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W tym numerze kontynuujemy kwestie zwiàzane ze współpracà

Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej z ochotniczymi stra˝ami po˝arnymi.

Obie formacje działajà na zasadach partnerstwa. We wspólnym celu,

wzajemnie si´ uzupełniajàc, z zachowaniem swej specyfiki. Czy ta relacja

powinna ulec zmianie? O tym w rozmowie z Andrzejem Kocem, prezesem

Zarzàdu Wojewódzkiego ZOSP RP województwa podlaskiego i jednoczeÊnie

komendantem powiatowym PSP w Wysokiem Mazowieckiem. 

Nic dwa razy si´ nie zdarza… Mo˝e to i prawda, ale na pewno cz´sto

zdarza si´ a˝ nazbyt podobnie. Pod koniec stycznia dzieƒ po dniu doszło

do dwóch zdarzeƒ, które jako ˝ywo przypominały te minione. Zawalenie si´

budynku w Mirsku na Dolnym Âlàsku miało mo˝e mniejszà skal´ ni˝

katastrofa budowlana w Âwiebodzicach, która nastàpiła w kwietniu zeszłego

roku, ale poczàtek akcji był równie dramatyczny – stra˝acy w ciszy

przeszukiwali gruzowisko, nasłuchujàc, czy nie znajdujà si´ pod nim ˝ywi

ludzie. Swoiste déj∫ vu mieli tak˝e stra˝acy z Wielkopolski.

Do rozszczelnienia gazociàgu wysokiego ciÊnienia (W/C DN 500) doszło

w Murowanej GoÊlinie. Podobne zdarzenie miało miejsce w 2013 r.

w Jankowie Przygodzkim, tak˝e w tym województwie. Czego nauczyło

stra˝aków i jak tamtà lekcj´ zastosowali w praktyce? 

W stra˝ackiej profesji najwa˝niejszy jest ratownik. Bez ludzi nie byłoby

słu˝by. Ale co zdziałaliby oni bez odpowiedniego wyszkolenia i sprz´tu?

Nowe pojazdy z coraz lepszym wyposa˝eniem mo˝na spotkaç ju˝

w wi´kszoÊci komend PSP w kraju. W 2017 r. równie˝ poczyniono starania,

by odmłodziç zasoby sprz´towe w PSP i OSP. O zakupach samochodów

po˝arniczych pisze nadbryg. Marek Jasiƒski. Jak jednak kupiç to, co

najbardziej po˝àdane, nie przepłacajàc? Opracowywanie dokumentacji

przetargowej warto zaczàç od skorzystania z gotowych materiałów i wiedzy

innych osób. Polecamy wi´c „Przetargowy poradnik” Rafała Zakrzewskiego.

Mo˝e si´ przydaç. 

O merytorycznym osamotnieniu prewentystów w powiatach pisaliÊmy

na łamach PP nie raz. Oprócz nich nikt nie musi znaç przepisów

przeciwpo˝arowych w stopniu wystarczajàcym do borykania si´ z wadliwymi

uzgodnieniami rzeczoznawców czy opiniowania setek inicjatyw

gospodarczych. Regulujàca i porzàdkujàca sprawy nadzoru

nad przestrzeganiem przepisów przeciwpo˝arowych nowa metodyka b´dzie

du˝ym dla nich wsparciem w zakresie zadaƒ pokontrolnych. O tym, jak jà

stosowaç, pisze Paweł Rochala. 



a re ali za cję „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” w służ bach pod le głych Mi ni stro wi

Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji w cza sie obo wią zy wa nia usta -
wy prze zna czo na zo sta ła kwo ta pra wie 9,2 mld zł, z cze go Pań stwo -
wa Straż Po żar na otrzy ma po nad 1,7 mld zł, w tym 501 mln zł
z prze zna cze niem na uno wo cze śnie nie jed no stek ochot ni czych stra -
ży po żar nych.

Pro gram obej mu je roz bu do wę i mo der ni za cję in fra struk tu ry, za -
kup no wo cze sne go sprzę tu i wy po sa że nia oraz wzrost wy na gro dzeń
funk cjo na riu szy, co przy czy ni się nie tyl ko do po pra wy wa run ków
służ by, ale przede wszyst kim zwięk szy spraw ność i sku tecz ność po -
dej mo wa nych dzia łań ra tow ni czych przez jed nost ki ochro ny prze -
ciw po ża ro wej.

W „Pro gra mie mo der ni za cji” uwzględ nio no do fi nan so wa nie
54 in we sty cji bu dow la nych Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, w tym bu -
do wę 29 no wych oraz prze bu do wę, roz bu do wę bądź mo der ni za -
cję 25 ist nie ją cych obiek tów PSP. Łącz na kwo ta do fi nan so wa nia
tych in we sty cji wy no si pra wie 292, 5 mln zł. W ro ku 2017 re ali zo -
wa nych by ło 37 in we sty cji bu do wal nych, z cze go 8 zo sta ło już za -
koń czo nych.

W „Pro gra mie mo der ni za cji” uwzględ nio ne zo sta ły rów nież do -
ta cje w wy so ko ści bli sko 104 mln zł na re mont straż nic jed no stek
ochot ni czych stra ży po żar nych. W 2017 ro ku z do fi nan so wa nia
w ra mach po wyż szej kwo ty sko rzy sta ło 3025 jed no stek ochot ni -
czych stra ży po żar nych na łącz ną kwo tę 28,7 mln zł.

W la tach 2017-2020 pla no wa ny jest za kup co naj mniej 570 sa -
mo cho dów po żar ni czych, na co prze zna czo na zo sta ła kwo ta po nad
302 mln zł, w tym 33 sa mo cho dów po żar ni czych dla jed no stek Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej za kwo tę ok. 34 mln zł oraz 537 sa mo cho -
dów po żar ni czych dla jed no stek ochot ni czych stra ży po żar nych
za kwo tę 269 mln zł.

Pla no wa ne są rów nież za ku py cy fro wych sys te mów łącz no ści,
ubrań spe cjal nych, ze sta wów do udzie la nia kwa li fi ko wa nej pierw -
szej po mo cy, ra tow ni czych na rzę dzi hy drau licz nych, a tak że do po -
sa że nie po li go nów w szko łach Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.

„Pro gram mo der ni za cji” nie jest je dy nym pro gra mem słu żą cym
do po sa że niu jed no stek Pań stwo wej Stra ży Po żar nej i ochot ni czych
stra ży po żar nych. W ra mach pro jek tów współ fi nan so wa nych ze
środ ków Unii Eu ro pej skiej w la tach 2017-2021 pla no wa ny jest za -
kup 695 jed no stek sprzę to wych (sa mo cho dy, przy cze py, kon te ne ry,
agre ga ty prą do twór cze, pom py) za kwo tę pra wie 593 mln zł.

W ra mach pro jek tu „Uspraw nie nie sys te mu ra tow nic twa w trans -
por cie ko le jo wym” pla no wa ny jest za kup 224 jed no stek sprzę to -
wych za kwo tę po nad 202 mln zł. Pro jekt „Zwięk sze nie
sku tecz no ści pro wa dze nia dłu go trwa łych ak cji ra tow ni czych” za -
kła da za kup 221 jed no stek sprzę to wych za kwo tę po nad 140 mln zł,
a pro jekt „Uspraw nie nie sys te mu ra tow nic twa na dro gach” za -
kup 250 jed no stek sprzę to wych za łącz ną kwo tę pra wie 250 mln zł.

Do ta cje z bu dże tu pań stwa dla jed no stek ochot ni czych stra ży po -
żar nych by ły do 2015 ro ku prze ka zy wa ne przez mi ni stra spraw 
we wnętrz nych i ad mi ni stra cji na pod sta wie umo wy za war tej 
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W ciągu dwóch lat rządów
Prawa i Sprawiedliwości
nastąpił wzrost środków
finansowych przeznaczonych
dla jednostek OSP 
o 32,085 mln zł, tj. o 30,4%.
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z Za rzą dem Głów nym Ochot ni czych Stra ży Po żar nych RP i za je go
po śred nic twem.

Od 2016 ro ku zo sta ły wpro wa dzo ne no we za sa dy przy zna wa -
nia do ta cji dla ochot ni czych stra ży po żar nych, aby za pew nić opty -
mal ny i trans pa rent ny po dział środ ków fi nan so wych prze -
zna cza nych na po szcze gól ne wo je wódz twa pro por cjo nal nie
do licz by po wia tów oraz licz by jed no stek ochot ni czych stra ży po -
żar nych w da nym wo je wódz twie. Ko men dant głów ny PSP upo -
waż nio ny zo stał do udzie la nia do ta cji ce lo wych (na pod sta wie
za war tych umów) jed nost kom ochot ni czych stra ży po żar nych lub
związ ko wi ochot ni czych stra ży po żar nych na re ali za cję za dań pu -
blicz nych, obej mu ją cych przy go to wa nie jed no stek OSP do dzia -
łań ra tow ni czo -ga śni czych. Za kres przed mio to wy udzie la nych
do ta cji obej mu je re mon ty straż nic, za kup spe cja li stycz ne go sprzę -
tu i wy po sa że nia, 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 oraz pro pa go wa nie ochro ny prze ciw-
po ża ro wej, m.in. po przez do fi nan so wa nie obo zów mło dzie żo wych
dru żyn po żar ni czych i za wo dów spor to wych. Dzię ki te mu roz wią -
za niu ko men dan ci miej scy i po wia to wi PSP w po ro zu mie niu z wła -
ści wy mi te ry to rial nie po wia to wy mi za rzą da mi OSP okre śla ją
za po trze bo wa nie na sprzęt i wy po sa że nie stra ża ków w swo im re -
jo nie, na stęp nie prze ka zu jąc je do ko men dan tów wo je wódz kich
PSP, któ rzy po kon sul ta cji z za rzą da mi wo je wódz ki mi OSP do ko -
nu ją po dzia łu środ ków na po szcze gól ne po wia ty. Ko men dan ci po -
wia to wi/miej scy PSP oraz za rzą dy po wia to we OSP wspól nie
spra wu ją nad zór nad wła ści wym wy po sa że niem i przy go to wa niem
da nej jed nost ki do dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych.

Oprócz te go jed nost ki PSP i OSP, na pod sta wie art. 38 usta wy
dnia 24 sierp nia 1991 ro ku o ochro nie prze ciw po ża ro wej, ko rzy sta -
ją ze środ ków od za kła dów ubez pie cze nio wych, któ re zo bo wią za ne
są do prze ka zy wa nia na ce le ochro ny prze ciw po ża ro wej 10% su my
wpły wów uzy ska nych z ty tu łu ubez pie cze nia od ognia. Do tych -
czas 50% tej kwo ty otrzy my wał do dys po zy cji ko men dant głów ny
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, a 50% Za rząd Głów ny Związ ku
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych Rze czy po spo li tej Pol skiej.

Wej ście w ży cie usta wy z dnia 21 kwiet nia 2017 ro ku o zmia nie
usta wy o ochro nie prze ciw po ża ro wej spo wo do wa ło, że za kła dy
ubez pie czeń prze ka zu ją te raz na leż ne środ ki fi nan so we jed ne mu
pod mio to wi – ko men dan to wi głów ne mu Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej, bę dą ce mu cen tral nym or ga nem ad mi ni stra cji rzą do wej w spra -
wach ochro ny prze ciw po ża ro wej. Spo sób po dzia łu po zo sta je ta ki
sam jak do tych czas – 50% tej kwo ty w dal szym cią gu prze zna cza
się z mo cy usta wy na ochot ni cze stra że po żar ne, a 50% na Pań -
stwo wą Straż Po żar ną i in ne jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej.
Nie praw dzi we są więc in for ma cje upo wszech nia ne przez po li -
tycz ną opo zy cję, ja ko by rząd Pra wa i Spra wie dli wo ści od bie -
rał bądź zmniej szał środ ki dla ochot ni czych stra ży po żar nych.
Jest wręcz prze ciw nie.

W 2015 ro ku na do ta cje dla ochot ni czych stra ży po żar nych prze -
ka za no łącz nie 105,5 mln zł, w tym dla jed no stek włą czo nych
do kra jo we go sy te mu ra tow ni czo -ga śni cze go 73 mln zł, a dla po zo -
sta łych jed no stek ochot ni czych stra ży po żar nych 32,5 mln zł.

W 2016 ro ku na do ta cje dla ochot ni czych stra ży po żar nych prze -
ka za no 109 mln zł, w tym dla jed no stek włą czo nych do kra jo we go
sy te mu ra tow ni czo -ga śni cze go 73 mln zł, a dla po zo sta łych jed no -
stek ochot ni czych stra ży po żar nych 36 mln zł.

W 2017 ro ku kwo ta ta wzro sła do po nad 124 mln zł (tj. o 15 mln zł
w sto sun ku do ro ku po przed nie go), w tym dla jed no stek włą czo nych
do kra jo we go sy te mu ra tow ni czo -ga śni cze go do kwo ty 81,1 mln zł,
a dla po zo sta łych jed no stek ochot ni czych stra ży po żar nych do kwo -
ty 43 mln zł.

W uchwa lo nej 11 stycz nia 2018 ro ku usta wie bu dże to wej
na rok 2018 na do ta cje dla ochot ni czych stra ży po żar nych prze -
zna czo na zo sta ła kwo ta 137,585 mln zł, w tym dla jed no stek włą -
czo nych do kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go 83,95 mln
zł, a dla po zo sta łych jed no stek ochot ni czych stra ży po żar -
nych 53,635 mln zł.

W cią gu dwóch lat rzą dów Pra wa i Spra wie dli wo ści na stą pił
wzrost środ ków fi nan so wych prze zna czo nych dla jed no stek OSP
o 32,085 mln zł, tj. o 30,4%.

Na le ży za uwa żyć, że w la tach 2017-2020 na do ta cje dla jed -
no stek włą czo nych do kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze -
go oraz po zo sta łych jed no stek ochot ni czych stra ży po żar nych
re ali zu ją cych zle co ne im za da nia z za kre su ochro ny prze ciw po -
ża ro wej prze zna czo na zo sta ła kwo ta 541,105 mln zł, z cze go
w ra mach „Pro gra mu mo der ni za cji” – 501,4 mln zł.

Ze środ ków te go pro gra mu dla jed no stek ochot ni czych stra ży po -
żar nych włą czo nych do kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go
prze wi dzia no 335,8 mln zł (w 2017 ro ku – 81,1 mln zł; w 2018 ro -
ku – 83,95 mln zł; w 2019 ro ku – 83,95 mln zł; w 2020 ro ku – 86,79
mln zł). Dla po zo sta łych jed no stek OSP prze zna czo na zo sta ła kwo -
ta 165,6 mln zł (w 2017 ro ku – 40 mln zł, w 2018 ro ku – 41,4 mln
zł, w 2019 ro ku – 41,4 mln zł, w 2020 ro ku – 42,8 mln zł).

W 2017 ro ku za ku pio nych zo sta ło 741 po jaz dów oraz 53 kon te -
ne ry i przy cze py do ich prze wo zu. Do wy po sa że nia Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej tra fi ły 132 po jaz dy, a do wy po sa że nia jed no stek
ochot ni czych stra ży po żar nych 609 po jaz dów. Za ku py te zo sta ły sfi -
nan so wa ne ze środ ków pu blicz nych po cho dzą cych z „Pro gra mu mo -
der ni za cji”, od firm ubez pie cze nio wych, z fun du szu wspar cia PSP,
ze środ ków sa mo rzą do wych oraz wo je wódz kich fun du szy ochro ny
śro do wi ska i go spo dar ki wod nej, pro gra mów unij nych, Na ro do we -
go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej oraz do ta -
cji MSWiA.

„Pro gram mo der ni za cji” umoż li wił rów nież pod nie sie nie wy na -
gro dzeń funk cjo na riu szy i pra cow ni ków Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej. Pierw sze pod wyż ki wy na gro dzeń wy pła ca ne są od
1 stycz nia 2017 ro ku. Dla stra ża ków jest to kwo ta 253 zł mie -
sięcz nie śred nio na etat, a dla pra cow ni ków PSP 250 zł śred nio
na etat. Ko lej na tran sza pod wy żek zo sta nie uru cho mio na od
1 stycz nia 2019 ro ku, co ozna cza, że stra ża cy bę dą za ra bia li
śred nio o 609 zł wię cej, a wy na gro dze nia pra cow ni ków wzro sną
śred nio o 597 zł.

War to za zna czyć, że w 2016 ro ku stra ża cy otrzy ma li rów nież
pod wyż kę wy na gro dzeń w kwo cie 192 zł śred nio na etat, a od 1 ma -
ja 2018 ro ku rząd Pra wa i Spra wie dli wo ści prze zna czył do dat ko wą
kwo tę na wzrost upo sa żeń naj ni żej za ra bia ją cych stra ża ków.

Se kre tarz Sta nu w MSWiA

Ja ro sław Zie liń ski
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Ja ko pierw szy za brał głos szef MSWiA 
Jo achim Bru dziń ski. Pod kre ślił, że był to

rok wy tę żo nej pra cy, w któ rym nie obe szło się
bez zda rzeń zwią za nych z si ła mi przy ro dy, ale
stra ża cy sta nę li na wy so ko ści za da nia i udo -
wod ni li, że są służ bą pro fe sjo nal ną, spraw ną
i po moc ną. Po dzię ko wał ca łej for ma cji za ta ką
po sta wę. Pod kre ślił, że na stra ża kach spo czy -
wa od po wie dzial ność za bez pie czeń stwo za -
rów no miesz kań ców, jak i ko le gów ze służ by. 

W Pań stwo wej Stra ży Po żar nej peł ni służ -
bę po nad 30 tys. funk cjo na riu szy, z któ rych
każ de go dnia na po moc po trze bu ją cym ru sza
po nad 5 tys. stra ża ków. W ubie głym ro ku jed -
nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej in ter we -
nio wa ły pra wie 520 tys. ra zy. W po rów na niu
z 2016 r. od no to wa no więc wzrost o po -
nad 16 proc. To naj wyż sza licz ba in ter wen cji,
w któ rych uczest ni czy li stra ża cy na prze strze -
ni lat. W 2017 r. po ża ry sta no wi ły nie ca łe
25 proc. wszyst kich za gro żeń, z któ ry mi wal -
czy li. Po nad 68 proc. sta no wi ły in ter wen cje

zwią za ne z miej sco wy mi za gro że nia mi (wy -
pad ki dro go we, wi chu ry, opa dy desz czu, itp.). 

Pod czas od pra wy ko men dan ci wo je -
wódz cy PSP przed sta wi li naj waż niej sze in -
for ma cje do ty czą ce ich gar ni zo nów.
Za rów no gen. bry ga dier Le szek Su ski, jak
i mi ni ster Ja ro sław Zie liń ski zwró ci li uwa gę,
że for mu ła pre zen ta cji po szcze gól nych re -
gio nów przez ko men dan tów wo je wódz kich
po win na w przy szło ści ewo lu ować – z for -
mu ły sta ty stycz nej w kie run ku syn te tycz ne -
go przed sta wia nia głów nych pro ble mów:
roz wią za nych i tych do roz wią za nia, co po -
zwo li skon cen tro wać się na kwe stiach naj -
waż niej szych. 

Aż 1 mld 723 mln zł otrzy ma ła Pań stwo -
wa Straż Po żar na oraz ochot ni cze stra że po -
żar ne w ra mach „Pro gra mu mo der ni za cji
służb mun du ro wych w la tach 2017-2020”.
Środ ki te zo sta ną prze zna czo ne na bu do wę
no wych straż nic, za kup no wo cze snych sa -
mo cho dów ra tow ni czo -ga śni czych oraz wy -

po sa że nia stra ża ków. Mi ni ster Jo achim Bru -
dziń ski za pew nił, że nie mo że być mo wy
o oszczę dza niu na bez pie czeń stwie oby wa -
te li i ra tu ją cych ich stra ża ków. Po pra wa wy -
po sa że nia stra ża ków ma iść w pa rze ze
wzro stem ich upo sa że nia. Pierw sze pod wyż -
ki zo sta ły uru cho mio ne na po cząt ku 2017 r.
Od 1 ma ja bie żą ce go ro ku re gu la cja upo sa -
żeń obej mie naj mniej za ra bia ją cych stra ża -
ków, w tym no wo przy ję tych do służb
re sor tu MSWiA. Ko lej na pod wyż ka, któ ra
obej mie wszyst kich funk cjo na riu szy, zo sta ła
za pla no wa na na 2019 r. 

Istot ne in for ma cje prze ka za li dy rek to rzy
biur Ko men dy Głów nej PSP, w skró cie przed -
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Bilans 2017
W Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyła się
19 stycznia odprawa roczna kadry kierowniczej PSP wszystkich szczebli.
Przewodniczył jej minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim
Brudziński. Towarzyszyli mu wiceminister Jarosław Zieliński oraz komendant
główny gen. brygadier Leszek Suski, który podsumował działalność 
formacji w 2017 r.

Szef MSWiA po dzię ko wał funk cjo na riu szom za rok wy tę żo nej pra -
cy. Do ce nił po moc miesz kań com re gio nu oraz spraw ne usu nię cie

skut ków in ten syw nych opa dów śnie gu przez pod kar pac kich stra ża -
ków. Pod kar pac ki ko men dant wo je wódz ki PSP st. bryg. An drzej Ba -
biec przed sta wił or ga ni za cję pod le głe go mu na te re nie wo je wódz twa
gar ni zo nu. Przy bli żył za gro że nia cha rak te ry stycz ne dla te go re gio nu
oraz omó wił re ali za cję „Pro gra mu mo der ni za cyj ne go” i spo sób fi nan -
so wa nia jed no stek ochot ni czych stra ży po żar nych. Przed na ra dą szef
MSWiA otwo rzył no wy bu dy nek Cen trum Po wia da mia nia Ra tun ko we -
go w Rze szo wie. W trak cie uro czy sto ści mi ni ster Jo achim Bru dziń ski
wrę czył wy róż nie nia dla ope ra to rów nu me ru 112 z Pod kar pa cia, a tak -

że na gro dził 12-let nie go Bart ka me da lem „Mło de go Bo ha te ra”. Bar tek
we wrze śniu ubie głe go ro ku za uwa żył na przy stan ku au to bu so wym
star szą ko bie tę, któ ra wy raź nie bar dzo źle się czu ła. Chło piec pod szedł
do ko bie ty, a ta po pro si ła go, aby za dzwo nił do jej cór ki. Na proś bę
cór ki Bar tek we zwał po go to wie.

Z oka zji Eu ro pej skie go Dnia Nu me ru Alar mo we go 112 rze szow scy
stra ża cy za pre zen to wa li sa mo cho dy oraz sprzęt spe cja li stycz ny, któ -
rym na co dzień po słu gu ją się pod czas ak cji ra tow ni czo -ga śni czych.
Na sta no wi sku Pań stwo wej Stra ży Po żar nej pre zen to wa ne by ły m.in.
ma te ria ły in for ma cyjne na te mat za gro żeń w se zo nie grzew czym. 

Mar cin Be tle ja

Narada słu˝b
Narada służb podległych ministrowi SWiA miała miejsce
9 lutego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim
w Rzeszowie. Uczestniczyli w niej m.in.: minister spraw
wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, komendant
główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny
Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, zastępca komendanta
głównego Straży Granicznej Marek Małkowski, wojewoda
podkarpacki Ewa Leniart i wicemarszałek województwa
podkarpackiego Bogdan Romaniuk. fo
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sta wia jąc naj waż niej sze wnio ski, za da nia 
i re ko men da cje. 

Za stęp ca ko men dan ta głów ne go PSP 
st. bryg. Ta de usz Jo pek zwró cił uwa gę, że
z dniem 1 stycz nia 2018 r. we szło w ży cie za -
rzą dze nie nr 10 ko men dan ta głów ne go PSP
do ty czą ce kon tro li ope ra cyj nej kra jo we go
sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go. Za rzą dze -
nie re gu lu je ca ły ob szar in spek cji i tym sa -
mym wpro wa dza jed no li te kry te ria oce ny
oraz okre śla za sa dy pro wa dze nia in spek cji
go to wo ści ope ra cyj nej. Me to dy ka po da je
rów nież mi ni mal ną licz bę in spek cji dla ko -
mend wo je wódz kich, jak i po szcze gól nych
jed no stek. Ko men dant głów ny PSP do pusz -

cza prze pro wa dze nie in spek cji tzw. skró co -
nych, prze pro wa dzo nych po nad okre ślo ne
mi ni mum (ale ta kie in spek cje mu szą obej -
mo wać co naj mniej dwa pa ra me try: alar mo -
wa nie i ćwi cze nia).

Nie za bra kło rów nież te ma ty ki sys te mu
kształ ce nia i prak tyk za wo do wych, któ ra zo -
sta ła zre fe ro wa na przez rek to ra -ko men dan ta
SGSP oraz ko men dan tów Szkół Aspi ran tów
PSP w Po zna niu i w Kra ko wie, a tak że ko men -
dan ta Cen tral nej Szko ły PSP w Czę sto cho wie
i ko men dan ta Szko ły Pod ofi cer skiej PSP
w Byd gosz czy.

Na za koń cze nie na ra dy za brał głos ko -
men dant głów ny PSP gen. brygadier Le szek
Su ski, któ ry po dzię ko wał wszyst kim stra ża -
kom za współ pra cę i rok wy tę żo nej służ by.
Stwier dził, że rok 2017 był ro kiem do brym,
choć z pew no ścią nie ła twym, a wręcz wy ma -
ga ją cym (ka ta stro fa w Świe bo dzi cach, ka ta -
stro fa bu dow la na w Lu bli nie, po żar ha li
ma ga zy no wej w Bia łym sto ku, gdzie w trak -
cie pro wa dze nia dzia łań śmier tel ne mu wy -
pad ko wi ule gło dwóch ra tow ni ków PSP,
a je den zo stał ran ny, sierp nio we na wał ni ce,
wy zwa nia zwią za ne z za bez pie cza niem du -
żych im prez ma so wych, jak wi zy ta pre zy -
den ta USA, Mi strzo stwa Eu ro py w Pił ce
Siat ko wej etc.). Stra ża cy udo wod ni li, że sta -
no wią pro fe sjo nal ną for ma cję. 

Ko men dant głów ny PSP pod kre ślił wa gę
za cie śnie nia współ pra cy z jed nost ka mi

ochot ni czych stra ży po żar nych, głów nie tych
bę dą cych w KSRG, re ko men du jąc ich wi zy ta -
cje przez ko men dan tów miej skich i po wia to -
wych PSP raz na kwar tał. Pod kre ślił, że to
dru ho wie czę sto są pierw si na miej scu zda -
rze nia, są szko le ni przez za wo do wych stra ża -
ków, a więc stanowią waż nych part ne rów
i ma ją pra wo li czyć na cią gły kon takt z ko -
men dan ta mi PSP i ich po moc w waż nych czy
pro ble ma tycz nych kwe stiach. Pod kre ślił, że
w 2018 r. przy bę dzie środ ków, ale uczu lał ko -
men dan tów wo je wódz kich, że po li ty ka ich
wy da wa nia mu si być bar dziej ra cjo nal na i za -
pla no wa na. Stwier dził, że przemyślenia wy -
ma ga obec nie funk cjo nu ją cy sys tem zmian
służ bo wych, pro sił o peł ną mo bi li za cję stra -
ża ków za wo dow ców i po waż ne trak to wa nie
do sko na le nia za wo do we go. Przy oka zji tra -
gicz nej śmier ci stra ża ków po ja wi ło się też
wie le py tań o efek tyw ność pro ce dur – pro -
ble ma ty ka ta jest na eta pie ana liz. 

Zda rze nia, do któ rych wy jeż dża ją stra ża cy,
są – jak pod kre ślił gen. bry ga dier Le szek Su -
ski – co raz bar dziej skom pli ko wa ne, dla te go
for ma cja po trze bu je pro fe sjo na li stów z wy -
kształ ce niem tech nicz nym (re ko men du je, by
na uka dzien na w SGSP trwa ła nie 4, a 5 lat),
ale tak że o nie bu dzą cej żad nych wąt pli wo ści
spraw no ści fi zycz nej. Za po wie dział, że 
po przecz ka w tym ob sza rze zo sta nie pod nie -
sio na. 

Ka ta rzy na Za mo row ska
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Od pra wa służb z udzia łem pre mie ra
Ma te usza Mo ra wiec kie go i mi ni stra

Jo achi ma Bru dziń skie go, do ty czą ca sy tu -
acji w kra ju po przej ściu or ka nu Fry de ry ka,
od by ła się w Mi ni ster stwie Spraw We -
wnętrz nych i Ad mi ni stra cji. Mia ła cha rak ter
ope ra cyj ny, a do jej prze pro wa dze nia wy -
ko rzy sta no na rzę dzie do wi de okon fe ren cji.
Sto sow ne mel dun ki zło ży li sze fo wie służb
i wo je wo do wie. Ko men dant głów ny Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej gen. bry ga dier 
Le szek Su ski po in for mo wał, że w związ ku
z or ka nem funk cjo na riu sze PSP i stra ża cy
ochot ni cy in ter we nio wa li pra wie 700 ra zy.
Więk szość in ter wen cji (pra wie 450) by ła
zwią za na z sil nym wia trem. Stra ża cy wy jeż -
dża li głów nie do wia tro ło mów. W ak cję
na te re nie ca łe go kra ju za an ga żo wa nych
by ło nie mal 4 tys. stra ża ków i pra wie 820
sa mo cho dów po żar ni czych. Uszko dzo nych

zo sta ło 65 bu dyn ków,
w tym 45 miesz kal -
nych i 20 go spo-
dar czych. W Stro niu
Ślą skim w po wie cie
kłodz kim (wo je wódz -
two dol no ślą skie) sil -
ny wiatr ze rwał dach
z wie lo ro dzin ne go
bu dyn ku miesz kal ne -
go. Stra ża cy i po li -
cjan ci ewa ku owa li
15 ro dzin. W Kro śnie (woj. pod kar pac kie)
uszko dzo ne zo sta ło po szy cie da chu pły -
wal ni. Naj bar dziej ucier pie li miesz kań cy
wo je wództw: wiel ko pol skie go, za chod nio -
po mor skie go, dol no ślą skie go, lu bu skie go
i ślą skie go. W żad nym z wo je wództw nie
by ło ofiar śmier tel nych, dwie oso by zo sta ły
ran ne – to pa sa że ro wie au to ka rów, któ re

zje cha ły z dro gi i wpa dły do ro wu. Pre mier
Ma te usz Mo ra wiec ki i mi ni ster Jo achim
Bru dziń ski zło ży li stra ża kom PSP, dru hom
OSP, po li cjan tom oraz służ bom wo je wo -
dów po dzię ko wa nia za za an ga żo wa nie
i sku tecz ność w udzie la niu po mo cy po -
szko do wa nym przez or kan.

red.

Mo bi li za cja pod czas or ka nu 
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Mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji Jo achim Bru dziń ski spo tkał się
12 lu te go z sze fa mi pod le głych mu służb, a tak że ko men dan ta mi PSP, Po li cji oraz Stra ży

Gra nicz nej z gar ni zo nu lu bu skie go. W spo tka niu wzię li udział m.in.: mi ni ster ro dzi ny, pra cy 
i po li ty ki spo łecz nej Elż bie ta Ra fal ska, se kre tarz sta nu w MSWiA Pa weł Sze fer na ker, ko men dant
głów ny Pań stwo wej Stra ży Po żar nej gen. bry ga dier Le szek Su ski, ko men dant głów ny Po li cji
nad insp. Ja ro sław Szym czyk, za stęp ca ko men dan ta głów ne go Stra ży Gra nicz nej Ma rek Mał kow -
ski, wo je wo da lu bu ski Wła dy sław Daj czak oraz ko men dan ci z wo je wódz twa lu bu skie go. 

Głów nym te ma tem od pra wy by ła re ali za cja za ło żeń pro gra mu mo der ni za cji oraz bez pie czeń -
stwo i pra ca służb mun du ro wych wo je wódz twa lu bu skie go. Na wstę pie ko men dant wo je wódz ki
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej mł. bryg. Pa tryk Ma ru szak zre fe ro wał, jak wy glą da re ali za cja pro gra -
mu mo der ni za cyj ne go w PSP na pod le głym mu te re nie. Z ko lei wo je wo da Wła dy sław Daj czak

w swo im wy stą pie niu pod -
kre ślił, że współ pra ca
z przed sta wi cie la mi służb
mun du ro wych ukła da się
w Lu bu skiem mo de lo wo.
Jak wspo mniał, prze kła da
się ona bez po śred nio
na wy so kie po czu cie bez -
pie czeń stwa miesz kań ców.
Po dob ną opi nię wy ra ził mi -
ni ster Jo achim Bru dziń ski.
Szef MSWiA, do ce nia jąc
wy so ki po ziom za ufa nia
spo łecz ne go, po dzię ko wał
funk cjo na riu szom za trud

wło żo ny w służ bę w mi nio nym ro ku. Jed no cze śnie pod kre ślił, że jej tak wy so ka sku tecz ność jest
moż li wa dzię ki cią głe mu roz wo jo wi. Stąd mi liar do we in we sty cje w służ by mun du ro we, co umoż li -
wia pro gram mo der ni za cji. 

Bio rą cy udział w na ra dzie sze fo wie re sor tów i służb wcze śniej te go sa me go dnia spo tka li się
w Lu bu skim Urzę dzie Wo je wódz kim z ope ra to ra mi nu me ru ra tun ko we go 112. Z oka zji ob cho dów
Eu ro pej skie go Dnia Nu me ru Alar mo we go 112 wrę czo ne zo sta ły wy róż nie nia dla ope ra to rów nu -
me ru z ca łej Pol ski. Pod czas spo tka nia go ściom przy bli żo no za sa dy funk cjo no wa nia Cen trum Po -
wia da mia nia Ra tun ko we go oraz współ pra cy Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, Po li cji i Skon cen tro-
wa nej Dys po zy tor ni Me dycz nej z CPR. Na za koń cze nie ko men dant głów ny PSP gen. bry ga dier 
Le szek Su ski wi zy to wał Jed nost kę Ra tow ni czo -Ga śni czą nr 2 KM PSP w Go rzo wie Wlkp. 

Da riusz Szy mu ra

Pa mi´ ta my 
o tra dy cji

Na te re nie Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni -
czej nr 5 w Po zna niu uro czy ście otwar -

to Sa lę Tra dy cji Po znań skie go Po żar nic twa.
Od był się tak że II Ogól no pol ski Zlot Stra ża -
ków na Piąt kę, czy li zjazd wszyst kich czyn -

nych oraz eme ry to wa nych stra ża ków, któ rzy
słu żą i słu ży li w po znań skiej „piąt ce”. Po wsta -
nie Sa li Tra dy cji nie by ło by moż li we, gdy by
nie za an ga żo wa nie stra ża ków udo stęp nia ją -
cych swo je ar chi wa lia i pa miąt ki, trud funk -
cjo na riu szy za an ga żo wa nych w pra ce
re mon to we po miesz cze nia oraz życz li wość
spon so rów. Zro zu mie niem idei wy ka za ło się
tak że Wiel ko pol skie Mu zeum Po żar nic twa
w oso bie ów cze snej kie row nik An ny For ma -
nie wicz, któ ra udo stęp ni ła ar chi wal ne zbio ry
WMP zwią za ne z Po zna niem. 

W sa li moż na zo ba czyć m.in. zdję cia 
po znań skich ko men dan tów – po cząw szy
od 1877 r., stra żac kie fo to gra fie, pra sę, do ku -
men ty z okre sów za bo rów, mię dzy wo jen ne -
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Bryg. Krzysz tof Kę dryk zo stał po wo ła ny
przez mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni -
stra cji na sta no wi sko opol skie go ko men dan ta
wo je wódz kie go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.
No wy ko men dant ukoń czył w 1999 r. Szko łę
Głów ną Służ by Po żar ni czej. Zo stał skie ro wa ny
do służ by w KM PSP w Czę sto cho wie, a tam
mia no wa ny na sta no wi sko do wód cy za stę pu.

W trak cie służ by zaj mo wał ko lej ne sta no wi ska w sys te mie co dzien -
nym, m.in.: star sze go in spek to ra, spe cja li sty, star sze go spe cja li sty, 
za stęp cy do wód cy JRG, aż do prze ję cia za dań do wód cy JRG. W lu -
tym 2017 r. bryg. Krzysz to fo wi Kę dry ko wi po wie rzo no peł nie nie obo -

wiąz ków za stęp cy ko men dan ta miej skie go PSP w Czę sto cho wie.
W trak cie służ by pod no sił kwa li fi ka cje po przez uczest nic two w wie lu
kur sach do sko na lą cych: w 2003 r. ukoń czył z ty tu łem ma gi stra Wyż szą
Szko łę Pe da go gicz ną w Czę sto cho wie (Wy dział Ma te ma tycz no -Przy -
rod ni czy, kie ru nek ochro na śro do wi ska), a w 2016 r. stu dia po dy plo -
mo we „Za rzą dza nie za so ba mi ludz ki mi dla stra ży po żar nej” w Wyż szej
Szko le Biz ne su w Dą bro wie Gór ni czej. Od zna czo ny m.in.: brą zo wym
me da lem „Za Za słu gi dla Po żar nic twa”, brą zo wą od zna ką „Za słu żo ny
dla Ochro ny Prze ciw po ża ro wej” i brą zo wym me da lem „Za Dłu go let nią
Służ bę”. Od 1 kwiet nia 2017 r. na sta no wi sku za stęp cy ko men dan ta
miej skie go PSP w Czę sto cho wie. Od 1 stycz nia te go ro ku peł nił obo -
wiąz ki opol skie go ko men dan ta wo je wódz kie go PSP w Opo lu.

Zmia ny ka dro we

Mi ni ster w Lu bu skiem
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go i po wo jen ne go oraz in ne cie ka -
we pa miąt ki zwią za ne z po żar nic -
twem w Po zna niu. Swo je miej sce
na eks po na ty zna la zła też po znań -
ska Szko ła Aspi ran tów PSP. 

Szcze gól ne po dzię ko wa nia na le -
żą się rad nym po znań skiej Ra dy
Osie dla Piąt ko wo, któ rzy do strze gli
po ten cjał edu ka cyj ny tej sa li i wspo -
mo gli fi nan so wo jej do po sa że nie
w sprzęt mul ti me dial ny, dzię ki któ -
re mu naj młod si mo gą za po zna wać
się m.in. z fil ma mi edu ka cyj ny mi
przy go to wa ny mi przez KG PSP. 

Sa la Tra dy cji, mi mo że głów nie
po świę co na cza som prze szłym, ma
do ku men to wać rów nież bie żą ce po -
żar ni cze do ko na nia w sto li cy Wiel -
ko pol ski. Wspól nie z edu ka cyj ną
Sa lą Ognik w po znań skiej JRG nr 7
sta no wi oświa to we za ple cze nie tyl -
ko dla naj młod szych, lecz tak że dla
star szych pa sjo na tów stra żac kie go
fa chu. 

Krzysz tof Bu ga jak

Wdniach 7-9 lu te go br. w War -
sza wie już po raz dzie wią ty

ro ze gra no Mię dzy na ro do wy Tur niej
Służb Mun du ro wych w Ha lo wej Pił -
ce Noż nej im. pod kom. An drze ja Stru ja o Pu char Ko men dan ta Głów ne go Po li cji. Ho no ro wy pa tro nat
nad tur nie jem ob ję li pre zes Pol skie go Ko mi te tu Olim pij skie go i pre zes Pol skie go Związ ku Pił ki Noż nej. 

W te go rocz nych za wo dach udział wzię ła re kor do wa licz ba dru żyn. Swo je wy so kie umie jęt no ści za -
pre zen to wa ło 67 ze spo łów, w tym sześć dru żyn ko bie cych. Na bo iskach moż na by ło zo ba czyć re pre zen -
ta cje róż nych for ma cji mun du ro wych i in sty tu cji z Pol ski oraz ta kich kra jów, jak: Bia ło ruś, Gre cja,
Hisz pa nia, Ło twa, Moł da wia, Ukra ina, Ro sja, Ru mu nia i Wiel ka Bry ta nia. 

Po za cię tych me czach, na bar dzo wy so kim po zio mie spor to wym, wśród dru żyn mę skich na naj wyż -
szym stop niu po dium sta nę li stra ża cy z re pre zen ta cji Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. W me czu fi na ło wym
po ko na li re pre zen ta cję VI Ba ta lio nu Po wietrz no -De san to we go z Gli wic. Brą zo we me da le zdo by li re pre -
zen tan ci Fe de ra cji Ro syj skiej. Pod czas tur nie ju przy zna no rów nież wy róż nie nia in dy wi du al ne. Ty tuł naj -
lep sze go za wod ni ka otrzy mał Mi chał Szym czak ze zwy cię skiej dru ży ny. W kla sy fi ka cji ko biet czo ło we
miej sca za ję ły: re pre zen ta cja pol skiej Po li cji, Łódz ki Gar ni zon Po li cji oraz Ko men da Wo je wódz ka Po li cji
w Po zna niu.

Zwy cięz com pu cha ry wrę cza li: za stęp ca ko men dan ta głów ne go Po li cji nad insp. Jan Lach, za stęp ca
ko men dan ta głów ne go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej st. bryg. Ta de usz Jo pek, Bog dan Ba sa łaj – przed sta -
wi ciel PZPN, bur mistrz Bie lan To masz Men ci na oraz za stęp ca bur mi strza Be mo wa Grze gorz Ku ca. 

red.

Uro czy ste otwar cie sie dzi by Ko men dy
Miej skiej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej

w My sło wi cach mia ło miej sce 13 lu te go. By ła
to rów nież oka zja do sym bo licz ne go prze ka -
za nia w użyt ko wa nie jed nost kom PSP i OSP
po jaz dów i sprzę tu ra tow ni cze go za ku pio ne -
go w 2017 r. oraz do wrę cze nia ak tów włą cze -
nia jed no stek OSP z te re nu woj. ślą skie go
do kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze -
go. 

Mel du nek o roz po czę ciu uro czy sto ści
ode brał ko men dant głów ny PSP gen. bry ga -
dier Le szek Su ski. Za pro szo nych go ści przy wi -
tał ślą ski ko men dant wo je wódz ki PSP bryg.
Ja cek Klesz czew ski, któ ry w swo im wy stą pie -
niu pod kre ślił po trze bę bu do wy i mo der ni za -
cji straż nic w wo je wódz twie ślą skim,
wska zu jąc bez po śred ni wpływ wa run ków
peł nie nia służ by przez stra ża ków na ich po -
ziom wy szko le nia i przy go to wa nia do dzia łań
ra tow ni czych. Na stęp nie do ko na no uro czy -
ste go otwar cia ko men dy i wrę cze nia sym bo -
licz ne go klu cza ko men dan to wi miej skie mu
PSP w My sło wi cach mł. bryg. Mi ro sła wo wi
Wik to ro wi. Kra jo wy ka pe lan stra ża ków wy -
zna nia ewan ge lic ko -au gs bur skie go ks. st. kpt.

Adam Glaj car i ka pe lan stra ża ków ar chi die ce -
zji ka to wic kiej ks. Da mian Gaj dzik do ko na li
po świę ce nia straż ni cy.

W dal szej czę ści uro czy sto ści ko men dom
po wia to wym i miej skim PSP prze -
ka za no sie dem sa mo cho dów ra -
tow ni czo -ga śni czych, sa mo chód
spe cjal ny z dra bi ną hy drau licz ną,
trzy przy cze py do prze wo zu kon te -
ne rów i kon te ner pa li wo wy. War -
tość za ku pio ne go sprzę tu to
po nad 8 mln zł. 

Ostat nim ak cen tem uro czy sto -
ści by ło wrę cze nie przez ko men -
dan ta głów ne go PSP oraz
ślą skie go ko men dan ta wo je wódz -
kie go PSP sze ściu jed nost kom
ochot ni czych stra ży po żar nych
z woj. ślą skie go ak tów włą cze nia
do kra jo we go sys te mu ra tow ni -
czo -ga śni cze go.

Na za koń cze nie uro czy sto ści głos za brał
ko men dant głów ny PSP gen. bry ga dier Le -
szek Su ski, któ ry za ak cen to wał wpływ wa run -
ków peł nie nia służ by na go to wość do dzia łań
ra tow ni czych. W dal szej czę ści prze mó wie nia

ży czył rów nież, aby prze ka za ny sprzęt do brze
słu żył wzmac nia niu po ten cja łu ra tow ni cze go
po wia tów i był wspar ciem w re ali za cji co raz
bar dziej od po wie dzial nych za dań.

W uro czy sto ści wzię li tak że udział po seł
na Sejm RP Bar ba ra Dziuk, przed sta wi cie le

wo je wo dy ślą skie go, władz sa mo rzą do wych,
ko men dan ci po wia to wi i miej scy PSP woj. ślą -
skie go oraz przed sta wi cie le ze spo lo nych
służb, in spek cji i stra ży współ pra cu ją cych
z Pań stwo wą Stra żą Po żar ną.

Ane ta Go ł´ biow ska
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Jest pan stra ża kiem za wo do wym
i ochot ni kiem jed no cze śnie. Zna pan
więc ogra ni cze nia i moż li wo ści PSP
i OSP. Jak pa na pra ca za wo do wa i spo -
łecz na na tym ko rzy sta? 
Przy go dę z po żar nic twem za czy na łem

od mło dzie żo wej dru ży ny po żar ni czej przy
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w mo jej ro dzin -
nej miej sco wo ści – Dą brów ce Ko ściel nej
i udzia łu w tur nie jach wie dzy po żar ni czej.
Po ukoń cze niu Szko ły Głów nej Służ by Po żar -
ni czej w 1992 r., w któ rej tak ty ki i do wo dze -
nia uczył mnie rów nież obec ny ko men dant
głów ny PSP, wró ci łem w ro dzin ne stro ny i ja -
ko ofi cer ds. ope ra cyj nych Ko men dy Re jo no -
wej PSP współ pra co wa łem z jed nost ka mi
OSP na swo im te re nie. W 2001 r. za owo co -
wa ło to wy bo rem na pre ze sa Za rzą du Od -
dzia łu Po wia to we go Związ ku OSP RP
w Wy so kiem Ma zo wiec kiem. Mo gę za tem
po wie dzieć, że dość do brze znam obie for ma -
cje. Służ ba w PSP, szcze gól nie w ta kich re -
gio nach, jak Pod la sie, gdzie po za Bia łym-
sto kiem jed nost ki ra tow ni czo -ga śni cze PSP
od da lo ne są od sie bie na wet o kil ka dzie siąt ki -
lo me trów, wy ma ga cią głej współ pra cy z OSP
w za kre sie ćwi czeń, szko leń, za wo dów spor -
to wo -po żar ni czych, wy po sa ża nia w od po -
wied ni sprzęt ra tow ni czy. Jest to nie zbęd ne ze
wzglę du na ko niecz ność stwo rze nia i utrzy -
ma nia od po wied niej sie ci jed no stek ochro ny
prze ciw po ża ro wej, któ re bę dą udzie la ły sku -
tecz nej po mo cy lo kal nej spo łecz no ści,
w moż li wie krót kim cza sie. My ślę, że naj -
więk szą war to ścią pły ną cą z fak tu, że je stem
stra ża kiem i PSP, i OSP, są part ner skie re la cje
mię dzy stra ża ka mi obu służb na te re nie po -

wia tu wy so ko ma zo wiec kie go oraz za ufa nie,
ja kim mnie ob da rzy li dru ho wie ochot ni cy,
wy bie ra jąc mnie przez wie le ka den cji
do władz po wia to wych i wo je wódz kich
związ ku OSP RP. Mam na dzie ję, że te do bre
do świad cze nia z po wia tu uda mi się prze nieść
na ob szar wo je wódz twa pod la skie go.

