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Rozwój wiedzy plus galopujàca technika to profesjonalizacja wielu

obszarów ˝ycia. Termowizja jest tego przykładem. Szymon Kokot-Góra

w swoim artykule wyjaÊnia, na jakich zasadach działajà kamery

termowizyjne i w które warto zainwestowaç, jako najlepiej sprawdzajàce si´

w pracy stra˝aków. Przestrzega jednak przed całkowitym opieraniem si´

na wykorzystywanej technologii, bo mo˝e to przynieÊç fatalne

skutki – szczególnie w niewprawnych r´kach. Pami´tajmy, ˝e efektywne

u˝ywanie kamery wymaga gruntownego przeszkolenia. 

No właÊnie, czyli trzeba mieç wiedz´ i umiej´tnoÊci. Na tym stanowisku

stoi nasz rozmówca, prof. Andrzej Mizerski, który od lat kształci studentów

SGSP w dziedzinie Êrodków gaÊniczych. Kiedy w latach 1992-2000

pracował jako ratownik chemik na podziale bojowym w JRG, ratownictwo

chemiczne było w powijakach. I w tej dziedzinie nastàpił ogromny post´p.

Dzisiaj ratownicy dysponujà wysokiej klasy sprz´tem, jednak wcià˝ to wiedza

jest absolutnà podstawà. A pan profesor potrafi jà egzekwowaç, o czym

w rozmowie. 

Kolejny przykład innowacji i post´pu: samochody hybrydowe

i elektryczne. Autorzy artykułu Dariusz Bilski i Jakub Okólski przedstawiajà

stra˝acki punkt widzenia na te pojazdy – na wypadek koniecznoÊci

prowadzenia działaƒ ratowniczo-gaÊniczych z ich udziałem. Problematyka

post´powania podczas po˝arów pojazdów samochodów elektrycznych

i hybrydowych jest swoistym novum, jednak trzeba liczyç si´ z tym, ˝e

wczeÊniej czy póêniej ka˝dy ratownik zetknie si´ z tym zagadnieniem

podczas akcji. Warto byç na to przygotowanym, a ten artykuł mo˝e byç

swoistym kompendium wiedzy. Warto przeczytaç uwa˝nie.

Mi´dzy jednym a drugim meczem piłki no˝nej (mistrzostwa Êwiata wszak

w pełni!) warto znaleêç czas na przeczytanie artykułu Tomasza

Banaczkowskiego o Stadionie Âlàskim w Chorzowie, który po trwajàcej

20 lat modernizacji wraca do gry! Ka˝dy prewentysta złapie si´ za głow´

na myÊl, ˝e kiedyÊ odbywały si´ tam imprezy na 120 tys. ludzi! Teraz obiekt

spełnia najwy˝sze standardy bezpieczeƒstwa. Warto mieç ÊwiadomoÊç

podstawowych zasad bezpieczeƒstwa (nie tylko po˝arowego),

a przed meczem czy koncertem, ju˝ na stadionie b´dàc – gdziekolwiek

w Êwiecie, warto rzuciç okiem, gdzie znajduje si´ najbli˝sza droga

ewakuacyjna…

Zapraszamy do lektury!



Ob cho dy Dnia Stra ża ka, po łą czo ne
z wrę cze niem awan sów na wyż sze

stop nie służ bo we oraz od zna czeń funk -
cjo na riu szom i pra cow ni kom cy wil nym
KG PSP, od by ły się 15 czerw ca przed sie -

dzi bą Ko men dy Głów nej Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej. 

W uro czy sto ści wzię li udział: ko men -
dant głów ny gen. bry ga dier Le szek Su ski
wraz ze swo imi za stęp ca mi nad bryg. Mar -
kiem Ja siń skim oraz st. bryg. Ta de uszem
Jop kiem, ka pe lan kra jo wy stra ża ków ks.

st. bryg. dr Jan Kry nic ki oraz
dy rek to rzy biur i pra cow ni cy
KG PSP.

Pod czas uro czy sto ści ko -
men dant głów ny wy róż nił je -
de na stu funk cjo na riu szy PSP
zło tą, srebr ną i brą zo wą od -
zna ką „Za słu żo ny dla Ochro ny
Prze ciw po ża ro wej”. Wrę czył
rów nież awan se na wyż sze
stop nie w kor pu sie ofi ce rów,

aspi ran tów, pod ofi ce rów i sze re go wych,
a tak że na gro dy pie nięż ne mi ni stra spraw
we wnętrz nych i ad mi ni stra cji pię ciu za słu -
żo nym funk cjo na riu szom KG PSP. 

– Dzię ku ję wszyst kim za służ bę i pra cę,
za ca ły mi nio ny rok, któ ry był okre sem wie lu
zmian. Za pra cę na rzecz bez pie czeń stwa
Po la ków. Wie rzę, że zmia ny, ja kie za cho dzą
w ostat nich la tach, bę dą po stę po wa ły da -
lej – po wie dział ko men dant głów ny PSP
gen. bry ga dier Le szek Su ski. 

Na za koń cze nie uro czy ste go ape lu ze -
bra ni usły sze li tak że cie płe sło wa od kra jo -
we go ka pe la na stra ża ków. Pod kre ślił on,
że stra żac kie świę to pięk nie wpi su je się
w 100-le cie od zy ska nia przez Pol skę nie -
pod le gło ści.

Mał go rza ta Kà kol
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Âwi´ to stra ̋ a ków

Tar gi zgro ma dzi ły w tym ro ku nie co po -
nad stu wy staw ców, wśród nich mo gli -

śmy zna leźć sto iska Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej, Cen tral ne go Mu zeum Po żar nic twa,
Szko ły Głów nej Służ by Po żar ni czej oraz Cen -
trum Na uko wo -Ba daw cze go Ochro ny Prze -
ciw po ża ro wej – Pań stwo we go In sty tu tu
Ba daw cze go. 

– Ufam, że wśród wy staw ców znaj dzie cie
Pań stwo sprzęt, któ ry bę dzie dla Was po moc ny.
Wie rzę, że na si wy staw cy znaj dą się wśród firm,
któ re wy po sa żą Pań stwa jed nost ki – pod kre ślił
pre zes Tar gów Kiel ce dr An drzej Mo choń
pod czas ce re mo nii otwar cia. Nad bryg. Adam
Czaj ka, świę to krzy ski ko men dant wo je wódz -
ki PSP, od czy tał zaś list gen. bry ga die ra Lesz -
ka Su skie go, ko men dan ta głów ne go
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Ko men dant
pod kre ślił w nim, że pre zen to wa ne na tar -
gach no we tech no lo gie, sprzęt i urzą dze nia
wień czą wy si łek wie lu śro do wisk: na uko wo -
-ba daw czych, pro du cen tów oraz użyt kow ni -
ków pra cu ją cych dla wspól ne go
do bra – ochro ny ży cia i zdro wia ludz kie go. 

Po prze mó wie niach otwie ra ją cych tar gi
od by ły się po ka zy ra tow nic twa przy go to wa -
ne przez świę to krzy skich stra ża ków. Za pre -
zen to wa li oni tech ni ki ra tow ni cze pod czas

wy pad ku sa mo cho du oso bo we go z cy ster ną
prze wo żą cą gaz LPG. Pre zen ta cje i po ka zy
przy go to wa li tak że wy staw cy. Zwie dza ją cy
mo gli zo ba czyć m.in., jak dzia ła ją tre na że ry
po ża rów we wnętrz nych, jak ope ro wać prą -
da mi ga śni czy mi, cze mu słu ży sprzęt ra tow -
nic twa wy so ko ścio we go, na czym po le ga ją
dzia ła nia ra tow nic twa me dycz ne go, a tak że
prze tre no wać udzie le nie po mo cy me dycz nej
na fan to mie.

