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Czy dziÊ ktokolwiek jest sobie w stanie wyobraziç funkcjonowanie

społeczeƒstwa bez stra˝y po˝arnej? Odpowiedê mo˝e byç tylko

jedna. Âwiadczà o tym twarde dane liczbowe, które wyraênie

wskazujà na to, ˝e rola stra˝y po˝arnej wcià˝ wzrasta. Marek Marzec

w swoim artykule podaje, ˝e zewidencjonowane przez PSP interwencje

jednostek ochrony przeciwpo˝arowej w 2017 r. osiàgn´ły rekordowà

liczb´ 519 902 zdarzeƒ. Mało tego, roczna liczba interwencji na przestrzeni

lat wcià˝ roÊnie i zgodnie z utrzymujàcà si´ tendencjà mo˝e

przekroczyç 600 tys. jeszcze przed 2030 r.

Aby stra˝ po˝arna mogła sprostaç kolejnym wyzwaniom, musi si´

nieustannie rozwijaç, a kadra profesjonalizowaç. Z myÊlà m.in. o naszych

czytelnikach – stra˝akach ochotnikach, którzy chcieliby swojà przyszłoÊç

zwiàzaç z zawodowà stra˝à po˝arnà, prezentujemy szkoły aspirantów PSP,

ich profile działalnoÊci i ofert´ szkoleniowà. Cz´stochowa, Poznaƒ i Kraków

zapraszajà! A potem? Byç mo˝e dalsze kształcenie w Szkole Głównej Słu˝by

Po˝arniczej (jeÊli nie od razu)? O tym, jak dydaktyk´ postrzega wieloletni

wykładowca tej uczelni – prof. Marek Konecki – dowiecie si´ Paƒstwo

z rozmowy z nim. Okazuje si´, ˝e mi´dzy zgł´bianiem zagadnieƒ z zakresu

fizyki czy chemii jest jeszcze miejsce na poznawanie dzieł Picassa, tworzenie

grafik i chodzenie po górach. 

Kwestia sprawnej i bezbł´dnej organizacji łàcznoÊci podczas działaƒ

ratowniczo-gaÊniczych jest wr´cz kluczowa dla sprawnoÊci i skutecznoÊci

tych działaƒ. Majàc ÊwiadomoÊç, ile pułapek mo˝e czyhaç w tym obszarze,

Marcin Kucharski i Paweł Pohl podpowiadajà, jak si´ przed nimi ustrzec.

Omawiajà najcz´Êciej popełniane bł´dy i podkreÊlajà potrzeb´

r a d y k a l n e j zmiany podejÊcia dowodzàcych do wykorzystania Êrodków

łàcznoÊci… Co to konkretnie oznacza? O tym w artykule. 

W tym wydaniu PP przybli˝amy te˝ temat inspekcji gotowoÊci operacyjnej

ochotniczych stra˝y po˝arnych włàczonych do krajowego systemu

ratowniczo-gaÊniczego. Inspekcje obrosły mitami, a tymczasem

przeprowadza si´ je na podstawie wystandaryzowanych kryteriów,

okreÊlonych w zarzàdzeniu komendanta głównego PSP. Artykuł zawiera

dane statystyczne z lat 2014-2017 oraz główne zało˝enia nowego

zarzàdzenia, które weszło w ˝ycie 1 stycznia 2018 r. 

Ciekawej lektury!

NA POCZĄTEK



Nowe SWD

Umowę na budowę systemu wspomagania decyzji Państwowej
Straży Pożarnej (SWD PSP) zawarł 23 marca w siedzibie

Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Krzysztof
Hejduk, z upoważnienia komendanta głównego PSP 

gen. brygadiera Leszka Suskiego, z przedstawicielem wyłonionego
w postępowaniu przetargowym konsorcjum. Projekt będzie
realizowany do 30 listopada 2019 r. 

SWD PSP to podstawowe narzędzie pracy na stanowiskach
kierowania jednostek PSP wszystkich szczebli. Wykorzystywany
jest jako platforma dyspozytorska wspomagająca koordynację
działań ratowniczych począwszy od przyjmowania zgłoszeń, przez
obsługę zdarzeń, efektywne dysponowanie siłami i środkami. SWD
PSP to również informatyczne wspomaganie działań ratowniczych
podejmowanych przez KDR na każdym poziomie kierowania nimi.

Budowa nowego SWD PSP stanowi realizację postulatów
środowiska pożarniczego w zakresie nowych funkcjonalności oraz
wydajności i dostępności systemu. Wśród nich znajdzie się m.in.
budowa modułu sztabowego czy środowiska mapowego
opartego na uniwersalnym module mapowym. Ułatwiona
zostanie współpraca z jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
w tym ochotniczymi strażami pożarnymi, poprzez dostęp
do dedykowanego modułu systemu. W nowej, scentralizowanej
architekturze ciężar przetwarzania danych spadnie na dwa ośrodki
krajowe pracujące w geograficznym klastrze niezawodnościowo-
-wydajnościowym, co odciąży urządzenia komputerowe pracujące
w stanowiskach kierowania PSP.

Hubert Turski

W 2017 r. Państwowa Straż Pożarna
odnotowała ponad 38 tys.

pożarów traw. Według statystyk
za około 94 proc. zdarzeń tego typu
odpowiedzialny jest człowiek. W gaszenie
tych pożarów zaangażowanych było
266 tys. strażaków – powiedział
wiceminister Jarosław Zieliński.
Zaznaczył jednocześnie, że przez
lekkomyślność ludzi związaną
z wypalaniem traw ratownicy mogą nie
dojechać na czas tam, gdzie są
potrzebni. Komendant główny PSP 
gen. brygadier Leszek Suski zwrócił zaś
uwagę, że 30 proc. pożarów, z jakimi
zmagają się strażacy, to właśnie pożary
traw. – Rozpoczynamy kampanię
w miesiącach, w których pożarów jest
najwięcej, aby odniosła jak najlepszy
skutek – podkreślił komendant. 
Początek wiosny to czas, w którym liczba

pożarów traw gwałtownie
wzrasta. Od początku 2018 r.
w Polsce powstało już 20 660
pożarów traw. Najwięcej
miało miejsce w woj.
dolnośląskim, śląskim oraz
mazowieckim. Zginęły dwie
osoby, a kolejnych 41 zostało
rannych. Statystyki
obejmujące zeszły rok są
równie niepokojące.
Powstało 125 892 pożarów,
z czego 38 634 to pożary
traw na łąkach i nieużytkach
rolnych, w których zginęły
dwie osoby, a 101 zostało rannych.
Średni czas gaszenia takiego pożaru
to 47 min. 

Kampania ma na celu budowanie
świadomości społecznej, jak groźne są
tego rodzaju pożary i jak wielkie

stanowią zagrożenie dla człowieka,
zwierząt i środowiska naturalnego.
Więcej informacji na jej temat, a także
materiały promocyjne można znaleźć
na stronie www.stoppozaromtraw.pl.

red.
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PRZEGLĄD
WYDARZEŃ

Nie wypalaj traw!
Kolejną edycję ogólnopolskiej kampanii społecznej 
„Stop pożarom traw”, prowadzoną przez Komendę Główną
Państwowej Straży Pożarnej oraz Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji, zainaugurowali 6 kwietnia
w Bydgoszczy sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński
i komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski.
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Akcja honorowego krwiodawstwa
rozpoczęła się 1 marca,

w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Datę wybrano
nieprzypadkowo. To święto państwowe
ustanowione w hołdzie żołnierzom
zbrojnego podziemia
antykomunistycznego, którzy przelewali
krew w obronie niepodległości Polski.
Ogólnopolskie zbiórki krwi organizowano

na terenie całego kraju, m.in. przed
komendami Policji i urzędami
wojewódzkimi oraz w ponad dwustu
jednostkach Wojska Polskiego. 

W akcję zaangażowanych było m.in.
ponad 130 jednostek podległych
Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił
Zbrojnych oraz Dowództwu
Operacyjnemu RSZ. Ponadto wzięli w niej
udział żołnierze jednostek Dowództwa

Spotkanie ze sportowcami 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej była 20 marca gospodarzem spotkania
sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego i komendanta głównego

Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego ze strażakami
sportowcami Państwowej Straży Pożarnej. Uczestniczyło w nim 37 strażaków
sportowców reprezentujących różne dyscypliny, m.in. sport pożarniczy, piłkę nożną,
piłkę siatkową, tenis stołowy czy kolarstwo. – Straż pożarna to bardzo ofiarna służba,
która musi reagować na wszelkiego rodzaju zagrożenia. W skali roku tylko 20% jej
interwencji dotyczy pożarów. Jestem przekonany, że sprawność, jaką pokazujecie
na zawodach sportowych, służy też lepszemu wykonywaniu obowiązków
służbowych – mówił do sportowców minister. Na zakończenie spotkania minister
Jarosław Zieliński wraz z komendantem głównym PSP gen. brygadierem Leszkiem
Suskim pogratulowali strażakom sportowych osiągnięć oraz wręczyli specjalne
wyróżnienia.

red. 

Garnizonu Warszawa, Komendy Głównej
Żandarmerii Wojskowej i Dowództwa
Wojsk Obrony Terytorialnej. Krew
oddawali także żołnierze i pracownicy
cywilni Sztabu Generalnego WP. Ze strony
MSWiA w akcji uczestniczyły wszystkie
podległe służby wraz z pracownikami
cywilnymi: Policja, Państwowa Straż
Pożarna, Straż Graniczna i Służba Ochrony
Państwa oraz urzędy wojewódzkie.
Odbywała się ona pod honorowym
patronatem ministra spraw wewnętrznych
i administracji Joachima Brudzińskiego
oraz ministra obrony narodowej Mariusza
Błaszczaka.

red.
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Podarowali 7 litrów krwi! 
Funkcjonariusze służb podległych MSWiA i pracownicy cywilni służb oraz
żołnierze i pracownicy cywilni Wojska Polskiego w ogólnopolskiej zbiórce krwi
trwającej cały marzec oddali 6951 litrów krwi.

fot. MSWiA

Dar ser ca

W sie dzi bie Za rzą du Głów ne go Pol skie go
Czer wo ne go Krzy ża w War sza wie od by ła

się 6 kwiet nia uro czy stość pod su mo wa -
nia XII edy cji pro gra mu Stra ża cy w Ho no ro wym
Krwio daw stwie Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża
pod ha słem „Ogni sty ra tow nik – go rą ca krew”
za 2017 r. 

Do edy cji tej przy stą pi ły 54 jed nost ki Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej, 198 jed no stek ochot ni -
czych stra ży po żar nych oraz jed na szko ła
po żar ni cza. Ko mi sja bra ła pod uwa gę wskaź nik
„ilo ści krwi po zy ska nej w ra mach pro gra mu
w prze li cze niu na stra ża ka w jed no st ce”, zaś w ka -
te go rii in dy wi du al nej „za kres dzia łań pro mo cyj -
nych i or ga ni za cyj nych, atrak cyj ność pro mo cji
oraz efek tyw ność po dej mo wa nych dzia łań”.
W su mie krew od da ło 2912 stra ża ków, co da ło
łącz nie 7219 li trów te go dro go cen ne go pły nu.
Ak cja dzię ki swo je mu za się go wi po zwo li ła tak że
na pro mo wa nie idei ho no ro we go od da wa nia
krwi wśród spo łe czeń stwa.

Naj ak tyw niej szą jed nost ką PSP by ła Ko men da
Po wia to wa PSP Na kło (okręg ku jaw sko -po mor -
ski), a z ko lei OSP Kwi ków (okręg ma ło pol -
ski) – naj ak tyw niej szą ochot ni czą stra żą po żar ną.
Stra ża kiem, któ ry naj ak tyw niej pro mo wał ak cję,
oka zał się Da riusz Cie śla z KM PSP w No wym Są -
czu (okręg ma ło pol ski). 

Spo tka nie by ło do sko na łą oka zją do po dzię ko -
wa nia wszyst kim tym, któ rzy od da li krew dla ra -
to wa nia zdro wia i ży cia pa cjen tów. Uczest ni czył
w nim za stęp ca ko men dan ta głów ne go Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej nad bryg. Ma rek Ja siń ski, któ -
ry wrę czył zwy cięz com sym bo licz ne upo min ki.

red.



o za tem je wy róż nia? Zo sta ło stwo rzo ne nie tyl ko z my ślą
o edu ka cji dzie ci i mło dzie ży. Bę dą z nie go ko rzy sta ły tak -
że oso by do ro słe, in we sto rzy, pro jek tan ci, stu den ci uczel ni

tech nicz nych, oso by od po wie dzial ne za eks plo ata cję bu dyn ków.
A po nad to stra ża cy PSP i OSP. – Ta ka for mu ła Cen trum wy ni ka z na -
szych do świad czeń. Od wie dza ły nas nie tyl ko dzie ci, lecz tak że oso by
star sze, chcą ce się cze goś do wie dzieć o bez pie czeń stwie po ża ro wym.
A ja ko że wie le lat peł ni łem służ bę w pio nie kon tro l no -roz po znaw czym,
za uwa ży łem, że in we sto rzy oraz użyt kow ni cy obiek tów rzad ko ma ją
peł ną wie dzę o no wo cze snych roz wią za niach prze ciw po ża ro wych.
Two rząc ta ką pla ców kę, chce my ich wie dzę po sze rzyć – mó wi st. bryg.
Pa weł Kie lar, ko men dant miej ski PSP w Opo lu. 

Tym sa mym prze strzeń Cen trum zo sta ła po my śla na ja ko od ręb -
na stre fa po ża ro wa, by po ka zać ele men ty od dzie leń prze ciw po-
ża ro wych, jak np. drzwi, ścia ny, kla py, prze pu sty in sta la cyj ne, w miej -
scach, w któ rych po win ny zo stać za in sta lo wa ne zgod nie z prze pi -
sa mi. Zna la zły się tam po nad to roz wią za nia prze ciw po ża ro we
umoż li wia ją ce te sto we uru cho mie nie urzą dzeń, np. sys tem alar mu
po ża ro we go z ko mu ni ka ta mi gło so wy mi, mo ni to ring po ża ro wy, sys -
tem od dy mia nia klat ki scho do wej, oświe tle nie ewa ku acyj ne i kie -
run ko we, ka se ta stra ży po żar nej umoż li wia ją ca ca ło do bo wy do stęp
do bu dyn ku, hy dran ty we wnętrz ne, sys tem ste ro wa nia drzwia mi
ppoż. Uzu peł nie niem eks po zy cji jest pre zen ta cja mul ti me dial na opi -
su ją ca za sto so wa ne roz wią za nia.

Od po my słu do re ali za cji
De cy zja o stwo rze niu Cen trum za pa dła w 2016 r. Po zo sta ło zna -

le zie nie miej sca – wy bór padł na po miesz cze nia ma ga zy nu, nie
w peł ni do tąd wy ko rzy sty wa ne go oraz ma szy now nię dźwi gu to wa -
ro we go – oraz kwe stia fun du szy. Tych za czę to szu kać, opra co wu jąc
na star cie pro jekt cen trum i kosz to rys. A do opra co wa nia szcze gó -
ło wej kon cep cji, nad zo ru nad pro jek tem, bu do wą i wy po sa ża niem
sal zo stał wy zna czo ny ze spół pod kie row nic twem bryg. Ada ma Ja -
niu ka, za stęp cy ko men dan ta miej skie go PSP w Opo lu. – Za czę li śmy
od wi zyt w po dob nych miej scach, do py ty wa li śmy o do świad cze nia
z two rze nia i ob słu gi tych sal – mó wi bryg. Adam Ja niuk. – Za le ża ło
nam, aby edu ka cja dla naj młod szych by ła jak naj mniej nu żą ca, opar -
ta na in te rak cji, a pro ces przej ścia przez ścież kę edu ka cyj ną w jak naj -
więk szym stop niu zauto ma ty zo wa ny, aby za pew nić po wta rzal ność
i wy so ką ja kość prze ka zu, a przy oka zji uła twić pra cę opro wa dza ją cym
stra ża kom. A że środ ki by ły ogra ni czo ne, w du żej mie rze kon cep cja
cen trum opie ra się na kre atyw no ści i pra co wi to ści stra ża ków z ko -
men dy. 

– Za an ga żo wa li się w two rze nie po szcze gól nych sta no wisk, opra -
co wy wa nie sce na riu szy zwie dza nia, two rze nie fil mów o za gro że niach,
przy go to wa nie ma kiet z po jaz da mi i zna ka mi. Bez udzia łu part ne rów
i wszyst kich stra ża ków nie by ła by moż li wa re ali za cja te go za da nia
w ra mach po sia da nych środ ków fi nan so wych – pod kre śla st. bryg. Pa -
weł Kie lar.

W su mie w two rze niu Cen trum Edu ka cyj ne go uczest ni czy ło 34
part ne rów. War tość prze ka za nych przez nich ma te ria łów na prze bu -

do wę po miesz czeń i wy po sa że nie sta no wisk edu ka cyj nych sza cu je
się na oko ło 370 tys. zł. Środ ki w łącz nej wy so ko ści 280 tys. zł na pra -
ce bu dow la ne i in sta la cyj ne po cho dzi ły zaś z Mia sta Opo le i Sta-
ro stwa Opol skie go. Do dat ko we 22 tys. zł ko men da otrzy ma ła
w ra mach rzą do we go pro gra mu „Bez piecz na+”, na wy po sa że nie
pierw szej sa li edu ka cyj nej Ognik. 

– Otrzy ma li śmy też du że wspar cie me ry to rycz ne ze stro ny na szych
part ne rów i bez po śred nią po moc w re ali za cji sta no wisk. Szcze gól nie
za an ga żo wa li się pra cow ni cy Ko men dy Miej skiej Po li cji w Opo lu, Nad -
le śnic twa Opo le i Nad le śnic twa Prósz ków, ko mi nia rze z Kor po ra cji 
Ko mi nia rzy Pol skich, WOPR Opo le i pra cow ni cy GDDKiA w Opo -
lu – pod kre śla bryg. Adam Ja niuk.

Ścież ka edu ka cyj na
Za ję ciom z edu ka cji bez piecz nych za cho wań słu żą róż ne ma te -

ria ły dy dak tycz ne: fil my, gra fi ki, zdję cia, pre zen ta cje mul ti me dial ne,
prze strzen ne eks po zy cje wzbo ga co ne np. efek ta mi dźwię ko wy mi
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PRZEGLĄD
WYDARZEŃ

Edu ka cja ja
Nowo otwarte Centrum Edukacyjne w Opolu wpisuje się w ideę

budowania sal edukacji dla najmłodszych, tyle że swoim rozmachem
i przeznaczeniem znacznie wykracza poza dotychczasowe standardy.

C
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od da ją cy mi wa run ki po ża ru w miesz ka niu. Są też zga dy wan ki, puz -
zle, ukła dan ki, ko lo ro wan ki, ma kie ta, na grza ne drzwi, śmie ci w le -
sie. Wszyst ko po to, by pre zen to wa na treść le piej za pa dła w pa mię ć,
a dzie ci uczy ły się przez za ba wę. 

Edu ka cja grup roz po czy na się w sa li Ognik od fil mu po wi tal ne -
go, pre zen tu ją ce go Ko men dę Miej ską PSP w Opo lu, jej po ten cjał
i za da nia stra ża ków. Są tu ma ne ki ny stra ża ków w mun du rze spe cjal -
nym i róż nych spe cja li za cji ra tow ni czych, sta no wi sko do prak tycz -
nej na uki po wia da mia nia służb ra tow ni czych, ma kie ta bu dyn ku
wie lo ro dzin ne go, na któ rej stra ża cy tłu ma czą, jak roz prze strze nia się
dym w bu dyn ku i jak pra wi dło wo za cho wać się w cza sie po ża ru.
W tej sa li moż na też po znać za sa dy udzie la nia pierw szej po mo cy,
do cze go słu żą czte ry fan to my (w tym je den z pod świe tla nym krwio -
bie giem), de fi bry la tor szko le nio wy, środ ki opa trun ko we i gra fi ka
z uprosz czo ny mi pro ce du ra mi po stę po wa nia.

Ko lej ne po miesz cze nie pre zen tu je za sa dy bez pie czeń stwa
na dro gach. Na tym sta no wi sku uczy my się, jak za cho wać się po wy -
pad ku, za bez pie czyć miej sce zda rze nia, jak w rze czy wi sto ści wy glą -
da prze jazd alar mo wy służb ra tow ni czych i spo so by two rze nia
ko ry ta rza ży cia. W tym po miesz cze niu oma wia ne jest też za gro że -
nie po ra że niem prą dem elek trycz nym, bez pie czeń stwo w le sie
i nad wo dą – la tem i zi mą. 

Przej ście do ko lej nej czę ści – po świę co nej nie bez pie czeń stwu
w na szych do mach – pro wa dzi po pa sach i od by wa się po zmia nie
świa teł na sy gna li za to rze na zie lo ne. Tu taj zwie dza ją cy zo ba czą
kuch nię z wy po sa że niem, część po ko ju dzien ne go z te le wi zo rem,
lam pą, de ską do pra so wa nia z że laz kiem, grzej ni kiem elek trycz nym,
kom pu te rem oraz po ko jem dzie cię cym. Do wie dzą się też o za gro -
że niach wy ni ka ją cych z nie spraw nych urzą dzeń grzej nych, nie droż -
nych ka na łów spa li no wych, dy mo wych i wen ty la cyj nych. Oma wia ne
są też przy czy ny po ża rów od urzą dzeń grzew czych i za tru cia cza -
dem. W po miesz cze niu moż na po nad to zo ba czyć pod ręcz ny sprzęt

ga śni czy wraz z fil mem po ka zu ją cym spo so by je go do bo ru i za sa dy
uży cia, hy drant ze wnętrz ny nad ziem ny i pod ziem ny oraz stu dzien -
kę hy dran to wą, a tak że pik to gra my. 

Ścież kę edu ka cyj ną koń czy wi dok po ko ju po po ża rze. Zna la zły
się w nim me ble i sprzę ty uprzed nio spa lo ne. – W in nym bu dyn ku,
w kon tro lo wa nych wa run kach, wy wo ła li śmy po żar od grzej ni ka kon -
wek to ro we go i na stęp nie sfil mo wa li śmy go kil ko ma ka me ra mi. Film
z te go do świad cze nia moż na obej rzeć na wcze śniej szym sta no wi sku,
uzmy sła wia on zwie dza ją cym, czym jest ży wioł – pod kre śla st. bryg.
Pa weł Kie lar. Ta dość su ge styw na eks po zy cja jest do stęp na dla star -
szych dzie ci, od czwar tej kla sy. Przy zwie dza niu po miesz cze nia sły -
szy my w tle ko re spon den cję stra ża ków, tu pot bu tów, re la cję
świad ka po ża ru, w oknie wi dać bły ski od sa mo cho dów stra ży po -
żar nej, a dym z wy twor ni cy do dat ko wo pod kre śla prze kaz. Po dob -
nie jak i cie płe drzwi, za któ ry mi jest po żar. Opro wa dza ją cy
uak tyw nia czuj kę dy mu i ob wód sys te mu alar mu po ża ro we go, 
a na stęp nie uru cha mia się sys tem prze ka zy wa nia ko mu ni ka tów 
gło so wych. 

– Od wie dza ją cy ma ją tu oka zję spraw dzić na by te umie jęt no ści.
Star si tłu ma czą, jak na le ży po stę po wać, a dzie ci od ra zu ewa ku ują się
na ko la nach zgod nie ze zna ka mi ewa ku acyj ny mi, za my ka jąc za so bą
drzwi. Na stęp nie od wie dza ją cy po wia da mia ją te le fo nicz nie straż po -
żar ną – tłu ma czy bryg. Adam Ja niuk. 

Pod czas za jęć dzie ci za kła da ją mun dur ki stra żac kie i heł my.
Na ko niec otrzy mu ją dy plo my i na klej ki na ubra nia „Dziel ny Stra żak”.

Do pro wa dze nia za jęć w Cen trum zo sta ło prze szko lo nych 15 stra -
ża ków peł nią cych służ bę za rów no w sys te mie co dzien nym, jak
i zmia no wym. Od by wa ją się one trzy ra zy w ty go dniu, we dług sce -
na riu szy przy sto so wa nych dla zróż ni co wa nych wie ko wo grup dzie -
ci. Na wi zy tę w Cen trum moż na się za pi sać w se kre ta ria cie ko men dy,
na pod sta wie ka len da rza wol nych ter mi nów do stęp ne go na jej stro -
nie in ter ne to wej. By le piej do pa so wać sce na riusz od wie dzin do od -
bior cy, zgła sza ją cy udział w za ję ciach bę dą zo bo wią za ni wypełnić
an kie tę. In for ma cje te po słu żą też do ce lów sta ty stycz nych.

W przy szło ści
Na tym nie ko niec, bo Cen trum w za my śle ma się roz wi jać o ko -

lej ne mo du ły. Je go trze cią funk cją jest bo wiem do sko na le nie za wo -
do we stra ża ków PSP i OSP. 

– Pierw szy etap tej kon cep cji to pla no wa na jesz cze w tym ro ku
ścian ka wspi nacz ko wa na po trze by spe cja li stycz nej gru py ra tow nic twa
wy so ko ścio we go, w miej scu do tych cza so we go dźwi gu to wa ro we -
go – mó wi st. bryg. Pa weł Kie lar. 

Ko lej nym kro kiem bę dzie stwo rze nie po miesz cze nia z ru cho my -
mi ścian ka mi, któ re ma ją do sko na lić stra ża ków w prze szu ki wa niu
po miesz czeń w sy mu lo wa nych wa run kach po ża ru. 

A.Ł.

Wię cej in for ma cji o Cen trum Edu ka cyj nym i do kład ny opis sta no wisk na www.ppoz.pl.
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Mam przed so bą pań ską książ kę (współ au to rzy: Ber nard Król
i Da riusz Wró blew ski) „No wo cze sne me to dy dzia łań ra tow -
ni czo -ga śni czych”. Na po cząt ku I roz dzia łu: Wy bra ne za gad -
nie nia dy na mi ki roz wo ju po ża rów wid nie je pań ska gra fi ka
przed sta wia ją ca Teo rię i Prak ty kę. Świad czy ona o pew nym
pa na dy stan sie do teo rii. I o po czu ciu hu mo ru. 
Mo im za mie rze niem by ło przed sta wie nie ko re la cji teo rii i prak -

ty ki moż li wie uni wer sal nie. W Szko le Głów nej Służ by Po żar ni czej 
zaj mu je my się spra wa mi bar dzo po waż ny mi i istot ny mi, bo do ty -
czą cy mi sze ro ko ro zu mia ne go bez pie czeń stwa. Co praw da obec -
na ak tyw ność stra ży po żar nej bar dziej sku pia się na sze ro kim
spek trum dzia łań ra tow ni czych niż sen su stric te ga śni czych, nie -
mniej jed nak za gad nie nia po ża rów – we wszel kich moż li wych
aspek tach – na le żą do naj bar dziej pod sta wo wych. A co do tej ilu -
stra cji, to za wsze wy da wa ło mi się, że ży cie jest na ty le po waż ne, że
trze ba so bie z nie go cza sa mi po żar to wać. Spoj rzeć sa ty rycz nie, tro -
chę od wró cić, prze krę cić, od de mo ni zo wać. A wszyst ko po to, aby
le piej po ra dzić so bie z rze cza mi, na któ re czę sto nie ma my wpły wu,
któ re nas przy tła cza ją czy też aby zo ba czyć je ina czej – uwy pu klić
pew ne ce chy i zmo dy fi ko wać spo sób wi dze nia świa ta. 

To jak to jest na pań skich wy kła dach o teo rii po ża rów? Czy
zo sta wia pan swo im słu cha czom mar gi nes na to pa trze nie
z dy stan sem, czy li czy się tyl ko kon kret?
Ze wzglę du na spe cy fi kę szko ły, ja ką jest SGSP, na Wy dzia le Bez -

pie czeń stwa Po ża ro we go, na któ rym pra cu ję, po ru sza my się w ob rę -
bie na uk tech nicz nych, przede wszyst kim fi zy ki i che mii. Zresz tą sam
tak zo sta łem wy kształ co ny: na po gra ni czu fi zy ko che mii. W związ ku
z tym obo wią zu je nas bar dzo pre cy zyj ny spo sób ro zu mo wa nia, sto -

so wa nie ilo ścio we go opi su in ży nier skie go, któ ry jak naj bar dziej zbli -
ża się do rze czy wi sto ści. Sta ra my się za wsze, czy to w przy pad ku fi zy -
ko che mii spa la nia, mo de lo wa nia po ża rów, czy ewa ku acji, o jak
naj bliż sze od wzo ro wa nie rze czy wi sto ści. Pew nie, że ni gdy nie bę dzie
ide al ne, ale waż ne jest to upo rczy we dą że nie. Nie moż na te go od pu -
ścić – tak ukształ to wa no mnie jesz cze w la tach 70. na Uni wer sy te cie
War szaw skim, gdzie w 1980 r. obro ni łem dok to rat z fi zy ki che micz nej
na Wy dzia le Che mii. 

Cie ka we po łą cze nie. A nie chciał pan być me dy kiem?
Nie, ale przez chwi lę za mie rza łem stu dio wać na Aka de mii Sztuk

Pięk nych. Za nim jed nak po wzią łem osta tecz ną de cy zję, za się gną -
łem ję zy ka u przy ja ciół z ASP i ta kon fron ta cja z fa chow ca mi spro -
wa dzi ła mnie wte dy na zie mię. I bar dzo do brze, choć póź niej
wsze dłem w to śro do wi sko, eks ter ni stycz nie uzy sku jąc sta tus za wo -
do wy ar ty sty pla sty ka. W 1978 r. tra fi łem do Wyż szej Ofi cer skiej Szko -
ły Po żar ni czej, bo po trzeb ni tam by li che mi cy. Nie trwa ło to dłu go,
bo w wy ni ku zmian po straj ko wych zna la złem się po za szko łą… Ale
wil ka cią gnie do la su, więc w 1998 r. wró ci łem. 

I do brze pa nu tu taj?
Fan ta stycz nie. Ni by mó wi się, że nie wcho dzi się dwa ra zy do tej

sa mej rze ki, ale ja uwa żam, że mo że nie do tej sa mej wo dy, ale
do rze ki moż na. A w la tach 90. za spra wą ko men dan ta uczel ni nad -
bry ga die ra prof. dr. hab. Je rze go Wo la ni na SGSP otwo rzy ła się
na świat i wkro czy ła do niej zu peł nie no wa ja kość. Zo sta łem przy -
ję ty do ka te dry pro wa dzo nej przez st. bryg. prof. dr hab. Me la nię
Po fit -Szcze pań ską, wiel ce za słu żo ną dla roz wo ju na uki bez pie czeń -
stwa po ża ro we go w Pol sce. Oka zu je się więc, że wo da jest in na, rze -
ka zmie ni ła swój bieg, ale po ru sza się w tym sa mym kie run ku.
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W OGNIU PYTAŃ

O tym, jak pociągające
i niebezpieczne mogą być
żywioły, a także o tym, że
dydaktyka jako proces
nauczania i uczenia się, może
być źródłem satysfakcji
w rozmowie z dr. hab. Markiem
Koneckim, profesorem
nadzwyczajnym SGSP,
kierownikiem Katedry Podstaw
Procesów Spalania, Wybuchu
i Gaszenia Pożarów w Szkole
Głównej Służby Pożarniczej.
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Wra ca jąc jed nak do dy dak ty ki, głów ny na cisk kła dzie my na fi zy kę
in ży nier ską. Stu dent mu si wy ro bić w so bie na wyk ści słe go i rze tel -
ne go roz wią zy wa nia pro ble mów. In ter pre ta cja wy ni ków to już
zu peł nie in na spra wa. Ca ły czas mu si my mieć świa do mość, że mó -
wi my o zu peł nie nie kon tro lo wa nych zja wi skach, ale sta ra my się je
okieł znać prak tycz nie i teo re tycz nie. Spójrz my na Pi cas sa. Za nim
za czął ry so wać we dług nie któ rych te swo je bo ho ma zy, a we dług
in nych – stał się pre kur so rem ku bi zmu, do sko na le ry so wał i ma lo -
wał kla sycz nie (np. je go okres nie bie ski). Prze no sząc to na na sze po -
le – że by po zwo lić so bie na sza leń stwo, od stęp stwo od re gu ły,
za sta na wianie się na przy kład, czy jest sens za sto so wa nia try ska -
cza, za rzą dze nia zmia ny wa run ków ewa ku acji czy za pro po no wa nia
roz wią zań za stęp czych, trze ba mieć moc ne pod sta wy. Im so lid niej -
sze, tym le piej. 

Sko ro pa dło na zwi sko Pi cas sa, wróć my na chwi lę do te go cza -
su, kie dy do stał pan wil czy bi let i nie mógł pra co wać w swo -
im za wo dzie. 
Po WOSP tak by ło przez kil ka lat. W dru giej po ło wie lat 80. by łem

za trud nio ny w Za kła dzie Ba dań Ognio wych ITB, gdzie kon ty nu owa -
łem roz po czę tą te ma ty kę po żar ni czą. Jed nak ten przy sło wio wy Pi -
cas so nie da wał mi spo ko ju i w okre sie od 1990 r. do 1998 r.
pra co wa łem ja ko sa mo dziel ny ar ty sta gra fik. Ro bi łem np. ilu stra cje
dla „Rzecz po spo li tej”. To by ła pra ca hor ror – wia do mo, ga ze ta co -
dzien na, więc do 16.00 mu sia ła być po sła na do dru ku. Ogrom na pre -
sja cza su, w pół go dzi ny mu sia łem wy my ślić, co na ry so wać i od dać
go to wy ry su nek. Oprócz te go by ły też spo koj niej sze cy kle, kie dy ilu -
stro wa łem książ ki, ro bi łem pla ka ty al bo ry so wa łem dla ty go dni ków,
mie sięcz ni ków (np. „Szpi lek”, „Ko bie ty i Ży cia”, „War saw Vo ice” i in -
nych). By ło tro chę przy gód ma lar skich, pro jek to wa łem pla ka ty. 
To wszyst ko by ły spra wy zwią za ne nie tyl ko z pa sją, ale głów nie
z utrzy ma niem ro dzi ny.

Czy li pa trząc z per spek ty wy cza su, moż na po wie dzieć, że de -
cy den ci, za trza sku jąc pa nu drzwi do uczel ni, mi mo cho dem
otwo rzy li okno do eks plo ro wa nia in nych ob sza rów?
Coś w tym jest. Po dro dze był jesz cze cie ka wy epi zod, mia no wi -

cie na rok do sta łem etat na za stęp stwo w Pań stwo wym Li ceum Pla -
stycz nym im. W. Ger so na w War sza wie, w którym uczy łem… fi zy ki
i che mii. Kom bi no wa łem, jak za in te re so wać tak wy ma ga ją cych
uczniów, więc w koń cu zor ga ni zo wa łem wy sta wę „I New ton był po -
etą”. Te ma ty tar cia, gra wi ta cji i fal elek tro ma gne tycz nych zaciekawiły
ich, jak ni gdy do tąd (śmiech). In na spra wa, że mia łem tam kil ku
uczniów, któ rych do dat ko wo do szka la łem z che mii przed eg za mi -
na mi na wy dział kon ser wa cji za byt ków w ASP. 

A jak się ma spra wa ze słu cha cza mi w SGSP? Czy ma pan in -
spi ru ją cych stu den tów? 
My ślę, że za rów no te raz, jak i przed la ty obo wią zu je roz kład Gaus -

sa opi su ją cy zdol no ści i moż li wo ści stu den tów, iden ty fi ku ją cy więk -
szość ja ko śred nio zdol nych, ma ło ja ko sła bych i nie wiel ką licz bę jako
bar dzo zdol nych.

Jest ta ki sta ry dow cip o wy kła dow cy, któ ry przed sta wia jąc swój
te mat, po każ dym wy kła dzie py tał stu den tów, czy go zro zu mie li.
A że eks plo ro wał pro blem nie ba nal ny i ni gdy ja koś nie uda ło mu się
uzy skać kla row nej od po wie dzi z sa li, przy pusz czał, że jed nak nie zro -
zu mie li. Gdy przy szło już do wy kła du koń czą ce go ca ły cykl i znów
za mie rzał ich za py tać, za my ślił się i po wie dział: no, na resz cie sam
zro zu mia łem! Mo rał z te go ta ki, że aby do brze prze ka zać wie dzę,
trze ba sa me mu ją do sko na le znać. Jak naj głę biej, w spo sób fun da -

men tal ny, bo czę sto czło wie ko wi wy da je się, że wie, a tym cza sem
tyl ko się orien tu je. To za ma ło.

Spę dził pan już dłu gie la ta na uczel ni, co pa na po cią ga naj -
bar dziej w dy dak ty ce? 
Dy dak ty ka to przy go da, wę drów ka w głąb sie bie, bo zo bo wią zu -

je do te go, by sta le się uczyć sa me mu, by być na bie żą co, co raz 
le piej prze ka zy wać ak tu al ną wie dzę. Dy dak ty ka to oczy wi ście dzie -
le nie się wie dzą. To sprzę że nie zwrot ne mię dzy wy kła dow cą i stu -
den tem – je śli jest od biór, czy li po pro stu stu dent słu cha, re agu je,
za da je py ta nia, ma wąt pli wo ści – jest źró dłem sa tys fak cji. Wte dy wy -
kła dow ca sam się uczy, co mo że po pra wić w ko mu ni ka cji, w ja ki spo -
sób ja śniej przed sta wić pro blem.

Mam wra że nie, że w przed mio tach ści słych prze ka za nie wie -
dzy jest wy jąt ko wo trud ne. Pa trzy się na te roz bu do wa ne
wzo ry i ni by ma to być kon kret, a to zu peł na abs trak cja!
Rze czy wi ście potrzebne są pew ne zdol no ści do abs trak cyj ne go

my śle nia. Ale na pod sta wie swo je go do świad cze nia mo gę po wie -
dzieć, że w dzi siej szym świe cie in for ma cji do prze two rze nia, prze -
ana li zo wa nia jest co raz wię cej. Za mo ich cza sów stu denc kich trze ba
by ło na fi zy ce czy che mii roz wią zać ty siąc za dań/rów nań, że by zro -
zu mieć da ne za gad nie nie. Te raz nie bar dzo jest na to czas. Trze ba
jed nak przy jąć za sa dę, by umie ścić pro blem abs trak cyj ny w kon kret -
nym przy pad ku, np. ob li cza jąc tem pe ra tu rę po miesz cze nia z po ża -
rem, do brze jest wy obra zić so bie, jak ten po żar się roz wi ja. War to
się gnąć do da nych eks pe ry men tal nych tem pe ra tur po ża ru, że by
uzmy sło wić so bie, jak po żar się zmie nia, bo sa mo rów na nie to rze -
czy wi ście abs trak cyj ne na rzę dzie do opi su świa ta. 

Czy w związ ku z tym nie by ło by lep sze kształ ce nie 5-let nie,
któ re da wa ło by wię cej cza su na ćwi cze nia i la bo ra to ria? Ko -
men dant głów ny PSP uwa ża, że po win no się roz wa żyć po -
wrót do pier wot ne go mo de lu, z uwa gi na du ży sto pień
skom pli ko wa nia obec nych za gro żeń. 
Sam ukoń czy łem stu dia pię cio let nie. Da ją one cią głość ab sorp -

cji wie dzy przez stu den ta, lep sze roz ło że nie ma te ria łu, wię cej cza su
na ćwi cze nia i tre nin gi, no i mi ni mum peł ny se mestr na pi sa nie pra -
cy dy plo mo wej, na roz wią za nie istot ne go pro ble mu in ży nier skie go.
Ale tak na praw dę za le ży, z któ rej stro ny na to spoj rzeć. Kie dyś stu -
dia pię cio let nie jed no li te koń czy ły się ty tu łem ma gi stra in ży nie ra,
a obec ne obej mu ją czte ro let nie stu dia in ży nier skie i do dat ko we trzy
se me stry (pół to ra ro ku) stu diów ma gi ster skich. Oba sys te my osta -
tecz nie pro wa dzą do te go sa me go ce lu, a de cy zja co do ewen tu al -
nej zmia ny wy ma ga głę bo kie go na my słu, po nie waż trze ba brać
pod uwa gę tak że spra wy czy sto or ga ni za cyj ne (ma my licz ne gro no
stu den tów za ocz nych, na rocz ni ku jest po nad dwie ście osób, a moż -
li wo ści wy kła dow ców są ogra ni czo ne). Jed no jest pew ne: im wię cej
ćwi czeń, tym le piej. Po la tach uda ło nam się uru cho mić la bo ra to -
rium z teo rii po ża rów na stu diach in ży nier skich i z mo de lo wa nia 
po ża rów na stu diach ma gi ster skich, więc stu den ci ćwi czą te za gad -
nie nia prak tycz nie. 

Czy za uwa ża pan zmia ny po ko le nio we wśród stu den tów?
Nie są dzę, by by ły fun da men tal ne. Co praw da 40 lat te mu ścią gaw -

ki ro bi ło się na kar tecz kach pa pie ru, po tem ro bi ło się od bit ki kse ro -
gra ficz ne tych kar te czek, dziś ma my ko mór ki, smart fo ny, lap to py. Tak
więc zmia ny do ty czą głow nie za sto so wa nia no wo cze snych tech no -
lo gii do ścią ga nia. Mó wiąc po waż nie, oczy wi ście są zmia ny wy ni ka ją -
ce z eks po ten cjal ne go przy ro stu wie dzy. Mi mo no wych na rzę dzi,
ta kich jak in ter net, trud no za po znać się ze wszyst kim no wo ścia mi, na -



wet z na szej dzie dzi ny. Pro ble mem jest iden ty fi ka cja rze czy na praw -
dę istot nych i prze ka za nie ich stu den tom. No i czę sto bra ku je cza su
na ana li zę zja wisk, któ re trak to wa ne są za bar dzo po wierz chow nie.

Czy szko ła jest w sta nie na uczyć po ko ry wo bec ży wio łu
ognia? 
Sta ra my się! Mło dy czło wiek, z na tu ry nie po kor ny, po szu ku je jed -

nak wzor ców, au to ry te tów, opar tych na wie dzy, ale i na spo so bie in -
ter pre ta cji rze czy wi sto ści. Po ko ra wy ni ka z te go, że wła śnie w mia rę
przy ro stu wie dzy, wcho dze nia co raz wy żej, w kie run ku wy so kie go
szczy tu, u na szych stóp otwie ra się co raz bar dziej kra jo braz moż li -
wo ści, po sze rza ho ry zont. W co raz więk szym stop niu zda je my so bie
spra wę z ogro mu wi do ku roz ta cza ją ce go się ze szczy tu. Po ko ra to
zbli że nie się do re al nych moż li wo ści oce ny wła snej wie dzy i in te li -
gen cji, uświa do mie nie so bie, jak nie wie le wie my. 

