zo sta ła en tu zja stycz nie. Pod ko niec stycz nia wy sta wa za wi ta
do Gdo wa ko ło Wo dzi sła wia Ślą skie go, na stęp nie do Trze bia to wa, Ra ko -
nie wic, Gli wic, Za brza i Wał brzy cha. W pla nach jest pre zen ta cja wy sta wy
we Lwo wie. Na te re nie tam tej szej jed nost ki stra ży po żar nej znaj du je się
izba tra dy cji. 

Au tor jest na czel ni kiem Wy dzia łu Na uko wo -OÊwia to we go 
w Cen tral nym Mu zeum Po ̋ ar nic twa 

    Li te ra tu ra
[1] Sza flik J., Dzie je ochot ni czych stra ży po żar nych, War sza wa 1985.
[3] Za rys hi sto rycz ny po żar nic twa ma ło pol skie go, kse ro ko pia w zbio rach CMP, brak da ty
wy da nia.
[4] „Prze gląd Po żar ni czy” z 4 lip ca 1925 r., nr 10. 
[5] „Wal ka z Po ża rem” z 1 mar ca 1929 r., nr 11. 
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No wy Rok to nie zmien nie in try gu ją cy mo -

ment na sze go ży cia, na zna czo ny au rą ta jem -

ni czo ści, obaw, ale i na dziei. Jak za wsze w tym

okre sie za sta na wia my się, dy wa gu je my, roz -

ma wia my o tym, co nam przy nie sie. Nie wie -

my, co w tym ro ku się sta nie, jak prze bie ga ły

bę dą je go ko lej ne dni i ty go dnie. Nie wie my,

co każ de go z nas w nim cze ka, co prze wa ży.

Suk ce sy czy po raż ki, ra do ści czy smut ki?

Ma jąc na dzie ję, że ten rok, któ ry przed na mi, przy nie sie nam szczę -

ście, za ra zem do brze prze cież pa mię ta my, że wszyst kie po przed nie w ten

wła śnie spo sób za czy na li śmy. Tym cza sem nie by ło tak do brze, jak się spo -

dzie wa li śmy, a czę sto to, co nas spo ty ka ło, nie wie le w ogó le mia ło wspól -

ne go ze szczę ściem. 

Tyl ko bę dąc bli sko Bo ga, bę dzie my mo gli mieć więc pew ność, że bez

wzglę du na to, co się bę dzie dzia ło przez ko lej ne mie sią ce, On za wsze

ukoi na sze ser ca, po cie szy w smut ku, ob da rzy po ko jem, ale i uchro ni

przez za du fa niem czy bra kiem po ko ry. Każ dy wie rzą cy chrze ści ja nin wie,

że sko ro po dą ża nie ustan nie do ce lu wy zna czo ne go przez Bo ga, to ca łe

ży cie mu si wła śnie te mu pod po rząd ko wać. Idąc po ścież kach dnia ko lej -

ne go ro ku, mu si my pa mię tać, że ca ła na sza dro ga zdą ża ku Je zu so wi

Chry stu so wi, bez wzglę du zresz tą na to, czy te go chce my, czy też to kwe -

stio nu je my, pró bu jąc ukła dać ży cie tak, jak gdy by Je go nie by ło. 

Mi mo że u pro gu No we go Ro ku spo glą da my w przy szłość przed na -

mi zu peł nie za kry tą, to wie my jed nak, że każ de trud ne chwi le, pro ble my,

smut ki i cier pie nia, któ re bez wąt pie nia w nim się po ja wią, bę dą moż li -

we do roz wią za nia tyl ko z Je go po mo cą. W tej trud nej i wła ści wie je dy -

nie na praw dę waż nej wśród wie lu in nych – dro dze ku Bo gu i ży ciu

wiecz ne mu nie je ste śmy sa mi. Nie bez przy czy ny już w pierw szy dzień ko -

lej ne go ro ku Ko ściół za chę ca nas do zwró ce nia się ku Ma ryi. No wy Rok

roz po czy na już od nie mal stu lat Uro czy stość Bo skie go Ma cie rzyń stwa

Ma ryi. Jest ona nie tyl ko uwiel bie niem Ma ryi w jej bo skim ma cie rzyń -

stwie, ale tak że wiel kim świę tem ca łe go Ko ścio ła, któ re go Ma ry ja jest

ob ra zem. 

Uro czy stość Świę tej Bo żej Ro dzi ciel ki przy po mi na nam, że Bóg wcho -

dzi w na szą ludz ką rze czy wi stość nie ja ko ktoś ob cy, z ze wnątrz, ale ja ko

je den z nas. Na do wód te go przyj mu je ludz kie cia ło i ro dzi się jak każ dy

czło wiek. Przy po mi na nam o so bie i po ka zu je, że moż na na świat pa trzeć

nie tyl ko po ludz ku, ale Je go ocza mi. Z ta kim spoj rze niem każ dy rok bę -

dzie dla nas szczę śli wy, bę dzie niósł szan sę na spo tka nie i bu do wa nie

wię zi z Nim, a dzię ki te mu tak że z in ny mi ludź mi.