Ory gi nal nym ak cen tem tar gów był po kaz

musz try w wy ko na niu Dzie cię cej Dru ży ny
Po żar ni czej z Wo li Mo ra wic kiej oraz Dzie cię -
cej Dru ży ny Po żar ni czej z Wie ru szo wa.
A o tym, jak wy glą da pra ca psów ra tow ni -
czych, mo gli się prze ko nać uczest ni cy ostat -
nie go dnia tar gów, de dy ko wa ne go
ochot ni czym stra żom po żar nym. Swo je
umie jęt no ści za pre zen to wa ły czwo ro no gi
i ich opie ku no wie z OSP GRS No wy Sącz.
Uczest ni cy po ka zu do wie dzie li się, jak prze -
bie ga i na czym po le ga szko le nie psa ra tow -
ni ka oraz ja kie umie jęt no ści zdo by wa ją
na nim psy.

Tar gi by ły tak że oka zją do spo tka nia ko -
men dan tów po wia to wych i miej skich PSP
z ca łe go kra ju. Uczest ni czy li oni w na ra dzie
po świę co nej ak tu al nym i waż kim pro ble -
mom. Oma wia no m.in. zmia ny w umun du ro -
wa niu i za sa dy przy go to wy wa nia

Tar gi IFRE-EXPO
Naj no wo cze śniej sze urzą dze nia, sprzęt i tech no lo gie dla służb ra tow ni czych
oraz ochro ny prze ciw po ża ro wej, moż li wość po sze rze nia wie dzy dzię ki wy kła -
dom, kur som i szko le niom, a tak że po ka zy stra żac kich umie jęt no ści – to
wszyst ko cze ka ło od 7 do 9 czerw ca na od wie dza ją cych Mię dzy na ro do we Tar gi
Sprzę tu i Wy po sa że nia Stra ży Po żar nej i Służb Ra tow ni czych KIELCE IFRE-EXPO.
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Do ku ment to efekt kil ku na stu ty go dni
pra cy przed sta wi cie li służb i or ga ni -

za cji har cer skich, a jej ce lem by ło wy pra -
co wa nie roz wią zań, któ re bę dą słu żyć
bez pie czeń stwu dzie ci i mło dzie ży wy po -
czy wa ją cych na obo zach har cer skich. 

– Wszy scy pa mię ta my tra ge dię sprzed
ro ku, kie dy to pod czas hu ra ga nu na obo zie
har cer skim w miej sco wo ści Su szek zgi nę li
har ce rze. Nie za pa nu je my nad pra wa mi
przy ro dy, ale mo że my sta rać się zmi ni ma li -
zo wać na stęp stwa ta kich nie szczęść. I te mu
słu ży ten do ku ment. Bę dzie my tam, gdzie
nas po trze bu ją. Obej mie my uwa gą wszyst -
kie obo zy har cer skie – pod kre ślił ko men -
dant głów ny PSP gen. bry ga dier Le szek
Su ski pod czas uro czy sto ści pod pi sa nia
pro to ko łu. 

W do ku men cie uzgod nio ne zo sta ły za -
sa dy i pro ce du ry po stę po wa nia, któ re bę -
dą sto so wa ne zgod nie z obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi pań stwo wy mi i re gu la cja mi
we wnętrz ny mi po szcze gól nych sy gna ta -
riu szy pro to ko łu. Obej mu ją one etap przy -
go to wa nia do obo zo wej ak cji let niej, czas
trwa nia obo zu, a tak że sy tu acje za gro że -
nia ży cia i zdro wia. Na kła da ją kon kret ne
obo wiąz ki na ko men dę obo zu har cer skie -
go, Pań stwo wą Straż Po żar ną i Po li cję.

Zgod nie z za pi sa mi do ku men tu, ko -
men da obo zu har cer skie go dwa ty go dnie
przed roz po czę ciem wy po czyn ku prze ka -
że wła ści wej dla miej sca lo ka li za cji wy po -
czyn ku ko men dzie po wia to wej (miej skiej)
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej oraz Po li cji,

da ne o cha rak te rze obo zu, je go lo ka li za cji,
da ne kon tak to we do or ga ni za to ra. Służ by
zaś na wią żą kon takt z ko men dan tem obo -
zu i zwe ry fi ku ją wa run ki w obo zie pod ką -
tem bez pie czeń stwa. W trak cie obo zu
stra ża cy zo bo wią za li się m.in. spraw dzić
spo sób wdro że nia za sad bez pie czeń stwa,
za po znać uczest ni ków ze spo so bem alar -
mo wa nia oraz po stę po wa nia w ra zie za -
gro żeń, zwe ry fi ko wać wa run ki
i or ga ni za cję ewa ku acji na te re nie obo zu,
a tak że prze pro wa dzić ak cje pre wen cji
spo łecz nej. Po nad to pro to kół po da je pro -
ce du ry po stę po wa nia w ra zie wy stą pie nia
istot nych za gro żeń dla uczest ni ków obo -
zu.

– Li czy li śmy na rze czo we do radz two
w kwe stiach bez pie czeń stwa i się nie za wie -
dli śmy. W tym dia lo gu jest du ża war tość. Ko -
men dan ci obo zów har cer skich bę dą mie li
po czu cie, że w sy tu acji nie bez pie czeń stwa
nie po zo sta ną sa mi. A wszyst ko to dla do bra
po wie rzo nych nam dzie ci – pod kre ślił Wie -
sław Tu rzań ski re pre zen tu ją cy Zwią zek
Har cer stwa Rze czy po spo li tej.

Na za koń cze nie spo tka nia gen. bry ga -
dier Le szek Su ski za pew nił, że pod pi sa nie
do ku men tu nie koń czy współ pra cy z har -
ce rza mi, bę dzie ona trwa ła na co dzień,
a przed na mi wy pra co wa nie wy ma gań
i wy tycz nych do ty czą cych or ga ni zo wa nia
obo zo wisk, kem pin gów i in nych zor ga ni -
zo wa nych form wy po czyn ku.

A.Ł. 
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do ku men ta cji za ku po wej, wy ma ga nia i wy -
tycz ne do ty czą ce or ga ni zo wa nia obo zo wisk,
kem pin gów i in nych zor ga ni zo wa nych for my
wy po czyn ku. Po ru sza no tak że pro ble ma ty kę
przy go to wa nia jed no stek or ga ni za cyj nych
kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go
do re ago wa nia na ano ma lie po go do we, ba -
dań me dycz nych dru hów ochot ni czych stra -
ży po żar nych, a tak że gło śne ostat nio
pro ble my zwią za ne ze skła do wi ska mi od pa -
dów.

Wy sta wie to wa rzy szy ło po nad to szko le -
nie rze czo znaw ców do spraw za bez pie czeń
prze ciw po ża ro wych pt. „Ochro na prze ciw -
po ża ro wa bu dyn ków – wy bra ne pro ble my
do ty czą ce bez pie czeń stwa po ża ro we go bu -
dyn ków pro duk cyj no -ma ga zy no wych oraz
wy ko rzy sta nie na rzę dzi in ży nie rii bez pie -
czeń stwa po ża ro we go przy pro jek to wa niu
roz wią zań po nad stan dar do wych”. Je go or ga -
ni za to ra mi by ły Ko men da Głów na PSP
wspól nie z Ko men dą Wo je wódz ką PSP
w Kiel cach.