Po ma ga ją w tym bar dziej do świad cze ni ko le dzy, wy kła dow -
cy – cza sem, jak wia do mo, dość bo le śnie, nie za li cza jąc za pierw -
szym ra zem, a na wet za ko lej nym. My ślę, że po ko ra po ma ga dzia łać
ra cjo nal nie, ko ry gu je na sze błę dy.

Po ko ra to rów nież wie dza o tym, co zro bio no przed na mi. Aro -
gan cja sta no wi jej prze ci wień stwo, wy ni ka z nie świa do mo ści – kie -
dy wy da je się nam, że wszyst ko wie my, nie zda je my so bie spra wy,
że otwie ra my drzwi, któ re od daw na są już otwar te. Nie cy tu je my
pio nie rów teo rii i eks pe ry men tu, ale epi go nów. Po ko ra wo bec ży -
wio łu ognia wy ni ka z te go, ile ra zy się spa rzy my. Jed nym wy star czy
tyl ko raz, in nym nie co wię cej.

Funk cja zo bo wią zu je: czy ogień to pań ski ży wioł? 
Pew nie. Kie dy by łem mło dzień cem, bar dzo lu bi łem sie dzieć

przy ogni sku. To by ły cza sy, kie dy pod czas wę dró wek po Biesz cza -
dach, Be ski dzie Ni skim moż na by ło jesz cze roz pa lać ogni ska. Ogień
jest fan ta stycz nym ży wio łem, ale też nie zwy kle groź nym. Mam ta -
kie wspo mnie nie, gdy ja ko trzy la tek na Świę ta Bo że go Na ro dze nia
do sta łem od dziad ka tek tu ro wy hełm, pas i to -
po rek stra żac ki z drew na i wła śnie wte dy… za -
pa li ła się cho in ka w na szym do mu! By ło
wszyst ko: po żar i stra żak! Ogień po wo du je
kon kret ne za gro że nia, tu nie ma za ba wy. Dla -
te go w SGSP dą ży my do te go, że by stu den ci
uzy ska li jak naj wię cej rze tel nych in for ma cji,
któ re czę sto w spo sób pod pro go wy wcho dzą
do umy słu. Stra żak po 10 la tach służ by nieraz
na wet nie wie, dla cze go pod czas ak cji za re -
ago wał tak, a nie ina czej. Dzia łał in tu icyj nie,
pod pro go wo, nie by ło cza su na ro bie nie ob li -
czeń. Cza sem na si stu den ci na rze ka ją, że ma -
ją tak du żo go dzin dy dak tycz nych, ty le wie dzy
do przy swo je nia, ale nie ma in nej dro gi. To kie -
dyś za pro cen tu je. Wie le prac dy plo mo wych jest na praw dę na do -
brym, po li tech nicz nym po zio mie, więc wy da je mi się, że ta rze ka
pły nie w do brym ko ry cie.

Pro fe sor Ma rek Ko nec ki to też ta ter nik. Ży wioł gór ski rów -
nież pa na po rwał! Co pan czuł, gdy na si w tym ro ku zdo by -
wa li K2?
Przede wszyst kim ra dość, że po okre sie sta gna cji pol scy hi ma la -

iści znów zdo by wa ją wy so kie szczy ty. Nie ste ty, czo łów ka na szych
hi ma la istów w la tach 80. zgi nę ła w gó rach. I to nie był tyl ko Je rzy
Ku kucz ka czy Wan da Rut kie wicz. W tam tym okre sie nie wró ci ło z wy -
praw prze szło 20 pol skich hi ma la istów świa to wej kla sy. 

Znał ich pan oso bi ście?
To za wsze by ło sto sun ko wo nie du że śro do wi sko, więc wie lu

z nich zna łem oso bi ście, in nych tyl ko z wi dze nia. Dwóch mo ich przy -
ja ciół, z któ ry mi się wspi na łem, zgi nę ło w 1981 r. (je den to Prze mek
No wac ki – za marzł z to wa rzy szem na nie pla no wa nym bi wa ku,
po zdo by ciu nie zdo by te go wcze śniej Ma sher brum w Ka ra ko rum,
dru gie go za bra ła la wi na w Kau ka zie). Ja wspi na łem się do wy so ko -
ści 6 tys. i ja koś uda ło się prze żyć, ale to są spra wy, o któ rych za wsze
się pa mię ta. Gó ry, szcze gól nie zi mą, są na praw dę prze pięk ne i fa -
scy nu ją ce, ale też skraj nie nie bez piecz ne. Nie któ rzy mó wią, że to
zbli że nie do Bo ga, Opatrz no ści, ab so lu tu. Mnie chy ba naj bar dziej
urze kło pięk no na tu ry. Ale wróć my do wy pra wy na ro do wej na K2.
By ła to moż na po wie dzieć wy pra wa spor to wa, cho ciaż w ta kim sta -
rym, ob lęż ni czym sty lu. Hi ma la izm to sport ka me ral ny, a nie sta dio -
no wy, cho ciaż ta aku rat wy pra wa sta ła się wy jąt kiem i być mo że
nie ste ty po cząt kiem no wej ery, w któ rej ka me ry re je stru ją wszyst ko
non stop, a za po śred nic twem in ter ne tu świat jest in for mo wa ny
na bie żą co. W wy ni ku te go na gle po ja wi ło się w Pol sce kil ka mi lio -
nów „hi ma la istów”, któ rzy wszyst ko wie dzą naj le piej. 

I ko men tu ją.
A jak że. W tym je ste śmy bar dzo do brzy. Uwa żam, że łącz ność, po -

dob nie jak w stra ży po żar nej, po win na po ma gać. Ale roz są dek i po -
ko ra obo wią zu ją za wsze, nie za leż nie od środ ków tech nicz nych. Sam
pa mię tam ze swo ich wy praw w Ta try, że nie jed no krot nie sta ra li śmy
się za wra cać tu ry stów, któ rzy ewi dent nie szli w te ren la wi nia sty. 
Bo tu jest tro chę tak, jak ze stra ża kiem ma ją cym do świad cze nie – re -
agu je pod pro go wo, in tu icyj nie wie, że za chwi lę mo że na stą pić roz -
go rze nie. Do świad czo ny gó ro łaz czu je, gdzie jest nie bez piecz nie.
Choć cza sem też wie, że jest bar dzo nie bez piecz nie, ale nie ma in -
nej dro gi. Wte dy idzie się, pa trzy w nie bo i mo dli, że by ja koś do trzeć
w bez piecz ne miej sce.

Ale po tem znów wra ca w gó ry. Nie od par ta
po trze ba ad re na li ny?

W pew nych wy pad kach jest to pew nie ro -
dzaj ob se sji. Na wet uku łem ta ką na zwę: ta tra -
cy kli na – ja ko hor mon, któ ry wy dzie la się
w or ga ni zmie tych, któ rzy cią gle mu szą 
w Ta try wra cać. 

To pan?
Tak, za wsze by łem ta tro fi lem. W Hi ma la -

jach by łem tyl ko dwa ra zy, to gó ry dla praw -
dzi wych wo jow ni ków, lu dzi skraj nie wa le-
cz nych i zde ter mi no wa nych, z cią giem do gó -
ry. Su ma ry zyk, ja kie się tam zbie ga ją, jest
ogrom na i wszy scy zda ją so bie spra wę, że to
ba lan so wa nie na bar dzo cien kiej gra ni cy mię -

dzy ży ciem i śmier cią. Dzię ki ta ter nic twu po zna łem wie lu lu dzi, bar -
dzo róż nych. Z nie któ ry mi do brze ro zu mie li śmy się na ni zi nach, ale
gó ry to co in ne go – pod czas wspi nacz ki czło wiek wca le nie sta je się
bar dziej anio łem. Prze by wa nie w obo zie na kil ku ty sią cach me trów
mo że obu dzić de mo ny i uwy dat nić naj gor sze ce chy cha rak te ru. Tak
jak stra żak mó wi: do po ża ru bym z nim nie po szedł, tak gó ro łaz po -
wie: nie po szedł bym z nim w gó ry. I już ni cze go nie trze ba wię cej
tłu ma czyć. W eks tre mal nych wa run kach trze ba mieć pew nych to -
wa rzy szy, więc ro lą SGSP jest tak że kształ to wa nie cha rak te rów.

roz ma wia ła Ka ta rzy na Za mo row ska
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ta ny Zjed no czo ne od gry wa ją nie ba -
ga tel ną ro lę w roz wo ju ochro ny prze -
ciw po ża ro wej. To wła śnie w No wym

Jor ku już w la tach 60. XX w. wpro wa dzo no
wy dzie lo ne prze ciw po ża ro wo klat ki scho -
do we w bu dyn kach za miesz ka nia zbio ro we -
go, włącz nie z in sta la cją sta łych urzą dzeń
ga śni czych try ska czo wych. Z ro ku na rok re -
gu la cje praw ne sta wa ły się co raz bar dziej 
re stryk cyj ne, a roz wią za nia jesz cze lep sze.
Ma my XXI w., na ryn ku do stęp nych jest
mnó stwo za bez pie czeń prze ciw po ża ro -
wych. Wszyst ko po to, by chro nić ludz kie 
ży cie w miej scu, któ re po win no być naj bez -
piecz niej szym miej scem dla każ de go – we
wła snych czte rech ścia nach. Nie ste ty, po ża -
ry miesz kań na dal sta no wią ogrom ne za gro -
że nie dla ży cia lu dzi, cze go przy kła dem jest
po żar bu dyn ku miesz kal ne go na Bronk sie
w No wym Jor ku. 

Z no wo jor skie go kra jo bra zu
Chy ba każ dy, kto oglą dał ja kiś ame ry kań -

ski film, wie, jak wy glą da ją me ta lo we scho -

dy prze ciw po ża ro we za mo co wa ne na ele -
wa cji bu dyn ku. Nie zo sta ły one by naj mniej
stwo rzo ne tyl ko na po trze by hol ly wo odz -
kich pro duk cji fil mo wych. Ich ist nie nie re -
gu lu ją prze pi sy już od 1860 r., kie dy to
obo wiąz kiem wy po sa że nia w ze wnętrz ne
scho dy ewa ku acyj ne zo sta ły ob ję te wszyst -
kie ka mie ni ce w No wym Jor ku. Po wo dem
ta kiej de cy zji by ła śmierć na sku tek po ża ru
sze ścio pię tro we go bu dyn ku dzie się ciu osób
(ko biet i dzie ci). Ko lej ne zmia ny w pra wie na -
stą pi ły po oko ło 50 la tach, gdy w 1911 r.
w po ża rze szwal ni zgi nę ło 146 szwa czek,
któ re ra tu jąc się przed po ża rem, wy ska ki wa -
ły z okien. To wła śnie po tej tra ge dii wpro -
wa dzo no re gu la cje praw ne na ka zu ją ce
wy po sa że nie w ze wnętrz ne scho dy ewa ku -
acyj ne bu dyn ków biu ro wych i prze my sło -
wych zbu do wa nych po 1 paź dzier ni ka
1913 r. Od mien ne po dej ście do ewa ku acji
po ża ro wej po ja wi ło się w 1968 r. Po sta wio -
no wów czas na za bez pie cze nie prze ciw po -
ża ro we pio no wych dróg ewa ku acyj nych
we wnątrz bu dyn ków wraz z in sta la cją urzą -

dzeń ga śni czych try ska czo wych. Zo sta ła
wów czas zak tu ali zo wa na nor ma (bu il ding
co de) i znie sio ny na kaz wy po sa ża nia bu dyn -
ków w ze wnętrz ne klat ki scho do we. Ta nor -
ma okre śli ła rów nież kwe stie zwią za ne
z klat ka mi scho do wy mi za bez pie czo ny mi
przed po ża rem dla wy bra nych bu dyn ków.
No wo jor czy cy do dzi siaj zmie rza ją w tym 
sa mym kie run ku, uzu peł nia jąc funk cjo nu ją -
ce roz wią za nia drzwia mi wy po sa żo ny mi
w urzą dze nie za pew nia ją ce ich sa mo czyn ne
za mknię cie oraz łą cze niem są sied nich kla tek
scho do wych. Scho dy prze ciw po ża ro we jed -
nak, mi mo że po wo li od cho dzą do la mu sa,
bar dzo moc no wpi sa ły się w ar chi tek tu rę
mia sta i sta no wią cha rak te ry stycz ny ele -
ment no wo jor skie go kra jo bra zu.

Prze pi sy do ty czą ce obiek tów
miesz kal nych
Prze pi sy w Sta nach Zjed no czo nych róż -

nią się w za leż no ści od sta nu. Pod sta wy
praw ne to m.in. zbiór norm, ko dek sów po -
stę po wa nia na wy pa dek po ża ru. Ich wdra -
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Pod koniec zeszłego
roku w jednym
z budynków
mieszkalnych
na nowojorskim
Bronksie powstał pożar,
w wyniku którego
zmarło trzynaście osób,
w tym czworo dzieci.
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ża nie na stę pu je na po zio mie lo kal nym,
przez miej sco we wła dze. Zgod nie z pra wem
obo wią zu ją cym w sta nie No wy Jork wła ści -
cie le bu dyn ków miesz kal nych z trze ma lub
wię cej lo ka la mi są zo bo wią za ni do opra co -
wa nia in struk cji bez pie czeń stwa po ża ro we -
go dla wła ści we go obiek tu. In struk cja
za wie ra pod sta wo we wska zów ki do ty czą ce
bez pie czeń stwa po ża ro we go, a tak że in for -
ma cje o obiek cie, w tym o ro dza ju kon struk -
cji bu dyn ku, ro dza jach sys te mów bez-
pie czeń stwa po ża ro we go oraz o spo so bach
ewa ku acji z bu dyn ku w przy pad ku po ża ru.
Do dat ko wo wła ści ciel jest zo bo wią za ny
do za miesz cze nia in struk cji po stę po wa nia
na wy pa dek po ża ru po we wnętrz nej stro nie
drzwi wej ścio wych każ de go miesz ka nia oraz
w miej scu wi docz nym w tzw. stre fie wspól -
nej miesz kań ców oraz prze ka za nia ko pii in -
struk cji przy pa da ją cej na każ de z miesz kań
no wym na jem com lo ka lu. I to nie ko niec zo -
bo wią zań. Wła ści cie le miesz kań są zo bo wią -
za ni do za in sta lo wa nia co naj mniej jed ne go
czuj ni ka tlen ku wę gla w każ dym miesz ka -
niu, a tak że prze ka za nia pi sem nych in for ma -
cji o spo so bach te sto wa nia i kon ser wa cji
urzą dze nia. Obo wią zek za in sta lo wa nia czuj -
ni ka w miesz ka niu spo czy wa na wła ści cie lu,
zaś jej utrzy ma nie w na le ży tym sta nie le ży
w ge stii lo ka to ra. 

Bu dyn ki miesz kal ne z wię cej niż trze ma
lo ka la mi po win ny być wy po sa żo ne w drzwi
prze ciw po ża ro we wraz z urzą dze niem za -
pew nia ją cym ich sa mo czyn ne za mknię cie.
Jak twier dzi bur mistrz mia sta, urzęd ni cy in -
ter we nio wa li w ubie głym ro ku po nad 7700
ra zy w związ ku z na ru sze niem obo wiąz ku
urzą dzeń gwa ran tu ją cych sa mo czyn ne za -
mknię cie drzwi wej ścio wych do miesz kań
(in ge ren cja w urzą dze nie sa mo za my ka ją ce
lub je go blo ka da jest dzia ła niem nie le gal -
nym). 

W każ dym lo ka lu miesz kal nym po win ny
zo stać za pew nio ne od po wied nie wa run ki
ewa ku acji, czy li dro gi ewa ku acyj ne pro wa -
dzą ce na ze wnątrz bu dyn ku. Dru gą dro gę
ewa ku acyj ną, oprócz klat ki scho do wej, mo -
gą sta no wić ze wnętrz ne scho dy ewa ku acyj -
ne z wyj ściem przez okno lub drzwi bądź
do dat ko wa klat ka scho do wa (roz wią za nie
do stęp ne za zwy czaj w now szych bu dyn -
kach). Za bro nio ne jest po zo sta wia nie
na dro gach ewa ku acyj nych przed mio tów
ty pu: wóz ki dzie cię ce, ro we ry, szaf ki itp. 
Win d nie za li cza się do dróg ewa ku acyj nych.

W są sied nim sta nie – New Jer sey wszy -
scy wła ści cie le bu dyn ków są zo bo wią za ni

prze pi sa mi do mo der ni za cji kla tek scho do -
wych pod ką tem od por no ści ognio wej.
Obo wią zu ją ce tam pra wo ura to wa ło ży cie
już nie jed ne mu czło wie ko wi, gdyż ognio od -
por na klat ka scho do wa po zwa la miesz kań -
com na uciecz kę z bu dyn ku w prze cią gu
kil ku dzie się ciu mi nut, a nie jak w przy pad ku
nie chro nio nych kla tek scho do wych – za le d -
wie kil ku. Nie ste ty, w No wym Jor ku star sze
bu dyn ki z nie obu do wa ny mi klat ka mi scho -
do wy mi nie mu szą być mo der ni zo wa ne. 

Opis bu dyn ku miesz kal ne go
Bu dy nek miesz kal ny, w któ rym po wstał

po żar, mie ści się przy uli cy Pro spect Ave nue
na słyn nym no wo jor skim Bronk sie. Ma nie -
speł na 1600 m2 po wierzch ni. Je go wła ści cie -
lem od 1984 r. jest przed się bior stwo
D&E Equ ities. Pię cio pię tro wy obiekt po wstał
w 1916 r., mie ści się w nim 26 miesz kań. Zo -
stał wy ko na ny z ce gły, któ ra sta no wi ła głów -
ny ma te riał bu dow la ny po wpro wa dze niu
ogra ni cze nia sto so wa nia drew na w no wo -
jor skim bu dow nic twie po wiel kim po ża rze
z 1835 r. We wnątrz bu dyn ku funk cjo no wa ła
jed na dwu bie go wa klat ka scho do wa ze spo -
czni ka mi. Na ze wnątrz zaś za mon to wa ne
by ły prze ciw po ża ro we scho dy ewa ku acyj ne. 

Na jem ców bu dyn ku przy Pro spect Ave -
nue moż na okre ślić mia nem mie szan ki
rdzen nych no wo jor czy ków oraz la ty no skich
i afry kań skich imi gran tów. Zmu sze ni są
do naj mu miesz kań, któ re nie któ rzy okre śla -
ją mia nem slum sów. Są to sta re, za nie dba ne
i czę sto nie bez piecz ne lo ka le. No wy Jork bo -
ry ka się z wie lo ma spo łecz ny mi pro ble ma -
mi, lecz po ża ry miesz kań są zna mien nym
prze ja wem wie lu bolączek nę ka ją cych tę
me tro po lię. Ro sną ce ce ny, z któ ry mi co raz
go rzej ra dzi so bie zu bo ża łe spo łe czeń stwo,
ma ją wie le ne ga tyw nych kon se kwen cji.
Szcze gól ne za gro że nie stwa rza ją nie le gal ni
imi gran ci, któ rzy nie otrzy mu ją za sił ków
na ogrze wa nie lo kum. A kie dy na jem ców nie
stać na opła tę ra chun ków za ogrze wa nie,
sto su ją bar dziej nie bez piecz ne me to dy
utrzy my wa nia cie pła w swo ich miesz ka -
niach. Czę sto jest to przy czy ną po ża rów
miesz kań, któ re naj czę ściej wy stę pu ją w se -
zo nie grzew czym. Opi sa ny po ni żej po żar
miał miej sce rów nież w zi mie, ale je go przy -
czy na by ła in na. 

Po żar
W mroź ny czwart ko wy wie czór 28 grud -

nia ubie głe go ro ku w miesz ka niu znaj du ją -
cym się na par te rze bu dyn ku miesz kal ne go

przy Pro spect Ave nue prze by wa ła mat ka
z dwój ką ma ło let nich dzie ci. Usta lo no, że
star szy, trzy let ni chło piec prze by wał w kuch -
ni, a mat ka z młod szym dziec kiem by ła aku -
rat w in nym po miesz cze niu. Chło piec ba wił
się pal ni ka mi od ku chen ki ga zo wej. W kuch -
ni po wstał po żar. Kie dy mat ka usły sza ła krzy -
ki sy na i za uwa ży ła pło mie nie, wzię ła dzie ci
i opu ści ła miesz ka nie. Zo sta wi ła jed nak
otwar te drzwi wej ścio we, a za drzwia mi po -
miesz cze nie z ogni skiem po ża ru, do któ re -
go swo bod nie do pły wa ło po wie trze z klat ki
scho do wej. Po żar w miesz ka niu roz wi jał się
swo bod nie i na bie rał ob ję to ści. Szyb ko roz -
prze strze nił się na klat kę scho do wą. Ta z ko -
lei za dzia ła ła jak ko min. Ciąg po wie trza
spo wo do wał, że pło mie nie w prze ra ża ją cym

tem pie ob ję ły klat kę scho do wą aż do gór -
nych pię ter. Miesz kań cy z wyż szych kon dy -
gna cji nie mie li prak tycz nie cza su na re ak cję.
Moż li wość uciecz ki scho da mi zo sta ła od cię -
ta, a by ła to je dy na dro ga ewa ku acyj na we -
wnątrz bu dyn ku. Ci, któ rzy pró bo wa li zejść
scho da mi, zgi nę li. Część miesz kań ców ewa -
ku owa ła się ze wnętrz ny mi scho da mi ewa -
ku acyj ny mi. Po wie trze wpły wa ją ce otwa-
r ty mi okna mi, przez któ re lo ka to rzy ewa ku -
owa li się na ze wnątrz bu dyn ku, pod sy ci ło
sza le ją cy na klat ce scho do wej i wdzie ra ją cy
się do miesz kań ogień. 

Pierw sze zgło sze nie o po ża rze wpły nę ło
do stra ży po żar nej o godz. 18.51. Pierw szy
za stęp przy był na miej sce po trzech mi nu -
tach od zgło sze nia. Stra ża cy pró bo wa li pod -
łą czyć wąż do naj bliż sze go hy dran tu,
znaj du ją ce go się tuż przed pło ną cym bu -
dyn kiem. Bez sku tecz nie   hy drant nie za -
dzia łał, był za mar z nię ty. Szyb ko zna leź li
dzia ła ją cy hy drant przy skrzy żo wa niu 187th
Stre et i Pro spect Ave nue. Sro gi mróz utrud -
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No wo jor ska straż po żar na pro wa dzi
in ter wen cyj ny pro gram dla nie let nich
pod pa la czy (ang. Ju ve ni le Fi re -Set ters
In te rven tion Pro gram), w ra mach któ -
re go edu ku je się, ale też oce nia za cho -
wa nie dzie ci do lat 12, któ re ba wią się
ogniem. Je śli ro dzic po dej rze wa bądź
wie, że dziec ko ba wi się ogniem, mo -
że zgło sić się do stra ży po żar nej i uzy -
skać bez płat ną po moc. Co wię cej,
pro gram jest cał ko wi cie po uf ny. Po -
moc jest do sto so wy wa na in dy wi du al -
nie do po trzeb każ de go dziec ka. 



niał pro wa dze nie dzia łań, sprzęt i wo da na -
tych miast za ma rza ły. Z re la cji stra ża ków 
wy ni ka, że me ta lo we po rę cze na klat ce
scho do wej by ły tak go rą ce, że nie moż na by -
ło ich do tknąć, a ka mien ne pod stop ni ce po -
pę ka ły pod wpły wem wy so kiej tem pe ra tu ry.
Li nie ga śni cze by ły pro wa dzo ne za rów no
przez klat kę scho do wą, jak i ze wnętrz ne

scho dy ewa ku acyj ne. Wo da spły wa ją ca
po scho dach, tak że tych we wnątrz bu dyn -
ku, za ma rza ła. Klat ka scho do wa za mie ni ła
się w wiel ką śli zgaw kę, na któ rej stra ża cy
bar dzo ła two do zna wa li kon tu zji. 

Bi lans te go po ża ru to trzy na ście ofiar
śmier tel nych, w tym czwór ka dzie ci (dwa na -
ście osób zmar ło w trak cie trwa nia po ża ru,

jed na prze gra ła wal kę o ży cie w szpi ta lu).
Śmierć po nio sły oso by w wie ku od ro ku
do 63 lat. Ofia ry zna le zio no w miesz ka niach
na trze cim, czwar tym i pią tym pię trze, a tak -
że w ko ry ta rzach i na klat ce scho do wej bu -
dyn ku. Kil ka osób prze by wa ło w sta nie
kry tycz nym w szpi ta lu. To naj tra gicz niej szy
po żar w No wym Jor ku, je śli cho dzi o licz bę
ofiar, od po nad 25 lat (w 1990 r. w klu bie to -
wa rzy skim Hap py Land zgi nę ło 87 osób). 

W ak cji ra tow ni czo -ga śni czej bra ło udział
po nad 160 stra ża ków. Ran nych w wy ni ku
po ża ru zo sta ło sied miu cy wi lów i sied miu
stra ża ków. Z pło ną ce go bu dyn ku stra ża cy
ura to wa li dwa na ście osób. Oko ło 22.00
ogień zo stał uga szo ny, a bu dy nek prze szu -
ka ny. Ak cja ra tow ni czo -ga śni cza zo sta ła za -
kwa li fi ko wa na do po zio mu 5 – alar mu
po ża ro we go (patrz na apli). 

***
Nie ostroż ność oso by do ro słej i za ba wa

dziec ka do pro wa dzi ły do tra ge dii. I cho ciaż
no wo jor ska straż po żar na za re ago wa ła bar -
dzo szyb ko, wie lu miesz kań ców bu dyn ku
zgi nę ło już w pierw szych mi nu tach roz wo ju
po ża ru. To po ka zu je, jak szyb ko ogień mo że
wyjść z miesz ka nia na klat kę scho do wą,
a stam tąd wejść do miesz kań na wyż szych
kon dy gna cjach. I dla te go no wo jor scy stra -
ża cy ape lu ją do wszyst kich miesz kań ców:
„Za mknij drzwi!”.

st. sekc. Re na ta Gol ly 
jest pra cow ni kiem KG PSP
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Wie lo ka na ło wy alarm po ża ro wy (mul ti ple alarm fi re)
Mul ti ple alarm fi re to sys tem alar mo wy sto so wa ny w Sta nach Zjed no czo nych i Ka na dzie. Jest ści -

śle zwią za ny z ha słem box alarm. Skrzyn ka alar mo wa (z ang. box alarm) to na dal ist nie ją cy, ale wy -
pie ra ny z użyt ku przez te le fo ny ko mór ko we ele ment sys te mu alar mo we go. Ta kie skrzyn ki znaj du ją
się zwy kle na ro gach ulic, każ da z nich ma przy pi sa ny swój nie po wta rzal ny nu mer. Daw niej, gdy ktoś
alar mo wał o nie bez pie czeń stwie, ko rzy sta jąc ze skrzyn ki, sy gnał do cie rał do po ste run ku na wzór
dzi siej szych sta no wisk kie ro wa nia w for mie te le gra mu i dzwo nią ce go dzwon ka. De pe sza przy po -
mi na ła kod Mor se’a, a za wie ra ła licz bę wska zu ją cą ob szar, na któ rym znaj du je się skrzyn ka i nu mer
skrzyn ki. Dys po zy tor na sta no wi sku kie ro wa nia miał do stęp do kar to te ki za wie ra ją cej kar tę da nych
dla te go te re nu – rów nież wy kaz po bli skich jed no stek do kład nie dla te go miej sca, z któ re go zo stał
włą czo ny alarm. 

Skrzyn ka alar mo wa mo że ozna czać stre fę, na któ rej znaj du je się cha rak te ry stycz ny bu dy nek,
obiekt bądź osie dle miesz kal ne. Straż po żar na chro nią ca re jon, dla któ re go jest prze zna czo na kon -
kret na skrzyn ka alar mo wa, po sia da spis sił i środ ków z po bli skich jed no stek, któ re zo sta ną za dys po -
no wa ne do dzia łań w ra zie wy stą pie nia po ża ru. Kie dy coś się pa li, na miej sce do cie ra ją wszyst kie si ły
i środ ki za pla no wa ne dla da ne go te re nu, a do wód ca nie mu si wska zy wać jed no stek, któ re są po -
trzeb ne na miej scu pro wa dze nia dzia łań (oprócz zda rze nia, gdzie obec ne na miej scu si ły i środ ki są
nie wy star cza ją ce, ale o tym da lej). 

Przy pi sa nie skrzyn ki do okre ślo ne go ob sza ru za rów no kie dyś, jak i dziś uła twia pro ces dys po no -
wa nia sił i środ ków do miej sca zda rze nia. Obec nie rzad ko ścią jest zgła sza nie po ża ru za po mo cą ulicz -
nych skrzy nek, nie mniej jed nak na zwa na dal funk cjo nu je w od nie sie niu do ob sza rów
geo gra ficz nych. Ten sys tem ma jesz cze jed ną za le tę – po zwa la na do kład ną lo ka li za cję zda rze nia
i uła twia do tar cie za stę pów ra tow ni czych we wska za ne miej sce. A to z ko lei prze kła da się na szyb -
kość re ago wa nia. 

Ame ry kań ska straż po żar na ma opra co wa ne pla ny re ago wa nia, któ re za wie ra ją wska zów ki co
do re ak cji na róż ne zda rze nia. Uła twia ją one dys po no wa nie od po wied nich sił i środ ków do dzia łań.
W prak ty ce mul ti ple alarm fi re jest rów nież szyb kim spo so bem wska za nia, czy po żar jest po waż ny
i trud ny do opa no wa nia. Naj bar dziej po wszech ne jest okre śla nie po zio mu zda rze nia na pod sta wie
licz by jed no stek stra ży po żar nej (za stę pów) i stra ża ków bio rą cych udział w ak cji ga śni czej. Ha sło wie -
lo ka na ło we alar my po ża ro we jest okre śle niem du żej ak cji ra tow ni czo -ga śni czej, któ ra wy ma ga wię -
cej sił i środ ków, niż zo sta ło pier wot nie za dys po no wa ne do dzia łań. Im więk sza licz ba po jaz dów
i stra ża ków, tym wyż szy po ziom alar mu po ża ro we go. Je śli si ły i środ ki na miej scu ak cji są nie wy star -
cza ją ce, do wód ca zgła sza za po trze bo wa nie na ko lej ne. Ko lej no dys po no wa ne si ły i środ ki pod wyż -
sza ją po ziom alar mu z pierw sze go na dru gi, trze ci bądź wyż szy, w za leż no ści od za po trze bo wa nia. 

W No wym Jor ku pierw szy alarm po ża ro wy ozna cza za po trze bo wa nie na: czte ry sa mo cho dy ra -
tow ni czo -ga śni cze, któ rych za ło ga or ga ni zu je za si la nie wod ne i spra wia li nie ga śni cze, dwa sa mo -
cho dy z dra bi ną me cha nicz ną, któ rych ob sa da pro wa dzi po szu ki wa nia osób po szko do wa nych
i wen ty la cję obiek tu, je den za stęp, któ ry mo że wy ko ny wać dzia ła nia za rów no z za stę pa mi ra tow ni -
czo -ga śni czy mi i z ze spo ła mi z dra bin, je den za stęp z cięż kim sprzę tem oraz dwóch do wód ców nad -
zo ru ją cych wszyst kich ra tow ni ków bio rą cych udział w ak cji. Je śli po żar jest tak du ży, że po trzeb na jest
do dat ko wa po moc, wy sy ła na jest proś ba o za dys po no wa nie sił i środ ków prze wi dzia nych dla dru -
gie go alar mu po ża ro we go. Zgło sze nie ta kie go alar mu po wo du je przy dzie le nie ko lej nych czte rech
sa mo cho dów ra tow ni czo -ga śni czych, dwóch sa mo cho dów z dra bi ną me cha nicz ną i jesz cze jed ne -
go do wód cy, a tak że za stęp cy ko men dan ta, któ ry jest ko lej nym wyż szym po zio mem nad zo ru. Ko -
lej ne po zio my alar mów skut ku ją zwięk sze niem dys po no wa nych sił i środ ków na miej sce dzia łań.
Po ziom pią ty alar mu to oko ło 20 sa mo cho dów ra tow ni czo -ga śni czych, 10 sa mo cho dów z dra bi ną
me cha nicz ną i od sze ściu do ośmiu do wód ców. Ist nie ją rów nież licz ne do dat ko we jed nost ki spe -
cjal ne, ta kie jak kon te ne ry ODO, sa mo cho dy do wo dze nia i łącz no ści i in ne przy pi sa ne do róż nych
po zio mów alar mów po ża ro wych, w za leż no ści od spe cy fi ki zda rze nia. 





a rie ra po ło wy mi lio na mel dun ków
za pi sa nych w SWD PSP jak do tąd 
zo sta ła prze kro czo na tyl ko raz –

w 2010 r., kie dy od no to wa li śmy gwał tow ny
wzrost licz by miej sco wych za gro żeń, zwią -
za nych przede wszyst kim z in ten syw ny mi
opa da mi desz czu. 

Licz ba in ter wen cji na prze strze ni lat 
ro śnie i zgod nie z utrzy mu ją cą się ten den -
cją mo że wzro snąć do po nad 600 tys. 
jesz cze przed 2030 r. Wzrost lub spa dek licz -
by zda rzeń w da nym ro ku uza leż nio ny 
jest jed nak od wy stę pu ją cych zja wisk 
po go do wych, szcze gól nie sil nych wia-

trów i gwał tow nych opa dów at mos fe-
rycz nych. 

Po ża ry w mniej szo ści
Licz ba po ża rów w 2017 r. to już je dy nie

nie co po nad 24% wszyst kich zda rzeń
(24,22%). Wzrost o 23% licz by miej sco wych
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26 stycz nia – ka ram bol na au to stra dzie A1 
Pierw sze zgło sze nie o zda rze niu wpły nę ło o 8.38 do Sta no wi ska Kie ro -

wa nia Ko men dan ta Miej skie go PSP w Piotr ko wie Try bu nal skim (z CPR). Wy -
ni ka ło z nie go, że na 394 km au to stra dy A1, w kie run ku Ło dzi, do szło
do zde rze nia praw do po dob nie sied miu po jaz dów, w tym mi ni mum dwóch
sa mo cho dów cię ża ro wych. W pierw szym rzu cie zo sta ły za dys po no wa ne si -
ły z JRG KM PSP w Piotr ko wie Try bu nal skim: 2 x GBA, SCRt oraz GBA z OSP
Go mu lin. Pierw sze przy by łe na miej sce zda rze nia za stę py do jeż dża ły od ty -

łu wy pad ku w gę stej
mgle, ma new ru jąc
wśród roz bi tych po -
jaz dów oraz sa mo -
cho dów, któ re nie
uczest ni czy ły w zde -
rze niach, lecz zo sta -
ły za blo ko wa ne po -
mię dzy sa mo cho da -
mi bio rą cy mi udział
w wy pad ku. Do czo -

ła wy pad ku (394 km + 800 m) za stę py do tar ły wspól nie z pierw szy mi ze s-
po ła mi ra tow nic twa me dycz ne go. Licz ba po jaz dów uczest ni czą cych
w zda rze niu zo sta ła osza co wa na na kil ka dzie siąt. 

W wy ni ku prze pro wa dzo nej przez KMDR pier wot nej se gre ga cji po szko -
do wa nych czte ry oso by za kwa li fi ko wa no do gru py czer wo nej. Trzy oso by
po zo sta ją ce w po jaz dach wy ma ga ły in ter wen cji JOP w ce lu wy ko na nia do -
stę pu. Dwie oso by w sa mo cho dach cię ża ro wych oraz jed na w sa mo cho dzie

oso bo wym. W po jaz dach oraz po za ni mi znaj do wa ło się kil ka na ście osób
po szko do wa nych, któ re sto pień ob ra żeń kwa li fi ko wał do gru py żół tej. Roz -
miar zda rze nia (ok. 400 m dłu go ści jezd ni), du ża licz ba po jaz dów w nim
uczest ni czą cych oraz licz ba osób po dró żu ją cych ty mi po jaz da mi utrud nia -
ły okre śle nie rze czy wi stej licz by po szko do wa nych. Pod czas pro wa dze nia
dzia łań ra tow ni czych do Sta no wi ska Kie ro wa nia Ko men dan ta Miej skie go
PSP w Piotr ko wie Try bu nal skim o godz. 9.41 wpły nę ło ko lej ne zgło sze nie
z Cen trum Po wia da mia nia Ra tun ko we go – wy ni ka ło z nie go, że na au to stra -
dzie A1, kie ru nek w stro nę Czę sto cho wy, do szło do zde rze nia 10-15 sa mo -
cho dów, w któ rych mo gą po zo sta wać uwię zio ne oso by.

Na miej scu dzia łań wy ko ny wa ne by ły ty po we dla zda rzeń dro go wych
czyn no ści, tj. wy ko ny wa nie do stę pu do po szko do wa nych po zo sta ją cych
w po jaz dach, udzie la nie kpp, współ pra ca z PRM oraz Po li cją, w dal szej fa zie
dzia łań ogra ni cza nie roz le wu oraz sorp cja roz la nych pa liw i pły nów eks plo -
ata cyj nych, odłą cze nie prze wo dów aku mu la to ro wych w uszko dzo nych po -
jaz dach, za my ka nie do pły wu ga zu LPG. Naj więk szym wy zwa niem dla
ra tow ni ków był roz miar zda rze nia, licz ba po szko do wa nych oraz utrud nie -
nia w po ru sza niu się po jaz dów na miej scu ak cji. Wy stę po wa ła też du ża pre -
sja ze stro ny uczest ni ków zda rze nia, któ rzy ocze ki wa li po mo cy. Ni ska
tem pe ra tu ra oraz wy so ka wil got ność po wo do wa ły, że uczest ni cy ka ram bo -
lu na ra że ni by li na wy chło dze nie. Pod ję to de cy zję o or ga ni za cji po mo cy hu -
ma ni tar nej, w tym na mio tów, cie płych na po jów, za bez pie cze nia miejsc dla
uczest ni ków zda rze nia, któ rzy po zo sta li na au to stra dzie – do współ pra cy
za an ga żo wa no Po wia to we Cen trum Za rzą dza nia Kry zy so we go sta ro sty
piotr kow skie go, część za dań re ali zo wa ły jed nost ki OSP oraz jed nost ki sa -
mo rzą do we gmi ny Mosz cze ni ca i Gra bi ca. 

Rok trud nych do Êwiad czeƒ – 

MA REK MA RZEC

Re kor do we
działania

Ze wi den cjo no wa ne przez Pań stwo wą Straż Po żar ną 
in ter wen cje jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro wej w 2017 r. 

osią gnę ły re kor do wą licz bę 519 902 zda rzeń. 
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za gro żeń w sto sun ku do 2016 r. był ści śle
zwią za ny z wi chu ra mi, któ re prze szły przez
Pol skę. Dla po rów na nia – w 2016 r. miej sco -
wych za gro żeń wsku tek sil nych wia trów za -
no to wa no 56 694, czy li o 45% mniej niż
w 2017 r. Udział zda rzeń wy wo ła nych przez
sil ne wia try w 2017 r. to pra wie 20% wszyst -
kich in ter wen cji jed no stek ochro ny prze -
ciw po ża ro wej. Da ne we dług ro dza ju
miej sco we go za gro że nia w za leż no ści
od wiel ko ści zda rze nia zo sta ły przed sta wio -
ne w ta be li 1 – po nad 27% zda rzeń to miej -
sco we za gro że nia po wsta łe pod czas od -
dzia ły wa nia sił przy ro dy.

Ro sną cy udział alar mów fał szy wych
spo wo do wa ny jest wy po sa ża niem co raz
więk szej licz by obiek tów w sys te my prze -
ciw po ża ro we. War to od no to wać, że ma le je
licz ba alar mów zło śli wych. W ubie głym ro -
ku wy no si ła nie ca łe 3,5% wszyst kich zda -
rzeń. 

W 2017 r. w dzia ła niach ra tow ni czo -ga -
śni czych udział bra ło ogó łem pra wie
1850 tys. stra ża ków (PSP) i po nad 1733 tys.
dru hów (we dług sta ty styk pro wa dzo nych

przez PSP). Licz ba człon ków OSP uczest ni -
czą cych w dzia ła niach wzro sła w sto sun ku
do 2016 r. o 25% (OSP w KSRG – wzrost
o 22%, wśród po zo sta łych OSP o oko -
ło 35%). Ge ne ral nie w dzia ła niach ra tow-
ni czych udział bra ło po nad 1311 tys. człon -
ków OSP jed no stek włą czo nych do KSRG

i po nad 421 tys. człon ków OSP spo za sys te -
mu. Na le ży za zna czyć, że da ne licz bo we
od no szą się do su my ra tow ni ków z każ de -
go zda rze nia.

Licz ba in ter wen cji oraz ra tow ni ków bio -
rą cych udział w zda rze niach ro śnie nie tyl ko
ze wzglę du na wy stę po wa nie gwał tow nych
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Łącz nie w trak cie in ter wen cji na dwóch pa sach ru chu po szko do wa ne zo -
sta ły 34 oso by, wśród nich czwo ro dzie ci. Uszko dzo nych zo sta ło 55 sa mo -
cho dów oso bo wych i 12 sa mo cho dów cię ża ro wych. W trwa ją cych bli sko
15 godz. dzia ła niach udział wzię ły 23 po jaz dy PSP i OSP oraz 83 ra tow ni ków
PSP i dru hów OSP. 

8 kwiet nia – ka ta stro fa bu dow la na w Świe bo dzi -
cach (woj. dol no ślą skie)
Do szło do niej w so bo tę ra no. Za wa le niu uległ wie lo ro dzin ny bu dy nek

miesz kal ny – mu ro wa ny, trzy pię tro wy. Na pod sta wie zgło sze nia za dys po -
no wa no si ły pierw sze go
rzu tu – 10 za stę pów: trzy
z JRG Świe bo dzi ce, OSP
Do bro mierz, OSP Sta no -
wi ce, je den z JRG Świd ni -
ca, Spe cja li stycz ną Gru pę
Po szu ki waw czo -Ra tow ni -
czą po zio mu go to wo ści
ABC w skła dzie: SRt,
SCKn, SLRt oraz kon te ner

in ży nie ryj ny tech nicz ny z JRG 1 Wał brzych. Łącz nie w I rzu cie za dys po no -
wa no 30 ra tow ni ków. Przez po nad 34 godz. ak cji dzia ła nia pro wa dzi ło
228 ra tow ni ków (131 PSP, 97 OSP) i 11 psów ra tow ni czych.