Bło go sła wień stwo, któ re Bóg da je nam na po cząt ku ko lej ne go ro ku,

jest wiel ką szan są, ale w isto cie tyl ko od czło wie ka za le ży, czy i jak z niej

sko rzy sta. Wraz z No wym Ro kiem Bóg znów da je nam moż li wość po zo -

sta wa nia wier nym praw dzie, do bru i mi ło ści, kre śląc przy tym nie za wod -

ną pe spek ty wę wiecz nej na gro dy dla tych wszyst kich, któ rzy oka żą się

w tym wzglę dzie wier ny mi. Zna jąc swo je ludz kie sła bo ści, pro śmy więc

Mat kę Bo żą i Wspo mo że nie Wier nych: po móż nam za cho wać wier ność

Praw dzie. Po móż nam co dzien nie czy nić do bro. Po móż nam przyj mo wać

i da wać praw dzi wą mi łość. W na szych ro dzi nach, w miej scu pra cy, 

w ży ciu spo łecz nym. 

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

Dar Nowego
Roku

� SŁUŻBA I WIARA

Człon ki ni ˝eƒ skiej dru ̋ y ny po ̋ ar ni czej (sa ma ry tan ka) ze Stry ja w apa ra cie 
od de cho wym, ok. 1935 r.
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Za cznij my tę roz mo wę od py ta nia fi lo zo -
ficz ne go: dla cze go lu dzie w ogó le cho dzą
po gó rach? W sta ro żyt no ści czy śre dnio -
wie czu ta ka ak tyw ność by ła ko niecz no -
ścią. Te raz tu ry sty ka gór ska jest w mo -
dzie. Pan eks plo ru je gó ry już kil ka dzie -
siąt lat. Do strze ga pan ja kieś róż ni ce po -
ko le nio we? 
Mo ty wa cje cho dze nia po gó rach są bar dzo

róż ne. Pew nie na po cząt ku to cie ka wość, chęć
prze ży cia przy go dy. Z bie giem cza su dla nie -
któ rych sta je się to na ło giem. Od no szę jed nak
wra że nie, że jesz cze 50 lat te mu, kie dy tu ry sty -
ka gór ska do pie ro racz ko wa ła, lu dzie po stę po -
wa li roz waż niej. Te raz le d wie przy ja dą, nie-
mal że pro sto z po cią gu idą w gó ry. Nie zna ją
tra sy, nie są roz grza ni, nie zo rien to wa li się
w po go dzie – ale czu ją się pew nie, bo ma ją
przy so bie ko mór kę. Bar dziej po le ga ją na tech -
no lo gii niż na wła snym zdro wym roz sąd ku
i przy go to wa niu. To by wa za wod ne, choć nie
prze czę, że apli ka cja ty pu „Na ra tu nek w gó rach
i na wo dzie” jest nie oce nio ną po mo cą, bo po -
zwa la nam zlo ka li zo wać oso bę za gi nio ną nie -
mal że z do kład no ścią do me tra. Stąd ape lu je my,
by tu ry ści mie li tę apli ka cję, idąc w gó ry. Nie
zmie nia to jed nak fak tu, że tak te raz, jak i 50 lat
te mu na każ de we zwa nie, gdy zdro wie lub ży -
cie czło wie ka jest za gro żo ne, spie szy ra tow nik. 

To głów ne za da nie Gór skie go Ochot ni -
cze go Po go to wia Ra tun ko we go.
Tak, ale tak że peł nie nie ca ło do bo wych dy -

żu rów w sta cjach GOPR, pa tro lo wa nie te re nów
gór skich, po zo sta wa nie w sta łej go to wo ści
do pod ję cia ak cji ra tow ni czej. A do te go pro -
wa dze nie dzia łal no ści pro fi lak tycz nej, czy li
kon tro lo wa nie prze strze ga nia wa run ków bez -
pie czeń stwa dla osób prze by wa ją cych w gó -
rach, ogła sza nie alar mów la wi no wych i in nych
sta nów za gro że nia oraz dzia łal no ści in for ma -
cyj nej i in struk ta żo wej, wresz cie ochro na śro -
do wi ska na tu ral ne go. 

Nie bra ku je wam kan dy da tów?
W żad nym ra zie. Sta bil ność sze re gów jest

nie za chwia na. Je śli tyl ko ja cyś ra tow ni cy od -
cho dzą w sztab po za klu bo wy, od ra zu na ich
miej sce wstę pu ją no wi. Obec nie ma my 1345
ra tow ni ków w ogó le, w tym po nad 110 ra tow -
ni ków za wo do wych i 880 ratow ni ków ochot -
ni ków czyn nych, któ rzy speł nia ją wy mo gi
(ma ją ak tu al ne ba da nia le kar skie, prze cho dzą
szko le nia), czy li de fac to są go to wi na każ de
we zwa nie. 