Tar gom pa tro no wa li mi ni ster spraw we -
wnętrz nych i ad mi ni stra cji, ko men dant
głów ny Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, Zwią -
zek Ochot ni czych Stra ży Po żar nych Rzecz -
po spo li tej Pol skiej oraz Gór skie Ochot ni cze
Po go to wie Ra tun ko we. IFRE-EXPO to wa rzy -
szy ły Mię dzy na ro do we Tar gi Bez pie czeń -
stwa i Ochro ny Pra cy oraz Za bez pie czeń
Prze ciw po ża ro wych KIELCE WORK SAFETY-
EXPO.

A.Ł.

Dla bez pie czeƒ stwa dzie ci i mło dzie ̋ y
W przed dzień wa ka cji ko men dant głów ny PSP, ko men dant głów ny Po li cji i dy rek tor ge ne ral ny La sów Pań stwo wych pod -
pi sa li z przed sta wi cie la mi or ga ni za cji har cer skich „Pro to kół uzgod nień w za kre sie wzmoc nie nia bez pie czeń stwa na obo -
zach har cer skich pod na mio ta mi”.
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Noc Mu ze ów 

Jak co ro ku Pań stwo wa Straż Po żar na wzię ła udział w No cy Mu ze -
ów or ga ni zo wa nej przez Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych

i Ad mi ni stra cji.
19 ma ja bra mę MSWiA prze kro czy ło 1412 osób. Przy go to wa ne

sta no wi ska cie szy ły się ogrom ną po pu lar no ścią, nie tyl ko wśród naj -
młod szych. W te go rocz nej edy cji uczest ni czy ły wszyst kie służ by
mun du ro we pod le głe MSWiA, a to wa rzy szy ło jej ha sło „Nie pod le gła”.

Moż na by ło się do wie dzieć, jak wy glą da pra ca stra ża ka, po li cjan -
ta, straż ni ka gra nicz ne go czy funk cjo na riu sza SOP. Wszyst kie służ by
udzie la ły in for ma cji na te mat wy ma gań, ja kie trze ba speł nić, aby
wstą pić w sze re gi po szcze gól nych for ma cji. By ła to też oka zja
do prze te sto wa nia swo jej spraw no ści. Naj młod si zwie dza ją cy mie li
oka zję spraw dzić się w ośmiu te stach, m.in. w na mio cie dy mo wym,
na pneu ma tycz nym to rze prze szkód czy ubra niu się w sprzęt bo jo -
wy. Za li cze nie te stu lub pró bę pod ję te go wy sił ku i od wa gi po twier -
dza no pie cząt ką, co upraw nia ło do otrzy ma nia pa miąt ko we go
dy plo mu oraz drob nej na gro dy.

Mu zycz nym ak cen tem im pre zy by ły dwa wy stę py Or kie stry Re -
pre zen ta cyj nej Stra ży Gra nicz nej z No we go Są cza.

Mar ta Wa wiór ko 
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Bez piecz ne wa ka cje 
Po kaz sprzę tu, po pi sy psów ra tow ni czych i lek cje w ple -
ne rze – 11 czerw ca, tra dy cyj nie tuż przed wa ka cja mi, pa -
ra pre zy denc ka spo tka ła się z dzieć mi w ogro dach Pa ła cu
Pre zy denc kie go.

Ak cja „Bez piecz ne wa ka cje z pa rą pre zy denc ką” to co rocz na ini cja -
ty wa, któ ra ma zwięk szyć bez pie czeń stwo dzie ci w cza sie let nie -

go wy po czyn ku. Wzię ło w niej udział 420 dzie ci z przed szko li i szkół
war szaw skich, pod war szaw skich, a tak że z wo je wódz twa ma ło pol skie -
go. W pik ni ku uczest ni czył ko men dant głów ny Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej gen. bry ga dier Le szek Su ski. 

Pod czas spo tka nia stra ża cy Pań stwo wej Stra ży Po żar nej ze spe cja li -
stycz nych grup ra tow nic twa wod no -nur ko we go, me dycz ne go, che -
micz no -eko lo gicz ne go, gru py po szu ki waw czo -ra tow ni czej, a tak że
z Jed no stek Ra tow ni czo -Ga śni czych Ko men dy Miej skiej PSP w War sza -
wie nr 9 i 17 za pre zen to wa li sze ro kie spek trum bez piecz nych za cho -
wań, dzie ląc się z naj młod szy mi swo ją wie dzą.

W trak cie uro czy sto ści pre zy dent An drzej Du da od zna czył me da -
lem „Za Ofiar ność i Od wa gę” mło de go bo ha te ra – Ad ria na Grodz kie go.
Chło piec ura to wał ży cie swo je mu ró wie śni ko wi, pod któ rym za ła mał
się lód. 

Red.

Do ta cje dla OSP

Do fi nan so wa nie za ku pu sa mo cho dów ra tow ni czo -ga śni czych
i sprzę tu dla jed no stek OSP w ca łym kra ju ze środ ków

NFOŚiGW by ło te ma tem brie fin gu pra so we go, któ ry od był się
15 czerw ca na te re nie Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej nr 5 
w War sza wie.
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Pro ble my 
ochro ny lud no Êci 

W sie dzi bie Ko men dy Głów nej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej od by ła
się od pra wa sze fa Obro ny Cy wil nej Kra ju z dy rek to ra mi wy dzia łów

bez pie czeń stwa i za rzą dza nia kry zy so we go urzę dów wo je wódz kich. 
Od pra wę, za pla no wa ną na 18 ma ja, otwo rzył ko men dant głów ny

PSP – szef Obro ny Cy wil nej Kra ju gen. bry ga dier Le szek Su ski, któ ry
omó wił pro gram współ pra cy sze fa Obro ny Cy wil nej Kra ju z urzę da mi
wo je wódz ki mi oraz przed sta wił ak tu al ny stan prac nad usta wą
o ochro nie lud no ści i obro nie cy wil nej wraz z pro jek ta mi roz po rzą dzeń. 

W dru giej czę ści spo tka nia szcze gó ło wo przed sta wio no i omó wio -
no pro jekt roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów w spra wie wa run ków tech -
nicz nych, ja kim po win ny od po wia dać bu dow le ochron ne, ich
usy tu owa nie i użyt ko wa nie oraz pro jekt wy tycz nych sze fa Obro ny Cy -
wil nej Kra ju w spra wie za sad po stę po wa nia z za so ba mi bu dow nic twa
ochron ne go.

Sła wo mir Kuk fisz
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Pra wie 49,5 tys. prze ka za nych do szkół
ka len da rzy pla ka to wych, po nad

16 tys. spo tkań, w któ rych uczest ni czy ło
oko ło 314 tys. osób i nie mal 13 tys. na de -
sła nych prac – to bi lans kon kur sów ka len -
da rzo wych PSP 2018 pt. „Ja też bę dę
stra ża kiem!”

Głów nym za da niem kon kur sów jest
po pu la ry za cja wśród uczniów umie jęt no -
ści za cho wa nia się w ra zie wy stą pie nia za -
gro że nia, po głę bie nie ich wie dzy
na te mat nie bez pie czeństw zwią za nych
z ży wio ła mi, moż li wo ści ochro ny
przed ni mi oraz te go, jak pra wi dło wo
zgło sić zda rze nie w sy tu acjach za gro że -
nia zdro wia, ży cia lub mie nia. 

Na wiel ki fi nał, któ ry od był się 30 ma ja
w Jed no st ce Ra tow ni czo -Ga śni czej nr 5
przy ul. Mar cin kow skie go w War sza wie,
przy by li: ko men dant głów ny PSP gen.
bry ga dier Le szek Su ski, ma zo wiec ki ko -
men dant wo je wódz ki PSP st. bryg. Bog -
dan Ła si ca, a tak że za stęp cy ko men dan ta
miej skie go PSP m.st. War sza wy bryg. Ar -
tur Ru dzik i bryg. Bo gu sław Maj chrzak
oraz dzie ci z po bli skiej szko ły pod sta wo -
wej. 