Mi nę ły dwa la ta od zmia ny za sad roz -
dzia łu środ ków z tzw. do ta cji MSWiA.
Jak oce nia pan te zmia ny z per spek ty -
wy swo je go do świad cze nia? 
We dług mnie zmia na za sad przy czy ni ła się

do więk szej in te gra cji jed no stek OSP z ko -
men da mi miej ski mi/po wia to wy mi PSP. Dru -
ho wie mo gą skon sul to wać swo je pla ny
za ku po we co do da ne go sa mo cho du czy in -
ne go sprzę tu ra tow ni cze go ze stra ża ka mi
JRG, pod py tać, jak w prak ty ce spraw dza się
da ne urzą dze nie, ja kie naj le piej wy brać. Pre -
ze si od dzia łów wo je wódz kich i po wia to wych
związ ku OSP RP mo gą zaś brać czyn ny
udział w roz dzia le kwot do ta cji na po szcze -
gól ne po wia ty i jed nost ki OSP. Waż na jest
tak że trans pa rent ność roz dzia łu środ ków
na po szcze gól ne po wia ty i jed nost ki OSP. Du -
żym or ga ni za cyj nym udo god nie niem jest
fakt, że za in te re so wa ni uzy ska niem do ta cji
nie mu szą już je chać kil ka dzie siąt ki lo me trów
do biur od dzia łów wo je wódz kich związ ku, bo
mo gą zło żyć wnio sek o do ta cję w po bli skiej
ko men dzie po wia to wej PSP. Za uważ my też,
że wzro sła kwo ta środ ków prze zna czo nych
dla jed no stek OSP. W mo im wo je wódz twie
w 2017 r. otrzy ma li śmy 1 mln 920 tys. zł,
pod czas gdy w 2015 r. by ła to kwo ta ok.
1 mln 420 tys. zł. Na stą pił więc po nad 30%

wzrost. A ostat nio po ja wi ła się in for ma cja
o ko lej nych środ kach fi nan so wych, w wy so -
ko ści 100 mln zł, prze kaza nych przez rząd
z fun du szu Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści
do sa mo rzą dów dla jed no stek OSP na sprzęt
ra tow ni czy. Tak więc z per spek ty wy jed no -
stek OSP zmia ny na le ży oce nić bar dzo po zy -
tyw nie, przede wszyst kim ze wzglę du
na zwięk szo ne na kła dy na OSP.

Jak pan po strze ga no wy roz dział środ -
ków z ty tu łu obo wiąz ko we go ubez pie -
cze nia od ognia. Co praw da zmia na
we szła w ży cie do pie ro w lip cu 2017 r,
więc lwia część tej su my, tj. oko ło
17 mln 686 tys. zł, tra fi ła we dług sta-
rych za sad do Za rzą du Głów ne go 
ZOSP RP – rzecz nie ty le jed nak w kon -
kret nych su mach, co w za sa dach.
To ko men dant głów ny PSP jest od po wie -

dzial ny za funk cjo no wa nie ca łe go sys te mu ra -
tow ni czo -ga śni cze go i dla te go mo im zda niem
środ ki po cho dzą ce z te go źró dła po win ny być
kie ro wa ne w te ob sza ry ochro ny prze ciw po -
ża ro wej, któ re wy ma ga ją naj więk sze go do fi -
nan so wa nia. Oczy wi ście bę dzie to za le ża ło
od spe cy fi ki po szcze gól nych wo je wództw.
Przy kła do wo w wo je wódz twie pod la skim mi -
mo wie lu sta rań i skła da nia wnio sków pod -
czas udzia łu w kon sul ta cjach za rów no przez
przed sta wi cie li PSP, jak i OSP nie stwo rzo no
moż li wo ści ubie ga nia się o do fi nan so wa nie
za ku pów po jaz dów ra tow ni czych dla stra ży
po żar nej w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Pod la skie go
na la ta 2014-2020, jak to mia ło miej sce w in -
nych wo je wódz twach. Dla te go uwa żam, że
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W OGNIU PYTAŃ

Zy sku je my, 
nie tra ci my 

Rozmowa z Andrzejem Kocem, prezesem
Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP
województwa podlaskiego i jednocześnie
komendantem powiatowym PSP
w Wysokiem Mazowieckiem.
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wła śnie ko men dant głów ny PSP, ma jąc peł ną
in for ma cję, bę dzie miał moż li wość prze ka -
zania środ ków fi nan so wych w te ob sza ry 
sys te mu, któ re wy ma ga ją wspar cia w po -
szcze gól nych wo je wództwach, tak by sys tem
funk cjo no wał na po dob nym po zio mie w ca -
łym kra ju.

PSP i OSP dzia ła ją na za sa dach part -
ner stwa. We wspól nym ce lu, wza jem nie
się uzu peł nia jąc, z za cho wa niem swej
spe cy fi ki. Czy ta re la cja po win na ulec
zmia nie? 
Dzia łal ność na szych or ga ni za cji wy ma ga

part ner stwa i tak też jest. Prze cież wspól nie
pro wa dzi my ak cje ra tow ni cze (na Pod la siu
OSP uczest ni czą w po nad po ło wie wszyst kich
dzia łań), re ali zu je my wspól ne ćwi cze nia, or -
ga ni zu je my za wo dy róż nych szcze bli dla
ochot ni czych stra ży po żar nych i mło dzie żo -
wych dru żyn po żar ni czych, tur nie je wie dzy
po żar ni czej i ra zem uczest ni czy my w róż ne -
go ro dza ju ak cjach spo łecz nych po pu la ry zu -
ją cych bez pie czeń stwo po ża ro we, ta kich jak
„Krę ci mnie bez pie czeń stwo”, „Czad i ogień.
Zgaś ry zy ko”, czy też ak cjach ho no ro we go
krwio daw stwa. Tak więc kwe stie za po bie ga -
nia po ża rom czy pro pa go wa nia bez piecz ne go
za cho wa nia wśród lo kal nej spo łecz no ści są
re ali zo wa ne tak że przez OSP. Za pew ne nie
w ta kim wy mia rze, jak to czy ni PSP, ale my -
ślę, że wspól ny mi si ła mi moż na to po pra wić. 

Co do kwe stii uza wo do wie nia ochot ni -
ków, to my ślę, że w dłuż szej per spek ty wie bę -
dzie to ko niecz ne cho ciaż by w pew nej czę ści.
Głów nie ze wzglę du na ko niecz ność ogra ni -
cze nia mi gra cji mło dych, wy szko lo nych dru -
hów z mniej szych miej sco wo ści do miast
w po szu ki wa niu pra cy. 

Czy OSP po ra dzą so bie z tym wła śnie
pro ble mem? Po dob no wie le jed no stek
OSP nie jest w sta nie wy je chać do zda -
rzeń z uwa gi na brak dru hów, któ rzy
pra cu ją w in nych miej sco wo ściach.
W pierw szej ko lej no ści od nio sę się

do kwe stii nie wy jeż dża nia do zda rzeń przez
jed nost ki OSP. W wo je wódz twie pod la skim
sa me tyl ko OSP włą czo ne do KSRG bra ły
udział w oko ło 6 tys. ak cji. Pro blem nie wy je -
cha nia do zda rzeń do ty czy nie speł na pro cen -
ta wszyst kich zda rzeń, w któ rych ucze-
st ni czy ły jed nost ki OSP. Nie mniej jed nak sy -
tu acja ta mo że się po gar szać wła śnie z po wo -
du mi gra cji mło dych lu dzi do du żych miast,
gdzie po dej mu ją stu dia lub pra cę. Praw do po -
dob nie nie wszyst kie jed nost ki OSP bę dą

w sta nie po ra dzić so bie z tym pro ble mem.
Wy da je mi się, że po trzeb ne sta ną się roz wią -
za nia sys te mo we, na przy kład ta kie, jak
wspar cie pra co daw ców za trud nia ją cych czyn -
nych człon ków OSP, któ rzy bę dą umoż li wia li
udział dru hów w dzia ła niach ra tow ni czych,
szko le niach i ćwi cze niach w go dzinach wy -
ko ny wa nia obo wiąz ków pra cow ni czych.
Trze ba też tra fiać do świa do mo ści przed się -
bior ców z ko mu ni ka tem, że za trud nie nie wy -
szko lo ne go stra ża ka mo że przy nieść ko rzy ści
dla sa me go za kła du pra cy pod wzglę dem bez -
pie czeń stwa po ża ro we go. Ta kie dzia ła nie mo -
że stwo rzyć miej sce pra cy dla mło dych,
prze szko lo nych dru hów i po zwo li za trzy mać
ich w ma łych miej sco wo ściach.

Je śli miał by pan wska zać, ja ki ob szar
dzia łal no ści OSP jest naj bar dziej pro -
ble ma tycz ny, np. wy ma ga ją cy do fi nan -
so wa nia, to co by to by ło? 
Wie le ob sza rów dzia łal no ści OSP wy ma -

ga do fi nan so wa nia. Oczy wi ście jest to uza leż -
nio ne od wie lu czyn ni ków, np. wspo mnia nej
moż li wo ści sko rzy sta nia z fun du szy re gio nal -
nych pro gra mów ope ra cyj nych, za sob no ści
sa mo rzą dów gmin nych, roz lo ko wa nia sie ci
jed no stek OSP czy też ich ak tyw no ści. Wszę -
dzie tam po trzeb ny jest za strzyk fi nan so wy,
choć pew nie w róż nych re gio nach w róż nym
stop niu. Jed nak sta łą bo lącz ką, z któ rą bo ry -
ka ją się jed nost ki OSP, jest wy po sa że nie oso -
bi ste ra tow ni ków, w tym ubra nia spe cjal ne.
Wie le jed no stek OSP spo za KSRG nie jest
wy po sa żo nych w spo sób wy star cza ją cy do
ob sa dze nia po sia da nych po jaz dów ra tow ni -
czych. Naj więk szy de fi cyt do ty czy, jak już
wspo mnia łem, ubrań spe cjal nych. Czę sto bo -
wiem dru ho wie dys po nu ją je dy nie sta ry mi,
ma ło er go no micz ny mi i prze sią ka ją cy mi
ubra nia mi. To wszyst ko z po wo du kil ku na sto -
let nie go cza su użyt ko wa nia i czę sto bra ku
moż li wo ści ich od po wied niej kon ser wa -
cji – pra nia i czysz cze nia. 

Czy li wy ma ga ją po pro stu wy mia ny
na no we?
Zde cy do wa nie, zwłasz cza że te no wo cze -

sne ma ją lep sze pa ra me try. Cho dzi prze cież
nie tyl ko o kom fort pra cy, lecz tak że o bez -
pie czeń stwo. Dru ho wie zwra ca ją rów nież
uwa gę na brak moż li wo ści do fi nan so wa nia
ubrań ko sza ro wych, któ re są przez nich wy -
ko rzy sty wa ne nie tyl ko ja ko odzież we -
wnętrz na pod ubra nia spe cjal ne pod czas ak cji
ra tow ni czych, lecz tak że pod czas szko leń
i zbió rek w straż ni cach, za wo dów spor to wo -

-po żar ni czych oraz pro wa dze nia dzia łal no ści
pre wen cyj nej. 

Ko men dant głów ny uwa ża, że jed nost -
ki OSP po win ny być czę ściej wi zy to -
wane, rów nież w for mie zwy kłych,
krót kich od wie dzin przez ko men dan -
tów po wia to wych/miej skich PSP. Czy
dru ho wie też wi dzą ta ką po trze bę?
Nie pod le ga dys ku sji, że kon takt po mię -

dzy na szy mi for ma cja mi po wi nien być cią gły.
Od lat funk cjo nu ją in spek cje go to wo ści bo jo -
wej w jed nost kach w KSRG oraz wi zy ta cje
ope ra cyj ne jed no stek ty pu S. Stan dar dem
na mo im te re nie do tej po ry był tak że udział
ko men dan ta po wia to we go PSP (bądź wy zna -
czo ne go ofi ce ra) we wszyst kich ze bra niach
spra woz daw czych (wy bor czych) OSP
w KSRG oraz w ze bra niach in nych jed no stek
na ich za pro sze nie. Na pew no dla wie lu OSP,
szcze gól nie tych spo za KSRG, wi zy ta ko -
men dan ta miej skie go/po wia to we go PSP czy
też wy zna czo ne go ofi ce ra ma szcze gól ną
war tość. Dla te go po dzie lam po gląd ko men -
dan ta głów ne go PSP, że na sza współ pra ca po -
win na być po sze rzo na o do raź ne, pro ble-
mo we wi zy ty, wy ni ka ją ce z po trzeb. 

Ko men dant głów ny PSP wie lo krot nie
wy po wia dał się na te mat te go, cze go
ocze ku je od stra ża ków ochot ni ków i jak
chce ich wspie rać. A cze go ocze ku ją
ochot ni cy od ko men dan ta? 
Ja kie są ocze ki wa nia OSP? Za pew ne róż -

ne, w za leż no ści od re gio nu kra ju. Jed nak my -
ślę, że pro ble my nur tu ją ce OSP, o któ rych
wspo mi na łem wcze śniej, są klu czo we i to
wła śnie wspar cia ko men dan ta głów ne go PSP
przy ich roz wią zy wa niu ocze ku ją ochot ni cy.
Na su wa mi się jesz cze jed na spra wa, zgła sza -
na głów nie przez OSP spo za KSRG. Otóż du -
żym pro ble mem dla ochot ni ków jest czas
trwa nia szko leń, a w szcze gól no ści szko le nia
pod sta wo we go. Wie my, że do omó wie nia po -
zo sta je wie le za gad nień, jed nak zna le zie nie
cza su na od by cie szko le nia pod sta wo we go
stra ża ka, na któ re trze ba wy go spo da ro -
wać 126 godz., czy li oko ło 15-16 dni, jest bar -
dzo trud ne, a czę sto wręcz nie moż li we dla
osób pra cu ją cych, pro wa dzą cych wła sną dzia -
łal ność go spo dar czą czy rol ni ków. Dla te go
my ślę, że ta kwe stia bę dzie bar dzo istot na,
aby utrzy mać od po wied nią sieć jed no stek
OSP, za wsze go to wych do nie sie nia pro fe sjo -
nal nej po mo cy lo kal nej spo łecz no ści w ra zie
za ist nie nia ta kiej po trze by.

roz ma wia ła Ka ta rzy na Za mo row ska
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ra wo bu dow la ne w kla row ny spo sób opi su je za sa dy po stę po wa -
nia w ta kiej sy tu acji. Sta ty sty ki ja sno wska zu ją, że naj wię cej ka -
ta strof wy stę pu je w obiek tach już użyt ko wa nych. War to przy tym

zwró cić uwa gę, że aby mó wić o ka ta stro fie, mu szą zo stać speł nio ne
okre ślo ne prze słan ki. Ka ta stro fą bu dow la ną nie jest np. awa ria in sta la -
cji czy też uszko dze nie ele men tu na da ją ce go się do na pra wy. Na wet gdy
pęk nię ta ru ra do pro wa dzi do za la nia wo dą znacz nej czę ści bu dyn -
ku – wte dy ma my do czy nie nia je dy nie z awa rią. Co in ne go wy buch ga -
zu, któ ry na ru szy struk tu rę bu dyn ku.

Za wsze mó wi my o ka ta stro fie, gdy „do cho dzi do nie za mie rzo ne go,
gwał tow ne go znisz cze nia obiek tu bu dow la ne go lub je go czę ści, a tak -
że kon struk cyj nych ele men tów rusz to wań, ele men tów urzą dzeń for mu -
ją cych, ścia nek szczel nych i obu do wy wy ko pów”. Tak sta no wi Pra wo
bu dow la ne.
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RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

Za owo co wa ło
do Êwiad cze nie

DA NIEL MU CHA

Uszkodzenie budynku
przez samochód,
pożar czy zaniedbania
na etapie realizacji
prac budowlanych,
a nawet błędy
projektowe – to tylko
nieliczne przykłady
przyczyn katastrof
budowlanych. Jak się
zachować, gdy
dojdzie do takiej
katastrofy? 

P Znów Dol ny Âlàsk 
25 stycz nia 2018 r. o 12.44 do Sta no wi ska Kie ro wa nia Ko men dan -

ta Po wia to we go PSP w Lwów ku Ślą skim wpły nę ło zgło sze nie o za wa -
le niu się bu dyn ku wie lo ro dzin ne go w miej sco wo ści Mirsk – usy tu -
owa ne go w cen trum mia sta, przy ul. Ada ma Mic kie wi cza 1. Prze sła -
na z Cen trum Po wia da mia nia Ra tun ko we go in for ma cja wska zy wa ła, że
praw do po dob nie w ka mie ni cy do szło do wy bu chu bu tli z ga zem i nie
wia do mo, czy w gru zach znaj du ją się uwię zio ne oso by. Peł nią cy te go
dnia służ bę na sta no wi sku kie ro wa nia za dys po no wał do zda rze nia w ko -
lej no ści za stę py z OSP Mirsk, JRG Lwó wek Ślą ski oraz OSP Rę bi szów.
Szyb kość dzia ła nia oraz du że do świad cze nie prak tycz ne, ja kie wy ka -
za li dy żur ni SKKW PSP, a tak że wła ści wa ana li za zgło sze nia wpły nę ła
na traf ność po dej mo wa nych przez nich de cy zji. Wzmoc nio no ob sa dę
SKKW PSP, nie zwłocz nie za dys po no wa no do dat ko we pod mio ty ra tow -



ni cze, w tym spe cja li stycz ne gru py z te re nu wo je wódz twa (m. in. SGPR
Wał brzych, Wro cław, Lu bin, SGR Chem -Eko Le gni ca, SGRW Choj -
nów), JRG-H KGHM, a za po śred nic twem SKKG PSP rów nież SGPR
Ja strzę bie Zdrój. Spe cja li stycz ne gru py po szu ki waw czo -ra tow ni cze są
gwa ran tem sku tecz no ści dzia łań w przy pad ku zda rzeń bu dow la nych.
Pierw szy za stęp przy je chał na miej sce ka ta stro fy po oko ło 7 min. 

Kie ru ją cy dzia ła nia mi ra tow ni czy mi po prze pro wa dze niu roz po zna -
nia prze ka zał dro gą ra dio wą do dy żur ne go SKKP opis za sta nej sy tu acji:
w miej scu zda rze nia za wa le niu ule gła po ło wa ścia ny fron to wej oraz
strop po mię dzy pierw szym a dru gim pię trem. Czę ścio wo znisz czo na jest
rów nież ścia na od stro ny po dwó rza na wy so ko ści dru gie go pię tra, na po -
zo sta łych ścia nach wi docz ne są zaś od kształ ce nia. Uszko dze nia do ty -
czy ły tak że da chu bu dyn ku oraz dwóch przy le głych ka mie nic –
na sku tek wy bu chu zo sta ły w nim wy bi te szy by w oknach oraz po ja wi -
ły się pęk nię cia na ścia nach. Sześć osób opu ści ło bu dy nek o wła snych
si łach przed przy by ciem jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro wej. In for -
ma cje po zy ska ne od świad ków zda rze nia nie wska zy wa ły, czy w za wa -
li sku znaj du ją się lu dzie.

Do wy bu chu do szło w bu dyn ku miesz kal nym w za bu do wie sze re -
go wej. Ścia ny no śne par te ru o gru bo ści 63 cm zo sta ły wy ko na ne z ka -
mie ni. Od I pię tra mur był ce gla ny, miał gru bo ść 52 cm, a na
wy so ko ści II pię tra – 25 cm. Stro py drew nia ne, po kry cie da chu wy ko -
na ne z da chów ki ce ra micz nej. Bu dy nek czę ścio wo był pod piw ni czo ny,
wy po sa żo ny w in sta la cję elek trycz ną i wod no -ka na li za cyj ną, nie zo sta -
ła na to miast do pro wa dzo na in sta la cja ga zo wa.

Prze bieg dzia łaƒ ra tow ni czych
O 12.55 ja ko pierw szy kie ro wa nie dzia ła nia -

mi ra tow ni czy mi prze jął druh Se ba stian So ko -
łow ski (na czel nik OSP KSRG Mirsk), któ ry
do ko nał roz po zna nia sy tu acji, zi den ty fi ko wał za -
gro że nie oraz zgło sił do sta no wi ska kie ro wa nia
ko niecz ność dys po no wa nia do zda rze nia ko lej -
nych za stę pów ra tow ni czych. Zde cy do wał o skie -
ro wa niu w miej sce znisz czeń ra tow ni ków w ce lu
prze szu ka nia gru zo wi ska pod ką tem obec no ści
osób po szko do wa nych. Miej sce dzia łań zo sta ło
nie zwłocz nie za bez pie czo ne. Sprzy ja ło te mu
rów nież umiej sco wie nie za wa lo nej ka mie ni cy.
Zwar ta za bu do wa i wą skie uli ce w istot ny spo sób
chro ni ły przed do stę pem osób po stron nych. KDR
wpro wa dził w stre fę bez po śred nich dzia łań ra tow ni czych stra ża ków,
któ rzy prze szu ki wa li gru zo wi sko, wy ko rzy stu jąc wła sne zmy sły (me -
to da na wo ły wa nia i na słu chi wa nia) oraz sprzęt sta no wią cy wy po sa że -
nie sa mo cho du GCBA 5/36. Ich pra ca przy nio sła re zul ta ty.
Na wy so ko ści pierw sze go pię tra zlo ka li zo wa ne zo sta ły dwie oso by,
a pię tro wy żej od na le zio no ko lej ne go po szko do wa ne go. Uwię zio nych
na wyż szych kon dy gna cjach miesz kań ców ewa ku owa no z za cho wa -
niem za sad bez pie czeń stwa za po mo cą dra bi ny przy staw nej, a na stęp -
nie prze ka za no ze spo ło wi ra tow nic twa me dycz ne go. Rów no cze śnie
z pro wa dzo ny mi przez stra ża ków dzia ła nia mi służ by za rzą dza nia kry -
zy so we go mia sta oraz Po li cja po zy ski wa ły in for ma cje do ty czą ce licz -
by osób, któ re mo gły prze by wać w za wa lo nym bu dyn ku. 

O godz. 13.10 kie ro wa nie prze jął kpt. Ma riusz Bucz kow ski (do wód -
ca zmia ny JRG Lwó wek Ślą ski), któ ry pod trzy mał za miar tak tycz ny
KDR I. Ma jąc na uwa dze ogrom znisz czeń i nie sta bil ność kon struk cji
nie za wa lo nej czę ści bu dyn ku, wy zna czył ra tow ni ka, któ ry miał za za -

da nie czu wać nad bez pie czeń stwem pra cu ją cych na gru zach stra ża ków
i alar mo wać ich w chwi li po ja wia ją ce go się za gro że nia (na tym eta pie
dzia łań stra ża cy nie dys po no wa li ta chi me trem – urzą dze niem prze zna -
czo nym do po mia ru ką tów po zio mych, ką tów pio no wych oraz od le gło -
ści). Do dat ko wo po le cił spraw dze nie stę żeń ga zów nie bez piecz nych,
ewa ku ację miesz kań ców z dwóch przy le ga ją cych ka mie nic, jak rów -
nież wdro żył or ga ni za cję łącz no ści na ka na le KRG 004. 

Oko ło 13.20 na miej sce ka ta stro fy przy był ko men dant po wia to wy
PSP w Lwów ku Ślą skim mł. bryg. Ma riusz Mróz. Prze jął kie ro wa nie
dzia ła nia mi, roz ka zał or ga ni za cję za bez pie cze nia lo gi stycz ne go na po -
trze by dłu go trwa łych dzia łań ra tow ni czych oraz spraw dze nie sta bil no -
ści są sied nich bu dyn ków. Ze wzglę du na du że ob cią że nie dzia ła nia mi
ra tow ni czy mi zde cy do wał rów nież o wzmoc nie niu ob sa dy SKKP PSP
i zwięk sze niu sta nu oso bo we go w pod le głej JRG w Lwów ku Ślą skim.

O 14.35 na miej sce zda rze nia do tar ła SGPR Wał brzych, któ ra po za -
po zna niu z sy tu acją, o 14.40, zo sta ła wpro wa dzo na do dzia łań po szu ki -
waw czych. Po do ko na niu oce ny sta nu gru zo wi ska do wód ca gru py
po le cił prze szu kać wol ne prze strze nie, w któ rych mo gli by znaj do wać
się ży wi lu dzie. Po słu ży ła do te go ka me ra wzier ni ko wa. Re ali zu jąc za -
da nie ra tow ni cze na te re nie ka ta stro fy, stra ża cy zo bo wią za ni są za pew -
nić bez pie czeń stwo so bie oraz oso bom po szko do wa nym. Cel ten osią ga
się, wzmac nia jąc na ru szo ną struk tu rę bu dyn ku. Po za koń cze niu pe ne -
tra cji gru zo wi ska SGPR Wał brzych przy stą pi ła do ko lej ne go eta pu dzia -
łań, roz po czy na jąc sta bi li za cję uszko dzo nej ka mie ni cy za po mo cą

drew nia nych kon struk cji pod po ro wych zbu do wa -
nych z kan tó wek o wy mia rach 10 x 10 cm. Kon -
struk cja ta ka, mi mo że prze no si znacz ne
ob cią że nia i za pew nia wy so ki po ziom bez pie -
czeń stwa, nie mo że być dłu go trwa ła i sta no wi za -
bez pie cze nie je dy nie na czas trwa nia dzia łań
ra tow ni czych. Wraz z ich koń cem bu dy nek trak -
tu je się na dal ja ko stwa rza ją cy za gro że nie. 

O 15.14 na miej sce zda rze nia przy by li wo je -
wo da dol no ślą ski Pa weł Hre niak i za stęp ca dol -
no ślą skie go ko men dan ta wo je wódz kie go PSP 
st. bryg. Ma rek Ka miń ski wraz z gru pą ope ra cyj -
ną dol no ślą skie go ko men dan ta wo je wódz kie go.
St. bryg. Ma rek Ka miń ski po do ko na niu oce ny
sy tu acji prze jął do wo dze nie (KDR IV). Z wzglę -
du na wie lość jed no stek re ali zu ją cych za da nie 
ra tow ni cze, ogrom sprzę tu wpro wa dzo ne go

do dzia łań oraz prze słan ki wy ni ka ją ce z ana li zy do tych cza so wej tak ty -
ki dzia łań na ka zał po dzie lić te ren ak cji na trzy od cin ki bo jo we: I OB
„Za wa li sko” – łącz ność na ka na le B004 (do wód ca bryg. Pa weł Ka liń -
ski,), II OB „Sztab – lo gi sty ka” – łącz ność na ka na le B050 (do wód ca
mł. kpt. Woj ciech Ma zu rek), III OB „Za chód” – łącz ność na ka na le
B049 (do wód ca mł. asp. Woj ciech Paw łu siów). Po le cił tak że za wią zać
sztab ak cji, zlo ka li zo wa ny w na mio cie pneu ma tycz nym. W je go pra -
cach uczest ni czy li: wo je wo da dol no ślą ski, za stęp ca ko men dan ta wo je -
wódz kie go PSP, do wód cy po szcze gól nych od cin ków bo jo wych,
bur mistrz Mir ska, funk cjo na riu sze Po li cji, służ by za rzą dza nia kry zy so -
we go oraz przed sta wi cie le nad zo ru bu dow la ne go.

Po do jeź dzie na miej sce SGPR Lu bin oraz JRG-H KGHM zo sta ły
wpro wa dzo ne do dzia łań na za wa li sku. Wy ko rzy sty wa ły one de tek tor
ży cia i ru chu (LM-1). Urzą dze nie te go ty pu wspie ra dzia ła nia ekip po -
szu ki waw czo -ra tow ni czych, uła twia jąc omi nię cie prze szkód na dro dze
ra tow ni ka, a tak że umoż li wia jąc mu bez piecz niej szą pra cę. Wy ko rzy -
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Si ły i środ ki za an ga żo wa ne w dzia ła nia
pod czas ka ta stro fy
PSP – 26 po jaz dów, 77 osób
OSP KSRG – 6 37
OSP – 1 po jazd, 4 oso by
ZRM (w tym LPR) – 7 po jaz dów, 17 osób
Po go to wie ener ge tycz ne – 1 po jazd,
2 oso by
Po go to wie ga zo we – 1 po jazd, 2 oso by
Po li cja – 8 po jaz dów, 20 osób
Straż Miej ska – 1 po jazd, 1 oso ba
In ne pod mio ty – 9 po jaz dów, 20 osób
Gru py spe cja li stycz ne
SGPR – 8 po jaz dów, 31 ra tow ni ków
SGR Chem -Eko –3 po jaz dy, 10 ra tow ni ków
SGRW – 1 po jazd, 3 ra tow ni ków



stu je ono od bi ja ją ce się fa le elek tro ma gne tycz ne do ana li zy oznak ży -
cia i od mie rza dy stans do po szu ki wa nej oso by po przez wy szu ki wa nie
mi kro ru chów kar dio -pul mu no lo gicz nych. Urzą dze nie nie wy ka za ło
w ob sza rze ob ję tym po szu ki wa nia mi zna mion ży cia. Do dzia łań wpro -
wa dzo ne zo sta ły tak że psy ra tow ni cze o spe cjal no ści gru zo wi sko wej.
Psi węch jest nie za stą pio ny. Do brze wy szko lo ny pies po tra fi za stą pić
pra cę wie lu lu dzi, a na gru zach oka zać się szyb szy i sku tecz niej szy
od elek tro nicz nych urzą dzeń lo ka li za cyj nych. Jed nak i psy nie wska za -
ły obec no ści osób ży wych uwię zio nych pod gru za mi. 

Ca ły czas pro wa dzo ne by ły pra ce ma ją ce na ce lu sta bi li za cję na ru -
szo nej kon struk cji, a przede wszyst kim
ścian no śnych bu dyn ku. Do raź na sta bi -
li za cja ra tow ni cza (wy ko ny wa na na po -
trze by dzia łań) mia ła za pew nić wspar cie
frag men tów uszko dzo ne go bu dyn ku,
prze ciw dzia ła jąc wtór ne mu za wa le niu
oraz umoż li wić zlo ka li zo wa nie i wy do -
by cie po szko do wa nych przy za cho wa -
niu mak sy mal ne go bez pie czeń stwa. 

Z chwi lą przy by cia na miej sce 
zda rze nia SGPR Ja strzę bie -Zdrój, tj.
o 18.22, wpro wa dzo ny zo stał elek tro -
nicz ny mo ni to ring sta bil no ści kon struk -
cji bu dyn ku. Stra ża cy roz sta wi li
ta chi metr współ pra cu ją cy z jed nost ką
cen tral ną, któ ry mo ni to ro wał od chy le nia
bu dyn ku w kil ku na stu punk tach i miał
za za da nie alar mo wać o nie bez pie czeń -
stwie wy ni ka ją cym z na ru sze nia sta ty ki
bu dyn ku. Do ta kiej sy tu acji nie do szło.

Oko ło 18.00 na miej sce ka ta stro fy
przy był ko men dant głów ny Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej gen. bry ga dier Le szek
Su ski. Oko ło 18.20 za koń czo ne zo sta ły
dzia ła nia zwią za ne z prze szu ki wa niem
za wa li ska i na stą pi ła lo ka li za cja zda rze -
nia. Jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro -
wej w dal szym cią gu re ali zo wa ły swo je
za da nia. Do 22.00 SGPR Ja strzę bie-
-Zdrój pro wa dzi ła mo ni to ring bu dyn ku. Przez ca łą noc za stę py stra ża -
ków za bez pie cza ły miej sce zda rze nia. Na stęp ne go dnia we wcze snych
go dzi nach po ran nych fir my bu dow la ne przy stą pi ły do roz biór ki uszko -
dzo ne go bu dyn ku. 

O 15.15 za koń czo no dzia ła nia i miej sce zda rze nia prze ka za no pro -
ku ra to ro wi re jo no we mu.

Me dia
Nie co dzien na ak cja, sta no wią ca ogrom ne wy zwa nie dla służb ra tow -

ni czych, spo tka ła się z du żym za in te re so wa niem ze stro ny me diów.
Do kon tak tów z przed sta wi cie la mi śro do wisk dzien ni kar skich zo stał
wy zna czo ny rzecz nik pra so wy KW PSP Wro cław. Co go dzi nę or ga ni -
zo wa ne by ły kon fe ren cje pra so we, w któ rych uczest ni czył ko men dant
głów ny PSP gen. bry ga dier Le szek Su ski, wo je wo da dol no ślą ski Pa weł
Hre niak, a tak że za stęp ca dol no ślą skie go ko men dan ta wo je wódz kie go
PSP st. bryg. Ma rek Ka miń ski. Na po trze by me diów roz sta wio ny zo -
stał na miot pneu ma tycz ny wy po sa żo ny w ław ki, sto ły, oświe tle nie,
ogrze wa nie oraz do stęp do ener gii elek trycz nej. Dzien ni ka rze mo gli

rów nież sko rzy stać z cie płych na po jów i po sił ków, któ re wy da wa ne by -
ły w re stau ra cji zlo ka li zo wa nej na ryn ku.

Do bre de cy zje
Na sku tek zda rze nia po szko do wa nych zo sta ło 10 osób, w tym 5 dzie -

ci. Do dzia łań trwa ją cych bli sko 27 godz. za an ga żo wa no 77 stra ża ków
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, 41 dru hów OSP, 6 psów ra tow ni czych
o spe cjal no ści gru zo wi sko wej oraz 27 przed sta wi cie li in nych służb i in -
sty tu cji. Ogrom ne zna cze nie dla sku tecz no ści dzia łań na po zio mie spe -
cja li stycz nym mia ło wy zna cze nie na do wód cę OB I mł. bryg. Paw ła

Ka liń skie go – wie lo let nie go ra tow ni ka
SGPR Wał brzych. Je go de cy zje po zwo -
li ły na efek tyw ne sko or dy no wa nie za -
dań wie lu grup spe cja li stycz nych
pra cu ją cych rów no le gle w ob sza rze lo -
ka li za cji i sta bi li za cji. Nie bez zna cze -
nia po zo sta je do świad cze nie, ja kie
stra ża cy z Dol ne go Ślą ska zdo by li pod -
czas dzia łań ra tow ni czych po ka ta stro -
fie bu dow la nej w Świe bo dzi cach 
(8 kwiet nia 2017 r.) oraz Mą kol nie (17
ma ja 2017 r.). Na uwa gę za słu gu je fakt,
że ra tow ni cy z SGPR Wał brzych, Wro -
cław i Lu bin od kil ku lat bar dzo in ten -
syw nie do sko na lą swo je umie jęt no ści
i zwięk sza ją kom pe ten cje w za kre sie
po szu ki wa nia i wy do by wa nia osób za -
sy pa nych. O pro fe sjo nal nym po dej ściu
do kwe stii wy szko le nia za rów no ze
stro ny kie row nic twa dol no ślą skich stra -
ża ków, jak i sa mych ra tow ni ków świad -
czy fakt, że de cy zją ko men dan ta
głów ne go PSP gen. bry ga die ra Lesz ka
Su skie go 21 ra tow ni ków SGPR Wał -
brzych zo sta ło włą czo nych w struk tu rę
Pol skiej Cięż kiej Gru py Po szu ki waw -
czo -Ra tow ni czej (USAR POLAND).

W dal szym cią gu nie uda ło się wy -
po sa żyć SGPR Wał brzych w sys tem

mo ni to rin gu sta bil no ści uszko dzo nej kon struk cji. Bio rąc pod uwa gę
utrud nie nia, skom pli ko wa ny cha rak ter dzia łań po ka ta stro fie bu dow la -
nej, a przede wszyst kim nie bez pie czeń stwa oraz ogrom ną od po wie dzial -
ność spo czy wa ją cą na wy zna czo nym ofi ce rze bez pie czeń stwa, bar dzo
istot ny jest jak naj szyb szy za kup ta kie go urzą dze nia. Przede wszyst kim
przy czy ni się to do po pra wy bez pie czeń stwa pra cu ją cych na gru zach
ra tow ni ków. Po zwo li tak że na re ali za cję dzia łań ra tow ni czych bez an -
ga żo wa nia SGPR spo za wo je wódz twa.

26 stycz nia w sie dzi bie dol no ślą skie go urzę du wo je wódz kie go od -
by ło się go dzin ne spo tka nie z pre mie rem RP Ma te uszem Mo ra wiec kim.
Z ra mie nia Ko men dy Wo je wódz kiej PSP we Wro cła wiu uczest ni czył
w nim st. bryg. Ma rek Ka miń ski. Spo tka nie słu ży ło przede wszyst kim
omó wie niu prze bie gu ak cji ra tow ni czej w Mir sku. Pre mier po dzię ko -
wał służ bom za peł ne po świę ce nie i pro fe sjo na lizm w dzia ła niu, za ich
trud oraz wspar cie, ja kie go udzie li ły po szko do wa nym.

st. kpt. Da niel Mu cha jest rzecz ni kiem pra so wym 
dol no Êlà skie go ko men dan ta wo je wódz kie go PSP
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ie daw no do roz sz czel nie nia ga zo -
cią gu wy so kie go ci śnie nia (W/C
DN 500) do szło w Mu ro wa nej Go -

śli nie (pół noc na część po wia tu po znań skie go,
wo je wódz two wiel ko pol skie) przy ul. Gnieź -
nień skiej. Mia ło to miej sce mi nu tę po pół no -
cy 26 stycz nia. Roz sz czel nie nie spo wo do-
wa ło gwał tow ny wy pływ sprę żo ne go ga zu
ziem ne go (6 MPa) w prze ciw nych kie run -
kach. W kon se kwen cji po wsta ła fa la nad ci -
śnie nio wa, któ ra do pro wa dzi ła do wy rzu tu
gle by oraz od sło nię cia ga zo cią gu na dłu go ści
oko ło 20 m (był on bo wiem za ko pa ny na głę -
bo ko ści oko ło me tra) oraz in nych znisz czeń
w oko li cy po wsta nia zda rze nia. Wy do by wa -

ją cy się gaz uległ za pło no wi w for mie dwóch,
prze ciw nie skie ro wa nych pió ro pu szy ognia
(po żar stru mie nio wy). Stru mień ener gii ze
spa la ne go, swo bod nie wy do by wa ją ce go się
me ta nu był na ty le du ży, że do szło do sa mo -
za pło nu ma te ria łów, któ rych uży to do bu do -
wy i wy koń cze nia oko licz nych bu dyn ków,
zlo ka li zo wa nych ok. 30 m od miej sca po wsta -
nia roz sz czel nie nia.

Zgło sze nie
Pierw sze zgło sze nie skie ro wa ne zo sta ło

do SK KM PSP w Po zna niu na nu mer alar -
mo wy 998 już dwie mi nu ty po pół no cy. By ła
to in for ma cja o moż li wym wy bu chu na sta cji

ben zy no wej w Mu ro wa nej Go śli nie (w rze -
czy wi sto ści znaj do wa ła się ona ok. 250 m
od miej sca roz sz czel nie nia). Do pie ro ko lej ne
zgło sze nia na tel. 998 oraz tzw. for mat ki spły -
wa ją ce z cen trum po wia da mia nia ra tun ko we -
go po zwo li ły dy żur nym sta no wi ska wła ści wie
umiej sco wić zda rze nie oraz przy dzie lić mu
od po wied nią ka te go rię.

Roz po czę to dys po no wa nie sił i środ ków.
Z oczy wi stych wzglę dów od bie ga ło ono
od sche ma tu przy ję te go w za sa dach dys po no -
wa nia. Oprócz około 20 za stę pów ra tow ni -
czo -ga śni czych (PSP i OSP) wy sła nych
w pierw szym rzu cie za dys po no wa ne zo sta ły
m.in. kon te ne ry ze sprzę tem ochro ny dróg od -
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Hi sto ria 
za to czy ła ko ło

Rozszczelnienie gazociągu w Jankowie Przygodzkim 
pod koniec 2013 r. było dla PSP akcją bez precedensu i dużym

wyzwaniem. Ryzyko wystąpienia zdarzenia o podobnym charakterze
określa się jako bardzo małe, zaś jego powtórzenie, i to w tym samym

województwie, wielu uznałoby za niemożliwe. A jednak...
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de cho wych i środ kiem pia no twór czym, spe -
cja li stycz na gru pa ra tow nic twa che micz no-
-eko lo gicz ne go z JRG 6 Po znań oraz ofi cer
ope ra cyj ny KM PSP Po znań i gru pa ope ra cyj -
na KW PSP. W stan go to wo ści po sta wio no
plu ton za opa trze nia wod ne go i plu ton lo gi -
stycz ny oraz cięż kie sa mo cho dy ra tow ni czo -
-ga śni cze – ich dys po no wa nie roz po czę to
po po twier dze niu roz mia ru znisz czeń, ska li
za gro że nia oraz po trzeb sprzę to wych. Oprócz
stan dar do we go przy te go ty pu zda rze niach
po in for mo wa nia ka dry kie row ni czej PSP,
a tak że służb i in sty tu cji (m.in. Po li cji, cen -
trów za rzą dza nia kry zy so we go, PRM, po go -
to wia ga zo we go, po go to wia ener ge tycz ne go,
ope ra to ra ga zo cią gu Gaz -Sys tem itd.) roz po -
czę to dys po no wa nie funk cjo na riu szy PSP –
z dy żu rów do mo wych i prze by wa ją cych
na wol nym. Ce lem by ło wspar cie nie tyl ko
dzia łań na miej scu zda rze nia, lecz tak że sta -
no wisk kie ro wa nia.

Dzia ła nia szcze bla in ter wen cyj -
ne go i tak tycz ne go
Pierw szym za stę pem, któ ry do tarł na miej -

sce zda rze nia (by ło to po ok. 12 min od je go
po wsta nia), do wo dził do wód ca za stę pu z JRG
Bo le cho wo (KM PSP Po znań). Pierw sze dzia -
ła nia stan dar do wo obej mo wa ły roz po zna nie
sy tu acji i okre śle nie prio ry te tów. Wy dzie lo no

stre fę nie bez piecz ną w pro mie niu oko -
ło 500 m, z któ rej przy po mo cy Po li cji ewa -
ku owa no 10 osób. Za miar tak tycz ny po le gał
na obro nie bu dyn ków przed po ża rem. Rów -
no le gle w obiek tach ob ję tych już ży wio łem
roz po czę to czyn no ści ra tow ni czo -ga śni cze.
Ich ce lem by ło usta le nie, czy w środ ku znaj -
du ją się po szko do wa ni i ich ewa ku acja. Nie -
ste ty, szyb ko roz prze strze nia ją cy się po żar
oraz znisz cze nia, szcze gól nie w jed nym z do -
mów, unie moż li wi ły wy klu cze nie obec no ści
po szko do wa nych w środ ku. Usta le nie miej -
sca po by tu osób mo gą cych prze by wać w bu -
dyn kach w mo men cie po wsta nia zda rze nia
sta ło się za tem prio ry te tem. W tym ce lu prze -
ka za no proś bę do Po li cji, by zin ten sy fi ko wać
po szu ki wa nia ludzi, któ rzy znaj do wa li się
w bu dyn kach ob ję tych po ża rem oraz wy py -
tać ich o to, czy wszyscy ewa ku owa li się
przed przy by ciem PSP. Po wyż sze dzia ła nia
i de cy zje zo sta ły pod trzy ma ne przez ko lej -
nych KDR (do wód ca zmia ny, ofi cer ope ra -
cyj ny/do wód ca JRG). 

Te ren dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych zo -
stał po dzie lo ny na dwa od cin ki bo jo we, roz -
dzie lo ne li nią ga zo cią gu. Po pół go dzi nie
od przy jaz du pierw sze go za stę pu pra co wa ły
w peł nym roz wi nię ciu, z od po wied nią or ga -
ni za cją struk tu ry do wo dze nia oraz łącz no ścią.
Za da niem obu od cin ków by ła obro na za gro -

żo nych bu dyn ków oraz uga sze nie pło ną cych
obiek tów. Wy zna czo ny zo stał punkt przy ję cia
sił i środ ków, do któ re go zgła sza ły się przy -
jeż dża ją ce na miej sce za stę py. Po nad to KDR
utwo rzył sztab skła da ją cy się z przed sta wi cie -
li służb współ dzia ła ją cych. Rozpo czę to tak że
bu do wa nie efek tyw ne go za si la nia wod ne -
go – na ba zie prze pom po wa nia oraz do wo że -
nia wo dy do tzw. punk tu roz bio ru, przy
któ rym roz sta wio ny zo stał zbior nik. Naj więk -
szym utrud nie niem w tej fa zie dzia łań by ło
sil ne od dzia ły wa nie ciepl ne – unie moż li wia -
ło ono swo bod nie po dej ście do za gro żo nych
i ob ję tych po ża rem obiek tów, a tym sa mym
pro wa dze nie dzia łań rów nież ra tow ni czo -ga -
śni czych i po szu ki waw czych. Po nad to ha łas
wy do by wa ją ce go się ga zu sku tecz nie utrud -
niał ko mu ni ka cję. 

Ope ra tor ga zo cią gu po twier dził za mknię -
cie za suw od ci na ją cych w sta cji za po ro wo -
-upu sto wej o godz. 1.45. Po nie waż za wo ry te
od da lo ne by ły od miej sca zda rze nia o około
5 i 10 km, a w nit ce prze sy ło wej o sto sun ko -
wo du żej śred ni cy zgro ma dzi ła się du ża ilość
sprę żo ne go ga zu, po za mknię ciu za wo rów
utrzy my wał się in ten syw ny wy pływ z miej -
sca roz sz czel nie nia ga zo cią gu.

Dzia ła nia szcze bla 
stra te gicz ne go
Z ra cji roz mia ru i cha rak te ru zda rze nia

oraz za dys po no wa nych w dru gim rzu cie sił
i środ ków ko niecz ne by ło wpro wa dze nie do -
wo dze nia szcze bla stra te gicz ne go. Kie ro wa -
nie dzia ła nia mi na tym szcze blu o godz. 1.50
prze jął za stęp ca wiel ko pol skie go ko men dan -
ta wo je wódz kie go PSP. Pod trzy mał de cy zje
KDR szcze bla tak tycz ne go oraz rozbudował
sztab ak cji. W je go skład we szli m.in.: funk -
cjo na riu sze KM PSP Po znań, KW PSP Po -
znań, po li cjan ci oraz przed sta wi ciel ope ra to ra
ga zo cią gu, ra tow nik me dycz ny ZRM oraz
przed sta wi cie le sa mo rzą dów. Za da niem
sztabu by ło m.in.:
� usta le nie licz by osób, któ re znaj do wa ły
się w bu dyn kach są sia du ją cych w chwi li zda -
rze nia (za da nie prio ry te to we),
� przy go to wa nie ko mu ni ka tów me dial -
nych,
� in wen ta ry za cja SIS za dys po no wa nych
na miej sce zda rze nia,
� we ry fi ka cja za pi sów w SWD-ST,
� ana li za struk tu ry do wo dze nia oraz łącz -
no ści,
� ana li za za ple cza lo gi stycz ne go oraz za -
bez pie cze nia me dycz ne go,
� zdo by wa nie in for ma cji po przez: wy zna -
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cze nie ze spo łu roz po zna nia, po zy ski wa nie in -
for ma cji o bie żą cej sy tu acji, ana li zę i oce nę
in for ma cji,
� pro wa dze nie ak tu ali za cji map oraz wi -
zu ali za cji sy tu acji po przez: opis za gro że nia,
wi zu ali za cję ro dza ju oraz za się gu strat
i uszko dzeń, wi zu ali za cję od cin ków bo jo -
wych i punk tów cha rak te ry stycz nych, przed -
sta wie nie SIS bę dą cych w ak cji, znaj du ją cych
się w miej scach kon cen tra cji, przed sta wie nie
po trzeb od no śnie do SIS,
� przy go to wa nie miejsc do prze pro wa dze -
nia od praw z or ga na mi sa mo rzą do wy mi oraz
kon fe ren cji pra so wych (w tym z udzia łem
wo je wo dy wiel ko pol skie go, in spek to ra nad -
zo ru bu dow la ne go, przed sta wi cie li Po li cji
oraz za rzą dza nia kry zy so we go),
� przy go to wa nie ewen tu al nych sił wspar -
cia (np. do dat ko wych SIS, pod mia ny za łóg),
� mel do wa nie nad rzęd nym sta no wi skom
o roz wo ju sy tu acji (za awan so wa nie wy ko ny -
wa nia po szcze gól nych za dań, do ku men to wa -
nie, przy go to wy wa nie da nych),
� oce na sy tu acji (dy na micz na ana li za ry -
zy ka, ra por to wa nie, wy pra co wy wa nie za mia -
ru tak tycz ne go, pro po no wa nie SIS, okre śla nie
struk tu ry do wo dze nia, nad zór nad prze bie -
giem ak cji).