Co kie ru je ludź mi, któ rzy chcą zo stać ra -
tow ni ka mi?
Czę sto przy go da z ra tow nic twem za czy -

na się od wspól nych wę dró wek po gó rach,
wspi na czek, jaz dy na nar tach. Są i ta cy, któ rzy

kie dyś po trze bo wa li po mo cy, a te raz chcą sa mi
po ma gać. Wi dzą w tym sens i chcą spraw dzić
swo je si ły. A po tem, kie dy już wyj dzie się
w gó ry na ra tu nek, nie moż na bez te go żyć. Dla
mnie by ła to spra wa bar dzo na tu ral na i oczy -
wi sta, w tym wy ro słem. Mój oj ciec był ra tow -
ni kiem – za ło ży cie lem gru py kry nic kiej, te raz
moi sy no wie kon ty nu ują tra dy cję ro dzin ną. Tak
jest w wie lu przy pad kach. Kie dyś był to za wód
zdo mi no wa ny przez sa mych męż czyzn, te raz
ma my co raz wię cej dziew cząt ra tow ni czek. 

Dro ga do te go, że by móc na zwać się ra -
tow ni kiem gór skim, jest jed nak dłu ga
i wy ma ga ją ca.
Tak po win no być. Mu si my mieć pew ność,

że przyj mu je my oso bę, na któ rą na 100 pro cent
moż na li czyć. Aby zo stać w ogó le „kan dy da -
tem na kan dy da ta”, trze ba mieć re ko men da cję
dwóch in nych ra tow ni ków, któ rzy za świad czą,
że jest się oso bą god ną za ufa nia. To wy róż nia
GOPR wśród in nych or ga ni za cji, ak cen tu je się
szcze gól ny na cisk na mo ral ny wy miar or ga ni -
za cji i spój ność war to ści. 

Jak wy glą da staż kan dy dac ki?
Staż trwa od 2 do 5 lat. W tym cza sie ra tow -

nik kan dy dat od by wa swo je pierw sze dy żu ry
(mi ni mum 120 godz.) i szko le nie I stop nia, któ -
re obej mu je za gad nie nia z za kre su to po gra fii,
ra tow nic twa gór skie go, ra tow nic twa ścia no we -
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O tym, jak to jest ratować ludzi
w górach, pasji przekazywanej
z pokolenia na pokolenie
i adrenalinie, bez której nie da się żyć,
w rozmowie z Janem Łuszczewskim,
prezesem Górskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego.
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go i ra tow nic twa z po wie trza. Mu si też ukoń -
czyć kurs z ra tow nic twa me dycz ne go I stop nia.
Wte dy do pie ro mo że uczest ni czyć w ak cjach
ra tow ni czych, co jest praw dzi wym spraw dzia -
nem umie jęt no ści. 

Nie wy klu czo ne, że wte dy po raz pierw szy
ze tknie się ze śmier cią po szko do wa ne go.
Trans port zwłok jest zresz tą za pi sa ny
w usta wie o ra tow nic twie gór skim…
Nie ste ty, to tak że na sza pra ca i każ dy ra tow -

nik gór ski wcze śniej czy póź niej bę dzie zmu -
szo ny zmie rzyć się z ta ką sy tu acją. Dla
mło de go ra tow ni ka śmierć po szko do wa ne go
za wsze sta no wi pew ną ce zu rę. Z do świad cze -
nia mo gę po wie dzieć, że każ da ko lej na ak cja
to swe go ro dza ju szcze pion ka – uczy no wych
spo so bów dzia ła nia, stra te gii ra dze nia so bie
z wła sny mi re ak cja mi psy chicz ny mi. 

A czy ist nie je moż li wość sko rzy sta nia
z po mo cy psy cho lo gicz nej w eks tre mal -
nych sy tu acjach?
Nie ma my co praw da psy cho lo gów w ra -

mach GOPR, ale mo że my sko rzy stać z po mo -
cy in nych służb, np. Stra ży Gra nicz nej czy
Po li cji. Pa mię tam, że w 2007 r., po tra gicz nej
ak cji po szu ki waw czej w Biesz cza dach, kie dy
mat ka Cze czen ka szła sa ma z czwór ką dzie ci,
z któ rych trzy cór ki zmar ły, a ją skraj nie wy -
cień czo ną z naj młod szym dziec kiem uda ło się
od ra to wać, ra tow ni cy fak tycz nie po trze bo wa li
pro fe sjo nal nej po mo cy psy cho lo gicz nej. 

Kie dy koń czy się staż kan dy dac ki?
W chwi li za li cze nia eg za mi nów z przed -

mio tów ob ję tych kur sem ra tow nic twa I stop nia
i prze pra co wa nia od po wied niej licz by go dzin
na dy żu rach. Do pie ro wów czas ra tow nik kan -
dy dat mo że zo stać do pusz czo ny do zło że nia
przy rze cze nia. W żar go nie ra tow ni czym na zy -
wa my to bla cho wa niem – co ma zwią zek z po -
tocz ną na zwą od zna ki ra tow ni ka gór skie go
funk cjo nu ją cą w or ga ni za cji, czy li bla chą.
Przy rze cze nie sta no wi uko ro no wa nie do tych -
cza so wych dzia łań.