Pod czuj nym okiem ju ry do ko na no lo -
so wa nia pię ciu z 9827 kart z pra wi dło wy -
mi od po wie dzia mi na de sła nych
na kon kur sie dla naj młod szych – „Re bus
z wy szu ki wan ką”. Wy lo so wa ni zo sta li: 

1) Me la nia Gau ra, Ze spół Szkół nr 1,
Kal wa ria Ze brzy dow ska,

2) Ju lia Czer ska, Szko ła Pod sta wo wa
nr 5, Dę blin,

3) Ksy me na Ziół ko, Szko ła Pod sta wo -
wa nr 5, Dę blin,

4) Oli wier Stach, Szko ła Pod sta wo wa,
Ka mion ka Ma ła,

5) Mi le na Ka wa, Szko ła Pod sta wo wa
nr 2, Dą bro wa Tar now ska.

W dru gim kon kur sie – „Bez pie czeń -
stwo w two im oto cze niu za le ży od cie bie”
gło sy od da ły dzie ci wraz z pe da go giem,

za pro sze ni go ście oraz ju ry. Na kon kurs
na de sła nych zo sta ło 2665 prac pla stycz -
nych, wy ło nio no pię ciu lau re atów. Zo sta li
ni mi:

1) Szy mon Bieś, Szko ła Pod sta wo wa
nr 2, Dą bro wa Tar now ska,

2) Wik to ria Kaj dań ska, Szko ła Pod sta -
wo wa, Nie go wo ni ce,

3) Alek san dra Jach, Szko ła Pod sta wo -
wa nr 17, Ka to wi ce,

4) Pau la Bro daw ka, Szko ła Pod sta wo -
wa nr 3, Mię dzy rzec Pod la ski,

5) Zo fia Stel mach, Szko ła Pod sta wo wa
nr 1, Szpro ta wa.

Na ko lej ny kon kurs – „Po tra fię alar mo -
wać straż po żar ną” wpły nę ło 349 prac.
Zwy cięz ca mi zo sta li:

1) Szko ła Pod sta wo wa nr 343, kla sa 3,
War sza wa,

2) Szko ła Pod sta wo wa, kla sa 6, So bo -
lew,

3) Szko ła Pod sta wo wa nr 47, kla sa 5,
Byd goszcz.

Wszy scy mo gli obej rzeć trzy zwy cię -
skie spo ty fil mo we ostat nie go – czwar te -
go kon kur su pt. „Ży wio ły i lu dzie”.
Na de sła no ich 212, pierw sze miej sca za ję -
ły:

1) Szko ła Pod sta wo wa, Mrze zi no, kla -
sa V,

2) Ze spół Szkół, Me dy nia Łań cuc ka,
kla sa VI,

3) Szko ła Pod sta wo wa, Ko tu nia, kla -
sa V.

Zwy cięz cy kon kur sów otrzy ma ją na -
gro dy oraz li sty gra tu la cyj ne ko men dan ta
głów ne go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej,
któ re zo sta ną wrę czo ne przez wła ści wych
ko men dan tów po wia to wych/miej skich
PSP pod czas uro czy ste go za koń cze nia ro -
ku szkol ne go.

Dzię ku je my wszyst kim za na de sła ne
pra ce i od po wie dzi, a wszyst kim zwy cięz -
com gra tu lu je my!

Mar ta Wa wiór ko
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Warsz ta ty OCK

W dniach 23-25 ma ja br. w Krusz wi cy
w wo je wódz twie ku jaw sko -po mor -

skim szef Obro ny Cy wil nej Kra ju zor ga ni zo wał
warsz ta ty szko le nio we z udzia łem przed sta -
wi cie li wo je wo dów – sze fów obro ny cy wil nej
wo je wództw oraz za pro szo nych pre le gen -
tów.

W spo tka niu uczest ni czył nad bryg. Ma rek
Ja siń ski – za stęp ca ko men dan ta głów ne go
PSP, peł nią cy rów nież funk cję za stęp cy sze fa
Obro ny Cy wil nej Kra ju. Te ma ty ka szko le nia
sku pi ła się na za gad nie niach pla no wa nia
dzia łań w obro nie cy wil nej. W trak cie warsz ta -
tów za pre zen to wa no i omó wio no m.in.: pro -
po zy cje zmian do sko na lą cych, pro ble ma ty kę
pla no wa nia re ali za cji za dań obro ny cy wil nej
przez przed się bior ców w ak tu al nym sys te mie
go spo dar czym, a tak że za ło że nia do rocz nych
i wie lo let nich pla nów dzia ła nia te re no wych
sze fów obro ny cy wil nej. Pod ję to rów nież za -
gad nie nia mo ni to ro wa nia za gro żeń, ostrze -
ga nia i alar mo wa nia, w tym in for mo wa nia
lud no ści o za gro że niach i spo so bach po stę -
po wa nia. Omó wio na zo sta ła tak że pro ble ma -
ty ka pla no wa nia współ dzia ła nia pod mio tów
w ra mach Kra jo we go Sys te mu Wy kry wa nia
Ska żeń i Alar mo wa nia.

Warsz ta ty sta ły się oka zją do otwar tych
dys ku sji, da jąc pod sta wy do kon ty nu owa nia
prac w trak cie ko lej nych za jęć do sko na lą cych. 

Krzysz tof Maj dak

Wiel ki 
fi nał
za na mi
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W spo tka niu wzię li udział: Hen ryk Ko -
wal czyk, mi ni ster śro do wi ska, Ja ro sław
Zie liń ski, se kre tarz sta nu w MSWiA, gen.
bry ga dier Le szek Su ski, ko men dant głów -
ny Pań stwo wej Stra ży Po żar nej oraz An na
Król, za stęp ca pre ze sa Za rzą du Na ro do we -
go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej.

Dzię ki do fi nan so wa niu do koń ca bie żą -
ce go ro ku, w ra mach tzw. in ży nie rii fi nan -
so wej, moż li wy bę dzie za kup 382 lek kich,
śred nich i cięż kich sa mo cho dów po żar ni -
czych dla OSP. Cał ko wi ta war tość za da nia
wy no si pra wie 286 mln zł, z cze -
go 100 746 400 zł to wspar cie z Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska. Pra wie 116 mln zł
po cho dzi ze środ ków sa mo rzą do -
wych, 51 939 270 zł z do ta cji MSWiA oraz
z pu li dla jed no stek w KSRG, a 16 mln zł
z in nych źró deł.

PP
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W po przed nim nu me rze PP Alek san der Ku char czyk w ar ty ku -
le „Po żar ko ścio ła – jak ćwi czyć?” przed sta wił m.in. na stę pu ją ce
kon klu zje: Jak wska zu ją ana li zy, do uga sze nia skom pli ko wa ne go
po ża ru ko ścio ła zu ży wa się kil ka set me trów sze ścien nych wo dy, co
zwią za ne jest nie tyl ko z do dat ko wy mi znisz cze nia mi, lecz tak że ko -
niecz no ścią jej wy pom po wy wa nia i zor ga ni zo wa nia za opa trze nia
wod ne go. War to w te go ro dza ju obiek tach sto so wać pia nę ga śni -
czą, spraw dzić moż li wo ści uży cia tech nik ga sze nia mgłą wod ną i za -
sto so wa nia urzą dzeń ga śni czo -tną cych – sku tecz nych zwłasz cza
w przy pad ku po ża rów ukry tych lub utrud nio nych wa run ków do stę -
pu. (…) Ge ne ral nie moż na za ob ser wo wać co raz wię cej oko licz no -
ści uza sad nia ją cych roz wój tech ni ki po żar ni czej w kie run ku
sys te mów ga śni czych oszczę dza ją cych wo dę”.