W ra mach szta bu po wo ła no ze spół pra so -
wy. Je go za da niem by ło zbie ra nie da nych
i prze ka zy wa nie ich na kon fe ren cjach pra so -
wych, pro wa dze nie do ku men ta cji fo to gra ficz -
nej, re je stro wa nie in for ma cji po ja wia ją cych
się w me diach, przy go to wy wa nie in for ma cji
pra so wych, a tak że utrzy my wa nie sta łe go
kon tak tu z me dia mi. 

Za krę ce nie za wo rów nie ste ty nie uszczel -
ni ło sku tecz nie ukła du. Dla te go też wspól nie
z przed sta wi cie la mi fir my Gaz -Sys tem wy -
pra co wa no kon cep cję uszczel nie nia wy cie ku
ga zu oraz wy ga sze nia pło ną ce go ga zu. Po -
dob nie jak w Jan ko wie Przy godz kim zde cy -
do wa no się na za ło że nie dwóch śluz
(po prze ciw le głych stro nach od miej sca wy -
cie ku, w od le gło ści 100 m każ da), któ re mia -
ły ogra ni czyć nie kon tro lo wa ny wy pływ ga zu.
War to do dać, że na po cząt ku dzia łań ra tow ni -
czo -ga śni czych, jak i na eta pie opra co wy wa -
nia tej kon cep cji ce lo wo nie roz po czy na no
ga sze nia pło ną ce go ga zu. Choć je go wy pływ
stop nio wo ma lał, co umoż li wia ło uga sze nie
po ża ru, zde cy do wa no się na utrzy ma nie pro -
ce su wy pa la nia, co gwa ran to wa ło nie roz -
prze strze nia nie się stre fy nie bez piecz nej.
Ślu za skła da ła się z dwóch ba lo nów (w Jan -
ko wie Przy godz kim z czte rech), wpro wa dzo -
nych do ga zo cią gu przez na spa wa ną na ru rę

kry zę i wy peł nio nych już we wnątrz po wie -
trzem, by sku tecz nie za ha mo wać prze pływ
ga zu. Przed ślu za mi (pa trząc od stro ny za krę -
co nych za wo rów na ga zo cią gu) wy wier co ne
zo sta ły otwo ry od cią ża ją ce, któ rych za da niem
by ło od bar cza nie ukła du i od pro wa dza nie na -
pły wa ją ce go ga zu do at mos fe ry. 

W związ ku z tym utwo rzo no dwa do dat -
ko we od cin ki bo jo we. Dwa ist nie ją ce mia ły
do ga szać pa lą ce się obiek ty oraz zbu do wać
układ ga śni czy wraz z je go za si la niem, by
po za ło że niu i uszczel nie niu śluz móc uga sić
pło mień na nie szczel no ści ukła du. Dwa ko lej -
ne OB (ślu za I i II) od po wie dzial ne by ły
za zbu do wa nie za bez pie cze nia prac przy za -
kła da niu śluz przez pra cow ni ków ope ra to ra
ga zo cią gu. 

Dla uspraw nie nia łącz no ści ra dio wej ko -
rzy sta no z czte rech ka na łów ra tow ni czo -ga -
śni czych, ka na łu do wo dze nia i współ -
dzia ła nia, ka na łu kra jo wej sie ci współ dzia -

ła nia i alar mo wa nia (przyj mo wa nie SIS spo -
za po wia tu po znań skie go). W ce lu od cią że -
nia ka na łu po wia to we go wpro wa dzo no,
za zgo dą SKKG, ope ra cyj ny kie ru nek ra dio -
wy. Aby uspraw nić ko or dy na cję dzia łań
z Po li cją, uru cho mio no ka nał B112, a do gru -
py je go użyt kow ni ków do da no rów nież
przed sta wi cie la fir my Gaz -Sys tem, któ re mu
prze ka za no ra dio te le fon z za pro gra mo wa -
nym ww. ka na łem.

Oprócz szta bu ope ra cyj ne go uru cho mio ny
zo stał rów nież sztab ad mi ni stra cyj ny w ra -
mach za rzą dza nia kry zy so we go, któ ry pra co -
wał pod prze wod nic twem bur mi strza mia sta
i gmi ny Mu ro wa na Go śli na. W pra ce te go
szta bu włą cze ni zo sta li rów nież funk cjo na riu -
sze PSP.

Osta tecz ny bi lans zda rze nia to trzy cał ko -
wi cie znisz czo ne bu dyn ki jed no ro dzin ne,
wia ta ga ra żo wa, dwa sa mo cho dy oso bo we,
dwa cią gni ki rol ni cze oraz kil ka na ście ko lej -
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nych bu dyn ków no szą cych śla dy znisz czeń.
Nie od no to wa no osób po szko do wa nych.

Przy czy na
Dziś jest jesz cze nie zna na. O ile w przy -

pad ku Jan ko wa Przy godz kie go moż na by ło
mieć nie mal że pew ność, że przy czy ną roz -
szczel nie nia by ły pra ce zwią za ne z wy ko na -

niem wy ko pu przy ga zo cią gu (co osta tecz nie
zo sta ło rów nież po twier dzo ne), o ty le tu taj
moż na tyl ko spe ku lo wać. Roz sz czel nie nie
mia ło miej sce w no cy, gdy nie od by wa ły się
żad ne pra ce, tak że na te re nie przy le głym
i – co istot ne – ga zo ciąg na tym od cin ku był
po pro wa dzo ny cał ko wi cie w grun cie. Przed -
sta wi ciel ope ra to ra na kon fe ren cji pra so wej
za pew niał, że ga zo ciąg był re gu lar nie kon tro -
lo wa ny – bę dzie to za pew ne przed -
mio tem ba dań. Do cho dze nie w tej
spra wie pro wa dzi Po li cja. Usta le nia
po czy ni tak że ko mi sja po wo ła -
na przez wo je wódz kie go in spek to ra
nad zo ru budow la ne go.

Wnio ski
Wnio ski z te go zda rze nia bę dą

za pew ne we ry fi ko wa ne przez pry -
zmat kon klu zji wy pra co wa nych
po ak cji w Jan ko wie Przy godz kim.
Przy znać na le ży, że opty ka pla no wa nia ope ra -
cyj ne go w Wiel ko pol sce po pierw szym te go
ty pu zda rze niu ule gła de li kat nej zmia nie.
Wśród wnio sków wów czas wy pra co wa nych
by ły te od no szą ce się do ko rek ty przy ję te go
wcze śniej sche ma tu dys po no wa nia. Funk cjo -
nu ją ca obec nie kon cep cja, któ ra zo sta ła za sto -
so wa na i w tym przy pad ku, za kła da
nad mia ro we dys po no wa nie SIS na wet przy
bra ku po twier dze nia pew no ści wy stą pie nia
kon kret ne go zda rze nia. Do ty czy to nie tyl ko
stan dar do wych po ża rów w bu dyn kach wie lo -
ro dzin nych, lecz tak że zda rzeń cha rak te ry -

stycz nych, któ re ma ją miej sce sto sun ko wo
rzad ko. Również tu taj, mi mo że dy żur ni sta -
no wisk kie ro wa nia do cza su przy by cia pierw -
sze go KDR nie otrzy ma li po twier dze nia, czy
ma ją do czy nie nia ze sta cją pa liw, za dys po no -
wa li w pierw szym rzu cie si ły, któ re mo gły dać
KDR du żą swo bo dę dzia ła nia. Od no si się to
nie tyl ko do za ple cza od wo do we go, lo gi stycz -

ne go, szta bo we go (w tym SDł), lecz tak że
do od po wied niej li czeb no ści ka dry kie row ni -
czej.

Spo ro pro ble mów przy spo rzy ła pra ca
w sys te mie SWD-ST. Sys tem dzia łał po wol -
nie, co w da nej chwi li mo gło być spo wo do -
wa ne du żym ru chem zwią za nym z dys po-
no wa niem SIS. Nie moż na w nim spraw nie
in wen ta ry zo wać obec nych na miej scu SIS ani

za rzą dzać ni mi z po zio mu szta bu (pro gram
nie da je moż li wo ści ich prze miesz cza nia ani
dzie le nia na od cin ki bo jo we). Wy mu si ło to
ko niecz ność po wro tu do spraw dzo nych i nie -
za wod nych me tod opar tych na ta bli cy i fla -
ma strze, względ nie kart ce pa pie ru i dłu go-
pi sie.

Waż nym ele men tem, za pew ne przez spo -
rą część do wód ców spy cha nym na dru gi plan,
jest wła ści wa ob słu ga me dial na zda rze nia tej
ska li. Ofi ce ro wie pra so wi po win ni być prze -
wi dzia ni w pro ce sie in for mo wa nia/dys po no -
wa nia w fa zie po cząt ko wej zda rze nia.

Przy dat nym na rzę dziem w przy pad ku tak
roz le głych dzia łań, któ re mu szą być rów nież
pro wa dzo ne no cą, oka zu je się ka me ra pod cze -
pio na do bez za ło go we go stat ku po wietrz ne go,
tzw. dro na. Wy ko rzy stu jąc wie lofunk cyj ne ka -
me ry, z moż li wo ścią pra cy rów nież w try bie
ter mo wi zji, moż na uzy skać w jed nej chwi li ob -
raz ca łe go te re nu ak cji, do ko ny wać roz po zna -
nia na po trze by KDR czy też spraw dzić te ren
pod ką tem osób po szko do wa nych.

Bar dzo do bre wnio ski pły ną też ze współ -
pra cy z Po li cją – dzię ki niej do ko na no sku tecz -
ne go wy dzie le nia te re nu dzia łań, przepro-
wa dzo no ewa ku ację kil ku osób, a co naj waż -

niej sze, usta lo no rze czy wi stą licz bę
lu dzi prze by wa ją cych w bu dyn -
kach, w bez po śred nim są siedz twie.

Wła ści we za rzą dza nie zda rze -
nia mi tej ska li wy ma ga du żych
umie jęt no ści – KDR ma rów no le gle
do czy nie nia z wie lo wąt ko wy mi
pro ble ma mi. Ćwi cze nia z za an ga żo -
wa niem gra czy spo za PSP po win ny
być na sta łe wpi sa ne w do sko na le -
nie za wo do we ka dry do wód czej
PSP.

Kil ku funk cjo na riu szy (w tym KDR szcze -
bla tak tycz ne go, szef szta bu, ofi cer pra so wy)
mia ło moż li wość uczest ni czyć w dzia ła niach
ra tow ni czo -ga śni czych pod czas ak cji w Jan -
ko wie Przy godz kim. Nie wąt pli wie ta oko licz -
ność i moż li wość wy ko rzy sta nia do świad czeń
tam ze bra nych wpły nę ła po zy tyw nie na prze -
bieg i or ga ni za cję tych dzia łań – od pew ne go
mo men tu sce na riusz dzia łań był dość po -
dobny.

mł. bryg. To masz Gre lak 
jest na czel ni kiem Wy dzia łu Ope ra cyj ne go

KW PSP w Po zna niu
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Sporo problemów przysporzyła praca
w systemie SWD-ST. System działał 

powolnie, co w danej chwili mogło byç
spowodowane du˝ym ruchem zwiàzanym 
z dysponowaniem SIS. Nie mo˝na w nim

sprawnie inwentaryzowaç obecnych na miejscu
SIS ani zarzàdzaç nimi z poziomu sztabu [...]

Dzia ła nia w licz bach
JOP: 58 za stę pów, 200 osób
PRM: 2 ZRM, 4 oso by
Po li cja: 16 sa mo cho dów, 80 osób
po go to wie ga zo we: 7 sa mo cho dów,
30 osób
po go to wie ener ge tycz ne: 1 sa mo chód,
3 oso by
in ne: 3 sa mo cho dy, 8 osób
Sprzęt JOP:
po jaz dy ga śni cze: lek kie – 5, śred nie – 11,
cięż kie – 16
po jaz dy spe cjal ne: SH – 1, SW – 1,
SRChem – 2, SDł – 1, SOp – 16, in ne – 4 
jed nost ki PSP spo za te re nu po wia tu – 11
jed nost ki OSP spo za te re nu gmi ny – 8,
w tym spo za te re nu po wia tu – 5

rys. Tomasz Grelak



o jaz dy i róż ne go ro dza ju sprzęt po żar -
ni czy to dla więk szo ści z nas co dzien -
ne na rzę dzia pra cy. Jed ni po wie dzą, że

wciąż ich za ma ło, że za szyb ko się zu ży wa ją
i sta rze ją, że w in nych kra jach to do pie ro po -
stęp… Dru dzy dla od mia ny, od grze bu jąc
wspo mnie nia, stwier dzą, że Star 244 lub „Je -
lo nek” to sprzęt w zu peł no ści wy star cza ją cy.
Nie ste ty, a mo że wła śnie i do brze, po stęp cy -
wi li za cyj ny wy mu sza cią głe do sko na le nie za -
rów no tech ni ki dzia łań, jak i wy po sa że nia.
Z każ dym ro kiem jest le piej, now sze po jaz dy
z lep szym wy po sa że niem moż na spo tkać
w więk szo ści ko mend PSP w kra ju. W 2017 r.
rów nież po czy nio no sta ra nia, by od mło dzić
za so by sprzę to we w PSP i OSP.

Kry te ria wy po sa ̋e nia
Aby za pew nić spo łe czeń stwu od po wied ni

po ziom bez pie czeń stwa, po wo ły wa no do ży -
cia jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej.
Z bie giem lat ule gły one znacz nym prze obra -
że niom, po przez roz sze rza nie za kre su za dań
i ich pro fe sjo na li za cję. Do za dań w za kre sie
czyn ne go zwal cza nia po ża rów do łą czy ły za -
da nia związane z nad zo rem nad za po bie ga -
niem ich powstawania. Bar dzo wcze śnie po-
ja wi ły się po trze by szko le nio we i spo so by
na ich re ali za cję. Na stą pił tak że roz wój sze ro -
ko ro zu mia ne go za bez pie cze nia lo gi stycz ne go,
pro wa dze nia dzia łań pod wzglę dem wy po sa -
że nia w sprzęt sil ni ko wy oraz sprzęt spe cja li -
stycz ny. In ny mi sło wy: lu dzie (si ły) mu szą

mieć za pew nio ny od po wied ni sprzęt (środ ki)
i ba zę lo ka lo wą, by efek tyw nie dzia łać.

W przy pad ku jed no stek or ga ni za cyj nych
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej spra wa wy po sa -
że nia w sprzęt spe cja li stycz ny oraz po jaz dy
jest dość pro sta, gdyż wy ma ga nia w tym za -
kre sie są ustan da ry zo wa ne praw nie. Z chwi lą
po wo ła nia do ży cia z dniem 1 lip ca 1992 r.
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w ce lu zbu do wa -
nia w peł ni pro fe sjo nal nej for ma cji ra tow ni -
czej oprócz roz wią zań for mal no -or ga ni -
za cyj nych i po pra wy wa run ków so cjal no -by -
to wych stra ża ków przy ję to rów nież za sa dę
pla no wej i sys te ma tycz nej wy mia ny sprzę tu
i wy po sa że nia jed no stek or ga ni za cyj nych.
Prze wi du je to art. 8 usta wy o PSP [1]:

TECHNIKA

Za ku py sa mo cho dów 
ga Êni czychNAD BRYG. MA REK JA SI¡ SKI

W strażackiej profesji najważniejszy jest ratownik. Bez ludzi nie byłoby
służby. Cóż by jednak zdziałał bez odpowiedniego wyszkolenia i sprzętu?

Dobre chęci to nie wszystko. Nawet mając już wysoki poziom
wyszkolenia, zdobywając certyfikaty i uprawnienia, bez odpowiedniego

zaplecza technicznego wciąż bylibyśmy bezradni. 
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Art. 8 ust. 4. Mi ni ster wła ści wy do spraw
we wnętrz nych okre śli, w dro dze roz po rzą dze -
nia: 

[…]
2) szcze gó ło we za sa dy wy po sa że nia jed -

no stek or ga ni za cyj nych Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej, a w szcze gól no ści: 

a) stan dar dy wy po sa że nia jed no stek ra -
tow ni czo -ga śni czych Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w po jaz dy ga śni cze i spe cjal ne oraz
w sprzęt i środ ki tech nicz ne, 

b) nor my wy po sa że nia w sprzęt spe cja li -
stycz ny, po jaz dy i środ ki tech nicz ne do ra tow -
nic twa tech nicz ne go, che micz ne go, eko lo gi-
cz ne go i me dycz ne go, 

c) nor my wy po sa że nia kra jo wych baz
sprzę tu spe cja li stycz ne go i środ ków ga śni -
czych.

W ślad za tym uka za ło się kil ka edy cji
prze pi sów ran gi roz po rzą dze nia – ostat nio
roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych
z 21 li sto pa da 2014 r. [2]. Na pod sta wie tych
nor ma ty wów do ko ny wa ne są za ku py sprzę tu,
uwzględ nia ją ce je go ja kość, prze zna cze nie
oraz okres eksploatacji. 

Tak przed sta wia się sy tu acja wy po sa że nia
w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Je śli zaś cho -
dzi o jed nost ki ochot ni czych stra ży po żar -
nych, spra wa już nie jest tak oczy wi sta.
Funk cjo nu ją one zgod nie z art. 19 ust. 1 usta -
wy z 24 sierp nia 1991 r. o ochro nie prze ciw -
po ża ro wej [3] oraz prze pi sa mi Pra wa
o sto wa rzy sze niach [4]. W żad nej z tych
ustaw i ak tów wy ko naw czych do nich nie
opra co wa no stan dar du wy po sa że nia dla tych
jed no stek. Ozna cza to, że każ da OSP mo że
po sia dać do wol nie róż ny sprzęt i po jaz dy,
w za leż no ści od moż li wo ści fi nan so wych
oraz wła snych po trzeb. Je dy nym wy znacz ni -
kiem od po wied nie go wy po sa że nia jed no stek
OSP włą czo nych do kra jo we go sys te mu ra -
tow ni czo -ga śni cze go są wy ma ga nia ko men -
dan ta głów ne go Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej w za kre sie mi ni mal ne go wy po sa że nia
w sprzęt i po jaz dy dla jed no stek ubie ga ją cych
się o włą cze nie do te go sys te mu. 

Hi sto ria za ku pów 
Start był trud ny. „W pierw szych kil ku la -

tach funk cjo no wa nia PSP fun du sze prze zna -
czo ne na za kup sprzę tu by ły da le ce nie -
wy star cza ją ce. Licz ba za ku pio nych w jed nym
ro ku po jaz dów wy nio sła w ca łym kra ju oko -
ło 50, z te go spo rą gru pę sta no wi ły sa mo cho -
dy ope ra cyj ne” [5]. 

Pierw sze pla no we za ku py sprzę tu i wy po -
sa że nia spe cja li stycz ne go roz po czę ły się

z chwi lą uru cho mie nia z dniem 1 stycz nia
1995 r. kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni -
cze go (KSRG). W 1996 r. Sejm wpro wa dził
do bu dże tu pań stwa in we sty cję wie lo let nią
„Kra jo wy sys tem ra tow ni czo -ga śni czy na ob -
sza rze Rze czy po spo li tej Pol skiej”. W ra mach
tej in we sty cji prze wi dzia no m.in. wy bu do wa -
nie 92 straż nic, utwo rze nie wo je wódz kich baz
sprzę tu spe cja li stycz ne go i środ ków ga śni -
czych, dla któ rych za ku pio no sprzęt i wy po -
sa że nie, w tym rów nież sa mo cho dy ra-
tow ni czo -ga śni cze. Re ali za cja po wyż sze go
pro gra mu trwa ła do koń ca 1998 r. W la tach
ko lej nych do ko ny wa no suk ce syw nych za ku -
pów w mniej szym stop niu. Do pie ro wpro wa -
dzo ny w 2007 r. „Pro gram mo der ni za cji
Po li cji, Stra ży Gra nicz nej, Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej, Biu ra Ochro ny Rzą du w la -
tach 2007-2009” po zwo lił na za ku py du żej
licz by po jaz dów po żar ni czych – głów nie sa -
mo cho dów ra tow ni czo -ga śni czych oraz pod -
no śni ków hy drau licz nych i dra bin me cha-
nicz nych. W 2009 r. re ali za cję te go pro gra mu
wy dłu żo no do 2011 r. Pro gram za kła dał wy -
mia nę i uzu peł nie nie wy po sa że nia PSP, a tak -
że mo der ni za cję ba zy lo ka lo wej. 

War to pod kre ślić, że oprócz funk cjo nu ją -
cych pro gra mów, po zwa la ją cych na znacz ne
za ku py sprzę tu, funk cjo no wa ły (i funk cjo nu -
ją) pro gra my za ku pów ze środ ków unij nych.
W ich ra mach po zy ski wa no rów nież po jaz dy
po żar ni cze. 

Jed no cze śnie do ko ny wa no za ku pów ze
środ ków bu dże to wych, przy współ fi nan so wa -
niu m.in. fun du szy ochro ny śro do wi ska 
i go spo dar ki wod nej (na ro do we go i wo je -
wódz kich). 

Z opi sa nych wy żej źró deł po zy ski wa ne
by ły środ ki na za ku py po jaz dów po żar ni -
czych za rów no dla PSP, jak i ochot ni czych
stra ży po żar nych. 

W 2016 r. za ku pio no:
� 171 sa mo cho dów ra tow ni czo -ga śni -
czych (lek kich, śred nich, cięż kich) przy
współ udzia le środ ków fi nan so wych prze ka -
za nych z bu dże tu MSWiA:

– dla jed no stek OSP 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 to-
w ni czo -ga śni czych”,

– dla jed no stek OSP bę dą cych w KSRG
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”;
� 37 sa mo cho dów ra tow ni czo -ga śni czych
(śred nich, cięż kich) dla jed no stek PSP. 

Za ku py w 2017 r.
W 2017 r. przy stą pio no do re ali za cji 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). Na la ta 2017-2020 w ra -
mach „Pro gra mu mo der ni za cji…” pla no wa ne
są za ku py sprzę tu trans por to we go:
� dla jed no stek bę dą cych w kra jo wym sys -
te mie ra tow ni czo -ga śni czym za łącz ną kwo -
tę 200 800 tys. zł   za kup co naj mniej 401
sa mo cho dów po żar ni czych,
� dla jed no stek OSP za łącz ną kwo -
tę 68 000 tys. zł – za kup co naj mniej 136 sa -
mo cho dów po żar ni czych.

Po nad to w pla nie na 2017 r. przy ję to za -
kup 97 po jaz dów w ra mach do ta cji KSRG
oraz 33 po jaz dów w ra mach do ta cji MSWiA.

Efek ty ju˝ wi daç
Za zna czyć na le ży, że w ra mach przy zna -

wa nych do ta cji zo sta ły osią gnię te wy ni ki
znacz nie lep sze od pla no wa nych. Łącz nie
w 2017 r. na po trze by jed no stek za rów no za -
wo do wych, jak i ochot ni czych (uwzględ nia -
jąc wszyst kie źró dła fi nan so wa nia) za ku -
pio no 741 sa mo cho dów po żar ni czych. PSP
po zy ska ła 132 po jaz dy, a do ochot ni ków tra -
fi ło 609 sa mo cho dów, w tym 580 sa mo cho -
dów ra tow ni czo -ga śni czych i 29 sa mo cho dów
spe cjal nych. 460 za ku pi ły jed nost ki OSP włą -
czo ne do kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga -
śni cze go, a 149 po jaz dów jed nost ki spo za
KSRG. 

Środ ki w wy so ko ści 48 330 000 zł za bez -
pie czo ne w ra mach do ta cji mia ły wes przeć
za kup 97 sa mo cho dów, a fak tycz nie uda ło się
do fi nan so wać w tej sa mej kwo cie za kup:

– 202 sa mo cho dów ra tow ni czo -ga śniczych
(po nad 100% pla no wa nych),

– 22 ło dzi,
– 33 przy czep.
Środ ki w kwo cie 16 480 000 zł, za bez pie -

czo ne w ra mach do ta cji MSWiA, prze wi dy -
wa ły do fi nan so wa nie za ku pu 33 sa mo cho -
dów, a fak tycz nie do fi nan so wa no w tej sa mej
kwo cie za kup:

– 78 sa mo cho dów ra tow ni czo -ga śni czych
(po nad 100% pla no wa nych),

– 13 ło dzi,
– 7 przy czep.
W dru giej po ło wie 2017 r. Pol skę do tknę -

ły skut ki gwał tow nych zja wisk at mos fe-
rycz nych. Zo sta ła więc uru cho mio na re zer-
wa ce lo wa na tzw. wy dat ki klę sko we.
4 684 111 zł z tej pu li umoż li wi ło za kup: 
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� 20 ło dzi pła sko den nych z sil ni ka mi,
� 3 pomp szla mo wych du żej wy daj no ści,
� 60 pomp do wo dy za nie czysz czo nej,
� 36 elek trycz nych pomp za nu rze nio -
wych,
� 11 mo to pomp po żar ni czych.

W mi nio nym ro ku za ku pio no sprzęt z wy -
ko rzy sta niem środ ków z pro gra mów unij nych
[6]. Aby zwięk szyć sku tecz ność pro wa dze nia
dłu go trwa łych ak cji ra tow ni czych, za ku pio -
no 3 sa mo cho dy z pod no śni kiem hy drau licz -
nym SHD 40 oraz 2 kon te ne ry pa li wo we.
Że by uspraw nić sys tem ra tow nic twa w trans -
por cie ko le jo wym, wy ko rzy sta no etap I pro -
jek tu, w ra mach któ re go za ku pio nych
zo sta ło 16 mi kro bu sów do prze wo zu osób,
18 lek kich sa mo cho dów za opa trze nio wych
o DMC do 3,5 t, a tak że 22 przy cze py do prze -
wo zu kon te ne rów, 6 kon te ne rów do trans por -
tu środ ka pia no twór cze go oraz kon te ner
z agre ga tem prosz ko wym.

Środ ki fi nan so we 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” w 2017 r. po zwo -
li ły na za kup 11 sa mo cho dów po żar ni czych
oraz kon te ne ra z agre ga tem prosz ko wym
za łącz ną kwo tę 4 656 000 zł.

W ra mach za dań re ali zo wa nych przez jed -
nost ki PSP wraz z do fi nan so wa niem ze środ -
ków NFOŚiGW za ku pio no 9 sa mo cho dów
ra tow ni czo -ga śni czych oraz kon te ner spe cjal -
ny z prosz kiem ga śni czym za łącz ną kwo -
tę 9 150 000 zł.

Jed nost ki OSP re ali zu ją ce za da nia w tym
sa mym ob sza rze w 2017 r. przy współ udzia -
le środ ków Na ro do we go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej za ku pi ły
44 sa mo cho dy ra tow ni czo -ga śni cze, za łącz -
ną kwo tę 31 700 000 zł.

Pla ny za ku pów na 2018 r. 
Plan za ku pów sa mo cho dów po żar ni czych

w 2018 r. w ra mach „Pro gra mu mo der ni za cji”
i pro jek tów współ fi nan so wa nych ze środ ków
Unii Eu ro pej skiej przed sta wia ta be la. 

W tym miej scu ro dzi się py ta nie: dla cze -
go ku pu je my wła śnie ty le i dla cze go ta kie,
a nie in ne wy po sa że nie?

Ile, gdzie i dla cze go
War to pod kre ślić, że wszel kie pro ce du ry

za ku po we no we go sprzę tu po prze dzo ne są
wni kli wą ana li zą po ten cja łu ra tow ni cze go
i zmie nia ją cych się po trzeb na te re nie gmin,
miast, po wia tów i wo je wództw. Za uwa żal ne są
zmia ny w ro dza ju i roz mia rze za gro żeń. No we

szla ki ko mu ni ka cyj ne, roz wój i in we sty cje
w prze my śle, a tak że mi gra cja lud no ści zmu -
sza ją do we ry fi ko wa nia ak tu al nych po trzeb
i ela stycz ne go re ago wa nia na nie. Ni by nie wie -
le. Oczy wi ście po trze by i chę ci są ol brzy mie,
ale ra cjo nal na wi zja sprzę to wej re wo lu cji wy -
ma ga cza su i na kła dów fi nan so wych. 

Jak wi dać z po wyż szych da nych, więk -
szość no wych sa mo cho dów ga śni czych jest
ku po wa na dla OSP, któ re ko rzy sta ją jed nak
rów nież na za ku pach sprzę tu dla PSP. Sprzęt
sprawny uznany za zbędny, nie na da ją cy się
dłu żej do tak in ten syw nej eks plo ata cji w jed -
nost kach ra tow ni czo -ga śni czych PSP jesz cze
dłu gie la ta mo że być z po wo dze niem użyt ko -
wa ny w mniej ob cią żo nych OSP. Na tej za sa -
dzie w 2017 r. Pań stwo wa Straż Po żar na,
zgod nie z art. 31 ust. 1 usta wy o ochro nie
prze ciw po ża ro wej, prze ka za ła jed nost kom
ochot ni czym 90 spraw nych po jaz dów uzna -
nych za zbęd ne w PSP. Po jaz dy te zwięk sza -
ją ogól ną pu lę po jaz dów po zy ska nych przez
OSP w 2017 r. 

Obec ne kie row nic two Ko men dy Głów nej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej stoi na sta no wi -
sku, że w no we sa mo cho dy ra tow ni czo -ga śni -
cze po win ny być wy po sa ża ne w pierw szej
ko lej no ści jed nost ki Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej. I w tym jest ko rzyść dla ochot ni czych

stra ży po żar nych. Dzię ki te mu skróceniuu ule -
głby okres eks plo ata cji sa mo cho dów w PSP,
a do OSP by ły by prze ka zy wa ne sa mo cho dy
znacz nie młod sze niż obec nie, mo że na wet
kil ku let nie. Ogól ny czas prze by wa nia sa mo -
cho du ga śni cze go w służ bie spo łe czeń stwu
wy dłu żył by się po przez skró ce nie cza su je go
in ten syw nej eks plo ata cji w jed no st ce ra tow ni -
czo -ga śni czej. Jed no cze śnie ta ki po jazd, użyt -
ko wa ny w la tach no wo ści tam, gdzie jest
naj bar dziej przy dat ny, był by wy ko rzy sty wa ny
naj efek tyw niej z punk tu wi dze nia po dat ni ka. 

  Przy pi sy
[1] Art. 8 ust. 4 pkt 2 usta wy z 24 sierp nia 1991 r. 
o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej (tj. DzU z 2017 r.
poz. 1204, 1321, 1567).
[2] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych z 21 li -
sto pa da 2014 r w spra wie szcze gó ło wych za sad wy po sa -
że nia jed no stek or ga ni za cyj nych Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej (DzU z 2014 r. poz. 1793) – obo wią zu ją ce od
27 grud nia 2014 ro ku.
[3] Usta wa z 24 sierp nia 1991 r. o ochro nie prze ciw po ża -
ro wej (tj. DzU z 2017 r. poz. 736, ze zm.).
[4] Usta wa z 7 kwiet nia 1989 r. Pra wo o sto wa rzy sze niach
(DzU z 2001 r. nr 79, poz. 855, ze zm).
[5] Tech ni ka po żar ni cza i wy po sa że nie jed no stek PSP,
w: 20 lat Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, Po znań 2012,
s. 308. 
[6] By ły to dwa pro jek ty, współ fi nan so wa ne przez Unię
Eu ro pej ską ze środ ków Fun du szu Spój no ści w ra mach
Pro gra mu In fra struk tu ra i Śro do wi sko 2014-2020: Zwięk -
sze nie sku tecz no ści pro wa dze nia dłu go trwa łych ak cji ra -
tow ni czych oraz Uspraw nie nie sys te mu ra tow nic twa
w trans por cie ko le jo wym – etap I.
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Jed nost ki
ochro ny
prze ciw -
po ̋ a ro -

wej

Pro gram mo der ni za cji Pro jek ty UE

Su masa mo cho dy
ra tow ni czo -ga Êni cze

sa mo cho dy
ra tow ni czo -ga Êni cze sa mo cho dy spe cjal ne

licz ba kwo ta [zł] licz ba kwo ta [zł] licz ba kwo ta [zł] licz ba kwo ta [zł]

PSP 6 5 000 000 67 90 500 000 129 193 730 000 202 289 230 000

OSP 134 67 200 000 – – – – 134 67 200 000

Ra zem 336 356 430 000

Plan za ku pów sa mo cho dów po ̋ ar ni czych w 2018 r. w ra mach „Pro gra mu mo der ni za cji” i pro jek tów współ fi nan -
so wa nych ze Êrod ków Unii Eu ro pej skiej



rzede wszyst kim po win ni śmy za po -
znać się z usta wą Pra wo za mó wień pu -
blicz nych, bo każ de po stę po wa nie

na le ży pro wa dzić zgod nie z jej za pi sa mi.
Prze pi sy usta wy są dość skom pli ko wa ne,
zwłasz cza dla osób ma ją cych mniej sze do -
świad cze nie w tej ma te rii. Nie bę dę się jed -
nak sku piał na wy mo gach wy ni ka ją cych
z usta wy, bo to za gad nie nie zbyt ob szer ne
na ar ty kuł. Po sta ram się przy bli żyć dość istot -
ne, mo im zda niem, spra wy nie zwią za ne
wprost z usta wą, lecz wy ni ka ją ce z mo jej
prak ty ki lub pod pa trzo ne u zna ko mi tych fa -
chow ców z ko mend wo je wódz kich PSP
w Pol sce, z któ ry mi od kil ku lat mam przy -
jem ność współ pra co wać na co dzień.

Nie wy wa ̋aj otwar tych drzwi
Opra co wy wa nie do ku men ta cji prze tar go -

wej war to za cząć od sko rzy sta nia z go to wych
ma te ria łów oraz wie dzy in nych osób. Spe cja -
li ści za trud nie ni w wy dzia łach lo gi stycz nych,
kwa ter mi strzow skich lub tech nicz nych ko -
mend wo je wódz kich PSP przez la ta wy pra co -
wa li wie le do ku men ta cji na za kup roz ma ite go
sprzę tu. To źró dło wie dzy prak tycz nie z ca łe -
go kra ju – do wie my się od nich, kto, co i gdzie
ku po wał. Do ku men ta cje prze tar go we są ła -
two do stęp ne – wy star czy ob ser wo wać stro -
ny in ter ne to we Ko men dy Głów nej PSP oraz
ko mend wo je wódz kich PSP. Znaj dzie my tam
do ku men ta cję róż nych po stę po wań prze tar -
go wych, z któ rej mo że my sko rzy stać we wła -
snej pra cy. In ną me to dą jest zwró ce nie się
z proś bą o po moc do stra ża ków ma ją cych do -

świad cze nie w przy go to wy wa niu prze tar gów
da ne go ty pu – z pew no ścią prze ka żą nam
istot ne in for ma cje uła twia ją ce prze pro wa dze -
nie na sze go po stę po wa nia, a być mo że tak że
prak tycz nie go to wą do ku men ta cję.

Kry te ria oce ny
Istot nym aspek tem po stę po wa nia, wy ma -

ga ją cym grun tow ne go prze my śle nia, jest
usta le nie kry te riów oce ny ofert i ich wa gi,
a tak że me to dy ki oce ny ofert. Pra wo za mó -
wień pu blicz nych ob li gu je do sto so wa nia 
kry te riów po za ce no wych na po zio mie mi ni -
mum 40%, co ozna cza punk to wa nie ce ny
na po zio mie mak sy mal nie 60%. Moż na za sto -
so wać kry te rium ce ny w 100%, jed nak jest to
ob ło żo ne pew ny mi uwa run ko wa nia mi.
Do nas bę dzie na le ża ło opra co wa nie kry te -
riów po za ce no wych, nada nie im wa gi oraz
stwo rze nie tzw. me to dy ki oce ny ofert, czy li
wska za nie spo so bu oce ny ofer ty (co punk tu -
je my i ile punk tów za to przy zna je my). Sto -
so wa na prze ze mnie me to dy ka po le ga
na prze li cze niu 1% na 1 punkt. 

Od nio sę się do te ma ty ki mi naj bliż szej,
czy li przy kła dów zwią za nych z sa mo cho da -
mi po żar ni czy mi. Moż na tu przy znać punk ty
na przy kład za: gwa ran cję, moc sil ni ka, licz -
bę mo stów na pę do wych, ro dzaj skrzy ni bie -
gów, wy so kość, prze świt al bo ter mi no wość
do staw wy ko naw cy, licz bę wy ko na nych
przez nie go do staw, licz bę po sia dach punk -
tów ser wi so wych, ter min do sta wy itd. Przy -
kła dy moż na mno żyć, w za leż no ści od
pre fe ren cji za ma wia ją ce go. Na le ży jed nak

zwró cić uwa gę na dość istot ny fakt: nie któ re
z wy mie nio nych pa ra me trów punk to wa nych
mo gą po dro żyć ofer ty, a nie któ re nie. Przy -
kła do wo: chce my ku pić sa mo chód ra tow ni -
czo -ga śni czy i ma my na ten cel 1 mln zł.
Je że li przyj mie my, że punk tu je my do sta wę
po jaz du z au to ma tycz ną skrzy nią bie gów
10 pkt, to mu si my mieć świa do mość, że zgod -
nie z przy ję ty mi przez nas kry te ria mi ofer tą
mniej ko rzyst ną (otrzy mu ją cą mniej punk -
tów) bę dzie sa mo chód z ma nu al ną skrzy nią
bie gów za 1 mln zł (tań szy), niż sa mo chód
za kwo tę 1 mln 30 tys. zł, lecz z 10 pkt
za skrzy nię bie gów. Oczy wi ście to tyl ko ob -
li cze nie przy kła do we, ale chcę przez nie po -
ka zać, że je śli nie bę dzie my mie li do dat ko-
wych kil ku dzie się ciu ty się cy, to ta ka sy tu acja
skoń czy się unie waż nie niem prze tar gu. Więc
je że li wie my, że na sza kwo ta jest ogra ni czo -
na, na le ży za sta no wić się, czy np. punk to wać
au to ma tycz ną skrzy nię bie gów, gdyż nie ma
wąt pli wo ści, że ta ka ofer ta bę dzie droż sza.

Ko lej ną rze czą przy przy zna wa niu punk tów
jest nada wa nie im od po wied niej wa gi. 
Li cząc przy kła do wo – przy kwo cie 1 mln zł
10 pkt mo że teo re tycz nie prze ło żyć się na wet
na 100 tys. zł, więc nie war to da wać
10 pkt za coś, co kosz tu je np. 10 tys. zł, gdyż
mo że my w oczy wi sty spo sób prze pła cić. War -
to za tem na ba zie kwo ty, ja ką za ma wia ją cy za -
mie rza prze zna czyć na re ali za cję za mó wie nia
(kwo ty, za ja ką za kła da my, że ku pi my, a nie
kwo ty mak sy mal nej, ja ką mo że my wy -
dać – przy za ło że niu, że jest ona wyż sza), zro -
bić so bie wy li cze nie, o ile te 40 pkt z kry te rium
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Prze tar go wy 
po rad nik (cz. 1)

RA FAŁ ZA KRZEW SKI

Jak dobrze zrobić przetarg? Kupić to, co najbardziej pożądane, nie
przepłacając? Te pytania pojawiają się równie często, jak kolejne

ogłoszenia o zamówieniach. I od lat pozostają bez odpowiedzi, bo
na zrobienie dobrego przetargu nie ma recepty ani wzoru. Są za to zasady,

których przestrzeganie pomoże w osiągnięciu zamierzonego celu.
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po za ce no we go mo że nam po dro żyć ofer tę
i przy jąć ta kie pa ra me try punk to wa ne, aby
kwo ty mak sy mal nej nie prze kro czył wy ko -
naw ca skła da ją cy ofer tę punk to wa ną mak sy -
mal nie w kry te riach po za ce no wych i jed no-
cze śnie naj droż szą. Nie jest to ta kie trud ne, jak
mo że na pierw szy rzut oka wy glą dać.

Wa run ki udzia łu 
w po st´ po wa niu
Opi su jąc spe cy fi ka cję istot nych wa run ków

za mó wie nia (SIWZ), nie moż na po mi nąć wa -
run ków udzia łu w po stę po wa niu. Trze ba się
za sta no wić, czy ogra ni cza my do stęp do po -
stę po wa nia wy ko naw com nie do świad czo nym
lub bez od po wied nie go za ple cza fi nan so we -
go, czy też nie. Wy bie ra jąc dru gą opcję, do -
pusz cza my do udzia łu w po stę po wa niu
wszyst kich wy ko naw ców. War to za sta no wić
się, czy jed nak nie po sta wić wa run ku, aby
wy ko naw ca wy ka zał się do świad cze niem
w bran ży, np. przed ło żył do ku men ty po twier -
dza ją ce do star cze nie w cią gu ostat nich trzech
lat sa mo cho dów po żar ni czych do jed no stek
ochro ny prze ciw po ża rowej, czy ma wy star -
cza ją ce środ ki lub zdol ność kre dy to wą po -
zwa la ją ce na re ali za cję na sze go za mó-
wie nia – przy za ło że niu, że mó wi my o do sta -
wach i płat ność re ali zo wa na jest po od bio -
rach. Do pre cy zo wa nie tych wa run ków
zmniej szy ry zy ko przy stą pie nia do prze tar gu
wy ko naw cy, któ ry bę dzie się na na szym
przypadku uczył. Oczy wi ście Pra wo za mó -
wień pu blicz nych do pusz cza speł nie nie po sta -
wio nych przez nas wa run ków przez
wy ko naw cę nie do świad czo ne go, lecz opie ra -
ją ce go się na know -how do świad czo ne go
part ne ra, co – przy naj mniej w teo rii – ozna -
cza, że bę dzie on ko rzy stał z do świad cze nia
bar dziej obe zna ne go pod mio tu. War to jed nak
zwró cić uwa gę na do pre cy zo wa nie wa run -
ków w za kre sie zdol no ści fi nan so wej wy ko -
naw cy. Co praw da w przy pad ku po jaz dów
po żar ni czych ra czej nie bę dzie z tym pro ble -
mu, bo ma my do czy nie nia z wy pła cal ny mi
przed się bior ca mi, jed nak zwra cam uwa gę, że
war to do pre cy zo wać wa ru nek tak, aby wy ko -
naw ca miał od po wied nie środ ki lub za ple cze
kre dy to we wy star cza ją ce do re ali za cji na sze -
go za mó wie nia – gdyż pła ci my do 30 dni
po je go od bio rze.

Dzie le nie za mó wie nia 
na cz´ Êci
Na pew nym szko le niu z za mó wień pu blicz -

nych pa dła dość śmia ła in ter pre ta cja, że za mó -
wie nie trze ba dzie lić prak tycz nie za wszel ką

ce nę. Na wet przy za ku pie jed ne go
sa mo cho du ra tow ni czo -ga śni cze go wy po sa żo -
ne go w sprzęt prze targ na le ży po dzie lić na czę -
ści tak, aby do pu ścić mi ni mum dwóch
wy ko naw ców – je den zaj mie się do star cze -
niem po jaz du, dru gi – wy po sa że nia. Ta in ter -
pre ta cja nie zo sta ła po wtó rzo na już ni gdy
i z te go co wiem, ni gdy też prze tar gi nie by ły
re ali zo wa ne w ten spo sób i ni gdy nie by ło
w tym za kre sie żad nych uwag ze stro ny pod -
mio tów kon tro lu ją cych. Za tem ta ką in ter pre -
ta cję moż na śmia ło po trak to wać ja ko
nad in ter pre ta cję, a przy ta czam ją tu taj ja ko
aneg do tę. Mi mo to wszy scy szko lą cy twier dzą,
że na czę ści dzie lić trze ba, a Urząd Za mó wień
Pu blicz nych wy dał oświad cze nie, że po dział
na dwie czę ści jest wy star cza ją cym po dzia łem.
War to też wie dzieć, że Pra wo za mó wień pu -
blicz nych za le ca dzie le nie na czę ści m.in. w ce -
lu do pusz cze nia do udzia łu w po stę po wa niu
ma łych i śred nich przed się biorstw. Ko rzy sta -
jąc z de fi ni cji ma łych i śred nich przed się -
biorstw wska za nej w usta wie o swo bo dzie
dzia łal no ści go spo dar czej oraz pa trząc przez
pry zmat licz by za trud nio nych tam osób, oka -
zu je się, że pra wie wszyst kich pro du cen tów 
sa mo cho dów po żar ni czych w Pol sce moż -
na za li czyć do tej gru py.

Ty le w teo rii, w prak ty ce – przy za ku pie
jed ne go sa mo cho du nie war to dzie lić za mó -
wie nia na czę ści. W in nych przy pad kach po -
dział za le ży od za ma wia ją ce go. 

Część ko mend wo je wódz kich PSP nie
dzie li na czę ści po stę po wań na za kup od kil -
ku do kil ku na stu sztuk po jaz dów, ko rzy sta jąc
jed nak z uza sad nie nia wska zu ją ce go na ko -

niecz ność utrzy ma nia ser wi su,
wa run ków gwa ran cyj nych oraz wska zu jąc, że
nie sto so wa nie po dzia łu na czę ści nie po wo du -
je ogra ni cze nia udzia łu w po stę po wa niu ma -
łym i śred nim przed się bior com. In ni za -
ma wia ją cy przy za ku pie kil ku sa mo cho dów
dzie lą za mó wie nie na dwie czę ści. War to jed -
nak mieć świa do mość, że choć Pra wo za mó -
wień pu blicz nych wska zu je po trze bę po dzia łu
za mó wie nia na czę ści, to nie ozna cza to, że
trze ba śle po i za wszel ką ce nę dzie lić wszyst -
ko, co tyl ko ku pu je my. War to jed nak
przed pod ję ciem osta tecz nej de cy zji roz po -
znać te mat z punk tu wi dze nia praw ni ka, oso -
by od po wie dzial nej za za mó wie nia pu blicz ne
oraz tech ni ka zna ją ce go się na uwa run ko wa -
niach ser wi su i utrzy ma nia sprzę tu, a tak że
wziąć pod uwa gę pre fe ren cje przy szłe go kon -
tro lu ją ce go i na tej pod sta wie pod jąć osta tecz -
ną de cy zję. 