Czy pan pa mię ta swo je bla cho wa nie?
Pew nie, każ dy to pa mię ta. „Do bro wol nie

przy rze kam pod sło wem ho no ru, że pó ki zdrów
bę dę, na każ de we zwa nie na czel ni ka lub je go
za stęp cy – bez wzglę du na po rę ro ku, dnia
i stan po go dy – sta wię się w ozna czo nym miej -
scu i go dzi nie i udam się w gó ry ce lem nie sie -
nia po mo cy lu dziom jej po trze bu ją cym.
Po sta no wie nia sta tu tu GOPR bę dę prze strze gał
ści śle, po le ce nia na czel ni ka, je go za stęp ców,
kie row ni ków wy praw i ak cji bę dę wy ko ny wał
rze tel nie, pa mię ta jąc, że od me go po stę po wa -
nia za le ży zdro wie i ży cie ludz kie. W peł nej
świa do mo ści przy ję tych na sie bie trud nych
obo wiąz ków i na znak do brej wo li, po wyż sze

przy rze cze nie przez po da nie rę ki na czel ni ko wi
po twier dzam”.

Czy li w cza sie ak cji nie ma pro ble mów
z przy wódz twem?
Hie rar chia w cza sie ak cji jest pro sta: każ dą

ak cję pro wa dzi na czel nik al bo je go za stęp ca.
Nie ma od te go od wo ła nia. Dro ga do zo sta nia
ra tow ni kiem jest dłu ga i żmud na, a szko le nie
wy ma ga du że go wy sił ku, dla te go każ dy ko lej -
ny sto pień, np. star sze go ra tow ni ka, wią że się
ze swo istym awan sem we wnątrz gru py, zy sku -
je się sza cu nek. 

Więk szość ra tow ni ków to wo lon ta riu sze,
pra cu ją bez żad ne go upo sa że nia.
Da le ki był bym od te go, że by okre ślać nas

mia nem wo lon ta riu szy. Gór skie Ochot ni cze
Po go to wie Ra tun ko we to sto wa rzy sze nie kul -
tu ry fi zycz nej o za się gu ogól no kra jo wym. 
Je ste śmy bar dzo do brze zor ga ni zo wa ną, wy -
szko lo ną i wy ekwi po wa ną gru pą. Ma my spe -
cja li stycz ną łącz ność, środ ki trans por tu i per-
fek cyj nie zor ga ni zo wa ne struk tu ry. Ra tow ni cy
ochot ni cy nie po bie ra ją żad ne go wy na gro dze -
nia za swo ją służ bę, ale nie jest to po tocz nie ro -
zu mia ny wo lon ta riat, nie ma do wol no ści:
ochot nik przyj dzie al bo nie przyj dzie. U nas
jest to do kład nie zor ga ni zo wa ne i okre ślo ne. 

A jak wy glą da spra wa fi nan so wa nia
sprzę tu, spe cja li stycz ne go wy ekwi po wa -
nia ra tow ni ków? Czy dys po nu je cie wy -
star cza ją cy mi środ ka mi?
GOPR na pod sta wie sto sow nych umów

z MSWiA otrzy mu je pie nią dze z bu dże tu pań -
stwa na kon kret ne za da nia. Co w prak ty ce
ozna cza, że aby funk cjo no wać, mu si my po zy -
ski wać wspar cie od spon so rów. W mo jej oce -
nie naj więk szą bo lącz ką jest to, że nie ma my
wy star cza ją cych za so bów, że by god nie wy na -
gra dzać ra tow ni ków za wo do wych, któ rzy sta -
no wią trzon or ga ni za cji. Za rów no wy na-
gro dze nia, jak i utrzy ma nie na szych sta cji jest
po kry wa ne ze środ ków bu dże to wych (nie mo -
gą to być środ ki spon sor skie).

Czy nie uwa ża pan, że w eks tre mal nych
sy tu acjach po win ni ście mieć moż li wość
po da nia le ków prze ciw bó lo wych?
To dość kon tro wer syj na kwe stia, bo nie jed -

no krot nie do świad cze ni le ka rze ma ją pro blem
z de cy zją, ja ki lek po dać. Fak tem jest, że trwa
dys ku sja na ten te mat, ale na sze sta no wi sko jest
bar dzo ostroż ne. Ma my świa do mość za gro żeń
zwią za nych z aler ge na mi, skut ka mi ubocz ny -
mi, nie prze wi dy wal ny mi re ak cja mi or ga ni zmu
i od po wie dzial no ścią wią żą cą się z po da wa -
niem le ków. 

Ale je śli trze ba na przy kład prze trans -
por to wać ko goś, kto zła mał no gę i ję czy
z bó lu?

Wte dy trze ba skon cen tro wać się na tym, że -
by pro fe sjo nal nie unie ru cho mić no gę, a po tem
moż li wie szyb ko i spraw nie prze pro wa dzić
trans port. Opie ra jąc się na swo ich wie lo let nich
do świad cze niach, był bym da le ki od te go, że by
apli ko wać coś, co wy kra cza po za obo wią zu ją -
ce nas wy ka zy. 