Jak to jest z tym wła śnie sys te ma mi?
Oszczę dza nie wo dy w dzia ła niach ga śni czych jest znacz nie ła twiej -

sze w roz wa ża niach teo re tycz nych niż w rze czy wi stych sy tu acjach po -
ża ro wych. Aby cał ko wi cie prze jąć cie pło wy dzie la ne przez ki lo gram
spa la ne go ma te ria łu, trze ba po dać od kil ku do kil ku na stu ki lo gra mów
wo dy, w za leż no ści od ro dza ju spa la ne go ma te ria łu. Tak jest przy za -
ło że niu, że po da na wo da ogrze je się w śro do wi sku po ża ru do tem pe -
ra tu ry wrze nia i cał ko wi cie od pa ru je. W ty po wych dzia ła niach
ga śni czych ta ka sy tu acja nie bę dzie mia ła miej sca. W za leż no ści
od kon kret nej sy tu acji i uży te go sprzę tu, w wy mia nie cie pła bie rze
udział od kil ku do kil ku dzie się ciu pro cent po da nej wo dy, przy czym
udział wo dy od pa ro wu ją cej jest znacz nie niż szy. Ukła dy wod no -pia -
no we sa mo cho dów po żar ni czych umoż li wia ją po da wa nie wo dy
o róż nym stop niu roz pro sze nia oraz wy twa rza nie pian cięż kich i śred -
nich. Stwa rza to moż li wość pew nej opty ma li za cji zu ży cia wo dy. Roz -
pra sza jąc stru mień wo dy, moż na w więk szym stop niu wy ko rzy stać jej

wła ści wo ści chło dzą ce, ale ze wzglę du na zmniej sza ją cy się za sięg
stru mie nia moż li we jest to tyl ko w sy tu acjach, gdy moż na po dejść od -
po wied nio bli sko do po ża ru, a więc naj czę ściej w przy pad ku po ża rów
we wnętrz nych. Kon struk cje obec nie sto so wa nych prą dow nic umoż -
li wia ją re gu la cję stop nia roz pro sze nia wo dy, a de cy du je o tym stra żak
pro wa dzą cy dzia ła nia ga śni cze. 

Uży cie pia ny ga śni czej jest na to spo so bem.
Pia na cięż ka wy twa rza na z prą dow nic pra wie za wsze po zwa la

zmniej szyć zu ży cie wo dy. Dłu żej utrzy mu je się na po wierzch ni, co po -
zwa la nie tyl ko w znacz nie więk szym stop niu niż w przy pad ku wo dy
wy ko rzy stać jej wła ści wo ści chło dzą ce, ale jed no cze śnie przez pe wien
czas za pew nić ochro nę przed na grze wa niem. Jesz cze lep sze wła ści -
wo ści ochron ne ma ją pia ny wy twa rza ne z wy twor nic, jed nak ich po -
da nie, ze wzglę du na kil ku me tro wy za sięg rzu tu, nie za wsze jest

CZERWIEC 2018 /8

W OGNIU PYTAŃ

Osobom postronnym gaszenie pożarów kojarzy się jedynie z wodą.
Tymczasem bryg. dr hab. inż. Andrzej Mizerski, profesor SGSP z Zakładu
Środków Gaśniczych i Neutralizujących, roztacza szerszą perspektywę. 

Zdła wiç
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moż li we. Opty mal ne pod wzglę dem za się gu rzu tu, wy ko rzy sta nia za -
war tej w pia nie wo dy i izo lu ją cych wła ści wo ści są pia ny CAFS (tzw.
pia ny sprę żo ne). Jest to jed nak od ręb ny sys tem wy twa rza nia pian,
nie zbyt licz nie re pre zen to wa ny w jed nost kach ra tow ni czo -ga śni -
czych, ma ją cy obok nie wąt pli wych za let tak że wa dy i ogra ni cze nia
sto so wa nia. Rzad ko sto so wa ne są pia ny lek kie, wy twa rza ne z agre ga -
tów pia no wych. Słu żą do wy peł nia nia du żych prze strze ni. Zna ne,
choć rzad kie są przy pad ki ich sku tecz ne go sto so wa nia w dzia ła niach
ga śni czych. War to też wspo mnieć, że nie wiel ki do da tek do wo dy
(0,1 – 0,5%) sur fak tan to wych kon cen tra tów po żar ni czych (środ ki pia -
no twór cze, zwil ża cze) za pew ni zwięk sze nie sku tecz no ści ga śni czej,
a więc zmniej sze nie zu ży cia wo dy w przy pad ku po ża rów gru py A, czy -
li w więk szo ści przy pad ków dzia łań ga śni czych.

A urzą dze nia ga śni czo -tną ce?
Są zna ne stra ża kom od daw na, po dob nie jak prze no śne urzą dze -

nia do wy twa rza nia mgły wod nej. Moż na je zna leźć w nie wie lu jed -
nost kach, ale ra czej nie ze wzglę du na ce nę, tyl ko ich ogra ni czo ną
przy dat ność. 

Pro ble mem jest to, że dla za byt ko wych obiek tów za la nie mo -
że być cza sem groź niej sze w skut kach niż sam po żar. Czy li trze -
ba lać wo dę, ale z umia rem.

Za brzmia ło to tro chę hu mo ry stycz nie, bo to tak, jak by po wie dzieć:
le piej niech się spa li, niż mia ło by się za lać wo dą. Nie moż na od stą pić
od dzia łań ga śni czych, ale moż na pro wa dzić je w spo sób prze my śla -
ny. Ina czej bę dzie prze bie ga ła ak cja w przy pad ku po ża ru we wnątrz
bu dyn ku, a ina czej, gdy po żar roz pocz nie się od pod da sza. Ga sząc po -
żar we wnętrz ny, moż na ogra ni czać stra ty, umie jęt nie ope ru jąc prą -
da mi wo dy lub pian. Gdy pa li się pod da sze, za la nie jest w za sa dzie
nie unik nio ne, bo w pierw szej fa zie po da wa ne są wy łącz nie prą dy
wod ne zwar te lub pia ny cięż kie, ze wzglę du na du ży za sięg. Je śli sy -
tu acja na to po zwa la, moż na po dać pia nę śred nią. W przy pad ku roz -
wi nię te go po ża ru moż li we to bę dzie w póź niej szej fa zie ga sze nia.
Teo re tycz nie moż na roz wa żyć wy peł nia nie prze strze ni pod da sza pia -
ną lek ką, co po zwo li ło by na ogra ni cze nie roz wo ju po ża ru i za bez pie -
cze nie miejsc nie ob ję tych po ża rem. Jed nak po da wa nie pian lek kich
na du żych wy so ko ściach jest tech nicz nie trud ne. Czę sto moż li we jest
pro wa dze nie rów no cze śnie z ak cją ga śni czą ewa ku acji mo bil nych
obiek tów o du żej war to ści ma te rial nej i hi sto rycz nej. Jed nak stra ty
pod czas ga sze nia są nie unik nio ne, a zmi ni ma li zo wać je moż na, wy -
po sa ża jąc obiek ty za byt ko we w sta łe in sta la cje ga śni cze.

A czy wy so ko ci śnie nio wa mgła wod na nie jest bar dziej uni -
wer sal na i tań sza?