Bu dy nek uległ za wa le niu w oko ło 90%. Za cho wa ła się nie wiel ka część
ścian fron to wych wraz z drew nia ny mi stro pa mi na pierw szym oraz dru gim
pię trze. Du ża część gru zo wi ska znaj do wa ła się od 2 do 5 m w ob rę bie bu -

dyn ku. Z gru zo wi ska na wy so ko ści oko ło pierw sze go pię tra do cho dzi ły gło -
sy osób po szko do wa nych. Wy czu wal na by ła sil na woń ga zu ziem ne go, jed -
nak ze wzglę du na za gru zo wa nie nie moż na by ło do trzeć do głów ne go
za wo ru ga zu. W pierw szej fa zie dzia łań przy stą pio no do prze szu ka nia gru -
zo wi ska. Na wy so ko ści pierw sze go pię tra od na le zio no pierw sze go po szko -
do wa ne go, któ re go ewa ku owa no i prze ka za no ZRM. W mia rę przy by wa nia
ko lej nych sił po dzie lo no te ren dzia łań na od cin ki bo jo we. Przy uży ciu sprzę -
tu bu rzą ce go ewa ku owa no dru gą oso bę. Trwa ło dys po no wa nie ko lej nych
sił, łącz nie ze spe cja li stycz ny mi gru pa mi po szu ki waw czo -ra tow ni czy mi
z Wro cła wia, Lu bi na i Ja strzę bia -Zdro ju. 

W dru giej fa zie dzia łań po wo ła no sztab ak cji, utwo rzo no punkt przy ję -
cia sił i środ ków, sfor mu ło wa no za po trze bo wa nie na cięż ki sprzęt i wpro wa -
dza no ko lej ne si ły do dzia łań na po szcze gól nych od cin kach. Za rzą dza no też
ci szę na gru zo wi sku i na wo ły wa no przez me ga fon, by na wią zać kon takt
z po szko do wa ny mi. Uda ło się do trzeć do ko lej nych dwóch osób po szko do -
wa nych oraz do głów ne go za wo ru ga zu, któ ry za krę co no. W ko lej nej fa zie
spraw dzo no sta bil ność po zo sta łej czę ści bu dyn ku, do ko na no sta bi li za cji
uszko dzo nych kon struk cji, usta la no z Po li cją licz bę po szu ki wa nych osób, za -
dys po no wa no psy cho lo gów i za ple cze lo gi stycz ne, pod ję to współ pra cę 
z lo kal ną ad mi ni stra cją i szta ba mi kry zy so wy mi, utwo rzo no punk t in for ma -
cyj ny dla me diów oraz od wód tak tycz ny po przez dys po no wa nie SGPR Łódź.
Łącz nie wy do by te zo sta ły czte ry ży we oso by, sześć zgi nę ło pod gru za mi za -
wa lo ne go bu dyn ku.

Sierp nio we na wał ni ce
W sierp niu 2017 r. na te re nie kra ju wy stę po wa ły na głe zmia ny wa run -

naj wi´k sze zda rze nia 2017 r.

Wy kres 1. Licz ba zda rzeń z udzia łem jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro wej w la tach 2000-2017 z pro gno zo wa ną li nią tren du 
(opra co wa nie wła sne na pod sta wie da nych z SWD PSP)

fo
t. 

Pi
ot

r Z
w

ar
yc

z



zja wisk at mos fe rycz nych, lecz tak że z po wo -
du zwięk sza nia za kre su dzia łań jed no stek
ochro ny prze ciw po ża ro wej. Więk szy udział
dru hów w zda rze niach to rów nież za słu ga
ro sną ce go po ten cja łu kra jo we go sys te mu
ra tow ni czo -ga śni cze go. Na ko niec 2017 r.
do sys te mu włą czo nych by ło już 4376 jed -
no stek ochot ni czych stra ży po żar nych,

w któ rych dzia ła (we dług da nych Ko men dy
Głów nej PSP) po nad sto ty się cy (101 468)
człon ków OSP speł nia ją cych wy ma ga nia
bez po śred nie go udzia łu w dzia ła niach ra -
tow ni czych (wiek 18-65 lat, ba da nia le kar -
skie, szko le nie po żar ni cze).

W dzia ła niach ra tow ni cy PSP i OSP bio -
rą udział sa mo dziel nie bądź wspól nie. 

Sa mo dziel ne dzia ła nia PSP to pra wie po -
ło wa wszyst kich zda rzeń w 2017 r., 20% to
dzia ła nia wspól ne PSP i OSP, a po zo sta łe
30% – sa mo dziel ne dzia ła nia dru hów. 

W 2017 r. pod czas po nad 519 tys. zda -
rzeń śmierć w po ża rach po nio sło czte rech
ra tow ni ków, w tym dwóch stra ża ków, a 324
zo sta ło ran nych (204 stra ża ków). Ogó łem
we wszyst kich zda rze niach za ewi den cjo no -
wa no 4582 ofia ry śmier tel ne i 68 328 osób
ran nych. Pod czas po ża rów od no to wa -
no 475 ofiar śmier tel nych, w tym 385 
w po ża rach obiek tów miesz kal nych. Sta ty -
sty ka ta opar ta jest na in for ma cjach ze 
zda rzeń, któ re obej mu ją je dy nie czas pro -
wa dze nia dzia łań przez jed nost ki ochro ny
prze ciw po ża ro wej.

Prze pro wa dzo na w Kra jo wym Cen trum
Ko or dy na cji Ra tow nic twa i Ochro ny 
Lud no ści ana li za przy by cia pierw szej jed -
nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej do zda -
rze nia w ostat nich 5 la tach wy ka za ła, że
ja ko pierw sze naj czę ściej przy by wa ją si ły
i środ ki PSP. W la tach 2013-2017 Pań stwo -
wa Straż Po żar na do jeż dża ła na miej sce
zda rze nia ja ko pierw sza w po nad 56% in -
ter wen cji. Ubie gły rok od bie ga od tej wie -
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ków at mos fe rycz nych zwią za ne z gwał tow ny mi wia tra mi oraz in ten syw ny -
mi opa da mi desz czu i bu rza mi. W związ ku z ni mi w dniach 10-12 sierp nia
jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej pod ję ły bli sko 28 tys. in ter wen cji. Łącz -
nie przez 20 dni w dzia ła niach udział bra ło bli sko 100 tys. ra tow ni ków, w tym
po nad 26 tys. funk cjo na riu szy Pań stwo wej Stra ży Po żar nej i bli sko 73 tys.
człon ków ochot ni czych stra ży po żar nych. W okre sie od 10 do 30 sierp nia
śred nia do bo wa licz ba in ter wen cji zwią za nych z usu wa niem skut ków ano -
ma lii po go do wych wy nio sła w kra ju 1400, co spo wo do wa ło dwu krot ny
wzrost śred niej do bo wej licz by in ter wen cji. Spo śród zda rzeń naj wię cej by -
ło wia tro ło mów – 18 520, uszko dzo nych bu dyn ków – 5025, w tym 1376 z ze -
rwa ny mi da cha mi oraz pod to pień – 2887. Naj wię cej in ter wen cji mia ło

miej sce na te re nie
wo je wództw: ku jaw -
sko -po mor skie go,
po mor skie go, wiel -
ko pol skie go i łódz -
kie go. Licz ba in ter -
wen cji w tych wo je -
wódz twach sta no -
wi ła bli sko 80%
wszyst kich in ter -
wen cji na te re nie 
ca łe go kra ju. 

W cza sie usu wa nia skut ków na wał nic i burz jed nost ki ochro ny prze ciw po -
ża ro wej re ali zo wa ły w szcze gól no ści: udraż nia nie szla ków ko mu ni ka cyj nych,
ewa ku ację osób za gro żo nych, za bez pie cza nie ze rwa nych da chów z bu dyn -
ków miesz kal nych i go spo dar czych, wy ci na nie i usu wa nie drzew, usu wa nie
drzew z li nii ener ge tycz nej, usu wa nie drzew stwa rza ją cych za gro że nie, usu -

wa nie ko na rów i ga łę zi, pra ce roz biór ko we kon struk cji bu dow la nych, udraż -
nia nie do stę pu do li nii ener ge tycz nych, pom po wa nie wo dy z za la nych ulic
i piw nic w bu dyn kach miesz kal nych, udraż nia nie ko ryt rzek, udzie la nie kwa -
li fi ko wa nej pierw szej po mo cy, wspar cie psy chicz ne oso bom po szko do wa -
nym lub za gro żo nym, roz ci na nie, roz gi na nie, pod no sze nie i prze miesz cza nie
ele men tów kon struk cji, urzą dzeń, ma szyn, za pew nia nie do staw ener gii elek -
trycz nej przy uży ciu agre ga tów prą do twór czych np. do kon cen tra to ra tle nu,
re spi ra to ra, hy dro for ni, do star cza nie wo dy do ce lów go spo dar czych. 

Na 27 775 wszyst kich sierpniowych in ter wen cji licz ba in ter wen cji
w dniach 10-12 sierp nia się gnę ła po nad 18,5 tys., co ozna cza po nad 6100
dzien nie. Ta kie na si le nie zda rzeń skut ku je za wsze de fi cy tem sił moż li wych
do za dys po no wa nia w pierw szych go dzi nach od mo men tu przej ścia nie -
bez piecz ne go zja wi ska. 

W wy ni ku na wał nic zgi nę ło sześć osób, a 62 ko lej ne zo sta ły ran ne, wśród
nich 31 ra tow ni ków. Ra tow ni cy zo sta li ran ni pod czas usu wa nia po wa lo nych
drzew i za bez pie cza nia ze rwa nych da chów na te re nie woj. po mor skie go,
ku jaw sko -po mor skie go i wiel ko pol skie go. 

Jed no znacz nie na le ży stwier dzić, że kra jo wy sys tem ra tow ni czo -ga śni -
czy za dzia łał pra wi dło wo. Dzia ła nia Pań stwo wej Stra ży Po żar nej i ochot ni -
czych stra ży po żar nych ko or dy no wa ne by ły przez kie ru ją cych dzia ła niem
ra tow ni czym na każ dym po zio mie oraz przez sta no wi ska kie ro wa nia PSP.
Sta no wi sko Kie ro wa nia KG PSP pro wa dzi ło ko or dy na cję dzia łań ra tow ni -
czych KSRG na ob sza rze kra ju, w szcze gól no ści tych, któ rych roz miar lub za -
sięg prze kra czał moż li wo ści sił ra tow ni czych wo je wódz twa.

Ja cek Za lech jest na czel ni kiem 
Wy dzia łu Pla no wa nia Ope ra cyj ne go i Ana liz KCKRiOL

Ro dzaj / Wielkość Ma łe Lo kal ne Śred nie Du że Gi gan tycz ne RAZEM

Sil ne wia try 5 245 98 020 231 12 1 103 509

Przy bo ry wód 552 4 820 55 18 1 5 446

Opa dy śnie gu 236 5 986 14 0 0 6 236

Opa dy desz czu 1 756 23 637 107 17 0 25 517

Che micz ne i eko lo gicz ne 280 8 667 885 34 0 9 866

W trans por cie dro go wym 3 618 62 051 2 181 44 0 67 894

W trans por cie ko le jo wym 49 339 48 5 0 441

W trans por cie lot ni czym 18 42 9 1 0 70

Na ob sza rach wod nych 1 052 3 155 590 22 1 4 820

Ta be la 1. Ro dza je miej sco wych za gro żeń w roz bi ciu na wiel kość zda rze nia w 2017 r.

Opra co wa nie wła sne na pod sta wie da nych z SWD PSP
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lo let niej ten den cji ze wzglę du na wy stą -
pie nie du żej licz by zda rzeń zwią za nych
z usu wa niem skut ków ano ma lii po go do -
wych. Po wo do wa ły one więk sze za an ga -
żo wa nie ochot ni czych stra ży po żar nych,
w szcze gól no ści tych spo za sys te mu,
z uwa gi na nie droż ność dróg do jaz du
na miej sce zda rze nia, a tym sa mym wy dłu -
żo ny czas do tar cia sił PSP.

Ana li za z za kre su przy by cia pierw szej
jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej
do wy pad ku (zda rze nie w ko mu ni ka cji
dro go wej z co naj mniej jed ną oso bą po -
szko do wa ną) wy ka za ła, że PSP ja ko pierw -
sza służ ba do jeż dża do jesz cze więk szej
licz by zda rzeń.

Roz kład pro cen to wy do jaz du sił i środ -
ków na miej sce zda rze nia w przy pad ku
wy pad ków nie wy ka zu je róż nic w 2017 r.
w sto sun ku do ubie głych lat, co do dat ko -
wo po twier dza, że wpływ na da ne z ta be -
li 2 miał ro dzaj miej sco we go za gro że nia
wy wo ła ny od dzia ły wa niem ano ma lii po -
go do wych. Re asu mu jąc, jed nost ki Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w po nad 60%
in ter wen cji pod czas wy pad ków są pierw -
sze na miej scu zda rze nia.

mł. bryg. dr in˝. Ma rek Ma rzec 
jest na czel ni kiem Wy dzia łu Prze twa rza nia

Da nych Ope ra cyj nych KCKRiOL

W ar ty ku le wy ko rzy sta łem da ne z Sys te mu Wspo -

ma ga nia De cy zji Pań stwo wej Stra ży Po żar nej oraz

część ana liz sta ty stycz nych spo rzą dzo nych 

w Wy dzia le Prze twa rza nia Da nych Ope ra cyj nych

KCKRiOL.
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Wy kres 2. Licz ba zda rzeń z udzia łem jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro wej w 2017 r. we dług 
ro dza ju zda rze nia (opra co wa nie wła sne na pod sta wie da nych z SWD PSP)

Wy kres 3. Dzia ła nia jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro wej w 2017 r. z po dzia łem na sa mo dziel ne
i wspól ne PSP z OSP (opra co wa nie wła sne na pod sta wie da nych z SWD PSP)

Ta be la 2. Licz ba zda rzeń we dług przy by cia pierw szej jed nost ki na miej sce zda rze nia w la tach 2013-2017

Rok Ro dzaj 
zda rze nia

JRG OSP KSRG OSP

licz ba udział licz ba udział licz ba udział

2013

P 79 033 63% 37 413 30% 8 938 7%

MZ 143 825 59% 81 999 33% 19 310 8%

ra zem 222 858 60% 119 412 32% 28 248 8%

2014

P 83 218 58% 47 894 33% 12 949 9%

MZ 148 716 61% 79 314 32% 17 750 7%

ra zem 231 934 59% 127 208 33% 30 699 8%

2015

P 98 582 54% 66 095 36% 18 605 10%

MZ 156 062 57% 95 663 35% 20 786 8%

ra zem 254 644 56% 161 758 35% 39 391 9%

2016

P 73 890 59% 40 795 33% 10 718 9%

MZ 164 967 58% 97 939 34% 21 039 7%

ra zem 238 857 58% 138 734 34% 31 757 8%

2017

P 71 702 57% 41 267 33% 12 201 10%

MZ 185 089 38% 128 987 27% 170 254 35%

ra zem 256 791 42% 170 254 28% 182 455 30%

Ma te ria ły opra co wa ne w Wy dzia le Prze twa rza nia Da nych Ope ra cyj nych KCKRiOL na pod sta wie da nych z SWD PSP

Ta be la 3. Licz ba zda rzeń we dług przy by cia pierw szej jed nost ki na miej sce wy pad ku w la tach 2013-2017

Rok
JRG OSP w KSRG OSP spoza systemu

licz ba udział licz ba udział licz ba udział

2013 15 555 66,90% 7 162 30,80% 529 2,30%

2014 16 703 65,90% 7 981 31,50% 645 2,50%

2015 16 366 64,60% 8 143 32,10% 821 3,20%

2016 18 866 63,00% 10 007 33,40% 1 059 3,50%

2017 21 085 63,30% 10 858 32,60% 1 356 4,10%

Ra zem 88 575 64,60% 44 151 32,20% 4 410 3,20%

Ma te ria ły opra co wa ne w Wy dzia le Prze twa rza nia Da nych Ope ra cyj nych KCKRiOL na pod sta wie da nych z SWD PSP



by ure gu lo wać kwe stie zwią za ne z prze pro wa dza niem in -
spek cji go to wo ści ope ra cyj nej 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, ko men dant głów ny PSP po wo łał w 2011 r. ze spół
do spraw opra co wa nia wy tycz nych. Zo sta ły one prze sła ne ko men -
dom wo je wódz kim (miej skim, po wia to wym) PSP i Za rzą do wi Głów -
ne mu Związ ku Ochot ni czych Stra ży Po żar nych RP do za opi-
nio wa nia. 1 grud nia 2011 r. za twier dził je ko men dant głów ny PSP.
Wy tycz ne za wie ra ły klu czo we ele men ty: Me to dy kę oce ny go to wo ści
ope ra cyj nej, Pro to kół z in spek cji go to wo ści ope ra cyj nej ochot ni czej
stra ży po żar nej kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go oraz 
Wzo ry upo waż nień do prze pro wa dza nia in spek cji. 

In spek cje w la tach 2014-2017
Ce lem nad rzęd nym opra co wa nia wy tycz nych by ło ujed no li ce nie

za sad i spo so bu prze pro wa dza nia in spek cji go to wo ści ope ra cyj nej
OSP włą czo nych do KSRG oraz opra co wa nie me to dy ki ich oce ny.

In spek cje za kła da ły do ko na nie spraw dze nia go to wo ści ope ra cyj -
nej w za kre sie:

1) alar mo wa nia – spraw dze nie cza su dys po no wa nia si ła mi
i środ ka mi, li czo ne go od mo men tu po wia do mie nia (za alar -
mo wa nia) o zda rze niu in spek cjo no wa nej ochot ni czej stra ży
po żar nej do mo men tu wy jaz du (roz po czę cia in ter wen cji) za -
dys po no wa nych sił i środ ków z miej sca ich sta cjo no wa nia,

2) go to wo ści ra tow ni ków – spraw dze nie licz by ra tow ni ków oraz
ich przy go to wa nia do pro wa dze nia dzia łań ra tow ni czych
(w za kre sie kwa li fi ka cji ra tow ni czych i upraw nień do ob słu gi
sprzę tu ra tow ni cze go), a tak że ich wy po sa że nia w in dy wi du -
al ne środ ki ochro ny oso bi stej,

3) go to wo ści po jaz dów i sprzę tu do dzia łań ra tow ni -
czych – spraw dze nie ob słu gi tech nicz nej, ozna ko wa nia ope -
ra cyj ne go oraz prze wo żo ne go wy po sa że nia, a tak że
wy ma ga nych prze pi sa mi do ku men tów,

4) go to wo ści urzą dzeń i sys te mów łącz no ści – spraw dze nie
spraw no ści wy po sa że nia pod mio tu pod da ne go in spek cji oraz
umie jęt no ści ob słu gi,

5) wy ma ga nej do ku men ta cji – spraw dze nie kom plet no ści i pra -
wi dło wo ści jej pro wa dze nia,

6) sta nu tech nicz ne go in fra struk tu ry straż ni cy – spraw dze nie
wpły wu na go to wość ope ra cyj ną ochot ni czej stra ży po żar nej,

7) prak tycz nych lub apli ka cyj nych ćwi czeń ra tow ni czych – spraw -
dze nie po zio mu przy go to wa nia ra tow ni ków, po jaz dów i sprzę -
tu ra tow ni cze go do re ali zo wa nia dzia łań ra tow ni czych.

Ogól ną punk to wą oce nę in spek cji sta no wi ła su ma punk tów uzy -
ska nych pod czas oce ny po szcze gól nych ele men tów (patrz ta be la 1).

Oce na koń co wa in spek cji usta la na by ła na pod sta wie punk tów,
przy czym uzy ska nie 44-50 pkt da wa ło oce nę bar dzo do brą,
35-43 pkt – do brą, 26-34 pkt – do sta tecz ną, a 0-25 pkt – nie do sta -
tecz ną. 

W 2013 r. za twier dzo ne zo sta ły przez ko men dan ta głów ne go PSP
Za sa dy ewi den cji pro wa dzo nych in spek cji go to wo ści ope ra cyj nej, któ -
re okre śla ły for mę oraz czę sto tli wość prze sy ła nia przez ko men dy
wo je wódz kie (miej skie, po wia to we) PSP pla nów i spra woz dań ze
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SPRAWY
OCHOTNIKÓW

In spek cje OSP
po no we mu

Inspekcje gotowości operacyjnej
ochotniczych straży pożarnych
włączonych do krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego
przeprowadza się zgodnie
z wystandaryzowanymi
kryteriami, określonymi
w zarządzeniu komendanta
głównego Państwowej Straży
Pożarnej. Pozwalają one
precyzyjnie ocenić możliwości
operacyjne każdej jednostki.

A

Ta be la 1. Ocena punktowa

Oce nia ny ele ment Licz ba uzy ska nych
punk tów

Alar mo wa nie OSP 0-10 pkt

Go to wość ra tow ni ków OSP 0-10 pkt

Go to wość (stan tech nicz ny) po jaz dów, sprzę tu sil ni ko -
we go, in ne go sprzę tu ra tow ni cze go, sprzę tu łącz no ści 0-10 pkt

Do ku men ta cja 0-5 pkt

Ćwi cze nie 0-15 pkt

RAZEM: 0-50 pkt
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zre ali zo wa nych in spek cji, w tym pro wa dzo nych w OSP. Po nad to,
zgod nie z za le ce niem ko men dan ta głów ne go PSP, ko men dy miej -
skie (po wia to we) PSP mia ły prze pro wa dzać co rocz nie przy naj mniej
jed ną in spek cję w każ dej OSP w KSRG z te re nu po wia tu, zaś dla ko -
mend wo je wódz kich PSP licz ba tych in spek cji by ła usta la na w za -
leż no ści od po trzeb.

Z ana li zy pla nów i spra woz dań z in spek cji prze pro wa dzo nych
w la tach 2014-2017 wy ni ka, że każ da ochot ni cza straż po żar na włą -
czo na do kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go by ła in spek -
cjo no wa na przy naj mniej raz w ro ku.

Ana li za wy ni ków in spek cji wy ka za ła, że naj wię cej uwag po ja wi -
ło się w od nie sie niu do re ali za cji ćwi cze nia:

a) wy ko naw stwo – 33% prze pro wa dzo nych in spek cji,
b) prze strze ga nie za sad bez pie czeń stwa – 31% prze pro wa dzo -

nych in spek cji,
c) zna jo mość za sad pro wa dze nia ko re spon den cji ra dio -

wej – 25% prze pro wa dzo nych in spek cji,
d) spo sób kie ro wa nia dzia ła nia mi – 23% prze pro wa dzo nych in -

spek cji,
e) okre śle nie za mia ru tak tycz ne go – 14% prze pro wa dzo nych in -

spek cji.
Pod czas oce ny po zo sta łych ele men tów in spek cji alar mo wa nie

w cza sie:
a) od 0 do 5 min od no to wa no w 60% OSP w KSRG,
b) od 0 do 10 min od no to wa no w 94% OSP w KSRG,
c) po wy żej 15 min, skut ku ją ce wy sta wie niem oce ny nie do sta -

tecz nej, stwier dzo no je dy nie w 3% OSP w KSRG. 
W za kre sie oce ny go to wo ści ra tow ni ków naj czę ściej stwier dza -

na nie pra wi dło wość to brak uzbro je nia oso bi ste go, któ ry wy stą pił
w 15% wszyst kich prze pro wa dzo nych in spek cji. In ne nie pra wi dło -
wo ści to brak sy gna li za to ra bez ru chu (7% in spek cji) i brak ko mi niar -
ki (6% in spek cji).

Pod czas oce ny go to wo ści po jaz dów i sprzę tu naj czę ściej wy stę -
pu ją cą nie pra wi dło wo ścią by ła nie kom plet ność i nie spraw ność
sprzę tu (stwier dzo na w 11% in spek cji) oraz brak ak tu al nych do pusz -
czeń UDT, do pusz czeń i ate stów ser wi sów pro du cen tów od no śnie
sto so wa nych ba dań sprzę tu (pra wie 11% in spek cji).

Po nad to po ja wia ły się bra ki w do ku men ta cji dzia łań ra tow ni -
czych (zgod nej z roz po rzą dze niem MSWiA w spra wie szcze gó ło wej
or ga ni za cji kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go) – wy stą pi -
ły w 11% prze pro wa dzo nych in spek cji. W przy pad ku oce ny sta nu
tech nicz ne go in fra struk tu ry straż ni cy stwier dzo no nie pra wi dło wo -
ści w 7% in spek cji.

Zmia ny 
Prze pro wa dzo na pod ko niec 2016 r. przez Ko men dę Głów ną PSP

ana li za obo wią zu ją cych do ku men tów re gu lu ją cych kwe stie zwią za -
ne z in spek cja mi go to wo ści ope ra cyj nej pod mio tów KSRG wy ka za -
ła po trze bę ujed no li ce nia za sad dla wszyst kich za rzą dza ją cych
in spek cję, w szcze gól no ści me to dy ki pro wa dze nia oce ny go to wo -
ści ope ra cyj nej – za rów no w sta no wi skach kie ro wa nia Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej, jak i w ochot ni czych stra żach po żar nych, oraz po -
trze bę przy go to wa nia no we go za rzą dze nia, któ re zbie ra ło by wszyst -
kie obo wią zu ją ce do ku men ty do ty czą ce in spek cji w jed nym
miej scu. W 2017 r. na po le ce nie za stęp cy ko men dan ta głów ne go
PSP przy go to wa no pro jekt ak tu ali za cji za rzą dze nia nr 5 ko men dan -
ta głów ne go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej z 26 czerw ca 2013 r.
w spra wie spo so bu prze pro wa dza nia in spek cji go to wo ści ope ra cyj -
nej pod mio tów kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go (DzUrz
KG PSP poz. 14). 28 grud nia 2017 r. ko men dant głów ny PSP pod pi -
sał za rzą dze nie nr 10 w spra wie spo so bu prze pro wa dza nia in spek -
cji go to wo ści ope ra cyj nej pod mio tów kra jo we go sys te mu
ra tow ni czo -ga śni cze go, któ re we szło w ży cie z dniem 1 stycz -
nia 2018 r.

Głów na zmia na do ty czą ca spo so bu prze pro wa dza nia in spek cji
go to wo ści ope ra cyj nej OSP włą czo nych do KSRG, ja ką wpro wa dzo -
no po zmia nie za rzą dze nia, to przede wszyst kim roz sze rze nie ska li
punk to wej z za kre su 0 ÷ 50 pkt do 0 ÷ 100 pkt i zmia na wa gi oce ny
po szcze gól nych ele men tów, co po zwo li na bar dziej pre cy zyj ną oce -
nę. In spek cje w ca łym kra ju bę dą pro wa dzo ne we dług jed no li tych
za sad, co po zwo li na pro wa dze nie ana liz po rów naw czych wy ge ne -
ro wa nych wnio sków sys te mo wych. Zmia na na stą pi ła rów nież
w kwe stii oce nia nych ele men tów – oce nie pod le ga ła bę dzie tak że
wie dza teo re tycz na dru hów, co jest szcze gól nie istot ne w aspek cie
ich bez pie czeń stwa pod czas pro wa dze nia dzia łań ra tow ni czo -ga -
śni czych. Zwięk szo no też punk ta cję za go to wość po jaz dów i sprzę -

Ta be la 2. Ze sta wie nie licz by in spek cji go to wo ści ope ra cyj nej prze pro wa dza nych
w OSP w KSRG przez ko men dy wo je wódz kie (miej skie, po wia to we) PSP w la -
tach 2014-2017

Rok
Licz ba in spek cji
zre ali zo wa nych

przez KW PSP

Licz ba in spek cji
zre ali zo wa nych

przez KP (KM) PSP

Licz ba OSP włą czo -
nych do KSRG

w kra ju

2014 112 4984 4029

2015 98 5169 4188

2016 75 5236 4296

2017 112 5345 4339

REKLAMA



tu oraz za ćwi cze nie, tak aby po ło żyć więk szy na cisk na klu czo we
ele men ty in spek cji. Szcze gól nie w przy pad ku oce ny ćwi cze nia zmia -
na jest istot na, po nie waż za kła da moż li wość uzy ska nia 50 pkt, czy li
po ło wy wszyst kich punk tów moż li wych do zdo by cia pod czas in -
spek cji. Ko lej ną waż ną zmia ną jest ko rek ta punk ta cji, czy li da nie
prze wod ni czą ce mu ze spo łu in spek cyj ne go moż li wo ści do da nia lub
od ję cia punk tów (w za kre sie 0 ÷ 10 pkt) w przy pad ku wy stą pie nia
sy tu acji nie prze wi dzia nej w ele men tach pod le ga ją cych oce nie. 
Do dat ko wo no we za rzą dze nie po zwa la na prze pro wa dza nie in spek -
cji w skró co nej for mie, któ ra mu si jed nak za wie rać co naj mniej alar -
mo wa nie i ćwi cze nie. 

Obec ne wy ma ga nia
Nie ule gły zmia nie za le ce nia ko men dan ta głów ne go PSP co

do licz by in spek cji prze pro wa dza nych przez ko men dy miej skie (po -
wia to we) PSP (na dal co rocz nie mu szą prze pro wa dzić przy naj mniej
jed ną in spek cję w każ dej OSP z te re nu po wia tu bę dą cej w KSRG)
oraz w sto sun ku do ko mend wo je wódz kich PSP (któ re na dal re ali -
zu ją in spek cje w za leż no ści od po trzeb).

Za rzą dze nie ma na stę pu ją ce za łącz ni ki:
1) wzo ry upo waż nień do jed no ra zo we go prze pro wa dze nia in -

spek cji lub na okre ślo ny czas,
2) spo sób po wo ły wa nia i za da nia ze spo łu ko men dan ta głów ne -

go PSP oraz za da nia ko mór ki pro wa dzą cej spra wy in spek cji
w KG PSP,

3) za da nia prze wod ni czą ce go ze spo łu ko men dan ta wo je wódz -
kie go (po wia to we go, miej skie go) PSP,

4) me to dy kę oce ny go to wo ści ope ra cyj nej,
5) wzór pro to ko łu in spek cji.
Zgod nie z § 3 ust. 1 pkt 2 przed mio to we go za rzą dze nia ko men -

dant wo je wódz ki PSP za rzą dza in spek cję go to wo ści ope ra cyj nej dla
pod mio tów KSRG na ob sza rze wo je wódz twa, zaś zgod nie z § 3 ust. 1
pkt 3 ko men dant po wia to wy (miej ski) PSP za rzą dza in spek cję go to -
wo ści ope ra cyj nej dla OSP na ob sza rze po wia tu. 

Pod czas in spek cji go to wo ści ope ra cyj nej OSP w KSRG, zgod nie
§ 13 ww. za rzą dze nia, oce nie pod le ga ją w szcze gól no ści:

1) prze bieg alar mo wa nia;
2) go to wość człon ków OSP bio rą cych bez po śred ni udział w dzia -

ła niach ra tow ni czych, w tym:
– stan wy po sa że nia in dy wi du al ne go,
– po sia da ne upraw nie nia;
3) go to wość po jaz dów, sprzę tu ra tow ni cze go i sprzę tu łącz no ści

do na tych mia sto we go uży cia;
4) do ku men ta cja jed nost ki ochot ni czej stra ży po żar nej;
5) stan wie dzy człon ków ochot ni czej stra ży po żar nej (pi sem ny

spraw dzian wie dzy);
6) wy ko na nie ćwi cze nia:
a) okre śle nie za mia ru tak tycz ne go,
b) roz ka zo daw stwo i kie ro wa nie dzia ła nia mi ra tow ni czy mi,
c) wy ko naw stwo czyn no ści ra tow ni czych i opty mal ne wy ko rzy -

sta nie sprzę tu,
d) prze strze ga nie za sad bez pie czeń stwa,
e) prze strze ga nie za sad ko re spon den cji ra dio wej.
Po nad to in spek cji pod le ga stan straż ni cy – w za kre sie wa run ków

wpły wa ją cych na go to wość ope ra cyj ną.
Za łącz nik nr 4 do ww. za rzą dze nia okre śla me to dy kę oce ny go -

to wo ści ope ra cyj nej, w tym me to dy kę oce ny go to wo ści ope ra cyj -
nej ochot ni czych stra ży po żar nych. Ogól ną punk to wą oce nę
in spek cji sta no wi su ma punk tów uzy ska nych w po szcze gól nych
dzia łach, a ocenę końcową ustala się po uwzględnieniu korekty
(tabela 3 i 4).

êró dło: KCKRiOL
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Ta be la 3. Ocena punktowa po zmianie

Ta be la 4. Oce na koń co wa in spek cji usta la na jest po uwzględ nie niu ko rek ty
na pod sta wie uzy ska nych punk tów

Oce nia ny ele ment Licz ba uzy ska nych
punk tów

Alar mo wa nie OSP 0-10 pkt

Go to wość druhów OSP 0-10 pkt

Go to wość do natychmiastowego użycia pojazdów,
sprzę tu ra tow ni cze go, sprzę tu łącz no ści 0-15 pkt

Do ku men ta cja 0-5 pkt

Wiedza teoretyczna druhów 0-10 pkt

Ćwi cze nie 0-50 pkt

RAZEM: 0-100 pkt

Licz ba punk tów Oce na

pow. 98 ÷ 100 pkt 6 ce lu ją cy

pow. 93 ÷ 98 pkt 5 bar dzo do bry

pow. 80 ÷ 93 pkt 4 do bry

pow. 65 ÷ 80 pkt 3 do sta tecz ny

pow. 50 ÷ 65 pkt 2 do pusz cza ją cy

0 ÷ 50 pkt 1 nie do sta tecz ny

Za gad nie nia do ty czą ce za rzą dza nia oraz spo so bu prze pro wa dza -
nia in spek cji go to wo ści ope ra cyj nej re gu lu je usta wa z 24 sierp -
nia 1991 r. o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej (DzU z 2017 r.
poz. 1204, 1321 i 1567), zgod nie z któ rą:

a) do za dań ko men dan ta głów ne go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
na le ży: 

– or ga ni zo wa nie cen tral ne go od wo du ope ra cyj ne go oraz prze -
pro wa dza nie in spek cji go to wo ści ope ra cyj nej pod mio tów kra -
jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go, któ rych si ły i środ ki
two rzą cen tral ny od wód ope ra cyj ny (art. 10 ust. 1 pkt 2, lit. f ), 

– usta la nie spo so bu prze pro wa dza nia in spek cji go to wo ści ope -
ra cyj nej pod mio tów kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze -
go (art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. h),

– usta la nie w dro dze za rzą dze nia spo so bu prze pro wa dza nia in -
spek cji go to wo ści ope ra cyj nej pod mio tów kra jo we go sys te mu
ra tow ni czo -ga śni cze go (art. 10 ust. 5);

b) do za dań ko men dan ta wo je wódz kie go Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej na le ży prze pro wa dza nie in spek cji go to wo ści ope ra cyj -
nej pod mio tów kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go
na ob sza rze wo je wódz twa (art. 12 ust. 5 pkt 7);

c) do za dań ko men dan ta po wia to we go (miej skie go) na le ży prze -
pro wa dza nie in spek cji go to wo ści ope ra cyj nej ochot ni czych
stra ży po żar nych na ob sza rze po wia tu pod wzglę dem przy go -
to wa nia do dzia łań ra tow ni czych (art. 13 ust. 7 pkt 2).





od czas Mi strzostw Świa ta Mu zy ki, któ re od by ły się w grud -
niu ze szłe go ro ku w Taj lan dii, Or kie stra Ochot ni czej Stra ży
Po żar nej w Nada rzy nie zno wu po ka za ła swo ją wir tu oze rię.

Mi strzo stwa zo sta ły po dzie lo ne na czte ry ka te go rie: po kaz or kiestr
mar szo wych, mar szu ją cą bi twę mu zycz ną, pa ra dę ulicz ną i or kie strę
kon cer to wą. Nada rzyń ska or kie stra oka za ła się naj lep sza w pa ra dzie
ulicz nej, a w kla sie open za ję ła trze cie miej sce. To je den z wie lu suk -
ce sów, któ re ma już na swo im kon cie. Do daj my tyl ko, że ja ko 
jedy na z po nad 800 or kiestr stra żac kich bio rą cych udział w Ogól no -
pol skim Fe sti wa lu Or kiestr Dę tych OSP zdo by ła ty tuł mi strza Pol ski
we wszyst kich kon ku ren cjach: pro gra mie kon cer to wym, prze mar -
szu oraz musz trze pa rad nej (w 2009, 2013 i 2017 r.).

… a tak to się za czę ło…
Na po mysł utwo rze nia stra żac kiej or kie stry wpadł przed la ty Ja -

nusz Grzyb, wójt gmi ny Nada rzyn. Zwró co no się wów czas do Mi -
ro sła wa Chil ma no wi cza, tam bur ma jo ra i ka pel mi strza Or kie stry
Re pre zen ta cyj nej Woj ska Pol skie go. – To by ło dla mnie wy zwa nie.
Do sta łem 5 tys. zł na wszyst ko, czy li nie wie le. Wy szu ki wa łem in stru -
men ty w ko mi sach, na Sta dio nie Dzie się cio le cia, sku po wa łem od Ro -
sjan, Gru zi nów ja kieś zde ze lo wa ne klar ne ty, któ re po tem wła snym

sump tem na pra wia li śmy. In for ma cję o po wsta niu or kie stry po pu la -
ry zo wa ła lo kal na pra sa, ale ja sam cho dzi łem do szko ły w Nada rzy -
nie, by łem chy ba w każ dej kla sie. Opo wia da łem, jak ma to wy glą dać,
ja kie są per spek ty wy, co mo że my osią gnąć. Sam w to wte dy, praw dę
mó wiąc, nie wie rzy łem – wspo mi na Mi ro sław Chil ma no wicz.
Na pierw szą pró bę przy szło ja kieś sześć, sie dem osób w róż nym
wie ku. Na ko lej ną już tyl ko dwie. – Za czy na li śmy od pod staw, oma -
wia nia nut. In stru men ty pisz cza ły, gwiz da ły. Lu dzie się znie chę ca li. 
To by ła mo zol na, nie zwy kle trud na pra ca. Z re gu ły jest tak, że or kie -
stra po trze bu je oko ło dwóch lat, by za grać ja kieś pierw sze pro ste
utwo ry – stwier dza ka pel mistrz. Z cza sem do or kie stry, któ ra sta ła
się swo istą atrak cją Nada rzy na i spo so bem na ak tyw ne spę dze nie
wol ne go cza su, za czę ło do łą czać co raz wię cej chęt nych. Te raz gra
w niej oko ło 60 osób. By wa, że ca łe ro dzi ny. – Gram w orkiestrze od
2003 r. – mówi Wojciech Piechal, grający na bębnie marszowym. 
– Zacząłem przywozić na próby córkę, która chciała grać na
saksofonie, potem dołączył też syn. Ale sam nie miałem zajęcia.
Orkiestra istniała już wtedy pięć lat. Bębna jeszcze nie było. Aż
któregoś razu dyrygent powiedział, że i mi trzeba dać jakiś instrument.
I zakupił taki bęben jeszcze nie za bardzo profesjonalny, zacząłem na
nim grać i zostałem do dziś – dodaje z uśmiechem. 
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EL˚ BIE TA PRZY ŁU SKA Ni by nic…
Ochotnicza straż pożarna w podwarszawskim Nadarzynie powstała w 1906 r.

W ostatnich latach rozsławiła ją na cały świat najpopularniejsza polska orkiestra
dęta, prowadzona od 1998 r. przez Mirosława Chilmanowicza.
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O przy ję cie do or kie stry mo że ubie gać się każ dy, kto tyl ko chce
za cząć tę nie zwy kłą przy go dę. Trze ba jed nak przejść po zy tyw nie
we ry fi ka cję słu chu mu zycz ne go i po czu cia ryt mu. Bez te go ani rusz.
Jest du ża ro ta cja, bo po cząt ku ją cy czę sto my ślą, że po mie sią cu już
bę dą gra li w or kie strze. No we oso by, bez wy kształ ce nia mu zycz ne -
go, ćwi czą in dy wi du al nie z in struk to ra mi. Zwy kle mi ja ją dwa, trzy
la ta, za nim do łą czą do or kie stry. Na pew no trze ba być cier pli wym
i przy go to wa nym na żmud ną pra cę. O tym, że war to pod jąć ten trud,
prze ko nu je trę bacz ka Ewelina Dymowska: – Tra fi łam do or kie stry pra -
wie trzy la ta te mu. Wcze śniej sły sza łam o niej już du żo do bre go, jed nak
szko ła mu zycz na, któ rą w tam tym cza sie mia łam jesz cze nie skoń czo -
ną, unie moż li wia ła mi przy cho dze nie na pró by. Po ziom jest tak wy so -
ki, że na praw dę nie mam po czu cia, by gra li w niej ama to rzy 
– mó wi. I do da je: Uwiel biam grę w or kie strze, wcze śniej by łam kształ -
co na ra czej w kie run ku gry so li stycz nej. Tu taj jest ina czej. Oczy wi ście
ja ko trę bacz ka mam wie le oka zji, by grać so lo prze róż ne sy gna ły czy
też so lów ki, na to miast po nad wszyst ko ce nię grę ze spo ło wą. Jest to su -
ma wspól nych emo cji, każ dy z nas coś z sie bie da je. To naprawdę fan -
ta stycz ne uczu cie. 

… zwy czaj ne pa pa pa
O tym, że nada rzyń ska or kie stra nie gra ta kie go zno wu zwy czaj -

ne go pa pa pa, świad czą jej ko lej ne suk ce sy i po pu lar ność nie tyl ko

w Pol sce, lecz tak że (a mo że przede wszyst kim) za gra ni cą. Ze spół
kon cer to wał chy ba już we wszyst kich kra jach Eu ro py, m.in. we Wło -
szech, Niem czech, Gre cji, Buł ga rii, Cze chach, w Hisz pa nii, na Mal cie
i na Ukra inie. W 2009 r. grał w Chi nach, pod czas 9. Ar ty stycz ne go Fe -
sti wa lu w Pe ki nie, a je go wy stę py zo sta ły przy ję te bar dzo go rą co
przez pe kiń ską pu blicz ność. Mu zy cy z Nada rzy na w paź dzier ni -
ku 2009 r. wzię li udział w 72. Pa ra dzie Pu ła skie go w No wym Jor ku,
a w grud niu kon cer to wa li w Sin ga pu rze i Ma le zji. Pod czas te go wy -
jaz du uczest ni czy li m.in. w Fe sti wa lu Or kiestr Dę tych w Sin ga pu rze.
Kon cert ga lo wy od był się w jed nej naj więk szych i naj no wo cze śniej -
szych sal kon cer to wych na świe cie – Espla na de Con cert Hall. 
W Ku ala Lum pur wy stę po wa li zaś dla kró lo wej Ma le zji na kon cer cie
cha ry ta tyw nym. W 2011 r. od by li to urnée po Au stra lii i Ta sma nii.
W kwiet niu 2014 r. re pre zen to wa li Pol skę na Mię dzy na ro do wym 
Fe sti wa lu Dzie dzic twa Kul tu ry i In te gra cji w Hue w Wiet na mie,
a w 2016 r. w Szan gha ju. War to też wspo mnieć, że w 2008 r. mi ni ster
kul tu ry i dzie dzic twa na ro do we go wy róż nił or kie strę od zna cze niem
„Za słu żo ny dla Kul tu ry Pol skiej”. 