Usta wa o ra tow nic twie gór skim – jest do -
bra, czy wy ma ga zmian?
Naj więk szym plu sem tej usta wy z na szej

per spek ty wy jest to, że cho ciaż by w pew nym
za kre sie za pew nia nam wspar cie fi nan so we
z bu dże tu pań stwa. Na pew no jed nak część
obec nie obo wią zu ją cych prze pi sów po win -
na ulec zmia nie, część uszcze gó ło wie niu i do -
pre cy zo wa niu, jak np. re gu la cje do ty czą ce
ewa ku acji i te go, kto ma ją fi nan so wać. 

Tym sa mym do tar li śmy do wspól ne go ob -
sza ru dzia ła nia z jed nost ka mi stra ży po -
żar nej. Jak ukła da się współ pra ca?
Ma my po dob ne ce le, stra ża cy bar dzo do -

brze ro zu mie ją pra cę ra tow ni ków gór skich
i od wrot nie. Na sza współ pra ca z jed nost ka mi
stra ży po żar nej po le ga głów nie na szko le niach
spe cja li stycz nych grup wy so ko ścio wych.
W ob sza rze ewa ku acji przy za trzy ma niu ko le -
jek krze seł ko wych i gon do li za rów no GOPR,
jak i straż po żar ną obo wią zu ją ta kie sa me pro -
ce du ry dzia ła nia. Wspól nie szko li my się w tym
za kre sie, tak że stra ża cy ochot ni cy. W 2007 r.
zo sta ło za war te po ro zu mie nie po mię dzy ko -
men dan tem głów nym PSP a Gór skim Ochot ni -
czym Po go to wiem Ra tun ko wym w spra wie
za sad współ dzia ła nia GOPR z kra jo wym sys -
te mem ra tow ni czo -ga śni czym, któ re jed nak
z uwa gi na upływ cza su i zmia ny le gi sla cyj ne
wy ma ga zwe ry fi ko wa nia i uak tu al nie nia.
W każ dym ra zie na po zio mie wspól nych ak cji
i ćwi czeń stra ża cy są do sko na ły mi part ne ra mi.
Zresz tą ma my też w swo im gro nie ra tow ni ków,
któ rzy są jed no cze śnie stra ża ka mi. 

Za koń czy ły się wła śnie uro czy ste ob cho -
dy 65-le cia GOPR. Cze go ży czył by pan
so bie i or ga ni za cji z tej oka zji?
Od 14 lat je stem pre ze sem GOPR. My ślę,

że bę dzie to już mo ja ostat nia ka den cja, czas
prze ka zać pa łecz kę młod szym ko le gom. W cią -
gu ostat nich lat na stą pił ogrom ny po stęp tech -
nicz ny, z któ rym wią żą się no we moż li wo ści,
ale i wy zwa nia. Naj bar dziej ży czył bym so bie,
że by na dal utrzy my wa ła się wśród ra tow ni ków
gór skich jed ność, by wszyst kie gru py dzia ła ły
w ra mach jed ne go sto wa rzy sze nia. GOPR zbu -
do wał przez te wszyst kie la ta so lid ny ka pi tał
ludz ki i sta no wi roz po zna wal ną mar kę. Niech
tak zo sta nie. 

roz ma wia ła
Ka ta rzy na Za mo row ska
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� Stu dium przy pad ku ba da ją ce przy go to wa nie stra ża ków i władz
miej skich do zda rzeń z po jaz da mi elek trycz ny mi (A ca se stu dy explo -
ring fi re fi gh ters’ and mu ni ci pal of fi cials’ pre pa red ness for elec tri cal ve -
hic les), Ch. Sta ve, A. Carl son, Eu ro pe an Trans port Re se arch Re view
9 (2017), s. 1-10.

W ar ty ku le za pre zen to wa no spo łecz ną per spek ty wę po dej ścia do tech no -
lo gii trans por to wych. Ba zu je ona na ba da niach prze pro wa dzo nych w de par ta -
men tach stra ży po żar nych funk cjo nu ją cych w trzech naj więk szych mia stach
Szwe cji. Do ty czy ły one dzia łań ra tow ni czych zwią za nych z po jaz da mi elek -
trycz ny mi. Py ta nia zo sta ły skie ro wa ne za rów no do przed sta wi cie li stra ży po -
żar nych, jak i ad mi ni stra cji pu blicz nej. Ogól ne wy ni ki ba dań po zwa la ją są dzić,
że stra ża cy cha rak te ry zu ją się sto sun ko wo ni skim po zio mem wie dzy i do -
świad czeń do ty czą cych uwa run ko wań pro wa dze nia dzia łań ope ra cyj nych
po zda rze niach z udzia łem po jaz dów elek trycz nych. Sta ra ją się do pie ro na by -
wać wła ści we kom pe ten cje. Klu czo wym ob sza rem wie dzy oka zu je się lo ka li -
za cja źró dła ener gii elek trycz nej oraz iden ty fi ka cja spo so bów wy łą cza nia
do stę pu do nie go. Z per spek ty wy przed sta wi cie li ad mi ni stra cji pu blicz nej naj -
waż niej sze oka za ły się na to miast kwe stie ochro ny śro do wi ska oraz środ ki roz -
po wszech nia nia in for ma cji na te mat bez piecz nych spo so bów po stę po wa nia
z po jaz da mi elek trycz ny mi.