Nie moż na udzie lić pro stej od po wie dzi na tak po sta wio ne py ta -
nie. Środ ki ga śni cze moż na ze so bą po rów ny wać w za sa dzie tyl ko
w wa run kach ba dań la bo ra to ryj nych lub w te stach ga śni czych prze -
pro wa dza nych we dług ści śle okre ślo nych pro ce dur. W re al nych dzia -
ła niach stra żak mu si mieć moż li wość po da wa nia stru mie ni wo dy
o róż nym stop niu roz pro sze nia, za leż nie od ro dza ju sy tu acji i jej roz -
wo ju. Jak już mó wi łem, uni wer sal ne prą dow ni ce wod ne, bę dą ce
w dys po zy cji stra ży, za pew nia ją moż li wość wy twa rza nia prą dów wod -
nych od zwar tych do mgło wych. Spe cjal ne urzą dze nia do wy twa rza -
nia mgły wod nej, w tym sys te my ni sko ci śnie nio we i tzw. hy bry do we,
ra czej nie znaj dą za sto so wa nia w co dzien nych dzia ła niach ga śni czych.
Do świad cze ni stra ża cy wie dzą, że sto so wa nie mgły wod nej w ogra -
ni czo nych prze strze niach nie sie ze so bą za gro że nia, wśród któ rych
wy mie nić moż na wzrost ci śnie nia i tzw. pu łap kę wod ną. Kie dy 
do roz wi nię te go po ża ru w po miesz cze niu zo sta nie po da ny sil nie roz -

pro szo ny prąd wo dy, od pa ro wu je ona szyb ko i nie mal w ca ło ści. Z ki -
lo gra ma wo dy po wsta je w tem pe ra tu rze 100°C oko ło 1,7 m3 pa ry
wod nej. Pa ra wzbi ja się pod su fit, wsku tek te go stre fa go rą cych ga -
zów gwał tow nie się ob ni ża, co mo że do pro wa dzić do sil nych po pa -
rzeń osób znaj du ją cych się w po miesz cze niu.

Mgły wod ne wy twa rza ne przez sta łe in sta la cje ga śni cze są waż -
nym ele men tem ochro ny prze ciw po ża ro wej. Jed nak tak że i w tym
przy pad ku trud no po rów ny wać ze so bą róż ne środ ki ga śni cze, bo
zbyt wie le jest czyn ni ków de cy du ją cych o uży ciu ta kie go, a nie in ne -
go środ ka.

Co się sta ło z pia ną lek ką? Prak tycz nie rzecz bio rąc, nie ist nie -
je w dzia ła niach ga śni czych, a kie dyś uczo no ga sze nia za jej po -
mo cą na wet miesz kań. Czy moż li wy jest jej re ne sans?

Stra że po żar ne nie za po mnia ły o pia nach lek kich. Wie le jed no stek
ra tow ni czo -ga śni czych wy po sa żo nych jest w agre ga ty do ich wy twa -
rza nia. Pod czas szko leń i ćwi czeń de mon stro wa ne są moż li wo ści tych
urzą dzeń. Nie mo że to być jed nak pod sta wo wy sprzęt i śro dek ga śni -
czy. Ze wzglę du na ma łą za war tość wo dy (w me trze sze ścien nym pia -
ny o licz bie spie nie nia 500 są za le d wie 2 l wo dy) dzia ła nie chło dzą ce
jest nie wiel kie. Od por ność ter micz na pian lek kich jest ma ła i w wa -
run kach po ża ru są one szyb ko nisz czo ne. Ze wzglę dów tech nicz nych
i prak tycz nych sto so wa nie agre ga tów do ga sze nia po ża rów na wyż -
szych kon dy gna cjach moż li we jest wy łącz nie z pod no śni ków. Tak czy
ina czej, uży cie pian lek kich ma na ce lu nie ty le ga sze nie, co ogra ni -
cza nie prze strze ni po ża ru. W re la cjach z dzia łań ga śni czych moż -
na zna leźć przy kła dy, gdzie uży cie pian lek kich w zna czą cy spo sób
wpły nę ło na prze bieg ga sze nia.

Obec nie ofe ro wa ne są sys te my sta łych in sta la cji ga śni czych na pia -
ny lek kie. Nie moż na jed nak na tej pod sta wie for mu ło wać ogól ne go
wnio sku o wy so kiej sku tecz no ści ga śni czej ta kich pian. Czym in nym
jest ga sze nie po ża ru w po cząt ko wej fa zie roz wo ju, a czym in nym roz -
wi nię te go po ża ru. 

To do cze go mo że być przy dat na pia na lek ka?
Po to kształ ci my stra ża ków w SGSP i szko łach aspi ran tów, że by

dzię ki zdo by tej wie dzy, nie tyl ko prak tycz nej, ale i teo re tycz nej, po -
tra fi li za cho wać się ra cjo nal nie w zda rze niach nie ty po wych. Pia ną lek -
ką moż na bar dzo szyb ko wy peł nić na wet du że po miesz cze nia, dzia ła
prze strzen nie, za bez pie cza przed po wsta niem po ża ru i ogra ni cza je -
go roz wój. Po ka za nie w wa run kach ćwi czeń przy dat no ści pian lek kich
w okre ślo nych sy tu acjach po ża ro wych jest trud ne. Moż na na to miast
na uczyć ob słu gi agre ga tów pia no wych, za de mon stro wać wy peł nia -
nie pia ną du żych prze strze ni. To po win no po zwo lić do brze wy kształ -
co ne mu do wód cy na ra cjo nal ne wy ko rzy sta nie pian lek kich
w okre ślo nych sy tu acjach ga śni czych.

Kie dyś mó wio no o pia nie lek kiej, śred niej i cięż kiej. Za każ dym
z tych sfor mu ło wań szły kon kret ne moż li wo ści i wy ma ga nia tak -
tycz ne. Czy to ar cha icz ny po dział, czy też cią gle obo wią zu je? 

Po dział na pia nę cięż ką, śred nią i lek ką jest sta rym i cią gle sto so -
wa nym po dzia łem pod ręcz ni ko wym. Pod sta wo we kry te rium po dzia -
łu sta no wi licz ba spie nie nia: do 20 – pia na cięż ka, od 20 do
200 – śred nia, a po wy żej 200 – lek ka. Ten hi sto rycz ny po dział wy ni -
kał z ro dza jów po sia da nych przez stra że urzą dzeń pia no wych. 
Prą dow ni ce pia no we i dział ka wy twa rza ły pia ny cięż kie, wy twor ni -
ce – pia ny śred nie, a agre ga ty – pia ny lek kie. Pia ny te mia ły cha rak te -
ry stycz ne dla sie bie wła ści wo ści fi zycz ne i użyt ko we. Kla sy fi ka cja ta
w za sa dzie prze sta ła być ak tu al na wraz z po ja wie niem się sys te mów
pian sprę żo nych (CAFS). Po zwa la ją one na wy two rze nie pian o licz bie



spie nie nia na wet do 40. Ale je że li wy two rzy my pia nę CAFS o licz bie
spie nie nia 15, to nie moż na jej na zwać pia ną cięż ką, bo ma ona zu -
peł nie in ne wła ści wo ści. W związ ku z tym dla sys te mów CAF obo wią -
zu je in ny po dział: pia ny o licz bie spie nia nia do 10 – to pia ny mo kre,
pia ny wil got ne ma ją licz by spie nie nia od 10 do 20, a po wy żej 20 – pia -
ny su che. Każ dy ro dzaj ma zu peł nie in ne za sto so wa nie. Pia na mo kra
słu ży do ga sze nia po ża rów gru py A. Li czy się przede wszyst kim za -
war ta w niej wo da, a że jest ona w po sta ci pia ny, po zwa la to jej utrzy -
my wać się dłu żej na ga szo nych po wierzch niach w po rów na niu
z wo dą. Pia na wil got na mo że już słu żyć do ga sze nia nie wiel kich po -
ża rów cie czy, a pia na su cha nie na da je się do ga sze nia po ża rów 
cie czy, lecz do dzia łań za bez pie cza ją cych przed za pa le niem 
po wierzch nie, któ re zo sta ną nią po kry te.