Po ka zu je my, że mu zy ka łą czy, a nie dzie li – mó wi Mi ro sław 
Chil ma no wicz, za ło ży ciel i ka pel mistrz Or kie stry OSP w Nada rzy nie 

Zdra dzi nam pan re cep tę na pro wa dze nie ama tor skiej or kie stry? Co dla
pa na ja ko za wo dow ca jest w tym naj cie kaw sze go? 

Na sza or kie stra to gru pa 60-70 osób o róż nych tem pe ra men tach, cha rak te -
rach, róż nym wy kształ ce niu i wie ku. Sta ram się stwo rzyć ta ki kli mat, by każ dy do -
brze się w niej czuł. Sza nu je my się i lu bi my, słu cha my wza jem nie. Z dziec kiem
dzie wię cio -, dzie się cio let nim roz ma wiam je go ję zy kiem: cześć, sie man ko, pią tecz -
ka – a z pro fe so rem po ro zu mie wam się zu peł nie ina czej. Pod cho dzę pro fe sjo nal -
nie do te go, co ro bi my. Mę czę ich cza sa mi (śmiech). Ale czu ję, że ma my w so bie
po ten cjał, szko da by ło by go zmar no wać, ob ni żyć po ziom. 

Pa mię ta pan mo ment, w któ rym po czuł pan, że ama to rzy prze sta ją być
ama to ra mi? 

Na pi sa li śmy w któ rymś mo men cie pro jekt do mi ni ster stwa i otrzy ma li śmy
100 tys. zł do ta cji. Wy mie ni li śmy wszyst kie in stru men ty i to był mo ment, gdy za -
czął się fak tycz ny roz wój or kie stry. Uda ło się też za trud nić in struk to rów z Or kie -
stry Re pre zen ta cyj nej Woj ska Pol skie go, czy li za wo dow ców. Przy cho dzi li na pró by,
uczy li. Tak jest do dziś. To na miast ka szko ły mu zycz nej pierw sze go, a na wet dru -
gie go stop nia. I to zde cy do wa ło o po zio mie na szej or kie stry. 

Je ste ście też mi strza mi w musz trze pa rad nej. To ko lej ny po ziom trud-
no ści? 

Oglą da ją cy nas lu dzie zwy kle nie zda ją so bie spra wy, ile wy sił ku i przy go to -
wań wy ma ga ta ki po kaz. Po rów nu ję to do ope ry – trze ba zgrać do sko na le dźwięk
z ru chem. To nie są prze cież ja kieś pro ste ele men ty, ale ob ro ty, cho dze nie na kuc -
kach, pod sko ki, uda wa nie ba le tu czy ru chów Mi cha ela Jack so na. Mam wiel ki 
sza cu nek dla na szych mu zy ków, któ rzy czę sto po świę ca ją swój wol ny czas, przy -
cho dzą na pró by i ćwi czą, ćwi czą, ćwi czą. 

Skąd czer pie pan po my sły na cho re ogra fie, któ re za chwy ca ją lu dzi na ca -
łym świe cie? 

Wy my śla jąc no wą cho re ogra fię, sta ram się wszyst ko ana li zo wać z punk tu wi -
dze nia od bior cy, wi dza. Sia dam na try bu nie, roz ry so wu ję coś so bie, za my kam
oczy i za czy nam kon struk tyw ną kry ty kę (śmiech): „Nie, to jest nie do bre, za dłu go
trwa, to nie chwy ci, to się nie sprze da. A to jest za ma ło dy na micz ne, te tem pa
mu szą być za ska ku ją ce, po zo sta wiać do zę nie do sy tu”. Wy da je mi się, że wiem,
cze go ocze ku je pu blicz ność, co się do brze sprze da je. 

Wasz re per tu ar jest na praw dę sze ro ki – od mu zy ki po waż nej po di sco
po lo. Nie ła twiej by ło by się wy spe cja li zo wać? 

Nie, wręcz prze ciw nie. Or kie stra ama tor ska te go ty pu nie po win na się spe -
cja li zo wać w jed nym ga tun ku mu zycz nym. Gra my w naj lep szych sa lach kon cer -
to wych na świe cie, ale też na do żyn kach. Mu szę do bie rać re per tu ar tak, by
pu blicz ność usa tys fak cjo no wać, wy wo łać uśmiech. No prze cież nie za gra my
Brahm sa, gdy lu dzie chcą usły szeć pio sen ki Zen ka Mar ty niu ka. I ja uwa żam, że to
jest pięk ne, bo w ten wła śnie spo sób po ka zu je my, że mu zy ka łą czy lu dzi. No i dzię -
ki te mu do ce nia ją nas wszy scy – i wiel bi cie le di sco po lo, i pro fe so ro wie aka de mii
mu zycz nych. 

Ma cie na swo im kon cie wie le suk ce sów w kon kur sach w Pol sce i za gra -
ni cą, je ste ście za pra sza ni na pre sti żo we fe sti wa le. Czy któ ryś z wy jaz dów,
kon cer tów szcze gól nie za padł pa nu w pa mięć? 

Każ dy kon cert, wy stęp i po dróż to dla nas no we do świad cze nia. Naj bar dziej
dla mnie pre sti żo wym i no bi li tu ją cym wy stę pem był kon cert, któ ry za gra li śmy
pięć lat te mu w Ope rze Na ro do wej w Te atrze Wiel kim na kon cer cie in au gu ra cyj -
nym fe sti walu La Fol le Jo urnée de Var so vie. 40 wy ko naw ców z ca łe go świa ta, sa -
mi za wo dow cy. Z pol skich or kiestr bra ły w nim udział: Sin fo nia Var so via,
Na ro do wa Or kie stra Pol skie go Ra dia, Or kie stra Sym fo nicz na Fil har mo nii Na ro do -
wej, Or kie stra Te atru Wiel kie go – Ope ry Na ro do wej, no i… Or kie stra OSP Nada -
rzyn (śmiech). Re cen zen ci by li zszo ko wa ni po zio mem na szej gry, że po tra fi my
Brahm sa za grać tak pro fe sjo nal nie! 

Osią gnę li ście już wła ści wie wszyst ko. To co da lej?
Zna mien na by ła dla mnie wi zy ta Is sa ma El -Mal la hie go, dy rek to ra ar ty stycz -

ne go Kró lew skie go Te atru Ope ro we go w Ma ska cie (Oman), któ ry przy je chał
do nas, by na ocz nie się prze ko nać, ja cy je ste śmy, co ro bi my. Zo ba czył na szą musz -
trę pa rad ną w in ter ne cie i za chwy cił się na mi. Przy je chał nas za pro sić na fe sti wal
do Oma nu. Zor ga ni zo wa li śmy dla nie go kon cert w na szym sty lu, czy li bar dzo ak -
tyw ny, w re la cji z pu blicz no ścią. Opo wia da łem mu, że w na szej or kie strze gra ją
ca łe ro dzi ny, a ma my ta kich ro dzin dzie sięć. I je mu to się tak spodo ba ło, że za pro -
sił nas też na to urnée po ca łym Oma nie. A w na szej księ dze pa miąt ko wej na pi sał:
„Za dzi wia ją ce, że w tak ma łej miej sco wo ści tak du żo ja ko ści”. My ślę, że zro bi my
wszyst ko, by utrzy mać tę ja kość. No więc gra my da lej…
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Od wie dzi łeś na ro we rze 998 straż nic.
Skąd wziął się po mysł na ta ką tra sę?
Po mysł na ro dził się kil ka lat te mu, kie dy

pra co wa łem w Od dzia le Wo je wódz kim
Związ ku Ochot ni czych Stra ży Po żar nych RP
w Ka to wi cach (no ta be ne by ła to al ter na ty -
wa dla od by cia służ by woj sko wej). To wte -
dy po raz pierw szy ze tkną łem się ze
stra ża ka mi, sprzę tem stra żac kim i w ogó le
stra żą po żar ną. To by ła iskra, od któ rej
wszyst ko się za czę ło. 

Pierw szym kro kiem by ło wstą pie nie
w sze re gi stra ża ków ochot ni ków w jed -
no st ce My sło wi ce -Ja nów, w któ rej słu żę
do dziś – to już pra wie 10 lat. Za czą łem zdo -
by wać wie dzę po żar ni czą na ćwi cze niach
i kur sach, uczest ni czyć w ak cjach ra tow ni -
czo -ga śni czych, po zna wać sprzęt. Do tam -
tej chwi li nie mia łem po ję cia, czym róż nią

się stra ża cy ochot ni cy od za wo do wych
stra ża ków, nie zda wa łem so bie spra wy z te -
go, jak wie le jest jed no stek stra żac kich
w ca łej Pol sce. A że mo ją pa sją jest ro wer
i fo to gra fia, to po pro stu za czą łem jeź dzić.
Naj pierw do ko le gów z po bli skich jed no -
stek, np. do Kosz tów, Dzieć ko wic, po tem
za czę ły się dal sze wy ciecz ki (jesz cze nie
zwią za ne stric te ze stra żą). Jeż dżąc, mi ja łem
ko lej ne straż ni ce. Za trzy my wa łem się, ro bi -
łem zdję cia, roz ma wia łem ze stra ża ka mi.
W pew nym mo men cie po li czy łem zdję cia
re miz OSP i oka za ło się, że mam ich
już… 300. I wte dy po my śla łem, że trze ba to
kon ty nu ować. Nu mer 998 na su wał się
w spo sób na tu ral ny. Od te go mo men tu
dzia ła łem już w spo sób pla no wy i prze my -
śla ny. Wszyst kie wol ne chwi le, każ dy week -
end i urlop pod po rząd ko wa łem te mu

ce lo wi. Po se gre go wa łem zdję cia, że by wie -
dzieć, w któ rych po wia tach już by łem,
spraw dzi łem, czy na pew no wszyst kie
straż ni ce w da nej oko li cy już wi dzia -
łem. I w dro gę…

I w dro gę, czy li do kąd? 
Prze je cha łem z Gdań ska w Be ski dy. By ła

to mo ja naj dłuż sza tra sa – za ję ła mi 5 dni.
Po tem za pla no wa łem eks plo ro wa nie in -
nych wo je wództw: ma ło pol skie go, świę -
tokrzy skie go, ku jaw sko -po mor skie go, wiel-
ko pol skie go. Za ha czy łem też o na szych po -
łu dnio wych są sia dów, czy li Cze chy i Sło wa -
cję, gdzie mi ło by ło spo tkać się z miej s-
co wy mi stra ża ka mi. Po mysł sfo to gra-
fo wa nia 998 straż nic to wła ści wie kwin te -
sen cja mo ich pa sji: ro wer, fo to gra fia, hi sto -
ria oraz sze ro ko ro zu mia ne po żar nic two. 
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Dy stans mie rzo ny
stra˝ ni ca mi

Po my sły na pro mo wa nie nu me rów alar mo wych są róż ne. Ale moż na to 
ro bić nie stan dar do wo. O tym w roz mo wie z Grze go rzem Wil kiem, 

stra ża kiem OSP, któ ry zna lazł swój wła sny spo sób na pro mo cję nu me ru 998. 

fot. z arch. Grzegorza Wilka



Jak dłu go przy go to wy wa łeś się do re -
ali za cji te go ce lu? Jak wy glą da ły tre -
nin gi i lo gi sty ka? 
Pew nie cię roz cza ru ję, ale szcze gól nych

przy go to wań nie by ło. Po pro stu za czą łem
jeź dzić. Trwa ło to w su mie ja kieś 2 la ta.
A po nie waż nie gu stu ję w no win kach tech -
no lo gicz nych, nie uży wa łem ani GPS-u, ani
licz ni ka. Wie lo krot nie py ta ny, ile prze je cha -
łem ki lo me trów, mo głem je dy nie roz ło żyć
rę ce i uśmiech nąć się. Mo że to dzi wacz ne,
ale zu peł nie nie przy wią zy wa łem do te go
wa gi. Moż na po wie dzieć, że dla mnie ki lo -
me tra mi by ły re mi zy stra żac kie. Je śli zaś
cho dzi o lo gi sty kę, to naj pierw ty po wa łem
jed nost ki, a po tem wy zna cza łem so bie tra -
sę na ma pie. Pod kre ślę, że na ma pie pa pie -
ro wej – mam ich peł ną szu fla dę. 

Je cha łem od punk tu A do punk tu B. Za -
czy na łem od jed no dnio wych wy jaz dów.
Póź niej, gdy pla no wa łem już dłuż sze tra sy,
jeź dzi łem z po ży czo ny mi sa kwa mi i na mio -
tem, bo wte dy jesz cze nie do koń ca wie -
dzia łem, czy aż tak się wcią gnę w tę for mę
ak tyw ne go wy po czyn ku, by spra wić so bie
wła sne. Szyb ko jed nak się wkrę ci łem. Od -
kry łem uro ki no co wa nia na łą kach, w le -
śnych za gaj ni kach, cza sem w re mi zach.
Nie dłu go po tem za in we sto -
wa łem w sa kwy i na miot i za -
czą łem jeź dzić już ze swo im
wła snym czte ro gwiazd ko -
wym ho te lem. Po zna łem
wie lu no wych lu dzi, wie lu
stra ża ków. Kie dy mó wi łem,
że je stem z My sło wic, to oka -
zy wa ło się, że pra wie wszy scy 
ko ja rzą mo je mia sto z Cen -
tral nym Mu zeum Po żar nic -
twa. Zna jo mość bran ży
po żar ni czej po zwa la ła mi
na szyb kie na wią za nie kon -
tak tu. Za wsze by łem ser decz -
nie przyj mo wa ny, czę sto mia łem oka zję
być w straż ni cy w mo men cie alar mu lub
po wro tu za stę pów. By ły to cie ka we do -
świad cze nia. 

Ta ka wy pra wa to jed nak tak że ko szty.
Czy mia łeś ja kąś po moc fi nan so wą?
Wszyst kie wy pra wy, ja ko że by ła to mo -

ja pry wat na ini cja ty wa, fi nan so wa łem je dy -
nie z wła snych środ ków. Jak już wcze śniej
wspo mnia łem, wszyst ko za czę ło się od pa -
sji i po trze by ak tyw ne go spę dza nia wol ne -
go cza su, dla te go na wet do gło wy mi nie
przy szło, by za bie gać o do fi nan so wa nie

mo ich ro we ro wych wo ja ży. Uczci wie mó -
wiąc, te po dró że nie wy ma ga ły ja kichś wiel -
kich na kła dów fi nan so wych. Spa łem
pod na mio tem, więc je dy ne kosz ty, ja kie
po no si łem, to wy ży wie nie. Zresz tą nie jed -
no krot nie w cza sie wi zyt otrzy my wa łem
od miej sco wych ich swoj skie wy ro by – cia -
sta, chleb, wę dli ny. I za tę go ścin ność
chciał bym, ko rzy sta jąc z oka zji, bar dzo po -
dzię ko wać. Nie jed no krot nie po ja wia ły się
py ta nia, czy nie chcę prze no co wać. Ale ma -
jąc ze so bą na miot, stara łem się nie ro bić
ni ko mu kło po tu. Opcja moż li wo ści roz bi cia
na mio tu na ogro dzo nym te re nie by ła dla
mnie w zu peł no ści wy star cza ją ca. W te go
ty pu wy pra wach pie nią dze na praw dę nie
są żad ną ba rie rą. 

Czy zda rza ły się chwi le, w któ rych
mia łeś już do syć wy pra wy i chcia łeś
zre zy gno wać z dal szej po dró ży?
Pró bu ję so bie przy po mnieć, ale nie, nie

by ło ta kich mo men tów. To jest mo ja pa sja,
coś, czym ży ję, więc sa ma ra dość z jaz dy
pcha ła mnie wciąż do przo du. Nie by ło mo -
men tów zwąt pie nia, że nie war to, że już nie
mam sił. Wia do mo zła pa na gu ma czy ze -
rwa ny łań cuch po tra fią każ de mu ze psuć

hu mor, szcze gól nie na pust ko wiu, z da -
la od skle pu ro -

we ro we go. Ale to nor mal na spra wa. Każ dy,
kto jeź dzi na ro we rze, chy ba się ze mną
zgo dzi. Mu szę jed nak po wie dzieć, że na wet
kie dy po ja wia ły się kry zy sy, bo by ło
pod gó rę czy nie prze rwa nie już ko lej ną 
go dzi nę pa dał deszcz al bo je cha łem
pod wiatr, za wsze wi dząc z da le ka re mi zę,
czu łem przy pływ sił. Wspo mi nam róż ne
przy go dy, krę cą ce się w po bli żu na mio tu
zwie rzę ta, nie rzad ko dzi ki… 

Co do ra dził byś oso bom, któ re chcia -
ły by, po dob nie jak ty, wy ru szyć na ro -
we rze w dłuż szą tra sę? 
Przede wszyst kim trze ba wsiąść na ro -

wer (śmiech). Skoń czy ła się zi ma, więc nie
ma na co cze kać. Nie trze ba od ra zu prze je -
chać 60 km w je den dzień, choć mo im zda -
niem na wet oso ba, któ ra nie jeź dzi ła
od dłuż sze go cza su, spo koj nie po ko na ten
dy stans. Wy star czy za cząć od kil ku na sto -
ki lo me tro wych tras. Ja sam za czy na łem
od zwie dza nia naj bliż szej oko li cy, co
wszyst kim po le cam. Dzię ki jeź dzie na ro we -
rze po zna łem swo je ro dzin ne My sło wi ce,
ca ły Gór ny Śląsk. Zo ba czy łem miej sca, któ -
rych ni gdy nie zo ba czył bym, ja dąc sa mo -
cho dem, au to bu sem czy po cią giem. Ro wer
da je wspa nia łe moż li wo ści. Mo że my je chać
tam, do kąd chce my, zba czać na ma now ce,

od kry wać za gu bio ne ścież ki. Jaz da
na ro we rze wy zwa la w czło wie ku
du żo po zy tyw nej ener gii. Te raz jest
naj lep szy czas na to, by roz po cząć
wo ja że, bli skie i da le kie! Choć by
szla kiem straż nic – bo dla cze go by
nie?

roz ma wiał
To masz Ba nacz kow ski
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r ga ni za cja łącz no ści jest pro ce -
sem cią głym – za czy na się od
mo men tu wy jaz du z ga ra żu

pierw sze go za stę pu do dzia łań i koń czy
po opra co wa niu in for ma cji ze zda rze nia.
Na pod sta wie ana liz da nych sta ty stycz nych
gro ma dzo nych w Sys te mie Wspo ma ga nia
De cy zji Pań stwo wej Stra ży Po żar nej (SWD
PSP) w po nad 40% zba da nych przy pad ków
pierw szy mi za stę pa mi bę dą cy mi na miej scu
zda rze nia są jed nost ki ochot ni czych stra ży
po żar nych, któ re roz po czy na ją pro ces or ga -
ni za cji łącz no ści. 

Łącz no ścio we obo wiąz ki KDR
Stra żak peł nią cy funk cję kie ru ją ce go

dzia ła nia mi ra tow ni czy mi (KDR) mu si mieć
od sa me go po cząt ku ak cji świa do mość, że
to na nim w głów nej mie rze spo czy wa obo -
wią zek or ga ni za cji łącz no ści, a jej wła ści we
przy go to wa nie mo że mieć ogrom ne zna -
cze nie nie tyl ko dla sku tecz no ści pro wa dze -
nia ope ra cji ra tow ni czo -ga śni czych, lecz
przede wszyst kim dla sku tecz nej ochro ny
zdro wia i ży cia ra to wa nych. Obo wią zu ją cy
zbiór za sad, tzw. ABC or ga ni za cji łącz no ści,
do ty czy w rów nej mie rze wszyst kich ra-
tow ni ków ochro ny prze ciw po ża ro wej,

a w szcze gól no ści KDR, i za wie ra się w trzech
do ku men tach: 

–„In struk cji w spra wie or ga ni za cji łącz no -
ści w sie ciach ra dio wych UKF Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej”, 

–„Za sa dach or ga ni za cji łącz no ści alar mo -
wa nia, po wia da mia nia dys po no wa nia oraz
współ dzia ła nia na po trze by dzia łań ra tow ni -
czych”,

–„Me to dy ce po stę po wa nia pod czas or -
ga ni za cji łącz no ści na po trze by kie ru ją ce go
dzia ła niem ra tow ni czym”.

Do ku men ty te cha rak te ry zu ją w szcze -
gól no ści:

– struk tu rę sie ci ra dio wych oraz za sa dy
ich funk cjo no wa nia, w tym or ga ni za cję łącz -
no ści ze stat ka mi po wietrz ny mi oraz in ny mi
służ ba mi i pod mio ta mi,

– wy ma ga nia tech nicz no -funk cjo nal ne
sprzę tu ra dio te le fo nicz ne go,

– da ne do ty czą ce kryp to ni mów ra dio -
wych i dys cy pli ny pra cy w sie ciach ra dio -
wych, w tym za sa dy na wią zy wa nia łącz no ści
i pro wa dze nia ko re spon den cji ra dio wej,

– or ga ni za cję łącz no ści w za leż no ści
od po zio mu do wo dze nia,

– wy ma ga nia sta wia ne abo nen tom sie ci
ra dio wych.

Chce my zwró cić szcze gól ną uwa gę
na „Me to dy kę (...)”, w któ rej opi sa no krok
po kro ku eta py po stę po wa nia przy or ga ni -
za cji łącz no ści – od dzia łań in ter wen cyj nych
do stra te gicz nych. W każ dym z przy pad ków
KDR, w za leż no ści od ska li zda rze nia, mu si
pa mię tać o dwóch pod sta wo wych za sa -
dach:

Spraw nej wy mia nie in for ma cji na
te re nie ak cji mię dzy kie ru ją cym dzia ła -
nia mi a do wód ca mi rot czy za stę pów. Po -
zy ska nie wia do mo ści o sy tu acji na miej scu
zda rze nia, dzia ła niach pro wa dzo nych przez
po szcze gól nych ra tow ni ków czy wy da wa nie
roz ka zów lub po le ceń w przy pad ku dzia łań
na nie wiel kim ob sza rze, gdy KDR wszyst ko
ma w za się gu wzro ku, czę sto na wet nie wy -
ma ga uży cia ra dio te le fo nów. Pro blem po ja -
wia się, gdy do ak cji kie ro wa ne są ko lej ne
jed nost ki i ob szar dzia łań gwał tow nie się
roz ra sta, a KDR nie za dbał o zor ga ni zo wa nie
łącz no ści już na po cząt ku. Ty po wy mi trud -
no ścia mi są wów czas: pra ca wszyst kich
na jed nym ka na le (naj czę ściej w sie ci po wia -
to wej), brak moż li wo ści usta le nia, kto z kim
roz ma wia, gdyż nie okre ślo no sto sow nych
kryp to ni mów, nie umie jęt ne prze ka zy wa nie
ko mu ni ka tów do wszyst kich ko re spon den -
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(Bez)bł´d na
or ga ni za cja łàcz no Êci 

MAR CIN KU CHAR SKI
PA WEŁ POHL

Sprawna wymiana informacji na miejscu akcji możliwa 
jest tylko wtedy, gdy kierujący działaniami ratowniczymi
uniknie błędów w organizowaniu łączności. Warto poznać
te, które powtarzają się najczęściej i zawczasu 
zabezpieczyć się przed nimi.

O

fot. Marcin Kucharski



tów da nej sie ci. W ta kiej sy tu -
acji okól nik OMEGA zwy kle
zmie nia się w zwrot: „Uwa ga,
uwa ga…” lub „Do wszyst -
kich...”.

Spraw nej wy mia nie in -
for ma cji mię dzy kie ru ją -
cym dzia ła nia mi ra tow -
ni czy mi a sta no wi skiem
kie ro wa nia. Wła ści wie zor -
ga ni zo wa na łącz ność po zwa -
la na prze kazy wa nie mel -
dun ków z miej sca ak cji i uzy -
ska nie do dat ko wej wie dzy
z do stęp nych baz da nych.
Umoż li wia rów nież dys po no -
wa nie ko lej ny mi si ła mi i środ -
ka mi. Istot ne jest, aby
łącz ność mię dzy KDR i sta no -
wi skiem kie ro wa nia po zwa la -
ła na efek tyw ną wy mia nę
in for ma cji, kie dy licz ba prze -
ka zy wa nych da nych gwał -
tow nie ro śnie. Po nad to w tym sa mym
mo men cie na te re nie po wia tu mo gą być
pro wa dzo ne róż ne dzia ła nia ra tow ni cze, wo -
bec cze go ka nał po wia to wy sta je się nie wy -
dol ny. Dy żur ny sta no wi ska kie ro wa nia nie
ma moż li wo ści pro ste go roz dzie le nia ko mu -
ni ka cji, a wszyst kie istot ne i nie istot ne dla
da ne go zda rze nia wia do mo ści są prze ka zy -
wa ne przez jed ną sieć i od bie ra ne przez
wszyst kich jej użyt kow ni ków. Przed sta wio -
ne uwa gi i spo strze że nia wy ni ka ją przede
wszyst kim z ob ser wa cji ćwi czeń. Jed nak po -
dob ne nie pra wi dło wo ści moż na za uwa żyć
za rów no w trak cie in spek cji go to wo ści ope -
ra cyj nej pro wa dzo nych przez ofi ce rów Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej, jak i w trak cie
rze czy wi stych zda rzeń, o czym świad czą
spo rzą dza ne ana li zy z dzia łań.

Oczy wi ście na le ży mieć świa do mość, że
łącz ność ra dio wa nie jest je dy nym moż li -
wym tech nicz nym środ kiem po ro zu mie wa -
nia się pod czas dzia łań, choć nie wąt pli wie
ma klu czo we zna cze nie. Po wszech nie do -
stęp ne usłu gi sie ci te le fo nii ko mór ko wej,
sta cjo nar nej, In ter ne tu czy te le fo nii sa te li tar -
nej rów nież po zwa la ją na prze ka zy wa nie 
in for ma cji, co mo że być na co dzień wy ko -
rzy sty wa ne. Nie mo gą być jed nak – cho ciaż -
by ze wzglę du na ich za leż ność od
pod mio tów ze wnętrz nych – podsta-
wo wym środ kiem łącz no ści, a je dy nie ją
uzu peł niać.

Or ga ni za cja łącz no ści pod czas dzia łań
nie jest dla KDR za da niem pierw szo pla no -

wym, lecz trud no wy obra zić so bie efek tyw -
ne pro wa dze nie ak cji bez szyb kiej i sku tecz -
nej wy mia ny in for ma cji i to na róż nych
płasz czy znach.

Ka na ły i sie ci ra dio we
Pa smo czę sto tli wo ści ra dio wych użyt ko -

wa nych przez jed nost ki ochro ny prze ciw -
po ża ro wej po dzie lo ne zo sta ło na ka na ły.
Każ dy z nich przy dzie lo no do okre ślo nych
sie ci ra dio wych, co po rząd ku je ich wy ko -
rzy sta nie. Każ de mu po wia to wi w kra ju zo -
stał przy dzie lo ny je den ka nał, któ ry two rzy
sieć po wia to wą (PR). Ma jąc na uwa dze, że
dzia ła nia ra tow ni czo -ga śni cze mo gą być
pro wa dzo ne w od le gło ści kil ku set me trów
od KP/KM PSP, jak rów nież w pro mie niu kil -
ku, kil ku na stu czy na wet kil ku dzie się ciu ki -
lo me trów, za le ca się wy ko rzy sty wa nie
do pra cy w sie ci po wia to wej ra dio te le fo -
nów sta cjo nar nych i prze woź nych. Oczy wi -
ście „Za sa dy or ga ni za cji łącz no ści (…)” nie
za ka zu ją sto so wa nia urzą dzeń na sob nych,
ale pra ca na nich po win na zo stać wcze śniej
po prze dzo na sto sow ną ana li zą, z któ rej
mu si ja sno wy ni kać, czy pa ra me try tech -
nicz ne urzą dzeń prze no śnych po zwo lą
na prze ka za nie in for ma cji w ca ło ści ze wza -
jem nym zro zu mie niem się stron. Ka nał po -
wia to wy słu ży do za pew nie nia łącz no ści
w re la cjach mię dzy sta no wi skiem kie ro wa -
nia ko men dan ta po wia to we go (miej skie -
go) a pod le gły mi PA JRG oraz jed nost ka mi
OSP, ZSP, WOP itp., a tak że do wód cą/kie ru -

ją cym dzia ła nia mi (w trak cie
do jaz du i na miej scu ak cji ra -
tow ni czo -ga śni czej), za stę -
pa mi PSP, OSP (w trak cie ich
do jaz du do miej sca pro wa -
dze nia dzia łań na te re nie
wła sne go po wia tu).

Każ dy po wiat ma po nad -
to do wy ko rzy sta nia osiem
ka na łów ra tow ni czo -ga ś-
ni czych (KRG) słu żą cych
do ko re spon den cji na miej -
scu pro wa dze nia dzia łań po -
mię dzy KDR a pod le gły mi
mu bez po śred nio ra tow ni -
ka mi. Są to te sa me czę sto -
tli wo ści (ka na ły) w ca łym
kra ju. W sie ci ra tow ni czo -
-ga śni czej, w od róż nie niu
do sie ci po wia to wej, mo gą
być sto so wa ne je dy nie ra -
dio te le fo ny prze woź ne lub
na sob ne.

Wy da je się, że na dal naj pow szech niej -
szym pro ble mem jest nie wła ści we wy ko -
rzy sty wa nie sie ci po wia to wej i sie ci ra to-
w ni czo -ga śni czej. Bar dzo czę sto w chwi li
przy jaz du na miej sce ak cji pierw szych jed -
no stek kie ru ją cy dzia ła nia mi ra tow ni czy mi
ca łą ko re spon den cję, za rów no ze sta no wi -
skiem kie ro wa nia, jak i z ra tow ni ka mi, 
pro wa dzi na ka na le po wia to wym. Wraz
z roz wo jem sy tu acji i do jaz dem ko lej nych 
sił i środ ków, rów nież pra cu ją cych na tym
ka na le, sieć sta je się nie wy dol na.

Umiej sco wie nie zbyt wie lu ko re spon den -
tów w jed nej sie ci pro wa dzi do zła ma nia
przy ję tych za sad w za kre sie or ga ni za cji łącz -
no ści, a przede wszyst kim do du blo wa nia in -
for ma cji prze ka zy wa nych do SK KP/KM PSP,
w pierw szej ko lej no ści przez ro ty, na stęp nie
przez do wód cę. Osta tecz nie mo że to do pro -
wa dzić do cał ko wi te go pa ra li żu sie ci po wia -
to wej. 

Nie pra wi dło wość ta za zwy czaj zo sta je
zni we lo wa na do pie ro po po wo ła niu szta bu
i po dzia le te re nu ak cji na od cin ki bo jo we.
Wte dy też do ko nu je się sto sow nych zmian
i roz po czy na po rząd ko wa nie za sta nych nie -
pra wi dło wo ści or ga ni za cji łącz no ści. Zwy kle
na tym eta pie przy stę pu je się do uru cha mia -
nia ko lej nych sie ci ra dio wych opi sa nych
w„Me to dy ce (...)”, w szcze gól no ści:

– sie ci do wo dze nia i współ dzia ła nia
(KDW), 

– ope ra cyj nych kie run ków ra dio wych
(KO),
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– kra jo wej sie ci współ dzia -
ła nia i alar mo wa nia (KSW),

– kra jo wej sie ci współ dzia -
ła nia ze stat ka mi po wietrz ny -
mi (KSWL),

– czy sie ci współ dzia ła nia
służb Mi ni ster stwa Spraw We -
wnętrz nych i Ad mi ni stra cji
(B112).

Wy cho dząc na prze ciw tym
pro ble mom, w 2016 r. ko men -
dant głów ny PSP do ko nał ak -
tu ali za cji „Za sad or ga ni za cji
łącz no ści (...)” i wska zał ko -
men dan tom wo je wódz kim
PSP, by w uzgod nie niu z ko -
men dan ta mi po wia to wy -
mi/miej ski mi PSP usta li li
ko lej ność przy dzia łu ka na łów ra tow ni czo -
-ga śni czych pod czas pro wa dze nia dzia łań
ra tow ni czych na te re nie po wia tu. Zmia na ta -
ka spo wo do wa ła, że do wód ca po przy by ciu
na miej sce dzia łań do pro wa dze nia ko re -
spon den cji na miej scu ak cji uży wa ka na łu
ra tow ni czo ga śni cze go (KRG) usta lo ne go
wcze śniej po mię dzy ko men dan tem wo je -
wódz kim PSP a ko men dan tem po wia to -
wym/miej skim PSP. W przy pad ku za ję to ści
te go ka na łu do wód ca uzgad nia z SK KP/KM
PSP ko lej ny ka nał ra tow ni czo -ga śni czy
do pro wa dze nia ko re spon den cji. W „Za sa -
dach” za le co no też opro gra mo wa nie ra dio -
te le fo nów na sob nych do wód ców oraz
ra tow ni ków po zwa la ją ce na ich bez po śred -
nie uru cha mia nie się w na stę pu ją cy spo sób,
dla: 

– do wód ców – w ma cie rzy stej sie ci po -
wia to wej (PR),

– ra tow ni ków – na uzgod nio nym po mię -
dzy ko men dan tem wo je wódz kim PSP a ko -
men dan tem po wia to wym/miej skim PSP
ka na le ra tow ni czo -ga śni czym (KRG).

Ta zmia na za pew ne bu dzi naj więk sze
kon tro wer sje wśród więk szo ści do wód ców.
Zo sta ła ona wy mu szo na przede wszyst kim
ana li za mi ze zda rzeń. Wy ni ka z nich jed no -
znacz nie, że je śli tyl ko w da nej jed no st ce
nie zo stał wy ro bio ny na wyk pra cy w re la -
cjach: do wód ca <–> sta no wi sko kie ro wa -
nia (w sie ci po wia to wej) oraz do wód ca <–>
ra tow ni cy (na ka na le ra tow ni czo -ga śni -
czym) i wszy scy pra cu ją na jed nym ka na le
ra dio wym, to nie ma co się łu dzić, że
w przy pad ku wpro wa dze nia do dzia łań kil -
ku za stę pów łącz ność bę dzie funk cjo no wa -
ła pra wi dło wo. Je że li nie za trosz czy my się
o ta ki po dział jesz cze przed wy jaz dem z ga -

ra żu, pod czas dzia łań ele ment ten zej dzie
po pro stu na dal szy plan. KDR ma na gło -
wie tak wie le spraw, że łącz ność sta je się
w pew nym mo men cie ku lą u no gi, a nie na -
rzę dziem po zwa la ją cym na szyb ki prze kaz
in for ma cji.

Py ta nie o przy czy nę ta kie go roz wią za nia
za da ją zwłasz cza do wód cy peł nią cy służ bę
w ma łych po wia tach. Twier dzą, że tam nikt
ni ko go nie za kłó ca i nikt ni ko mu nie prze -
szka dza. I być mo że rze czy wi ście za zwy czaj
tak jest, ale przy za dys po no wa niu do dzia -
łań więk szej licz by za stę pów sy tu acja ta ule -
gnie zmia nie. Sieć sta nie się nie wy dol na,
a KDR za cznie po sił ko wać się te le fo nem ko -
mór ko wym. A pa mię taj my, że to na rzę dzie
je dy nie po moc ni cze i by wa za wod ne.

W przy pad ku pra wi dło wo zor ga ni zo wa -
nej łącz no ści już we wstęp nej fa zie dzia łań
zmi ni ma li zo wa ne zo sta ją pro ble my zwią za -
ne z ewen tu al nym póź niej szym po dzia łem
stre fy dzia łań ra tow ni czych na od cin ki bo jo -
we czy bu do wa niem punk tu przy ję cia sił
i środ ków pod mio tów KSRG i spo za sys te mu
oraz in nych pod mio tów uczest ni czą cych
w dzia ła niu ra tow ni czym.

Mó wiąc o „Za sa dach or ga ni za cji łącz no -
ści (…)”, nie spo sób nie wspo mnieć o in nej
zmia nie, ja ką przy nio sła ak tu ali za cja. Cho dzi
o ure gu lo wa nie kwe stii or ga ni za cji łącz no -
ści w przy pad ku dys po no wa nia po jaz dów
po za te ren wła sne go po wia tu, czy li o pro wa -
dze nie na słu chu/ko re spon den cji w sie ci
KSW od ra zu po wy jeź dzie z jed nost ki, a nie
jak to mia ło miej sce wcze śniej – po prze kro -
cze niu gra ni cy po wia tu. Zmia na zo sta ła
wpro wa dzo na ze wzglę du na fakt, iż jed -
nost ki dys po no wa ne z jed ne go po wia tu
do dru gie go czę sto nie zda wa ły lub nie

chcia ły zda wać so bie spra wy,
czy gra ni cę ad mi ni stra cyj ną
prze kro czy ły, czy też nie. Zda -
rza ły się przy pad ki, że pra-
co wa ły ca ły czas w sie ci
po wia to wej wła snej lub po -
wia tu, do któ re go się uda wa -
ły. Ta ka sy tu acja za zwy czaj
po wo do wa ła, że oby dwa SK
KM/KP PSP szu ka ły SIS
w trzech sie ciach: KSW, PR
jed ne go po wia tu lub PR dru -
gie go po wia tu. Te raz za pis
jest jed no znacz ny, a po jaz dy
dys po no wa ne po za te ren
wła sne go po wia tu ma ją za -
wsze pro wa dzić na słuch/ko -
re spon den cję w kra jo wej

sie ci współ dzia ła nia i alar mo wa nia KSW. 
Na le ży jed nak pa mię tać, że in for ma cje
o pro wa dze niu na słu chu/ko re spon den cji
w sie ci KSW po win ny być wcze śniej zgło szo -
ne za po śred nic twem sie ci po wia to wej
do wła sne go SK KP/KM PSP.

Ostat nią zna czą cą zmia ną w „Za sa dach
or ga ni za cji łącz no ści (…)”, w szcze gól no ści
w kon tek ście dzia łań pro wa dzo nych przez
ochot ni cze stra że po żar ne, jest wpro wa dze -
nie jed no znacz ne go za ka zu pro wa dze nia
ko mu ni ka cji gło so wej ze sta no wi skiem kie -
ro wa nia oraz są sied ni mi jed nost ka mi stra ży
po żar nej w sie ci alar mo wa nia PA1 i PA2. Na -
le ży w tym miej scu przy po mnieć, że sie ci
alar mo wa nia PA1 i PA2 nie słu żą do pro wa -
dze nia ko mu ni ka cji gło so wej i wy mia ny in -
for ma cji. Wie lu stra ża ków o tym za po mi na.

Kryp to ni my
Nie zbęd nym ele men tem łącz no ści ra dio -

wej są kryp to ni my. Za sa dy ich two rze nia
i sto so wa nia zo sta ły szcze gó ło wo przed sta -
wio ne w „In struk cji (...)”, jed nak czę sto po ja -
wia ją się py ta nia do ty czą ce nada wa nia
i uży wa nia kryp to ni mów pod czas ak cji,
w któ rych uczest ni czą nie tyl ko si ły i środ ki
z da ne go po wia tu lub wo je wódz twa, lecz
tak że in ne pod mio ty i służ by ra tow ni cze. 
Na le ży przede wszyst kim pa mię tać o pod -
sta wo wej funk cji kryp to ni mu, czy li za pew -
nie niu jed no znacz nej iden ty fi ka cji za rów no
nadaw cy, jak i od bior cy ko re spon den cji. Dla -
te go tak waż ne jest, aby wszy scy uczest ni cy
dzia łań wie dzie li, ja ki zo stał przy ję ty sche -
mat nada wa nia i sto so wa nia kryp to ni mów.
Moż li we jest:

– uży wa nie kryp to ni mów (in dy wi du al -
nych, gru po wych, okól ni ko wych, alar mo -
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wych i współ dzia ła nia) zgod nych z roz dzia -
łem VII„In struk cji (...)”,

– uży wa nie kryp to ni mów usta la nych do -
raź nie,

– po łą cze nie obu roz wią zań, w za leż no -
ści od po zio mu do wo dze nia.

We wszyst kich przed sta wio nych roz wią -
za niach istot ne jest, aby ak tu al ni i po ten -
cjal ni ko re spon den ci by li w sta nie
jed no znacz nie okre ślić kryp to nim oso by 
czy za stę pu, któ ry chcą wy wo łać.

Trze ba jed nak za uwa żyć, że w każ dej sy -
tu acji pod czas dzia łań ra tow ni czych na te re -
nie ca łe go kra ju za sto so wa nie kryp-
to ni mów:

– KARAT – jed no znacz nie okre śla, że po -
słu gu je się nim KDR, nie za leż nie od te go czy
jest to do wód ca za stę pu, sek cji, zmia ny, JRG,
czy też ko men dant któ re go kol wiek szcze bla,

– DARIA – jed no znacz nie okre śla, że po -
słu gu je się nim do wód ca od cin ka bo jo we -
go, za stę pu lub sek cji,

– STOPER – jed no znacz nie okre śla sta no -
wi sko ra tow ni cze za stę pu lub sek cji,

– NIAGARA – jed no znacz nie okre śla sta -
no wi sko wod ne, 

– REDUTA – jed no znacz nie okre śla punkt
przy ję cia sił i środ ków PPSIS. 

War to tak że od no to wać fakt, że gdy ko -
re spon den cja od by wa się w ra mach jed ne -
go od cin ka bo jo we go lub gru py ra tow ni czej
w sie ci KRG, do pusz cza się wy ko rzy sty wa nie
ja ko kryp to ni mów np. imion lub przy dom -
ków.

Urzą dze nia ra dio we 
Wy ma ga nia tech nicz no -funk cjo nal ne dla

ra dio te le fo nów zo sta ły okre ślo ne w za łącz -
ni kach od 1 do 3 „In struk cji w spra wie or ga -
ni za cji łącz no ści w sie ciach ra dio wych UKF
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej” i sta no wią mi -
ni mal ne wy ma ga nia re sor tu spraw we -
wnętrz nych i ad mi ni stra cji (uzgod nio ne
po mię dzy służ ba mi) dla ra dio te le fo nów sta -
cjo nar nych, prze woź nych i na sob nych. „In -
struk cja (...)” wska zu je rów nież, że wy mo gi te
sta no wią pod sta wę dla pro wa dze nia po stę -
po wań prze tar go wych i za ku pów na sprzęt
ra dio wy wy ko rzy stu ją cy czę sto tli wo ści bę -
dą ce w dys po zy cji re sor tu, czy li rów nież jed -
nost ki ochot ni czych stra ży po żar nych.

Zgod nie z „In struk cją (...)” ade kwat nie
do po trzeb OSP, jak i pod mio tów współ dzia -
ła ją cych pra cu ją cych w sie ciach ra dio wych
PSP do pusz cza się zmia nę pa ra me trów funk -
cjo nal no -użyt ko wych dla ra dio te le fo nów,
do któ rych na le żą np. sy gna li za cja wi zu al -

na sta nu ba te rii aku mu la to rów, sy gna li za-
cja aku stycz na jej roz ła do wa nia, blo ko wa -
nie/od blo ko wa nie ra dio te le fo nu dro gą ra -
dio wą, mi ni mal na licz ba pro gra mo wa nych
ka na łów ra dio wych itp. 