Ba da nia skła da ły się z trzech eta pów. Pod czas pierw sze go z nich sku pio no
się na ana li zie da nych do ty czą cych wy pad ków ko mu ni ka cyj nych z udzia łem
roz pa try wa ne go ro dza ju po jaz dów, a tak że zwią za nych z ni mi po ten cjal nych
za gro żeń wtór nych. Ba da nia teo re tycz ne roz po czę to od eks plo ra cji baz da nych
STRADA oraz MSB, aby na stęp nie przejść do ana li zy do ku men ta cji do cho -
dze nio wych. Na pod sta wie wy ni ków ana liz za pro po no wa no czte ry re pre zen -
ta tyw ne sce na riu sze zda rzeń. Za sto so wa no je do spo rzą dze nia an kiet
skie ro wa nych do stra ża ków i de cy den tów, ukie run ko wa nych na po zy ska nie
in for ma cji o ich wie dzy, do świad cze niach ra tow ni czych i stop niu przy go to -
wa nia ope ra cyj ne go w roz pa try wa nym kon tek ście. Ba da nia an kie to we prze -
pro wa dzo no w okre sie paź dzier nik – li sto pad 2013 r. w re jo nach Sztok holm,
Göte borg oraz Malmö. Ob ję ły gru pę re pre zen ta tyw ną w sto sun ku do 750 stra -
ża ków z 15 jed no stek ra tow ni czo -ga śni czych.

Au to rzy szcze gó ło wo opi sa li wy ni ki ana li zy li te ra tu ry przed mio tu, któ re
po słu ży ły do sfor mu ło wa nia na stę pu ją cych sce na riu szy: 1) ry zy ko od dzia ły -
wa nia prą du elek trycz ne go, 2) wy ciek ba te rii, 3) po żar w ga ra żu, 4) po jazd
elek trycz ny pod wo dą. Okre śli li tak że wła ści we spo so by po stę po wa nia, bę dą -
ce re zul ta tem od nie sie nia się do wie dzy i do świad czeń re spon den tów. 

� Jak waż ny jest czyn nik cza su? Ra to wa nie ży cia przy wy ko rzy sta -
niu służb po żar ni czych i ra tow ni czych (How im por tant is the ti me fac -
tor? Sa ving li ves using fi re and re scue se rvi ces), H. Jal dell, „Fi re
Tech no lo gy” 53 (2017), s. 695-708.

Za cel ba dań przy ję to okre śle nie za leż no ści mię dzy cza sem re ak cji na za -
gro że nie (pod ję cia czyn no ści ra tow ni czych) a śmier tel no ścią osób za gro żo -
nych. Po trak to wa no to ja ko punkt wyj ścia do po mia ru licz by ofiar, któ re
moż na by ło by ura to wać, je śli od po wied nie służ by do tar ły by do nich szyb ciej.
Ba da nia mia ły cha rak ter do cie kań teo re tycz nych. Opie ra ły się na ana li zie li te -
ra tu ry przed mio tu, do kład niej zaś in for ma cji za war tych w ra por tach służb po -
żar ni czych i ra tow ni czych w Szwe cji za la ta 2005-2013. Z me to dycz ne go
punk tu wi dze nia za sto so wa no nie li nio we tech ni ki re gre sji. Do wie dzio no, że
ry zy ko utra ty ży cia jest w roz pa try wa nym kon tek ście wła śnie nie li nio wą funk -
cją cza su re ago wa nia na za gro że nie. Przyj mu je więk sze war to ści wte dy, gdy
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nie ma zbyt du żo cza su na re ago wa nie i ko niecz ne jest na tych mia sto we pod -
ję cie czyn no ści ra tow ni czych. W po zo sta łych przy pad kach dra stycz nie ma le -
je, osią ga jąc war tość zbli żo ną na wet do ze ra. Osza co wa no, że skró ce nie cza su
re ago wa nia o 1 min po zwo li ło by ura to wać 0,00035 ży cia ludz kie go, co w kil -
ku let nim roz ra chun ku przy no si już kon kret ne, cał ko wi te war to ści. Po zwa la
rów nież za ło żyć, że rocz nie ży cie dwoj ga lu dzi mo gło by zo stać ura to wa ne.

W to ku ba dań zi den ty fi ko wa no sy tu acje, w któ rych jak naj krót szy czas re -
ak cji na bie ra szcze gól ne go zna cze nia. Mo wa o po ża rach po wo do wa nych nie -
do pał ka mi pa pie ro sów, za ba wą dzie ci oraz dzia ła nia mi in ten cjo nal ny mi
(pod pa le nia mi). Je śli zaś cho dzi o umiej sco wie nie za gro żeń, naj bar dziej nie -
bez piecz ne w roz pa try wa nej per spek ty wie oka za ły się blo ki miesz kal ne, do -
my spo koj nej sta ro ści, dom ki jed no ro dzin ne oraz sze re gow ce.