Ja ki śro dek ga śni czy jest naj lep szy ze wzglę du na sto su nek ce -
ny do ja ko ści? 

To jest tak, jak by za py tać, ja ki roz pusz czal nik jest naj lep szy. Nie po -
wiem te go, bo każ dy mo że być do cze goś naj lep szy, a gor szy w in -
nym za kre sie. 

Więc ina czej: czy środ ki pia no twór cze z tej sa mej gru py ma ją
po rów ny wal ną ce nę i ja kość?

Nie da się te go po rów ny wać. Róż ni ce ce no we nie są znacz ne. Ja -
kość środ ków by wa róż na, ale jest w za sa dzie do strze gal na w ba da -
niach la bo ra to ryj nych, a nie dla użyt kow ni ka. Środ ki pia no twór cze
mu szą mieć cer ty fi kat wy da wa ny przez CNBOP-PIB, speł nia ją więc wy -
ma ga nia nor ma tyw ne. Po nie waż ko men dy PSP ma ją ogra ni czo ne 
bu dże ty, zda rza się, że kry te rium wy bo ru sta no wi naj niż sza ce na. Jed -
no cze śnie ob ser wu je się ten den cję do mi ni ma li zo wa nia zu ży wa nia
środ ków pia no twór czych. Zda rza ło się, że stu den ci nie sta cjo nar -
ni – stra ża cy mó wi li mi, że za sto so wa li się do mo ich wska zó wek, kie -
dy war to użyć pia ny ga śni czej, a po tem, po ak cji, by li upo mi na ni przez
do wód cę jed nost ki z po wo du nie po trzeb ne go uży cia cen ne go środ -
ka. Po wiedz my to so bie wy raź nie: ka ra nie do wód cy ak cji, któ ry dzia -
ła sa mo dziel nie w te re nie, jest mo im zda niem bar dzo ry zy kow ne. To
do wód ca oce nia sy tu ację fak tycz ną i od po wia da za prze bieg dzia łań.

I co pan po ra dził tym stu den tom?
Po wie dzia łem im, że po to wła śnie stu diu ją w Szko le Głów nej Służ -

by Po żar ni czej, że by ma jąc wie dzę, po tra fi li bro nić swo ich ra cji rze -
czo wy mi ar gu men ta mi. Po ra dzi łem na pi sa nie od wo ła nia wraz
z uza sad nie niem, co prze ma wia ło za ta kim, a nie in nym sce na riu szem
dzia łań. Upo mnie nia zo sta ły wy co fa ne. 

Czy śro dek pia no twór czy rze czy wi ście jest bar dzo dro gi?
W tej chwi li nie śle dzę cen, ale jesz cze nie tak daw no te mu ce na li -

tra naj tań sze go środ ka pia no twór cze go ty pu S (ta kie są sto so wa ne
w dzia ła niach co dzien nych) nie wie le od bie ga ła od ce ny li tra ole ju na -
pę do we go. A olej na pę do wy jest zu ży wa ny w stra ży co dzien nie,
w zna czą cych ilo ściach. Obec nie róż ni ca mię dzy ce ną środ ka pia no -
twór cze go i ole ju na pę do we go jest więk sza, ale to nie ozna cza, że ze
wzglę dów eko no micz nych trze ba uni kać je go sto so wa nia. Śro dek pia -
no twór czy umiesz czo ny w zbior ni ku sa mo cho do wym znacz nie szyb -
ciej pod le ga pro ce som sta rze nia w po rów na niu ze środ kiem
trzy ma nym w opa ko wa niu fa brycz nym. Po gar sza ją się je go wła ści wo -
ści użyt ko we. 

Czy li wy bór: wo da, czy pia na nie jest wca le ta ki pro sty.
Re gu łą jest, że przy ła twym do stę pie do miej sca po ża ru ga si się go

wo dą. Za rów no ze wzglę dów eko no micz nych, jak i – na zwij my
to – śro do wi sko wych. Nie prze czę jed nak, że w wie lu wy pad kach pia -
ną uda ło by się to zro bić szyb ciej. Co za tym prze ma wia? Je den litr

środ ka pia no twór cze go słu ży do wy two rze nia po nad 30 l roz two ru,
z któ re go mo że po wstać po nad 300 l pia ny cięż kiej lub po nad 2 tys. l
pia ny śred niej. W okre ślo nych sy tu acjach 30 l wo dy za war te w pia -
nach mo że zdzia łać wię cej niż 30 l sa mej wo dy. Pia na ma zdol ność
utrzy my wa nia się na po wierzch niach, za war ty w niej roz twór środ ka
pia no twór cze go ma lep sze zdol no ści zwil ża ją ce niż wo da, le piej pe -
ne tru je war stwy pa lą ce go się ma te ria łu, co spra wia, że od bie ra więk -
szą ilość cie pła ze śro do wi ska po ża ru. Pro ste ba da nia na te stach
ga śni czych wy ka zu ją, że za sto so wa nie pia ny po zwa la zu żyć, w za leż -
no ści od jej ro dza ju, kil ka krot nie mniej wo dy. Ale pu en ta mo że być
tyl ko jed na: wszyst ko za le ży od kon kret nej sy tu acji, a to jest w sta nie
oce nić do wo dzą cy dzia ła nia mi ga śni czy mi. 

Tym sa mym na wią zał pan do ko lej ne go py ta nia na tu ry ge ne -
ral nej: ga sze nie przez nie ga sze nie. Czy w każ dej sy tu acji tak tycz -
nej na le ży lać wo dę? Zda je my so bie spra wę z kon tek stu sy tu acji,
pre sji oto cze nia, któ re ob ser wu je i wy ma ga dzia ła nia. Ale mu szą
być w tym wszyst kim pro por cje.

Te go, że lu dzie sto ją i pa trzą, wbrew po zo rom wca le bym nie lek -
ce wa żył. Zna ne są przy pad ki nie przy ja znych re ak cji lu dzi ob ser wu ją -
cych dzia ła nia ra tow ni cze. A ga sze nie przez nie ga sze nie, czy li jak
ro zu miem do pro wa dze nie do wy pa le nia, zda rza się, ale są to sy tu acje
jed nost ko we. Na wet kie dy uzna my, coś jest już stra co ne i nie war to
te go ga sić, to trze ba chro nić przed za pa le niem obiek ty są sied nie, np.
przez po da wa nie pia ny al bo wo dy. Do ty czy to tak że sy tu acji, gdy nie
ma my od po wied nich środ ków ga śni czych. 

Zda je pan so bie spra wę, że krą żą o pa nu le gen dy? Wszy scy
stu den ci drżą przed eg za mi nem ze środ ków ga śni czych. Jest pan
tak wy ma ga ją cy, czy ma te ria tak trud na?