***
To oczy wi ście nie wszyst kie pro ble my,

z ja ki mi mu si zmie rzyć się oso ba od po wie -
dzial na za przy go to wa nie do ku men ta cji prze-
tar go wej. Bę dą to jed nak za gad nie nia istot ne
pod czas opra co wy wa nia spe cy fi ka cji istot -
nych wa run ków za mó wie nia (SIWZ), nie ste -
ty czę sto trak to wa nych po ma co sze mu.
W na stęp nym ar ty ku le po ru szę kwe stie,
na któ re na le ży zwró cić uwa gę pod czas opra -
co wy wa nia umo wy. 

mł. kpt. Ra fał Za krzew ski peł ni słu˝ b´
w Biu rze Lo gi sty ki KG PSP
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a czę ło się od stra żac kiej wy mia ny po -
glą dów. Dru ho wie Woj ciech Suk ta
z OSP Ujazd Gór ny i Ja ro sław Śli wa

z OSP Czer na wy mie nia li się cza sem spo strze -
że nia mi na te mat trud no ści, któ re po ja wia ją
się, gdy trze ba szyb ko do je chać do zda rze nia
dro go we go. Otóż kie row cy wie lu sa mo cho -
dów za miast zje chać na bok, blo ku ją dro gę.
Stra ża cy zgod nie uzna li, że do brze by ło by coś
z tym zro bić. I… zro bi li.

Od po my słu do re ali za cji
Po mysł zor ga ni zo wa nia wspól nej ak cji

„Ko ry tarz ży cia – włącz my śle nie”, pro mu ją -
cej wła ści we za cho wa nia kie row ców, oka zał
się strza łem w dzie siąt kę. Za kła dał on na gry -
wa nie krót kich fil mów z dróg i au to strad, gdy
stra ża cy nie rzad ko prze bi ja ją się po mię dzy
szpa le ra mi sa mo cho dów, aby do trzeć do miej -
sca wy pad ku. Oczy wi ście, by móc go zre ali -
zo wać, na le ża ło przede wszyst kim zdo być
sprzęt do na gry wa nia.

Dru ho wie wy sto so wa li więc do po ten cjal -
nych spon so rów list z proś bą o udo stęp nie nie
do ce lów pla no wa nej ak cji czte rech, mo że pię -
ciu wi de ore je stra to rów. W od po wie dzi otrzy -
ma li ich… aż dwa na ście! Urzą dze nia te tra fi ły
nie tyl ko do obu OSP, lecz tak że do wro cław -
skie go po go to wia ra tun ko we go i do jed no stek
PSP w Bo le sław cu i Je le niej Gó rze. 

Spra wą za in te re so wa ły się me dia. W re -
gio nal nej wro cław skiej TVP uka za ły się
pierw sze fil my ze zda rzeń oraz in for ma cje
o stra żac kiej ak cji. Prze kaz był moc ny. Po ka -
za no na przy kład, jak sa mo chód po żar ni czy
utknął na dro dze, któ rą za ta ra so wa ły cię ża -
rów ki. Ra tow ni cy, aby do trzeć do po szko do -
wa nych wy ma ga ją cych na tych mia sto wej
po mo cy, mu sie li biec kil ka set me trów ze
sprzę tem. Uka za ło się też kil ka ar ty ku łów
na ten te mat w pra sie. 

Po mysł chwy cił, ho no ro wy pa tro nat
nad ak cją dru hów ob jął ko men dant dol no-
ślą skiej PSP, a spon so rzy ofia ro wa li ko lej ne
wi de ore je stra to ry. Są one za in sta lo wa ne w bli -
sko 30 róż nych sa mo cho dach spe cjal nych
na te re nie ca łe go kra ju. Efek tem ak cji, któ ra
wciąż się roz wi ja, jest po nad set ka fil mi ków ze
zda rzeń dro go wych. W ten spo sób po wsta je
nie koń czą cy się se rial pre zen tu ją cy za cho wa -
nia god ne po chwa ły, ale też i te wy ma ga ją ce
na pięt no wa nia.

No we ra tow ni cze wy zwa nia
Wspól na ak cja dru hów pro mu ją ca two rze -

nie „ko ry ta rzy ży cia”, któ re uła twią stra ża kom
do jazd do zda rzeń dro go wych, to spek ta ku lar -
ny, ale nie je dy ny przy kład na uni wer sal ność
pro ble mów, z któ ry mi mie rzą się stra ża cy
ochot ni cy. Jak mó wi dh Ja ro sław Śli wa, któ ry
w OSP Czer na jest pre ze sem, kie dy w 2011 r.
obej mo wał to sta no wi sko, po sta wił przed so -
bą trzy w je go oce nie stra te gicz ne za da nia:
uno wo cze śnić sprzęt ra tow ni czy, wy re mon to -
wać re mi zę, no i ko niecz nie po zy skać do for -
ma cji mło dych lu dzi. Ta kich, któ rzy bę dą
w OSP wy ra stali na peł no praw nych ra tow ni -
ków i two rzyli trzon no wo cze snej, do brze wy -
szko lo nej i wy po sa żo nej JOP.

Czy w OSP Ujazd Gór ny (gmi na Uda nin,
po wiat Śro da Ślą ska) my śla no ina czej? Oczy -
wi ście nie, po nie waż spe cy fi ka obu jed no stek
jest po dob na i po le ga m.in. na spe cja li za cji
w ra tow nic twie dro go wym. Obie OSP są usy -
tu owa ne w po bli żu au to stra dy A4, a tak że in -
nych dróg, w tym kra jo wych 336 i 94, gdzie
tak że no tu je się spo ro zda rzeń dro go wych.
Dro ga nr 94, za nim wy bu do wa no A4, cie szy ła
się na wet po nu rą sła wą „dro gi śmier ci”.

Do dat ko wo, choć gmi na Uda nin skła da się
w bli sko 90 proc. z ziem rol nych, po ża rów jest
tu co raz mniej. Stra ża cy z OSP Czer na (gmi -

na No wo gro dziec, po wiat bo le sła wiec ki) tak -
że co raz rza dziej ga szą po ża ry, choć tu z ko lei
po ło wę po wia tu zaj mu ją te re ny za le sio ne.
Za to do wy pad ków dro go wych obie stra że
wzy wa ne są co raz czę ściej. I za rów no stra ża -
cy na le żą cy do tych OSP, jak i wie lu in nych
ma ją świa do mość, że trze ba spro stać no wym
wy zwa niom ra tow ni czym po przez od mła dza -
nie ka dry, szko le nie ochot ni ków, za bie ga nie
o no wo cze sny sprzęt ra tow ni czy itp., itd. 

Po ko le nio wa zmia na
W obu stra żach za ini cjo wa ne pro ce sy zmian

wią za ły się z wy mia ną po ko le nio wą. W OSP
Czer na zapoczątkował je wy bór na sta no wi sko
pre ze sa Ja ro sła wa Śli wy, któ ry do OSP wstą pił
za le d wie 8 lat wcze śniej. To by ło prze ło mo we
wyda rze nie, zwłasz cza że do tąd w OSP prym
wio dła eki pa we te ra nów. Nie wąt pli wie za słu -
żo na, ale też ży ją ca prze szło ścią się ga ją cą ro -
ku 1947 r., kie dy to na po wo jen nych
zglisz czach Ziem Od zy ska nych bu do wa no
od pod staw ochot ni czą for ma cję stra żac ką. 

Swo istym sym bo lem tam tej od cho dzą cej
rze czy wi sto ści był li czą cy so bie 35 lat sa mo -
chód po żar ni czy mar ki Star, któ rym ochot ni cy
z Czer nej jeź dzi li do zda rzeń. Zresz tą nie zbyt
czę sto, bo jak po ka zu ją sta ty sty ki, w ca -
łym 2011 r. tych wy jaz dów by ło rap tem dzie -
sięć. Sy tu acja jed nak zde cy do wa nie się
zmie ni ła. Otóż w 2017 r. dru ho wie OSP Czer -
na od no to wa li 84 wy jaz dy do zda rzeń, a dru -
ho wie z OSP Ujazd Gór ny – 80. Ale za nim ten
re zul tat zo stał osią gnię ty, z dwu dzie stu stra ża -
ków we te ra nów w OSP Czer na zo sta ło rap tem
pię ciu. Ich miej sce za ję li stra ża cy znacz nie
młod si.

To po ko le nio we prze ka za nie ra tow ni czej
pa łecz ki na stą pi ło w spo sób na tu ral ny. A z ko -
lei no wy za rząd tuż po ostat nich wy bo rach
do OSP zor ga ni zo wał spo tka nie z mło dzie żą
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SPRAWY
OCHOTNIKÓW

Wy graç 
przy szłoÊç

LECH LE WAN DOW SKI

Dwie dolnośląskie OSP dzieli wprawdzie stukilometrowa
odległość, jednak są sobie bardzo bliskie. 
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szkol ną. Ce lem tej ini cja ty wy by ło za chę ce nie
mło dych lu dzi do wstą pie nia do two rzo nej
Mło dzie żo wej Dru ży ny Po żar ni czej. W re zul -
ta cie po wsta ła MDP li czą ca bli sko 30 chłop ców
i dziew cząt. Nie bez zna cze nia jest fakt, że po -
nad dzie się ciu jej człon ków wy ro sło na peł no -
praw nych stra ża ków jeż dżą cych do ak cji. Są
wśród nich nie tyl ko chłop cy, lecz tak że dziew -
czę ta, mię dzy in ny mi: Lu iza Wiatr, Mar ta Man -
dziuk, Se ba stian Jo dłow ski, Ma riusz i Mar cin
Ka miń scy czy Ma te usz Wiatr.

Dość po dob ny pro ces na stą pił w OSP
Ujazd Gór ny. Ko men dant gmin ny Le sław Wa -
sy lów in for mu je, że tak że tu na stą pi ła w ostat -
nich la tach zmia na po ko le nio wa. Dziś obok
stra ża ków z du żym sta żem i do świad cze niem,
jak Krzysz tof Ziar nik czy Krzysz tof Mi chaj -
luk, prym wio dą mło dzi – na czel nik OSP 
Ra fał Gu zy, za stęp ca na czel ni ka Ka rol Do -
brzyc ki, se kre tarz Woj ciech Suk ta oraz dru ho -
wie Ro bert Wa luś kie wicz, Pa weł Haw ro,
Grze gorz Go twald i in ni. 

Mło dzi są peł ni po my słów, cze go do wo -
dem choć by cie ka we ak cje spo łecz ne. Stra -
żacy pod ha słem: „Je steś wi docz ny, je steś
bez piecz ny” od wie dza ją szko ły i przy oka zji
po ga da nek wrę cza ją dzie ciom ele men ty od bla -
sko we. In na re ali zo wa na przez nich ak cja to
„Trzeź wy No wy Rok”. W przed dzień za ba wy
syl we stro wej dru ho wie to wa rzy szą pa tro lom
po li cyj nym i wrę cza ją kie row com jed no ra zo -
we al ko ma ty, aby po no cy syl we stro wej spraw -
dzi li, czy mo gą pro wa dzić po jazd. To zresz tą
nie ko niec po dej mo wa nych ini cja tyw. Dru ho -
wie w ra mach ak cji ogól no pol skiej „Stop dla
cza du” wy pro du ko wa li film pro pa gu ją cy bez -
piecz ne za cho wa nia. 

W stro n´ pro fe sjo na li zmu
W obu OSP na stę po wa ły w ostat nich la tach

pro ce sy pod wie lo ma wzglę da mi ana lo gicz ne.
Mło dzi ochot ni cy, sta wia jąc przed so bą am bit -
ne ce le, szu ka li moż li wo ści ich re ali za cji 
po przez po zy ska nie wspar cia ze stro ny spon so -
rów, sa mo rzą dow ców i lo kal nych przed się bior -
ców. Star to wa li ze swo imi pro jek ta mi
do ogła sza nych przez wła dze wo je wódz twa
kon kur sów na za kup sprzę tu ra tow ni cze go,
zgła sza li wnio ski o do ta cje unij ne, a tak że kie -
ro wa li wnio ski do kie row nic twa PSP o wspar -
cie w wy szko le niu i sprzę cie.

Symp to ma tycz ny jest przy kład OSP Ujazd
Gór ny, któ ra po zy ska ła uży wa ny sa mo chód ty -
pu bus od Po li cji. Sym pa tyk stra ża ków, a za -
ra zem wła ści ciel za kła du sa mo cho do we go
wy re mon to wał sil nik au ta. In ny życz li wy fa -
cho wiec od ma lo wał sa mo chód. Bez kosz to wo

wy ko na no tak że wie le in nych prac i w ten spo -
sób bus prze szedł ka pi tal ny re mont. Uda ło się
tak że po zy skać sprzęt ra tow nic twa tech nicz ne -
go i me dycz ne go, co otwo rzy ło dro gę do pro -
wa dze nia pro fe sjo nal nych ak cji ra tow ni czych. 

Jed no cze śnie pię ciu dru hów od by ło szko -
le nie z za kre su KPP, sze ściu ko lej nych zdo-
by ło upraw nie nia do wód ców, a czter na stu
prze szło szko le nie z za kre su ra tow nic twa tech -
nicz ne go. W ra mach pro jek tu „Wy kwa li fi ko -
wa ny stra żak – bez pie czeń stwo we wnętrz ne
gmi ny” zor ga ni zo wa ny zo stał kurs ope ra to rów
pi la rek łań cu cho wych i kos spa li no wych, obej -
mu ją cy 30 godz. teo rii i za jęć prak tycz nych.

Dość po dob nie to czy ło się stra żac kie ży cie
w OSP Czer na. Tra fił tu sa mo chód tech nicz ny
Ford Trans it, wy po sa żo ny w sprzęt ra tow ni czy,
któ ry prze ka za ła dru hom KP PSP w Bo le sław -
cu. Wszy scy jeż dżą cy do zda rzeń stra ża cy
ochot ni cy, a jest ich 25, ma ją ukoń czo ne kur sy
KPP, wie lu zdo by ło po nad to upraw nie nia z za -
kre su ra tow nic twa tech nicz ne go. 

Jak stwier dza ko men dant KP PSP w Bo le -
sław cu st. bryg. Grze gorz Ko con, w ostat nich
la tach, a do kład nie od chwi li po wo ła nia no -
wych władz, OSP Czer na co raz bar dziej się
pro fe sjo na li zu je. Osta tecz nym i naj waż niej -
szym te go do wo dem jest dys po zy cyj ność i po -
ziom wy szko le nia stra ża ków. A prze cież ci
lu dzie jed no cze śnie pra cu ją, uczą się, ma ją ro -
dzi ny, swo je go spo dar stwa, więc nie na rze ka ją
na nad miar wol ne go cza su. A jed nak z pa sją po -
świę ca ją się dzia łal no ści w swo jej OSP.

Am bi cje i mo˝ li wo Êci
Za rów no OSP Czer na, jak i OSP Ujazd

Gór ny ma ją bar dzo do bre re la cje z sa mo rzą da -
mi – co war to pod kre ślić, po nie waż to je den
z głów nych wa run ków umac nia nia lo kal ne go
sys te mu bez pie czeń stwa. Bur mistrz No wo -
grodź ca Ro bert Re lich dał te mu wy raz wie lo -
krot nie i w spo sób bar dzo wy mier ny. Dość

przy po mnieć, że to dzię ki nie mu w 2014 r.
do OSP Czer na tra fił za ku pio ny przez gmi nę
sa mo chód po żar ni czy Re nault G -270. Obec nie
z gmin ne go bu dże tu mo der ni zo wa na jest re mi -
za – re mont prze cho dzą bra my wjaz do we, wy -
mie nia ne są okna, trwa ter mo izo la cja bu dyn ku.

Przy tej oka zji war to za ak cen to wać zna cze -
nie re mi zy nie tyl ko ja ko obiek tu, w któ rym
urzę du ją stra ża cy, lecz tak że miej sca spo tkań
śro do wi sko wych, za baw czy or ga ni za cji róż -
nych uro czy sto ści. Wła śnie dla te go, tak jak np.
w OSP Czer na, czę sto re mi za po łą czo na jest ze
świe tli cą, bę dą cą pla ców ką oświa to wą i cen -
trum ży cia spo łecz ne go. Moż na za tem mó wić,
że dzię ki swo jej re mi zie stra ża cy ochot ni cy
ma ją nie tyl ko miej sce na sa mo cho dy i sprzęt
ra tow ni czy, ale też ła twiej do cie ra ją do mło -
dzie ży ze swo imi pro po zy cja mi, dzię ki cze mu
nie bra ku je chęt nych do stra żac kich sze re gów.

Pro blem z re mi zą ma ją na to miast stra ża cy
z Ujaz du Gór ne go, choć i tu taj wła dze sa mo -
rzą do we są bar dzo otwar te na stra żac kie po -
trze by. Wy ra zem te go jest nie tyl ko suk-
ce syw ne do po sa ża nie jed nost ki w sprzęt ra -
tow ni czy, ale też za kup w 2017 r. no we go 
sa mo cho du po żar ni cze go MAN GBA. Do re -
ali za cji tej waż nej in we sty cji gmi na przy czy -
ni ła się kwo tą 300 tys. zł, wy asy gno wa ną
z dość skrom ne go i na pię te go bu dże tu.

Obec nie jed nym z naj waż niej szych za dań,
jak mó wi wójt gmi ny Uda nin Te re sa Ol kie -
wicz, jest wła śnie bu do wa no wej re mi zy. Pa ni
wójt pod kre śla, że dział ka na ten cel zo sta ła już
uję ta w pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go. Te raz po trzeb na jest do ku men ta cja bu -
dow la na i… do pra cy! Wa ru nek roz po czę cia
bu do wy sta no wią fun du sze. Koł dra jest jed nak
krót ka i dla te go, zda niem pa ni wójt, in we sty -
cja ta zo sta nie zre ali zo wa na nie wcze śniej niż
w przy szłym ro ku. Re mi za, po dob nie jak
w Czer nej, znaj do wa ła się bę dzie w po bli żu
świe tli cy. 
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Wi gi lię 2017 r. na wy cią gu we fran cu skim ośrod ku
Cham ro us se oko ło 25 m nad zie mią utknę ło 200 nar -
cia rzy. Ope ra to rom nie uda ło się uru cho mić ko lej ki

i mu sie li in ter we nio wać ra tow ni cy. W dzia ła niach bra ły udział dwa
he li kop te ry. Śmi głow ce nad la ty wa ły nad każ dą ka bi nę, a ra tow ni cy
do cie ra li przez dach do uwię zio nych nar cia rzy. Nie wcią ga no ich jed -

nak do he li kop te ra, a opusz cza no na zie mię. Tu ry ści spę dzi li w wa go -
nach ko lej ki oko ło 2 godz. Na szczę ście ni ko mu nic się nie sta ło. 

Na sta cji nar ciar skiej RusinSki w Bu ko wi nie Ta trzań skiej 30 stycz -
nia ubie głe go ro ku mia ła miej sce ak cja spro wa dza nia z ko lej ki na dół
kil ku dzie się ciu nar cia rzy. Ob słu ga za uwa ży ła, że do szło do nie groź -
nej awa rii ha mul ca i dla te go po sta no wi ła ko lej kę wy łą czyć. Pra cow -
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ni cy gra wi ta cyj nie spusz cza li każ dy wa go nik na dol ny pe ron sta cji,
by lu dzie mo gli bez piecz nie z nie go wy siąść. Na stęp nie każ dy nar -
ciarz był sku te rem trans por to wa ny na gó rę wy cią gu. Ca ła ak cja trwa -
ła kil ka dzie siąt mi nut. 

Pod mio ty – dzia ła nia 
Awa ryj ne za trzy ma nie ko lei li no wej w peł ni se zo nu zi mo we go

wią że się z ko niecz no ścią udzie le nia po mo cy du żej licz bie osób jed -
no cze śnie. Or ga nizm czło wie ka, na wet za bez pie czo ny naj cie plej szą
odzie żą, ma ogra ni czo ną od por ność na ni skie tem pe ra tu ry. Szyb kie
do tar cie z po mo cą i ewa ku owa nie w bez piecz ne miej sce osób prze -
by wa ją cych na krze seł kach czy w ka bi nach to za da nie ob słu gi ko lei
i służb ra tow ni czych. To wła śnie m.in. ze wzglę du na du żą licz bę ko -
le jek krze seł ko wych po wsta ją cych na ob sza rze po wia tu no wo są dec -
kie go oraz moż li wość ich awa rii w 2007 r. zo sta ła po wo -
ła na Spe cja li stycz na Gru pa Ra tow nic twa Wy so ko ścio we go „Kry ni -
ca”, utwo rzo na ze stra ża ków peł nią cych służ bę w JRG Kry ni ca -
-Zdrój. I choć wy da je się, że w te go ty pu dzia ła niach li czą się tyl ko
ra tow ni cy wy so ko ścio wi, któ rzy wy ko rzy stu ją tech ni ki li no we, to
prak ty ka po ka zu je, że istot ną ro lę od gry wa ją też stra ża cy nie wcho -
dzą cy w skład spe cja li stycz nych grup. Dal sza po moc oso bom ewa -
ku owa nych na le ży do służb za rzą dza nia kry zy so we go oraz
wła ści cie la lub za rząd cy ko lej ki. Za bez pie cze niem mie nia nar cia rzy
zaj mu je się Po li cja i Straż Miej ska. Ta ki po dział za dań mię dzy po -
szcze gól ne służ by zo stał wy pra co wa ny pod czas cy klicz nie pro wa -
dzo nych ćwi czeń.

Ewa ku acja z wy ko rzy sta niem dra bin po ̋ar ni czych
Kil ka lat te mu in struk to rzy ra tow nic twa wy so ko ścio we go KSRG

z Ma ło pol ski opra co wa li me to dę ewa ku acji z ko lei li no wych za po -
mo cą dra bin po żar ni czych. Mi ni mal ny skład za stę pu pro wa dzą ce -
go ewa ku ację li czy sześć osób. Co naj mniej dwóch ra tow ni ków
w za stę pie mu si być wy po sa żo nych w szel ki ra tow ni cze. Stra ża cy
po win ni też dys po no wać lin ką stra żac ką, dra bi ną z drąż ka mi pod -
po ro wy mi ma ją cą ak tu al ny cer ty fi kat CNBOP, szpa dlem i środ ka -
mi łącz no ści. W pierw szej fa zie dzia łań funk cję KDR peł ni do wód ca
za stę pu, któ ry po dej mu je de cy zję o ewa ku acji po roz po zna niu wa -
run ków te re no wych (po chy le nie i ukształ to wa nie te re nu, ob lo dze -
nie), a tak że okre śle niu, czy krze sło wy cią gu znaj du je się w za się gu
dra bi ny. 

Dra bi nę na le ży roz ło żyć jak naj bar dziej sta bil nie. Je śli pod ło że jest
mięk kie, bocz ni ce dra bi ny wbi ja ją się opie ra jąc na pierw szym szcze -
blu. Na twar dym pod ło żu miej sce na dra bi nę przy go to wu je się za po -
mo cą szpa dla (wy ko nu je się w po kry wie śnież nej za głę bie nia
na pod po ry i drąż ki dra bi ny). Stra ża cy po win ni wy ja śniać na bie żą co
ewa ku owa nym oso bom, co za mie rza ją zro bić oraz udzie lać in struk -
cji, jak ma ją się za cho wać. 

Na stęp nie przy stę pu ją do dzia łań: 
– ewa ku ację pro wa dzi się przy za mknię tym za bez pie cze niu krze -

sła,
– dra bi nę roz kła da ją czte ry oso by, 
– gór ne przę sło wy su wa się tak, by co naj mniej trzy szcze ble wy -

sta wa ły po nad me ta lo wą kon struk cję krze sła,
– dra bi na po win na być opar ta o gór ną część me ta lo wej kon struk -

cji krze sła, by je go za wie sie za bez pie cza ło ją przed zsu nię ciem
się w bok,

– drąż ki pod po ro we na le ży za bez pie czać przed wbi ja niem się̨
w pod ło że,

– przed przy stą pie niem do ewa ku acji ra tow nik wcho dzi na dra bi -
nę, by za ło żyć ase ku ra cję, 

– li nę ase ku ra cyj ną prze rzu ca się nad li nią trak cyj ną ko lei w miej -
scu po łą cze nia ze sprzę głem krze sła, ko niec li ny na le ży wpiąć
do oso by ewa ku owa nej, 

– sprzęt nar ciar ski opusz cza się za po mo cą li ny ase ku ra cyj nej
przed roz po czę ciem ewa ku acji.

Stra żak pro wa dzi ase ku ra cję oso by ewa ku owa nej przy uży ciu sze -
lek ra tow ni czych. Ra tow ni cy po win ni zwra cać uwa gę na to, by pod li -
nią ko lei w mia rę moż li wo ści nie prze by wa ły żad ne oso by (z uwagi
na moż li wość upad ku i zra nie nia lu dzi znaj du ją cych się pod krze słem). 

Uzgod nie nia z kie row ni ka mi ko lei
Aby przy go to wać się do ewen tu al nych dzia łań w ra zie awa ryj ne -

go za trzy ma nia ko lei li no wej, w 2009 r. w sie dzi bie JRG PSP Kry ni -
ca -Zdrój zor ga ni zo wa no pierw sze spo tka nie z kie row ni ka mi ko lei
krze seł ko wych zlo ka li zo wa nych w na ob sza rze dzia ła nia KM PSP No -
wy Sącz. In spi ra cją do zwo ła nia spo tka nia by ła awa ria ko lej ki li no -
wej, któ ra po wsta ła 28 grud nia 2008 r. w Isteb nej. W ewa ku acji osób
prze by wa ją cych na ko lej ce w tem pe ra tu rze –15°C zna ko mi cie spraw -
dzi ły się stra żac kie dra bi ny. Od tam tej po ry spo tka nia z kie row ni ka -
mi ko lei or ga ni zo wa ne są cy klicz nie (każ de go ro ku przed se zo nem
zi mo wym). Uczest ni czą w nich ra tow ni cy GOPR oraz służ by za rzą -
dza nia kry zy so we go po wia tu i gmin, na te re nie któ rych zlo ka li zo wa -
ne są ko le je. Pierw sze spo tka nia mia ły głów nie na ce lu za po zna nie
kie row ni ków z me to dą ewa ku acji za po mo cą dra bin oraz uświa do mie -
nie im, jak wiel ki po ten cjał na ob sza rze po wia tu sta no wią jed nost ki
ochro ny prze ciw po ża ro wej, zwłasz cza ochot ni cze stra że po żar ne. 

Sku tecz ność ewa ku acji za po mo cą dra bin sto so wa nych przez stra -
ża ków zo sta ła po twier dzo na w ko lej nej ak cji – w stycz niu 2010 r.,
pod czas awa rii ko lei na Wier chu Ru siń skim w Bu ko wi nie Ta trzań -
skiej. Waż nym ele men tem by ło prze ko na nie kie row ni ków do szyb kie -
go prze ka zy wa nia do sta no wi ska kie ro wa nia in for ma cji o awa rii ko lei.
Po zwa la to pod jąć stra ża kom dzia ła nia przy go to waw cze. Trze ba by ło
też uświa da miać kie row ni kom, że jed nost ki stra ży po żar nej pro wa dzą
sze ro ki za kres dzia łań ra tow ni czych, nie ob cią ża jąc kosz ta mi za wy -
ko ny wa ne czyn no ści. Efek tem tych spo tkań by ło opra co wa nie 
w 2011 r. pierw szej pro ce du ry dys po no wa nia sił i środ ków KSRG po -
wia tu no wo są dec kie go do zda rzeń zwią za nych z awa ryj nym za trzy -
ma niem urzą dzeń trans por tu li no we go. 

Ze szło rocz ne, dzie wią te spo tka nie z kie row ni ka mi ko lei od by ło
się 22 li sto pa da. By ło to spo tka nie hi sto rycz ne, po nie waż wzię li w nim
udział oprócz kie row ni ków po szcze gól nych ko lei tak że przed sta wi -
cie le Trans por to we go Do zo ru Tech nicz ne go z Kra ko wa oraz Pol skich
Sta cji Tu ry stycz nych i Nar ciar skich. Za uwa żyć przy tym na le ży, 
że 12 paź dzier ni ka ubie głe go ro ku Trans por to wy Do zór Tech nicz ny,
Ta trzań skie Ochot ni cze Po go to wie Ra tun ko we oraz Gór skie Ochot ni -
cze Po go to wie Ra tun ko we pod pi sa ły po ro zu mie nie do ty czą ce po pra -
wy bez pie czeń stwa pa sa że rów ko lei li no wych. Trans por to wy Do zór
Tech nicz ny na mo cy te go po ro zu mie nia bę dzie wy da wał wła ści cie -
lom ko lei li no wych za le ce nia do ty czą ce okre so wej we ry fi ka cji in -
struk cji ewa ku acji przez jed nost ki ra tow nic twa gór skie go (GOPR lub
TOPR) oraz in for mo wał je o prze pro wa dze niu prób nych ewa ku acji
ko lei, je że li jed nost ki te są uję te w in struk cjach ewa ku acji. Bę dzie tak -
że prze ka zy wał do wia do mo ści ko mend po wia to wych PSP ko pie in -
struk cji ewa ku acji ko lei li no wych. 

Na ob sza rze po wia tu no wo są dec kie go ta kie in struk cje (pla ny) już
się po ja wi ły. KM PSP spraw dza, czy są one zgod ne z przy ję tą pro ce -
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du rą w za kre sie uję tych sił i środ ków ochro ny prze ciw po ża ro wej. Po -
twier dza ne jest to pi smem, z któ re go tre ści wy ni ka, że do ko na no we -
ry fi ka cji zgod no ści za pi sów w „Pla nie ewa ku acyj nym na po wietrz nej
ko lei li no wej krze seł ko wej w za kre sie ochro ny prze ciw po ża ro wej”.
Jed no cze śnie przy po mi na my, że po moc jed no stek ochro ny prze ciw po -
ża ro wej w dzia ła niach ewa ku acyj nych w przy pad ku awa ryj ne go za -
trzy ma nia ko lei nie zwal nia za rzą dza ją ce go zor ga ni zo wa nym te re nem
nar ciar skim na te re nie ko lei li no wej z or ga ni za cji i fi nan so wa nia dzia -
ła nia ra tow ni cze go po dej mo wa ne go na te re nie ko lei. Da ne do ty czą ce
ko lei zo sta ją wpro wa dzo ne do opra co wa nej w KM PSP w No wym Są -
czu „Pro ce du ry dys po no wa nia sił i środ ków KSRG po wia tu no wo są -
dec kie go do zda rzeń zwią za nych z awa ryj nym za trzy ma niem urzą dzeń
trans por tu li no we go zlo ka li zo wa nych na te re nie po wia tu no wo są dec -
kie go”. W ra mach od bio ru ko lej ki przed se zo nem przez TDT na proś -
bę kie row ni ków ko lei stra ża cy PSP i OSP wspól nie z GOPR oraz
ob słu gą ko lei w ra mach ćwi czeń na obiek tach prze pro wa dza ją ewa ku -
ację wy bra nej czę ści ko lei tech ni ka mi li no wy mi i za po mo cą dra bin. 

Pro ce du ra po wia da mia nia, dys po no wa nia 
oraz współ pra cy pod czas zda rzeƒ
Przed se zo nem zi mo wym 2011/12 uda ło się opra co wać i wpro wa -

dzić w ży cie pierw szą „Pro ce du rę dys po no wa nia sił i środ ków KSRG
po wia tu no wo są dec kie go do zda rzeń zwią za nych z awa ryj nym za trzy -
ma niem urzą dzeń trans por tu li no we go zlo ka li zo wa nych na te re nie po -
wia tu no wo są dec kie go”. W mia rę przy by wa nia ko lej nych ko lei by ła
ona co ro ku ak tu ali zo wa na. Po sze ściu la tach jej obo wią zy wa nia
(w 2017 r.) zo sta ła opra co wa na na no wo, co zna la zło od zwier cie dle -
nie m.in. w no wej na zwie – „Pro ce du ra po wia da mia nia, dys po no wa -
nia oraz współ pra cy sił i środ ków KSRG po wia tu no wo są dec kie go,
pra cow ni ków ko lei li no wych i GOPR Gru pa Kry nic ka pod czas zda -
rzeń zwią za nych z awa ryj nym za trzy ma niem ko lei li no wych zlo ka li -
zo wa nych na te re nie po wia tu no wo są dec kie go”. Pro ce du ra ta zo sta ła
uzgod nio na przez wszyst kie pod mio ty prze wi dzia ne do dzia łań oraz
kie row ni ków wszyst kich ko lei zlo ka li zo wa nych w po wie cie no wo są -
dec kim. Okre ślo no w niej:

  – za sa dy przyj mo wa nia zgło sze nia przez Sta no wi sko Kie ro wa nia
Ko men dan ta Miej skie go PSP w No wym Są czu oraz ra tow ni ka dy -
żur ne go Cen tral nej Sta cji Ra tun ko wej Gru pa Kry nic ka GOPR,

– za sa dy wza jem ne go po wia da mia nia pod czas zda rzeń do ty czą cych
awa ryj ne go za trzy ma nia ko lei li no wych (kie row nik ko lei, GOPR
Gru pa Kry nic ka i SK KM w No wym Są czu),

– si ły i środ ki OSP i PSP z te re nu KM PSP No wy Sącz dys po no wa -
ne do dzia łań w ce lu za pew nie nia sku tecz nej i bez piecz nej re ali -
za cji dzia łań ra tow ni czych,

– za sa dy dys po no wa nia pod mio tów ra tow ni czych do dzia łań ra tow -
ni czych zwią za nych z awa ryj nym za trzy ma niem ko lei li no wej,

 – za sa dy współ dzia ła nia pod mio tów pod czas dzia łań ra tow ni czych
w ra zie awa ryj ne go za trzy ma nia ko lei li no wej. 

Pro ce du rę sto su ją: dy żur ny ope ra cyj ny Sta no wi ska Kie ro wa nia Ko -
men dan ta Miej skie go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w No wym Są -
czu – w za kre sie dys po no wa nia sił i środ ków KSRG oraz służb
współ dzia ła ją cych, dy żur ny ra tow nik CSR Gru py Kry nic kiej
GOPR – w za kre sie dys po no wa nia sił i środ ków wła snych oraz pod -
le głych ra tow ni ków dla ko lei li nio wych, kie row nik ko lei li no wej lub
oso ba, któ ra go za stę pu je – w za kre sie pra cow ni ków ko lei, do wód cy
JRG i do wód cy zmian JRG w ob sza rze sił i środ ków wła snych oraz
dy żu rów do mo wych pod le głych stra ża ków, do wód cy spe cja li stycz -
nych grup wcho dzą cych w skład MBO, a or ga ni zo wa nych na ba zie

KM PSP No wy Sącz oraz kie ru ją cy dzia ła niem ra tow ni czym – pod -
czas zda rzeń zwią za nych z awa ryj nym za trzy ma niem ko lei li no wych. 

Kie ro wa nie dzia ła nia mi, w któ rych uczest ni czy co naj mniej kil ka
róż nych pod mio tów, na strę cza spo ro trud no ści. Zwła szcza że roz po -
rzą dze nie o KSRG w § 30 mó wi, iż prze pi sy roz dzia łu 5 „Kie ro wa nie
dzia ła niem ra tow ni czym” nie do ty czą kie ro wa nia dzia ła nia mi ra tow -
ni czy mi re ali zo wa ny mi na pod sta wie prze pi sów pra wa lot ni cze go,
mor skie go lub gór ni cze go oraz w za kre sie bez pie czeń stwa i ra tow nic -
twa w gó rach i na zor ga ni zo wa nych te re nach nar ciar skich. I dla te go
też w pro ce du rze usta lo no za sa dy kie ro wa nia. Wy ni ka z nich, że
do chwi li przy by cia pierw sze go za stę pu sił i środ ków ochro ny prze -
ciw po ża ro wej ak cją ra tow ni czą zwią za ną z awa ryj nym za trzy ma niem
ko lei li no wej kie ru je kie row nik ko lei lub oso ba, któ ra go za stę pu je.
W chwi li przy by cia do zda rze nia pierw sze go za stę pu sił i środ ków
ochro ny prze ciw po ża ro wej do wo dze nie przej mu je do wód ca te go za -
stę pu, przy czym na stę pu je to po za po zna niu się z sy tu acją i okre śle -
niu za sad no ści po dej mo wa nia dzia łań ra tow ni czych. Obo wią zek
kie ro wa nia dzia ła niem ra tow ni czym spo czy wa na do wód cy za stę pu,
do cza su przy by cia na miej sce zda rze nia upraw nio ne go od ręb ny mi de -
cy zja mi funk cjo na riu sza KM PSP w No wym Są czu. Usta lo no, że
funk cję KDR pod czas ewa ku acji ko lei li no wej – ze wzglę du na po sia -
da nie naj szer szych upraw nień w za kre sie kie ro wa nia dzia ła nia mi ra -
tow ni czy mi – bę dzie peł nił przed sta wi ciel pod mio tu wcho dzą ce go
do KSRG. W przy pad ku udzia łu w ewa ku acji ra tow ni ków GOPR Gru -
pa Kry nic ka dzia ła nia mi ra tow ni ków GOPR (na przy dzie lo nych od -
cin kach) kie ru je na czel nik Gru py Kry nic kiej GOPR lub wy z-
na czo na przez nie go oso ba. Dzia ła nia mi pra cow ni ków ko lei li no wych
(na przy dzie lo nych od cin kach) kie ru je kie row nik ko lei lub oso ba go
za stę pu ją ca. 

In te gral ną część pro ce du ry sta no wią: plan alar mo wa nia sił i środ -
ków do zda rze nia – awa ryj ne za trzy ma nie ko lei li no wej, od cin ki ewa -
ku acyj ne ko lei li no wych przed sta wio ne na sche ma cie, wy kaz sił
i środ ków prze wi dzia nych do dys po no wa nia w pierw szym rzu cie, in -
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for ma cja o to ku po stę po wa nia pra cow ni ków ko lei li no wych oraz li sta
kie row ni ków ko lei z te re nu po wia tu no wo są dec kie go. Plan alar mo -
wa nia sił i środ ków do zda rze nia to jed no cze śnie in for ma cja dla służ -
by dy żur nej SK KM PSP w No wym Są czu, któ re si ły i środ ki na le ży
dys po no wać w pierw szym rzu cie w przy pad ku awa ryj ne go za trzy ma -
nia ko lei li no wej. Sche mat od cin ków ewa ku acyj nych ko lei li no wej
wraz z wy ka zem sił i środ ków prze wi dzia nych do dys po no wa nia
w pierw szym rzu cie sta no wią do ku men ta cję po moc ni czą dla KDR
pod czas pro wa dze nia dzia łań ra tow ni czych zwią za nych z ko le ją li no -
wą. Druk ten za łą cza ny jest do do ku men ta cji po moc ni czej KDR. 

Opra co wa nie i wdro że nie pro ce dur znacz nie skra ca czas roz po zna -
nia, któ re pod czas dzia łań mu si wy ko nać kie ru ją cy dzia ła niem ra tow -
ni czym, a tak że czas dys po no wa nia do nich jed no stek. A to z ko lei
prze kła da się na skró ce nie cza su ewa ku acji, któ ry mu si być moż li wie
jak naj krót szy, szcze gól nie gdy wy stę pu ją nie ko rzyst ne wa run ki at -
mos fe rycz ne. 

Pro ce du ra ta zna ko mi cie się spraw dzi ła 20 stycz nia 2013 r. w Cen -
trum Nar ciar skim „Azo ty” w Kry ni cy-Zdro ju. Ze wzglę du na pro ble -
my z za si la niem w ener gię elek trycz ną awa rii ule gła tam ko lej
krze seł ko wa. Stra ża cy w cią gu go dzi ny ewa ku owa li po nad sto
osób – 63 oso by za po mo cą dra bin po żar ni czych, 38 osób z uży ciem
tech nik al pi ni stycz nych. W dzia ła niach bra ło udział sie dem za stę pów
PSP (19 stra ża ków) i dzie więć za stę pów OSP (55 stra ża ków). Stra ża -
cy pod czas dzia łań ra tow ni czych współ pra co wa li z ra tow ni ka mi
GOPR, Po li cją oraz Stra żą Miej ską.

Szko le nia i çwi cze nia
Od kil ku lat przed se zo nem zi mo wym pro wa dzo ne są szko le nia

i ćwi cze nia prak tycz ne dla stra ża ków PSP i OSP ma ją ce na ce lu za po -
zna nie stra ża ków z uży ciem dra bin po żar ni czych do ewa ku acji lu dzi
z li no wej ko lei krze seł ko wych. I tak na przy kład w la tach 2012 i 2013
w ra mach „Warsz ta tów ra tow nic twa wy so ko ścio we go z za kre su ra tow -
nic twa pod czas awa ryj ne go za trzy ma nia ko lei” or ga ni zo wa nych przez

ma ło pol skie go ko men dan ta wo je wódz kie go w Kry ni cy -Zdro ju
17 grud nia 2012 r. zo sta ły prze pro wa dzo ne ćwi cze nia prak tycz ne
na ko lei krze seł ko wej zlo ka li zo wa nej w Cen trum Nar ciar skim „Azo -
ty”. Pod czas tych ćwi czeń spraw dzo no pro ce du ry, wy ko na no alar mo -
wa nie człon ków SGRW Kry ni ca oraz prze te sto wa no mo bil ność
i zna jo mość pro ce du ry wśród jed no stek OSP prze wi dzia nych do udzia -
łu w ewa ku acji te go wła śnie obiek tu. 

Za ję cia prak tycz ne z ewa ku acji lu dzi z ko lei za po mo cą dra bin po -
żar ni czych nie mu szą być pro wa dzo ne na sa mej ko lej ce. Moż na do te -
go przy go to wać spe cjal ne sta no wi sko szko le nio we, jak na przy kład to
znaj du ją ce się na po li go nie kra kow skiej SA PSP, zlo ka li zo wa ne
przy JRG 2 w No wym Są czu. Każ de go ro ku pod ko niec li sto pa da stra -
ża cy wszyst kich zmian służ bo wych z JRG nr 1 i 2 w No wym Są czu
ćwi czą na nim ewa ku ację lu dzi z ko lej ki li no wej w ra zie jej awa ryj -
ne go za trzy ma nia. 

***
Nie któ rzy mo gą mieć wąt pli wo ści, czy pro wa dze nie dzia łań ra tow -

ni czych na ko le jach li no wych to za da nie stra ża ków. Opinie mo gą być
w tym wzglę dzie po dzie lo ne. Na le ży jed nak pa mię tać, że stra ża cy by li
wie lo krot nie do ta kich ak cji wzy wa ni. Na Są dec czyź nie przy ję to więc
za sa dę, że le piej być przy go to wa nym do te go ty pu dzia łań, niż dać się
za sko czyć zaistnia łej sy tu acji.

st. bryg. Pa weł Mo ty ka jest za st´p cà 
ko men dan ta miej skie go PSP w No wym Sà czu
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ich bu do wie wy róż nia się za -
wsze me ta lo wą, roz su wa ną
ko lum nę, pas z sys te mem na -

cią gu, gło wi cę i sto pę. Sto pa mo że mieć dwie
for my – śli zgo wą lub opo ro wą. Sto pa śli zgo -
wa do sko na le spraw dza się tak że przy tzw.
sta bi li za cji wspo ma ga ją cej, słu żą cej do za bez -
pie cza nia pro ce su pod no sze nia obiek tu.
W trak cie pod no sze nia, przy sta łym na cią gu
pa sa, pod po ra zbli ża się do kon struk cji, su nąc
na sto pie śli zgo wej. Sto pa opo ro wa nie speł -
nia ta kiej funk cji. Moż na jed nak za sto so wać
od po wied nie ak ce so ria do dat ko we, któ re to
umoż li wią. 

Pod po rę roz kła da się ręcz nie, wy su wa jąc
ko lum nę na wy bra ną dłu gość i do sta wia jąc
do kon struk cji. Ca łość spi na się za mon to wa -
nym na niej pa sem z sys te mem na cią gu, któ -
ry na da je sztyw ność ukła do wi po jazd   – pod-
po ra. Pod po ry spraw dza ją się bez wzglę du
na to, czy ma my do czy nie nia z po jaz dem
oso bo wym, cię ża ro wym, czy au to bu sem i bez

wzglę du na to, w ja kiej znaj du je się on po zy -
cji – na da chu, bo ku, na ba rie rze.

Pod czas ich spra wia nia na le ży jed nak pa -
mię tać o kil ku nie zwy kle waż nych za sa dach.
Roz kła da się je pod ką tem za war tym w prze -
dzia le oko ło 45-60 stop ni do kon struk cji po -
jaz du. War to ści gra nicz ne mo gą się róż nić
nie znacz nie u róż nych pro du cen tów, dla te go
na le ży je spraw dzić w in struk cji ob słu gi kon -
kret ne go mo de lu.

Pas na cią go wy po wi nien się znaj do wać
bez względ nie w osi ko lum ny. W prze ciw nym
ra zie pod po ra bę dzie mia ła ten den cję do prze -
wra ca nia się. Pod czas wy bo ru punk tu za cze -
pie nia pa sa sta ra my się osa dzić go jak
naj ni żej, gdyż dą ży my do te go, by po le trój -
ką ta za war te mię dzy pa sem a ko lum ną by ło
jak naj więk sze. Wy bie ra jąc miej sca usta wie -
nia pod po ry, uwa ża my na go rą ce ele men ty
ukła du wy de cho we go au ta wy pad ko we go.

A w ra zie ko niecz no ści pas
od dzie la my od go rą cych ele -
men tów podbu do wą na ich
sty ku (ele ment od cin ka wę żo -
we go, klin drew nia ny itp.).

Pod po ry drew nia ne
ukła da ne w sto sy
Sta bi li za cję moż na wy ko -

ny wać rów nież za po mo cą
dłu gich kloc ków drew nia -
nych, w po sta ci pod pór ukła -
da nych w sto sy (z ang.

 crib bing lub po tocz nie kaszt).
Ten spo sób sto su je się w przy -
pad ku ko niecz no ści pod bu do -
wy wy so ko umiesz czo nych
ele men tów. Kloc ki zro bio ne
są z de ski kan to wej o prze kro -
ju kwa dra tu 10 x 10 cm lub
pro sto ką ta 10 x 5 cm. Ich 
dłu gość wy no si naj czę -
ściej 60 cm lub 90 cm. Sto sy
ukła da się na prze mien nie
pod ką tem pro stym z dwóch
lub trzech rzę dów. Od le głość
ze wnętrz nej ścia ny skraj nej
kan tów ki w każ dej war stwie
do brze gu sto su wy no si mi ni -
mum 10 cm. Miej sce, w któ -
rym sty ka ją się kan tów ki,
uło żo ne w sto sun ku do sie bie
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RA FAŁ POD LA SI¡ SKI

Sta bi li za cja (cz. 2)

Skuteczność mechanicznych podpór szybkiej stabilizacji
(ratowniczych podpór mechanicznych) jest niezwykle

wysoka, czas sprawienia krótki, a koszt zakupu 
w porównaniu do zalet stosunkowo niski.