W ar ty ku le przed sta wio no szcze gó ło wy opis apa ra tu ma te ma tycz ne go wy -
ko rzy sta ne go do ob li czeń (za sto so wa no w nim m.in. funk cję pro bi tu). War to
zwró cić uwa gę na hi sto gram cza su re ak cji służb na za gro że nie. Uka zu je on,
że służ by do jeż dża ją do miej sca zda rze nia śred nio w cza sie oko ło 200-600 s.
Do nie zwy kle cie ka wych wnio sków mo że pro wa dzić ana li za wy kre su za leż -
no ści po mię dzy ry zy kiem śmier ci a wspo mnia nym pa ra me trem cza su. Wy ni -
ka z nie go, że swo isty punkt prze ła ma nia wy kre su wy stę pu je w gra -
ni cach 75-125 s.

� 40 lat pa ra me trów pal no ści ma te ria łów: oce na ich zna cze nia, me -
to dy okre śla nia i ich mo de lo wa nie (For ty years of ma te rial flam ma bi li -
ty: An ap pra isal of its ro le, its expe ri men tal de ter mi na tion and its
mo de ling), N. Bal, „Fi re Sa fe ty Jo ur nal” 96 (2018), s. 46-58.

Pal ność ma te ria łów jest jed nym z klu czo wych za gad nień w dys cy pli nie in -
ży nie rii bez pie czeń stwa po ża ro we go. Pa ra me try te go zja wi ska de cy du ją bo -
wiem o moż li wo ści po wsta nia po ża ru, ale tak że kształ tu ją je go roz wój.
Do wskaź ni ków pal no ści o naj więk szym zna cze niu mo że my z pew no ścią za -
li czyć: za pal ność (ła twość w roz po czę ciu pro ce su spa la nia), szyb kość spa la -
nia, in ten syw ność wy dzie la nia cie pła i dy mo twór czość. Nie ba ga tel ne
zna cze nie ma tak że skład ja ko ścio wy pro duk tów spa la nia, co wpły wa m.in.
na ich tok sycz ność.

Na prze strze ni ostat nich 40 lat wie dza o pal no ści ma te ria łów znacz nie się
roz wi nę ła. Wy pra co wa no uni wer sal ne me to dy ba daw cze, któ re po zwo li ły
ujed no li cić świa to we po dej ście i uzy ski wać po rów ny wal ne wy ni ki. Za im ple -
men to wa no me to dy nu me rycz ne w ce lu sza co wa nia pew nych pa ra me trów
na pod sta wie in nych wła ści wo ści da ne go ma te ria łu. Ist nie je pe wien po dział
me tod ba daw czych pal no ści ma te ria łów pal nych. Au tor ar ty ku łu do wo dzi, że
nie za leż nie od wy bo ru me tod eks pe ry men tal nych, wy nik ana li zy za wsze wią -
że się z pew ną nie pew no ścią, wy ni ka ją cą choć by z uprosz czeń przy ję te go mo -
de lu fi zycz ne go. Przy kła dem niech bę dzie in ten syw ność wy dzie la nia cie pła
(HRR – ang. he at re le ase ra te). Pa ra metr ten ma szcze gól ne zna cze nie dla
ochro ny prze ciw po ża ro wej, na to miast nie pew ność zwią za na z me to dą je go
wy zna cze nia jest zna czą ca. 

W ja ki spo sób pa ra me try pal no ści bę dą kształ to wa ły na sze bez pie czeń stwo
w przy szło ści? Au tor ar ty ku łu wska zu je, że oczy ca łe go świa ta zwra ca ją się
w stro nę me tod oce ny ry zy ka. Co raz bar dziej roz bu do wa nych me tod, się ga ją -
cych jed nak cią gle do pod staw na uki o pal no ści ma te ria łów. Ar ty kuł za in te re su -
je wszyst kich, któ rzy zaj mu ją się kwe stia mi ochro ny prze ciw po ża ro wej
obiek tów. 
bryg. dr in˝. Wal de mar Ja skółowski, kpt. dr in˝. Pa weł Gro mek i kpt. dr in˝.
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STRAŻ NA ZNACZKACH

Pamięci irańskich strażaków               

SGSP w nowej szacie
No wa wi try na in ter ne to wa www.sgsp.edu.pl ro bi bar dzo do bre wra że -
nie. I to z dwóch po wo dów. Raz, że wy glą da no wo cze śnie, uwzględ nia
naj waż niej sze tren dy w pro jek to wa niu ser wi sów in ter ne to wych. Dwa,
nie szo ku je eks tra wa gan cją, prze sy tem gra fi ki i skom pli ko wa niem na wi -
ga cji, któ rej nie zro zu mie prze cięt ny użyt kow nik in ter ne tu.

No wa stro na Szko ły Głów nej Służ by Po żar ni czej zo sta ła znacz nie wy dłu -
żo na. To dla te go, że te raz po szcze gól ne naj waż niej sze sek cje te ma tycz -
ne prze nie sio no z pra wej ko lum ny do cen tral ne go miej sca na stro nie
głów nej, ty le że znacz nie ni żej niż do tych czas.