I tak na przy kład licz ba pro gra mo wa nych
ka na łów ra dio wych opi sa nych w pa ra me -
trach funk cjo nal no -użyt ko wych dla ra dio te -
le fo nów na sob nych w PSP wy no si 250.
Ma jąc na uwa dze, że po szcze gól ne jed nost -
ki OSP nie są w sta nie skon su mo wać ta kiej
war to ści, do pusz cza się za ku py ra dio te le fo -
nów np. 32- ka na ło wych. Na wet ta kie zmia -
ny, zgod nie z „In struk cją (...)”, wy ma ga ją
jed nak ak cep ta cji ko men dan ta wo je wódz -
kie go PSP.

Nie do pusz czal ne są zmia ny pa ra me trów
tech nicz nych, śro do wi sko wych i kli ma tycz -
nych, do któ rych na le żą np. wy ma ga nia
w za kre sie mo du la cji, od stę pu mię dzy-
ka na ło we go, de wia cji sy gna łu CTCSS, cha -
rak te ry sty ki pa sma aku stycz ne go, pro mie -
nio wa nia sło necz ne go, wil got no ści, za-
py le nia, pia sku, desz czu, wi bra cji, uda rów,
spad ków swo bod nych itp.

Sto sow ne pi smo do ty czą ce jed no li tej 
in ter pre ta cji za sad i norm do ty czą cych 
łącz- no ści ra dio wej oraz ko niecz no ści ich re -
spek to wa nia przez wszyst kich użyt kow ni -
ków zo sta ło wy sto so wa ne przez za stęp cę
ko men dan ta głów ne go PSP st. bryg. Ta de -
usza Jop ka do wszyst kich ko men dan tów
wo je wódz kich PSP (pi smo znak BIŁ-I -266/2-
7/18 z 26 lu te go br.).

Spo strze że nia i wnio ski
W dzie dzi nie łącz no ści ra dio wej w cią gu

ostat nich lat na stą pi ła wi docz na i zna czą ca
po pra wa. Stra ża cy po słu gu ją się ra dio te le fo -
na mi o co raz lep szych pa ra me trach tech -
nicz nych, cho ciaż jak wy ni ka z po ja-
wia ją cych się w Ko men dzie Głów nej PSP sy -
gna łów i in for ma cji – być mo że nie za wsze
speł nia ją cy mi wy ma ga nia dla sprzę tu łącz -
no ści UKF pra cu ją ce go w sie ciach ra dio wych
MSWiA. Cią gle też po zo sta wia wie le do ży -
cze nia spo sób wy ko rzy sta nia sprzę tu,
a przede wszyst kim sie ci ra dio wych. Szcze -
gól nie kie ru ją cy dzia ła nia mi ra tow ni czy mi
po win ni być świa do mi, ja kie in for ma cje i ko -
mu mu szą być prze ka zy wa ne i na tej pod -
sta wie okre ślać wy ko rzy sty wa ne ka na ły
i sie ci ra dio we. Po trzeb na jest ra dy kal -
na zmia na po dej ścia do wo dzą cych do wy -
ko rzy sta nia środ ków łącz no ści, bez któ rej nie
bę dzie moż na li czyć na uzdro wie nie sy tu acji,
na wet przy za sto so wa niu naj now szych do -

stęp nych tech no lo gii (jak np. trans mi sja cy -
fro wa) czy wdro że niu naj lep szych norm, in -
struk cji i za sad.

W ra mach do sko na le nia za wo do we go
na le ży wie lo krot nie ćwi czyć pro wa dze nie
ko re spon den cji i ko rzy sta nie z sie ci ra dio -
wych, bo je śli pew ne za cho wa nia nie sta ną
się na wy ka mi, to moż na za ło żyć, że pod czas
rze czy wi stych dzia łań, pod pre sją re al ne go
za gro że nia, ni gdy nie bę dą sto so wa ne. Dla -
te go też sys te ma tycz nie po win no się pro -
wa dzić szko le nia w za kre sie or ga ni za cji
łącz no ści, zgod nie z„In struk cją w spra wie or -
ga ni za cji łącz no ści w sie ciach ra dio wych
UKF Pań stwo wej Stra ży Po żar nej” oraz „Za -
sa da mi or ga ni za cji łącz no ści alar mo wa nia,
po wia da mia nia, dys po no wa nia oraz współ -
dzia ła nia na po trze by dzia łań ra tow ni czych”.

War to też zwró cić uwa gę na ko niecz ność
od po wied nie go opro gra mo wa nia ra dio te -
le fo nów prze woź nych i na sob nych, przede
wszyst kim pod ką tem „wła snej” sie ci po wia -
to wej (PR) oraz wszyst kich tzw. ka na łów
otwar tych, w szcze gól no ści: kra jo wej sie ci
współ dzia ła nia i alar mo wa nia (KSW), dwóch
kie run ków ope ra cyj nych (KO), dwóch ka na -
łów do wo dze nia i współ dzia ła nia (KDW)
oraz ra dio wej sie ci re trans mi syj nej (RSR),
ośmiu ka na łów ra tow ni czo -ga śni czych
(KRG), kra jo wej sie ci współ dzia ła nia ze stat -
ka mi po wietrz ny mi (KSWL), a tak że sie ci
współ dzia ła nia służb mi ni ster stwa spraw
we wnętrz nych i ad mi ni stra cji (B112).

Za sad ne by ło by rów nież, aby każ dy stra -
żak peł nią cy obo wiąz ki KDR mógł za po znać
się z moż li wo ścia mi oraz bu do wą sa mo cho -
dów do wo dze nia i łącz no ści, by ewen tu al -
nie sko rzy stać z do bro dziejstw, ja kie mo gą
dać obec nie wy ko rzy sty wa ne tech no lo gie.
Kwe stie wy ko rzy sta nia SDł ja ko spraw nych
na rzę dzi ko mu ni ka cji na każ dym po zio mie
do wo dze nia, za pew nia ją cych ra tow ni kom
do stęp do da nych on li ne nie za leż nie od usy -
tu owa nia te re nu, w tym rów nież z punk tu
wi dze nia jed no stek OSP, przed sta wi my
w jed nym z ko lej nych nu me rów PP.

bryg. Mar cin Ku char ski jest zast´pcà
naczelnika Wydziału Koordynacji

Ratownictwa w Krajowym Centrum
Koordynacji Ratownictwa i Ochrony

LudnoÊci
st. bryg. Paweł Pohl jest naczelnikiem

Wydziału Informatyki i ŁàcznoÊci 
KW PSP w Poznaniu
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rze pis, któ ry każ dy stra żak po wi nien
znać, po da je de fi ni cję urzą dze nia
prze ciw po ża ro we go [1]. W grun cie

rze czy jest to wy li czan ka róż nych ty pów i za -
sto so wań urzą dzeń przy czy nia ją cych się
do bez pie czeń stwa lu dzi w sy tu acji po ża ru
lub do wal ki z nim. A wal ka ta ma róż ne po -
sta cie: wy kry cia, uga sze nia, ogra ni cze nia
roz wo ju, uła twie nia ga sze nia, ewa ku acji lu -
dzi, przy czym da ne urzą dze nie prze ciw po -
ża ro we mo że peł nić kil ka ta kich funk cji
jed no cze śnie. 

Ce chą wspól ną urzą dzeń prze ciw po ża ro -
wych jest, jak wska zu je na zwa, ich stech ni -
cy zo wa nie, au to ma ty za cja, z moż li wie ma łą
in ge ren cją czło wie ka w za dzia ła nie. Po -
za tym jest mię dzy ni mi du żo róż nic, wy ni -
ka ją cych głów nie z róż nych pa ra me trów
po ża rów, do któ rych zwal cza nia są prze zna -
czo ne. Tym sa mym wie dza o nich jest w isto -
cie wie dzą o po ża rach. 

Urzą dze nia wy kry wa ją ce po żar
i po wia da mia ją ce o po ża rze
Sys tem sy gna li za cji po ża ro wej (SSP) – to

ze spół urzą dzeń słu żą cych do wy kry cia po -
ża ru oraz spo wo do wa nia alar mu. W je go
skład wcho dzą urzą dze nia: sy gna li za cyj no -
-alar mo we – czuj ki (sen so ry), ręcz ne ostrze -
ga cze po ża ro we, urzą dze nia optycz no -
-aku stycz ne, od bior cze alar mów po ża ro -
wych, od bior cze sy gna łów uszko dze nio -
wych – cen tra la po ża ro wa, urzą dze nia
ste ru ją ce in ny mi urzą dze nia mi prze ciw po -
ża ro wy mi, za si lacz.

Dzia ła nie SSP jest na stę pu ją ce. Po żar wy -
kry wa ją czuj ki roz miesz czo ne rów no mier nie
w chro nio nej prze strze ni. W za leż no ści
od ma te ria łów pal nych i spo dzie wa nych,
a tym sa mym cha rak te ry stycz nych pa ra me -
trów po ża ru sto su je się od po wied nie ro dza -
je czu jek: dy mu, pło mie nia, tem pe ra tu ry
(nie któ re czuj ki łą czą w so bie kil ka funk cji
wy kryw czych). Po wy kry ciu po ża ru czuj ka

da je o tym sy gnał do cen tral ki po ża ro wej.
W no wych SSP wy świe tla na jest na cen tral -
ce lo ka li za cja (ad res) wzbu dzo nej czuj ki.
Wcze śniej ra dzo no so bie w ten spo sób, że
przed drzwi po miesz czeń wy pro wa dza no
wskaź ni ki za dzia ła nia czu jek, by moż na by -
ło się zo rien to wać, gdzie jest po żar. 

Alarm mo że być ska so wa ny przez per so -
nel w okre ślo nym cza sie. Po je go prze kro -
cze niu cen tra la prze cho dzi w tryb pra cy
alar mo wej. Wzbu dza sy gna li za to ry optycz -
no -aku stycz ne (świe cą i wy ją), da je sy gna ły
do urzą dzeń ste ru ją cych dzia ła niem in nych
urzą dzeń, np. ga śni czych lub od ci na ją cych
po żar oraz do urzą dzeń trans mi sji alar mu
po ża ro we go, tzw. mo ni to rin gu, stąd zaś sy -
gnał jest prze ka zy wa ny au to ma tycz nie
do stra ży po żar nej. 

Wci śnię cie ręcz ne go ostrze ga cza po ża ro -
we go skut ku je tym sa mym, co za dzia ła nie
czuj ki, z tym, że nie ma zwło ki cza so wej
na we ry fi ka cję alar mu: wszel kie pro ce du ry
prze ka zy wa nia sy gna łu dzia ła ją na tych -
miast. 

Urzą dze nia sy gna li za cyj no -alar mo we,
urzą dze nia od bior cze alar mów po ża ro wych
i urzą dze nia od bior cze sy gna łów uszko dze -
nio wych to ele men ty skła do we za rów no
sys te mów sy gna li za cji po ża ru, jak i tzw. mo -
ni to rin gu po ża ro we go. Mo ni to ring po le ga
na prze ka zy wa niu in for ma cji o po wsta niu
po ża ru w da nym obiek cie do naj bliż szej,
pro fe sjo nal nej jed nost ki stra ży po żar nej.
Dzie je się tak w spo sób w peł ni au to ma tycz -

ny. Re gu la cją praw ną w tym za kre sie są 
od po wied ni prze pis [2] roz po rzą dze nia 
mi ni stra oraz wy tycz ne ko men dan ta głów -
ne go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Wspo -
mnia ny prze pis na kła da obo wią zek po-
sia da na SSP oraz je go pod łą cze nia do jed -
nost ki stra ży w spo sób wska za ny przez ko -
men dan ta po wia to we go (miej skie go) PSP.
Wy tycz ne re gu lu ją zaś skom pli ko wa ne kwe -
stie tech nicz ne i praw ne. Ogó łem, we dług
sta nu na 2016 r., mo ni to ro wa nych jest po ża -
ro wo 12 810 obiek tów, z cze go 7339 obo -
wiąz ko wo. 

Dźwię ko wy sys tem ostrze gaw -
czy (DSO) i urzą dze nia 
wcho dzą ce w je go skład 
DSO nie jest sys te mem sa mo dziel nym.

Je śli do cie ra do nie go in for ma cja o po ża rze
z SSP, w za leż no ści od stre fy za gro że nia
i przy ję te go sce na riu sza po ża ro we go DSO
uru cha mia uprzed nio na gra ne au to ma tycz -
nie ko mu ni ka ty gło so we, za wie ra ją ce in -
struk cję po stę po wa nia dla użyt kow ni ków
da nych miejsc. Nie jest to ni czym no wym.
Nie tyl ko w fil mach sen sa cyj nych w ob li czu
za gro że nia włą cza się alarm i głos mó wi:
„Do wy bu chu 30 se kund, ewa ku acja”.
W obiek tach szcze gól nie za gro żo nych i sa -
mo lo tach sto so wa no ko mu ni ka ty „Uwa ga!
Za gro że nie! Pro szę opu ścić po miesz cze nie!”,
al bo „Pull up, pull up” itp. 

Urzą dze nia skła do we to: cen tra la od bior -
czo -ste ru ją ca, wzmac niacz (lub wzmac nia -
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Urzà dze nia 
prze ciw po ̋ a ro we

W poprzednim odcinku omówiłem materiały
niebezpieczne pożarowo. Tym razem przybliżę

zagadnienie urządzeń przeciwpożarowych. Myślą
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cze), oka blo wa nie, gło śni ki. Klu czo wa dla
nie za wod no ści DSO jest zro zu mia łość mo -
wy. Utrud nie niem sto so wa nia – bar dzo wy -
so ki koszt, pod no szo ny przez oka blo wa nie,
któ re zwy kle mu si być od por ne na dzia ła nie
tem pe ra tu ry po ża ru. 

Zgod nie z prze pi sa mi [3] sto so wa nie
DSO jest wy ma ga ne w bu dyn kach gro ma -
dzą cych bar dzo du żo lu dzi, w któ rych ofia ry
pa ni ki po ża ro wej li czyć na le ża ło by w set -
kach. 

Urzą dze nia ga śni cze i uła twia -
ją ce pod ję cie ga sze nia
Pod po ję ciem „ga śni cze” na le ży ro zu mieć

wszel kie urzą dze nia prze ciw po ża ro we, któ -
re na po żar lub in ne zja wi sko nie bez piecz ne
re agu ją ga sze niem. Prze pis wy mie nia kil ka
ich ro dza jów: sta łe i pół sta łe urzą dze nia ga -
śni cze i za bez pie cza ją ce, urzą dze nia in er ty -
zu ją ce. Dla osób nie zo rien to wa nych w za -
gad nie niu z pew no ścią in try gu ją ca jest róż -
ni ca mię dzy sta łym a pół sta łym urzą dze -
niem ga śni czym lub za bez pie cza ją cym. 

Sta łe urzą dze nie ga śni cze (SUG) róż ni się
od pół sta łe go ukom ple to wa niem: ma
wszyst ko, by sa mo dziel nie „pod jąć de cy zję”
o ga sze niu i ga sić zgod nie z za ło żo ny mi pro -
jek tem pa ra me tra mi. Pół sta łe urzą dze nie nie
mo że ga sić sa mo, ze wzglę du na brak moż -
li wo ści pod ję cia ta kiej de cy zji. Po za tym bra -
ku je mu cze goś do kom ple tu: je śli ma
oru ro wa nie, dy sze czy prą dow ni ce, to nie
po sia da pom py i zbior ni ka ze środ kiem ga -
śni czym i na od wrót. Z tych po wo dów urzą -
dze nie pół sta łe mu si być uzu peł nio ne
o ce lo we dzia ła nie czło wie ka, któ ry po dej -
mie de cy zję o ga sze niu i pod łą czy w tym ce -
lu do dat ko wy, bra ku ją cy sprzęt.

Ma my kil ka ro dza jów SUG-ów, przy czym
głów nym kry te rium po dzia łu jest śro dek ga -
śni czy, ja ki ma ją po da wać: wod ne, pia no we,
ga zo we (na CO2, za mien ni ki ha lo nów, azot),
ae ro zo lo we.

Naj sze rzej zna ne i naj star sze ze sto so wa -
nych są SUG wod ne, naj star sze z nich to
urzą dze nia zra sza czo we, a naj pow szech niej
sto so wa ne – try ska czo we. Omó wi my ich bu -
do wę i dzia ła nie na przy kła dzie SUG try ska -
czo we go. 

Pa trząc od stro ny po ża ru, pierw szym do -
strze gal nym ele men tem z ca łe go SUG bę -
dzie try skacz: słu żą cy do roz pra sza nia,
a na wet roz py la nia wo dy, za tka ny ele men -
tem ter mo czu łym. Ele ment ten mo że mieć
po stać kor ka za my ka ją ce go otwór try ska cza,
pod trzy my wa ne go przez blasz kę zlu to wa ną

czymś wraż li wym na cie pło lub szkla ną am -
puł ką z cie czą wrzą cą w okre ślo nej tem pe -
ra tu rze. Nie przy pad ko wo w ty po sze re gu
try ska czy zna la zły się te o tem pe ra tu rze
otwar cia (czy li wrze nia cie czy, pro wa dzą ce -
go do wy bu chu am puł ki) do 77°C i od
79°C. 78,25°C – to tem pe ra tu ra wrze nia sub -
stan cji aż na zbyt po wszech nie zna nej:
C2H5OH.

Try skacz jest przy krę co ny do ru ry,
przy czym nie jest sam – ma wie lu bra ci, a ru -
ra wie le sióstr. Otry ska czo wa nie obej mu je
ca łą chro nio ną po wierzch nię, bo prze cież ni -
gdy nie wia do mo, gdzie po wsta nie po żar.
Ru ry zbie ga ją się w grub sze ru ry, któ re pro -
wa dzą do ser ca urzą dze nia – za wo ru kon-
tro l no -alar mo we go (ZKA). To nie zwy kle
po my sło we urzą dze nie, utrzy my wa ne w po -
ło że niu czu wa nia (go to wo ści do uru cho mie -
nia pom py) przez ci śnie nie wo dy mię dzy
try ska cza mi a nim. Gdy try skacz się otwo rzy,
ci śnie nie wo dy spa da, wte dy za wór prze -
cho dzi w po ło że nie wzbu dzo ne i uru cha mia
pom pę, bę dą cą ko lej nym skład ni kiem urzą -
dze nia. Da lej jest zbior nik z wo dą, wy star cza -
ją cy do ga sze nia przez kil ka go dzin. Są
jesz cze urzą dze nia pe ry fe ryj ne, jak dzwon
alar mo wy (na pę dza ny wo dą), ar ma tu ra za -
si la ją ca zbior nik, re zer wo wa pom pa za si-

la na z od ręb ne go źró dła. Cie ka wost ką po zo -
sta je, że pom py i ZKA są chro nio ne
przed po ża rem – do świad cze nie na uczy ło
te go twór ców prze pi sów. 

Urzą dze nie zra sza czo we przy po mi -
na uprosz czo ne urzą dze nie try ska czo we.
Zra szacz to otwar ty try skacz lub, w naj prost -
szym przy pad ku, na cię cie na ru rze, przez
któ re wy pły wa wo da. Da lej jest uprosz czo -
ny ZKA oraz pom pa. W naj prost szych przy -
pad kach w ogó le nie wy stę pu je ZKA.
Róż ni ca w dzia ła niu jest ta ka, że o ile try -
skacz „po dej mu je de cy zję” o ga sze niu po-
ża ru (po żar sam go so bie otwie ra), o ty le
zra szacz te go nie ro bi. O uru cho mie niu urzą -
dze nia de cy du je SSP lub czło wiek. 

Urzą dze nie try ska czo we za wsze jest
urzą dze niem ga śni czym, zaś urzą dze nie zra -
sza czo we mo że nim być, ale naj czę ściej 
by wa urzą dze niem za bez pie cza ją cym. Wy -
ko nu je się w for mie zra sza czy kur ty ny wod -
ne od ci na ją ce i osła nia ją ce, do ko nu je się
chło dze nia zbior ni ków i in sta la cji są sia du ją -
cych z po ża rem, za bez pie cza li nie pro duk -
cyj ne. 

SUG pia no we dzia ła ją nie mal iden tycz -
nie, jak try ska cze lub zra sza cze, lecz za miast
wo dy po da ją pia nę. Bar dzo czę sto urzą dze -
nia pia no we są pół sta ły mi urzą dze nia mi ga -
śni czy mi. Naj prost szy przy kład ta ko we go to
wy twor ni ca pia ny śred niej za mon to wa -
na w oknie ko tłow ni ole jo wej, z na sa dą
na ze wnątrz. Naj bar dziej skom pli ko wa ny:
wy cho dzą cy z dna zbior ni ka cie czy ro po po -
chod nej z da chem sta łym wąż roz prę ża ny 
ci śnie niem pia ny po da wa nej z sa mo cho du
ga śni cze go. 

Urzą dze nia ga zo we są bar dzo dro gie, dla -
te go prak tycz nie ni gdy nie za bez pie cza ją ca -
łe go bu dyn ku, a tyl ko je go naj waż niej sze
i naj droż sze czę ści. Spraw dza ją się tam, gdzie
nie moż na za sto so wać try ska czy, ze wzglę du
na szko dli we dzia ła nie wo dy, to jest w: ser -
we row niach, ste row niach, skarb cach war to -
ścio wych przed mio tów i dzieł sztu ki.
Urzą dze nia te są zwy kle ste ro wa ne przez SSP.

Urzą dze nia in er ty zu ją ce to bar dzo wy spe -
cja li zo wa ne urzą dze nia ga śni cze, za po bie ga -
ją ce roz wo jo wi wy bu chu. Sło wo in er ty zu ją ce
ozna cza „zo bo jęt nia ją ce”. Zwy kle są sto so wa -
ne w in sta la cjach tech no lo gicz nych i wen-
ty la cyj nych, gdzie – na im puls wy wo ła ny
po ża rem lub wy bu chem – wstrzy ku ją na tra -
sie pło mie nia obo jęt ny al bo ga śni czy gaz lub
wo dę, co prze ry wa pro ces spa la nia. Mo gą też
wy peł nić wol ną prze strzeń zbior ni ka nad cie -
czą pal ną ga zem obo jęt nym, co za bez pie cza
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UWAGA!
Au to no micz nej czuj ki dy mu, choć

tech nicz nie rzecz bio rąc jest ona urzą dze -
niem, prze pi sy nie trak tu ją ja ko urzą dze -
nia prze ciw po ża ro we go, gdyż nie jest
skład ni kiem SSP. Sa ma wy kry wa po żar
i o nim alar mu je. Jed no cze śnie na le ży so -
bie zda wać spra wę, że czuj kę tę ka li bru je
się na wy kry wa nie skład ni ków dy mu,
czy li głów nie czą stek sta łych, nie zaś
na tle nek wę gla, któ ry jest ga zem. 

Dzia ła nie ostrze gaw cze przed po ża -
rem czuj ni ków (nie czu jek) tlen ku wę gla
następuje nie ja ko przy oka zji. Zwy kle
w skład ga zów po ża ro wych wcho dzi tle -
nek wę gla, ale nie mu si tak być. 

Za tem je śli ktoś chciał by za bez pie czyć
swój dom za rów no przez po ża rem, jak
i przed tlen kiem wę gla, po wi nien ku pić
dwa od ręb ne urzą dze nia. Co praw da są
ofe ro wa ne na ryn ku urzą dze nia uni wer -
sal ne, ale z cza sem po ja wią się pro ble my
z ich ka li bra cją, zwłasz cza do tlen ku wę -
gla. Le piej więc mieć je w osob nych obu -
do wach, zwłasz cza że na ogół roz-
miesz cza ne są w róż nych punk tach. 



ją przed wy bu chem. Peł nią więc ro lę wy mie -
nio nych w prze pi sie urzą dzeń za bez pie -
czają cych przed po wsta niem wy bu chu
i ogra ni cza ją cych je go skut ki. Je śli cho dzi
o urzą dze nia ogra ni cza ją ce skut ki wy bu chu,
są to naj czę ściej kla py od cią ża ją ce, słu żą ce
do wzię cia na sie bie nad ci śnie nia wy bu chu
i oca le nia tym sa mym resz ty bu dyn ku lub in -
sta la cji. 

Do urzą dzeń uła twia ją cych pod ję cie ga -
sze nia na le ży za li czyć hy dran ty ze wnętrz ne,
któ rych prze zna cze nie jest ogól nie zna ne
oraz hy dran ty i za wo ry hy dran to we we -
wnętrz ne. 

Hy dran ty we wnętrz ne słu żą do ga sze nia
po ża ru przez użyt kow ni ków obiek tu,  za -
nim przy je dzie straż po żar na. Wy stę pu ją
w trzech śred ni cach no mi nal nych: 25 mm
z wę żem pół sz tyw nym (któ re go prze krój nie
za ła mu je się przy zwi nię ciu w krąg), sto so -
wa ne w bu dyn kach uży tecz no ści pu blicz nej
i za miesz ka nia zbio ro we go, 33 mm z wę żem
pół sz tyw nym, sto so wa ne w ga ra żach pod -
ziem nych, 52 mm z wę żem pła sko skła da -
nym, sto so wa ne w obiek tach prze my-
sło wo -ma ga zy no wych. 

Za wo ry hy dran to we wy stę pu ją tyl ko
w śred ni cy 52 mm. Są one in sta lo wa ne
na pio nach na wod nio nych, z utrzy my wa -
niem ci śnie nia wo dy o od po wied niej war to -
ści. Sto su je się je w bu dyn kach wy so kich
i wy so ko ścio wych. Nie słu żą sta łym użyt kow -
ni kom obiek tu, tyl ko stra ża kom, któ rzy dzię -
ki nim nie mu szą cią gnąć kil ku od cin ków li nii
wę żo wej głów nej po klat ce scho do wej – pod -
łą cza ją wąż 52 mm do za wo ru na da nej kon -
dy gna cji i ga szą po żar. Na wod nio ne pio ny
z za wo ra mi hy dran to wy mi ma ją na sa dę
tłocz ną, wy pro wa dzo ną po za li co bu dyn ku,
słu żą cą do wspo mo że nia ci śnie nia wo dy
przez sa mo chód ga śni czy. Cza sa mi są wy po -
sa żo ne we wła sny zbior nik z hy dro fo rem. 

Dźwi gi dla ekip ra tow ni czych – to win dy
za bez pie czo ne przed od dzia ły wa niem po -
ża ru po przez obu do wę szy bu dźwi go we go
i przed sion ki prze ciw po ża ro we przed
drzwia mi do nich. Sto so wa ne są w bu dyn -
kach ma ją cych kon dy gna cję z po sadz ką
na wy so ko ści po wy żej 25 m po nad po zio -
mem te re nu, po za miesz kal ny mi – te po win -
ny być w nie wy po sa żo ne, je śli ich wy so kość
prze kra cza 55 m. Dźwig prze ciw po ża ro wy
po zwa la na do tar cie stra ża ków (sił) i ich
sprzę tu (środ ków) do po ża ru bez zmę cze nia
wspi nacz ką po scho dach. 

Prze ciw po ża ro we wy łącz ni ki prą du – słu -
żą do od cię cia do pły wu prą du do bu dyn ku,

by móc w spo sób bez piecz ny użyć wo dy
do je go ga sze nia. Kie dyś by ły to pro ste wy -
łącz ni ki ra mie nio we, te raz to skom pli ko wa -
ne ukła dy prze kaź ni ko we, uru cha mia ne
wci śnię ciem przy ci sku. 

Urzą dze nia za bez pie cza ją ce
przed roz wo jem po ża ru 
i ogra ni cza ją ce je go skut ki
Każ de z urzą dzeń prze ciw po ża ro wych

ma ce chy wy mie nio ne w po wyż szym pod -
ty tu le. Wie le urzą dzeń, choć nie wy kry wa
ognia, nie alar mu je o nim, nie ga si i nie
wspo ma ga ga sze nia po przez do star cze nie
środ ka ga śni cze go, to jed nak sku tecz nie
wal czy z po ża rem. 

Prze ciw po ża ro we kla py od ci na ją ce to
urzą dze nia słu żą ce do za mknię cia prze wo -
dów wen ty la cyj nych na gra ni cach stref po -
ża ro wych. Uru cha mia ją je zin te gro wa ne
z ni mi czuj ki lub SSP. 

Urzą dze nia od dy mia ją ce peł nią funk cję
wska za ną w ich na zwie. Na ogół są to kla py
od dy mia ją ce, mon to wa ne rów no mier nie
w da chu bu dyn ku. W tym przy pad ku funk -
cja klap nie ma na ce lu po lep sze nia wi docz -
no ści w wa run kach po ża ru, lecz od pro -
wa dze nie na ze wnątrz bu dyn ku je go tem -
pe ra tu ry. Ogra ni cza to znisz cze nia kon struk -
cji przez ener gię po ża ru, wy dłu ża czas
do roz go rze nia i uła twia ga sze nie. Aby od -
dy mia ją ce kla py w stro pie (da chu) bu dyn ku
dzia ła ły, sto su je się kur ty ny dy mo we – klat -
ki z bla chy dzie lą ce prze strzeń pod da cho wą
na sek to ry, w któ rych gro ma dzi się dym i nie
roz prze strze nia na resz tę po wierzch ni. Przy -
spie sza to otwar cie właści wej kla py i ogra ni -
cza skut ki od dzia ły wa nia go rą cych ga zów
po ża ro wych na in ne ele men ty bu dyn ku.

Kla py od dy mia ją ce sto so wa ne w klat -
kach scho do wych bu dyn ków ma ją in ną
funk cję – oczysz cze nie dro gi ewa ku acyj nej
z gry zą ce go i tru ją ce go dy mu. Jed nak że by
od dy mić klat kę scho do wą, pro sta kla pa lub
okno, na wet sa mo czyn nie uru cha mia ne, to
zbyt ma ło. W wy so kich klat kach scho do -
wych dym nie zdą ży wy do stać się z nich
pod wła snym ci śnie niem – ochło dzi się i za -
wi śnie w po wie trzu. Po trzeb ne jest wspo ma -
ga nie go wen ty la to ra mi, przy czym sto su je
się ich kil ka, aby roz ło żyć rów no mier nie ci -
śnie nie na ca łej wy so ko ści klat ki scho do wej.
Ce lem jest tu bo wiem za pew nie nie nie za -
kłó co nej ewa ku acji. Ta zaś moż li wa jest tyl -
ko przy speł nie niu dwóch wa run ków
do ty czą cych ci śnie nia po wie trza w klat ce
scho do wej: przy zbyt ma łym dym z po ża ru

wej dzie na nią, za du że unie moż li wi otwar -
cie drzwi przez ucie ka ją cych lu dzi. Skom pli -
ko wa ny układ wen ty la cji na zy wa się sys-
te mem róż ni co wa nia ci śnień. 

Drzwi, bra my prze ciw po ża ro we i in ne 
za mknię cia prze ciw po ża ro we, je że li są wy po -
sa żo ne w sys te my ste ro wa nia, to urzą dze nia
ma ją ce na ce lu ogra ni cze nie swo bod ne go
roz wo ju po ża ru na in ne czę ści bu dyn ku. Sło -
wo „prze ciw po ża ro we” w ich na zwie ozna cza
izo la cyj ność i szczel ność ognio wą oraz dy -
mosz czel ność. In nym za mknię ciem prze ciw -
po ża ro wym jest kur ty na prze ciw po ża ro wa –
by wa, że to pro dukt z tka ni ny, a jed nak speł -
nia wa ru nek izo la cyj no ści i szczel no ści, 
po zwa la jąc na re duk cję pa ra me trów od le gło -
ścio wych mię dzy bu dyn ka mi. 

Urzą dze nia słu żą ce ewa ku acji
In sta la cje oświe tle nia ewa ku acyj ne -

go – na zwa mó wi sa ma za sie bie. Ewa ku acji
słu żą rów nież urzą dze nia za bez pie cza ją ce
przed za dy mie niem dro gi ewa ku acyj ne oraz
omó wio ne wy żej SSP i DSO. 

W więk szo ści przy pad ków sto so wa nie
urzą dzeń prze ciw po ża ro wych jest na rzu co -
ne prze pi sa mi. SUG wod ne i urzą dze nia 
od dy mia ją ce da ją przy oka zji istot ne
oszczęd no ści bu dow la ne, jak zmniej sze nie
kla sy od por no ści po ża ro wej bu dyn ków, po -
więk sze nie wiel ko ści do pusz czal nych stref
po ża ro wych. Każ de ta kie urzą dze nie to
więk sze bez pie czeń stwo. 

***
Jak wi dać, ro dza jów urzą dzeń prze ciw -

po ża ro wych jest du żo. Nie mal za każ dą
z nazw kry je się nor ma tech nicz na (a na wet
kil ka norm), ści śle pre cy zu ją ca spo sób pro -
jek to wa nia, wy ko na nia i kon ser wo wa nia da -
ne go urzą dze nia. W su mie jest to kil ka set
stron wie dzy tech nicz nej, któ rą na by wa się
la ta mi. Je śli wziąć pod uwa gę, że im więk szy
obiekt, tym wię cej urzą dzeń mu si współ pra -
co wać mię dzy so bą w spo sób nie za kłó co ny,
wie dza o nich ja wi się ja ko ogrom na gó ra lo -
do wa. To, co przed sta wi łem po wy żej, nie jest
na wet jej wierz choł kiem, tyl ko sa mym czu -
bkiem.

st. bryg. Paweł Rochala 
jest p.o. dyrektorem Centralnego

Muzeum Po˝arnictwa w Mysłowicach

Przy pi sy
[1] § 2 ust. 1 pkt 9 roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz -
nych i ad mi ni stra cji z 7 czerw ca 2010 r. w spra wie ochro ny
prze ciw po ża ro wej bu dyn ków, in nych obiek tów bu dow la -
nych i te re nów (DzU nr 109, poz. 719).
[2] Tam że, § 28 ust. 1. 
[3] Tam że, § 29 ust. 1.
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Nowy model butów strażackich specjalnych
Lekkie ��Komfortowe � Bezpieczne



pie ra jąc się na da nych źró dło wych
Ko men dy Głów nej PSP, przed sta -
wię ana li zę za gro żeń po ża ro wych

w la tach 2013-2017 obej mu ją cych róż ne gru -
py obiek tów. W pierw szej czę ści ar ty ku łu
skon cen tru ję się na licz bie, wiel ko ści po ża rów
i wy so ko ści strat po ża ro wych. Dru ga część
bę dzie obej mo wa ła oce nę spraw no ści po -
szcze gól nych urzą dzeń prze ciw-po ża ro wych
za in sta lo wa nych w obiek tach, w któ rych mia -
ły miej sce po ża ry. 

Licz ba po ża rów
Jak po ka zu ją da ne ze sta wio ne w ta be li 1

oraz na wy kre sach 1 i 8, w roz pa try wa nym
okre sie od no to wy wa no rocz nie śred nio bli -
sko 134 tys. po ża rów, przy od chy le niach
od śred niej w po szcze gól nych la tach miesz -
czą cych się w prze dzia le ok. –10% ÷ +30%.
Co cie ka we, jest to licz ba mniej sza od śred -
niej z lat 2004-2013, któ ra wy nio sła bli -
sko 158 tys. po ża rów rocz nie.

Po nie waż wa ha nia licz by po ża rów
w po szcze gól nych la tach są naj więk sze
w przy pad ku po ża rów w rol nic twie oraz la -
sach, moż na do mnie my wać, że głów ną ich
przy czy ną są zmien ne wa run ki at mos fe -
rycz ne, zwłasz cza okre sy su szy. W in nych
gru pach obiek tów róż ni ce w licz bie po ża -
rów w po szcze gól nych la tach są o wie le
mniej sze, przy czym pe wien nie po kój bu -
dzi sys te ma tycz ny wzrost licz by po ża rów
w obiek tach miesz kal nych, po cząw szy
od 2014 r. W 2017 r. przed mio to wy wzrost
w po rów na niu do 2014 r. wy niósł bli sko
4,8 tys. zda rzeń (18%). Po dob ny trend moż -
na za ob ser wo wać w obiek tach za miesz ka -
nia zbio ro we go. W tym przy pad ku
w per spek ty wie ostat nich pię ciu lat licz ba
po ża rów ule gła nie mal że po dwo je niu 
(634 w 2017 r., 332 w 2013 r.) Oby nie by ły
to tren dy o cha rak te rze sta łym – tym bar -
dziej, że na chwi lę obec ną trud no jest do -
ciec ich przy czyn.

Wśród grup obiek tów, w któ rych do po -
ża rów do cho dzi ło naj czę ściej, znaj do wa ły
się obiek ty miesz kal ne – śred nio po nad
29 tys. rocz nie (21% ogó łu po ża rów) oraz
obiek ty rol ni cze, w tym upra wy – 35 tys.
rocz nie (25% ogó łu po ża rów). Moż na po wie -
dzieć, że ta ka licz ba po ża rów w roz pa try wa -
nych gru pach obiek tów, z za strze że niem
te go, co po wie dzia no wcze śniej, jest swe go
ro dza ju „nor mą”, wy ni ka ją cą za rów no z ma -
so wo ści wy stę po wa nia tych obiek tów, jak
i spe cy fi ki ich użyt ko wa nia. 

Trze cią pod wzglę dem li czeb no ści gru pą
by ły po ża ry la sów – śred nio 5,7 tys. rocz nie
(4% ogó łu), przy czym w ana li zo wa nym okre -
sie zde cy do wa nie od śred niej od bie gał
rok 2015, w któ rym od no to wa no po nad
11 tys. zda rzeń, pod czas gdy w po zo sta łych
la tach ta licz ba oscy lo wa ła w gra ni cach
3,3-4,8 tys. 

Po ża ry w po zo sta łych gru pach nie prze -
kra cza ły śred nio pro gu 2%: 1,7% w obiek tach
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PA WEŁ JA NIK Ile po ̋a rów, 
ja kie stra ty (cz. 1)

Aby ochrona przeciwpożarowa była efektywna, musi opierać się
na właściwym wnioskowaniu. Żeby móc stawiać diagnozy i wyciągać

prawidłowe wnioski, trzeba dysponować twardymi danymi. Statystyka
przychodzi wtedy z pomocą i staje się istotnym punktem odniesienia. 

O

Ta be la 1. Licz ba po ża rów w wy bra nych gru pach obiek tów w od nie sie niu do ogól nej licz by po ża rów w la tach 2013-2017

Ro dzaj obiek tu

Rok

2013 2014 2015 2016 2017 Śred nia z lat 
2013-2017

licz ba % ogó łu licz ba % ogó łu licz ba % ogó łu licz ba % ogó łu licz ba % ogó łu licz ba % ogó łu

Ogó łem 126418 100 145234 100 184820 100 126241 100 125892 100 141721 100

uży tecz no ści 
pu blicz nej 2318 1,8 2228 1,5 2459 1,3 2599 2,1 2420 1,9 2405 1,7

za miesz ka nia
zbio ro we go 332 0,3 391 0,3 482 0,3 561 0,4 634 0,5 480 0,3

miesz kal ne 27157 21 26962 19 29067 16 30573 24,2 31756 25 29103 21

pro duk cyj ne 2068 1,6 2232 1,5 2425 1,3 2306 1,8 2254 1,8 2257 1,6

ma ga zy no we 976 0,8 979 0,7 1117 0,6 907 0,7 999 0,8 996 0,7

rol ni cze 26974 21 39684 27 55485 30 26322 21 26778 21 35049 25

la sy 4427 3,5 4685 3,2 11367 6,2 4810 3,8 3316 2,6 5721 4,0



uży tecz no ści pu blicz nej, 0,3% w obiektach
za miesz ka nia zbio ro we go, 1,6% w obiek tach
pro duk cyj nych oraz 0,7% w obiek tach ma ga -
zy no wych. Nie mniej jed nak na le ży mieć
świa do mość, że ta re la tyw nie nie wiel ka licz -
ba po ża rów w su mie ge ne ro wa ła rocz nie
śred nio ok. 40% strat po ża ro wych. Naj więk -
szy udział mia ły w tym obiek ty prze my sło we.
Ale o szcze gó łach nie co póź niej.

Wiel kość po ża rów
Oce nia jąc ska lę ry zy ka ognio we go,

a przy tym rów nież sku tecz ność sys te mu
prze ciw dzia ła nia po wsta wa niu i roz prze -
strze nia niu się po ża rów, na le ży spoj rzeć
na ich roz mia ry. W tym kon tek ście ana li -
za da nych za ostat nie 5 lat (zob. ta ba 25) po -
zwa la na sfor mu ło wa nie te zy, że struk tu ra
po ża rów w po szcze gól nych gru pach obiek -

tów pod wzglę dem ich wiel ko ści nie ule gła
za sad ni czym zmia nom w sto sun ku do okre -
sów wcze śniej szych. I tak w od nie sie niu
do ogó łu zda rzeń, po dob nie jak w la tach
przed 2013 r., zde cy do wa ną ich więk szość,
na po zio mie bli sko 95%, sta no wi ły po ża ry
ma łe, a śred nia po wierzch nia jed ne go po ża -
ru wy nio sła 23 m2. Po ża ry śred nie, du że i bar -
dzo du że sta no wi ły łącz nie nie co po nad 5%,
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Ta be la 2. Po ża ry ogó łem oraz w wy bra nych gru pach obiek tów, we dług wiel ko ści, w la tach 2013-2017

Ro
 dz

aj
 o

bi
ek

 tu

Wiel kość 
po ża ru*

Rok

2013 2014 2015 2016 2017 Śred nia z lat 
2013-2017

licz ba % licz ba % licz ba % licz ba % licz ba % licz ba %

O
bi

ek
 ty

 o
gó

 łe
m

M 119926 94,9 135887 93,6 172772 93,5 120764 95,7 120407 95,6 133951 94,5

Ś 6083 4,8 8736 6,0 11276 6,1 5087 4,0 5117 4,1 7260 5,1

D 340 0,3 528 0,4 662 0,4 316 0,3 298 0,2 429 0,3

BD 69 0,1 83 0,1 110 0,1 74 0,1 70 0,1 81 0,1

R 126418 100 145234 100 184820 100 126241 100 125892 100 141721 100

Uż
y t

ec
z n

o ś
ci 

pu
 bl

icz
 ne

j

M 2201 95,0 2118 95,1 2337 95,0 2511 96,6 2332 96,4 2300 95,6

Ś 92 4,0 91 4,1 109 4,4 70 2,7 67 2,8 86 3,6

D 24 1,0 19 0,9 9 0,4 14 0,5 16 0,7 16 0,7

BD 1 0,0 0 0,0 4 0,2 4 0,2 5 0,2 3 0,1

R 2318 100 2228 100 2459 100 2599 100 2420 100 2405 100

Za
 m

ie
sz

 ka
 ni

a 
zb

io
 ro

 w
e g

o

M 318 95,8 373 95,4 467 96,9 552 98,4 626 98,7 467 97,3

Ś 9 2,7 12 3,1 13 2,7 7 1,2 7 1,1 10 2,0

D 5 1,5 6 1,5 2 0,4 2 0,4 1 0,2 3 0,7

BD 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

R 332 100 391 100 482 100 561 100 634 100 480 100

M
ie

sz
 ka

l n
e

M 26227 96,6 25965 96,3 28015 96,4 29649 97,0 30837 97,1 28139 96,7

Ś 907 3,3 975 3,6 1022 3,5 896 2,9 895 2,8 939 3,2

D 23 0,1 21 0,1 30 0,1 27 0,1 23 0,1 25 0,1

BD 0 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0

R 27157 100 26962 100 29067 100 30573 100 31756 100 29103 100

Pr
o d

uk
 cy

j n
e

M 1725 83,4 1885 84,5 2020 83,3 1934 83,9 1933 85,8 1899 84,2

Ś 285 13,8 278 12,5 324 13,4 302 13,1 261 11,6 290 12,8

D 40 1,9 51 2,3 61 2,5 46 2,0 40 1,8 48 2,1

BD 18 0,9 18 0,8 20 0,8 24 1,0 20 0,8 20 0,9

R 2068 100 2232 100 2425 100 2306 100 2254 100 2257 100

M
a g

a z
y n

o w
e

M 796 81,6 783 80,0 891 79,8 720 79,4 807 80,8 799 80,3

Ś 146 15,0 144 14,7 167 15,0 132 14,6 145 14,5 147 14,7

D 20 2,0 36 3,7 42 3,8 36 4,0 29 2,9 33 3,3

BD 14 1,4 16 1,6 17 1,5 19 2,1 18 1,8 17 1,7

R 976 100 979 100 1117 100 907 100 999 100 996 100

Ro
l n

i cz
e

M 23393 86,7 33916 85,5 48207 86,9 23522 89,4 24031 89,7 30614 87,3

Ś 3358 12,4 5402 13,6 6814 12,3 2631 10,0 2572 9,6 4155 11,9

D 194 0,7 322 0,8 418 0,8 148 0,6 154 0,6 247 0,7

BD 29 0,1 44 0,1 46 0,1 21 0,1 21 0,1 32 0,1

R 26974 100 39684 100 55485 100 26322 100 26778 100 35049 100

La
 sy

M 4216 95,2 4349 92,8 10481 92,2 4608 95,8 3138 94,6 5358 93,7

Ś 207 4,7 321 6,9 862 7,6 199 4,1 178 5,4 353 6,2

D 4 0,1 14 0,3 23 0,2 3 0,1 0 0,0 9 0,2

BD 0 0,0 1 0,0 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

R 4427 100 4685 100 11367 100 4810 100 3316 100 5721 100

*  Wiel kość po ża ru: M – ma ły, Ś – śred ni, D – du ży, BD – bar dzo du ży, R – ra zem



przy czym te ostat nie od po wied nio 0,3
i 0,1%. 