W

Rys. 1. Przy kła do we do pusz czal ne kà ty usta wie -
nia pod po ry me cha nicz nej

1. Du ̋ e po le trój kà ta za war te go mi´ dzy pa sem a ko lum nà, ze wzgl´ -
du na ni sko osa dzo ny punkt za cze pie nia pa sa



pod ką tem pro stym, na zy wa my wę złem. Na -
le ży dą żyć do te go, aby wę zły po szcze gól nych
warstw by ły w osi pio no wej. Każ de in ne uło -
że nie bę dzie zmniej sza ło wy trzy ma łość sto su
i skut ko wa ło ten den cją do je go wy wra ca nia.
Je śli pod ło że nie jest zwar te, pierw sza war stwa
mu si być uło żo na w po sta ci pły ty (pod sta wy).
Wte dy de ski kan tów ki uło żo ne są ści śle – jed -
na obok dru giej. To nie zwy kle wy trzy ma ła
pod po ra (1 t na każ dy wę zeł). Ca ła pod po ra
2 x 2 prze nie sie więc 4 t ob cią że nia, a 3 x 3 – 
9 t. W prak ty ce, je śli uło że nie pod po ry jest do -
kład ne (osio wość wszyst kich wę złów i każ da
od le głość za wę złem min. 10 cm), te war to ści
są więk sze. Ze wzglę du na bez pie czeń stwo ra -
tow ni ka za kła da się 1 t na wę zeł (du ży współ -
czyn nik bez pie czeń stwa). Wy so kość pod po ry
nie po win na prze kra czać jej dwóch śred nic.
Stos z kloc ków o dłu go ści 60 cm moż na ukła -
dać do 120 cm. Aby zwięk szyć sta bil ność
ukła du, moż na po wie lać licz bę sto sów.

W cia snych prze strze niach do pusz czal ne
jest bu do wa nie sto sów na pla nie rom bu bądź
trój ką ta, zgod nie z ty mi sa my mi za sa da mi. 

Do pusz cza się sto so wa nie pod pie ra nia ele -
men tów po chy łych. Wy ko rzy stu je się do te go
kli ny. Jed nak prze chy le nie sto su nie mo że
prze kra czać 30 stop ni od po zio mu.

Sta bi li za cja wspo ma ga jà ca
Szcze gól nym ro dza jem sta bi li za cji jest

tzw. sta bi li za cja wspo ma ga ją ca. Wy stę pu je
ona pod czas pod no sze nia ele men tu (po jaz du,
przed mio tu o du żych ga ba ry tach) i ma za za -
da nie unie moż li wić je go ruch po wrot ny 
w ra zie awa rii sprzę tu pod no szą ce go. 
Do uno sze nia słu żą na rzę dzia ra tow ni cze
(roz pie ra cze, cy lin dry roz pie ra ją ce), po dusz -
ki pod no szą ce, le wa ry itp.

Je śli uży wa my pod pór me cha nicz nych
szyb kiej sta bi li za cji, mu si my wy zna czyć po -
szcze gól nych ra tow ni ków do każ dej pod po -

ry. Pod czas wy ko ny wa nia ru chu pod no-
szą ce go na cią ga ją oni na bie żą co pa sy, by
utrzy mać sta łą sztyw ność ukła du. Na le ży wy -
ko ny wać to rów no mier nie, aby unik nąć prze -
py cha nia pod no szo ne go obiek tu. Do brą
prak ty ką jest wy zna cze nie trze cie go ra tow ni -
ka, któ ry bę dzie od po wie dzial ny za ko or dy -
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2. Ma łe po le trój kà ta za war te go mi´ dzy pa sem a ko lum nà, ze wzgl´ du na wy so ko osa dzo ny punkt za cze pie -
nia pa sa

Rys. 2. Pod po ra uło ̋ o na w stos z kloc ków o dłu -
go Êci 60 cm

Rys. 3. Pod po ra uło ̋ o na w stos na pla nie rom bu

Rys. 4. Pod po ra uło ̋ o na w stos na pla nie trój-
kà ta

Rys. 5. Do pusz czal ne prze chy le nie sto su

3. Prak tycz ny spo sób na utrzy ma nie osio wo Êci
sto su i od le gło Êci po za w´ zła mi. Tu wi docz -
na pierw sza war stwa uło ̋ o na w po sta ci peł nej
pod sta wy
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na cję rów no mier nej pra cy. Pa mię tać na le ży,
że w tej tech ni ce sto pa pod po ry przy su nie się
do kon struk cji. Trze ba za tem sto so wać pod -
po ry ze sto pą śli zgo wą lub do dat ko we ak ce -
so ria do sto py opo ro wej, któ re to umoż li wią.
Nie zwy kle waż ne jest tu wcze śniej sze za pla -
no wa nie ką ta usta wie nia pod po ry, któ ry
w wy ni ku pod no sze nia kon struk cji bę dzie się
zmie niał. Kąt usta wie nia pod po ry przed ru -
chem pod no szą cym i na je go koń cu po wi nien
się mie ścić w prze dzia le oko ło 45-60 stop ni
(szcze gó ły moż na zna leźć w in struk cji ob słu -
gi pro du cen ta kon kret ne go mo de lu pod po ry).
Pod czas pod no sze nia waż ne jest, aby punkt
mo co wa nia pa sa do po jaz du znaj do wał się jak
naj ni żej, gdyż pod czas ru chu pod no szą ce go
zmniej sza ło się bę dzie po le trój ką ta za war te -
go mię dzy pa sem a ko lum ną pod po ry.

Ukła dy po jaz dów
Do sku tecz nej sta bi li za cji ukła du po jaz dów

nie zbęd ne bę dzie wy ko na nie wie lu punk tów
sta bi li za cji przy jed no cze snym wy ko rzy sta niu
pod pór me cha nicz nych oraz pa sów trans por -
to wych z na cią giem. Od ra tow ni ka wy ma ga -
na jest rów nież pew na do za wy obraź ni
i wie dzy z za kre su me cha ni ki. W ukła dach po -
jaz dów wy pad ko wych i przy ich nie ty po wym
po ło że niu waż ne jest wy zna cze nie wszyst kich
stop ni swo bo dy. Stop niem swo bo dy na zy wa

się moż li wość wy ko na nia ru -
chu da ne go cia ła fi zycz ne go (tu
ukła du wra ków). W prze strze ni
wy stę pu je sześć stop ni swo bo -
dy cia ła – wzdłuż osi X, Y,
Z oraz ob ro ty cia ła we dług tych
osi. Ra tow nik powi nien każ dy
z tych ru chów prze wi dzieć
i nadać mu wię zy. Wię za mi na -
zy wa my wa run ki, któ re unie -
moż li wią każ dy ruch ukła du
sa mo cho dów wy pad ko wych.
W ukła dach bie rze się rów nież
pod uwa gę środ ki cięż ko ści.

Wa˝ noÊç sta bi li za cji
przy tech ni ce ob ci´ -
cia da chu
Nie wie dzieć cze mu jed ną

z naj po pu lar niej szych tech nik
wy ko ny wa nia do stę pu do oso -
by po szko do wa nej jest ob cię cie
da chu. Po jej zastosowaniu
prze strzeń wo kół oso by po -
szko do wa nej jest du ża i chy ba
tyl ko tym kie ru ją się ra tow ni cy
przy jej wy bo rze. W ra tow nic -

twie tech nicz nym ra tow nik nie po wi nien jed -
nak opie rać się na spo dzie wa nych efek tach

koń co wych wy bra nej tech ni ki, ale na tym, co
jest jej ogra ni cze niem i sła bo ścią. Ścię cie da -
chu przy nie wy star cza ją co do brze wy ko na nej
sta bi li za cji jest nie zwy kle nie bez piecz ne.
Dach stanowi ele men t kon struk cyj ny, któ ry
w du żej mie rze na da je po jaz do wi sztyw ność.
Je śli zo sta nie usu nię ty, ca łe ob cią że nie przej -
mie pod ło ga wra ku. I w tym mo men cie za -
cznie mieć ten den cje do za pa da nia się
i prze ła my wa nia (zwłasz cza przy słup kach B).

Brak pod bu do wy (lub nie wy star cza ją ca jej ja -
kość), któ ra prze nie sie ob cią że nie i roz ło ży je
na pod ło że, bę dzie skut ko wał nie bez piecz ny -
mi sy tu acja mi dla oso by po szko do wa nej. Za -
pa da nie się w oko li cy słup ka B wy wo łu je
do dat ko we si ły do ci sku de ski roz dziel czej
i ko lum ny kie row ni cy na no gi po szko do wa -
nych. Przy bra ku od po wied nich punk tów sta -
bi li za cji nie efek tyw ne bę dzie po tem rów nież
wy py cha nie bądź pod no sze nie de ski roz dziel -
czej. Moż na te mu za po biec je dy nie po przez
wy ko na nie od po wied nio za pla no wa nej, prze -
my śla nej i do kład nej sta bi li za cji, co – jak
wspo mnia łem na po cząt ku – nie jest jesz cze
tak oczy wi ste dla ra tow ni ków. Tech ni ka cał -
ko wi te go ob cię cia da chu sta no wi tu je dy nie
przy kład, gdyż sta bi li za cja wpły wa bez po śred -
nio na każ dą tech ni kę.

***

Do kład na i prze my śla na sta bi li za cja wy ko -
na na na po cząt ku dzia łań wpły wa na ich ja -
kość i bez pie czeń stwo. Sta bi li za cja nie jest
ope ra cją skom pli ko wa ną, ale wy ma ga od ra -
tow ni ka od po wied niej wie dzy i wy obra że nia
so bie te go, jak dzia ła ją si ły w ob rę bie wra ku,
gdzie znaj du je się śro dek cięż ko ści, ja ki mo że
po wstać ruch. Wszyst ko to wpły wa na bez pie -
czeń stwo osób po szko do wa nych oraz na pra -

wi dło wość uży cia na rzę dzi ra tow ni czych.
Po świę ce nie pew ne go cza su na jej sta ran ne
wy ko na nie wpły wa po tem na po wo dze nie wy -
ko ny wa nych czyn no ści. W ogól nym roz ra -
chun ku to nie sta bi li za cja, a brak efek tyw no ści
tech ni ki w wy ni ku jej bra ku skut ku je naj więk -
szy mi stra ta mi cza so wy mi.

st. kpt. Ra fał Pod la siƒ ski peł ni słu˝ b´
w Szko le Głów nej Słu˝ by Po ̋ ar ni czej 
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Rys. 6. Po czà tek sta bi li za cji wspo ma ga jà cej – pod po ry sà usta wio ne
pod kà tem 45 stop ni. Pod czas pod no sze nia sto py Êli zgo we pod pór
zbli ̋ a jà si´ do kon struk cji. Zwi´k sza si´ kàt ich usta wie nia oraz
zmniej sza po le trój kà ta za war te go mi´ dzy pa sem a ko lum nà pod po ry

Rys. 7. Po wy ko na niu pod no sze nia pod po ry usta wi ły si´ do kà ta
60 stop ni. Zmniej szy ło si´ po le trój kà ta za war te go mi´ dzy pa sem
a ko lum nà pod po ry
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4. Za bez pie cze nie ukła du po jaz dów



o wa o „Za sa dach pro wa dze nia 
po stę po wań ad mi ni stra cyj nych
w spra wach zwią za nych z nad zo -

rem nad prze strze ga niem prze pi sów prze ciw -
po ża ro wych”. Zo sta ły one za twier dzo ne
18 grud nia 2017 r. przez ko men dan ta głów ne -
go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.

Kon se kwen cja w dzia ła niu
Pierw szym do ku men tem by ła „Me to dy ka

pro wa dze nia czyn no ści kon tro l no -roz po znaw -
czych (…)” z 19 stycz nia 2017 r. (pi sa li śmy
o nim w PP 1/2017) – w głów nej mie rze zbiór
wzo rów pro to ko łów czyn no ści kon tro l no -roz -
po znaw czych (pięć wzo rów), peł nią cych kil ka
funk cji jed no cze śnie. Każ dy pro to kół to in -
struk cja, a na wet pod po wiedź dla kon tro lu-
ją ce go, cze go ma do pil no wać i jak to udo ku -
men to wać. Jest to też in for ma cja dla ko men -
dan ta PSP o istot nych dzia ła niach je go
pod wład ne go, a zwłasz cza waż ne da ne o obiek -
cie. Pro to kół „usta wia” też kon tro lo wa ne go:
trud no mu po le mi zo wać z nie pra wi dło wo ścią
wy ka za ną czar no na bia łym we dług ogól no pol -
skie go wzo ru. Jed no cze śnie ko niecz ność wy -
punk to wa nia na koń cu pro to ko łu nie pra -
wi dło wo ści dys cy pli nu je za rów no kon tro lu ją -
ce go, jak i kon tro lo wa ne go – wią że się z ko -
niecz no ścią od nie sie nia się do nie pra-
wi dło wo ści ja ko do wy kro cze nia (man dat czy
po ucze nie) oraz z su ge stią usu nię cia ich w cza -
sie kon tro li. Za sad ni czym ce lem każ dej kon -
tro li nie jest prze cież sa mo stwier dza nie
nie pra wi dło wo ści, a ich usu wa nie, czy li po pra -
wa bez pie czeń stwa po ża ro we go. 

Uświa do mie nie nie pra wi dło wo ści, na wet
naj bar dziej su ge styw ne, nie za wsze wy star cza,
dla te go ko niecz ne by wa po stę po wa nie po kon -
trol ne, koń czo ne wy da niem de cy zji ad mi ni stra -
cyj nej. Kie dyś, choć wy da wa ło się trud ne, by ło
cał kiem pro ste, gdyż świa do mość praw na oby -
wa te li i for ma lizm są do wy nie by ły wy so kie.

Dla te go oso ba wy ko nu ją ca kon tro lę wkrót ce
po jej za koń cze niu pi sa ła de cy zję ad mi ni stra -
cyj ną z na ło że niem obo wiąz ku (obo wiąz ków).
Do dys po zy cji mia ła wzór de cy zji, za wie ra ją cy
na głó wek (z pod sta wa mi praw ny mi) oraz koń -
ców kę (po ucze nie o moż li wo ści zło że nia od wo -
ła nia). Wkrót ce oka za ło się, że to za ma ło.
W cią gu ostat niej de ka dy po dej mo wa li śmy kil -
ka prób za ra dze nia pro ble mom. Od 2010 r. kto
chciał, mógł sko rzy stać ze wska zó wek opra co -
wa nych przez Wy dział Kon tro l no -Roz po znaw -
czy KW PSP w Kiel cach. Wska zów ki te,
po wsta łe jesz cze w la tach 90., sys te ma tycz nie
od na wia no i do sto so wy wa no do zmie nia ją ce go
się sta nu praw ne go, szcze gól nie w od nie sie niu
do wzo rów pism i de cy zji oraz al go ryt mów po -
stę po wa nia. Po ich ogól no kra jo wym upo -
wszechnie niu oka za ło się, że kil ka wy dzia łów
mia ło am bi cję ich po pra wy i roz bu do wa nia.
Efek ty te go mo gli prze śle dzić czy tel ni cy „Prze -
glą du Po żar ni cze go”, gdy Mar ta Du biec z KW
PSP w Go rzo wie Wlkp. opu bli ko wa ła se rię
pię ciu ar ty ku łów (8/2015-1/2016, do stęp ne
na stro nie in ter ne to wej PP w za kład ce „Do 
po brania” – Prze wod nik Pre wen ty sty),

Jed nak w zmie nia ją cej się sy tu acji praw nej
to by ło za ma ło. Na le ża ło po pra wić ja kość kon -
tro li, cze go efek tem sta ła się me to dy ka czyn no -
ści kon tro l no -roz po znaw czych. Kon tro le to
jed nak nie ko niec: ich wy ni ki na le ży prze kuć
na sku tek w po sta ci usu nię cia nie pra wi dło -
wości.

Nie ste ty, nic już nie jest tak pro ste, jak kie -
dyś: sam pro to kół i de cy zja to nie wszyst ko. 
Są dy ad mi ni stra cyj ne wy ma ga ją od or ga nów
PSP stwo rze nia do dat ko wych do ku men tów:
wszczy na nia po stę po wań, a tak że in for mo wa -
nia uczest ni ków po stę po wa nia o je go za koń -
cze niu. Sa me zaś de cy zje ad mi ni stra cyj ne
mu szą ko niecz nie za wie rać wszel kie ele men ty
wy ma ga ne pra wem w for mie roz wi nię tej, ści -
śle zwią za nej z przed mio tem spra wy. W związ -

ku z tym kwe stie pro ce du ral ne za czę ły od gry -
wać ro lę za sad ni czą, a umie jęt ność pi sa -
nia – nie mal pierw szo rzęd ną. 

Do cho dzi do te go zja wi sko me ry to rycz ne -
go osa mot nie nia pre wen ty stów w po wia tach:
prócz nich nikt nie mu si znać prze pi sów prze -
ciw po ża ro wych w stop niu wy star cza ją cym
do bo ry ka nia się z wa dli wy mi uzgod nie nia mi
rze czo znaw ców, opi nio wa nia se tek ini cja tyw
go spo dar czych (sy tu ację tę sta ra łem się w mia -
rę moż li wo ści wy ja śnić w ar ty ku le „25 lat pre -
wen cji” w PP 5/2017). Ko niecz ne by ło za tem
wspar cie rów nież za dań po kon trol nych. Wy -
szli śmy te mu na prze ciw. 

Dru ga me to dy ka
Ma jąc na uwa dze opi sa ne wy żej oko licz no -

ści, ko men dant głów ny Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej de cy zją nr 5 z 19 stycz nia 2017 r.
po wo łał ze spół do spraw opra co wa nia pro jek -
tu „Za sad pro wa dze nia po stę po wań ad mi ni stra -
cyj nych w spra wach zwią za nych z nad zo rem
nad prze strze ga niem prze pi sów prze ciw po ża -
ro wych”. Był to nie mal ten sam skład, któ ry
w cią gu po przed nie go pół ro ku przy go to wy wał
„Me to dy kę czyn no ści kon tro l no -roz po znaw -
czych”, uzu peł nio ny o nie zbęd ne si ły. Człon -
ka mi ze spo łu by li re pre zen tan ci wszyst kich
szcze bli ad mi ni stra cyj nych PSP:

ko men dy po wia to we (miej skie) – czte ry
oso by, re pre zen tu ją ce po wia ty o róż nym cha -
rak te rze: le śno -rol ni czy, rol no -prze my sło wy,
miej sko -prze my sło wy, wiel ko miej ski (War sza -
wa),

ko men dy wo je wódz kie: czte ry oso by
z trzech ko mend, re pre zen tu ją ce róż ne prag ma -
ty ki służ bo we: dwóch na czel ni ków wy dzia łów
kon tro l no -roz po znaw czych, rad ca praw ny, kie -
row nik sek cji,

Ko men da Głów na PSP – dwie oso by: do -
rad ca ko men dan ta głów ne go PSP ds. kon tro l -
no -roz po znaw czych, na czel nik Wy dzia łu
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Po kon trol nie, 
me to dycz nie, jed no li cie

PA WEŁ RO CHA LA

Od stycznia obowiązuje drugi dokument regulujący i porządkujący
sprawy nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.

M



Nad zo ru Pre wen cyj ne go w Biu rze Roz po zna -
wa nia Za gro żeń.

Ze spół miał wy ko nać na stę pu ją ce pra ce:
1) okre ślić za sa dy pro wa dze nia po stę po wa -

nia ad mi ni stra cyj ne go w ra zie stwier dze nia na -
ru sze nia prze pi sów prze ciw po żaro wych:

a) pro wa dze nia ko re spon den cji w spra -
wie,

b) sto so wa nia na rzę dzi z za kre su pra wa
ad mi ni stra cyj ne go;
2) wska zać oko licz no ści wy da wa nia po -

szcze gól nych ro dza jów de cy zji ad mi ni stra cyj -
nych;

3) okre ślić spo so by kon stru owa nia de cy zji
ad mi ni stra cyj nych;

4) przy go to wać wzo ry de cy zji ad mi ni stra -
cyj nych ko men dan ta po wia to we go (miej skie -
go) Pań stwo wej Stra ży Po żar nej:

a) na ka zu ją cej usu nię cie stwier dzo nych
uchy bień w usta lo nym ter mi nie,

b) wstrzy mu ją cej ro bo ty (pra ce), za ka -
zu ją cej uży wa nia ma szyn, urzą dzeń lub
środ ków trans por to wych oraz eks plo ata cji
po miesz czeń, obiek tów lub ich czę ści;
5) przy go to wać wzo ry roz strzy gnięć dla

po szcze gól nych ro dza jów nie pra wi dło wo ści;
6) przy go to wać wzo ry uza sad nień fak tycz -

nych i praw nych dla po szcze gól nych ro dza jów
nie pra wi dło wo ści.

Ze spół wy wią zał się z na ło żo ne go za da nia
z na wiąz ką, gdyż prócz wy mie nio nych wy żej
za dań opra co wał i ujął w „Za sa dach …”:

7) za sa dy wy da wa nia przez or ga ny PSP
opi nii w for mach na ka za nych przez pra wo,
wraz ze wzo ra mi tych opi nii;

8) za sa dy wy da wa nia sta no wisk tzw. od -
bio ro wych wraz ze wzo ra mi tych sta no wisk;

9) za sa dy opi nio wa nia im prez ma so wych. 

Prze bieg prac
Wy da wać by się mo gło, że wy star czy ze -

brać od po wied nie wzo ry, tro chę je po pra wić,
nadać im jed no li tą for mę gra ficz ną i dzie ło bę -
dzie go to we. To pro ste za ło że nie oczy wi ście
zre ali zo wa no, jed nak z ca łą ma są pro ble mów
po dro dze. Za da nie nie po le ga ło, jak by to mo -
gło się wy da wać, na przy go to wa niu wzo rów
kil ku, a po uwzględ nie niu wa rian tów – kil ku -
na stu pism: wzo rów tych na le ża ło przy go to wać
kil ka dzie siąt, przy czym ma jąc na uwa dze za -
war tą w nich wa rian to wość, jest ich znacz nie
wię cej. Na le ża ło upo rząd ko wać spo so by po stę -
po wa nia, a przy tym wdro żyć kil ka pro ce dur
z usta wy Ko deks po stę po wa nia ad mi ni stra cyj -
ne go, któ re obo wią zy wa ły od za wsze, ale ich
nie sto so wa no, co by ło istot nym po wo dem kil -
ku sła bo ści na sze go sys te mu. 

W pra cach ze spo łu uwzględ nio no nie tyl ko
naj now sze pra wo ad mi ni stra cyj ne oraz prze pi -
sy obej mu ją ce pro ble ma ty kę ochro ny prze ciw -
po ża ro wej bu dyn ków, obiek tów bu dow la nych
i te re nów. Wzię to rów nież pod uwa gę ba zę wy -
ro ków wo je wódz kich są dów ad mi ni stra cyj -
nych oraz Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go
wy da nych w spra wach ochro ny prze ciw po ża -
ro wej, obej mu ją cą la ta 2007-2017. Sta ły mi 
ele men ta mi od nie sie nia by ły do ku men ty obo -
wią zu ją ce w prag ma ty ce służ bo wej or ga nów
PSP, w tym in struk cja kan ce la ryj na. 

Mó wiąc ob ra zo wo, do tej po ry spra wy wy -
ni ka ją ce z nad zo ru nad prze pi sa mi prze ciw po -
ża ro wy mi są jed nost ko wy mi rę ko dzie ła mi czy
też zbio ra mi rę ko dzieł w da nej ko men dzie PSP.
Ze spół miał przy go to wać coś na kształt li nii
pro duk cyj nej, dzię ki któ rej prze bieg każ dej
spra wy był by jed no li ty i prze wi dy wal ny, a rze -
mieśl nik -pre wen ty sta nie mu siał by wy cio sy wać
każ dej czę ści z su ro we go ma te ria łu, lecz do sta -
wał by je z grub sza ob ro bio ne, do fi nal ne go
oszli fo wa nia. Przy go to wa nie li nii pro duk cyj nej
do se tek wy ro bów to jed nak in ny za kres prac
niż wy ko ny wa nie po je dyn czych go to wych ele -
men tów. Każ dy z człon ków ze spo łu w do wol -
nej, kon kret nej spra wie umiał by so bie
z po wo dze niem sa mo dziel nie po ra dzić, ale pro -
ble mem jest spo rzą dze nie uni wer sal nej ma try -
cy, któ ra pa so wał by do więk szo ści spraw. Nie
od rze czy jest wspo mnieć o od po wie dzial no ści.
W sy tu acji, gdy od po wia da się za jed nost ko wą
spra wę w da nych oko licz no ściach, po peł nio ny
błąd wa ży tyl ko na tej spra wie. Gdy li nia pro -
duk cyj na za wie ra błąd, prze no si się on na set ki
spraw: coś ta kie go skła nia do po trój nej ostroż -
no ści. W do dat ku każ dy ro dzaj de cy zji ad mi ni -
stra cyj nej wy ma ga nie co in ne go spo so bu
doj ścia do niej, a owo „nie co” ozna cza znacz ne
róż ni ce praw ne, któ re ko niecz nie na le ża ło
uwzględ nić. 

Ko lej ną trud no ścią by ła uni wer sal ność ma -
tryc, któ ra ob ja wia się ja ko pro blem w sy tu acji,
gdy brzmie nie na ka zu uni wer sal ne być nie mo -
że. Są dy ad mi ni stra cyj ne wy sto so wa ły wo bec
or ga nów PSP sze reg żą dań prze ku tych w wy ro -
ki. Obo wiąz ki w de cy zjach na le ży na kła dać
w spo sób jed no znacz ny, bez cie nia wąt pli wo ści
co do spo so bu re ali za cji, gdyż gdy by się po ja -
wi ły, unie moż li wi ły by za sto so wa nie w spra wie
usta wy o po stę po wa niu eg ze ku cyj nym w ad mi -
ni stra cji. Każ dy krok na ka zo wy lub za ka zo wy
mu si być uza sad nio ny tak, by by ło wia do mo, że
do ty czy opi sy wa nej spra wy. A już szcze gól nie
nie moż na so bie po zwo lić na ogól ni ki czy też
naj żar liw sze na wet prze ko na nie o wła snej ra cji
bez przy wo ła nia ku te mu kon kret nych prze pi -

sów pra wa oraz od nie sie nia te go do sy tu acji fak -
tycz nej.

Oczy wi ście moż na by ło pójść po li nii naj -
mniej sze go opo ru i po wtó rzyć za sa dę spo rzą -
dza nia wzo rów de cy zji ad mi ni stra cyj nych
obec ną w więk szo ści po rad ni ków: dać na głó -
wek i po ucze nie, ale za da niem i am bi cją ze-
spo łu by ło przy go to wa nie ogól nych (we
wzo rach -ma try cach de cy zji) i szcze gó ło wych
(w kil ku dziesię ciu przy kła dach) na ka zów i uza -
sad nień. Wy pra co wa no za rów no wzo ry ogól ne
de cy zji, jak i ich szcze gó ło we czę ści, w po sta -
ci sen ten cji de cy zji oraz ade kwat nych do nich
uza sad nień. 

W trak cie prac ze spo łu po ja wi ły się trud no -
ści, gdyż w cią gu 2017 r., zwłasz cza w je go
dru giej po ło wie, po waż nym zmia nom ule gły
prak tycz nie wszyst kie prze pi sy, na pod sta wie
któ rych opra co wy wa no wzo ry. I nie cho dzi ło
o pro ste uak tu al nie nie pod staw praw nych – to
czyn ność uciąż li wa i kło po tli wa, ale pro sta
do wy ko na nia. Zmia nom ule gło brzmie nie, co
gor sza cza sa mi w spo sób nie oczy wi sty, a ro -
dzą cy po waż ne kon se kwen cje. Naj więk sze
zmia ny do ty czy ły Ko dek su po stę po wa nia ad -
mi ni stra cyj ne go – co praw da mia ły miej sce
w pierw szej po ło wie ro ku, ale ich za kres był
tak znacz ny, a skut ki nie cał kiem ujaw nio ne, że
opóź nie nie prac by ło nie uchron ne. No wy k.p.a.
krył kil ka nie spo dzia nek, ob ja wia ją cych się
dłu go po ich wpro wa dze niu (praw do po dob nie
ku za sko cze niu twór ców) – ze spół mu siał je
mieć na uwa dze i kil ku krot nie uwzględ nić.
Czy li no we go k.p.a. na le ża ło się na uczyć,
po na ucze niu – przy swo ić go i oswo ić. 

Łącz nie na prze strze ni od mar ca do po cząt -
ku grud nia 2017 r. od by ły się czte ry trzy dnio -
we spo tka nia ze spo łu. W cią gu trzech spo tkań
w pierw szej po ło wie 2017 r. wy pra co wa no
wstęp ne al go ryt my po stę po wa nia, nie mal
wszyst kie wzo ry pism, ak tów wład czych, opi -
nii i za świad czeń (po nad 70) oraz ba zę kon -
kret nych sen ten cji i uza sad nień do de cy zji,
obej mu ją cą 64 przy pad ki. Łącz nie wy pra co wa -
nych zo sta ło bli sko 300 stron ma te ria łu. 

Po tem na stał czas prze pra co wa nia ca ło ści,
przede wszyst kim ze wzglę du na wspo mnia ne
zmia ny w pra wie, się ga ją ce 100% ak tów praw -
nych. Był też czas na do dat ko we prze my śle nia
oraz ko lej ne pra ce nad ca ło ścią, ma ją ce na ce -
lu ujed no li ce nie sty li stycz ne ma te ria łu. Na stęp -
nie (wrze sień -paź dzier nik) spo rzą dzo no in-
struk cję po stę po wa nia, zmo dy fi ko wa no al go -
ryt my oraz po now nie po pra wio no in struk cję. 

Do pie ro po dwu krot nym prze pra co wa niu
pro jekt pod da no ogól no kra jo wym kon sul ta -
cjom, któ re oka za ły się bar dzo po ży tecz ne. 
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Za zna czyć na le ży, że kil ka ko mend nie wnio -
sło żad nych uwag. Uwa gi po zo sta łych ko mend
mia ły wy miar po zy tyw ny, tj. pro po no wa no
zmia ny istot ne i uza sad nio ne, a co naj waż niej -
sze – kon kret ne. Zda rzy ły się też uwa gi świad -
czą ce o nie na dą ża niu za zmia na mi w pra wie –
co przy ję li śmy z uśmie chem, ale co też po win -
no bu dzić re flek sję każ dych władz PSP: za po -
bie ga nie po ża rom jest dzie dzi ną in ter dy scy-
pli nar ną, wy ma ga ją cą usta wicz ne go kształ ce -
nia i sa mo kształ ce nia. 

Uwa gi kra jo we ze bra no, oce nio no i po oce -
nie za sto so wa no w wer sji fi nal nej pro jek tu,
pod da jąc go do dat ko wym pra com ze spo łu
w cza sie czwar te go spo tka nia. Od rzu co no kil -
ka uwag nie za sad nych. Od rzu co ny zo stał też
za sad ny po stu lat, któ ry pod nio sło kil ka ko -
mend, mia no wi cie okre śle nie spo so bu dzia ła -
nia i spo rzą dze nie wzo rów na wstęp ną część
try bu od wo ław cze go, gdyż to znacz nie wy kra -
cza ło by po za za kres prac ze spo łu. 

In ten syw ne kon sul ta cje za po śred nic twem
pocz ty elek tro nicz nej trwa ły nie mal aż do dnia
za twier dze nia pro jek tu przez ko men dan ta
głów ne go PSP. 

Efekt koƒ co wy
Śmia ło moż na po wie dzieć, że efekt koń co -

wy, w po sta ci „Za sad pro wa dze nia po stę po wań
ad mi ni stra cyj nych w spra wach zwią za nych
z nad zo rem nad prze strze ga niem prze pi sów
prze ciw po ża ro wych”, prze rósł ocze ki wa nia ze -
spo łu, za rów no co do ja ko ści, jak i ilo ści ma te -
ria łu. Oczy wi ście moż na uty ski wać, że jest go
du żo (nie mal 300 stron), ale uwa gi ta kie na le -
ży oce nić ja ko chy bio ne. 

„Za sa dy…” w po sta ci fi nal nej są przed się -
wzię ciem bez pre ce den su w do tych cza so wej
dzia łal no ści Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Nie
dość, że ujed no li ca ją po stę po wa nie or ga nów
PSP w peł nym wa chla rzu za gad nień, to są jed -
no cze śnie po rad ni kiem pre wen ty sty i ko men -
dan ta po wia to we go (miej skie go) PSP.
Po dob nie jak to ma miej sce przy wzo rach pro -
to ko łów z pierw szej me to dy ki, wzo ry de cy zji
ad mi ni stra cyj nych są jed no cze śnie in struk cja -
mi wy peł nia nia tych do ku men tów. We wzo rach
tych prze wi dzia no wa rian to wość po stę po wa -
nia, obej mu ją cą prak tycz nie wszyst kie za sad -
ni cze aspek ty dzia łań wład czych or ga nów PSP
w za kre sie nad zo ru nad prze strze ga niem prze -
pi sów prze ciw po ża ro wych. 

Naj więk szą czę ścią ma te ria łu są go to we de -
cy zje, a zwłasz cza sen ten cje i uza sad nie nia,
zwal nia ją ce z ko niecz no ści ich wy my śla nia. 
Po za tym w kil ku dzie się ciu za łącz ni kach zgro -
ma dzo no wzor ni ki pism, opi nii, za świad czeń,

po sta no wień i de cy zji, któ re wy star czy uzu peł -
nić o kil ka do da nych od sie bie ele men tów, by
by ły go to wy mi do ku men ta mi, a co naj waż niej -
sze – pra wi dło wy mi pod wzglę dem praw nym
i jed no li ty mi w ra mach kra ju. Po nad to licz ba
w tym przy pad ku nie świad czy o nad pro duk tyw -
no ści ze spo łu, lecz o mno go ści za dań kon tro l no -
-roz po znaw czych spo czy wa ją cych na or ga nach
PSP. Ja ko for ma cja za czy na li śmy od dwóch
ustaw i kil ku roz po rzą dzeń. Obec nie mu si my co -
dzien nie uwzględ niać nie mal dzie sięć ustaw
i kil ka dzie siąt roz po rzą dzeń. Wład cza i kom pe -
tent na PSP jest sta łym ele men tem kra jo bra zu
bez pie czeń stwa kra ju: prak tycz nie wszyst kie in -
sty tu cje za rzą dza ją ce, po cząw szy od sa mo rzą -
dów, a skoń czyw szy na agen dach rzą do wych,
nie po dej mu ją istot nych wła snych dzia łań bez
opi nii or ga nów Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. 

Do dat ko wo w „Za sa dach…” uwzględ nio no
moż li wość uzna nio we go za sto so wa nia na rzę -
dzi praw nych od lat obec nych w pra wie ad mi -
ni stra cyj nym, a w prag ma ty ce służ bo wej PSP
nie sto so wa nych, co spo ty ka ło się z za rzu ta mi
w orze cze niach są do wych. Te raz za rów no or -
ga ny PSP, jak ich pra cow ni cy ma ją istot ne
wska zów ki co do sto so wa nia:

1) po stę po wa nia do wo do we go (np. z prze -
pro wa dze niem tzw. do wo du z oglę dzin),

2) roz pra wy ad mi ni stra cyj nej,
3) za wie sze nia po stę po wa nia. 
Brzmią owe za gad nie nia zwy czaj nie, zwy -

czaj ne jed nak nie są, przy dat ne – tak. Zy ska ły
miej sce w „Za sa dach…”: w in struk cji, w al go -
ryt mach po stę po wa nia oraz we wzo rach do ku -
men tów. Na wet je śli da na pro ce du ra nie bę dzie
sto so wa na co dzien nie, sam fakt jej for mal ne go
ist nie nia ma du żą war tość sa mo kształ ce nio wą.
Np. po za po zna niu się ze skom pli ko wa ny mi
try ba mi po stę po wa nia, jak „uję cie w de cy zji

eks per ty zy tech nicz nej”, try by zwy kłe, na strę -
cza ją ce w co dzien nej służ bie wie lu pro ble mów,
sta ną się pro ste. 

Wnio ski na naj bli˝ szà przy szłoÊç
Oprócz za sad ni cze go za da nia, ja kim by ło

przy go to wa nie „Za sad…”, ze spół wy pra co wał
wnio ski od no szą ce się do zmian w usta wie
o PSP. Oto nie któ re z nich. 

Chcie li by śmy, by w przy pad ku nie pra wi -
dło wo ści o ma łym cię ża rze ga tun ko wym nie
wszczy nać żad nych po stę po wań w ro zu mie niu
k.p.a., a od ra zu wy da wać upo mnie nia w ro zu -
mie niu usta wy o po stę po wa niu eg ze ku cyj nym
w ad mi ni stra cji. 

Ko niecz na jest moż li wość wy ko ny wa nia
kon tro li na wnio sek kon tro lo wa ne go w ter mi -
nie na tych mia sto wym, co uła twi ło by ży cie do -
słow nie wszyst kim. 

Przy da ło by się ujed no li ce nie za sad wy da wa -
nia opi nii, w tym rów nież sta no wisk tzw. od bio -
ro wych. Obec nie ma my ca łą ple ja dę ak tów
opi nio daw czych (od pi sma po de cy zję), co skła -
nia do smut nych roz my ślań na te mat kul tu ry
pra wo daw czej. Prze cież w grun cie rze czy we
wszyst kich tych spra wach cho dzi o za świad cze -
nie w ro zu mie niu k.p.a., ma ją ce za rów no moc
spraw czą (urzę do we po świad cze nie sta nu zgod -
ne go z żą da niem), jak i da ją ce moż li wość za -
skar że nia i kon tro li są do wej (po sta no wie nie
o od mo wie wy da nia za świad cze nia). 

Jak wi dać, jed no li ty sys tem dzia łań kon trol -
nych i po kon trol nych ko men dan tów po wia to -
wych (miej skich) PSP za czy na się do my kać. To
jed nak nie ko niec wy zwań. Na stęp nym bę dzie
po stę po wa nie eg ze ku cyj ne, a po nim po stę po -
wa nie w spra wach o wy kro cze nia. 

st. bryg. Pa weł Ro cha la 
jest do rad cà ko men dan ta głów ne go PSP
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Na zdj´ ciu Ze spół opra co wu jà cy me to dy k´: Ma rek Dzie dzic, Woj ciech Wi Êniew ski, Ariad na Ko niuch, An drzej
Tom czyk, Ry szard Pszon ka, bryg. Ar tur Bra cho wicz – ko men dant po wia to wy PSP w Bu sku -Zdro ju (go spo darz
wi´k szo Êci spo tkaƒ), Pa weł Wa la szek, Pa weł Ro cha la, Pa weł Adam czyk, Agniesz ka Po toc ka -Jur czyk. 
Nie obec ny na zdj´ ciu: To masz Prycz kat, któ ry prze szedł w stan spo czyn ku
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Pol sce kla sy fi ka cja do za -
kła dów o zwięk szo nym lub 
du żym ry zy ku wy stą pie nia

po waż nej awa rii opar ta jest m.in. na usta wie
z dnia 27 kwiet nia 2001 r. Pra wo ochro ny
śro do wi ska (DzU z 2017 r. poz. 519, z późn.
zm.) – zwa nej da lej usta wą POŚ oraz roz po -
rzą dze niu mi ni stra roz wo ju z dnia 29 stycz -
nia 2016 r. w spra wie ro dza jów i ilo ści
znaj du ją cych się w za kła dzie sub stan cji 
nie bez piecz nych, de cy du ją cych o za li cze niu
za kła du do za kła du o zwięk szo nym lub 
du żym ry zy ku wy stą pie nia po waż nej 
awa rii prze my sło wej (Dz. U z 2016 r.
poz. 138). 

Obo wią zu ją ce prze pi sy ob li gu ją pro wa -
dzą ce go za kład o zwięk szo nym lub du żym ry -
zy ku wy stą pie nia awa rii do przed ło że nia
wła ści we mu or ga no wi Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej (w przy pad ku za kła dów o zwięk szo -
nym ry zy ku – do wła ści we go ko men dan ta po -
wiato we go/miej skie go PSP, a w przy pad ku
za kła dów o du żym ry zy ku – do wła ści we go
ko men dan ta wo je wódz kie go PSP) zgło sze nia
za kła du, w któ rym za war ta jest je go kwa li fi -
ka cja. Ma się to od być co naj mniej na 30 dni
przed dniem uru cho mie nia no we go za kła du
lub je go czę ści lub w ter mi nie ro ku od dnia
uzna nia za kła du za in ny niż za kład o zwięk -
szo nym ry zy ku lub za kład o du żym ry zy ku. 

Co ro zu mie my pod po j´ ciem
„in ny za kład”? 
W myśl art. 243a. pkt 5 usta wy Pra wo

ochro ny śro do wi ska przez in ny za kład ro zu -
mie się:
� za kład nie bę dą cy za kła dem o zwięk szo -
nym ry zy ku lub za kła dem o du żym ry zy ku
wy stą pie nia po waż nej awa rii prze my sło wej,
któ ry z po wo dów in nych niż okre ślo ne dla za -
kła du no we go z dniem 1 czerw ca 2015 r. al bo
po tej da cie sta je się za kła dem o zwięk szo nym
ry zy ku lub za kła dem o du żym ry zy ku wy stą -
pie nia po waż nej awa rii prze my sło wej,
� za kład o zwięk szo nym ry zy ku wy stą -
pie nia po waż nej awa rii prze my sło wej, któ ry
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ROZPOZNAWANIE
ZAGROŻEŃ

ALEK SAN DRA GU ZIK Ry zy ko awa rii 
prze my sło wej

Zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
w zależności od rodzaju, kategorii i ilości znajdującej się w nim substancji

niebezpiecznej, uznaje się za zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia
awarii albo za zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii.
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z po wo dów in nych niż okre ślo ne dla za kła -
du no we go z dniem 1 czerw ca 2015 r. al bo
po tej da cie sta je się za kła dem o du żym ry -
zy ku wy stą pie nia po waż nej awa rii prze my -
sło wej, 
� za kład o du żym ry zy ku wy stą pie nia po -
waż nej awa rii prze my sło wej, któ ry z po wo -
dów in nych niż okre ślo ne dla za kła du
no we go z dniem 1 czerw ca 2015 r. al bo po tej
da cie sta je się za kła dem o zwięk szo nym ry -
zy ku wy stą pie nia po waż nej awa rii prze my -
sło wej.

Uprasz cza jąc, in ny za kład to ta ki, któ ry
po wdro że niu dy rek ty wy Se ve so III w związ -
ku z nie co in nym pro ce sem kwa li fi ka cyj nym
zo stał za kwa li fi ko wa ny ja ko za kład o zwięk -
szo nym lub o du żym ry zy ku wy stą pie nia
awa rii prze my sło wej. Przy kła dem mo że być
np. ma ga zyn ae ro zo li, któ ry przed 1 czerw -
ca 2015 r. nie był kla sy fi ko wa ny (bio rąc
pod uwa gę mak sy mal ne ilo ści sub stan cji nie -
bez piecz nych) ani ja ko za kład o zwięk szo -
nym ry zy ku, ani ja ko za kład o du żym ry zy ku
wy stą pie nia awa rii prze my sło wej. Po wdro -
że niu dy rek ty wy Se ve so III i w związ ku
z obo wią zu ją cym roz po rzą dze niem w spra -
wie kla sy fi ka cji za kła dów np. ae ro zo le zo-
sta ły uję te w ta be li 1 wy żej cy to wa ne go roz -
po rzą dze nia mi ni stra roz wo ju, okre śla ją cej ro -
dza je i ilo ści sub stan cji nie bez piecz nych
z uwzględ nie niem kwa li fi ko wa nia ich do ka -
te go rii sub stan cji stwa rza ją cych za gro że nia
w dwóch ka te go riach, tj.: P3a (ae ro zo le ka te -
go rii 1 lub 2, za wie ra ją ce ga zy ła two pal ne 
ka te go rii 1 lub 2 lub cie cze ła two pal ne ka te -
go rii 1, plus ob ja śnie nie 11.1 wy żej cy to wa -
ne go roz po rzą dze nia mi ni stra roz wo ju) i P3b
(ae ro zo le ka te go rii 1 lub 2, nie za wie ra ją ce ga -
zów ła twopal nych ka te go rii 1 lub 2 ani cie czy
ła two pal nych ka te go rii 1, plus ob ja śnie -
nie 11.1 i 11.2 wy żej cy to wa ne go roz po rzą -
dze nia mi ni stra roz wo ju). W związ ku z tym
po 1 czerw ca 2015 r. za kła dy, w któ rych ma -
ga zy no wa ne są ae ro zo le w ilo ściach więk -
szych niż wska za ne w roz po rzą dze niu
mi ni stra roz wo ju lub równych, kwa li fi ko wa -
ne są ja ko za kła dy o zwięk szo nym lub o du -
żym ry zy ku wy stą pie nia awa rii prze my sło wej
(w za leż no ści od mak sy mal nych do pusz czal -
nych ilo ści sub stan cji nie bez piecz nych). Re -
asu mu jąc: in ny za kład to ta ki, któ ry zmie nił
swo ją kla sy fi ka cję ze wzglę du na wpro wa -
dze nie no wych re gu la cji praw nych. 

Zgło sze nie za kła du po win no być spo rzą -
dzo ne przez pro wa dzą ce go za kład i za wie rać
da ne, o któ rych mo wa w art. 250 ust 2 usta -
wy POŚ. Po wyż szy do ku ment po wi nien po -

da wać m.in. ro dzaj i ilość sub stan cji nie bez -
piecz nej, w tym skła do wa nej sub stan cji 
nie bez piecz nej (lub wie lu sub stan cji nie -
bezpiecz nych) uwzględ nia nej (uwzględ-
nia nych) przy kwalifikowaniu za kła du ja ko
za kła du o zwięk szo nym ry zy ku lub za kła du
o du żym ry zy ku oraz cha rak te ry sty kę fi zy ko-
che micz ną, po ża ro wą i tok sycz ną tych sub -
stan cji. 

Kla sy fi ka cja za kła dów
Przy go to wa nie kla sy fi ka cji za kła du le ży

w ge stii oso by pro wa dzą cej za kład i wbrew
po zo rom wca le nie jest pro ste i oczy wi ste,
a wręcz prze ciw nie – skom pli ko wa ne. Na le -
ży pod kre ślić, że za przy go to wa nie kla sy fi -
ka cji za kła du nie od po wia da wła ści wy or gan
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Funk cjo na riu -
sze stra ży po żar nej (ale i pra cow ni cy cy wil -
ni, któ rym zo sta ły po wie rzo ne za da nia
zwią za ne z za po bie ga niem po waż nym awa -
riom prze my sło wym) na pod sta wie przy go -
to wa ne go zgło sze nia oce nia ją, czy pro -
wa dzą cy za kład pra wi dło wo do ko nał je go
kla sy fi ka cji. W przy pad ku wąt pli wo ści co
do pra wi dło wo ści zgło sze nia or gan PSP po -
wi nien we zwać pro wa dzą ce go za kład do zło -
że nia do dat ko wych wy ja śnień, zaś w przy -
pad ku ewi dent nie błęd nej kwa li fi ka cji za -
kwe stio no wać pra wi dło wość zgło sze nia. 

Oto prak tycz ne przy kła dy spraw zwią za -
nych z kwa li fi ka cją za kła dów. 