Ser wis wy ko na ny zo stał w tech no lo gii RWD (Re spon si ve Web De sign), co
ozna cza, że stro na do pa so wu je się do sze ro ko ści ekra nu. Szko ła da je
tym sa mym użyt kow ni kom moż li wość wy god ne go prze glą da nia swo je -
go ser wi su za rów no na kom pu te rach, jak i na smart fo nach i ta ble tach.
Mnie oso bi ście no wa wi try na bar dzo się po do ba. Mi mo wro dzo ne go
scep ty cy zmu wo bec no wo ści, po kil ku chwi lach opa no wa łem po ru sza -
nie się po stro nie i wy szu ki wa nie nie zbęd nych in for ma cji. Za chę cam
wszyst kich do za po zna nia się z por ta lem i sa mo dziel nej oce ny je go 
no wej od sło ny. 

TB

Bez piecz ne da chy
Prak tycz ne wy tycz ne okre śla ją ce jed no li te wy mo gi
z za kre su bez pie czeń stwa po ża ro we go da chów, za -
sa dy do bo ru ma te ria łów, do bre prak ty ki sztu ki bu -
dow la nej i za le ce nia dla wy ko naw ców opra co wa ło
i ze bra ło w zwar tej pu bli ka cji Sto wa rzy sze nie 
Wy ko naw ców Da chów Pła skich i Fa sad DAFA. 
Zna jo mość za gad nień zwią za nych z ochro ną prze -
ciw po ża ro wą ma klu czo wy wpływ na za pew nie nie

bez pie czeń stwa za rów no w trak cie re ali za cji in we sty cji, jak i w póź niej szym
okre sie eks plo ata cji bu dyn ku. Wie lość źró deł in for ma cji – roz po rzą dzeń, norm,
wy tycz nych i in struk cji spra wia, że po le do in ter pre ta cji obo wią zu ją cych wy ma -
gań i prze pi sów jest bar dzo sze ro kie. Pu bli ka cja przy go to wa na przez ze spół spe -
cja li stów wy wo dzą cych się z firm człon kow skich sto wa rzy sze nia uła twi
po ru sza nie się w tym gąsz czu prze pi sów. Ze spół re dak cyj ny stwo rzy li: Krzysz tof
Ba giń ski, Na ta lia Bej ga, Ma ria Dre ger i Mo ni ka Hy jek. In ten cją au to rów jest, by
wy tycz ne sta no wi ły me ry to rycz ne wspar cie dla wy ko naw ców, ar chi tek tów, pro -
jek tan tów, kon struk to rów, pro du cen tów, in we sto rów, rze czo znaw ców, a tak że
spe cja li stów pro wa dzą cych i kon tro lu ją cych pro ce sy bu dow la ne. Pu bli ka cja za -
wie ra pod sta wo we in for ma cje: de fi ni cje, prze pi sy tech nicz no -bu dow la ne, kla sy -
fi ka cje ognio we dla ca łych ele men tów i kom po nen tów, wy ma ga nia i prak ty ki
ubez pie czy cie li. W czę ści prak tycz nej sku pia się na pro jek to wa niu w kon tek ście
do brych prak tyk sztu ki bu dow la nej i za le ceń dla wy ko naw ców oraz in ter pre ta cji
szcze gól nych przy pad ków. Znaj dzie my w niej rów nież ze sta wie nie roz wią zań
da chów wraz z kla sy fi ka cja mi ognio wy mi. To wy raź ny krok w kie run ku świa do -
me go pro jek to wa nia. Pu bli ka cja do stęp na jest w Księ gar ni Tech nicz nej, na stro -
nie: www.da fa.com.pl. red.

Bez pie czeń stwo po ża ro we da chów [pra ca zbio ro wa], Sto wa rzy sze nie DAFA, Opo le 2017. 

� WARTO
PRZECZYTAĆ

19 stycz nia 2017 r. w sie dem na sto pię tro wym bu dyn ku Iran Pla sco
w cen trum Te he ra nu od zwar cia in sta la cji elek trycz nej na dzie wią -
tym pię trze po wstał po żar. W li czą cym 56 lat wie żow cu mie ści ło się
wiel kie cen trum han dlo we, licz ne re stau ra cje, za kła dy szwal ni cze
i miesz ka nia. Bu dy nek nie speł niał wy ma gań współ cze snych norm
prze ciw po ża ro wych, stąd też ogień bły ska wicz nie roz prze strze nił się
po pię trach. Stra ża cy zdą ży li ewa ku ować wszyst kich miesz kań ców
i użyt kow ni ków, ale w trak cie ak cji bu dy nek nie spo dzie wa nie się 
za wa lił. Zgi nę ło 16 stra ża ków, a po nad 70 zo sta ło ran nych.
Pocz ta Ira nu wy da ła 5 czerw ca 2017 r. oko licz no ścio wy zna czek 
po świę co ny pa mię ci po le głych stra ża ków. Zo sta li oni po cho wa ni
na te he rań skim cmen ta rzu, w kwa te rze za re zer wo wa nej 
dla mę czen ni ków.

Ma ciej Sa wo ni