Nie mniej jed nak na le ży zwró cić uwa gę
na nie co więk sze wskaź ni ki po ża rów śred -
nich, du żych i bar dzo du żych w obiek tach
pro duk cyj nych, ma ga zy no wych i rol ni czych.
Tam sta no wi ły one śred nio łącz nie bli sko 20%
w przy pad ku obiek tów pro duk cyj nych, po -
nad 15% w przy pad ku obiek tów ma ga zy no -
wych oraz nie speł na 13% w przy pad ku
obiek tów rol ni czych. Kon se kwen cją te go by -
ła rów nież re la tyw nie du ża śred nia po -
wierzch nia przy pa da ją ca na je den po żar,
któ ra wy nio sła w obiek tach pro duk cyj -
nych 77 m2, ma ga zy no wych – 109 m2 oraz
rol ni czych – 81 m2. Dla eks per tów ten fakt nie
po wi nien sta no wić za sko cze nia, je śli weź mie
się pod uwa gę spe cy fi kę tych obiek tów, m.in.
zwy kle więk szą niż w in nych gru pach gę stość
ob cią że nia ognio we go (du ża ilość ma te ria -
łów pal nych), wy stę po wa nie ma te ria łów nie -
bez piecz nych po ża ro wo (ła two za pal nych),
czy też – w przy pad ku obiek tów pro duk cyj -
nych – pro wa dze nie dy na micz nych ope ra cji
pro ce so wych. W mo jej oce nie w tych gru -

pach obiek tów obok czyn ni ków wspo mnia -
nych po wy żej szyb kiej lo ka li za cji po ża ru nie
sprzy ja ją rów nież uwa run ko wa nia prze -
strzen no -kon struk cyj ne – zwy kle ma my tam
do czy nie nia z więk szy mi niż w in nych przy -
pad kach ku ba tu ra mi po szcze gól nych po -
miesz czeń i stref po ża ro wych. 

Ina czej rzecz ma się w przy pad ku obiek -
tów miesz kal nych i za miesz ka nia zbio ro we -
go. W tych dwóch gru pach po ża ry ma łe
sta no wi ły śred nio ok. 97%. Naj mniej sza by -
ła rów nież ich po wierzch nia jed nost ko -
wa – śred nio 17 m2 na je den po żar
w obiek tach za miesz ka nia zbio ro we go
oraz 18 m2 w obiek tach miesz kal nych. Bez
wąt pie nia wpływ na ten wskaź nik ma wy -
dzie la nie po szcze gól nych po miesz czeń
miesz kal nych ele men ta mi o okre ślo nej od -
por no ści ognio wej. Tym sa mym upraw nio -
ne jest stwier dze nie o za uwa żal nym
po zy tyw nym wpły wie bier nych za bez pie -
czeń prze ciw po ża ro wych na ob ni że nie po -
zio mu ry zy ka po ża ro we go.

Nie co więk szą po wierzch nię po ża ru jed -
nost ko we go (23 m2), ta ką sa mą, jak w od -

nie sie niu do ogó łu po ża rów, od no to wa no
w przy pad ku obiek tów uży tecz no ści pu -
blicz nej, gdzie przy po dob nej do obiek tów
za miesz ka nia zbio ro we go i miesz kal nych
cha rak te ry sty ce pod wzglę dem ob cią że nia
ognio we go czę ściej spo ty ka się jed nak
więk sze ku ba tu ry po szcze gól nych po miesz -
czeń i stref po ża ro wych.

Cie szy, że w ana li zo wa nym okre sie uda ło
się utrzy mać na po zio mie zde cy do wa nie po -
ni żej jed ne go hek ta ra (umow na gra ni ca 
po ża ru ma łe go) śred nią po wierzch nię jed -
nost ko wą po ża rów w la sach oraz upra wach
rol ni czych, któ ra wy nio sła od po wied nio 0,35
i 0,57 ha. Jest to jed en z ele men tów świad -
czą cych o pra wi dło wym funk cjo no wa niu
sys te mu ochro ny prze ciw po ża ro wej, za rów -
no w wy mia rze dzia łań ra tow ni czo -ga śni -
czych, jak i za po bie gaw czych, tych ostat nich
bar dziej in ten syw nych na ob sza rach le śnych.

Wiel kość strat po ża ro wych
Je śli cho dzi o wy so kość strat po ża ro wych

(zob. ta be le 3 i 4 ) na le ży za uwa żyć, że
na prze strze ni ostat nich 5 lat na stą pił ich
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Ta be la 3. Wy so kość strat po ża ro wych ogó łem oraz w wy bra nych gru pach obiek tów w la tach 2013-2017

Ro dzaj obiek tu

Rok

2013 2014 2015 2016 2017 Śred nia z lat 
2013-2017

tys. zł % ogó łu tys. zł % ogó łu tys. zł % ogó łu tys. zł % ogó łu tys. zł % ogó łu tys. zł % ogó łu

Ogó łem 999913 100 1237770 100 1464754 100 1141820 100 1169415 100 1202734 100

uży tecz no ści 
pu blicz nej 76445 7,6 61542 5,0 88433 6,0 82060 7,2 95306 8,1 80757 6,7

za miesz ka nia
zbio ro we go 9236 0,9 39071 3,2 6525 0,4 6016 0,5 5540 0,5 13278 1,1

miesz kal ne 277227 27,7 275043 22,2 307723 21,0 307673 26,9 371338 31,8 307801 25,6

pro duk cyj ne 204885 20,5 295497 23,9 454944 31,1 276537 24,2 242892 20,8 294951 24,5

ma ga zy no we 53346 5,3 96196 7,8 140073 9,6 97067 8,5 84689 7,2 94274 7,8

rol ni cze 176933 17,7 269894 21,8 213597 14,6 132905 11,6 129066 11,0 184479 15,3

la sy 18930 1,9 6437 0,5 16579 1,1 3281 0,3 2581 0,2 9562 0,8

Ta be la 4. Wy so kość strat po ża ro wych śred nio w jed nym po ża rze w la tach 2013-2017

Ro dzaj obiek tu

Rok

2013 2014 2015 2016 2017 Śred nia z lat 
2013-2017

tys. zł % ogó łu tys. zł % ogó łu tys. zł % ogó łu tys. zł % ogó łu tys. zł % ogó łu tys. zł % ogó łu

Ogó łem 9,6 100 10,6 100 9,7 100 10,8 100 11,9 100 10,5 100

uży tecz no ści 
pu blicz nej 13,7 143 12,8 121 13,3 137 12,6 117 19,6 165 14,4 137

za miesz ka nia
zbio ro we go 3,1 32 5,8 55 6,2 64 1,5 14 2,2 18 5,9 56

miesz kal ne 11,9 124 12,4 117 12,5 129 11,8 109 12,7 107 19,1 182

pro duk cyj ne 40,1 418 59,3 559 83,7 863 54,0 500 47,1 396 52,0 494

ma ga zy no we 10,4 108 24,1 227 28,3 292 21,5 199 23,0 193 18,7 178

rol ni cze 7,9 82 8 75 6,2 64 8,6 80 9,2 77 6,2 59

la sy 1,5 16 0,7 7 1,2 12 0,5 5 0,4 3 0,8 7



śred ni wzrost w sto sun ku do śred niej
z lat 2004-2013 o ok. 11%, co na le ży oce nić
ja ko wzrost sto sun ko wo nie wiel ki. Po za stra -
ta mi w obiek tach prze my sło wych zna czą co
nie wzro sła rów nież śred nia war tość szko dy
jed nost ko wej – a w nie któ rych przy pad kach
wręcz się ob ni ży ła. Ostat ni z wy mie nio nych
tren dów moż na za ob ser wo wać m.in. w od -
nie sie niu do jed nost ko wych strat po ża ro -
wych w obiek tach za miesz ka nia zbio ro we go
i la sach. Tym sa mym w przy pad ku tych
pierw szych pra wie dwu krot ny wzrost licz by
po ża rów nie prze ło żył się wca le na wzrost
szkód po ża ro wych, a wręcz prze ciw -
nie – na ich ob ni że nie. W 2013 r. wspo mnia -
ne stra ty przy 332 po ża rach osza co wa no na
po zio mie 9,2 mln, pod czas gdy w 2017 r.
przy 634 po ża rach wy nio sły one ok.
5,5 mln zł. Nie mniej w od nie sie niu
do obiek tów za miesz ka nia zbio ro we go na -
le ży mieć świa do mość, że przy re la tyw nie
nie wiel kiej licz bie zda rzeń jed na du ża szko -
da, np. ta ka, ja ka mia ła miej sce w 2014 r.
na te re nie jed ne go z kom plek sów ho te lo -
wych na te re nie wo je wódz twa ma ło pol -
skie go, mo że istot nie za bu rzyć wskaź ni ki
szko do wo ści w da nym ro ku (stra ty ogó -
łem – ok. 39 mln zł, wspo mnia na stra ta jed -
nost ko wa – ok. 30 mln zł).

Naj więk szy udział w ogól nej wiel ko ści
start po ża ro wych w ana li zo wa nym okre sie
mia ły po ża ry w obiek tach miesz kal nych,
prze my sło wych oraz rol ni czych, któ re
w oma wia nym okre sie śred nio wy nio sły
od po wied nio: 307,8 mln zł (25,6%),
295,0 mln zł (24,5%) oraz 184,5 mln zł
(15,3%). Nie co mniej szy, ale zna czą cy był
rów nież udział strat po ża ro wych po wsta -
łych w obiek tach ma ga zy no wych – 
94,3 mln zł (7,8%) oraz uży tecz no ści pu -
blicz nej – 80,8 mln zł (6,7%).

Je śli cho dzi o obiek ty miesz kal ne, cał ko -
wi ta wy so kość szkód po ża ro wych w da nym

ro ku za le ży głów nie od licz by za ist nia łych
po ża rów, po nie waż śred nie stra ty w jed nym
po ża rze nie zmien nie oscy lu ją w gra ni -
cach 12-13 tys. zł. Tym sa mym, wo bec omó -
wio ne go wcze śniej sys te ma tycz ne go
wzro stu z ro ku na rok tej licz by, ro śnie rów -
nież su ma rycz na kwo ta roz pa try wa nych
strat. W 2017 r. wy nio sła ona ok. 370 mln zł,
przy przy to czo nej wcze śniej śred niej z 5 lat
ok. 308 mln zł.

Licz ba po ża rów w obiek tach rol ni czych,
w tym upra wach, cha rak te ry zu je się du żą
zmien no ścią w po szcze gól nych la tach, de -
ter mi no wa ną wa run ka mi at mos fe rycz nymi
w da nym ro ku. Tym sa mym, wo bec utrzy -
mu ją cej się na po dob nym po zio mie śred niej
stra ty jed nost ko wej: 8-9 tys. zł, su ma rycz -
na wy so kość szkód po ża ro wych w tej gru pie
obiek tów, tak sa mo jak w obiek tach miesz -
kal nych, jest przede wszyst kim po chod ną
mniej szej bądź więk szej licz by za ist nia łych
w da ny ro ku po ża rów. 

W przy pad ku obiek tów pro duk cyj nych
w okre sie mi nio nych 5 lat za no to wa no śred -
ni wzrost wy so ko ści strat po ża ro wych w sto -
sun ku do śred niej z lat 2004-2013 o ok. 23%.
Po dob nie jak we wcze śniej szych okre sach
wy stę po wa ły znacz ne wa ha nia rocz ne, za -
rów no co do ogól nej wy so ko ści strat po ża -
ro wych, jak i śred niej szko dy jed nost ko wej.
Naj więk szą su ma rycz ną war tość szkód po -
ża ro wych na po zio mie 455 mln zł (śred nio
ok. 84 tys. na je den po żar) za no to wa no
w 2015 r., przy przy to czo nej po wy żej śred -
niej 5-let niej wy no szą cej ok. 295 mln zł 
(52 tys. zł na je den po żar). Dla po rów na nia
w okre sie 2004-2013 naj więk szy skok war to -
ści szkód po ża ro wych w obiek tach pro duk cyj -
nych na stą pił w 2012 r. i wy niósł bli sko
450 mln zł (śred nio ok. 190 tys. zł na je den po -
żar), przy śred niej z te go okre su wy no szą cej
ok. 240 mln zł (śred nio 103 tys. zł na je den 
po żar). 

Po dob ny roz kład strat po ża ro wych za re -
je stro wa no w gru pie obiek tów ma ga zy no -
wych. Tak sa mo jak w przy pad ku obiek tów
pro duk cyj nych re kor do wy za rów no pod
wzglę dem su ma rycz nej wiel ko ści strat po -
ża ro wych, jak i wy so ko ści szko dy jed nost ko -
wej był 2015 r. Stra ty wy nio sły nie co
po nad 140 mln zł (śred nio 9,6 tys. zł na je den
po żar), przy śred niej z 5 lat wy no szą cej
94,3 mln zł (7,8 tys. zł na je den po żar). Śred -
nia ta jest po rów ny wal na ze śred nią
z lat 2004-2013, któ ra wy no si ła ok. 93 mln zł.

Stra ty po ża ro we w la sach utrzy my wa ły
się na ni skim po zio mie, zwłasz cza w ostat -
nich dwóch la tach (2,6 oraz 3,3 mln zł), co by -
ło wy ni kiem za rów no re la tyw nie nie wiel kiej
licz by po ża rów, jak i stra ty jed nost ko wej 
(0,2-0,3 tys. zł na je den po żar). W la tach cha -
rak te ry zu ją cych się zwięk szo ną pal no ścią
oma wia ne stra ty, za rów no cał ko wi te, jak
i jed nost ko we, by ły nie co więk sze, lecz
w skraj nym przy pad ku w 2013 r. nie prze kro -
czy ły war to ści su ma rycz nej 19 mln zł 
(1,5 tys. zł na je den po żar). 

Pod su mo wu jąc tę część ar ty ku łu, moż -
na po ku sić się o te zę, że po ziom za gro że nia,
czy też mó wiąc sze rzej – ry zy ka po ża ro we -
go na prze strze ni ostat nich 5 lat nie uległ 
za sad ni czym zmia nom w sto sun ku do okre -
sów ubie głych. Nie mniej jed nak za uwa żal ny
był wzrost licz by po ża rów i w kon se kwen cji
strat po ża ro wych w obiek tach miesz kal -
nych. Przy nie zmie nio nej licz bie po ża rów za -
ob ser wo wa no tak że istot ny wzrost
wy so ko ści szkód po ża ro wych w obiek tach
prze my sło wych. Mi mo rocz nych wa hań
na nie zmie nio nym po zio mie utrzy mu ją się
na to miast śred nie stra ty po ża ro we w obiek -
tach ma ga zy no wych oraz rol ni czych.

st. bryg. Pa weł Ja nik jest dy rek to rem 
Biu ra Roz po zna wa nia Za gro ̋ eƒ w KG PSP
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Do świad cze nie za wo do we kie ru -
ją ce go dzia ła niem ra tow ni czym
(da lej KDR) bar dzo po ma ga

w ade kwat nej oce nie zda rze nia. Jed nak,
jak po ka zu je rze czy wi stość, nie za wsze
pierw szym KDR na miej scu zda rze nia bę -
dzie ten z naj więk szym do świad cze niem.
Mo że to wy ni kać na przy kład ze spe cy fi -
ki da ne go re jo nu ope ra cyj ne go. Zda rza
się, że jed nost ka, któ ra sta ty stycz nie
rzad ko uczest ni czy w dzia ła niach przy
po ża rach we wnętrz nych, na gle sta je
przed po waż nym wy zwa niem, ja kim jest
roz wi nię ty po żar w obiek cie miesz kal -
nym, prze my sło wym czy uży tecz no ści
pu blicz nej. Roz wi ja ją cy się po żar we -
wnętrz ny sam w so bie jest już groź nym
zja wi skiem, nie mó wiąc o tym, że ogień
za mknię ty w czte rech ścia nach nie sie ze
so bą do dat ko wo nie bez pie czeń stwo wy -
stą pie nia zja wisk po ża ro wych nie spo ty -
ka nych przy po ża rach na prze strze ni
otwar tej. Trze ba brać pod uwa gę róż ne
ty py za pło nu ga zów po ża ro wych czy
wstecz ny ciąg pło mie nia. Ku mu lo wa nie
się ga zów po ża ro wych we wnątrz bu dyn -
ku, po ten cjal ne wy stę po wa nie sub stan -
cji nie bez piecz nych (ła two pal nych,
wy bu cho wych) to ko lej ne czyn ni ki stwa -
rza ją ce za gro że nie dla ży cia i zdro wia lu -
dzi znaj du ją cych się w miej scu zda rze nia,
w tym sa mych ra tow ni ków. 

Za miar tak tycz ny przy po ża -
rze we wnętrz nym 
Ce le dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych za -

wsze bę dą ta kie sa me, na to miast w za leż -
no ści od sy tu acji zmie niają się prio ry te ty
ra tow ni cze. I wła śnie na ich pod sta wie
KDR po wi nien po dej mo wać de cy zje (bę -
dą ce nie rzad ko trud nym wy bo rem). Sfor -
mu ło wa nie za mia ru tak tycz ne go za wsze
po prze dzo ne jest roz po zna niem sy tu acji
i oce ną wła snych moż li wo ści. Na pod sta -
wie kal ku la cji tych czyn ni ków KDR po dej -
mu je de cy zje i wy da je roz ka zy bo jo we.
Moż li wo ści to nic in ne go, jak do stęp ne
na miej scu ak cji si ły i środ ki ra tow ni cze.
Ich brak lub nie do bór bę dzie zna czą co
wpły wał na pod ję cie de cy zji. Oce na sy tu -
acji po win na uwzględ niać wszel kie po -
ten cjal ne za gro że nia (dla lu dzi i mie nia),
a tak że kon se kwen cje wy ni ka ją ce z roz -
wo ju i szyb kie go roz prze strze nie nia się
po ża ru. Do pie ro wte dy moż na przy stą pić
do spre cy zo wa nia za mia ru tak tycz ne go.

Ni skie sta ny oso bo we
W przy pad ku po ża rów we wnętrz nych

za wsze naj waż niej sze jest ura to wa nie
wszyst kich za gro żo nych osób i zwie rząt,
szyb ka lo ka li za cja źró dła po ża ru i uga sze -
nie sto sun ko wo nie du żą ilo ścią środ ków
ga śni czych. Waż ne jest rów nież usu nię cie
z obiek tu pro duk tów spa la nia i roz kła du

ter micz ne go (dy mu). Jed nak nie za wsze
je ste śmy w sta nie za jąć się ty mi wszyst ki -
mi ele men ta mi jed no cze śnie. Do wo dze -
nie to sztu ka wy bo rów i kom pro mi sów.
Nie trud no wy obra zić so bie sy tu ację, gdy
w pło ną cym bu dyn ku uwię zio ne są oso -
by, któ re nie mo gą ewa ku ować się sa mo -
dziel nie, a licz ba ra tow ni ków na miej scu
zda rze nia nie po zwa la na pod ję cie dzia -
łań ra tow ni czych i ga śni czych rów no cze -
śnie. Na le ży wów czas do ko nać wy bo ru:
ga sić czy ra to wać? Je śli naj waż niej szym
z prio ry te tów jest ra to wa nie ży cia lu dzi,
wy bór ten wy da je się oczy wi sty. Jed nak
na dal wszyst ko za le ży od kon kret nej sy -
tu acji i jej oce ny. Bez po śred nie za gro że -
nie ży cia bę dzie wy ma ga ło na tych -
mia sto wych dzia łań ra tow niczych, co
przy nie wy star cza ją cej licz bie ra tow ni ków
mo że ozna czać na wet cał ko wi te zlek ce wa -
że nie sy tu acji po ża ro wej. Z tak eks tre mal -
ną sy tu acją spo tka li się stra ża cy np.
pod czas ga sze nia ho te lu so cjal ne go w Ka -
mie niu Po mor skim w 2009 r. Wów czas
w po cząt ko wej fa zie ak cji nie by ło mo wy
o pod ję ciu dzia łań ga śni czych, a ca ły wy -
si łek wszyst kich obec nych na miej scu ra -
tow ni ków skie ro wa ny zo stał na ura to-
wa nie jak naj więk szej licz by osób.

Co jed nak w sy tu acji, gdy lu dziom za -
gra ża ją pro duk ty spa la nia, a nie sam
ogień? Na dal prio ry te tem jest ra to wa nie
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ży cia, a więc do tar cie i ewa ku owa nie
osób nie przy tom nych oraz prze by wa ją -
cych w za dy mie niu. W ta kiej sy tu acji jed -
nak bar dzo do brym roz wią za niem jest
od izo lo wa nie po miesz cze nia ob ję te go
po ża rem od resz ty obiek tu, miejsc, gdzie
prze by wać mo gą oso by po stron ne. Naj -
prost szy spo sób to za mknię cie drzwi
do ta kie go po miesz cze nia. Moż na to tak -
że zre ali zo wać przez po wie sze nie w świe -
tle otwo ru kur ty ny dy mo wej (co jest
co raz bar dziej po wszech ne). Da je to po -
dwój ną ko rzyść: po pierw sze ogra ni cza
dal sze roz prze strze nia nie ga zów i dy mu
w obiek cie, a po dru gie za bez pie cza
przed na głym roz prze strze nie niem ognia
na in ne po miesz cze nia, co w sy tu acji, gdy
ra tow ni cy za afe ro wa ni są do tar ciem
do osób po szko do wa nych, jest waż ne
z punk tu wi dze nia ich bez pie czeń stwa.
Po żar za mknię ty w jed nym po miesz cze -
niu prze sta je się roz wi jać. Jest to obec nie
bar dzo po pu lar ny spo sób cza so we go wy -
eli mi no wa nia sa me go po ża ru z li sty prio -
ry te tów w sy tu acji, kie dy z ja kie goś
po wo du nie moż na od ra zu pod jąć ak cji
ga śni czej. Po nad to je śli drzwi do po -
miesz cze nia po ża ro we go są je dy nym
otwo rem do pro wa dza ją cym po wie trze
do stre fy spa la nia, ich za mknię cie spo wo -
du je spa dek tem pe ra tu ry i wy dzie la ne go
cie pła.

Czy za tem za wsze ra to wa nie ma prio -
ry tet przed ga sze niem? Nie każ dy ta ki
po żar bę dzie od ra zu stwa rzał bez po -
śred nie za gro że nie dla osób prze by wa ją -
cych w obiek cie, co w to ku roz po zna nia
po win no zo stać usta lo ne. Cza sem oso by
prze by wa ją ce w po miesz cze niach za m-
knię tych, od izo lo wa nych przy naj mniej
przez ja kiś czas od stre fy za dy mie nia, nie
bę dą sta no wi ły prio ry te tu ra tow ni cze go.
Tam sy tu acja mo że przez pe wien czas być
sta bil na, wy pro wa dze nie tych osób
na za dy mio ne cią gi ko mu ni ka cyj ne by ło -
by du żo gor sze. Lep szym roz wią za niem
wy da je się izo la cja miej sca po ża ru oraz
przy stą pie nie do usu wa nia za dy mie nia
z bu dyn ku, czy li za sto so wa nie wen ty la cji
tak tycz nej. Po „wy czysz cze niu” obiek tu
z ga zów po ża ro wych moż na ewa ku ować
lu dzi w spo sób bez piecz niej szy dla nich
al bo przy stą pić do ga sze nia po ża ru bez
wpro wa dze nia ewa ku acji. Jesz cze in -
na jest sy tu acja, kie dy po żar za czy na się
do pie ro roz wi jać. Wte dy czę sto to wła -
śnie ogniem na le ży za jąć się w pierw szej

ko lej no ści. Ma to skut ko wać szyb kim za -
pa no wa niem nad po ża rem, tak by nie
zdą żył roz wi nąć się do roz mia rów za gra -
ża ją cych ży ciu i zdro wiu. W tym sce na riu -
szu dzia łań po ten cjal na pró ba sku pie nia
się na ewa ku acji lu dzi mo gła by za koń -
czyć się znacz nym po gor sze niem wa run -
ków po ża ro wych i w kon se kwen cji
skom pli ko wać ca łość dzia łań ra tow ni czo -
-ga śni czych.

Wi dzi my więc, że pro wa dze nie ak cji
zwią za nych z po ża ra mi we wnętrz ny mi
przy nie wy star cza ją cym po ten cja le ra -
tow ni czym spra wia, że oso ba od po wie -
dzial na mo że sfor mu ło wać róż ne za mia ry
tak tycz ne, któ re bę dą za le ża ły od prio ry -
te tów ra tow ni czych. Jed nak de fi cyt ra -
tow ni ków w pierw szej fa zie dzia łań to nie
je dy ny pro blem, z ja kim mu si zmie rzyć
się kie ru ją cy dzia ła niem ra tow ni czym.

Brak roz po zna nia
Ko lej nym pro ble mem przy wy pra co -

wa niu za mia ru tak tycz ne go mo że być
nie moż ność prze pro wa dze nia peł ne go
roz po zna nia sy tu acji po ża ro wej. O tym,
że roz po zna nie jest jed nym z klu czo wych
ele men tów ak cji ra tow ni czo -ga śni czej,
nie trze ba ni ko go prze ko ny wać. Jed nak
przy po ża rach we wnętrz nych KDR nie za -
wsze jest w sta nie po zy skać w to ku roz -
po zna nia na ty le du żo in for ma cji, aby
przy jąć wła ści wą tak ty kę dzia łań. Przede
wszyst kim zda rze nie ma miej sce we -
wnątrz bu dyn ku, co unie moż li wia po gląd
na ca łość sy tu acji. Czę sto nie wia do mo,
czy są w środ ku oso by po szko do wa ne,
w któ rym miej scu się znaj du ją i ile ich
jest. Po nad to nie wia do mo, ja ka jest ska -
la sa me go zda rze nia i w ja kim sta dium
roz wo ju znaj du je się po żar. KDR mo że
czer pać przy dat ne in for ma cje zwłasz cza
z oznak ze wnętrz nych – tu bar dzo du że
zna cze nie ma umie jęt ność „czy ta nia dy -
mu”. Je go ko lor, pręd kość, gę stość, dy na -
mi ka, skłon ność do szyb kie go uno sze nia
po zwo lą do wo dzą ce mu umiej sco wić
ogień i oce nić sto pień roz wo ju po ża ru.
Obec nie wła ści we roz po zna nie przy po -
ża rach we wnętrz nych to rów nież roz -
pozna nie ter mo wi zyj ne. Z uwa gi na
ogra ni cze nia bu dow la ne jed ną z naj pow -
szech niej szych tak tyk sto so wa nych w ra -
mach roz po zna nia jest wpro wa dze nie rot
ga śni czych, któ re rów no cze śnie prze szu -
ku ją obiekt, pro wa dząc dal sze roz po zna -
nie bo jem. Ko lej ne de cy zje bę dą

uwa run ko wa ne wła śnie roz po zna niem.
Mo że się zda rzyć, że roz po zna nie zo -

sta nie nie na le ży cie wy ko na ne, co mo że
być brze mien ne w skut kach. Peł ne roz po -
zna nie 360° po le ga na obej ściu ca łe go
bu dyn ku i spraw dze niu go wi zu al nie ze
wszyst kich stron. Jed nak w obiek tach
znacz nych roz mia rów KDR czę sto od wle -
ka etap obej ścia bu dyn ku do oko ła,
zwłasz cza je śli wi docz ne są już ozna ki po -
ża ru od stro ny, z któ rej stra ża cy przy by li.
Nie na le ży lek ce wa żyć do kład ne go roz -
po zna nia ze wnętrz ne go, po nie waż mo że
to skut ko wać przy ję ciem błęd nej tak ty ki.
Ła two wy obra zić so bie po żar w bu dyn ku
wy so kim na jed nej z gór nych kon dy gna -
cji, gdzie w to ku roz po zna nia KDR do -
strze ga pło mie nie wy cho dzą ce oknem
i po le ca spra wić dra bi nę me cha nicz ną lub
pod no śnik do okna w ce lu po da nia prą -
du ga śni cze go, a rów no cze śnie wpro wa -
dza ro ty od stro ny klat ki scho do wej. Co
jed nak w sy tu acji, gdy z dru giej stro ny
bu dyn ku w oknach pło ną ce go miesz ka -
nia znaj du ją się oso by za gro żo ne? KDR
nie wy ko nał peł ne go roz po zna nia i nie
wie dząc o tym, wy bie ra ja ko prio ry tet
dzia ła nia ga śni cze, a nie ra to wa nie lu dzi.
In nym przy kła dem mo że być po żar kom -
plek su obiek tów. Szyb kie po twier dze nie
po ża ru i za an ga żo wa nie sił i środ ków
w dzia ła nia ga śni cze mo że skut ko wać
tym, że nie zo sta ną spraw dzo ne przy le -
głe czę ści kom plek su, gdzie mo gą znaj -
do wać się za gro że ni. Mo że pa no wać tam
rów nież sil ne za dy mie nie, na wet w znacz -
nej od le gło ści od miej sca po ża ru. Ta kiej
sy tu acji mo że od po wia dać np. po żar ga -
ra żu przy le ga ją ce go do do mu miesz kal -
ne go. Jesz cze je den przy kład błęd ne go
roz po zna nia – po żar miesz ka nia w bu -
dyn ku wie lo ro dzin nym. KDR na miej scu
stwier dza ciem ny dym wy do by wa ją cy się
z okna. Prze ka zu je in for ma cję o po ża rze
miesz ka nia i wy sy ła ro ty ga śni cze
do dzia łań, jed nak z po wo du zło żo nej
kon fi gu ra cji obiek tu nie spraw dza bu -
dyn ku z każ dej stro ny. Sy tu acja po ża ro -
wa po prze ciw nej stro nie wy glą da nie co
ina czej, z okna lo ka lu wy do by wa ją się już
pło mie nie, któ re po wo du ją prze rzut
ognia po wy żej, do in ne go miesz ka nia lub
na pal ną kon struk cję da chu czy pod da -
sza – o czym KDR do wie się, gdy już bę -
dzie za póź no na wła ści wą re ak cję. 
To tyl ko kil ka przy kła dów, ale po dob ne
sy tu acje mo gą zda rzać się w rze czy wi -
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stych dzia ła niach każ de go dnia, dla te go za -
wsze do wo dzą cy po win ni być wy czu le ni
na kwe stię wła ści we go, peł ne go prze pro wa -
dza nia roz po zna nia.

Ska la zda rze nia
Za zwy czaj okre śle nie: po żar we wnętrz ny

ko ja rzy się z po ża rem miesz ka nia w blo ku,
czy po miesz cze nia w do mu jed no ro dzin -
nym. Jed nak do ty czy ono każ de go po ża ru
w ogra ni czo nej ku ba tu rze. Rów nie do brze
mo że to być po miesz cze nie piw nicz ne, jak
i ha la ma ga zy no wa, du ży sklep czy za kład
prze my sło wy. Oczy wi ście po ża ry du żych
obiek tów zda rza ją się rza dziej, nie mniej jed -
nak do nich do cho dzi. Póź no za uwa żo ny po -
żar przy na gro ma dze niu ma te ria łu pal ne go
ma szan sę roz wi nąć się do znacz nych roz -
mia rów. Wi dok zda rze nia ta kiej ska li mo że
za sko czyć niejed ne go do wo dzą ce go ak cją. 

Bar dzo czę sto po ża ry obiek tów wiel ko po -
wierzch nio wych ga si się z ze wnątrz. Jest to
spo wo do wa ne głów nie tro ską o bez pie czeń -
stwo ra tow ni ków. Ogrom ne ilo ści cie pła wy -
zwa la ne go przez po żar mo gą do pro wa dzić
do czę ścio we go lub cał ko wi te go za wa le nia
stro pu. Re gu łą jest, że dzia ła nia pro wa dzi się
we dług te go sce na riu sza, kie dy obiek ty (i ich
za war tość) wy da ją się być już stra co ne. Jed -
nak w chwi li do jaz du pierw szych za stę pów
sy tu acja po ża ro wa mo że wy glą dać zgo ła od -
mien nie, a pierw szy KDR mu si zde cy do wać,
ja ką tak ty kę za sto so wać. Po żar obej mu ją cy
na wet du żą po wierzch nię nie mu si być jesz -
cze w peł ni roz wi nię ty. Do ty czy to zwłasz cza
bu dyn ków o znacz nej wy so ko ści, jak ha le czy
ma ga zy ny wy so kie go skła do wa nia. Ga zy po -
ża ro we, w któ rych prze cież za war ta jest zde -
cy do wa nie naj więk sza ilość cie pła, za nim
za czną od da wać to cie pło do wszyst kich pal -
nych ma te ria łów, gro ma dzą się pod stro pem
i suk ce syw nie, wy peł nia jąc co raz więk szą ku -
ba tu rę, scho dzą ni żej. Przy du żej wy so ko ści
po miesz czeń etap ten trwa dość dłu go.
Ozna cza to, że ogień mo że ob jąć znacz ną po -
wierzch nię, za nim po żar przej dzie w prze -
strzen ny, czy li w peł ni roz wi nię ty. Z cha-
rak te ry sty ki krzy wej po ża ru wia do mo, że me -
cha nizm przej ścia w po żar w peł ni roz wi nię -
ty jest bar dzo gwał tow ny. Tem pe ra tu ra i ilość
wy dzie la ne go cie pła przy ra sta ją wów czas
bar dzo szyb ko. Czas ten mie rzo ny jest w se -
kun dach. Aby prze rwać ten pro ces, na le ży
schło dzić ga zy, czy li źró dło cie pła i wszyst kie
pal ne po wierzch nie, po ten cjal ne pa li wa. Jed -
ną z tak tyk, któ rą moż na za sto so wać w ce lu
nie do pusz cze nia do na głe go roz wo ju i roz -

prze strze nie nia się po ża ru, jest po da nie tzw.
szyb kiej wo dy. Śro dek ga śni czy po wi nien
być po da ny w spo sób cią gły ze znacz ną wy -
daj no ścią i na ca łą za gro żo ną po wierzch nię.
Ist nie je więc ko niecz ność za sto so wa nia od -
po wied niej ar ma tu ry o znacz nym za się gu
rzu tu środ ka ga śni cze go. W przy pad ku
obiek tów wiel ko po wierzch nio wych tra dy -
cyj ne prą dow ni ce mo gą nie być wy star cza -
ją ce. Po za tym bu do wa li nii ga śni czych
zaj mu je ja kiś czas, a cho dzi prze cież o jak naj -
szyb sze dzia ła nie. Dla te go też w pew nych sy -
tu acjach do brym roz wią za niem jest za sto -
so wa nie np. dzia łek wod nych. Du ży za sięg
rzu tu i wy daj ność po da wa nej wo dy umoż li -
wia ją za dzia ła nie w krót kim cza sie na znacz -
nej po wierzch ni po ża ru. Ta ka tak ty ka ma
jed nak swo je ogra ni cze nia. Przede wszyst -
kim stra ża cy mu szą do stać się jak naj bli żej
miej sca po ża ru i mieć moż li wość po da nia
z ze wnątrz wo dy bez po śred nio na po żar (co
wy ma ga do stęp no ści otwo rów, jak okna,
bra my czy drzwi, przez któ re wo da ta bę dzie
wle wa na). Aby po żar mógł się roz wi jać, mu -
si mieć sta ły do pływ po wie trza, więc ta kie
bu dyn ki rzad ko kie dy bę dą szczel nie za -
mknię te. W prze ciw nym ra zie za dy mie nie
wy peł ni ło by obiekt, tłu miąc pło mie nie. Trze -
cim wa run kiem jest otwar ta prze strzeń – nie -
prze dzie lo na ścia na mi ani nie za sta wio -
na in ny mi prze szko da mi, przez któ re wo da
się nie prze do sta nie. Trze ba jed nak za uwa -
żyć, że po da wa nej w ten spo sób wo dy szyb -
ko za brak nie, a wy ko na nie za opa trze nia
wod ne go wią że się ze zwło ką. Dla te go
po spo sób ten po win no się się gać je dy nie
w sy tu acji, gdy po żar jest sta le do po wie trza -
ny i w sta dium tuż przed fa zą roz wi nię tą.
Moż na po wie dzieć, że to je dy na moż li wość
po wstrzy ma nia go przed roz go rze niem.
Dzię ki ta kiej tak ty ce zy sku je się na cza sie. Po -
żar na tu ral nie nie zo sta nie uga szo ny, ale
znacz nie przy ga szo ny i spo wol nio ny. W dal -
szej ko lej no ści na le ża ło by wejść do obiek tu
z tra dy cyj ny mi li nia mi ga śni czy mi i go do ga -
sić. Oczy wi ście nie zbęd ne jest wy ko na nie 
za opa trze nia wod ne go lub wcze sne za dys -
po no wa nie ko lej nych za stę pów, za nim po -
żar pod nie sie się na no wo. Ro lą KDR jest
okre śle nie, czy tak ty ka szyb kiej wo dy jest
w da nej sy tu acji naj lep szym roz wią za niem.
O ile po żar nie jest jesz cze bar dzo roz wi nię -
ty, lep szym wyj ściem bę dzie uży cie rot ga -
śni czych ze stan dar do wy mi li nia mi niż
za le wa nie po miesz czeń du żą ilo ścią wo dy,
po wo du ją cą zwięk sze nie strat. Kie dy jed nak
po żar przej dzie w fa zę w peł ni roz wi nię tą,

tak ty ka ta mo że oka zać się nie sku tecz na,
a do dat ko wo spo wo du je bar dzo szyb kie po -
zby cie się środ ka ga śni cze go. Dla te go lep -
szym roz wią za niem bę dzie przy go to wa nie
zma so wa ne go na tar cia po zgro ma dze niu
znacz nych sił i środ ków.

Rów nie pro ble ma tycz na de cy zyj nie mo -
że być sy tu acja po ża ru nie od po wie trzo ne -
go, gdy gę sty, tur bu lent ny dym wy do sta je
się z obiek tu każ dym moż li wym otwo rem.
Otwar ty, sil nie za dy mio ny bu dy nek bez wi -
docz ne go z ze wnątrz spa la nia pło mie nio we -
go su ge ru je, że miej sce po ża ru mo że być
po ło żo ne z da la od wej ścia. W ta kiej sy tu acji
w du żym obiek cie roz po zna nie ter mo wi zyj -
ne z ze wnątrz nie mu si wca le dać do kład ne -
go po glą du na sy tu ację po ża ro wą. Ja kie
dzia ła nia wte dy pod jąć? Po da nie wo dy
na śle po, kie dy nie wi dać stre fy spa la nia pło -
mie nio we go, ma je den po zy tyw ny efekt:
chło dzi ga zy po ża ro we, któ re mo gły by ulec
za pa le niu po zmie sza niu się z po wie trzem.
Ta kie dzia ła nie jed nak nie wpły nie bez po -
śred nio na sam po żar. Nie wąt pli wie naj sku -
tecz niej szą for mą ga sze nia po ża ru jest
po da nie środ ka ga śni cze go na ma te ria ły
spa la ją ce się. W tym ce lu trze ba jed nak
wpro wa dzić ra tow ni ków do wnę trza bu dyn -
ku. Przy wiel ko po wierzch nio wym, sil nie za -
dy mio nym obiek cie jest to rów nież do syć
nie bez piecz na tak ty ka dla sa mych ra tow ni -
ków. Obo wiąz kiem KDR jest za pew nie nie jak
naj więk sze go kom for tu pra cy. Od po wied nie
wy po sa że nie rot ga śni czych m.in. w sprzęt
ter mo wi zyj ny, za pew nie nie ase ku ra cji to tyl -
ko nie któ re de ta le zmie rza ją ce do te go ce lu.
Do brym roz wią za niem jest wy ty po wa nie
jed ne go peł ne go za stę pu ra tow ni cze go je -
dy nie na po trze by nie sie nia po mo cy za gro -
żo nym stra ża kom. Na le ży wspo mnieć
i o in nych tak ty kach zwięk sza ją cych bez pie -
czeń stwo dzia ła ją cych w bu dyn ku lu dzi. Naj -
waż niej szą z nich jest za rzą dza nie ścież ką
prze pły wu ga zów po ża ro wych i po wie trza.
Je śli uda się za mknąć obiekt, czy li wszyst-
kie otwo ry, któ ry mi wy do by wa się dym,
a do środ ka za sy sa ne jest po wie trze, moż -
na tak po kie ro wać prze pły wem tych ga zów,
że bę dą w du żo mniej szym stop niu za gra -
żać ra tow ni kom. Wy ko na nie we wła ści wym
miej scu otwo rów od pro wa dza ją cych dym
z bu dyn ku (np. w da chu obiek tu)
przy wspar ciu wen ty la cją nad ci śnie nio wą
po mo że w szyb kim cza sie po zbyć się te go
groź ne go me dium, któ re jest za rów no pa li -
wem, jak i no śni kiem bar dzo du że go cie-
pła ge ne ro wa ne go przez po żar. Po nad to
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przed usu nię ciem ga zy te moż na do dat ko -
wo schła dzać, po da jąc wo dę do środ ka 
rów nież przy za mknię tym obiek cie, wy ko -
rzy stu jąc lan ce ga śni cze wpro wa dzo ne np.
przez dach, ścia ny czy za mknię te drzwi. Za -
bez pie czy to przed za pa le niem się go rą cych
dy mów pi ro li tycz nych w kon tak cie z po wie -
trzem. Chło dze nie dy mu oraz za rzą dza nie
prze pły wa mi są pod sta wo wy mi tak ty ka mi
sto so wa ny mi pod czas ga sze nia po ża rów
we wnętrz nych w sy tu acji du że go za dy mie -
nia, nie tyl ko w od nie sie niu do obiek tów
znacz nych roz mia rów.