Zakład zaj mu ją cy się lo gi sty ką
Do ko men dan ta wo je wódz kie go Pań stwo -

wej Stra ży Po żar nej wpły nę ło zgło sze nie za -
kła du zaj mu ją ce go się ma ga zy no wa niem
sub stan cji nie bez piecz nych. W zgło sze niu
pro wa dzą cy za kład de kla ro wał, że bę dzie ma -
ga zy no wał środ ki ochro ny ro ślin w ilo ściach
kla sy fi ku ją cych za kład ja ko za kład o du żym
ry zy ku wy stą pie nia po waż nej awa rii prze my -
sło wej. Wska zy wał, że ma ga zy no wa ne przez
nie go sub stan cje nie bez piecz ne znaj dą się
w ka te go rii sub stan cji stwa rza ją cych za gro że -
nie E1 (nie bez piecz ne dla śro do wi ska wod ne -
go w ka te go rii ostre 1 lub prze wle kłe 1),
a tak że E2 (nie bez piecz ne dla śro do wi ska
wod ne go w ka te go rii prze wle kłe 2). War to ści
pro go we dla tych sub stan cji nie bez piecz nych,
zgod nie z cy to wa nym roz po rzą dze niem mi -
ni stra roz wo ju, wy no szą: dla E1 – 100 Mg
(war tość pro go wa ZZR) / 200 Mg (war tość
pro go wa ZDR), dla E2 – 200 Mg (war tość
pro go wa ZZR) / 500 Mg (war tość pro go wa
ZDR). Do przed ło żo ne go zgło sze nia KW PSP
nie wnio sła żad nych uwag. Zo sta ły za pla no -

wa ne czyn no ści kon tro l no -roz po znaw cze
w za kła dzie. Pod czas kon tro li po pro szo no
o wy kaz sub stan cji nie bez piecz nych znaj du -
ją cych się na te re nie za kła du, uwzględ nia-
ją cy po szcze gól ne ka te go rie za gro że nia.
W trak cie kon tro li stwier dzo no, że w za kła -
dzie ma ga zy no wa ne są sub stan cje nie bez -
piecz ne w ka te go rii E1 i E2 (H400 i H410),
ale sub stan cje te mia ły do dat ko wo in ną ka te -
go rię za gro że nia, mia no wi cie by ły to cie cze
ła two pal ne. Kon tro la wy ka za ła, że pro wa dzą -
cy za kład od stą pił od de kla ro wa ne go w zgło -
sze niu za kła du spo so bu ma ga zy no wa nia.
Wpro wa dze nie do dat ko wych sub stan cji nie -
bez piecz nych bez wcze śniej sze go zgło sze nia
te go fak tu wła ści we mu or ga no wi PSP sta no -
wi istot ne na ru sze nie obo wiąz ków wska za -
nych w usta wie POŚ, za któ re gro żą sank cje
kar ne w po sta ci ka ry aresz tu, ogra ni cze nia
wol no ści al bo grzyw ny (art. 354 usta wy
POŚ). 

Ana li zu jąc ten przy kład, war to pod kre ślić
na stę pu ją cą kwe stię. Otóż bar dzo czę sto
od kon tro lo wa ne go otrzy mu je my wy kaz sub -
stan cji nie bez piecz nych, któ ry za wie ra je dy -
nie na zwy han dlo we sub stan cji. Or ga nom
kon tro l nym ła twiej jest jed nak ana li zo wać
wy ka zy sub stan cji nie bez piecz nych z po dzia -
łem na przy po rząd ko wa ne im ka te go rie za -
gro że nia. Do dat ko wo waż ne jest, aby wy kaz
ten za wie rał ilość ma so wą sub stan cji nie bez -
piecz nych (wy ra żo ną w Mg), a nie ilość ob -
ję to ścio wą, np. m3. Wów czas ła two jest
po rów nać, ja ką ilość sub stan cji nie bez piecz -
nych pro wa dzą cy za kład de kla ro wał w zgło -
sze niu, a ile rze czy wi ście znaj do wa ło się
na te re nie za kła du w dniu kon tro li. Wska za -
nie ka te go rii za gro że nia sub stan cji nie bez -
piecz nej po zwa la or ga no wi kon tro l ne mu
ła two zwe ry fi ko wać, czy na te re nie za kła du
rze czy wi ście znaj du ją się sub stan cje nie bez -
piecz ne, któ re zo sta ły za ak cep to wa ne przez
wła ści wy or gan Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. 

Ten przy kład uwi dacz nia jesz cze jed ną bar -
dzo waż ną kwe stię: za kła dy lo gi stycz ne co raz
czę ściej zgła sza ne są ja ko za kła dy o zwięk szo -
nym lub o du żym ry zy ku. Spe cy fi ka te go ro -
dza ju za kła dów zmu si ła KW PSP w Po zna niu
do wy pra co wa nia pew nych stan dar dów, dzię -
ki któ rym spraw niej i efek tyw niej pro wa dzi -
my w nich kon tro le. Weź my pod uwa gę, że
naj czę ściej na te re nie ta kie go za kła du znaj du -
je się kil ka hal, w któ rych ma ga zy no wa ne są
sub stan cje nie bez piecz ne. Jak za pa no wać
nad ich ro dza jem, ilo ścią, lo ka li za cją? 

W przy pad ku za kła dów zaj mu ją cych się
tzw. lo gi sty ką pod czas kon tro li po win ni śmy
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ocze ki wać od pro wa dzą ce go za kład przed ło -
że nia in struk cji/pro ce du ry lub in ne go do ku -
men tu, w któ rym zo sta nie opi sa ny spo sób
ma ga zy no wa nia, tj. wska za nie, że w ha li nr 1
ma ga zy no wa ne są cie cze ła two pal ne, w ha li
nr 2 środ ki ochro ny ro ślin etc. (bądź wska za -
nie do kład niej szych lo ka li za cji, np. re ga łu,
na któ rym mo gą znaj do wać się da ne sub stan -
cje nie bez piecz ne). Okre śla jąc spo sób ma ga -
zy no wa nia, na le ży wziąć pod uwa gę obo -
wią zu ją ce prze pi sy, a tak że in for ma cje za war -
te m.in. w kar tach cha rak te ry sty ki sub stan cji
nie bez piecz nych. W kar cie cha rak te ry sty ki
po win ni śmy zna leźć in for ma cje, z ja ki mi sub -
stan cja mi da na sub stan cja mo że, a z ja ki mi
nie mo że być prze cho wy wa na. Do dat ko wo
kar ta cha rak te ry sty ki po win na in for mo wać
o szcze gól nych wa run kach prze cho wy wa nia
da nych sub stan cji nie bez piecz nych, tj. opi sy -
wać wy ma ga nia do ty czą ce wen ty la cji, tem pe -
ra tu ry skła do wa nia itp. Te in for ma cje są
nie zbęd ne do te go, by rze tel nie prze pro wa dzić
kon tro lę.

Pa mię tać jed nak trze ba, że roz po rzą dze -
nie mi ni stra roz wo ju da je moż li wość nie wy -
ka zy wa nia nie któ rych sub stan cji nie bez-
piecz nych. Pro wa dzą cy za kład mo że nie wy -
ka zy wać/nie uwzględ niać w przy ję tych sce -
na riu szach zda rzeń sub stan cji nie bez-
piecz nych znaj du ją cych się w za kła dzie
w ilo ści mniej szej lub rów nej 2% war to ści
pro go wych, pod wa run kiem, że ich lo ka li za -
cja nie przy czy ni się do po wsta nia po waż nej
awa rii prze my sło wej. 

Do brą prak ty ką jest wy ma ga nie, aby zgło -
sze nie za kła du za wie ra ło in for ma cję, że
na je go te re nie mo gą znaj do wać się in ne sub -
stan cje nie bez piecz ne w ilo ści mniej szej lub
rów nej 2% war to ści pro go wych. Ta ki za pis
po wi nien być jed nak po prze dzo ny prze pro -
wa dze niem ana li zy, że da ne sub stan cje nie
przy czy nią się do wy stą pie nia po waż nej awa -
rii prze my sło wej, co rów nież po win no zo stać
uwzględ nio ne w zgło sze niu za kła du.

Ba za ga zu płyn ne go z roz lew nią 
Pro wa dzą cy za kład, któ re go przed mio tem

dzia łal no ści jest ma ga zy no wa nie ga zu płyn -
ne go, w tym na peł nia nie bu tli z ga zem o ma -
sie 11 kg, do ko nał je go zgło sze nia ja ko
za kła du o zwięk szo nym ry zy ku wy stą pie nia
po waż nej awa rii prze my sło wej. Zgła sza ją cy
okre ślił, że na swo im te re nie po sia da trzy
zbior ni ki na gaz płyn ny (pro pan-bu tan) o po -
jem no ści 54 m3 oraz dwa zbior ni ki o po jem -
no ści 150 m3 każ dy. Wła ści wa te re no wo KP
PSP prze pro wa dzi ła czyn no ści kon tro l no -roz -

po znaw cze, pod czas któ rych stwier dzi ła, że
pro wa dzą cy za kład do dat ko wo użyt ku je
(otrzy mał po zwo le nie na użyt ko wa nie z nad -
zo ru bu dow la ne go, bez za ję cia sta no wi ska
przez PSP) do dat ko wy zbior nik na gaz płyn -
ny o po jem no ści 197 m3, co po wo du je, że
mak sy mal na ilość ga zu, ja ka mo że znaj do wać
się na te re nie te go za kła du, wy no si po nad
200 Mg, a za tem zmie nił on swo ją kla sy fi ka -
cję i stał się za kła dem o du żym ry zy ku wy stą -
pie nia awa rii prze my sło wej. Pro wa dzą cy
za kład nie wy wią zał się z obo wiąz ku po in for -
mo wa nia wła ści we go or ga nu PSP o zmia nie
mak sy mal nej ilo ści sub stan cji nie bez piecz -
nych, a w kon se kwen cji o zmia nie kla sy fi ka -
cji z za kła du o zwięk szo nym ry zy ku na za kład
o du żym ry zy ku. Wła ści wy te re no wo ko men -
dant po wia to wy PSP nie zwłocz nie po in for -
mo wał o za ist nia łej sy tu acji wła ści we go
ko men dan ta wo je wódz kie go PSP. Tym cza -
sem pro wa dzą cy za kład spo rzą dził do ku men -
ta cję wy ma ga ną usta wą POŚ, tj. zgło sze nie
za kła du, pro gram za po bie ga nia awa riom, ra -
port o bez pie czeń stwie, a tak że we wnętrz ny
plan ope ra cyj no -ra tow ni czy, któ re prze ka zał
do wła ści wej KW PSP.

Po otrzy ma niu wy żej wy mie nio nej do ku -
men ta cji w za kła dzie prze pro wa dzo ne zo-
sta ły czyn no ści kon tro l no -roz po znaw cze.
Stwier dzo no sze reg nie pra wi dło wo ści, wsku -
tek któ rych wła ści wy ko men dant wo je wódz -
ki PSP wstrzy mał użyt ko wa nie za kła du.
Nie pra wi dło wo ści do ty czy ły m.in. nie spraw -
nych urzą dzeń prze ciw po ża ro wych, któ re
zgod nie z przed ło żo ną do ku men ta cją mia ły
słu żyć do ogra ni cza nia skut ków ewen tu al nej
awa rii oraz bra ku opra co wa nia i wdro że nia
sys te mu za rzą dza nia bez pie czeń stwem.

Pro wa dzą cy za kład po sta no wił jed nak
uru cho mić go po now nie, ale tym ra zem ja -
ko za kład o zwięk szo nym ry zy ku wy stą pie -
nia awa rii. Wy łą czył z użyt ko wa nia (de cy zja
UDT) je den ze zbior ni ków. Ar gu men to wał,
że w wy ni ku wy łą cze nia jed ne go zbior ni ka
mak sy mal na ilość ga zu w za kła dzie nie prze -
kro czy war to ści pro go wej i bę dzie wy no si ła
mniej niż 200 Mg. 

Za sad ne jest jed nak py ta nie o to, jak trak -
to wać na le ży wy łą czo ny z użyt ko wa nia
zbior nik? Co na le ży ro zu mieć pod po ję ciem
trwa łe odłą cze nie zbior ni ka? Czy wy star czy
je dy nie de kla ra cja pro wa dzą ce go za kład?
Od po wiedź znaj dzie my w § 7 roz po rzą dze -
nia mi ni stra go spo dar ki z dnia 21 li sto pa da
2005 r. w spra wie wa run ków tech nicz nych,
ja kim po win ny od po wia dać ba zy i sta cje pa -
liw płyn nych, ru ro cią gi prze sy ło we da le ko -

sięż ne słu żą ce do trans por tu ro py naf to wej
i pro duk tów naf to wych i ich usy tu owa nie,
któ ry sta no wi, że zbior ni ki wy łą czo ne z użyt -
ko wa nia po win ny być za bez pie czo ne
przed wy bu chem po przez ich oczysz cze nie
i trwa łe odłą cze nie od czyn nych in sta la cji
tech no lo gicz nych.

W związ ku z tym de kla ra cja pro wa dzą ce -
go za kład jest zde cy do wa nie nie wy star cza ją -
ca. Zbior nik trwa le odłą czo ny od in sta la cji to
ta ki, któ ry w ża den spo sób nie jest po łą czo -
ny z po zo sta łą czę ścią in sta la cji za kła du.
Ozna cza to więc fi zycz ne prze rwa nie in sta -
la cji i za śle pie nie jej z obu stron, tak aby na -
wet przez przy pa dek zbior nik ten nie zo stał
na peł nio ny ga zem płyn nym. W szcze gól -
nych, uza sad nio nych przy pad kach do pusz -
czal ne by ło by za sto so wa nie np. za wo ru,
któ ry za bez pie czał by przed omył ko wym
otwo rze niem. 

Jak po li czyç mak sy mal nà iloÊç
sub stan cji nie bez piecz nej w za -
kła dzie? 
Do brym przy kła dem bę dzie ma ga zyn ga -

zu płyn ne go z roz lew nią, na te re nie któ re go
ist nie je moż li wość wjaz du jed no cze śnie
dwóch au to cy stern (zgod nie z za sa da mi or -
ga ni za cyj ny mi w za kła dzie) oraz cza so we go
po sto ju sze ściu cy stern ko le jo wych. Za sad ne
jest, by mak sy mal na ilość ga zu zo sta ła po li -
czo na w na stę pu ją cy spo sób: ob li cza my mak -
sy mal ną ilość ga zu, ja ka mo że się zna leźć
w zbior ni kach, uwzględ nia jąc de kla ro wa ną
przez pro du cen ta moż li wość na peł nie nia
zbior ni ka (np. na po zio mie 85%). Do dat ko -
wo wli cza my ilość ga zu, ja ka mo że zna leźć
się w in sta la cji. Na le ży wziąć pod uwa gę stan
sku pie nia ga zu (fa za lot na, fa za cie kła). Jest
to istot ne ze wzglę du na in ną gę stość sub stan -
cji. Do mak sy mal nej ilo ści ga zu na te re nie
za kła du za li czy my gaz, któ ry mo że się zna -
leźć w bu tlach, w dwóch au to cy ster nach oraz
cy ster nach ko le jo wych. Do brze jest, aby pro -
wa dzą cy za kład po sia dał re zer wę ope ra cyj -
ną, tj. le piej za ło żyć, że da nych sub stan cji
bę dzie nie co wię cej. Nie ma to za zwy czaj
wpły wu na roz pa try wa ne sce na riu sze zda -
rzeń, stra ty i skut ki ewen tu al nej awa rii. Pod -
su mo wu jąc: nie do pusz czal ne jest, aby ilość
sub stan cji na te re nie za kła du by ła więk sza
od wska za nej w zgło sze niu za kła du przed ło -
żo nym do PSP. 

kpt. Alek san dra Gu zik jest spe cja li stà
w Wy dzia le Kon tro l no -Roz po znaw czym 

KW PSP w Po zna niu
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u ro pa w grud niu 1917 r. by ła ogar nię -
ta I woj ną świa to wą. Ze Sta nów 
Zjed no czo nych pły nę ły kon wo je z za -

opa trze niem dla alian tów, pro wa dzą cych woj -
nę ma te ria ło wą z Niem ca mi i Au stro -
-Wę gra mi. Ka na dyj ski Ha li faks był wów czas
jed nym z głów nych por tów, z któ rych wy pły -
wa ły stat ki z za opa trze niem dla Eu ro py. To
spo wo do wa ło wzrost licz by miesz kań ców
mia sta do po nad 50 tys. (w okre sie przed wo -
jen nym li czy ło ono ok. 40 tys.). War tość to wa -
rów prze sy ła nych przez port wzro sła
dzie wię cio krot nie. W oba wie przed dy wer san -
ta mi, w szcze gól no ści przed nie miec ki mi U -
-bo ota mi, po za pad nię ciu zmro ku ruch
stat ków w por cie cał ko wi cie za mie rał, a dwie
pod wod ne sie ci roz po star te od sta lo wych pły -
wa ków aż do dna chro ni ły do stę pu do nie go. 

Stat ki
SS Mont Blanc był fran cu skim stat kiem

to wa ro wym o po jem no ści 3121 t, na pę dza -
nym sil ni kiem pa ro wym. Miał 98 m dłu go -
ści, 13,7 m sze ro ko ści i 4,7 m głę bo ko ści.
Ka pi tan Aime Le Me dec do wo dził za ło gą
41 fran cu skich ma ry na rzy. Ła dow nie stat ku
przed za ła dun kiem w No wym Jor ku zo sta ły
zmo dy fi ko wa ne, by chro nić przed tar ciem,
któ re mo gło spo wo do wać po żar lub co gor sza
eks plo zję. Po kry te by ły drew nem, po łą czo -
nym mie dzia ny mi gwoź dzia mi. Sztau erzy,
któ rzy ła do wa li to war na frach to wiec, za kła -
da li ba weł nia ne skar pet ki, po nie waż cho dzi li
po me ta lo wym po kła dzie. Ze wzglę dów bez -
pie czeń stwa za ło dze za bro nio no pa le nia pa -
pie ro sów, no sze nia za pa łek i wno sze nia
na po kład al ko ho lu. 

Stat ki pły ną ce do Eu ro py z No we go Jor -
ku osią ga ły pręd kość 12-13 wę złów. Mont
Blanc mógł so bie po zwo lić tyl ko na 7-8 wę -
złów. Stąd de cy zja o skie ro wa niu go po
za ła dun ku w No wym Jor ku do por tu w Ha li -
fak sie, z któ re go wy pły wa ły do Bor de aux
kon wo je osią ga ją ce mniej szą pręd kość.
Z oba wy przed nie miec ki mi agen ta mi i ak -
cja mi dy wer syj ny mi za bro nio no wcią gnię cia
na maszt Mont Blanc czer wo nej fla gi, ostrze -
ga ją cej o nie bez piecz nym ła dun ku. A sta no -
wi ło go pięć ro dza jów ma te ria łów
ła two pal nych i wy bucho wych: 2366 t mo kre -
go i su che go kwa su pi kry no we go, 250 t tri -
ni tro to lu enu (TNT), 62 t ba weł ny strzel ni czej
i 246 t ben zo lu w becz kach. Łącz na
wa ga prze wo żo nych ma te ria łów nie bez-
piecz nych wy no si ła 2925 t (!).
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Eks plo zja
w Ha li fak sie

RE NA TA GOL LY

Do kanadyjskiego portu Halifaks 5 grudnia 1917 r. około 16.00
wpływa frachtowiec SS Mont Blanc, przewożący nieoznakowane

materiały wybuchowe. W wąskim portowym kanale dochodzi
do błędu w komunikacji między nim a nieco większym,

wypływającym z portu liniowcem SS IMO. Jakie ma to konsekwencje?

E



Li nio wiec SS Imo pier wot nie słu żył 
ja ko prze woź nik zwie rząt ho dow la nych.
W 1912 r. w por cie Chri stia na w Nor we gii
zo stał za re je stro wa ny ja ko sta tek do staw czy.
Do por tu w Ha li fak sie pły nął w 1917 r. ja ko
czar ter Bel gij skiej Ko mi sji Po mo cy, był neu -
tral ny. Na je go bo ku wid niał na pis „Bel gian
Re lief” (ang. bel gij ska po moc), ma ją cy chro -
nić go przed nie miec ki mi okrę ta mi pod wod -
ny mi. Po jem ność stat ku, na pę dza ne go
sil ni kiem pa ro wym, wy no si ła 5043 t.
Miał 131 m dłu go ści, 13,7 m sze ro ko ści
i 9,2 m głę bo ko ści. Pły nął pod do wódz twem
ka pi ta na Ha ako na, z 39-oso bo wą za ło gą.
Osią gał pręd kość 12 wę złów, ale miał jed no -
cze śnie trud no ści w ma new ro wa niu i ma łą
zwrot ność. 

Zde rze nie 
5 grud nia oko ło go dzi ny 16.00 do bram

por tu do pły nął SS Mont Blanc. Ze wzglę du
na je go ła du nek w ka pi ta na cie por tu zde cy -
do wa no, że jed nost ka po zo sta nie na re dzie
do na stęp ne go ran ka. Tym cza sem nor we ski
sta tek Imo cu mo wał w po bli żu za chod nie go
brze gu ba se nu Bed ford. Przy był do por tu
w Ha li fak sie 3 grud nia z Rot ter da mu i był
w dro dze do No we go Jor ku. Ze wzglę du
na opóź nie nie za ła dun ku za ko mu ni ko wa no
nor we skie mu ka pi ta no wi, że bę dzie mógł
opu ścić port do pie ro na stęp ne go ran ka. 

6 grud nia, w ja sny, bez wietrz ny i zim ny
czwart ko wy po ra nek, z tem pe ra tu rą wa ha ją -
cą się po mię dzy –6°C a 2°C, oko ło 7.30
na stat ku Mont Blanc od czy ta no ko mu ni kat
ze zwa la ją cy na wpły nię cie do ba se nu Bed -
ford, skąd wów czas od cu mo wy wał się Imo.
Re dę z por to wy mi ba se na mi łą czył ka nał
o dłu go ści oko ło 2 km i sze ro ko ści oko -
ło 0,5 km. Fran cu ski ka pi tan oko ło 8.30 skie -
ro wał SS Mont Blanc w gó rę ka na łu
z pręd ko ścią 4 wę złów. SS Mont Blanc,
zgod nie z obo wią zu ją cy mi za sa da mi ru chu,
skie ro wał się na pra wo. Kie dy ka pi tan zo ba -
czył nad pły wa ją cy z prze ciw ka Imo, pły ną -
cy tą sa mą stro ną i kie ru ją cy się pro sto
na je go sta tek, za sy gna li zo wał dwu krot nie
zmniej sze nie pręd ko ści i skie ro wał się jesz -
cze bar dziej na pra wo. Nor we ski sta tek po ru -
szał się z pręd ko ścią 7 wę złów, gdy
do pusz czal ną pręd ko ścią by ło mak sy mal -
nie 5 wę złów (Imo chciał jak naj szyb ciej
wyjść na peł ne mo rze, aby nad ro bić stra co ny
czas spę dzo ny w por cie). Se kwen cję ma new -
rów (zmniej sze nie pręd ko ści, skręt w pra wo)
po wi nien wy ko nać ka pi tan nor we skie go stat -
ku, ale ku swo je mu prze ra że niu ka pi tan Mont

Blanc usły szał sy gnał sy re ny Imo za po wia -
da ją cy skręt w le wo. Stat ki pły nę ły pro sto
na sie bie. Mont Blanc wy ko nał po now nie
zwrot w pra wo i za trzy mał ma szy ny, co rów -
nież za sy gna li zo wa no. Imo jed nak od po wie -
dział tym sa mym ma new rem, co po przed nio.
Mont Blanc wy ko nał zwrot, pra wa bur ta by -
ła wy sta wio na wprost na dziób pę dzą ce go
Imo. Do pie ro w tym mo men cie ka pi tan nor -
we skie go frach tow ca zo rien to wał się, że po -
peł nił błąd i wy dał roz kaz: ca ła wstecz!
Nie ste ty, by ło już za póź no. 

Ka dłub SS Imo z pręd ko ścią ok. 1 wę zła
wbił się w pły wa ją cą 3000-to no wą bom bę
aku rat od stro ny, w któ rej prze cho wy wa no
kwas pi kry no wy. Po łą cze nie iskier i kwa su
mo gło ozna czać tyl ko jed no – po żar. Ogień
roz wi jał się bły ska wicz nie. Pło nął rów nież
ben zen roz le wa ją cy się z roz bi tych be czek.
Oby dwa stat ki sta nę ły w pło mie niach.
Na uga sze nie ognia nie by ło naj mniej szych
szans. Je dy ny hy drant znaj do wał się na dzio -
bie ob ję tym po ża rem. Na brze gu zbie ra ło się
co raz wię cej ga piów, ob ser wu ją cych nie co -
dzien ny wi dok – spek ta ku lar ny wręcz po żar
stat ku: oprócz pło mie ni i smo li ste go dy mu
w gó rę strze la ły ogni ste ku le. Ka pi tan Mont
Blanc pod jął de cy zję o ra to wa niu za ło gi.
Opusz czo no sza lu py. Za ło ga do tar ła
na brzeg. Fran cu zi ostrze ga li przed nie bez -
pie czeń stwem eks plo zji, jed nak prze szko -
da mi by ły ba rie ra ję zy ko wa (nie zna li
an giel skie go) oraz pa nu ją cy cha os. Kie dy
do biu ra dys po zy to ra ko le jo we go Co le ma -
na wpadł ma ry narz in for mu ją cy o za gra ża -
ją cym nie bez pie czeń stwie, ten miał już wraz
ze swo im sze fem opu ścić biu ro. Za wró cił
jed nak i na dał te le gram dla po cią gu nr 10
nad jeż dża ją ce go z Sa int John w No wym
Brunsz wi ku, któ ry na po kła dzie wiózł oko -
ło 300 osób. O 8.55 miał przy być na sta cję
ko le jo wą znaj du ją cą się nie opo dal pło ną ce -
go SS Mont Blanc. Co le man zda wał so bie
spra wę, że eks plo zja nie ba wem na stą pi, te -
le gram pod pi sał „Go od bay boys!”. Tym te -
le gra mem ura to wał 300 ist nień ludz kich. 

Tym cza sem pło ną cy Mont Blanc, dry fu -
jąc, do pły nął do por to wej przy sta ni dziel ni cy
Rich mond i za trzy mał się przy drew nia nym
po mo ście, któ ry na tych miast za jął się ogniem.
Na miej sce przy był pierw szy za stęp stra ży po -
żar nej, no wiut kim, pierw szym w Ka na dzie
wo zem stra żac kim z me cha nicz nym na pę -
dem, zwa nym Pa tri cia. Do ga sze nia po ża ru
przy stą pi li stra ża cy i ma ry na rze z ko twi czą -
cych w po bli żu jed no stek. Pło ną ca ba weł -
na strzel ni cza o wy so kim od dzia ły wa niu

ciepl nym utrud nia ła doj ście do pło ną ce go
stat ku. Pło mie nie się ga ły oko ło 100 stóp 
(31 m), a dym 300 stóp (91 m). A że na fran -
cu skim stat ku bra ko wa ło ostrze gaw czej czer -
wo nej fla gi, nikt nie był świa do my nie -
bez pie czeń stwa – stra ża cy po pro stu ga si li in -
ten syw ny po żar.

Wy buch
O 9.05, a więc 20 min od po wsta nia po ża -

ru, na stą pi ła sztucz na eks plo zja o nie wy obra -
żal nej wręcz si le – 2,9 kt (by ła to moc
rów na 1/5 mo cy bom by ją dro wej zrzu co nej
na Hi ro szi mę). W pro mie niu 800 m nie osta -
ło się zu peł nie nic. Ru chli we mia sto por to we
zo sta ło zruj no wa ne, a po wierzch nia znisz czeń
ob ję ła po nad ki lo metr kwa dra to wy na brze ża.
SS Mont Blanc zo stał do szczęt nie znisz czo -
ny, a pół to no wy ka wa łek je go ko twi cy do tej
po ry le ży tam, gdzie wy lą do wał – w od le gło -
ści oko ło 3 km od wy bu chu. Stat ki w po bli żu
zo sta ły wy rzu co ne w po wie trze. Dźwi gi i za -
bu do wa nia por to we znik nę ły z po wierzch ni
zie mi. Po dob nie dziel ni ca Rich mond i część
są sied nich dziel nic. Na sta cji ko le jo wej po -
dmuch znisz czył kil ka dzie siąt pa ro wo zów,
po nad 300 wa go nów i za bił po nad 60 osób.
Ca ła nad ziem na in fra struk tu ra elek trycz na zo -
sta ła znisz czo na. 

Wy buch za bił po nad 2000 osób, ra nił
około 9000. Za wa le niu ule gło 1600 do mów,
a uszko dze niu ok. 12 tys. bu dyn ków. Bez da -
chu nad gło wą po zo sta ło 25 tys. lu dzi. Si ła
eks plo zji by ła tak wiel ka, że w od le głym
o 100 km mie ście Tru ro po pę ka ły mu ry bu -
dyn ków, a z okien wy le cia ły szy by. Wy buch
spo wo do wał po wsta nie ognisk po ża ru, któ ry
ob jął po wierzch nię po nad 600 h. Po wsta ła też
fa la tsu na mi o wy so ko ści 4 m, któ ra za la ła
por to we wy brze że, po tę gu jąc spu sto sze nia. 
Ta sa ma fa la wy szła w mo rze, ude rza jąc
w sto ją ce na re dzie por tu bądź zmie rza ją ce
do nie go stat ki i okrę ty z ta ką si łą, że ich pa -
sa że ro wie i za ło gi są dzi li, że zo sta li stor pe do -
wa ni. 

Ob raz por tu po wy bu chu
Dzia ła nia ra tow ni cze by ły spon ta nicz ne

i nie sko or dy no wa ne. Ra tow ni cy wal czy li
z ogniem, uwal nia li uwię zio nych po szko do -
wa nych i udzie la li pierw szej po mo cy. Mia sto
nie by ło przy go to wa ne na ta ką tra ge dię. Szpi -
ta le by ły za tło czo ne, pa no wał cha os. Po szko -
do wa nych lo ko wa no w każ dym wol nym
po miesz cze niu, na łóż kach i pod ło dze. A gdy
wieść o ka ta stro fie ro ze szła się, z są sied nich
miast po pły nę ła po moc. Do mia sta Tru ro wy -
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ru szył po ciąg ran nych i bez dom nych ofiar.
Z Mas sa chu setts przy je chał po ciąg z le ka rza -
mi i pie lę gniar ka mi oraz ma te ria ła mi me dycz -
ny mi. Do Ha li fak su co i rusz przy by wa ły
po cią gi wy peł nio ne ma te ria ła mi bu dow la ny -
mi i me bla mi. Rząd ka na dyj ski prze ka zał

18 mln do la rów na po kry cie szkód, rząd bry -
tyj ski pra wie 5 mln. W cią gu 30 dni po wsta ły
kwa te ry dla 1000 osób. Oprócz te go zbu do wa -
no 40 dwu pię tro wych bu dyn ków (z 320
miesz ka nia mi). W po ło wie mar ca ukoń czo no
bu dyn ki, któ re mo gły po mie ścić po nad

2000 osób. Co praw da mia ły one bar dzo pro -
stą kon struk cję (drew no, po kry te pa pą na ze -
wnątrz, a we wnątrz wy koń czo ne pły tą
pil śnio wą), ale za pew nio ne by ły w nich pod -
sta wo we wa run ki by to we, tj. wo da, prąd, ka -
na li za cja, a przede wszyst kim ochro na
przed ni ski mi tem pe ra tu ra mi. Szko dy osza co -
wa no na oko ło 35 mln do la rów.

Po ka ta stro fie prze pi sy do ty czą ce funk cjo -
no wa nia por tu zo sta ły za ostrzo ne. Ka na dyj -
ska Izba Mor ska wy da ła bez względ ny za kaz
za wi ja nia do por tów stat ków prze wo żą cych
na po kła dzie ma te ria ły wy bu cho we. Wy buch
w Ha li fak sie stał się stan dar dem po rów nań
mo cy eks plo zji przez dzie się cio le cia,   do cza -
su zrzu ce nia bom by na Hi ro szi mę w 1945 r. 

st. sekc. Re na ta Gol ly 
jest pra cow ni kiem KG PSP

Literatura dostępna u autorki.
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Ma te ria ły wy bu cho we są kla sy fi ko wa ne pod ką tem zdol no ści do de to -
na cji i de fla gra cji. De fla gra cja to re ak cja eg zo ter micz na o pręd ko ści niż szej
niż pręd kość dźwię ku. De to na cja jest pro ce sem spa la nia prze bie ga ją cym
z po nad dźwię ko wą pręd ko ścią, któ re mu to wa rzy szy fa la ude rze nio wa. Ma -
te ria ły o wy so kiej wy bu cho wo ści, ta kie jak kwas pi kry no wy i TNT, ma ją zdol -
ność za rów no do de to na cji, jak i de fla gra cji, ale ma te ria ły o ni skiej
wy bu cho wo ści, ta kie jak proch strzel ni czy, mo gą je dy nie de fla gro wać. Spo -
śród pię ciu sub stan cji znaj du ją cych się w ła dow niach Mont Blanc tyl ko dwa
(kwas pi kry no wy i TNT) zo sta ły skla sy fi ko wa ne ja ko ma te ria ły wy bu cho we.
Ba weł na strzel ni cza i mo kry kwas pi kry no wy, któ re za wie ra ły 20-30% wo dy,
zo sta ły skla sy fi ko wa ne ja ko ła two pal ne, co ozna cza, że spa lą się bez wy bu -
chu, je śli zo sta ną pod grza ne. Ale jest tu pe wien ha czyk: je śli wo da w mo -
krym kwa sie pi kry no wym lub ba weł nie strzel ni czej od pa ru je, sub stan cja
zo sta nie prze kla sy fi ko wa na na ma te riał wy bu cho wy. Każ da sub stan cja 
w ła dun ku Mont Blanc zo sta ła za pro jek to wa na tak, by eks plo do wać.
� Kwas pi kry no wy to kru szą cy ma te riał wy bu cho wy o wy glą dzie żół -
tych al bo ja sno żół tych płat ków lub krysz ta łów. Sub stan cja ma bar dzo gorz -
ki smak i stąd jej na zwa (grec. pi kros – gorz ki). Tem pe ra tu ra top nie nia kwa su
wy no si 122,5°C. W wyż szej tem pe ra tu rze sub li mu je i osa dza się na me ta lo -
wych czę ściach, two rząc przy tym wraż li we pi kry nia ny. Pręd kość de to na cji
jest du ża, po nie waż dla gę sto ści 1,56 g/cm3 wy no si już 7504 m/s (nie znacz -
nie wię cej niż w przypadku tro tylu). Z uwa gi na two rze nie nie sta bil nych 
pi kry nia nów w kon tak cie z me ta la mi po ci ski ela bo ro wa ne kwa sem pi kry -
no wym by ły la kie ro wa ne lub cy no wa ne od we wnątrz. Sto so wa no rów nież
osło ny tek tu ro we lub drew nia ne. Szcze gól nie nie bez piecz ne są związ ki kwa -
su z oło wiem, że la zem i mie dzią. Kwas pi kry no wy z roz pusz czo ną w ete rze
ba weł ną ko lo dio no wą był sto so wa ny ja ko ma te riał do na peł nia nia po ci sków
we Fran cji pod ko niec XIX w. W dal szej per spek ty wie wy ka za no moż li wość
sa mo dziel nej de to na cji, a tak że więk szą si łę wy bu cho wą czy ste go kwa su pi -
kry no we go. Na tej pod sta wie opra co wa no me to dę ela bo ra cji po ci sków sto -
pio nym kwa sem pi kry no wym, co na zy wa no me li ni tem. Kwas pi kry no wy był
sto so wa ny rów nież w Ja po nii, a je go na zwa brzmia ła szi mo za (ang. shi mo -
se). Okre śle nie po cho dzi ło od na zwi ska che mi ka Ma sa chi ka Shi mo se, któ ry
opra co wał opar te na kwa sie pi kry no wym ma te ria ły wy bu cho we. Szi mo zę
sto so wa no w cza sie woj ny ja poń sko -ro syj skiej oraz pod czas II woj ny świa -

to wej. Ja poń ski kwas pi kry no wy z cza sów II woj ny świa to wej de to no wał
z pręd ko ścią 7800 m/s.
� Tri ni tro to lu en (tro tyl, TNT) jest or ga nicz nym związ kiem che micz nym,
ni tro związ kiem, po wszech nie sto so wa nym ja ko kru szą cy ma te riał wy bu cho -
wy. To pi się w temp. 80,2°C, a spa la się, wy dzie la jąc czar ny, kop cą cy, tok sycz -
ny dym. Po wy żej 295°C ule ga roz kła do wi. W to nach tro ty lu wy ra ża się
ener gię sil nych wy bu chów, naj czę ściej ją dro wych (tzw. rów no waż nik tro ty -
lo wy wy bu chu ją dro we go). Bom ba zrzu co na na Hi ro szi mę mia ła si łę
15 ki lo ton TNT. Tro tyl jest trwa ły, ma ło wraż li wy na ude rze nia, tar cie, a tem -
pe ra tu ra wy ma ga na do za ini cjo wa nia wy bu chu mu si być wy so ka. Moż -
na okre ślić tro tyl ja ko sub stan cję sto sun ko wo bez piecz ną w użyt ko wa niu
i prze cho wy wa niu, jed nak że do je go od pa le nia ko niecz ne są sil ne de to na -
to ry. Pręd kość de to na cji przy tem pe ra tu rze 2800°C wy no si 6900 m/s. 
� Ni tro ce lu lo za (ba weł na strzel ni cza) jest sil nym ma te ria łem wy bu -
cho wym mio ta ją cym, zdol nym do DDT*. Spa la się bły ska wicz nie w po wie -
trzu bar dzo ja snym, żół tym pło mie niem, nie zo sta wia jąc za pa chu.
Ba weł na strzel ni cza emi tu je znacz ne ilo ści cie pła. Ni tro ce lu lo za o za war to -
ści 10-12% azo tu na zy wa na jest ba weł ną ko lo dio no wą, a o za war to ści
12-14% azo tu – ba weł ną strzel ni czą. Gwoli ści sło ści ni tro ce lu lo za nie jest
związ kiem ni tro wym, a azo ta nem. Przy mak sy mal nej gę sto ści 1,3 g/cm³
pręd kość de to na cji wy no si 7300 m/s. Ni tro ce lu lo za za pa la się pod wpły wem
iskry, cie pła, pło mie nia i ma sil ne wła ści wo ści wy bu cho we. Jest ła two pal na,
tem pe ra tu ra za pło nu to 190°C, a tem pe ra tu ra de to na cji – 230°C. Pod czas
wy bu chu osią ga tem pe ra tu rę 3100°C. Jest głów nym skład ni kiem pro chu
bez dym ne go. 
* DDT   (z ang. de fla gra tion to de to na tion trans i tion) – pro ces przej ścia z de fla gra cji w de -

to na cję.

� Ben zol jest mie sza ni ną za wie ra ją cą głów nie ben zen, to lu en i ksy len,
a tak że w mniej szych ilo ściach tio fen, pi ry dy nę i fe nol. W prze my śle sto so -
wa ny jest za zwy czaj ben zen tech nicz ny o tem pe ra tu rze wrze nia od 80
do 100˚C i na zwie han dlo wej ben zol. Za wie ra on od 70 do 80% ben ze nu,
a po zo sta ła część to to lu en, ksy len oraz in ne za nie czysz cze nia. Jest cie czą
o ostrym za pa chu, a tem pe ra tu ra wrze nia wy no si od 80°C do 180°C. Ben zol
jest ła two pal ny i tok sycz ny. Tem pe ra tu ra za pło nu wy no si –11°C, a sa mo za -
pło nu 562°C. Gra ni ca stę żeń wy bu cho wych to 1,2-8% obj. w po wie trzu.

Cie ka wost ki



po mo cy fi nan so wej mo wa w art. 80 ust. 1 usta wy z 24 sier-
p nia 1991 r. o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej (DzU z 2017 r.
poz. 1204, z późn. zm.). Świad cze nie to do cze ka ło się zna -

czą ce go orzecz nic twa są do we go, co wpły nę ło na zmia nę je go po strze -
ga nia.

Stan praw ny
Co do za sa dy stra ża ko wi mia no wa ne mu na sta łe, któ ry nie otrzy -

mał lo ka lu miesz kal ne go na pod sta wie de cy zji ad mi ni stra cyj nej
o przy dzia le, przy słu gu je po moc fi nan so wa na uzy ska nie lo ka lu miesz -
kal ne go lub do mu, zwa na da lej po mo cą fi nan so wą, chy ba że nie speł -
nia on wa run ków do otrzy ma nia lo ka lu miesz kal ne go na pod sta wie
de cy zji ad mi ni stra cyj nej.

Upraw nie nie stra ża ków do po mo cy fi nan so wej na uzy ska nie lo ka -
lu lub do mu moż na wią zać z pod mio to wym pra wem do lo ka lu, któ re
usta wo daw ca za warł w art. 74 ust. 1 usta wy o PSP, a jest to pra wo
o cha rak te rze pod sta wo wym w po rząd ku praw nym roz dzia łu 8 usta -
wy o PSP.

Za trzy maj my się na chwi lę i po święć my nie co uwa gi sa mej re dak -
cji prze pi su art. 80 ust. 1 usta wy o PSP, a do kład niej tej je go czę ści,
któ ra mó wi o bra ku lo ka lu miesz kal ne go przy zna wa ne go de cy zją.

W uza sad nie niu do wy ro ku Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go
z 30 li sto pa da 2001 r. (sygn. akt. I SA 1108/00) czy ta my, że wa run -
kiem re ali za cji upraw nie nia wy ni ka ją ce go z art. 80 ust. 1 usta wy o PSP
jest po zy tyw ne usta le nie prze słan ki okre ślo nej ja ko brak przy dzia łu
lo ka lu miesz kal ne go. Ten sam sąd w wy ro ku wy da nym 16 stycz -
nia 2003 r. (sygn. akt I SA 1285/01) stwier dza, że tyl ko ten stra żak,
któ ry nie ma za spo ko jo nych po trzeb miesz ka nio wych, mo że sko rzy -
stać bądź z pra wa przy dzia łu lo ka lu miesz kal ne go (art. 74 usta wy),
bądź z po mo cy fi nan so wej na je go uzy ska nie. Wi dzi my tu ewo lu cję
sta no wi ska Są du, któ ry w dru gim z przy wo ła nych orze czeń, za sto so -
waw szy in ną niż w pierw szym przy pad ku wy kład nię, do szedł do traf -
nej i pra wi dło wej kon klu zji. Z po wyż sze go ja sno wy ni ka, że po moc
fi nan so wa sta no wi su ro gat pra wa do lo ka lu miesz kal ne go, o któ rym
mo wa w art. 74 usta wy o PSP. To in na for ma re ali za cji te go pra wa.
Nie moż na zgo dzić się ze sta no wi skiem, że jest to re kom pen sa ta
za nie zre ali zo wa nie te go pra wa. 

Po moc fi nan so wa przy słu gu je stra ża kom mia no wa nym na sta łe,

speł nia ją cym prze słan ki do otrzy ma nia lo ka lu miesz kal ne go w dro dze
de cy zji ad mi ni stra cyj nej, wo bec któ rych te go upraw nie nia jesz cze nie
zre ali zo wa no. Wi dzi my tu sil ne zwią za nie tej in sty tu cji z pra wem
do lo ka lu miesz kal ne go, o któ rym mo wa w art. 74 ust. 1 usta wy o PSP,
gdyż to upraw nie nie rów nież przy słu gu je stra ża kom mia no wa nym
na sta łe. Zwa żyw szy na oko licz ność, że po stę po wa nie w przed mio cie
przy zna nia (lub też od mo wy przy zna nia) po mo cy fi nan so wej wszczy -
na ne jest na wnio sek, co da je stra ża ko wi upraw nio ne mu wy bór po -
mię dzy świad cze niem rze czo wym (przy dział lo ka lu miesz kal ne go)
a świad cze niem pie nięż nym (po moc fi nan so wa), moż na przy chy lić się
do sta no wi ska od no szą ce go się do sub sty tu cyj ne go, wzglę dem pra wa
do lo ka lu, cha rak te ru in sty tu cji po mo cy fi nan so wej.

Ro la upraw nio nych or ga nów 
W kwe stii pod mio tów upraw nio nych ja ko or ga ny pierw szej in stan -

cji do wy da wa nia de cy zji w oma wia nych spra wach ode ślę czy tel ni ka
do ar ty ku łów po świę co nych rów no waż ni kom za re mont i brak lo ka lu
(nr 6/2017). Wła ści wość or ga nów jest tu bo wiem iden tycz na. Or gan
pro wa dzą cy po stę po wa nie przed wy da niem de cy zji zo bo wią za ny jest
zba dać, czy stro na po stę po wa nia speł nia prze słan ki do otrzy ma nia lo -
ka lu w dro dze de cy zji ad mi ni stra cyj nej. Prze ma wia za tym brzmie nie
koń co wej czę ści art. 80 ust. 1 usta wy o PSP. Wa run kiem si ne qua non
otrzy ma nia lo ka lu na pod sta wie de cy zji jest nie po sia da nie (przez stra -
ża ka lub je go mał żon ka) lo ka lu lub do mu w miej sco wo ści, w któ rej
stra żak peł ni służ bę lub też w miej sco wo ści po bli skiej. Usta wo daw ca
sta no wi tu wprost, że od no si się to do ta kie go lo ka lu, któ ry od po wia -
da co naj mniej przy słu gu ją cej stra ża ko wi po wierzch ni miesz kal nej 
(li czo nej ja ko po wierzch nia po koi). Przy słu gu ją cą stra ża ko wi po -
wierzch nię miesz kal ną ob li cza my, od no sząc się do na leż nych mu norm
za lud nie nia (jed na nor ma to od 7 do 10 m2 po wierzch ni miesz kal nej).
Je że li stra żak po sia da lo kal o mniej szej po wierzch ni, jest upraw nio ny
do po mo cy fi nan so wej al bo lo ka lu miesz kal ne go. War to w tym miej -
scu za zna czyć, że lo ka lu miesz kal ne go nie przy dzie la się stra ża ko wi
tak że w ra zie sko rzy sta nia z po mo cy fi nan so wej oraz w ra zie zby cia
przez nie go lub je go mał żon ka wła sno ścio we go pra wa do spół dziel -
cze go lo ka lu miesz kal ne go al bo do mu sta no wią ce go od ręb ną nie ru -
cho mość, o pa ra me trach po wierzch ni miesz kal nej od po wia da ją cych
na leż nym nor mom za lud nie nia. Je że li za tem nie za ist nie ją opi sa ne wy -
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DOMINIK KABAT Pomoc 
na cztery kàty

Pomoc finansowa na uzyskanie lokalu lub domu, o której
mowa w ustawie o PSP, to świadczenie cieszące się dużym

zainteresowaniem środowiska strażackiego. 

O



żej prze słan ki ma te rial ne, or gan mo że uznać, że stra żak upraw nio ny
jest do przy dzia łu lo ka lu miesz kal ne go i tym sa mym do przy zna nia
po mo cy miesz ka nio wej.

Wy mo gi for mal ne
Świad cze nie przy zna wa ne jest na wnio sek stra ża ka. Sta no wi on za -

łącz nik do roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra -
cji z 18 li sto pa da 200 5 r. w spra wie po mo cy fi nan so wej na uzy ska nie
lo ka lu miesz kal ne go lub do mu przez stra ża ków Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej (DzU nr 241, poz. 2034). Sa mo zło że nie wnio sku nie sta no -
wi do peł nie nia wszyst kich for mal no ści. Sto sow nie do dys po zy cji § 2
ust. 1 przy wo ła ne go roz po rzą dze -
nia, do wnio sku stra żak po wi nien
do łą czyć do ku men ty po twier dza -
ją ce fakt ubie ga nia się przez nie -
go lub je go mał żon ka (co
waż ne – po zo sta ją ce go ze stra ża -
kiem w ustro ju wspól no ści ma jąt -
ko wej) o lo kal miesz kal ny lub też
dom w miej scu peł nie nia służ by
lub w miej sco wo ści po bli skiej.
Do ty czy to w szcze gól no ści ta -
kich do ku men tów, jak:

1) za świad cze nie o człon ko -
stwie w spół dziel ni miesz ka nio -
wej,

2) umo wa kup na lo ka lu lub do mu (w for mie ak tu no ta rial ne go) oraz
od pis z księ gi wie czy stej,

3) umo wa przed wstęp na kup na lo ka lu al bo do mu,
4) umo wa kup na spół dziel cze go wła sno ścio we go lo ka lu miesz kal -

ne go lub pra wa do do mu jed no ro dzin ne go w spół dziel ni miesz ka nio -
wej,

5) ak tu al ny od pis księ gi wie czy stej po twier dza ją cy wła sność grun -
tu w przy pad ku bu do wy do mu.

Po wyż szy ka ta log jest otwar ty i do pusz cza in ne do wo dy, co wpi -
su je się w kon cep cję do wo du w po stę po wa niu ad mi ni stra cyj nym. 
War to pa mię tać, że w myśl de fi ni cji za war tej w art. 75 § 1 usta wy 
z 14 czerw ca 1960 r. Ko deks po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go (DzU
z 2017 r. poz. 1257) – ja ko do wód w spra wie na le ży do pu ścić wszyst -
ko, co mo że przy czy nić się do wy ja śnie nia spra wy, a nie jest sprzecz -
ne z pra wem. Usta wo daw ca pod kre śla jed nak, że do ty czy to
w szcze gól no ści do ku men tów, co znaj du je od zwier cie dle nie w prze -
pi sach roz po rzą dze nia, prze są dza jąc tym sa mym o szcze gól nej mo cy
do wo do wej do wo dów z do ku men tu, o któ rych mo wa w § 2 ust. 1
pkt 1-4 roz po rzą dze nia w spra wie po mo cy fi nan so wej. 

Ko deks po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go po świę ca spo ro miej sca
kwe stii do ku men tów urzę do wych, okre śla jąc je ja ko do ku men ty spo -
rzą dzo ne w prze pi sa nej for mie przez po wo ła ne do te go or ga ny, zgod -
nie z ich za kre sem dzia ła nia (wła ści wo ścią), sta no wią ce do wód te go,
co zo sta ło w nich urzę do wo stwier dzo ne. Obok do ku men tów urzę do -
wych funk cjo nu ją jesz cze tzw. do ku men ty pry wat ne. To śro dek do -
wo do wy po cho dzą cy od oso by pry wat nej (stro ny po stę po wa nia),
przy czym je go przed miot (treść) nie jest ni czym ogra ni czo ny. Na le -
ży jed nak że pa mię tać, że do ku ment pry wat ny po świad cza je dy nie to,
iż oso ba, któ ra go pod pi sa ła, zło ży ła oświad cze nie w nim za war te.

Ry zy ko umo wy przed wst´p nej 
War to w tym miej scu po świę cić uwa gę do wo do wi w po sta ci umo -

wy przed wstęp nej. Uzna nie jej przez or gan stwa rza pew ne ry zy ko.
Mo że bo wiem dojść do sy tu acji, że już po po zy tyw nym roz pa trze niu
spra wy i przy zna niu po mo cy fi nan so wej umo wa przed wstęp na zo sta -
nie ze rwa na. Po moc fi nan so wa zo sta nie wte dy po trak to wa na ja ko nie -
na leż nie po bra na, co skut ku je ko niecz no ścią jej zwró ce nia. Ra tun kiem
dla or ga nu jest tu ocze ki wa nie z wy pła tą po mo cy przez pół ro ku
od dnia wy da nia de cy zji, co jest do pusz czal ne na pod sta wie § 3 ust. 3
roz po rzą dze nia w spra wie po mo cy fi nan so wej. 

Oce na do wo dów i uzna nie da nej oko licz no ści za udo wod nio ną na -
le ży do or ga nu w po stę po wa niu do wo do wym. Nie mo że to na stą pić
w spo sób i za po mo cą środ ków sprzecz nych z li te rą pra wa. Po za do -

ku men ta mi w po stę po wa niu ad -
mi ni stra cyj nym do wo dem są
tak że ze zna nia świad ków, opi nie
bie głych oraz oglę dzi ny.

Wy pła ta Êrod ków
Wy pła ta mo że na stą pić jed no -

ra zo wo lub w ra tach, a wy so kość
i licz bę rat oraz ter mi ny wy płat
usta la or gan w de cy zji. Wy so kość
usta la na jest w spo sób okre ślo ny
w prze pi sie wy ko naw czym. Sto -
sow nie do dys po zy cji § 3 ust. 2
roz po rzą dze nia staw ka po mo cy

fi nan so wej utrzy mu je się na sta łym po zio mie i wy no si 2980 zł za każ -
dą nor mę za lud nie nia przy słu gu ją cą stra ża ko wi na dzień zło że nia
wnio sku. Prze pi sy nie do pusz cza ją moż li wo ści jej co rocz ne go zwięk -
sza nia, jak to ma miej sce w prze pi sach prag ma tycz nych in nych służb
mun du ro wych. Co do za sa dy opi sy wa na po moc przy zna wa na jest raz
w to ku ca łej służ by stra ża ka. Na le ży się za tem za sta no wić, czy nie
roz wa żyć opcji zwięk sze nia pie nięż ne go wy mia ru te go świad cze nia,
zwłasz cza ze wzglę du na je go sub sty tu cyj ny (za stęp czy) cha rak ter
wzglę dem pra wa do lo ka lu. Z ca łą pew no ścią zwięk szy się wte dy za -
in te re so wa nie stra ża ków tym świad cze niem. Nie spo sób jed nak prze -
wi dzieć, czy znaj dą się środ ki fi nan so we po zwa la ją ce na pod ję cie prac
le gi sla cyj nych po zwa la ją cych na zwięk sze nie staw ki.

st. sekc. Do mi nik Ka bat 
peł ni słu˝ b´ w Biu rze Lo gi sty ki KG PSP
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Je˝eli jesteÊ stra˝akiem w słu˝bie stałej, spełniasz
warunki do przydziału lokalu mieszkalnego, a lokalu
takiego nie otrzymałeÊ – masz prawo do zło˝enia

wniosku o wszcz´cie post´powania w przedmiocie
pomocy finansowej. Wniosek znajdziesz

w rozporzàdzeniu ministra spraw wewn´trznych
i administracji w sprawie pomocy finansowej
na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu 

przez stra˝aków Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.



o chwi li uchwa le nia usta wy o ochro nie da nych oso bo wych,
czy li do 1997 r., w pol skim po rząd ku praw nym nie by ło ani
ak tu praw ne go re gu lu ją ce go kom plek so wo te kwe stie, ani in -

sty tu cji, któ ra sta ła by na stra ży tych praw. By ły one ure gu lo wa ne i wy -
wo dzo ne je dy nie z Kon sty tu cji RP i pra wa cy wil ne go. Usta wo daw ca,
uzna jąc, że prze pi sy te na le ży uszcze gó ło wić i do pre cy zo wać, m.in.
w związ ku z pla no wa nym wów czas wej ściem Pol ski do struk tur NATO
oraz Unii Eu ro pej skiej, zde cy do wał o uchwa le niu od ręb nej usta wy, któ -
ra stwo rzy ła pod wa li ny pod no wo cze sny, jak na ów cze sne cza sy, sys -
tem ochro ny da nych oso bo wych, zgod ny z unij ny mi stan dar da mi. Mi mo
swo jej nie do sko na ło ści usta wa da ła nam pra wo do sa mo dziel ne go de -
cy do wa nia o tym, któ re z na szych da nych, przez ko go i w ja kim ce lu
bę dą prze twa rza ne, a na pod mio ty je gro ma dzą ce i wy ko rzy stu ją-
ce, w tym or ga ny pań stwa, na ło ży ła okre ślo ne obo wiąz ki.
Rok 2017 – na mo cy za rzą dze nia Ge ne ral ne go In spek to ra Ochro ny 
Da nych Oso bo wych – usta no wio ny zo stał Ro kiem Ju bi le uszu 20-le cia
pra wa do ochro ny da nych oso bo wych w Pol sce.

Po ro zu mie nie GIODO i PSP
Z punk tu wi dze nia Pań stwo wej Stra ży Po żar nej bar dzo istot ne by ło za -

war cie po ro zu mie nia o po dej mo wa niu wspól nych dzia łań na rzecz pod -
no sze nia po zio mu wie dzy o ochro nie pry wat no ści i da nych oso bo wych
oraz wy mia ny do świad czeń po mię dzy GIODO i PSP. Pod pi sa nie do -
ku men tu na stą pi ło 11 kwiet nia 2017 r. pod czas kon fe ren cji na uko wo -
-szko le nio wej „Ochro na da nych oso bo wych oraz wy ko ny wa nie funk cji
in spek to ra ochro ny da nych w świe tle RODO w PSP”, któ ra od by ła się
w Jó ze fo wie. Ze stro ny PSP po ro zu mie nie sy gno wa li: ko men dant głów -
ny PSP gen. bry ga dier Le szek Su ski, rek tor -ko men dant SGSP st. bryg. dr
hab. inż. Pa weł Kęp ka oraz dy rek tor CNBOP-PIB bryg. dr hab. inż. Da -
riusz Wró blew ski, zaś ze stro ny GIODO dr Edy ta Bie lak -Jo maa. 

Po ro zu mie nie prze wi du je m.in.: re ali za cję wspól nych pro jek tów, pro -
wa dze nie mo ni to rin gu kra jo wych i za gra nicz nych roz wią zań in no wa cyj -
nych w za kre sie ochro ny da nych oso bo wych, współ or ga ni zo wa nie
se mi na riów, sym po zjów i kon fe ren cji na uko wych, a tak że prak tyk stu -
denc kich i stu diów po dy plo mo wych. Wa lor edu ka cyj no -szko le nio wy oraz

pro mo cyj ny po ro zu mie nia pod kre śla do dat ko wo de kla ra cja współ pra cy
przy or ga ni za cji kur sów o cha rak te rze or ga ni za cyj nym i za rząd czym, po -
dej mo wa niu wspól nych dzia łań edu ka cyj nych skie ro wa nych do dzie ci
i mło dzie ży oraz re ali za cji wspól nych przed się wzięć na rzecz bez pie czeń -
stwa da nych oso bo wych w cy ber prze strze ni i w In ter ne cie. Za rów no
GIODO, jak i przed sta wi cie le PSP za de kla ro wa li wza jem ną po moc eks -
perc ką do ty czą cą szcze gó ło wych aspek tów ich dzia łań, a tak że sta łą wy -
mia nę in for ma cji i ana liz w tym za kre sie, w ce lu zwięk sze nia po zio mu
wie dzy o ochro nie da nych oso bo wych i ich bez pie czeń stwa. Po śred nim
efek tem po ro zu mie nia jest re ali za cja cy klu szko leń dla jed no stek PSP:
„Przy go to wa nie do wdro że nia RODO”. Szko le nia wpi su ją się w har mo -
no gram roz po czę tych przy go to wań do wdro że nia re gu la cji w PSP i ma -
ją na ce lu omó wie nie wy mo gów RODO oraz przy go to wa nie do peł nie nia
swej funk cji za rów no przy szłych in spek to rów ochro ny da nych (IOD), jak
i osób od po wie dzial nych za ochro nę da nych w ko men dach po wia to wych
PSP. Pro gram szko le nia otrzy mał re ko men da cję ko men dan ta głów ne go
PSP i wpi su je się w kon cep cję bu do wy jed no li te go sys te mu bez pie czeń -
stwa in for ma cji i da nych opar tych na in spek to rach ochro ny da nych po -
wo ła nych w KG PSP, szko łach PSP, CNBOP-PIB, KW PSP dla ob sza ru
wo je wódz twa oraz KM PSP I ka te go rii (pro jekt no we li za cji usta wy
o PSP). Szko le nia od by wa ją się cy klicz nie od wrze śnia 2017 r.
w CNBOP-PIB i ma ją po trwać co naj mniej do ma ja (tak, aby prze szko -
lić wszyst kich ABI lub kan dy da tów na te funk cje w PSP), czy li do chwi li
roz po czę cia (od 25 ma ja 2018 r.) sto so wa nia RODO. 

Zmia ny unij ne 
Roz wo jo wi no wo cze snych tech no lo gii to wa rzy szą no we wy zwa nia.

Wy ni ka ją one z upo wszech nie nia sys te mów in for ma tycz nych we wszyst -
kich dzie dzi nach ży cia. Licz ba urzą dzeń pod łą czo nych do In ter ne tu sta le
wzra sta, po dob nie jak ich wy dol ność i moż li wo ści usłu go we. Ro śnie po -
pu lar ność por ta li spo łecz no ścio wych, za ku pów przez In ter net i mo bil nej
ban ko wo ści elek tro nicz nej. W prze strze ni ko mu ni ka cyj nej po ja wia ją się
no we ka te go rie da nych oso bo wych, ta kich jak da ne geo lo ka li za cyj ne, pro -
fil użyt kow ni ka – kon su men ta itp., o któ rych jesz cze kil ka lat te mu nikt
nie sły szał. W 2016 r. mi nę ło 21 lat od przy ję cia dy rek ty wy 95/46/WE

LUTY 2018 /44

PRAWO W SŁUŻBIE

WIE SŁAW PU CHAL SKI

KRZYSZ TOF CY GA¡ CZUK

Bez pie czeƒ stwo
da nych

Pojęcie ochrony danych osobowych nie jest dziś 
dla nikogo tajemnicą, wiemy, że to nasze 

konstytucyjne prawo obywatelskie. Nie zawsze 
jednak tak było. W 2017 r. minęło 20 lat od uchwalenia ustawy o ochronie

danych osobowych. W maju 2018 r. wejdą zaś w życie regulacje, które mają 
stanowić nową jakość w ochronie prywatności i danych osobowych.
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Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy WE, usta la ją cej za sa dy zbie ra nia, gro -
ma dze nia, prze cho wy wa nia i udo stęp nia nia da nych oso bo wych. W erze
in for ma cyj nej, w któ rej do mi nu ją no wo cze sne cy fro we tech no lo gie, to nie -
mal ca ła epo ka. Przez ten okres zmie ni ły się dia me tral nie me to dy, tech ni -
ki i wa run ki prze twa rza nia da nych oso bo wych w po rów na niu do cza su,
w któ rym uchwa la no sta rą dy rek ty wę. Ko niecz ne sta ło się za stą pie nie kra -
jo wych re gu la cji jed nym ak tem praw nym w tym sa mym brzmie niu, obo -
wią zu ją cym na te re nie ca łej Unii Eu ro pej skiej. Uzna no, że od po wie dzią
na zi den ty fi ko wa ne po trze by ujed no li ce nia za sad i pro ce dur w za kre sie
za pew nie nia sku tecz nej ochro ny da nych oso bo wych w UE w zmie nia ją -
cym się oto cze niu są re gu la cje przy ję te w 2016 r. w tym ob sza rze pro ble -
mo wym. Mia ły one pro wa dzić przede wszyst kim do do sto so wa nia
unij nych ram praw nych do no wych wa run ków tech no lo gicz nych, za stą -
pie nia nad mier nej biu ro kra cji jed nym ak tem, uła twie nia przed się bior com
pro wa dze nia dzia łal no ści oraz wzmoc nie nia praw oby wa te li.

Na po cząt ku 2012 r. Ko mi sja Eu ro pej ska przed sta wi ła pa kiet pro po -
no wa nych zmian w ce lu wzmoc nie nia ochro ny osób, któ rych da ne pod -
le ga ją prze twa rza niu. W pa kie cie tym za war te są dwa pro jek ty ak tów
praw nych – roz po rzą dze nia za stę pu ją ce go uchy lo ną dy rek ty wę 95/46/WE
i tzw. dy rek ty wy po li cyj nej, bę dą cej no vum re gu la cyj nym, ma ją cym za -
pew nić pra wo do ochro ny da nych oso bo wych w pro ce sach ści ga nia
i zwal cza nia prze stępstw. 4 ma ja 2016 r. w Dzien ni ku Urzę do wym
UE L 119 zo sta ły opu bli ko wa ne ofi cjal ne tek sty na stę pu ją cych ak tów
praw nych skła da ją cych się na re for mę ochro ny da nych:
� roz po rzą dze nia Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy (UE) 2016/679

z 27 kwiet nia 2016 r. w spra wie ochro ny osób fi zycz nych w związ ku
z prze twa rza niem da nych oso bo wych i w spra wie swo bod ne go prze pły -
wu ta kich da nych oraz uchy le nia dy rek ty wy 95/46/WE (ogól ne roz po rzą -
dze nie o ochro nie da nych RODO),
� dy rek ty wy Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy (UE) 2016/680 

z 27 kwiet nia 2016 r., zwa nej da lej dy rek ty wą po li cyj ną, w spra wie ochro -
ny osób fi zycz nych w związ ku z prze twa rza niem da nych oso bo wych przez
wła ści we or ga ny do ce lów za po bie ga nia prze stęp czo ści, pro wa dze nia po -
stę po wań przy go to waw czych, wy kry wa nia i ści ga nia czy nów za bro nio -
nych i wy ko ny wa nia kar, w spra wie swo bod ne go prze pły wu ta kich da nych
oraz uchy la ją cej de cy zję ra mo wą Ra dy 2008/977/WSiSW (Ra da ds. Wy -
mia ru Spra wie dli wo ści i Spraw We wnętrz nych). 

Pań stwa człon kow skie do sta ły dwa la ta na wdro że nie dy rek ty wy po -
li cyj nej do swo ich prze pi sów kra jo wych. Roz po rzą dze nie, ja ko akt obo -
wią zu ją cy bez po śred nio, nie wy ma ga im ple men ta cji w kra jach
człon kow skich. W Pol sce ko niecz ne bę dzie przy ję cie no wej usta wy, gdyż
nie ma w na szym kra ju ak tu, któ ry re gu lo wał by tę pro ble ma ty kę. W efek -
cie ma na stą pić peł na zgod ność kra jo we go pra wa re gu lu ją ce go ochro nę
i prze pływ da nych z pra wem obo wią zu ją cym w UE.

Dwu let nie va ca tio le gis (do 24 ma ja 2018 r.) to czas na przy go to wa nie
się do sto so wa nia no wych re gu la cji. Usta wo daw ca po wi nien wpro wa dzić
nie zbęd ne zmia ny w prze pi sach o ochro nie i prze pły wie da nych na pod sta -
wie ana li zy wpły wu roz po rzą dze nia na po szcze gól ne in sty tu cje i bran że,
a tak że do ko nać prze glą du i ewen tu al nej no we li za cji prze pi sów znaj du ją -
cych się w in nych ak tach praw nych. Z ana li zy do ku men tów unij nych wy -
ni ka, że dy rek ty wa po li cyj na gwa ran tu je ochro nę osób w związ ku
z prze twa rza niem da nych oso bo wych na po trze by za po bie ga nia, do cho dze -
nia, wy kry wa nia oraz ści ga nia prze stępstw lub wy ko ny wa nia sank cji kar -
nych. Dzia ła nia w tym ob sza rze pro ble mo wym na le żą do obo wiąz ków
służb od po wie dzial nych za za pew nie nie bez pie czeń stwa pu blicz ne go, któ -
re kie ru ją się swo imi pro ce du ra mi. 

Ce lem przy ję cia roz po rzą dze nia by ło za pew nie nie wy so kie go i jed -
no li te go po zio mu bez pie czeń stwa da nych oso bo wych na te re nie UE. Na -
le ży są dzić, że pod czas jej sto so wa nia po ja wi się wie le me cha ni zmów
oraz in stru men tów praw nych od no szą cych się do go spo dar ki cy fro -
wej XXI wie ku. Wśród nich będą no we lub ina czej zde fi nio wa ne pra wa,
w tym pra wo do by cia za po mnia nym, czy li pra wo żą da nia od ad mi ni stra -
to ra usu nię cia da nych oso bo wych, oczy wi ście po uwzględ nie niu za cho -
dzą cych oko licz no ści okre ślo nych w art. 17 RODO, a także no we
kon cep cje, k tó re do tąd mia ły cha rak ter je dy nie teo re tycz nych po stu la tów,
np. obo wią zek zgła sza nia in cy den tów zwią za nych z na ru sze niem ochro -
ny da nych oso bo wych, czy też ochro na da nych w fa zie pro jek to wa nia
sku tecz nej ochro ny da nych za rów no przy okre śla niu spo so bów prze twa -
rza nia, jak i w cza sie sa me go prze twa rza nia, w tym mo dy fi ka cje i po -
wsta nie nie któ rych ter mi nów spo wo do wa ne uwzględ nie niem śro do wi ska
cy fro we go. Treść roz po rzą dze nia opie ra się na ca łym do tych cza so wym
do rob ku le gi sla cyj nym oraz orzecz ni czym, który roz wi jał się w Eu ro pie
przez ostat nie dzie się cio le cia. Roz po rzą dze nie to jest po strze ga ne ja ko
akt przy szło ści, któ ry zmie ni mo del ochro ny da nych oso bo wych. Daw ne
ogra ni cza nie się przede wszyst kim do wy peł nia nia obo wiąz ków no ty fi -
ka cyj no -re je stra cyj nych zo sta ło za stą pio ne przez „prze no sze nie naj waż -
niej szych za sad na po ziom prak tycz nych roz wią zań i pro ce dur oraz
za pew nie nie ich re al ne go prze strze ga nia”. 

W na stęp nym wy da niu PP zo sta ną zi den ty fi ko wa ne i prze ana li zo wa -
ne naj waż niej sze zmia ny w RODO. 

bryg. mgr in˝. Wiesław Puchalski – główny specjalista,
administrator bezpieczeƒstwa informacji w KG PSP, absolwent m.in.
studiów podyplomowych na kierunku „Ochrona danych osobowych

i informacji niejawnych” na Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyƒskiego w Warszawie

mgr in˝. Krzysztof Cygaƒczuk – główny specjalista
in˝ynieryjno-techniczny w CNBOP-PIB, doktorant na Wydziale

Zarzàdzania i Dowodzenia w Akademii Sztuki Wojennej 
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o ło wa XIX wie ku. Wie deń. Spo dzie -
wa ją ca się dziec ka ko bie ta nie mo gła
po zwo lić so bie na kosz tow ny po ród

w szpi ta lu. Mia ła dwa wyj ścia – al bo ro dzić
w do mu, al bo sko rzy stać z pro gra mu Vien -
na Ge ne ral Ho spi tal (VGH), któ ry udo stęp -
niał ubo gim bez płat ną opie kę le kar ską
w za mian za zgo dę na wy ko ny wa nie prak tyk
przez stu den tów me dy cy ny. Wie le ko biet sko -
rzy sta ło z tej spo sob no ści. Wie le przy pła ci ło
to ży ciem. Jed na na trzy lub czte ry ko bie ty
do sta wa ła go rącz ki po ło go wej i umie ra ła.
Znacz nie mniej szym ry zy kiem by ło uro dze -
nie dziec ka na uli cy. Wkrót ce szpi tal VGH
zo stał ob wo ła ny przez ga ze ty „Do mem
Śmier ci”. 

Dok to ro wi Igna zo wi Phi lip po wi Sem mel -
we iso wi pro blem ten nie da wał spo ko ju.
Za wszel ką ce nę chciał do wie dzieć się, co by -
ło przy czy ną tak wie lu zgo nów. Cza rę go ry czy
prze la ła śmierć je go przy ja cie la – le ka rza, któ -
ry ska le czył się skal pe lem pod czas au top sji
zwłok (co by ło co dzien ną prak ty ką umoż li wia -
ją cą stu den tom po zna wa nie ludz kie go cia ła).
W swo im dzien ni ku na pi sał: „Dzień i noc prze -
śla do wał mnie ob raz je go cho ro by, zmu sza jąc
do przy ję cia za ło że nia, że cho ro ba, z po wo du
któ rej zmarł, by ła iden tycz na z tą, z po wo du
któ rej zmar ło tak wie le ma tek”.

Wy su nął hi po te zę, że śmierć ko biet mo gła
mieć coś wspól ne go z do ty ka niem zwłok.
W cza sach po prze dza ją cych dzia łal ność 
Lo uisa Pa steu ra lu dzie nie wie dzie li o tym, że
cho ro by mo gą być wy wo ły wa ne przez bak te -
rie. Dr Sem mel we is po dej rze wał, że „opa ry”
uno szą ce się ze zwłok mo gą mieć wpływ
na śmier tel ność pa cjen tek. Na ka zał więc le ka -
rzom i stu den tom pra cu ją cym przy zwło kach
my cie rąk i usu wa nie przy kre go za pa chu dzię -
ki uży ciu roz two ru chlor ku wap nia. Po dej rze -

wał, że usu wa jąc za pach usu nie też „opa ry
śmier ci” z rąk le ka rzy. W trzy mie sią ce po za -
sto so wa niu wy mo gu my cia rąk śmier tel ność
ko biet spa dła z 30% do 1%, a dr Som mel we is
zo stał ob wo ła ny zba wi cie lem ko biet. 

My cie rąk przez le ka rzy, choć z dzi siej szej
per spek ty wy wy da je się oczy wi ste, jest w mia -
rę świe żą pro ce du rą. Wa run ki hi gie nicz ne
w szpi ta lach jesz cze w po ło wie XIX w. by ły
fa tal ne. Po nad 50% pa cjen tów umie ra ło na tę -
żec oraz in ne in fek cje. Do pie ro wpro wa dze nie
obo wiąz ku my cia rąk przez le ka rzy, de zyn fek -
cji na rzę dzi chi rur gicz nych i no sze nia bia łych
far tu chów, na któ rych wy raź nie wi dać za nie -
czysz cze nia, po zwo li ło zmniej szyć śmier tel -
ność pa cjen tów do 10%.

Wie le zwy cza jów, któ re dziś uzna je my
za oczy wi ste, w prze szło ści by ło nie zna nych.
Po pu lar ne w cza sach Szek spi ra po wie dze nie
„Czę ste my cie skra ca ży cie” nie sprzy ja ło za -
cho wa niu hi gie ny oso bi stej. Pa nu ją cy w An glii
król Ja kub I rzad ko zmie niał ubra nia, czę sto
na wet w nich spał. Wie lu lu dzi w tam tych cza -
sach mia ło tyl ko czte ry kom ple ty odzie nia – je -
den na każ dą po rę ro ku. In nym nie zdro wym
na wy kiem by ło uży wa nie wy so ko tok sycz ne -
go hy drok so wę gla nu oło wiu (tzw. bie li oło -
wia nej) ja ko środ ka ko sme tycz ne go.
W szes na sto wiecz nej An glii kró lo wa Elż bie -
ta I co ra no za miast my cia twa rzy na kła da ła
na nią war stwę oło wiu, aby le piej wy glą dać,
co zda niem wie lu hi sto ry ków zruj no wa ło jej
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Hi gie na ˝y cia 
psy chicz ne go

TO MASZ ZA LAS

Czy można wypracować nawyki pozwalające utrzymać nasz umysł
w czystości i sprawności? Czym jest higiena psychiczna?
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zdro wie. Po wszech na hi gie na ja my ust nej też
ma krót ką hi sto rię. Choć szczo tecz ki do zę bów
za czę ły się po ja wiać w ma so wej pro duk cji już
pod ko niec XVIII w., jesz cze na po cząt -
ku XX w. lu dzie nie mie li zwy cza ju re gu lar ne -
go my cia zę bów. Wraz z bo ga ce niem się
spo łe czeń stwa i wzro stem spo ży cia słod kiej
i prze two rzo nej żyw no ści stan uzę bie nia zna -
czą co się po gar szał. Gdy rząd USA roz po czął
po bór re kru tów pod czas I woj ny świa to wej,
oka za ło się, że wie lu mia ło tak fa tal ne zę by, iż
złą hi gie nę ja my ust nej uzna no za za gro że nie
dla bez pie czeń stwa na ro do we go.

W dzi siej szych cza sach więk szość lu dzi
wy pra co wa ła na wy ki za pew nia ją ce hi gie nę fi -
zycz ną. Le ka rze nie tyl ko stan dar do wo my ją
rę ce przed każ dą ope ra cją, lecz tak że
przed każ dym kon tak tem z pa cjen tem. Więk -
szość lu dzi my je re gu lar nie zę by, co po zwa la
unik nąć próch ni cy oraz brzyd kie go za pa chu
z ust, a re gu lar ne my cie cia ła nie po zwa la
na roz wój cho rób od pa so żyt nicz nych i grzy -
bicz nych.

Na wy ki dba nia o cia ło po zwa la ją re gu lar -
nie po wta rzać pew ne ra tu ją ce zdro wie i ży cie
za cho wa nia. Nie moż na na za pas na jeść się czy
umyć. Trze ba to ro bić co dzien nie. Czy o psy -
chi kę moż na dbać rów nież w ta ki spo sób? 

Hi gie na psy chicz na
Świa to wa Or ga ni za cja Zdro wia sza cu je, że

po nad 300 mln lu dzi na świe cie cier pi z po wo -
du de pre sji, a co ro ku licz ba ta się zwięk sza.
W Pol sce sta ty sty ki są jesz cze gor sze. We dług
ra por tu Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich 1/4
Po la ków do świad czy w cią gu ży cia przy naj -
mniej jed ne go za bu rze nia psy chicz ne go. 
Po nad 16% cier pi na sta ny lę ko we, 10% na de -
pre sję, 7% skar ży się na bez sen ność, a 4%
wpa da w uza leż nie nia. De pre sja jest dia gno zo -
wa na u co raz młod szych osób; nie któ re ra por -
ty wy ka zu ją, że u co trze cie go na sto lat ka
moż na roz po znać jej ob ja wy. Wie le osób wsty -
dzi się przy znać do swo ich za bu rzeń, gdyż
oba wia ją się wy śmia nia, od rzu ce nia, uzna nia
za sła bych, nie po tra fią cych ra dzić so bie z ży -
ciem.

Skąd ta kie sta ty sty ki? Zmia ny tech no lo -
gicz ne, przy spie sze nie tem pa ży cia, po trze ba
cią głe go kre owa nia swo je go wi ze run ku, kul -
tu ra suk ce su i osią gnięć, roz pad wię zi spo łecz -
nych na pew no sprzy ja ją roz wo jo wi za bu rzeń
psy chicz nych. Świat tak się zmie nił, że na wy -
ki prze ję te od na szych przod ków już się nie
spraw dza ją. Lu dzie czę sto nie uświa da mia ją
so bie swo ich praw dzi wych po trzeb i w re zul -
ta cie nie ro bią nic, aby je za spo ko ić. Hi gie -

na psy chicz na to dzia ła nia chro nią ce zdro wie
psy chicz ne. Ma jąc świa do mość róż nic w psy -
chi ce każ de go czło wie ka, po sta ram się opi sać
czte ry ob sza ry, w któ rych wpro wa dze nie ma -
łych, ru ty no wych na wy ków mo że w zna czą cy
spo sób wpły nąć na po pra wę na sze go zdro wia
psy chicz ne go.

˚ycz li woÊç
Po za ję ciu Ty be tu przez Chi ny w 1951 r. du -

cho wy przy wód ca Ty be tu, XIV Da laj la ma,
zmu szo ny był do uciecz ki do In dii. W tym cza -
sie za chod ni psy cho lo go wie za czę li się in te re -
so wać fi lo zo fią bud dyj ską, któ ra mia ła wie le
do za ofe ro wa nia świa towi na uki. Za czę to zwo -
ły wać kon fe ren cje psy cho lo gicz ne po zwa la ją -
ce skon fron to wać wschod ni i za chod ni spo sób
po strze ga nia rze czy wi sto ści. Na jed nej z nich
Da laj la ma – zna ją cy cał kiem do brze ję zyk an -
giel ski – nie mógł zro zu mieć pew ne go wy ra że -
nia. De ba tę prze rwa no, pró bu jąc wy tłu ma czyć,
co ono ozna cza. Kło po tli wym po ję ciem by ło
low self -es te em – po pol sku ni ska sa mo oce na.
Naj wy raź niej Ty be tań czy cy nie ma ją w swo im
słow ni ku od po wied ni ka te go zwro tu.

Po wyż sza hi sto ria po ka zu je, że kul tu ry mo -
gą się od sie bie bar dzo róż nić. Ni ska sa mo oce -
na lub ni skie po czu cie wła snej war to ści jest
ła twe do zro zu mie nia przez pra wie wszyst kich
lu dzi na Za cho dzie, a wie lu z nich do ty czy oso -
bi ście. Sys tem edu ka cji uczy nas od ma łe go,
aby kon cen tro wać się na tym, co zro bio ne jest
źle. Na uczy cie le pod kre śla ją błę dy uczniów,
ro dzi ce kry ty ku ją za cho wa nia dzie ci. In ten cje
są do bre, ale skut ki fa tal ne. Dzie ci tra cą od wa -
gę, ini cja ty wę, kre atyw ność. Wy pra co wu ją
kry ty ka we wnętrz ne go, któ re go za da niem jest
ochro na przed po peł nia niem błę dów. Efek t to
pa ra liż de cy zyj ny, nie chęć po dej mo wa nia
dzia łań i utra ta pew no ści sie bie. Na szczę ście
na Za cho dzie mo że my ob ser wo wać już zmia -
nę po dej ścia. Sze ścio let nia có recz ka mo jej sio -
stry po po wro cie ze szko ły w Lon dy nie
po wie dzia ła do ma my: „Ma mo, a wiesz, że je -
śli po peł ni my błąd, to do brze?”. „Dla cze -
go?” – za py ta ła ma ma. „Bo się w ten spo sób
cze goś nauczy my”.

Zmia na na sze go spo so bu my śle nia mo że
na stą pić po przez wy kształ ce nie na wy ku za da -
wa nia so bie do brych py tań. W mo men tach
trud no ści, błę dów, po ra żek za miast do kła dać
so bie cię ża ru kry ty ki, mo że my za py tać: „Cze -
go na uczy łem się z tej sy tu acji? Jak mo gę wy -
ko rzy stać to do świad cze nie na przy szłość? Co
zro bię ina czej na stęp nym ra zem?”. Ta kie my -
śle nie bu du je zdro wie psy chicz ne. In nym do -
brym zwy cza jem jest co dzien ne uświa da -

mia nie so bie te go, za co je ste śmy wdzięcz ni.
Cią gła kon cen tra cja na za gro że niach i pro ble -
mach w ży ciu po wo du je du żo stre su i nie po -
zwa la do strzec ca łe go ob ra zu. Na wyk
za py ty wa nia sie bie przed snem, za co je stem
dzi siaj wdzięcz ny, po zwa la krok po kro ku prze -
cho dzić na po zy tyw ną stro nę mo cy. Trze cim
pro stym na wy kiem mo gą być ma łe bez in te re -
sow ne ak ty życz li wo ści w sto sun ku do in nych
osób, jak choć by prze pusz cze nie ko goś
w drzwiach, uśmiech czy po wie dze nie „dzień
do bry”. Ba da nia po ka zu ją, że re du ku ją one zna -
czą co po ziom prze ży wa ne go przez nas stre su
(o czym wię cej pi sa łem w ar ty ku le „Sys te my
re gu la cji emo cji”, za miesz czo nym w „Prze glą -
dzie Po żar ni czym” nr 7/2017). 

Spo łecz noÊç
W po ło wie XX w. w USA głów ną przy czy -

ną zgo nów męż czyzn przed 65. ro kiem ży cia
by ły za wa ły ser ca. Nie by ło le ków na ob ni że nie
cho le ste ro lu, nie wie dzia no wie le o tej cho ro bie.
Sta ty sty ki te nie do ty czy ły jed nak jed ne go ma -
łe go, za miesz ka ne go przez Wło chów mia stecz -
ka w Pen syl wa nii – Ro se to. Prak tycz nie nie
moż na by ło zna leźć tam oso by w wie ku po ni -
żej 55 lat, któ ra mia ła by ja kie kol wiek pro ble my
z ser cem. Na ukow cy za czę li grun tow nie ba dać
to zja wi sko. Je den z le ka rzy pod su mo wu ją cych
ba da nie po pu la cji Ro se to stwier dził: „Wśród
tych lu dzi nie by ło sa mo bójstw, nie by ło al ko -
ho li zmu, uza leż nie nia od nar ko ty ków i no to wa -
no bar dzo ma łą prze stęp czość. Nikt nie był
na za sił ku. Nie stwier dzo no wy stę po wa nia
wrzo dów tra wien nych. Oni po pro stu umie ra li
ze sta ro ści. Ko niec krop ka”. Pró bo wa no do ciec
przy czyn tak do bre go zdro wia fi zycz ne go i psy -
chicz ne go miesz kań ców Ro se to. Nie by ło to ła -
twe. Ich die ta by ła mniej zdro wa niż
u prze cięt ne go Ame ry ka ni na – bo ga ta w tłuszcz,
sól i sło dy cze. Źró dłem zdro wia nie by ły tak że
ćwi cze nia fi zycz ne – nikt nie upra wiał jo gi, jog -
gin gu czy in nych spor tów. Po nad to miesz kań cy
Ro se to du żo pa li li, a wie lu z nich mia ło nad wa -
gę. Spraw dze nie uwa run ko wań ge ne tycz nych
tak że nie przy nio sło re zul ta tu – ich krew ni ży -
ją cy w in nych mia stach USA nie cha rak te ry zo -
wa li się tak do brym zdro wiem. Mi kro kli mat też
nie był czyn ni kiem róż ni cu ją cym – lu dzie w są -
sied nich mia stecz kach wy ka zy wa li znacz nie
wyż szą umie ral ność i gor sze zdro wie. Zde spe -
ro wa ni na ukow cy za czę li po pro stu przy glą dać
się te mu, jak wy glą da ży cie w mia stecz ku. Za -
uwa ży li, że Ro se ta nie nie ustan nie od wie dza ją
się na wza jem, za trzy mu ją się, że by po roz ma -
wiać ze so bą na uli cy, wie lu z nich go to wa ło
wspól nie na po dwór ku. Lu dzie ży li w wie lo po -
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ko le nio wych ro dzi nach pod jed nym da chem,
star sze oso by da rzo ne by ły sza cun kiem. W mie -
ście, któ re li czy ło mniej niż 2 tys. miesz kań ców,
dzia ła ły 22 od ręb ne or ga ni za cje oby wa tel skie.
Lu dzie po pro stu spę dza li ze so bą bar dzo du żo
cza su. Trud no by ło czuć się sa mot nym. Na -
ukow cy zro zu mie li, że to wła śnie na wy ki spo -
łecz ne by ły tym, co de cy do wa ło o zdro wiu
psy chicz nym i fi zycz nym. Hi sto rię tę szcze gó -
ło wo opi sał Mal colm Gla dwell w książ ce „Po -
za sche ma tem. Se kre ty lu dzi suk ce su”,
a zja wi sko to w so cjo lo gii na zwa no efek tem Ro -
se to.

W dzi siej szych cza sach bar dzo czę sto ży je -
my w psy chicz nej izo la cji. Świat przy spie szył,
przy swa ja my 50 ra zy wię cej in for ma cji niż na -
si przod ko wie 100 lat te mu. Kom pu te ry, smart -
fo ny, me dia spo łecz no ścio we – z jed nej stro ny
po zwa la ją na szyb ką ko mu ni ka cję, z dru giej
stro ny bar dzo spły ca ją jej ja kość. Nie któ re oso -
by nie po tra fią prze stać się pro mo wać na Fa ce -
bo oku czy In sta gra mie. Gdzie w tym wszyst kim
miej sce na na sze sła bo ści, praw dzi we uczu cia
i emo cje? Na szczę ście co raz czę ściej po ja wia -
ją się ten den cje prze ciw dzia ła ją ce kul tu rze nie -
ustan ne go pro mo wa nia się. W Do li nie
Krze mo wej w Ka li for nii – cen trum prze my słu
no wo cze snych tech no lo gii co raz bar dziej po pu -
lar ne są tak zwa ne fuck -up me etings. To nie for -
mal ne spo tka nia lu dzi z bran ży, któ rzy co ja kiś
czas spo ty ka ją się na ko la cji za kra pia nej wi nem,
na któ rej każ dy mu si po dzie lić się ja kąś swo ją
po raż ką z ostat nie go cza su. Pa ra dok sal nie bu -
du je to po czu cie pew no ści sie bie, a tak że wspól -
no ty, nor mal no ści i to le ran cji wo bec błę dów
swo ich i in nych osób. Po trze bu je my życz li wych
przy ja ciół, przy któ rych mo że my się bez piecz -
nie wy ga dać. Ba da nia prze pro wa dzo ne na lu -
dziach pra cu ją cych w stre su ją cych, wro gich
śro do wi skach po ka zu ją, że wy star czy zna le zie -
nie jed nej życz li wej, przy ja ciel skiej oso by w ta -
kim oto cze niu, aby zna czą co zmi ni ma li zo wać
skut ki stre su. Kie dy 17 lat te mu za czy na łem pra -
co wać w wiel kiej ame ry kań skiej kor po ra cji,
star szy ko le ga po wie dział mi: „To faj na pra ca.
Pro blem tyl ko w tym, że nie masz cza su na spo -
tka nia z przy ja ciół mi. A kie dy koń czysz tu pra -
co wać, też się z ni mi nie spo ty kasz, bo wte dy
nie masz już żad nych przy ja ciół…”. Waż ne, aby
nie do pu ścić do ta kie go sta nu, bo w dłuż szej
per spek ty wie prze ło ży się to ne ga tyw nie na na -
sze psy chicz ne i – jak po ka zu ją do świad cze nia
z Ro se to – tak że fi zycz ne zdro wie. 

Po czu cie sen su
Pe wien wy pa lo ny me ne dżer zwró cił się

po po moc do co acha. Skar żył się, że pra ca nie

przy no si mu sa tys fak cji, nie ma po czu cia sen -
su te go, co ro bi, a na sa mą myśl o pój ściu
do fir my ro bi mu się nie do brze. Co ach za py -
tał, czy w ogó le chce ro bić to, co ro bi. Oczy -
wi ście nie chciał. Za py ta ny o pra cę ma rzeń,
wska zał za wód tre ne ra ko szy ków ki. Opo wie -
dział, że w mło do ści wy cho wy wał się w pa to -
lo gicz nej ro dzi nie, a sport po móg mu wyjść
na lu dzi. Więk szość dzie ciń stwa spę dził na bo -
isku, tre ner stał się dla nie go au to ry te tem, men -
to rem i przy ja cie lem. Po chwi li roz ma rze nia
prze rwał jed nak swo ją opo wieść: „To prze cież
nie ma sen su. Nie mo gę zre zy gno wać z pra cy,
na któ rej się znam i za cząć pra co wać ja ko tre -
ner. Nie mam upraw nień, a je śli na wet coś
wiem o ko szy ków ce, kto by mnie za trud nił?”.
Co ach jed nak nie prze stał drą żyć te ma tu – spy -
tał, czy jest moż li wość, aby cho ciaż czę ścio wo
zre ali zo wał swo ją pa sję. Me ne dżer przez chwi -
lę po my ślał, po czym po wie dział: „Nie da le ko
mo jej pra cy jest dom dziec ka. Mo gę za py tać,
czy zgo dzi li by się, abym dwa ra zy w ty go dniu
po tre no wał chło pa ków”. Po mysł oka zał się
strza łem w dzie siąt kę. Dy rek cja do mu dziec ka
i wy cho wan ko wie bar dzo ucie szy li się z per -
spek ty wy re gu lar nych tre nin gów ko szy ków ki.
Me ne dżer wresz cie po czuł, że to, co ro bi, ma
głę bo ki sens. Przy po mi na ło mu to je go dzie -
ciń stwo, tre ne ra, któ ry go ukształ to wał, sport,
któ ry zbu do wał je go psy chi kę – te raz on mógł
prze ka zać to in nym. Re gu lar nie spo ty kał się
z chłop ca mi na tre nin gach, kształ to wał w nich
du cha ze spo łu, sta wał się dla nich au to ry te tem.
Je go ży cie oso bi ste tak że się zmie ni ło. Za czął
z chę cią ra no wsta wać, miał wię cej ener gii,
wró ci ła mu mo ty wa cja do ży cia. Po pew nym
cza sie wpadł na po mysł, aby roz bu dzić tak że
du cha ze spo łu w swo jej fir mie. Za czął wy cho -
dzić z pod wład ny mi na lunch, in te re so wać się
ich pro ble ma mi. At mos fe ra zna czą co się po -
pra wi ła, a wraz z nią wy ni ki fir my i sa tys fak -
cja pra cow ni ków.

Po czu cie sen su te go, co ro bi my, ży cie
w zgo dzie z wła sny mi war to ścia mi jest na szą
głę bo ką po trze bą. Je że li nie jest za spo ka ja -
na – wcze śniej czy póź niej ule gnie my wy pa le -
niu. Je śli pra ca nie przy no si nam sa tys fak cji
i za do wo le nia – być mo że idąc za przy kła dem
me na dże ra z po wyż sze go przy kła du – mo że -
my zna leźć in ny ob szar ży cia, w któ rym bę -
dzie my mieć po czu cie ro bie nia cze goś
war to ścio we go. Po czu cie sen su to bar dzo oso -
bi sta spra wa. Ma ją na nie wpływ wszyst kie na -
sze prze szłe prze ży cia i uwa run ko wa nia. Nie
moż na go so bie na rzu cić. Moż na je tyl ko w so -
bie od kryć. Im bar dziej za czy na my żyć w zgo -
dzie z wła sny mi war to ścia mi i mieć po czu cie

sen su, tym bar dziej wra ca nam chęć do ży cia,
ener gia, sta je my się zdrow si psy chicz nie i fi -
zycz nie. 

Bu do wa nie si ły psy chicz nej 
Je den z mo ich klien tów opo wie dział mi

pewną hi sto rię:
Mia łem kie dyś ta ki na wyk, że pra wie każ -

de go dnia wie czo rem pi łem tro chę al ko ho lu. Aż
pew ne go dnia do wie dzia łem się, że mój przy -
ja ciel tra fił na OIOM. Przedaw ko wał nar ko ty -
ki. By ło to dla mnie za sko cze niem, nie mia łem
po ję cia, że miał pro blem z nar ko ty ka mi. Le żał
w śpiącz ce far ma ko lo gicz nej, wal cząc o ży cie,
a ja nie mo głem nic zro bić. Z roz pa czy za czą -
łem się mo dlić i pod ją łem de cy zję, że w je go
in ten cji do wa ka cji nie tknę ani gra ma al ko ho -
lu. Ta ki tro chę układ z Bo giem. Przy ja ciel do -
szedł do sie bie, wy rwał się ze szpo nów śmier ci.
Ja po sta no wi łem do trzy mać swo jej obiet ni cy,
mi mo że bra ko wa ło mi pi wa czy lam ki wi -
na wie czo rem, a w naj bliż szych mie sią cach by -
łem za pro szo ny na dwa we se la. Uda ło się.
Nie sa mo wi te, jak roz wi ną łem swo ją si łę psy -
chicz ną dzię ki do trzy ma niu te go po sta no wie -
nia. Ni gdy wcze śniej nie czu łem się tak sil ny
psy chicz nie. Ni gdy wcze śniej nie mia łem ta kiej
wia ry w sie bie.