Pre sja cza su
Sta re po wie dze nie, że po śpiech jest złym

do rad cą, od no si się tak że do wszel kich dzia -
łań ra tow ni czych. De cy zje po dej mo wa ne
pod pre sją cza su ob cią żo ne są więk szym ry -
zy kiem po peł nie nia błę du. Pre sja cią żą ca
na KDR w przy pad ku ga sze nia po ża rów we -
wnętrz nych jest tym więk sza, im bar dziej
roz wi nię ty jest po żar i im wię cej je go wi -
docz nych oznak. Ma ją też na nią wpływ in -
for ma cje o oso bach po szko do wa nych
i za gro żo nych mo gą cych na dal prze by wać
w obiek cie, a tak że za cho wa nie osób po -
stron nych i świad ków zda rze nia. Efek tem te -
go mo że być po śpiech w oce nie sy tu acji,

skut ku ją cy bra kiem peł ne go roz po zna nia.
Na wet je śli ru ty no we dzia ła nia zo sta ną pod -
ję te jesz cze przed wy ko na niem peł ne go roz -
po zna nia, na le ży pa mię tać o tym, aby jak
naj szyb ciej po wró cić do obej rze nia ca łe go
obiek tu ze wszyst kich je go stron, jak rów -
nież prze pro wa dze nia wy wia du do ty czą ce -
go mo gą cych znaj do wać się we wnątrz
bu dyn ku osób i ma te ria łów. 

W wie lu pod ręcz ni kach dla stra ża ków
moż na prze czy tać, że pierw szą czyn no ścią
za stę pu ra tow ni cze go po do jeź dzie na miej -
sce zda rze nia jest zbiór ka przed wo zem.
Przy rze czy wi stych dzia ła niach ten ele ment
zu peł nie się po mi ja. Ale nie zmien nie to do -
wód ca po dej mu je klu czo we de cy zje i wy da -
je po le ce nia za ło dze. Do brym zwy cza jem
jest ćwi cze nie przez KDR z pod le gły mi mu
ludź mi róż nych wa rian tów dzia łań oraz po -
dział obo wiąz ków we dług funk cji w za -
stępie – po zwa la to oszczę dzić czas
na wy da wa nie po szcze gól nych roz ka zów.
Wy pra co wa nie pew nych stan dar dów i re gu -
la mi nów na pew no za owo cu je w sy tu acji,
gdy na pod ję cie de cy zji i dzia ła nie nie bę -
dzie zbyt wie le cza su. Do brze wy szko lo ny ra -
tow nik bez wy raź ne go po le ce nia bę dzie
wie dział, co na le ży do je go obo wiąz ków
przy ak cji i ja ki spo sób osią gnię cia za mie rzo -

ne go ce lu bę dzie w da nej sy tu acji naj lep szy.
Za da niem KDR bę dzie je dy nie, w mia rę po -
trzeb, ko ry go wa nie i kon tro lo wa nie po dej -
mo wa nych przez stra ża ków czyn no ści.

Opi sa ne pro ble my mo gą mieć mniej szy
lub więk szy wpływ na kie ru ją ce go dzia ła -
niem ra tow ni czym pod czas po dej mo wa nia
przez nie go za mia ru tak tycz ne go. Jed nak
na wet naj bar dziej do świad czo ny KDR i naj -
le piej do bra na tak ty ka nie gwa ran tu ją 
peł ne go suk ce su w dzia ła niach ra tow ni czo -
-ga śni czych, je śli ze spół lu dzi pro wa dzą cy te
dzia ła nia nie bę dzie do brze wy szko lo ny.
Pod czas ga sze nia po ża rów we wnętrz nych
rów nie czę sto wy stę pu ją pro ble my ge ne ro -
wa ne przez sa mych stra ża ków. Po wo dem
więk szo ści z nich jest brak umie jęt no ści oraz
ba ga te li zo wa nie za gro że nia. W naj gor szym
sce na riu szu mo że dojść do wy pad ku ra tow -
ni ka, co jest dra ma tem dla każ de go do wo -
dzą ce go. Naj lep szym moż li wym spo so bem,
by ta kie sy tu acje nie mia ły miej sca, jest nie -
ustan ne do sko na le nie za wo do we. Wszak
po win no ścią każ de go stra ża ka jest 
szko lić się!

st. kpt. Rafał Antosik jest zast´pcà
dowódcy zmiany w JRG SGSP
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do te go za da nia na le ży się przy -
ło żyć, gdyż po mi nię cie waż nych
za gad nień mo że nieść za so bą

nie po żą da ne skut ki.

De fi ni cje
Na po cząt ku umo wy war to stwo rzyć pa -

ra graf wy ja śnia ją cy pod sta wo we de fi ni cje
uży wa ne w tre ści umo wy. Po win ny tam się
zna leźć wy ja śnie nia co naj mniej trzech po -
jęć – „za ma wia ją cy”, „użyt kow nik” oraz „dni”.
Do pre cy zo wa nie dwóch pierw szych po zwo -
li roz dzie lić m.in. ta kie kwe stie, jak: kto bę -
dzie pła cił, kto bę dzie wy sta wiał ewen tu al ne
no ty ob cią że nio we, na ko go trze ba wy sta -
wić fak tu rę oraz kto bę dzie uczest ni czył
w in spek cjach, od bio rach, szko le niach i kto
bę dzie upo waż nio ny do kon tak tu z wy ko -
naw cą w kwe stiach ser wi so wa nia sprzę tu.
Choć po ję cie „dni” wy da je się oczy wi ste,
war to je rów nież do pre cy zo wać – unik nie -
my kło po tów i utar czek, je śli za ist nie je 
po trze ba na li cze nia ka ry za spóź nie nie w do -
sta wach lub w ser wi sie. Po moc ne w tym za -
kre sie są róż ne go ro dza ju ak ty praw ne,
któ ry mi moż na się po de przeć i spra wę zna -
czą co so bie uła twić. 

Przed miot umo wy
W umo wie war to za mie ścić pa ra graf

okre śla ją cy, co ro zu mie my pod po ję ciem
„przed miot umo wy”. Opi su jąc go, mo że my
od wo łać się do do ku men tu, w któ rym opi -
sa li śmy wa run ki tech nicz ne lub po pro stu

na zwać to, co ku pu je my al bo po słu żyć się
jed nym i dru gim – na przy kład za mie ścić za -
pis: „Przez przed miot umo wy za ma wia ją cy
ro zu mie do sta wę śred nie go sa mo cho du ra -
tow ni czo -ga śni cze go wraz z wy po sa że niem.
Wa run ki mi ni mal ne, ja kie mu si speł niać
przed miot umo wy, okre śla za łącz nik nr…
do umo wy”. Ta kie okre śle nie sta no wi du że
uła twie nie – w ca łej umo wie sto su je my od -
wo ła nia do nie go, np.: szko le nie z ob słu gi
przed mio tu umo wy, ter min do sta wy przed -
mio tu umo wy itp. Sta no wi to tak że uła twie -
nie pod czas opra co wy wa nia ko lej nej
do ku men ta cji przy in nym po stę po wa -
niu – nie ma po trze by prze szu ki wa nia ca łej
umo wy i spraw dza nia, czy przy za ku pie na -
rzę dzi hy drau licz nych nie bę dzie my przez
po mył kę wy ma ga li szko le nia z ob słu gi sa -
mo cho du. W pa ra gra fie tym zwy cza jo wo
wska zy wa ny jest tak że wy móg do sta wy po -
jaz dów z peł ny mi zbior ni ka mi pa li wa oraz
pły nów eks plo ata cyj nych – co do ty czy za -
rów no po jaz du, jak i je go wy po sa że nia. Tu
trze ba pod kre ślić to, na co zwra ca łem uwa -
gę w po przed niej czę ści – na wy ma ga nia
mo gą ce spo wo do wać wzrost ce ny ofer ty.
Wy móg za tan ko wa nia po jaz du ra czej nie
wpły nie znacz nie na ce nę ofer ty. Je śli jed nak
przed mio tem umo wy jest kon te ner do prze -
wo zu pa li wa ze zbior ni ka mi o łącz nej po -
jem no ści kil ku ty się cy li trów – wte dy już tak.
Za tem pod czas opra co wy wa nia umo wy tak -
że na le ży zwra cać uwa gę na to, aby śmy bez
po trze by nie po dro ży li ofer ty. 

In spek cja pro duk cyj na
Je że li przed mio tem umo wy jest sprzęt

lub wy po sa że nie, w któ re go pro duk cji (kom -
ple ta cji) po trzeb ne jest uczest nic two za ma -
wia ją ce go, moż na za wrzeć w umo wie
moż li wość prze pro wa dze nia jed nej lub wię -
cej in spek cji pro duk cyj nej. W przy pad ku
skom pli ko wa ne go sprzę tu moż na prze pro -
wa dzić dwie in spek cje – pierw szą na eta pie
pro jek to wa nia, dru gą na eta pie pro duk cji. Są
przy dat ne, bo po zwa la ją do pre cy zo wać
kwe stie zwią za ne np. z roz miesz cze niem
sprzę tu w po jeź dzie. Je śli sa mo chód, któ ry
ku pu je my, bę dzie mu siał przejść pro ces cer -
ty fi ka cji w Cen trum Na uko wo -Ba daw czym
Ochro ny Prze ciw po ża ro wej, in spek cję pro -
duk cyj ną na le ży zro bić przed tym, jak pro -
du cent prze ka że au to do ba dań. War to
wte dy usta lić z nim roz miesz cze nie wy po sa -
że nia w po jeź dzie zgod nie z pre fe ren cja mi
na szej jed nost ki. Nie ste ty nie za wsze jest ta -
ka moż li wość, po nie waż cza sa mi pro du cent
ma już świa dec two do pusz cze nia wy da ne
na ten kon kret ny pro dukt. Wra ca jąc jed nak
do in spek cji – w umo wie war to za strzec
moż li wość prze pro wa dze nia in spek cji pro -
duk cyj nej, jed nak że trze ba się wte dy li czyć
ze wzro stem kosz tów i po dro że niem ca ło ści
ofer ty, ale o tym póź niej. 

Od bio ry
Za sa dy od bio ru przed mio tu za mó wie nia

to klu czo wa część umo wy z punk tu wi dze -
nia użyt kow ni ka i mu si być bar dzo do kład -
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nie do pre cy zo wa na w umo wie. Pierw szą
rze czą jest ter min, w ja kim do ko na my od -
bio ru – w za leż no ści od na szych pre fe ren cji
mo że to być ter min od bio ru od pro du cen ta
lub ter min do star cze nia do użyt kow ni ka lub
za ma wia ją ce go. W więk szo ści umów okre -
śle nie ter mi nu do sta wy (od bio ru) przed mio -
tu umo wy sta no wi od dziel ny pa ra graf,
jed nak osta tecz ny kształt umo wy za le ży
od za ma wia ją ce go. Pod czas opi sy wa nia od -
bio rów na le ży za sta no wić się nad tym, czy
od biór od bę dzie się u wy ko naw cy, czy wy -
ko naw ca po wi nien do star czyć przed miot
umo wy do użyt kow ni ka. Przy pro stych za -
mó wie niach, na przy kład na ry zę pa pie ru,
nie ma po wo du roz wo dzić się nad te ma tem
i na le ży do ko nać od bio ru w jed no st ce.
Przy za ku pie sa mo cho dów te mat trze ba jed -
nak prze my śleć. W prak ty ce naj czę ściej sto -
so wa ne są dwa po dej ścia. 

Pierw sze to od biór u wy ko naw cy – w tym
przy pad ku za ma wia ją cy zwo łu je ko mi sję,
któ ra prze pro wa dzi od biór u wy ko naw cy
lub pro du cen ta przed mio tu umo wy. Roz -
wią za nie to ma du żą za le tę, je śli pod czas od -
bio ru oka że się, że pro dukt ma wa dy lub są
bra ki w wy po sa że niu – wte dy wy ko naw ca,
a w przy pad ku sa mo cho dów naj czę ściej
pro du cent, mo że je na miej scu usu nąć. Je śli
nie ma moż li wo ści szyb kie go za dzia ła nia
i eli mi na cji prze szkód do od bio ru, przed miot
umo wy moż na zo sta wić u pro du cen ta i na -
li czać ewen tu al ne ka ry za opóź nie nie w re -
ali za cji. Jed nak to roz wią za nie ma tak że
wa dy. Je śli od bio ry zo sta ną prze pro wa dzo -
ne bez pro ble mów, a przed mio tem umo wy
jest sa mo chód, ko mi sja za ma wia ją ce go mu -
si zo sta wić go u pro du cen ta, wró cić z kom -
ple tem do ku men tów, za re je stro wać po jazd
i jesz cze raz po je chać po nie go z ta bli ca mi
re je stra cyj ny mi. War to na ta ką oko licz ność
umie ścić w umo wie punkt mó wią cy o moż -
li wo ści po zo sta wie nia po jaz du w de po zy cie
na koszt i od po wie dzial ność wy ko naw cy.
Moż na też za plom bo wać po jazd na czas po -
zo sta wie nia w de po zy cie. Uła twi nam to 
je go póź niej szy od biór z de po zy tu – nie bę -
dzie ko niecz no ści po now ne go spraw dza nia
po jaz du.

Dru gie roz wią za nie to od biór dwu eta -
po wy. Pierw szy etap, na zy wa ny od bio rem
tech nicz no -ja ko ścio wym, ma miej sce
u pro du cen ta, dru gi etap – od biór fak tycz -
ny – u za ma wia ją ce go lub u użyt kow ni ka.
W ta kim przy pad ku zo sta ją prak tycz nie wy -
eli mi no wa ne wa dy po le ga ją ce na po zo sta -
wia niu po jaz du w de po zy cie. Jed nak że

po ja wia ją się in ne – do dat ko we kosz ty oraz
ko niecz ność po now ne go spraw dze nia po -
jaz du (przy naj mniej w ogra ni czo nym 
zakre sie), czy li po wtó rze nia nie któ rych
z czyn no ści wy ko ny wa nych w pierw szym
eta pie. Przy tym roz wią za niu na le ży do pre -
cy zo wać, czy trans port przed mio tu umo wy
le ży po stro nie wy ko naw cy – po nie waż ta -
kie roz wią za nie też jest sto so wa ne. W pa ra -
gra fie do ty czą cym od bio rów war to też
do kład nie okre ślić licz bę osób re ali zu ją cych
za da nia ze stro ny za ma wia ją ce go oraz licz -
bę dni, w cią gu któ rych za da nia te bę dą re -
ali zo wa ne, a tak że wska zać, czy i do ja kich
czyn no ści re ali zo wa nych pod czas od bio -
rów wy ko naw ca mu si się przy go to wać, np.
gdy przed mio tem do sta wy jest no śnik kon -
te ne ro wy, ma zor ga ni zo wać kon te ner w ce -
lu spraw dze nia urzą dze nia za ła dun ko -
we go, wa gi do spraw dze nia mas itp. Oczy -
wi ście na le ży pa mię tać, że wszel kie na kła -
dy, ja kie bę dzie mu siał po nieść wy ko naw ca
z te go ty tu łu, zo sta ną prze rzu co ne na ce nę
produk tu. 

Szko le nie
Szko le nie z ob słu gi przed mio tu umo wy

jest rów nie waż ną czę ścią na szej umo wy,
wy ma ga ją cą do pre cy zo wa nia. For ma od -
bio ru przed mio tu umo wy de ter mi nu je
spo sób re ali zo wa nia szko le nia. Je że li
po od bio rach przed miot umo wy do star -
czo ny bę dzie przez wy ko naw cę do za ma -
wia ją ce go lub do użyt kow ni ka, szko le nie
z ob słu gi war to zro bić wła śnie w tym miej -
scu – ła twiej bę dzie zor ga ni zo wać więk szą
licz bę uczest ni ków, co też skut ku je więk szą
licz bą za da wa nych py tań, a co za tym
idzie – do kład niej szym prze szko le niem
z ob słu gi sprzę tu. Kie dy od bio ry bę dą się
od by wa ły u wy ko naw cy, szko le nie też po -
win no być re ali zo wa ne u nie go. Nie sie to
za so bą ko niecz ność prze trans por to wa nia
osób do prze szko le nia, a to wią że się z do -
dat ko wy mi kosz ta mi. 

W prak ty ce sto su je się za sa dę, aby szko -
le nie pro wa dzo ne by ło w dniu od bio ru
w przy pad ku od bio ru jed no eta po we go lub
od bio ru fak tycz ne go w przy pad ku od bio ru
dwu eta po we go. Oso by od po wie dzial ne
za roz li cze nia fi nan so we uwa ża ją bo wiem,
że szko le nie jest tak że przed mio tem umo -
wy i mu si zo stać prze pro wa dzo ne
przed wy sta wie niem fak tu ry. Cza sa mi jed -
nak oka zu je się, że na szko le niu wszyst ko
wy da je się ja sne i oczy wi ste, wąt pli wo ści
po ja wia ją się póź niej – kie dy trze ba za cząć

pra co wać sprzę tem, szcze gól nie przy urzą -
dze niu skom pli ko wa nym w ob słu dze. 
W ta kim przy pad ku moż na po ku sić się
o wpi sa nie do umo wy dru gie go szko le -
nia – np. pod czas pierw szej wi zy ty ser wi so -
wej lub po pół ro ku od mo men tu do sta wy.
Ta kie za pi sy są sto so wa ne np. przy do sta -
wach ło dzi – cięż ko jest bo wiem zro bić
szko le nie po łą czo ne z opły wa niem ło dzi,
kie dy ko niecz ność roz li cze nia środ ków
upły wa z ostat nim dniem ro ku, za ku py 
re ali zo wa ne są je sie nią, a do sta wa 
zi mą. Dla te go w ta kich umo wach za ma wia -
ją cy za bez pie cza się moż li wo ścią re ali za cji
dru gie go szko le nia, w okre sie np. do pół ro -
ku od do sta wy. Pod kreśl my, że spo sób,
w ja ki opi sze my szko le nie, mo że po wo do -
wać pod nie sie nie kosz tów, war to więc opi -
sać w umo wie, cze go bę dzie my wy ma ga li
od wy ko naw cy pod czas szko le nia. Na przy -
kład je śli za ma wia my sa mo chód wy po-
sa żo ny w agre gat prosz ko wy, mo że my wy -
ma gać, aby pod czas szko le nia prze pro wa -
dzić sy mu la cję ga sze nia po ża ru z uży ciem
prosz ku, a po je go za koń cze niu uzu peł nić
agre gat prosz kiem. Je śli za ma -wia my po -
jazd wy po sa żo ny w urzą dze nia wy ma ga ją -
ce prze pro wa dze nia szko leń spe cja li -
stycz nych, np. żu raw hy drau licz ny, do któ -
re go ob słu gi nie zbęd ne są do dat ko we
upraw nie nia, to sta wia my wy móg, aby
szko le nie za koń czy ło się wy da niem tych że
upraw nień. W ta kich przy pad kach nie zbęd -
ne jest tak że okre śle nie licz by osób, któ re
bę dą uczest ni czy ły w szko le niu. 

Kosz ty
Jak wi dać, nie tyl ko w spe cy fi ka cji, lecz

tak że w umo wie moż na za wrzeć wie le za -
pi sów przy czy nia ją cych się do pod nie sie -
nia kwo ty, ja ką za ma wia ją cy za pła ci
za przed miot umo wy. Kosz ty te bę dą wy ni -
ka ły np. z fak tu, że in spek cja pro duk cyj -
na prze pro wa dzo na zo sta nie dwu krot nie,
każ da bę dzie trwa ła kil ka dni i prze pro wa -
dzi ją kil ka osób, w od bio rach uczest ni czy -
ła bę dzie okre ślo na licz ba osób, przez
wska za ną licz bę dni, a wy ko naw ca bę dzie
mu siał za pew nić tym oso bom noc leg, wy -
ży wie nie oraz po nieść kosz ty do jaz du, je -
że li tak w umo wie wska za no. Po nad to
pod czas od bio rów wy ko ny wane bę dą
czyn no ści wy ma ga ją ce za pew nie nia przez
wy ko naw cę do dat ko wych pa liw, środ ków
ga śni czych, po jaz dów lub ope ra to rów.
Na ce nę ma tak że wpływ, czy od bio ry pro -
wa dzo ne bę dą tyl ko u wy ko naw cy, czy bę -
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dą wy ma ga ły do sta wy sprzę tu do za ma -
wia ją ce go oraz jak da le ko jest z jed nej sie -
dzi by do dru giej – czy wy ma ga ne bę dzie
wy na ję cie fir my spe dy cyj nej, ubez pie cze -
nie na czas trans por tu lub de po zy tu. Kosz -
ty mo że zwięk szać tak że wy so kość kar
umow nych. Je śli wy ko naw ca chce zre ali zo -
wać za mó wie nie, ale w mo men cie je go
ogło sze nia wie, że nie wy ro bi się w ter mi -
nie, ist nie je ry zy ko, że do li czy so bie do ce -
ny kwo tę w wy so ko ści kar. Kosz ty zwięk sza
też za pis, w któ rym za ma wia ją cy wska zu je
że wszyst kie kosz ty ser wi so we w trak cie
okre su gwa ran cji, jak pły ny eks plo ata cyj ne,
fil try, kosz ty prze glą dów itp., po kry wa wy -
ko naw ca. Ta ki za pis, mi mo że zwięk szy war -
tość za mó wie nia, mo że oka zać się ko -
rzyst ny dla za ma wia ją ce go. Zna ne są bo -
wiem przy pad ki, w któ rych wy ko naw ca
skła dał ofer tę z bar dzo ni ską ce ną oraz dłu -
gim okre sem gwa ran cji, co na pierw szy rzut
oka wy da wa ło się ko rzyst ne dla za ma wia -
ją ce go, jed nak póź niej oka zy wa ło się, że
wy ko naw ca wy ma gał re ali za cji prze glą dów
ser wi so wych w dość krót kich od stę pach
oraz wy sta wiał za nie bar dzo wy so kie fak -

tu ry – nie za leż nie od te go, czy sprzęt był
użyt ko wa ny czy nie.

Gwa ran cja i ser wis
W umo wie na le ży dość do kład nie opi -

sać wa run ki gwa ran cji. Oczy wi ście osta -
tecz ny kształt do pre cy zu je książ ka gwa-
ran cyj na oraz in struk cja ob słu gi przed mio -
tu umo wy, ale trze ba wska zać przede
wszyst kim, na jak dłu go przed miot ob ję ty
jest gwa ran cją – np. 48 mie się cy od da ty
od bio ru, czy gwa ran cja bę dzie do dat ko wo
prze dłu ża na i w ja kich przy pad kach, ja ki
jest czas re ak cji ser wi su i w ja ki spo sób for -
mal ny uster ki ma ją być zgła sza ne oraz w ja -
kich przy pad kach na li czo ne zo sta ną ka ry.
Do dat ko wo war to za wrzeć też punkt,
w któ rym wy ko naw ca za pew ni so bie moż -
li wość na pra wy przed mio tu umo wy w ser -
wi sie in nym niż wska za ny przez wy -
ko naw cę oraz okre ślić, w ja kiej sy tu acji za -
ma wia ją cy mo że z te go sko rzy stać. War to
to pre cy zo wać, po nie waż mo że za ist nieć
sy tu acja, w któ rej ser wis wy ko naw cy nie
bę dzie mógł do trzeć do za ma wia ją ce go
w wy zna czo nym cza sie, a sprzęt bę dzie nie -

zbęd ny do udzia łu w ak cji. Za pi sy te mu szą
być skon stru owa ne w ta ki spo sób, aby za -
bez pie cza ły za ma wia ją ce go przed utra tą
gwa ran cji oraz nie ge ne ro wa ły dla nie go
do dat ko wych kosz tów – w mo men cie, kie -
dy kosz ty ser wi so wa nia w trak cie gwa ran -
cji bę dzie po no sił wy ko naw ca. 

Oczy wi ście po da ne po wy żej przy kła dy
za pi sów to nie je dy ne, ja kie na le ży za wrzeć
w umo wie. Nie po ru sza łem tu kwe stii kar
umow nych, za bez pie czeń na le ży te go wy ko -
na nia oraz wie lu in nych. Są one istot ne, a nie
za wsze osta tecz nie do pre cy zo wy wa ne.
Umo wa nie ste ty jest do ku men tem dość
skom pli ko wa nym i po ru sza wie le róż nych
kwe stii, więc nie zbęd ne jest, aby przed pu -
bli ka cją uzgod nić jej treść z oso bą od po wie -
dzial ną za fi nan se w na szej jed no st ce,
a tak że z rad cą praw nym – gdyż pew ne rze -
czy oczy wi ste dla nas nie bę dą już tak oczy -
wi ste z punk tu wi dze nia księ go wej oraz
praw ni ka. 

mł. kpt. Ra fał Za krzew ski peł ni słu˝ b´
w Biu rze Lo gi sty ki KG PSP

TECHNIKA

REKLAMA



en tral na Szko ła Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej w Czę sto cho wie to
naj młod sza pla ców ka kształ cą ca

kor pus aspi ran tów. Wy róż nia ją no wo cze -
sna ba za dy dak tycz na – pod bu do wa kształ -
ce nia teo re tycz ne go i prak tycz ne go. 

For mal ne po wo ła nie szko ły mia ło miej -
sce 21 paź dzier ni ka 1994 r., na stą pi ło za rzą -
dze niem nr 59/94 mi ni stra spraw we -
wnętrz nych. Na te re nie i obiek tach prze ję -
tych po 6. War szaw skim Puł ku Zme cha ni -
zo wa nym po la tach re mon tów, mo der-
ni za cji i bu do wie no wych po wsta ła naj -
no wo cze śniej sza pla ców ka szko le nio wa
w kra ju kształ cą ca ka dry na po trze by Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej. 

Szko ła jest jed nost ką or ga ni za cyj ną Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej oraz pu blicz ną
szko łą po li ce al ną na pod bu do wie pro gra -
mo wej szkół da ją cych wy kształ ce nie śred -
nie. Nad zór nad nią spra wu je mi ni ster
spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji za po -
śred nic twem ko men dan ta głów ne go PSP. 

Słu cha cze po bie ra ją tu na ukę w sys te mie
dzien nym i za ocz nym (w for mie kwa li fi ka cyj -
nych kur sów za wo do wych) w zawo dzie
tech nik po żar nic twa oraz na szko le niach

pod sta wo wych w za wo dzie stra ża ka – to
tzw. szko le nie jed no eta po we, zgod nie z pod -
sta wa mi pro gra mo wy mi oraz pro gra ma mi
na ucza nia. Po nad to pla ców ka pro wa dzi
kształ ce nie, do kształ ca nie i do sko na le nie za -
wo do we na rzecz ochro ny prze ciw po ża ro -
wej i po wszech ne go sys te mu ochro ny
lud no ści i obro ny cy wil nej dla osób fi zycz -
nych i praw nych. Są to m.in.: szko le nia in -
spek to rów ochro ny prze ciw po ża ro wej,
szko le nia ener ge tycz ne, kur sy spe cja li sty-
cz ne: kie ro wa nia ru chem dro gowym, ra-
tow nic twa me dycz ne go, po ża rów we-
wnętrz nych, ra tow nic twa wy so ko ścio we go,
ra tow nic twa che micz no -eko lo gicz ne go czy
dla kie row ców -ope ra to rów dra bin me cha -
nicz nych oraz szko le nia dla rze czo znaw ców
do spraw za bez pie czeń prze ciw po ża ro wych.

Za ple cze dy dak tycz ne
Za ję cia dy dak tycz ne teo re tycz ne i prak -

tycz ne od by wa ją się w pro fe sjo nal nie 
wy po sa żo nych sa lach dy dak tycz nych, la bo -
ra to riach oraz na po li go nie szkol nym.
Do dys po zy cji słu cha czy jest też no wo cze -
sna au la z wi dow nią am fi te atral ną na 317
osób z peł nym za ple czem au dio vi deo oraz

tłu ma cze niem sy mul ta nicz nym. W jej są -
siedz twie znaj du ją się sa le kon fe ren cyj ne
wy po sa żo ne w mul ti me dial ny sprzęt au dio -
wi zu al ny wraz z sa la mi kon fe ren cyj ny mi
i wy kła do wy mi, la bo ra to ria mi (m.in. fi zy ko -
che mii spa la nia i środ ków ga śni czych, sta -
łych urzą dzeń ga śni czych i za opa trze nia
wod ne go, bez pie czeń stwa bu dyn ków, tech -
nicz nych sys te mów za bez pie czeń po ża ro -
wych, sprzę tu ochro ny dróg od de cho wych,
pro fi lak ty ki po ża ro wej w elek tro ener ge ty ce,
me cha ni ki, wy trzy ma ło ścio we i wy po sa że -
nia tech nicz ne go), pra cow nia mi ra tow nic -
twa me dycz ne go i bez pie czeń stwa
bu dyn ków, sa la mi kom pu te ro wy mi, obiek -
ta mi spor to wy mi oraz naj więk szym w kra ju
po li go nem po żar ni czym. Sa le wy kła do we
i la bo ra to ria przed mio to we wy po sa żo ne są
w no wo cze sne sta no wi ska do ćwi czeń, po -
mo ce dy dak tycz ne, tech nicz ne środ ki prze -
ka zu i ana li zy in for ma cji.

Ba za noc le go wa skła da się z dwóch ho -
te li o łącz nej licz bie 80 miejsc noc le go wych
oraz blo ku dy dak tycz no -ho te lo we go,
w skład któ re go wcho dzi 57 czte ro oso bo -
wych po koi ty pu stu dio o łącz nej licz -
bie 228 miejsc noc le go wych.
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No wo cze Ênie, 
mi´ dzy na ro do wo

Zawód strażaka niezmiennie należy do najbardziej popularnych profesji.
Cieszy się też niesłabnącym zaufaniem społecznym. Marzenie wielu o zostaniu

strażakiem może się spełnić. Na przykład po odbyciu nauki w jednej ze szkół
aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Prezentujemy te placówki z myślą

o naszych czytelnikach – m.in. strażakach ochotnikach. 

No wo cze Ênie, 
mi´ dzy na ro do wo

C



Za ję cia prak tycz ne
Przy szli stra ża cy uczą się rze mio sła na

szkol nym po li go nie. Skła da się on z 49 sta-
no wisk: do ćwi czeń dzia łań ga śni czych, 
ra tow nic twa tech nicz ne go, ra tow nic twa
che micz no -eko lo gicz ne go i ra tow nic twa
wy so ko ścio we go czy po ża rów we wnętrz -
nych. Ba zę po li go no wą umiej sco wio no
na te re nie szko ły, co jest nie wąt pli wie wy -
god ne. 

Nie za stą pio ne w na uce za wo du są
służ by w szkol nej jed no st ce ra tow ni czo -
-ga śni czej, któ ra jest in te gral ną czę ścią
Wy dzia łu Dzia łań Ra tow ni czo -Ga śni czych.
Od mar ca 2013 r. funk cjo nu je w no wej
czę ści obiek tu. JRG bie rze ak tyw ny udział
w dzia ła niach ope ra cyj nych na te re nie
mia sta, po wia tu i wo je wódz twa. Szko ła
utrzy mu je w go to wo ści bo jo wej si ły
i środ ki cen tral ne go od wo du ope ra cyj ne -
go oraz uczest ni czy w ra mach od wo du
w dzia ła niach ra tow ni czych. War to nad -
mie nić, że w szko le funk cjo nu je Spe cja li -
stycz na Gru pa Ra tow nic twa Tech nicz ne go
i Szkol na Sek cja Ra tow nic twa Wy so ko -
ścio we go. 

Spor to we za cię cie
Od 1996 r. od by wa ją się w szko le Mię -

dzy na ro do we Mi strzo stwa Pol ski w Spo rcie
Po żar ni czym. Re pre zen tan ci szko ły wie lo -
krot nie sta wa li na po dium w kon ku ren -
cjach: po żar ni czy tor prze szkód, dra -
bi na ha ko wa, ćwi cze nie bo jo we czy w szta -
fe cie po żar ni czej. Słu cha cze od no szą suk -
ce sy spor to we, re pre zen tu jąc CS PSP
w kra ju i po za je go gra ni ca mi w licz nych
olim pia dach i tur nie jach.

W Czę sto cho wie or ga ni zo wa no tak że
Mi strzo stwa Eu ro py Stra ża ków w Pił ce Siat -
ko wej 2006 r. oraz Mi strzo stwa Eu ro py Stra -
ża ków w Te ni sie Ziem nym i Sto ło wym
w 2009 r.

Współ pra ca mię dzy na ro do wa
Cen tral na Szko ła PSP or ga ni zu je szko le -

nia, se mi na ria, wy sta wy i mię dzy na ro do we
kon fe ren cje. Od lat współ pra cu je z uczel -
nia mi wyż szy mi i pla ców ka mi na uko wy mi
w za kre sie wspól nych przed się wzięć ba -
daw czych. Wśród do tych cza so wych pro jek -
tów war to wy mie nić or ga ni za cję
Kon fe ren cji Re gio nal nej Gru py ds. Ra tow -

nic twa INSARAG, mię dzy na ro do wych wy -
staw sprzę tu ra tow ni cze go, spo tka nia grup
ro bo czych mię dzy na ro do wych sto wa rzy -
szeń i or ga ni za cji po żar ni czych, a także
kon fe ren cji do ty czą cej ochro ny prze ciw po -
ża ro wej, pro ble ma ty ki ter ro ry stycz nej,
ochro ny lud no ści i obro ny cy wil nej kra ju. 

Pla ców ka od lat współ pra cu je ze stra ża -
ka mi z Moł da wii, Ukra iny, Gru zji, Afga ni -
sta nu, Bia ło ru si, An glii, Szko cji, Ir lan dii, Nie -
miec, Czech, Sło wa cji i USA. To wła śnie
wspól ne szko le nia i wy mia na do świad czeń
po wo du ją, że po ziom za jęć dy dak tycz nych
w czę sto chow skiej szko le sta le ro śnie.
Do szko ły przy jeż dża ją przed sta wi cie le
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oznańska Szkoła Aspirantów PSP to publiczna szkoła
policealna o dwuletnim trybie nauczania. Kształci w zawodzie
technik pożarnictwa i strażak oraz realizuje doskonalenie

zawodowe dla kadry PSP. 
Szko ła jest wio dą cym w Pol sce ośrod kiem dy dak tycz nym w za -

kre sie ra tow nic twa tech nicz ne go, w tym w szcze gól no ści ra tow-
nic twa w ko mu ni ka cji dro go wej i szy no wej. Ja ko jed nost ka or ga ni -
za cyj na PSP re ali zu je rów nież za da nia ope ra cyj ne, uczest ni cząc
w dzia ła niach ra tow ni czych na te re nie po wia tu po znań skie go. Ob -
szar dzia łań ope ra cyj nych obej mu je m.in. od ci nek au to stra dy A2.
Śred nia rocz na licz ba wszyst kich in ter wen cji wa ha się w gra ni -
cach 900-1000. Ka de ci uczest ni czą rów nież w dzia ła niach na te re nie
ca łe go kra ju w ra mach cen tral ne go od wo du ope ra cyj ne go kra jo we -
go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go. 

Teo ria z prak ty ką
Na uka od by wa się w dwóch for mach: dla mło dzie ży w try bie sta -

cjo nar nym (sko sza ro wa nym) i dla do ro słych w try bie za ocz nym.
W try bie dzien nym kształ co ne są oso by speł nia ją ce wy ma ga nia
do przy ję cia do służ by kan dy dac kiej w PSP. W try bie za ocz nym re -
ali zo wa ne jest kształ ce nie stra ża ków skie ro wa nych na kwa li fi ka cyj -
ne kur sy za wo do we. 

Na uka w try bie sta cjo nar nym roz po czy na się od prze szko le nia

z za kre su ochro ny prze ciw po ża ro wej, umoż li wia ją ce go zdo by cie
wie dzy teo re tycz nej i pod sta wo wych umie jęt no ści prak tycz nych
wy ko rzy sty wa nych pod czas peł nie nia służ by w jed nost kach ra tow -
ni czo -ga śni czych. Pierw sze czte ry ty go dnie te go prze szko le nia re -
ali zo wa ne są na obo zie uni tar nym, pro wa dzo nym na szkol nym
po li go nie po żar ni czym. Zwień cze niem okre su uni tar ne go jest zło -
że nie przez słu cha czy szko ły uro czy ste go ślu bo wa nia. 

Za ple cze dy dak tycz ne i so cjal ne
Do dat ko wym atu tem szko ły jest no wo cze sna ba za dy dak tycz na,

na któ rą skła da ją się: spe cja li stycz ne pra cow nie, za ple cze sprzę to -
we i trans por to we, obiek ty spor to we, bi blio te ka z in ter ne to wym
cen trum in for ma cji mul ti me dial nej oraz po li gon po żar ni czy z licz -
ny mi sta no wi ska mi do prak tycz nej na uki za wo du. 

Po li gon o po wierzch ni pra wie 11 ha po ło żo ny jest nie opo dal sie -
dzi by szko ły w miej sco wo ści Lu boń. Więk szość za jęć prak tycz nych
od by wa się na sta no wi skach do ćwi czeń. Na po li go nie znaj du je się:
sek tor ra tow nic twa dro go we go, sek tor ra tow nic twa szy no we go, sy -
mu la tor sta cji pa liw płyn nych i ga zo wych, kon te ne ro we obiek ty sy -
mu la cji po ża rów we wnętrz nych, sek tor ra tow nic twa che micz ne go,
sek tor ka ta strof bu dow la nych, ko mo ra wy sił ko wo-dy mo wa, ko mo -
ra roz go rze nio wa, sek tor do sko na le nia umie jęt no ści pra cy sprzę tem
me cha nicz nym, po li go no we sta no wi sko kie ro wa nia, obiekt do ćwi -

Po znaƒ ski po rzà dek
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służb ochro ny prze ciw po ża ro wej z Eu ro py
i świa ta, w tym: Wiel kiej Bry ta nii, Nie miec,
Tur cji, Fin lan dii, Szwe cji, Sta nów Zjed no -
czo nych, Czech, Sło wa cji, Ukra iny, Chin, Ka -
me ru nu, Kon ga, Bra zy lii czy Li be rii. 

Pro jek ty
Cen tral na Szko ła PSP re ali zo wa ła pro -

jek ty do fi nan so wa ne ze źró deł ze wnętrz -
nych, w tym ze środ ków Unii Eu ro pej skiej.
W ra mach pro gra mu „Ucze nie się przez ca -
łe ży cie” Le onar do da Vin ci re ali zo wa no
w la tach 2010-2012 pro jekt part ner ski „Po -
zna nie me cha ni zmu roz wo ju i za rzą dza nia
oraz sys te mów szko le nia w eu ro pej skich

stra żach po żar nych”. Z ko lei w la tach 2012-
2013 – pro jekt mo bil no ści IVT „Stra żak
w UE – wy mia na do świad czeń na rzecz po -
pra wy bez pie czeń stwa oby wa te li” pro gra -
mu Le onar do da Vin ci. Na la ta 2011-2015
przy pa dły pro jek ty pol skiej współ pra cy
roz wo jo wej z ra mie nia MSZ, któ re mia ły
na ce lu wspie ra nie i pro mo wa nie współ -
pra cy jed no stek stra ży po żar nej z róż nych
kra jów, mię dzy in ny mi z Ar me nii, Moł da -
wii, Ukra iny, Gru zji i Afga ni sta nu. Szko ła 
re ali zo wa ła tak że pro jekt w ra mach Re gio -
nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go 2007-
2013 pn. „In no wa cyj na szko ła. Bu do wa
in fra struk tu ry in for ma tycz nej nie zbęd nej

do wdro że nia sys te mu elek tro nicz ne go
obie gu do ku men tów oraz świad cze nia
usług dro gą elek tro nicz ną w CS PSP w Czę -
sto cho wie”.

Pla ców ka wie lo krot nie ko rzy sta ła z do fi -
nan so wa nia Na ro do we go Fun du szu Ochro -
ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej, dzię ki
któ re mu zre ali zo wa no ter mo mo der ni za cję
czte rech bu dyn ków CS PSP, a tak że do po sa -
żo no szko łę w śred nie i cięż kie sa mo cho dy
ra tow ni cze oraz spe cja li stycz ny kon te ner. 

Dzię ki pro jek tom unij nym szko ła an -
ga żu je się w spra wy lo kal ne, kra jo we
i współ pra cę na are nie mię dzy na ro do -
wej.

Mi mo sze ro kie go za kre su za dań re ali zo -
wa nych na co dzień ka dra i ka de ci Szko ły
czyn nie uczest ni czą w wie lu ini cja ty wach
o cha rak te rze cha ry ta tyw nym i spo łecz nym.
Do tych cza so we osią gnię cia szko ły by ły
moż li we dzię ki owoc nej współ pra cy z wła -
dza mi rzą do wy mi i sa mo rzą do wy mi oraz
z wyż szy mi uczel nia mi z kra ju i za gra ni cy.

CS PSP
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czeń z ra tow nic twa wy so ko ścio we go i spor tu po żar ni cze go. 
Obec nie po wsta je rów nież sek tor ra tow nic twa ko le jo we go z sy mu -
la to ra mi ko le jo wych ze sta wów trak cyj nych i sy mu la to rem cy ster ny
ko le jo wej oraz bu dy nek so cjal no -ga ra żo wy.

Szko ła za pew nia za kwa te ro wa nie w kom plek sach czte ro oso bo -
wych po koi miesz kal nych po łą czo nych wę złem sa ni tar nym, ca ło -
dzien ne wy ży wie nie, umun du ro wa nie oraz żołd. Dwu let ni okres
na uki koń czy się ze wnętrz nym eg za mi nem po twier dza ją cym kwa -
li fi ka cje w za wo dzie tech nik po żar nic twa oraz uro czy stą pro mo cją
na sto pień młod sze go aspi ran ta PSP.