Każ dy z nas zda je so bie spra wę, że je śli
chce my roz wi nąć si łę fi zycz ną, po trze bu je my
za cząć tre no wać mię śnie. Za pi sać się na si łow -
nię, po znać od po wied nie ćwi cze nia, do wie -
dzieć się, w ja ki spo sób ćwi czyć (jak czę sto,
jak dłu gie prze rwy, czym się od ży wiać itp.)
i co naj waż niej sze – za cząć re gu lar ne tre nin gi.
Nie wie lu z nas za sta na wia się, jak moż na roz -
wi nąć si łę psy chicz ną. Nie wie lu ma też świa -
do mość, że moż na ją wzmac niać tak sa mo, jak
si łę fi zycz ną. Po wyż szy przy kład opi su je, jak
pe wien męż czy zna przy pad ko wo od krył spo -
sób na jej zbu do wa nie. Po twier dza to wie le
osób, któ re wy pra co wa ły na wyk co dzien nej
po ran nej gim na sty ki – oprócz wzmoc nie nia or -
ga ni zmu po czu li się o wie le sil niej si psy chicz -
nie. Kie dy coś lub ktoś nas za in spi ru je
i po sta na wia my zmie nić swo je ży cie, na przy -
kład wdro żyć na wyk wcze sne go cho dze nia
spać i wsta wa nia, czy też po ran nej me dy ta cji,
czę sto w pierw szych dniach czu je my się peł ni
en tu zja zmu i za pa łu, lecz wkrót ce koń czy się
mie siąc mio do wy i po ja wia się znu że nie, nie -
chęć i opór. To bar dzo waż ny mo ment. To wte -
dy za czy na my ćwi czyć na sze mię śnie
psy chicz ne. Kie dy po mi mo opo ru po dej mu je -
my dzia ła nie, „mię śnie si ły wo li” sta ją się co -
raz sil niej sze. Tak jak na sze cia ło po trze bu je
re gu lar ne go wy sił ku fi zycz ne go, na sza psy chi -
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ka po trze bu je re gu lar nej pre sji, aby od po wied -
nio się roz wi jać. Ist nie je pe wien opty mal ny
punkt ob cią że nia, w któ rym na sza efek tyw ność
i za do wo le nie są naj więk sze, co wprost prze -
kła da się na zdro wie psy chicz ne. 

Mu si my jed nak pa mię tać o tym, że na sza
psy chi ka, tak jak mię śnie po każ dym tre nin gu,
po trze bu je od po czyn ku, aby się zre ge ne ro wać.
Je że li prze cią ży my sys tem, za miast roz wi nąć
si łę psy chicz ną, do pro wa dzi my do spa le nia
mię śni psy chicz nych. Kie dy za czy na łem swo -
ją ka rie rę tre ner ską, spy ta łem do świad czo ne go
ko le gę z mo jej bran ży, co jest naj waż niej sze,
aby być do brym tre ne rem. Po my ślał chwi lę
i po wie dział: „Naj waż niej sze są dwie rze -
czy – po pierw sze do brze się wy spać, a po dru -
gie – jak kol wiek du żo pra cy miał byś w ty-
go dniu, za wsze mu sisz zro bić coś przy jem ne -
go dla sie bie”. Ta ba nal na ra da wie le ra zy ra to -
wa ła mo je zdro wie psy chicz ne. Jeż dżąc
po Pol sce, pra cu jąc cza sa mi sie dem dni w ty -
go dniu, wie lo krot nie prze ko na łem się, że igno -
ru jąc tę ra dę, wpa dam w ta ra pa ty. Wy pa lam się,
tra cę chęć do pra cy, sta ję się roz draż nio ny, nie
chce mi się nic ro bić. Po pro stu spa la m swo je
mię śnie psy chicz ne, za miast je bu do wać. 

Wię cej o trzech za sa dach efek tyw ne go od -
po czy wa nia pi sa łem w ar ty ku le „Jak ra dzić so -

bie ze stre sem?” w „Prze glą dzie Po żar ni czym”
nr 6/2017 (do stęp nym w in ter ne cie pod ad re -
sem https://www. ppoz. pl/do -po bra nia/pel ne -
-nu me ry). 

Jak za czàç dbaç 
o hi gie n´ psy chicz nà?
Do świad cze nie wie lu osób po ka zu je, że

war to za cząć od zmia ny jed ne go ma łe go na -
wy ku. Moż na wy brać ma łą rzecz z po wyż -
szych przy kła dów i kon se kwent nie, dzień
po dniu ją sto so wać. Pew na ame ry kań ska za -
kon ni ca, od wie lu lat zma ga ją ca się z nad wa -
gą, nie mo gła zmo bi li zo wać się do za dba nia
o ten aspekt jej ży cia. Wie dzia ła, że po win -
na ćwi czyć, zmie nić die tę, jed nak ca ły czas od -
kła da ła to na póź niej. Aż pew ne go dnia,
w wie ku 48 lat, usły sza ła, jak ja kiś męż czy zna,
wska zu jąc na nią, po wie dział do swo je go ko -
le gi „Patrz, za kon ni ca w cią ży”. To prze la ło
cza rę go ry czy. Na stęp ne go dnia za ku pi ła bu ty
do bie ga nia, strój spor to wy i wy szła bie gać.
Pierw sze go dnia uda ło jej się prze -
biec… 300 m. Nie znie chę ca ła się jed nak. Wy -
szła bie gać ko lej ne go, na stęp ne go i jesz cze
na stęp ne go… Dziś ma 87 lat i ukoń czo ne 325
tria th lo nów, w tym 45 wy ści gów „Iron Man”
(prze pły nię cie pra wie 4 km, na stęp nie prze je -

cha nie ro we rem 180 km i za raz po tym ukoń -
cze nie ma ra to nu – po nad 42 km, wszyst ko
w cza sie po ni żej 17 godz.). Se kre tem suk ce su
by ły ma łe kro ki, któ re da wa ły mo ty wa cję i bu -
do wa ły si łę wo li. Po pew nym cza sie bie ga nie
sta ło się na wy kiem, da wa ło przy jem ność i nie -
po trzeb na by ła do dat ko wa mo ty wa cja. Być
mo że w na szych gło wach tak że tli się coś, 
co mo gli by śmy za cząć ro bić z dnia
na dzień – roz wi ja nie życz li wo ści, re gu lar ne
spo tka nia z przy ja ciół mi, ja kieś dzia ła nie
na rzecz in nych, wcze śniej sze cho dze nie spać
i wsta wa nie, po ran na gim na sty ka, od re ago wa -
nie stre su po przez ruch, prze zna cze nie kil ka ra -
zy w ty go dniu cza su na swo je hob by bez
po czu cia wi ny.

Za chę cam do wy bra nia jed nej ma łej rze czy
i wy pra co wa nia na wy ku. Je że li wy bie rze my
jed ną ma łą rzecz i bę dzie my ją sto so wa li kon -
se kwent nie, dzień po dniu – po pew nym cza -
sie wzro śnie na sza si ła psy chicz na, wy two rzy
się na wyk, bę dzie my wkła dali w nią co raz
mniej wy sił ku, a od no si li z niej co raz więk sze
ko rzy ści, cze go ser decz nie ży czę.

To masz Za las 
jest tre ne rem Mind ful ness MBLC, 

psy cho lo giem, do rad cà szko le nio wym
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wy kle jed nost ki stra ży po żar -
nych – za rów no ochot ni czych, jak
i za wo do wych – po pro stu or ga ni zo -

wa ły izby tra dy cji po żar ni czych, cza sa mi na -
zy wa jąc je szum nie mu ze ami. Aby to
zmie nić, stra ża cy za ło ży li w 2007 r. w Mar ti -
ne Prie ko pe Ochot ni czą Straż Po żar ną. A jed -
nym z jej głów nych ce lów by ło utwo rze nie
Mu zeum Po żar nic twa na Sło wa cji, któ re oca -
li ło by od za po mnie nia i znisz cze nia za byt ko -
wy sprzęt po żar ni czy, waż ne dla hi sto rii
po żar nic twa do ku men ty, a jed no cze śnie po -
pu la ry zo wa ło by tę hu ma ni tar ną służ bę. 

Stra ża cy w 2009 r. dzię ki wzo ro wej
współ pra cy z mia stem otrzy ma li zgo dę
na użyt ko wa nie ca łej by łej woj sko wej ba zy
ma ga zy no wej znaj du ją cej się w dziel ni cy
Mar ti na Prie ko pe, w któ rej już wcze śniej
zgro ma dzi li w czę ści po miesz czeń za byt ko -
wy sprzęt. To tam prze pro wa dza li też re no -
wa cję eks po na tów, przy go to wu jąc je do
po ka za nia szer szej pu blicz no ści. Więk sza
licz ba po miesz czeń, któ ry mi mo gli dys po no -
wać i do dat ko wych wiat po zwo li ła im na gro -
ma dze nie sprzę tu o du żych ga ba ry tach, w tym
sa mo cho dów po żar ni czych. Po miesz cze nia te

aran żo wa li jed no cze śnie pod eks po zy cję swo -
ich zbio rów. 

Atrak cja ko lek cji
Zgro ma dzo ne w mu zeum eks po na ty i do -

ku men ty ob ra zu ją roz wój ochro ny prze ciw po -
ża ro wej na Sło wa cji na prze strze ni trzech
wie ków. Są tu si kaw ki ręcz ne dwu - i czte ro -
ko ło we przy sto so wa ne do po cią gu kon ne go,
mo to pom py prze no śne i prze woź ne, a tak -
że – bo jak że by ina czej – sa mo cho dy po żar-
ni cze. Zbie ra nie eks po na tów tech nicz nych
do swo je go mu zeum stra ża cy roz po czę li
od wła sne go re jo nu. Jed nym z pierw szych by -
ła si kaw ka ręcz na czte ro ko ło wa przy sto so wa -
na do za przę gu kon ne go. Wy pro du ko wa na
zo sta ła w zna nej fir mie Stratílek w 1927 r.
Użyt ko wa ła ją Ochot ni cza Straż Po żar na
w Mar ti ne. 

Ra my si kaw ki zo sta ły wy ko na ne z od po -
wied nio wy pro fi lo wa nych kształ tow ni ków
sta lo wych. Za mo co wa no je do re so rów za cze -
pio nych do sta lo wych osi. Ko ła są drew nia ne
i oku te sta lo wy mi pła sko wni ka mi. Tyl na oś
z za mo co wa ną ra mą, do któ rej przy mo co wa -
na zo sta ła si kaw ka dwu cy lin dro wa z po wietrz -

ni kiem, po łą czo na jest prze gu bo wo ha kiem
trans por to wym z przed nią. Moż na ją od cze -
pić, a wte dy si kaw ka bę dzie trans por to wa -
na ręcz nie na dwu ko ło wym wóz ku do punk tu
czer pa nia wo dy. Sie dze nia dla stra ża ków za -
mo co wa ne są z przo du i z ty łu nad osią.
Pod sie dze niem przed nim znaj du je się ręcz ne
zdej mo wa ne zwi ja dło me ta lo we na wę że
tłocz ne. 

Si kaw ka ma ręcz ny me cha nicz ny ha mu lec
kloc ko wy na przed nie ko ła. Przy sto so wa -
na jest do po cią gu kon ne go przez dwa ko nie.
Stra ża cy na pra wi li ją i prze pro wa dzi li kon ser -
wa cję w 1992 r. Do dziś po zo sta je spraw -
na i bie rze udział w róż ne go ro dza ju po ka zach
na te re nie mia sta oraz w je go oko li cach. Eks -
po no wa na jest w po miesz cze niu sty li zo wa -
nym na ga raż z okre su mię dzy wo jen ne go
ubie głe go wie ku. 

Mun du ry z czte rech stron 
Êwia ta
W mu zeum znaj du je się m.in. bo ga ta ko -

lek cja mun du rów wyj ścio wych oraz ubrań
spe cjal nych  ochron nych, a tak że cza pek i heł -
mów z kil ku dzie się ciu kra jów. Nie mo gło
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wśród nich za brak nąć mun du rów wyj ścio -
wych pol skich stra ża ków – tak OSP, jak i PSP.
Do bra współ pra ca miej sco wych stra ża ków
z am ba sa do ra mi sło wac kich pla có wek dy plo -
ma tycz nych spra wia, że mu zeum sys te ma -
tycz nie wzbo ga ca się o ko lej ne mun du ro we
eks po na ty, na wet zza oce anu. I tak w ostat nim
cza sie do ko lek cji tra fił mun dur po da ro wa ny
przez stra ża ków z Seu lu. 

Du ̋e ga ba ry ty
Wia ty prze zna czo no na eks po zy cję eks po -

na tów o du żych ga ba ry tach. Zgro ma dzo no
w nich sa mo cho dy po żar ni cze róż nych ty pów
i ro dza jów, któ re w róż nych la tach ubie głe go
wie ku znaj do wa ły się w wy po sa że niu ochot ni -
czych, za wo do wych oraz za kła do wych stra ży
po żar nych na te re nie Sło wa cji. Moż na tu zo -
ba czyć sa mo cho dy ga śni cze wod no -pia no we,
prosz ko we i kom bi no wa ne wod no -pia no wo -
-prosz ko we, a tak że sa mo cho dy spe cjal ne,
w tym ob ro to we dra bi ny hy drau licz ne i me cha -
nicz ne. W zde cy do wa nej więk szo ści są to sa -
mo cho dy za bu do wa ne na pod wo ziach róż nych
mo de li Ta try T138, T148 oraz T805 i Sko dy.

Bar dzo cie ka wym eks po na tem jest śred ni
sa mo chód ga śni czy na pod wo ziu Zi ła. Do za -
bu do wy po słu ży ło pod wo zie sa mo cho du cię -
ża ro we go Ził 130 z ukła dem na pę do wym 4x4
oraz cen tral nym ukła dem pom po wa nia kół.
Na pęd za pew nia sil nik ben zy no wy o mo -
cy 125 kW przy 3200 obr./min, o śred nim zu -
ży ciu ben zy ny 40 dm³/100 km. Mak sy-
mal na szyb kość po jaz du to 80 km/h. Ma on
po dwój ną czte ro drzwio wą ka bi nę o ob sa -
dzie 1+6 stra ża ków. Za bu do wa po żar ni cza ma
kla sycz ny szkie let wy ko na ny z kształ tow ni -
ków sta lo wych i osło nię ty gład ką bla chą łą -
czo ną ze szkie le tem w tech no lo gii spa wa nia.
Po pra wej i le wej stro nie umiej sco wio no
po dwie skryt ki sprzę to we za my ka ne peł ny -
mi drzwia mi z bla chy sta lo wej. Tyl na skryt ka
sprzę to wa za my ka na jest drzwia mi sta lo wy -
mi z otwo rem, w któ rym znaj du je się szy ba
ze szkła. Zbior nik na wo dę ma po jem -
ność 2500 dm³. 

Za bu do wa na z ty łu au to pom pa ma wy daj -
ność wy no szą cą 1600 dm³/min przy ci śnie -
niu 8 ba rów. Na da chu znaj du je się dział ko
wod ne o wy daj no ści 800 dm³/min tak że
przy ci śnie niu 8 ba rów. Wę że ssaw ne prze wo -
żo ne są w po jem ni kach umo co wa nych na da -
chu za bu do wy. Na sa dy tłocz ne 75 znaj du ją
się po jed nej z pra wej i le wej stro ny po jaz du.
Na sa da ssaw na 110 za mon to wa na jest z ty łu
za bu do wy. Za bu do wę po żar ni czą wy ko na no
w 1973 r. 

In nym in te re su ją cym po jaz dem znaj du ją -
cym się w mu zeum jest cięż ki sa mo chód 
spe cjal ny hy drau licz na dra bi na ob ro to wa za -
bu do wa na na pod wo ziu Ta try T148 przez
Met za w 1973 r. Pod je go za bu do wę wy ko -
rzy sta no trzy osio we (6x6) pod wo zie Ta try
T148 na pę dza ne sil ni kiem wy so ko pręż nym
ośmio cy lin dro wym chło dzo nym po wie trzem
o mo cy 156 kW / 212 KM przy 2000
obr./min. Ka bi na jest krót ka, dwu drzwio wa,
o ob sa dzie trzech stra ża ków w ukła dzie 1+2.
Za bu do wa po żar ni cza kla sycz na wy ko na -
na zo sta ła z kształ tow ni ków sta lo wych osło -
nię tych gład ką bla chą sta lo wą. Sa mo chód ma
po dwie skryt ki sprzę to we (po pra wej i le wej
stro nie) za my ka ne peł ny mi drzwia mi z bla -
chy sta lo wej. Z ty łu za mo co wa no zdej mo wa -
ne dwu ko ło we zwi ja dło sa mo cho do we
na wę że tłocz ne. Ze spół dra bi ny skła da się
z sze ściu przę seł, któ re wy ko na no z od po -
wied nio ukształ to wa nych pro fi li sta lo wych
ty pu otwar te go. Blo ko wa nie przę seł ty pu za -
pad ko we go. Dra bi nę wy po sa żo no w win dę,
nie ma ko sza ra tun ko we go. Do sta bi li za cji
dra bi ny słu ży ły czte ry sko śne pod po ry wy su -
wa ne hy drau licz nie. Po pra wej i le wej stro nie
ra my z za mo co wa ny mi przę sła mi znaj du ją się
dźwi gnie ste row ni cze. 

Nie tyl ko eks po na ty
Wiel kie za an ga żo wa nie w roz wój swo je -

go mu zeum wy ka zu ją sa mi stra ża cy, któ rzy

w ra mach wo lon ta ria tu prze pro wa dza ją re -
mon ty, na pra wy i kon ser wa cję zgro ma dzo -
nych eks po na tów. Eks po na ty są po zy ski wa ne
do mu zeum nie od płat nie od stra ża ków i jed -
no stek, wy po ży cza ne czy od da ne w de po zyt
i tyl ko nie któ re z nich mu zeum za ku pi ło. Pla -
ców ka fi nan so wa na jest z trzech źró deł. Jed -
nym z nich są do cho dy wła sne, ze sprze da ży
bi le tów wstę pu oraz wy daw nictw i pa mią tek.
Środ ki fi nan so we na je j dzia łal ność prze zna -
cza mia sto. Mu zeum wspie ra ją też spon so rzy
i pry wat ni dar czyń cy. Zaj mu je się ono nie tyl -
ko zbie ra niem eks po na tów i ich re no wa cją
oraz udo stęp nia niem zwie dza ją cym, lecz tak -
że sze ro ko ro zu mia ną dzia łal no ścią edu ka cyj -
no -szko le nio wą dla dzie ci. Or ga ni zo wa ne są
tu spe cjal ne obo zy, pod czas któ rych dzie ci po -
zna ją hi sto rię po żar nic twa, uczą się ob słu gi
sprzę tu ga śni cze go oraz za sad po stę po wa nia
w przy pad ku po wsta nia po ża ru lub in ne go
miej sco we go za gro że nia. Na te re nie mu zeum
są rów nież or ga ni zo wa ne Ha sičské Dni, po -
łą czo ne m.in. z pre zen ta cją no wo cze sne go
sprzę tu po żar ni cze go. Uro czy ste otwar cie
mu zeum po żar nic twa dla zwie dza ją cych na -
stą pi ło w 2014 r.

bryg. w st. sp. Ma rek Pi sa rek 
jest au to rem wie lu pu bli ka cji na te mat
stra ̋ ac kie go sprz´ tu, ko lek cjo ne rem, 

mi ło Êni kiem hi sto rii po ̋ ar nic twa
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śród wszyst kich ide -
owych, nie speł nio nych
i wy peł nio nych gorz kim

al tru izmem kre so wych odezw stra żac -
kich ta jest wy jąt ko wo su ge styw na:
„Stra ża cy! Du ma nas wszyst kich na -
pa wa sta no wi skiem spo łe czeń stwa
lwow skie go, któ re w uzna niu Wa szych
bo ha ter skich wy sił ków, po sta no wi ło
Wam wy bu do wać dom pod na zwą:
Trój wo je wódz ki Dom Po go to wia Po -
ża ro we go we Lwo wie”.

„Ku po krze pie niu serc”
W 1929 r. z ini cja ty wy miesz kań -

ców Lwo wa hucz nie i z pa trio tycz nym
en tu zja zmem po sta no wio no świę to -
wać dzie sią tą rocz ni cę po ża ru ma ga zy -
nu dwor ca ko le jo we go (Czernio -
wiec kie go), do któ re go do szło 5 mar -
ca 1919 r. na sku tek ukra iń skie go
ostrza łu kil ku sta cjo nu ją cych przy ma -
ga zy nie wa go nów z amu ni cją oraz cy -
stern z ben zy ną. Sil ne de to na cje
wstrzą snę ły mu ra mi lwow skich ka -
mie nic, a sam wy buch, któ ry był wy -
ni kiem trwa ją ce go już od 1918 r.
kon flik tu to czą ce go się po mię dzy Pol -
ską i Ukra iną oraz walk o Ga li cję
Wschod nią, od czu wal ny był na wet kil -
ka ki lo me trów od cen trum wy da rzeń. 

W re la cjach pra so wych tam te go
okre su opi su ją cych wy buch amu ni cji
czy ta my: ,,zwra ca no uwa gę, iż bu dy -

nek lwow skie go dwor ca ko le jo -
we go, od za wsze peł nił stra-
te gicz ną ro lę i stał się sym -
bo licz nym punk tem obro ny
w wal kach o nie pod le głość
kra ju m.in. rów nież w 1915 r.,
kie dy zo stał pod pa lo ny przez
wy co fu ją ce się woj ska Im pe -
rium Ro syj skie go. Szcze gól ne
po dzię ko wa nia w związ ku ze
zwal cza niem po ża rów i obro ną
dwor ca ko le jo we go w mar -
cu 1919 r., na le ża ły się przede
wszyst kim pol skim ko le ja rzom
wę zła lwow skie go oraz stra ża -
kom pod do wódz twem Woj sko -
wej Stra ży Po żar nej m. Lwo wa.
W ak cji ra tun ko wej i ga śni czej
wzię ło wów czas udział ok. 400
osób, w tym rów nież żoł nie rze
Od dzia łu Żan dar me rii i Od -
dzia łu War tow ni cze go, a tak że
cy wi le”. Tzw. Zło tą Gwiaz dą
Pa miąt ko wą I Kla sy Eks plo zji
Amu ni cji, pro jek tu lwow skie -
go rzeź bia rza Ma ria na Spin dle -
ra vel Spin de la vel Szpin dle ra,
uho no ro wa no ko men dan ta
Woj sko wej Stra ży Po żar nej
Bo le sła wa Wój ci kie wi cza i ko -
men dan ta obro ny lwow skie go
Dwor ca Głów ne go, póź niej -
sze go pre mie ra prof. dr. inż.
Ka zi mie rza Bar t la. Wszyst kim
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HISTORIA I TRADYCJE

DA NU TA JA NA KIE WICZ Stra˝acy
kresowi

Polskie strażactwo kresowe niestety wciąż pozostaje tematem
trudnym, drażliwym i jedynie częściowo opracowanym. 

A przecież stanowi niepodważalne dziedzictwo kulturowe 
i historyczne pogranicza II Rzeczpospolitej. Naszym moralnym

obowiązkiem jest ocalić je od zapomnienia. 

W



po zo sta łym uczest ni kom obro ny przy zna no dru gą wer sję od zna ki pa -
miąt ko wej, tj. Krzyż Eks plo zji Amu ni cji. 

W hoł dzie dla wszyst kich wal czą cych, dla ich pra cy, za sług i po -
świę ce nia, 10 lat po wy da rze niach z mar ca 1919 r. Miej ski Ko mi tet
Or ga ni za cyj ny od po wie dzial ny za uro czy sto ści upa mięt nia ją ce za pro -
po no wał bu do wę Trój wo je wódz kie go Do mu Po go to wia Po ża ro we go
we Lwo wie. Miał on dzia łać na te re nie trzech wo je wództw wschod -
nich, tj. lwow skie go, tar no pol skie go i sta ni sła wow skie go, pod za rzą -
dem Ma ło pol skie go Związ ku Stra ży Po żar nych.

Pier wo rys na der pa trio tycz ny 
Dr Ozjas Was ser, ad wo kat, po li tyk i spo łecz nik, ja ko przed sta wi -

ciel Ra dy Przy bocz nej Mia sta Lwo wa, naj bar dziej ze wszyst kich
człon ków Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go za an ga żo wał się w re ali za cję te -
go pro jek tu. Na po sie dze niach Ra dy Mia sta wie lo krot nie pod kre ślał
za sad ność je go bu do wy. Prze wod ni czą cym Ko mi te tu Bu do wy Do mu
zo stał Ka zi mierz Przy by sław ski, a je go za stęp ca mi: Ro man Fran kow -
ski, Ot to Na dol ski i Ma rian Bo zie wicz. W skład tzw. Ko mi te tu Wy -
ko naw cze go we szli zaś m.in.: Frach tel Mo ra wiań ski, Wa le rian Czu ma,
Wik tor Ho szow ski, Ozjas Was ser i Fe li cja Skarb ko wa. 

Dom Po go to wia Po ża ro we go we Lwo wie ni gdy nie zo stał wy bu -
do wa ny, choć pod ję to sze reg przed się wzięć ma ją cych na ce lu zna le -
zie nie od po wied niej par ce li i za pew nie nie środ ków na in we sty cję.
W za my śle po my sło daw ców dom ten miał speł niać funk cję pol skie go
ośrod ka szko le nio we go dla mło dych stra ża ków w pod sta wo wych za -
da niach ochro ny prze ciw po ża ro wej, a tak że mło dzie ży cy wil nej i przy -
szłych woj sko wych. Miał też być głów ną ba zą sta cjo no wa nia i dy-
żu ro wa nia sta łe go po żar ni cze go po go to wia sa mo cho do we go w ra zie
ma so wych po ża rów, z je go peł nym za ple czem i wy po sa że niem tech -
nicz nym dla warsz ta tów me cha ni ki po jaz do wej, słu żą cej miesz kań -
com z te re nu Lwo wa, Tar no po la i Sta ni sła wo wa. 

Âwiad ko wie hi sto rii 
Wspo mnie nie o za my śle bu do wy te go obiek tu ja ko swo iste go „po -

mni ka pol skie go stra żac twa” na Kre sach po zo sta je sym bo licz nym epi -
zo dem wal ki o nie pod le głość i toż sa mość. Nie za leż nie od daw nej
i obec nej sy tu acji po li tycz nej i spo łecz nej pa mięć o Kre sach po win -
na po zo stać czę ścią pol skiej świa do mo ści na ro do wej, w któ rej ży li,
kształ ci li się i pra co wa li pol scy stra ża cy. Z sza cun ku i pa mię ci dla ich
spu ści zny kul tu ro wej, ma te rial nej i hi sto rycz nej 9 li sto pa da 2017 r.
w Cen tral nym Mu zeum Po żar nic twa od by ła się kon fe ren cja na uko wa
po łą czo na z otwar ciem wy sta wy cza so wej „Hi sto ria pol skie go po żar -
nic twa na Kre sach”. Aran ża cja tej wy sta wy jest po cząt kiem re la cjo -
no wa nia dłu giej kre so wej hi sto rii, za pi sa nej na kar tach od na le zio nych
do ku men tów, fo to gra fii i świa dec twa po tom ków świad ków tam tej hi -
sto rii. 

Da nu ta Ja na kie wicz pra cu je 
w Wy dzia le Do ku men ta cji Zbio rów CMP

   Bi blio gra fia
[1] M. Ko wal ski „Stra żac kie od zna cze nia, od zna ki, wy róż nie nia i me da le”, wyd. In sty -
tut Wy daw ni czy Związ ków Za wo do wych, War sza wa 1988 r., s. 19-20. 
[2] B. Ko zar ska -Orze szek „Lwów na me da lach i od zna kach”, wyd. Nie pod le głość i Pa -
mięć 13/3 (24), Mu zeum Hi sto rii Pol ski, Wro cław 2006, s. 215. 
[3] D. Fa lec ki „Bo ha te rzy WSP”, Prze gląd Po żar ni czy nr 12/2015, s. 50. 
[4] „Księ ga ad re so wa mia sta Lwo wa 1913 r.”, wyd. Fran ci szek Re ich man, Lwów 1913,
s. 400. 
[5] „Wal ka z po ża rem”, nr 11 z 1 mar ca 1929 r. s. 73-75. 
[6] „Wal ka z po ża rem”, nr 12 z 1 kwiet nia 1929 r. s. 97-89.
[7] „Ga ze ta Lwow ska”, nr 54 z 6 mar ca 1929 r., s. 4. 
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W prze peł nio nym kon sump cją świe cie
post, przy naj mniej w swym re li gij nym wy -
mia rze, nie tyl ko nie jest mod ny, lecz tak -
że nie zbyt zro zu mia ły, na wet dla lu dzi
wie rzą cych. Czło wiek, mio ta ny nie ustan -
nie nie ro zum ny mi na mięt no ścia mi, cią gle
pra gnie te go, cze go jesz cze nie ma, nie

znaj du jąc z te go po wo du nie mal ni gdy we wnętrz ne go spo ko ju. 
Wy nędz nia ła z prze sy tu cy wi li za cja bar dzo po trze bu je usły szeć

i przy jąć sło wo o po ście ja ko kon kret nym we zwa niu do zmia ny sty -
lu my śle nia o Bo gu i świe cie. Nie cho dzi o umar twie nie, te atral ne
bi cie się w pier si, ale o to, by jał muż na, mo dli twa i po ku ta zo sta ły
włą czo ne w na sze de cy zje i eg zy sten cjal ne wy bo ry. Na sze mu po -
sto wi za gra ża dziś nie ty le ogra ni cze nie go je dy nie do kil ku dni w ro -
ku, ale nie wła ści we poj mo wa nie je go du cho we go zna cze nia.
Tym cza sem w li czą cej dwa ty sią ce lat tra dy cji chrze ści jań skiej post
był za wsze fun da men tem dro gi wia ry, prak ty ko wa nym z wiel ką gor -
li wo ścią i su ro wo ścią.

Chrze ści jań ski post to coś znacz nie wię cej niż od po wiedź na py -
ta nie, co wol no, a cze go nie wol no, co jest za ka za ne, a co do zwo lo -
ne. Wpraw dzie po dzi wia my gor li wość wie lu ra dy kal nych w swych
czy nach asce tów, skru pu lat nie prze strze ga ją cych wie lu na ka zów
i za ka zów, ale nie spo sób nie za uwa żyć, że czy sto ju ry dycz na po -
boż ność i spra wie dli wość czę sto od le gła jest od re li gij nej re la cji
z Bo giem. Post wy ra ża nie tyl ko ogra ni cze nie w sfe rze je dze nia, lecz
przede wszyst kim skru chę i na wró ce nie. 

To, co ofia ro wu je nam Bóg, po win ni śmy czy nić środ kiem zba -
wie nia, wie dząc, że nie osią gnie my go wła sny mi si ła mi. Je ste śmy
prze cież na zna cze ni prze mi jal no ścią i grzesz no ścią, uosa bia ną ob -
ra zo wo przez garst kę po pio łu, któ rą po sy pu je my gło wy, aby uświa -
do mić so bie praw dę o grze chu pro wa dzą cym do śmier ci. Przez
praw dzi wą po ku tę czło wiek otwie ra się na Bo ga i ży cie, któ re On
da je. Post słu ży do brej kon dy cji fi zycz nej, ale dla lu dzi wie rzą cych
sta no wi w pierw szym rzę dzie nie ja ko te ra pię po ma ga ją cą le czyć to
wszyst ko, co unie moż li wia lu dziom wy peł nia nie wo li Bo ga. 

Syn Bo ży, któ ry nad sta wia dru gi po li czek, przyj mu je ubi czo wa -
nie, go dzi się, by za bra no Mu ostat nią sza tę, bro ni w na szym ciem -
nym świe cie sen su praw dzi wej mi ło ści. Je zu so wy krzyż to sło wo
mi ło ści, któ rym Bóg od po wie dział na zło świa ta. Je śli przyj mu ję Je -
go mi łość, je stem zba wio ny, je śli ją od rzu cam, je stem po tę pio -
ny – nie przez Nie go, ale przez sa me go sie bie, bo Bóg nie po tę pia,
lecz je dy nie mi łu je i zba wia.

Je zu so we: Po zo stań cie tu i czu waj cie do ty czy ca łych dzie jów
Ko ścio ła, do ty czy każ de go z nas. Je zus wciąż po trze bu je świad ków
mi ło ści: w ży ciu oso bi stym, ro dzin nym, za wo do wym. Je zus uka zu -
je głęb szą przy czy nę po stu, pięt nu jąc za cho wa nie fa ry ze uszy, któ -
rzy skru pu lat nie prze strze ga li na ka zów pra wa, choć ich ser ca by ły
od Bo ga da le ko. Ni gdy nie je ste śmy do koń ca chrze ści ja na mi, lecz
wciąż się ni mi do pie ro sta je my: ze sło wa na sło wo, z czy nu na czyn.
Na sze ży cie wy ma ga cią głych na wró ceń.

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

Czy człowiek
potrzebuje postu?

� SŁUŻBA I WIARA



� Do wo dze nie pod czas ak cji ra tow ni czo -ga śni czych w Szwe cji
(Com mand con trol of fi re and re scue ope ra tions in Swe den), Ste fan
Svens son, w: Fi re and Re scue Se rvi ces. Le ader ship and Ma na ge -
ment Per spec ti ves, red. Pe ter Mur phy, Kir sten Gre en halgh, Sprin -
ger In ter na tio nal Pu bli shing AG, 2018, s. 207-225.

W dzie dzi nie do wo dze nia dzia ła nia mi ra tow ni czy mi po ja wi ła się
w ostat nich ty go dniach cie ka wa książ ka, któ ra opi su je po dej ście
szwedz kich po żar ni ków do kwe stii do wo dze nia. 

Au tor pre zen to wa ne go tek stu w wy czer pu ją cy spo sób opi su je skan -
dy naw skie pojmowanie tak ty ki dzia łań ra tow ni czych i kwe stii do wo -
dze nia. Za czy na od opi sa nia ry su hi sto rycz ne go, któ ry wpro wa dza
czy tel ni ka w kon tekst wła ści wy kul tu rze praw nej i men tal no ści nor -
dyc kich ko le gów. Jest to in te re su ją ce, gdyż uka zu je od mien ny od ro -
dzi me go sys tem praw ny, w któ rym straż po żar na jest zde cen-
tra li zo wa ną in sty tu cją. 

Ko lej ne roz dzia ły sta no wią prze gląd roz wią zań skła da ją cych się
na ca ło ścio wy ob raz szwedz kie go ra tow nic twa. Au tor uka zu je po dział
od po wie dzial no ści, or ga ni za cję struk tur stra ży po żar nej oraz nad rzęd -
ną ro lę kie ru ją ce go dzia ła nia mi ra tow ni czy mi, któ re go po le ce niom zo -
bo wią za ne są pod po rząd ko wać się rów nież… oso by cy wil ne. Ko lej ne
aka pi ty opi su ją tak że współ pra cę z wła dza mi lo kal ny mi, za gad nie nia
bez pie czeń stwa i hi gie ny służ by, ale tak że kwe stię szko le nia stra ża -
ków za wo do wych i ochot ni ków. 

Czy wo bec nie zwy kle szyb kich zmian cy wi li za cyj nych ostat nich
de kad straż po żar na jest go to wa do za pew nie nia bez pie czeń stwa oby -
wa te li i mie nia w każ dych wa run kach? Do kąd zmie rza i czy w do -
brym kie run ku? Od po wie dzi na te py ta nia szu kać mo że my m.in.
w pre zen to wa nym tek ście. Le piej bo wiem uczyć się z cu dze go do -
świad cze nia niż na wła snych błę dach. 

� Wy ko rzy sta nie wen ty la cji nad ci śnie nio wej pod czas dzia łań
ra tow ni czych po ni żej po zio mu te re nu: stu dium przy pad ku (The
use of po si ti ve pres su re ven ti la tion fans du ring fi re fi gh ting ope ra -
tions in un der gro und sta tions: An expe ri men tal stu dy), K. Lam bert,
S. We lch, B. Mer ci, „Fi re Tech no lo gy” (2018), s. 1-23.

Wen ty la cja nad ci śnie nio wa jest sze ro ko sto so wa na przez straż po -
żar ną na świe cie pod czas po ża rów we wnętrz nych. Od po wied nie usta -
wie nie wen ty la to rów osio wych wy mu sza prze pływ ga zów we wnątrz
da nej bu dow li. Do po zy tyw nych aspek tów te go ty pu dzia ła nia z pew -
no ścią moż na za li czyć kwe stię od dy mia nia, jak i ukie run ko wa nia 
pro duk tów spa la nia, przez co pro wa dzo ne dzia ła nia mo gą być sku -
tecz niej sze, a z pew no ścią bez piecz niej sze. Dla przy kła du: pod czas
po ża rów pod ziem nych, np. na sta cjach me tra, uży wa nie wen ty la cji
nad ci śnie nio wej nie jest już tak po wszech nie sto so wa ne. Pro blem ten
do strze gli au to rzy ar ty ku łu, któ rzy pre zen tu ją wy ni ki 106 prób w peł -
nej ska li. W tre nin go wej bu dow li sta no wią cej przy kład sta cji me tra
wy ko rzy sta no nie wię cej niż czte ry wen ty la to ry, aby wy two rzyć nad -
ci śnie nie. Za każ dym ra zem mie rzo no szyb kość prze pły wu ga zów
w ob rę bie tre nin go wej sta cji. 

Au to rzy ar ty ku łu dzie lą się swo imi ob ser wa cja mi do ty czą cy mi
opty mal ne go roz miesz cze nia wen ty la to rów. Dla przy kła du: opty mal -
ne oka zu je się umiesz cze nie trzech wen ty la to rów na po zio mie pe ro nu

oraz jed ne go w gór nej czę ści klat ki scho do wej. Oczy wi ście zna cze -
nie ma też roz miesz cze nie tych  urzą dzeń, kąt na chy le nia oraz wza -
jem ne od le gło ści. Dzię ki opty mal nej kon fi gu ra cji kie ru ją cy dzia-
ła nia mi ra tow ni czy mi mo że do pro wa dzić do znacz nej re duk cji wy so -
ko ści za dy mie nia, co ma oczy wi sty wpływ na wa run ki pro wa dze nia
dzia łań. 

Wen ty la cja nad ci śnie nio wa jest sze ro ko dys ku to wa na we wszyst kich
ośrod kach kształ ce nia po żar ni cze go w Pol sce od wie lu lat. Pre zen to wa -
ny ar ty kuł rzu ca no we świa tło na te kwe stie, co mo że sta no wić wy łom
w do tych cza so wych ar gu men tach obu stron spo ru o zna cze nie tej tak -
ty ki w dzia ła niach wła ści wych ro dzi mym zda rze niom po ża ro wym. 

� Stu dium przy pad ku badające przy go to wa nie stra ża ków
i władz miej skich na po jaz dy elek trycz ne (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 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 w za kre sie uwa -
run ko wań pro wa dze nia dzia łań ope ra cyj nych w zda rzeniach 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. Pod kre śla się przy tym wpływ po sia da nych in for -
ma cji na po ziom bez pie czeń stwa pod czas pro wa dze nia dzia łań ra tow -
ni czych. Ich po ziom jest zróż ni co wa ny, bio rąc pod uwa gę róż ne
jed nost ki or ga ni za cyj ne stra ży po żar nych. 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 nie jed no znacz ne 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. 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 dla 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 Stoc kholm,
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.

bryg. dr in˝. Wal de mar Ja skółowski, 
kpt. dr in˝. Pa weł Gro mek i kpt. dr in˝. Szy mon Ptak 
sà pra cow ni ka mi Szko ły Głów nej Słu˝ by Po ̋ ar ni czej
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STRAŻ NA ZNACZKACH

Wiarą pokonali ogień

Od szedł 
z na szych sze re gów

8 stycz nia 2018 r. zmarł na gle st. bryg.
w st. sp. dr inż. An drzej Ka miń ski,
eme ry to wa ny pra cow nik WOSP
i SGSP. Miał 66 lat. Był ab sol wen tem
pierw sze go rocz ni ka WOSP. Służ bę
w ochro nie prze ciw po ża ro wej roz po -
czął w po ło wie 1970 r. w Ko men dzie
Sto łecz nej Stra ży Po żar nej, w Od dzia -
le IV przy ul. Chłod nej, w któ rym peł -

nił służ bę ja ko stra żak w po dzia le bo jo wym. W lip cu 1971 r. zo stał
przy ję ty do no wo po wsta łej Wyż szej Ofi cer skiej Szko ły Po żar ni czej, któ -
rą ukoń czył w 1975 r., uzy sku jąc sto pień pod po rucz ni ka po żar nic twa
i ty tuł za wo do wy in ży nie ra po żar nic twa. 
Od 1 sierp nia 1975 r. peł nił służ bę w WOSP, na po cząt ku ja ko asy stent -
-sta ży sta, na stęp nie asy stent i wy kła dow ca w Ze spo le V Przed mio tów
Ope ra cyj no -Tak tycz nych. Wte dy też dał się po znać ja ko do bry wy kła -
dow ca o du żej wie dzy. W 1982 r., po re or ga ni za cji uczel ni i zmia nie jej
na zwy na Szko ła Głów na Służ by Po żar ni czej, zo stał w niej po now nie 
za trud nio ny, tym ra zem w Ka te drze Dzia łań Ra tow ni czo -Ga śni czych –
ja ko wy kła dow ca, a póź niej kie row nik Za kła du Ga sze nia Po ża rów. 

W 1994 r. zo stał sze fem Ka te dry Dzia łań Ra tow ni czo -Ga śni czych. W tym
cza sie ukoń czył też stu dia dok to ranc kie i uzy skał w 1985 r. ty tuł dok to ra
na uk tech nicz nych z za kre su ochro ny prze ciw po ża ro wej. Pra ca
na uczel ni da wa ła mu du żo oso bi stej i za wo do wej sa tys fak cji. 
W 1998 r. od szedł na za opa trze nie eme ry tal ne. Już je sie nią te go ro ku
pod jął pra cę w Przed się bior stwie Pań stwo wym „Por ty Lot ni cze”, zaj mu -
jąc się wy bra ny mi za gad nie nia mi z za kre su ochro ny prze ciw po ża ro wej
por tów lot ni czych w Pol sce. Od 2000 r. pra co wał w Służ bie Ra tow nic -
twa Lot ni sko we go Lot ni ska Cho pi na w War sza wie, gdzie zaj mo wał się
spra wa mi ope ra cyj no -szko le nio wy mi. W ostat nich kil ku la tach zwią za -
ny był z Ośrod kiem Szko le nia Przed się bior stwa Pań stwo we go „Por ty
Lot ni cze”, w któ rym zaj mo wał się rów nież szko le niem, w tym za łóg lot -
ni czych i per so ne lu po kła do we go sa mo lo tów pa sa żer skich w za kre sie
za gro żeń po ża ro wych w sa mo lo tach oraz za sad po stę po wa nia na wy -
pa dek po ża ru. Od szedł z pra cy w paź dzier ni ku ubie głe go ro ku. 
Był au to rem i współ au to rem wie lu wy daw nictw książ ko wych z za kre su
tech no lo gii i tak ty ki dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych. Au to rem wie lu ar -
ty ku łów za miesz cza nych w pu bli ka to rach kra jo wych i za gra nicz nych,
do ty czą cych te ma tów zwią za nych z sze ro ko poj mo wa ną tak ty ką po żar -
ni czą, a w okre sie póź niej szym z za gro że nia mi, za po bie ga niem i zwal -
cza niem za gro żeń w lot nic twie ko mu ni ka cyj nym. Przy go to wy wał
wła śnie ko lej ny ar ty kuł do kwar tal ni ka „Ochro na Prze ciw po ża ro wa”.
Cześć Je go pa mię ci!

Zawsze pod ręką
„Handbook taktyczny strażaka-ratownika”
stanowi pozycję obowiązkową dla każdego
strażaka – zarówno zawodowego, jak
i ochotnika. To pierwsze polskie, w pełni
autorskie wydawnictwo znanego z publikacji
w naszym miesięczniku st. kpt. Rafała
Podlasińskiego. 
Handbook jest prawdziwym kompendium

podstawowej wiedzy strażackiej. Znajdziemy w nim tabele przeliczeniowe,
algorytmy postępowania, oznaczenia np. materiałów niebezpiecznych
i poglądowe grafiki ułatwiające zastosowanie różnych technik w działaniach
ratowniczych. Kody QR pozwalają na odtworzenie za pomocą smartfona
filmików odsyłających do poszczególnych zagadnień. Wydrukowano go
na papierze syntetycznym i spięto metalową spiralą. Jest dzięki temu odporny
na wodę, środki chemiczne, promienie UV, tłuszcz oraz uszkodzenia
mechaniczne. Ma niewielki rozmiar, co sprawia, że zmieści się w kieszeni. Można
z niego skorzystać nawet podczas działań i potraktować jako jedno z narzędzi
pracy strażaka, wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji na miejscu
zdarzenia. 
Publikacja wzorowana jest na zachodnich handbookach operacyjnych. Czytelny
spis treści z wykorzystaniem kolorów, ułatwiający odnalezienie konkretnego
zakresu informacji i szerokie spektrum poruszanych zagadnień czynią z niego
niezastąpiony kieszonkowy niezbędnik dla każdego strażaka. 

TB

� WARTO
PRZECZYTAĆ

Dzię ki nie oce nio nej pod po wie dzi ks. prof. Wal de ma ra Chro stow skie go,
wy bit ne go bi bli sty i za ra zem zna ne go fi la te li sty, mo że my w na szym ką ci -
ku za po znać się z cie ka wym znacz kiem, wy da nym
9 grud nia 1977 r. w ra mach se rii „Sar ko fa gi” przez Pocz tę Wa ty kań ską.
Na znacz ku wi docz ny jest re lief z wcze sno chrze ści jań skie go sar ko fa gu,
eks po no wa ne go w Mu zeum Wa ty kań skim. Przed sta wia on trzech mło -
dzień ców w roz pa lo nym pie cu, któ rym ogień nie czy ni krzyw dy. To na -
wią za nie do bi blij nych dzie jów, kie dy król Na bu cho do no zor ka zał od lać
ze zło ta po sąg po gań skie go bó stwa. Usta wił go w cen trum ba bi loń skiej
rów ni ny Du ra. Na uro czy stość po świę ce nia po są gu we zwał wszyst kich
do stoj ni ków pań stwo wych i roz ka zał im zło żyć po kłon przed bó stwem.
Tyl ko trzej mę żo wie izra el scy: Ana niasz, Mi za el i Aza riasz nie ugię li ko lan.
Roz gnie wa ny król ka zał ich zwią zać i wrzu cić do ogni ste go pie ca. Anioł
Pań ski uga sił ogień i prze pa lił wię zy. Wi dząc to, Na bu cho do no zor
pozwolił im wyjść, gdyż zro zu miał, że da li oni wspa nia łe świa dec two
wier no ści Bo gu w po gań skim świe cie.

Ma ciej Sa wo ni
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