Szczyp ta hi sto rii
Hi sto ria szko le nia w po znań skiej szko le po żar ni czej się ga ko rze -

nia mi 1951 r. Dzia łal ność szko le nio wą za po cząt ko wa no w niej

z chwi lą po wo ła nia Wo je wódz kiej Szko ły Po żar ni czej w no wo wy bu -
do wa nym obiek cie przy uli cy Cze cho sło wac kiej 27 w Po zna niu.
W ko lej nych la tach ist nie nia szko ła kil ku krot nie zmie nia ła pro fil
kształ ce nia oraz na zwę. Sta no wi ła od dział Cen tral nej Ofi cer skiej
Szko ły Po żar ni czej w War sza wie, by ła Ofi cer skim Tech ni kum Po żar -
ni czym, a na stęp nie Szko łą Cho rą żych Po żar nic twa, któ rą w 1992 r.
prze kształ co no w Szko łę Aspi ran tów PSP. Na przestrzeni pra wie 70
lat pro wa dzo no w szkole róż ne for my dzia łal no ści dy dak tycz nej, a jej
ów cze śni pra cow ni cy roz bu do wy wa li i mo der ni zo wa li ba zę dy dak -
tycz ną, so cjal ną i sprzę to wą, wy pra co wu jąc co raz to do sko nal sze
for my kształ ce nia. Pod sta wo wym za da niem szko ły za wsze by ło i jest
pro fe sjo nal ne przy go to wa nie ra tow ni ków do dzia łań. 

SA PSP w Po zna niu
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ROZMAITOŚCI

rzko ła Aspi ran tów PSP w Kra ko wie łą czy po sza no wa nie tra dy -
cji z no wo cze snym i prak tycz nym po dej ściem do edu ka cji. Jak
się to prze ja wia w dy dak tycz nej prag ma ty ce? 

Kra kow ska aspi rant ka ja ko jed nost ka edu ka cyj na bę dą ca dwu let -
nim po li ce al nym stu dium za wo do wym re ali zu je kształ ce nie opar te
na pod sta wach pro gra mo wych w za wo dzie tech nik po żar nic twa dla
kwa li fi ka cji Z. 22 – Wy ko ny wa nie dzia łań ra tow ni czych oraz kwa li fi ka -
cji Z. 23 – Za rzą dza nie dzia ła nia mi ra tow ni czy mi. 

Ab sol went z ty tu łem
Ab sol wen ci SA PSP w Kra ko wie uzy sku ją ty tuł tech ni ka po żar nic -

twa i sto pień młod sze go aspi ran ta. Szko ła jest ośrod kiem eg za mi na -
cyj nym dla za wo du tech nik po żar nic twa, a po nad to re ali zu je
kształ ce nie w za wo dzie stra żak. Pro wa dzi rów nież szko le nia spe cja li -
stycz ne w za kre sie: ra tow nic twa wy so ko ścio we go, dzia łań po szu ki -
waw czo -ra tow ni czych, ra tow nic twa me dycz ne go, ga sze nia po ża rów
we wnętrz nych oraz szko le nia dy żur nych sta no wisk kie ro wa nia. 

Edu ka cja ukie run ko wa na jest na kształ ce nie ka dry śred nie go
szcze bla spe cja li zu ją cej się w do wo dze niu dzia ła nia mi ra tow ni czy mi
na po zio mie in ter wen cyj nym. Kształ ce nie w szko le prze bie ga za rów -
no w sys te mie sta cjo nar nym, jak i nie sta cjo nar nym, w for mie kwa li fi -
ka cyj nych kur sów za wo do wych (KKZ), a re ali zo wa ne jest w no wo-
cze śnie wy po sa żo nych sa lach wy kła do wych, pra cow niach, la bo ra to -
riach i na po li go nach po żar ni czych. Miej sce zdo by wa nia do świad cze -
nia za wo do we go to JRG SA PSP oraz – w ra mach prak tyk – jed nost ki
ra tow ni czo -ga śni cze Ko men dy Miej skiej PSP w Kra ko wie.

Prak ty ka w JRG
Jed nost ka Ra tow ni czo -Ga śni cza SA PSP w Kra ko wie za bez pie cza

re jon Kra ko wa o po wierzch ni 60,5 km2. Ca ły ten ob szar znaj du je się
w gra ni cach ad mi ni stra cyj nych mia sta i obej mu je w ca ło ści dziel ni -
cę XVI, XVII oraz część dziel ni cy XIV i XVIII. W za bez pie cza nym re jo nie
licz bę sta łych miesz kań ców sza cu je się na oko ło 130 tys. Ana li zu jąc
dzia ła nia ra tow ni cze pro wa dzo ne przez JRG SA PSP, nie moż na za po -
mnieć o ka de tach, któ rzy są w zna czą cym stop niu uczest ni ka mi tych
dzia łań. Ze sta ty sty ki dzia łań ra tow ni czych wy ni ka, że każ de go ro ku
w każ dym pro wa dzo nym dzia ła niu ra tow ni czym sta ty stycz nie uczest -
ni czy pię ciu ka de tów, a z ko lei sta ty stycz ny ka det bie rze udział w oko -
ło 30 ak cjach ra tow ni czo -ga śni czych. Czas, któ ry przy nich spę dza, to
łącz nie pra wie 27 godz. Licz by te ob ra zu ją wy so ki po ziom prak tycz -
ne go przy go to wa nia ab sol wen tów SA PSP w Kra ko wie do re ali za cji
za dań służ bo wych w jed nost kach ra tow ni czo -ga śni czych.

Wie lo wy mia ro we do sko na le nie za wo do we
Oprócz kształ ce nia za wo do we go szko ła pro wa dzi do sko na le nie

za wo do we, po zwa la ją ce na ak tu ali zo wa nie oraz utrzy ma nie wie dzy
i umie jęt no ści na wy so kim po zio mie. Jest ono nie od łącz nym ele men -
tem stra żac kiej służ by, gdyż na by te umie jęt no ści, na wy ki i opa no wa -
nie prze ka za nej wie dzy przy czy nia ją się do efek tyw ne go pro wa dze nia
dzia łań ra tow ni czych. W ra mach do sko na le nia za wo do we go ka dra
szko ły uczest ni czy we wspól nych za ję ciach z ka de ta mi, re ali zu jąc

szko le nia teo re tycz ne, ćwi cze nia po -
li go no we oraz ćwi cze nia w róż ne go
ro dza ju obiek tach, na przy kład szpi -
ta lach, szko łach, klasz to rach, te -
atrach, obiek tach biu ro wych
i han dlo wych, a tak że na lot ni sku.

Ka dra i słu cha cze SA PSP peł nią
tak że dy żu ry w cen tral nym od wo -
dzie ope ra cyj nym KSRG, któ ry jest
for mo wa ny, gdy si ły i środ ki z da ne -
go wo je wódz twa nie są wy star cza -
ją ce do li kwi da cji za gro że nia.
Wy dzie lo ne si ły od wo du w ra mach
współ dzia ła nia lub po mo cy hu ma -
ni tar nej mo gą być kie ro wa ne rów -
nież do dzia łań ra tow ni czych
po za gra ni ca mi RP. Nie jed no krot nie zda rza się, że COO jest dys po no -
wa ny do róż no rod nych dzia łań, pod czas któ rych słu cha cze szko ły, wy -
ko nu jąc dzia ła nia ra tow ni cze i po moc ni cze, zdo by wa ją do dat ko we
umie jęt no ści prak tycz ne.

Sa mo kształ ce nie – książ ka czy smart fon? 
W bi blio te ce szkol nej znaj du je się bo ga ty, sta le ak tu ali zo wa ny księ -

go zbiór. Dys po nu je ona tak że do stę pem do ak tu al nych ak tów praw -
nych i pol skich norm. Za awan so wa ny sys tem szko le nia zdal ne go
w for mie plat for my e -le ar nin go wej Mo odle umoż li wia słu cha czom sa -
mo kształ ce nie oraz do stęp do naj ak tu al niej szych ma te ria łów dy dak -
tycz nych umiesz cza nych tam przez wy kła dow ców. Szko ła – wi dząc
gwał tow ny roz wój moż li wo ści do stę pu do In ter ne tu oraz po wszech -
ne ko rzy sta nie przez mło dzież ze smart fo nów i ta ble tów – du ży na -
cisk kła dzie na roz wój te go ty pu form prze ka zy wa nia wie dzy i do stę pu
do tek stów źró dło wych. 

Sze ro ki wa chlarz szko leń
SA PSP w Kra ko wie w ra mach nad zo ru dy dak tycz ne go or ga ni zu je

szko le nia i warsz ta ty dla na uczy cie li z in nych szkół i ośrod ków szko le -
nia PSP oraz pro wa dzi w nich wi zy ta cje i ho spi ta cje. Oprócz kształ ce -
nia w za wo dzie tech nik po żar nic twa i stra żak re ali zu je rów nież
kształ ce nie w for mach po zasz kol nych, kur sy kwa li fi ka cyj ne, szko le nia
spe cja li stycz ne i wszel kie for my edu ka cji opar te na pro gra mach za -
twier dzo nych przez ko men dan ta głów ne go PSP i sze fa Obro ny Cy wil -
nej Kra ju. 

Miesz czą cy się w No wym Są czu za miej sco wy wy dział SA PSP or -
ga ni zu je róż no rod ne szko le nia spe cja li stycz ne, m.in. z za kre su to -
pogra fii i sys te mów lo ka li za cji sa te li tar nej GPS, przy go to wa nia
do pro wa dze nia dzia łań ra tow ni czych po za gra ni ca mi kra ju, szko le -
nia dla grup po szu ki waw czo -ra tow ni czych, z zakresu ra tow nic twa
na wo dach szyb ko pły ną cych, sta bi li za cji wy ko pów i za sy pów ziem -
nych, dzia łań ra tow ni czych w wa run kach ka ta strof bu dow la nych, ob -
słu gi elek tro nicz nych urzą dzeń do lo ka li za cji osób za sy pa nych,
szko le nia dla prze wod ni ków psów ra tow ni czych czy z za kre su ra tow -

Siła praktyki
S
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nic twa wy so ko ścio we go. Wy dział pro wa dzi tak że eg za mi ny prze wod -
ni ków i psów ra tow ni czych spe cjal no ści gru zo wi sko wej i te re no wej
na obszarze ca łe go kra ju. Szko le nia te w więk szo ści od by wa ją się na
po li go nie w No wym Są czu, z któ re go ko rzy sta ją tak że gru py po szu -
ki waw czo -ra tow ni cze dzia ła ją ce przy ochot ni czych stra żach po żar -
nych oraz in nych or ga ni za cjach.

W ra mach współ pra cy z lo kal ny mi in sty tu cja mi szko ła pro wa dzi
szko le nia z za kre su sze ro ko ro zu mia ne go bez pie czeń stwa i ewa ku acji
dla przed sta wi cie li jed no stek edu ka cyj nych z Kra ko wa i wo je wódz -
twa ma ło pol skie go, a tak że dla pra cow ni ków róż nych in sty tu cji, urzę -
dów, szkół i przed szko li. 

Co istot ne, SA PSP w Kra ko wie ja ko je dy na w kra ju or ga ni zu je szko -
le nia spe cja li stów zaj mu ją cych się ochro ną dóbr kul tu ry, za byt ków
i dzie dzic twa, a tak że ochro ną lud no ści i obro ną cy wil ną. Od po cząt ku
lat 90. ubie głe go wie ku we współ pra cy z Ko men dą Głów ną PSP i in ny -
mi in sty tu cja mi or ga ni zu je cy klicz ne mię dzy na ro do we kon fe ren cje
„Ochro na dóbr kul tu ry na wy pa dek szcze gól nych za gro żeń”, a tak że
se mi na ria, kon fe ren cje i tar gi, wśród któ rych są m.in. od by wa ją ce się
od kil ku lat w War sza wie Tar gi Kon ser wa cji i Re stau ra cji Za byt ków oraz
Ochro ny, Wy po sa że nia Ar chi wów, Mu ze ów i Bi blio tek DZIEDZICTWO.

A po za ję ciach…
Słu cha cze szko ły po za za ję cia mi dy dak tycz ny mi ma ją szan sę czyn -

nie uczest ni czyć w ko łach za in te re so wań, szko le niach spe cja li stycz -
nych or ga ni zo wa nych przez szko łę oraz in ne in sty tu cje, wy ciecz kach
edu ka cyj nych, za wo dach spor to wych w kra ju i po za gra ni ca mi, a tak -
że w za ję ciach ze spo łu mu zycz ne go. Wie lu słu cha czy udzie la się ja ko
wo lon ta riu sze, uczest ni cząc w ak cjach spo łecz nych, cha ry ta tyw nych
oraz róż no rod nych ak cjach pro fi lak tycz nych w ra mach pre wen cji spo -
łecz nej or ga ni zo wa nych przez Ko men dę Głów ną PSP i Szko łę Aspi -
ran tów PSP.

Kształ ce nie i wy cho wa nie w SA PSP to tak że udział w uro czy sto -
ściach pa trio tycz nych, uro czy sto ściach szkol nych i re sor to wych, po -
moc w za bez pie cze niu or ga ni za cji im prez i róż no rod nych wy da rzeń,
wśród któ rych są na przy kład kon cer ty mu zycz ne, im pre zy spor to we,

uro czy sto ści re li gij ne, ak cje po mo cy dla osób bez dom nych, ubo gich
i cho rych, a tak że po moc w or ga ni zo wa nych przez szko łę eg za mi nach
i szko le niach oraz ak cjach ho no ro we go krwio daw stwa i daw stwa szpi -
ku kost ne go. Uczest ni cze nie w te go ty pu przed się wzię ciach umoż li -
wia roz wi ja nie róż nych kom pe ten cji nie tyl ko stric te ra tow ni czych,
lecz tak że spo łecz nych czy ko mu ni ka cyj nych – rów nie waż nych w pra -
cy stra ża ka. 

Wie lu słu cha czy szko ły zwią za nych jest z ochot ni czym po żar nic -
twem po przez peł nie nie róż no rod nych funk cji w OSP w miej sco wo -
ściach, z któ rych po cho dzą. Przy go da z po żar nic twem za czy na ła się
w mło dzie żo wej dru ży nie po żar ni czej, czę sto od za in te re so wań prze -
ka za nych przez ro dzi ców, dziad ków lub star sze ro dzeń stwo. Pro fe sjo -
nal ne ich po głę bia nie w SA PSP w Kra ko wie jest dla wie lu słu cha czy
speł nie niem ma rzeń i moż li wo ścią roz wo ju oraz otwar tą dro gą
do kon ty nu acji na uki w Szko le Głów nej Służ by Po żar ni czej. 

Każ dy słu chacz kra kow skiej szko ły pod kie run kiem pro fe sjo nal nej
ka dry dy dak tycz no -wy cho waw czej ma szan sę w peł ni re ali zo wać
swo je pa sje, roz wi jać się za wo do wo i świa do mie ukie run ko wać na po -
szcze gól ne ro dza je ra tow nic twa spe cja li stycz ne go. Ma też moż li wość
uzy ska nia róż no rod nych upraw nień i spe cja li za cji. Za in te re so wa nie
szko łą jest bar dzo du że – każ de go ro ku po da nie o przy ję cie skła da
po nad ty siąc kan dy da tów, z któ rych eg za mi ny prze cho dzi oko ło stu.
Po dwóch la tach na uki kie ro wa ni są przez ko men dan ta głów ne go PSP
do jed no stek or ga ni za cyj nych PSP, wzbo ga ca jąc po ten cjał sys te mu
ra tow ni cze go RP. 

SA PSP w Krakowie
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a pa miąt kę wspo mnie nia Gol go ty, mę ki i śmier ci Chry stu sa
oraz zło że nia je go cia ła do gro bu w IV w. zro dzi ła się tra dy -
cja sym bo licz ne go wy sta wia nia i ad o ra cji Gro bu Pań skie go,

któ ra już w X w. prak ty ko wa na by ła nie mal w ca łej Eu ro pie. 

Obro na gro bów pań skich 
W wie kach śred nich, a tak że w cza sach no wo żyt nych, fun da to ra -

mi i de ko ra to ra mi gro bów pań skich we wnątrz świą tyń by li za kon ni -
cy, ry ce rze, kró lo wie, szlach ta, a tak że moż no wład cy. Idea po słu gi
u Gro bu Bo że go – bę dą ca za szczy tem, po wo ła niem, mi sją – za po cząt -
ko wa na zo sta ła przez Za kon Ry cer ski Gro bu Bo że go w Je ro zo li mie.
Do Pol ski bo żo grob ców w 1163 r. spro wa dził uczest nik wy praw krzy -
żo wych – Jak sa z Mie cho wa. Mie chów po dzień dzi siej szy uwa ża się
za miej sce, w któ rym naj wcze śniej na zie miach pol skich po ja wił się
kult Gro bu Świę te go oraz na bo żeń stwo pa syj ne. Po cząt ko wo na bo -
żeń stwa te go nie ko ja rzo no z bez po śred nim za cią ga niem wart przy
Gro bie Bo żym w cza sie ob rząd ku Tri du um Pas chal ne go, lecz z wy pra -
wa mi krzy żo wy mi pod ha słem  „Bóg tak chce”. 

Do pie ro w XVII w., za pa no wa nia kró la Ja na III So bie skie go, za czę -
to peł nić ho no ro we war ty przy Gro bie Pań skim. By ła to straż gro bo -
wa skła da ją ca się z for ma cji woj sko wych, zwa na też „tur ka mi”. Na zwa
ta wów czas nie okre śla ła jed nak kon kret nej na ro do wo ści, a in no wier -
ców i po gan. Kie dy woj ska ko ron ne po ko na ły Osma nów pod Wied -
niem i po wró ci ły do ma cie rzy, a sta ło się to tuż przed Wiel ka no cą,
żoł nie rze w zdo bycz nych stro jach wkro czy li do ko ścio łów, by za cią -
gnąć ho no ro we war ty przy Gro bie Pań skim. W póź niej szym okre sie
peł nie nie wart na wią zy wa ło już bez po śred nio do wy da rzeń bi blij nych
i ko ja rzo ne by ło z wi ze run kiem rzym skich żoł nie rzy, któ rzy z roz ka zu
Pi ła ta mie li strzec cia ła Chry stu sa. 

W XVIII w. pol ska straż gro bo wa re kru to wa na by ła z bractw re li gij -
nych, szlach ty, za moż ne go miesz czań stwa oraz ce chów rze mieśl ni -
czych. Na le ży przy tym zwró cić uwa gę, iż w tym sa mym cza sie kult
Gro bu Pań skie go w więk szo ści kra jów eu ro pej skich za ni kał, a w spo -
łecz no ści pol skiej wręcz prze ciw nie – ożył, na bie ra jąc zu peł nie in ne -
go cha rak te ru. Z chwi lą pierw sze go roz bio ru Pol ski stał się sym bo lem
bun tu i pa trio ty zmu, a tak że sprze ci wem wo bec prę gie rza i sto so wa -

nych kar. Od koń ca XVIII w. aż do chwi li, w któ rej za koń czył się w Pol -
sce ko mu nizm, ob rzęd peł nie nia wart i ad o ra cji Gro bu Pań skie go dla
tych wszyst kich, któ rzy umie jęt nie po tra fi li od czy ty wać sym bo li kę,
wiązał się z dro gą krzy żo wą pol skie go na ro du, dla któ re go Wiel ka noc
by ła na dzie ją na zmar twych wsta nie. 

Stra żac kie war ty 
Od XIX w., kie dy za czę ły or ga ni zo wać się jed nost ki stra ży po żar -

nych, naj pierw w wiej skich ma łych ko ścio łach, póź niej rów nież w mia -
stach, war ty przy gro bach za cią ga li stra ża cy, głów nie ochot ni cy, sta jąc
się spad ko bier ca mi bo żo gro bow ców i in nych za ko nów ry cer skich.

We dług dzie więt na sto wiecz ne go opi su w świę ta Wiel kiej No cy
stra ża cy, w tym mło dzież aspi ru ją ca do za wo du i po słu gi, go to wi by li
stać się ry ce rza mi św. Flo ria na: 

Od Wiel kie go Piąt ku roz po czy na się służ ba ry ce rzy przy gro bie (…).
Za zwy czaj dwóch stoi przy gro bie, co dwie go dzi ny zmie nia ich na stęp -
na pa ra. Zmia nę tę za pro wa dza do wód ca. On to, z punk tu al no ścią ze -
gar ko wą, co dwie go dzi ny, wcho dzi na cze le dwóch ry ce rzy, do szedł szy
przed pre zbi te rium, ko men de ru je: „Bo gu ukłon!”. Pod ko mend ni i sam do -
wód ca skła da ją głę bo ki ukłon przed wiel kim oł ta rzem. „Na pra wo!” – je -
den z ry ce rzy sta je po pra wej stro nie kru cy fik su. „Na le wo!”   – dru gi ry cerz
zaj mu je prze ciw ną stro nę. Wte dy po ru sza ją się daw ni war tow ni cy
i na po dob nąż ko men dę, rów nież z ukło nem Bo gu, opusz cza ją ko ściół
za do wód cą. Ten jed nak nie za po mi na o po zo sta wio nych na stra ży i co
czas ja kiś za glą da do ko ścio ła, pa trząc, czy się co nie sta ło, i w mia rę po -
trze by ob cie ra swą chust ką no sy ry ce rzy. Nie li cu je to z po wa gą świą ty ni
i zmu sza obec nych w ko ście le do mi mo wol ne go uśmie chu. Pod czas re -
zu rek cji przy gro bie sto ją wszy scy 12-tu z do wód cą na cze le, co two rzy
dość im po nu ją cy wi dok [1]. 

Ten dzie więt na sto wiecz ny opis jest do dziś ak tu al ny i po ka zu je ry -
tu ał spra wo wa nia war ty, szcze gól nie w ma łych, wiej skich miej sco -
wościach, w któ rych trwa ona ca łą noc i peł nią ją stra ża cy ubra ni
w mun du ry ga lo we. W Pol sce są wciąż miej sca, gdzie stra ża cy pod -
czas mszy re zu rek cyj nej, by od dać bi blij ne prze ka zy, w usta lo nym mo -
men cie spek ta ku lar nie pa da ją na zie mię i le żą przez ja kiś czas bez
ru chu. Tra dy cja wzię ła się z Ewan ge lii we dług św. Ma te usza, w któ rej
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HISTORIA I TRADYCJE

DA NU TA JA NA KIE WICZ

We wczesnym średniowieczu, w dobie
największej chrystianizacji, Jerozolima stała się
miastem kultu chrześcijaństwa, a Bazylika
Grobu Świętego prawdziwą mekką wiary.
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opi sa ne jest zmar twych wsta nie Je zu sa. Strze gą cy gro bu mie li „za drżeć
ze stra chu przed Anio łem Pań skim, któ ry po ja wił się na gle i od su nął
ka mień, i sta li jak by umar li”. Stra ża cy, by le piej wcie lić się w ro lę, czę -
sto ma ją przy so bie ha la bar dy, pi ki lub to por ki. Z tra dy cji tej sły ną:
Miej sce Pia sto we na Pod kar pa ciu, Lo tyń i Skrza tusz w Wiel ko pol sce,
Ustro nie Mor skie w Za chod nio po mor skiem, Cze ska Wieś i Bia ła
na Opolsz czyź nie czy Kro sno wi ce na Dol nym Ślą sku. 

W cza sach ko mu ni zmu pró bo wa no od su nąć stra ża ków od tej po -
słu gi, ale ognio mi strze swo im spry tem i upo rem nie da li za wy gra ną,
tłu ma cząc ko niecz ność peł nie nia ca ło noc nych wart bez pie czeń -
stwem po ża ro wym. Jesz cze bo wiem do lat 60. XX w. w wiej skich ko -
ścio łach nie by ło elek trycz no ści, a w świą ty niach (nie rzad ko dre-
w nia nych) pa li ły się świe ce. Współ cze śnie, głów nie w po łu dnio wo -za -
chod niej Pol sce, war ty peł nią wy łącz nie stra ża cy ochot ni czych stra ży
po żar nych, któ rych człon ka mi w du żej mie rze są rów nież stra ża cy
z PSP. 

Stra ża cy ochot ni cy, a tak że za wo do wi nie bez przy czy ny ma ją więc
za swo je go orę dow ni ka św. Flo ria na. Sta li się je go na miest ni ka mi, ma -
jąc peł ne pra wo do pod trzy ma nia idei chrze ści jań skiej tra dy cji i po -
staw oby wa tel sko -na ro do wych, po nie waż to wła śnie ten święty
za li cza ny jest do głów nych pa tro nów na ro do wych, za raz po św. Woj -
cie chu, św. Sta ni sła wie i św. Wa cła wie. Naj pięk niej szy wi ze ru nek św.
Flo ria na, pod kre śla ją cy je go ro lę, zna cze nie i po tę gę daw nej Rze czy -
po spo li tej, znaj du je się w oł ta rzu głów nym kra kow skiej ko le gia ty św.
Flo ria na. Na ma lo wa ny zo stał przez Ja na Tret kę zwa ne go Try cju -
szem – na dwor ne go ma la rza kró la Ja na III So bie skie go. 

Da nu ta Ja na kie wicz jest pra cow ni kiem Wy dzia łu Do ku men ta cji
Zbio rów Cen tral ne go Mu zeum Po ̋ ar nic twa w My sło wi cach 

Li te ra tu ra 
[1] Cyt. za: K. Hof man, Ry ce rze przy Gro bie Chry stu sa,„Wi sła” t. 11, 1896, [w:] K. Ku biak, O stra -
żach przy Gro bie Chry stu sa, „Wi sła. Mie sięcz nik Geo gra ficz no -Et no gra ficz ny”, t. 12, 1898.
[2] U. Ja nic ka -Krzyw da, Ele men ty wi do wisk i mi ste riów re li gij nych w ob rzę do wo ści lu do wej
okre su Wiel kie go Ty go dnia na ob sza rze Pol ski Po łu dnio wej, Na sza Prze szłość, No tre Pas -
se 2002, t. 98. 
[3] A. Ta ta ra, Krót ka hi sto ria Gro bu Pań skie go, [w:] „Nie dzie la Ogól no pol ska” 2010, nr 9.
[4] K. Woy na row ska, Ka wa le ro wie i da my za ko nu Gro bu Pań skie go, [w:] „Nie dzie la Ogól no -
pol ska” 2003, nr 21. 

Wia ra to rze czy wi stość dy na micz na,
ści śle złą czo na z sa mą esen cją ży cia. By -
wa cią gle na ra żo na na osłab nię cie,
a mo że na wet za milk nię cie. Dzie je się
tak przede wszyst kim dla te go, że ży cie
czło wie ka ma przy god ny, nie jed no -
znacz ny cha rak ter. Nic, co ludz kie, nie

jest więc pew ne i sta bil ne. Cier pie nie i śmierć to nie zby wal ny
ele ment ludz kie go by tu, na wet je śli pró bu je my się prze ko ny -
wać, że jest ina czej. Tak bar dzo jed nak każ dy czło wiek tę sk ni
za ży ciem, je go peł nią.

Pu sty grób Je zu sa przez wie ki po zo sta je nie mym świad kiem
cen tral ne go wy da rze nia w ludz kich dzie jach: zmar twych wsta -
nia Chry stu sa, świa dec twem zwy cię stwa Ży cia nad śmier cią.
Je go zmar twych wsta nie nie jest po wro tem do po przed nie go
ży cia, ale otwar ciem no wej rze czy wi sto ści, no wej zie mi, wresz -
cie zjed no czo nej z nie bem Bo ga. Zmar twych wsta nie Je zu sa
nie sie nam, lu dziom, pra gną cym tak wie lu rze czy, je dy nie waż -
ne do bro: zba wie nie – ży cie wiecz ne. 

Zmar twych wsta ły Chry stus za pra sza nas do prze ży wa nia
nor mal no ści ży cia tak, jak by by ło wiecz no ścią. Z wła ści wą so -
bie pe da go gią do bro ci mó wi do każ de go z nas: za trzy maj się,
nie wszyst kie dni bę dą ra do sne, nie przy zwy cza jaj się, jak by to
już by ła wiecz ność. Przyj dzie dzień, kie dy zo sta niesz za bra ny,
a ktoś in ny zo sta nie jesz cze na zie mi. Ży cie z Chry stu sem wią -
że się ze świa do mo ścią, że na sze obec ne ży cie bę dzie mia ło
jed nak ko niec. Ale śmierć nie jest klę ską, lecz pięk nym spo tka -
niem z Pa nem, któ ry wyj dzie nam na spo tka nie.

Ży cie każ de go czło wie ka nie jest przy pad ko we. Uwierz my
głę bo ko, że zo sta li śmy stwo rze ni przez Wszech mo gą ce go Bo -
ga. Uwierz my, że Zmar twych wsta ły Chry stus jest z na mi, gdy
dro ga mi ziem skie go ży cia piel grzy mu je my do ży cia wiecz ne -
go. Czło wiek pe łen wia ry, na dziei i mi ło ści do Bo ga, dźwi ga ją -
cy swój co dzien ny krzyż, w swym bó lu i cier pie niu,
ob da ro wa ny świa tłem Du cha Świę te go, mo że stać się współ -
uczest ni kiem zbaw cze go cier pie nia Chry stu sa, któ ry przez
Krzyż i mę kę od ku pił świat. Zmar twych wsta ły Je zus Chry stus
jest dla nas – chrze ści jan praw dzi wą osto ją w na szej piel grzym -
ce do wiecz no ści.

To wa rzysz my so bie na tej dro dze, rów nież w prze strze ni
wspól no ty służ by, wę druj my ra zem, pra cuj my, czyń my do bro
i wszyst ko, ale za wsze pa trząc tam. Wraz z apo sto ła mi i ewan -
ge li sta mi, z Ko ścio łem ży ją cym w każ dym cza sie i miej scu my
tak że da je my świa dec two i gło śmy: Chry stus zmar twych wstał!

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

Chrystus 
żyje
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� Eko no micz nie uza sad nio na ochro na prze ciw po ża ro wa prze -
my sło wych za kła dów che micz nych w kon tek ście efek tu do mi -
na (Cost -ef fec ti ve Fi re Pro tec tion of Che mi cal Plants aga inst
Do mi no Ef fects), Ni ma Khak zad, Ga brie le Lan duc ci, Va le rio Coz -
za ni, Gen se rik Re niers, Hans Pa sman, „Re lia bi li ty En gi ne ering
and Sys tem Sa fe ty” 169 (2018), s. 412-421.

Efekt do mi na, je że li po wsta nie, po wo du je nie wy obra żal ne stra ty.
Uwa ża się, że jest od po wie dzial ny za wie le ka ta strof prze my sło wych
z ostat nich de kad. Au to rzy ar ty ku łu do strze ga ją, że w li te ra tu rze świa -
to wej nie trud no zna leźć przy kła dy oce ny ry zy ka po wsta nia efek tu do -
mi na. Znacz nie mniej uwa gi po świę ca no do tej po ry zna czą cej ro li
ba rier bez pie czeń stwa. Sta no wią one pew ną wi zu ali za cję za sto so wa -
nych środ ków ochro ny, sto ją cych na dro dze po mię dzy moż li wym 
zda rze niem nie po żą da nym a ka ta stro fą prze my sło wą. Moż na im przy -
pi sy wać pew ne pa ra me try, a na stęp nie wy ko rzy sty wać zna ne na rzę -
dzia ma te ma tycz ne do oce ny ry zy ka. Do dat ko wo do tej po ry po mi ja ne
by ły kwe stie sku tecz no ści i opła cal no ści za sto so wa nych roz wią zań.
W ar ty ku le przed sta wio no go to wą kon cep cję wy ko rzy sta nia sie ci 
Bay esa, jak rów nież ich roz wi nię te go mo de lu, zwa ne go LIMID. Po zwa -
la to na za sto so wa nie praw do po do bień stwa wa run ko we go w ob li cze -
niach, co zna czy, że uwzględ nio na jest rów no le głość zda rzeń, a nie
tyl ko se kwen cyj ność, jak w przy pad ku in nych na rzę dzi oce ny ry zy ka. 

W ar ty ku le znaj dzie my przy kła dy wy ko rzy sta nia za pre zen to wa nych
kon cep cji i ich oce nę. Pro sty mo del po zwo li zro zu mieć roz wią za nia pro -
po no wa ne przez au to rów. Dru gi mo del, tym ra zem ma ją cy od zwier cie -
dle nie w for mie rze czy wi ste go za kła du, jest już znacz nie bar dziej
zło żo ny. Po zwa la za ob ser wo wać wszel kie funk cjo nal no ści na rzę dzia,
ale przede wszyst kim aspekt, któ ry do tej po ry nie po ja wiał się w li te ra -
tu rze. Do zna nych na rzę dzi oce ny ry zy ka za im ple men to wa no bo wiem
kwe stie zwią za ne ze sku tecz no ścią po szcze gól nych ba rier bez pie czeń -
stwa, dzię ki cze mu in we stor mo że zop ty ma li zo wać wy dat ko wa ne środ -
ki. Ar ty kuł sta no wi za tem cie ka we stu dium przy pad ku, a wo bec
in ter kon ty nen tal ne go po dej ścia zda je się łą czyć do brą prak ty kę eu ro -
pej skich i ame ry kań skich spe cja li stów w za kre sie oce ny ry zy ka. 

� Spraw dze nie ro li pre wen cji po ża ro wej przez ze spo ły re ago -
wa nia na po ża ry na gro ma dzo nych ma te ria łów pal nych – służ by
po ża ro we i ra tow ni cze Van co uver ja ko sta dium przy pad ku (Exa -
mi ning the Ro le of Fi re Pre ven tion on Ho ar ding Re spon se Te ams:
Van co uver Fi re and Re scue Se rvi ces as a Ca se Stu dy), N. Kwok, 
Ch. Bra tio tis, M. Luu, K. Ky sow, Sh. Wo ody, N. Lau ster, „Fi re Tech -
no lo gy” 54 (2018), s. 57-73.

W ar ty ku le po ru szo no pro ble ma ty kę pre wen cji po ża ro wej w od nie -
sie niu do obiek tów bu dow la nych, w któ rych na gro ma dze nie ma te ria -
łów pal nych re al nie wpły wa na po gor sze nie po zio mu bez pie czeń stwa
po ża ro we go. Wa ga te go za gad nie nia znaj du je swo je od zwier cie dle nie
w prze pi sach praw nych, nie ko re spon du je to jed nak ze świa do mo ścią
oby wa te li. Po nad to wy ni ki ba dań na uko wych prze pro wa dzo nych przez
psy cho lo gów do wo dzą be ha wio ral nych pod staw sy tu acji, kie dy to da -
na oso ba gro ma dzi w swo im miesz ka niu (do mu) ty le rze czy, że rzu tu -
je to na je go funk cjo nal ność. Świad czy to o za bu rze niu na zy wa nym

PRZEGLĄD PRASY
ZAGRANICZNEJ

zbie rac twem – do się ga ją cym 2,3-5,8% po pu la cji Ka na dy, istot nie rzu -
tu ją cym na po ziom bez pie czeń stwa po ża ro we go w lo ka lach miesz kal -
nych.

Au to rzy za pre zen to wa li wy ni ki ba dań na uko wych prze pro wa dzo -
nych w ra mach stu dium przy pad ku – Van co uver. Opi sa li i pod su mo wa li
re zul ta ty wi zyt ze spo łu zło żo ne go ze stra ża ków, in spek to rów do spraw
mie nia oraz pra cow ni ków służ by zdro wia. Ba da nia ob ję ły okres od
12 lu te go 2011 r. do 30 kwiet nia 2014 r., w któ rym prze pro wa dzo no 916
nie za leż nych wi zyt w 421 lo ka li za cjach. Naj czę ściej na ru sze nia prze pi -
sów prze ciw po ża ro wych wią za ły się z obec no ścią ma te ria łów pal nych
(61,4%), wyj ścia mi ewa ku acyj ny mi (23,5%), alar mem prze ciw po ża ro -
wym (sys te mem czu jek dy mu – 9,9%). Mar gi nal ne war to ści w tym przy -
pad ku stwier dzo no m.in. w przy pad ku do stę pu dla ekip ra tow ni czych,
za mknięć drzwi, try ska czy, drzwi prze ciw po ża ro wych oraz ga śnic.

� Oce na wpły wu środ ków ga śni czych na do bra kul tu ry (As ses -
sing the Im pact of Fi re Extin gu isher Agents on Cul tu ral Re so ur ce
Ma te rials), Mat thew Ben fer, Emi ly Wil liams, „Fi re Tech no lo g” 54
(2018), s. 289-311.

Ga śni ce prze no śne peł nią nie oce nio ną ro lę w ochro nie prze ciw po -
ża ro wej dóbr kul tu ry. Po zwa la ją na bły ska wicz ne pod ję cie dzia łań ga -
śni czych, a więc ogra ni cze nie za się gu po ża ru jesz cze w po cząt ko wej
fa zie. Dzię ki te mu mo gą zo stać oca lo ne dzie ła sztu ki, czę sto bez cen ne,
ale tak że ele men ty wy po sa że nia wnętrz, któ re w obiek tach mu ze al nych
zwy kle sa me w so bie sta no wią dzie dzic two kul tu ro we. W pre zen to wa -
nym ar ty ku le pod ję to pró bę oce ny wpły wu dzia łań ga śni czych z uży -
ciem pod ręcz ne go sprzę tu ga śni cze go na dzie ła sztu ki. Au to rzy
usys te ma ty zo wa li swo je po dej ście, two rząc me to dę ba daw czą, któ ra
dzię ki wy so kiej uni wer sal no ści po zwo li ła by na jej od two rze nie w ośrod -
kach ba daw czych na ca łym świe cie. Po nad to za pro po no wa li me to dy
usu wa nia środ ków ga śni czych z po wierzch ni dzieł sztu ki. Prze pro wa -
dzo no je de na ście te stów, w któ rych oce nio no na stę pu ją ce zmien ne:
eks po zy cja w trak cie po ża ru i bez nie go, ro dzaj ga śni cy, ro dzaj ma te -
ria łu, spo sób na ra że nia (bez po śred ni, po śred ni). Oce nie pod da no trzy -
na ście ma te ria łów, co od po wia da znacz nej licz bie po ten cjal nych
obiek tów, któ re są ty po we dla obiek tów kul tu ry. 

Oka zu je się, że za pro po no wa ne me to dy ba daw cze ce chu je wy so ki
uni wer sa lizm, więc z ła two ścią moż na je im ple men to wać do róż nych
ma te ria łów. Jed nym z naj waż niej szych wnio sków pły ną cych z prze pro -
wa dzo nej pra cy ba daw czej jest fakt, że ża den z te sto wa nych środ ków
ga śni czych nie po zo sta wał bez wpływu na te sto wa ne ma te ria ły. W nie -
któ rych przy pad kach wy stę po wał sil ny efekt ko ro zyj ny. Bar dzo prak -
tycz ny mi wnio ska mi z pra cy są tak że pro po no wa ne me to dy usu wa nia
środ ków ga śni czych. Tak że i tu taj udo wod nio no, że nie ma me to dy uni -
wer sal nej, a pew ne po dej ście oka zu je się lep sze przy czysz cze niu pew -
nych grup ma te ria łów. Nie ste ty, w wie lu przy pad kach znisz cze nia dóbr
kul tu ry po ja wia ją się nie zwłocz nie po kon tak cie ma te ria łu ze środ kiem
ga śni czym i nie za le żą od cza su eks po zy cji. 

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

Flags over the Ghetto

#StopPozaromTraw 

„Stop po ża rom traw” to kam pa nia in for ma cyj na ma ją ca na ce lu uświa -
do mie nie spo łe czeń stwu ne ga tyw nych skut ków wy pa la nia traw. 
Na stro nie www.stop po za rom traw.pl od na leźć mo że my m.in. sta ty sty ki
do ty czą ce wy pa la nia traw, a tak że skut ków ta kich zda rzeń. Od po ko leń
roz po wszech nio ne jest fał szy we prze ko na nie, że spa le nie tra wy spo wo -
du je jej szyb szy i buj niej szy od rost, a tym sa mym przy nie sie ko rzy ści
eko no micz ne. 
Za po nad 94% przy czyn po wsta nia po ża rów traw od po wie dzial ny jest
czło wiek. Trze ba pa mię tać, że po zi mie tra wy są wy su szo ne i pa lą się
bar dzo szyb ko. W roz prze strze nia niu się ognia po ma ga tak że wiatr.

Gwał tow na zmia na je go kie run ku po wo du je, że po ża ry bar dzo czę sto
wy my ka ją się spod kon tro li i prze no szą na po bli skie la sy i za bu do wa nia.
Ogień nisz czy po nad to sie dli ska zwie rząt. 
Wi try na ak cji wy glą da no wo cze śnie, na wi ga cja po mię dzy ko lej ny mi pa -
ne la mi z za mie szczo ny mi in for ma cja mi i sta ty sty ka mi jest in tu icyj na.
Wspar cie dzia łań w in ter ne cie stanowi fan pa ge ak cji na Fa ce bo oku oraz
hasz tag #StopPozaromTraw.
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Pamięć
o katastrofie

Od katastrofy w czechowickiej
rafinerii minęło już prawie
50 lat. Wciąż jednak, mimo
upływu czasu, pozostaje ona
w pamięci osób, które ją
przeżyły i mieszkańców
okolicy. 
Album „Wciąż widzą tamten
ogień…” jest drugim
wydawnictwem autorstwa
Michała Kobieli, syna
ocalałego z pożaru
pracownika zakładu.

Przygotowany został jako hołd złożony ofiarom pożaru z czerwca 1971 r.,
ich rodzinom oraz uczestnikom akcji ratowniczo-gaśniczej. Pierwszy,
noszący tytuł „Tym którzy odeszli…”, ukazał się 5 lat temu – w 2013 r. 
W tym ekskluzywnie wydanym, liczącym 300 stron albumie znajdziemy
dużą liczbę unikatowych zdjęć, kopii dokumentów, wycinków
prasowych, a także wspomnień i relacji świadków tragicznego pożaru
rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach. 
Książka została wzbogacona o informacje i zdjęcia z inicjowanych przez
autora wystaw, spotkań z uczestniczącymi w działaniach strażakami
oraz relacje z uroczystości związanych z kolejnymi rocznicami tamtych
tragicznych wydarzeń. 
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� WARTO
PRZECZYTAĆ

Z okazji 70. rocznicy wybuchu powstania w warszawskim getcie
poczta Izraela wydała 2 kwietnia 2013 r. okolicznościowy znaczek
pocztowy. Temat znaczka nawiązuje do epizodu, gdy bojownicy
Żydowskiego Związku Wojskowego zatknęli flagi narodowe
na dachu podpalonej kamienicy przy ul. Muranowskiej 5. Niedaleko,
w rejonie ówczesnego placu Muranowskiego, stoczyli oni jedną
z najbardziej zaciekłych walk z Niemcami w czasie całego powstania.

Ma ciej Sa wo ni