No cóż, chy ba jed no i dru gie. Ma te ria rze czy wi ście nie na le ży
do naj ła twiej szych, a ja swo je obo wiąz ki sta ram się trak to wać po waż -
nie. Eg za mi na tor mu si być przede wszyst kim spra wie dli wy i aser tyw -
ny. Trak tu ję to w ka te go riach uczci wo ści. Rze czy wi ście, wy ma gam
od swo ich stu den tów du żo, ale nie są to wy ma ga nia prze kra cza ją ce
moż li wo ści adep ta uczel ni tech nicz nej. Stu dio wa nie w SGSP nie mo -
że być fik cją, ta śmo wą pro duk cją ofi ce rów. To od po wie dzial ne za da -
nie dla ka dry na uko wo -dy dak tycz nej. Te stu dia ma ją wy cho wać
czło wie ka o sze ro kich ho ry zon tach. To kwe stia od po wie dzial no ści.
Po to kształ ci my na pro fi lu ogól no aka de mic kim, a nie prak tycz nym,
aby stra żak ofi cer w nie ty po wych sy tu acjach po tra fił za cho wać się ra -
cjo nal nie. Wszech stron ne wy kształ ce nie nie da je oczy wi ście ta kiej
pew no ści, ale zwięk sza na to szan se. Po la tach czę sto sły szę od swo -
ich by łych stu den tów, że to, iż przy pie ra łem ich do ścia ny, bu dzi ło ich
bunt i sprze ciw, ale po tem, już w re al nej pra cy, bar dzo to do ce ni li.
Ugrun to wa na wie dza za pro cen to wa ła. A zna jo mość środ ków ga śni -
czych dla stra ża ków jest na praw dę klu czo wa.

Czy to, że ma pan do świad cze nie z po dzia łu bo jo we go, po zwa -
la pa nu spoj rzeć na swo ich stu den tów ła god niej, czy wręcz prze -
ciw nie – nie po zwa la dać im ta ry fy ulgo wej? Bo tu cho dzi czę sto
o ży cie. 

Ja po strze gam to ina czej, nie wią zał bym te go bez po śred nio z dy -
dak ty ką. Po wie dział bym na to miast, że tam te do świad cze nia po zwa -
la ją mi spoj rzeć wła ści wie na po żar nic two. Bar dzo po ma ga mi też
w tym co dzien ny kon takt z pra cow ni ka mi mo je go Za kła du – ab sol -
wen ta mi na szej uczel ni. Dzię ki te mu wi dzę po żar nic two ocza mi 
dy dak ty ka, by łe go ra tow ni ka che mi ka i ab sol wen ta. A to cen na per -
spek ty wa. 

roz ma wia ła Ka ta rzy na Za mo row ska
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na na jest lu dziom od kil ku de kad.
Po stęp tech no lo gicz ny, mi nia tu ry -
za cja i roz wi ja nie moż li wo ści ob ra -

zo wa nia czy nią jed nak ter mo wi zję co raz
bar dziej nie odzow nym na rzę dziem we
współ cze snym ra tow nic twie. Cza sem na wet
po zna jąc moż li wo ści tej tech no lo gii i us-
praw nie nia wy ni ka ją ce z jej sto so wa nia, stra -
ża cy wręcz nie wy obra ża ją so bie pra cy bez
niej. To też cał kiem słusz nie za czy na ją się po -
ja wiać gło sy mó wią ce o ko niecz no ści po sia -
da nia ka mer ter mo wi zyj nych w każ dej JRG
i na każ dym sta no wi sku kie ro wa nia (KM, KW
czy KG), do stęp nych dla grup ope ra cyj nych.
Sko ro jed nak mó wi my o co naj mniej kil ku -
set urzą dze niach w ska li kra ju i wej ściu 
ter mo wi zji do ka no nu na rzę dzi pod sta wo -
wych, to czy wie my wy star cza ją co du żo, aby
wy brać od po wied nią ka me rę, a po tem sku -
tecz nie wy ko rzy sty wać jej moż li wo ści?

We dle na zew nic twa na uko we go pro ces
ob ra zo wa nia w pa śmie

pod czer wie ni o śred -
niej dłu go ści fal (za -

kres 9 do 14 μm)
na zy wa my ter -
mo gra fią. Owa
t e c h  n o  l o  g i a

po zwa la na od biór
pro mie nio wa nia

ciepl ne go, któ -

re emi tu ją wszyst kie cia ła, a na stęp nie za -
mie nia pro mie nio wa nie na ob raz po dob ny
do fo to gra fii. Ze wzglę du na to, że oko ludz -
kie naj le piej od bie ra kon tra sty w od cie niach
sza ro ści, wła śnie ta ki wzór ko lo ry stycz ny ma -
ją ter mo gra my, czy li ob ra zy z ter mo wi zji.
Jest to też wy mo giem sta wia nym przez je -
den z nie licz nych na świe cie stan dar dów
(o ile nie je dy ny) opi su ją cych ka me ry ter mo -
wi zyj ne dla stra ży po żar nych – NFPA 1801.

Do za dań spe cjal nych
Ja kie więc po win ny być ka me ry dla stra -

ża ków? Każ dy czy tel nik na pew no zna
określenie „stra ża ko od por ne”. Czy ist nie je ta -
ka ka me ra ter mo wi zyj na? Urzą dze nie elek -
tro nicz ne po tra fią ce wy trzy mać trak to wa nie
ogniem i wo dą, za bru dze nie, ude rze nia me -
cha nicz ne itd.? Cha rak ter stra żac kich ak cji
po wo du je, że ka me ra na pew no zo sta nie za -
la na, na grza na, rzu co na, na dep nię ta, spad -
nie z wy so ko ści i bę dzie pra co wa ła
w za py le niu. Czy ja kie kol wiek urzą dze nie
elek tro nicz ne jest w sta nie wy trzy mać ta kie
wa run ki?

Wspo mnia ny stan dard NFPA 1801
od wie lu lat sta wia co raz bar dziej wy gó ro -
wa ne wy ma ga nia ka me rom prze zna czo -
nym dla stra ża ków. Nie jest on wpraw dzie
w Pol sce wy mo giem, sta no wi jed nak do bry
punkt od nie sie nia pod czas oce ny fak tycz -
nej uży teczno ści da ne go urzą dze nia i po -
ma ga zwró cić uwa gę na istot ne aspek ty
funk cjo nal no ści. Trze ba za zna czyć, że
na ryn ku moż na zna leźć ka me ry speł nia ją -
ce wy mo gi te go stan dar du lub wy ko na ne
zgod nie z je go po sta no wie nia mi, na co war -
to zwró cić uwa gę przy wy bo rze ka me ry.
Obec nie pro du ko wa ne ka me ry na mo cy
wspo mnia ne go do ku men tu oraz przy ję -
tych stan dar dów ma ją na ogół wy mie nio ne
po ni żej ce chy:
� cha rak te ry zu ją się po dob ną funk cjo nal -
no ścią, nie za leż nie od pro du cen ta,
� ma ją du ży zie lo ny przy cisk za si la nia (ła -

twy do zi den ty fi ko wa nia, wy róż nia ją cy się
po śród po zo sta łych przy ci sków),
� umoż li wia ją za cze pie nie ich do ubra nia
stra żac kie go lub in ne go ele men tu,
� moż na ni mi ope ro wać w rę ka wi cach po -
żar ni czych za po mo cą jed nej rę ki,
� wy świe tla ją ob ra zy w try bie od cie ni sza -
ro ści (uprosz czo ny tryb ob ra zo wa nia), za -
pew nia jąc pod sta wo we in for ma cje i pro sty,
szyb ki od czyt,
� wy ko rzy stu ją od cie nie ko lo rów: czar ne -
go (sza ro ści), żół te go, po ma rań czo we go
oraz czer wo ne go,
� ma ją iko nę ostrze ga ją cą przed prze grza -
niem i na stę pu ją cym wów czas wy łą cze niem
ka me ry,
� za wie ra ją ska lę ko lo ry stycz ną do sza co -
wa nia war to ści nu me rycz nej tem pe ra tu ry,
� po win ny mieć obu do wę za pew nia ją cą
sto pień ochro ny na po zio mie IP 67 (py ło-
sz czel na, od por na na za nu rze nie w wo dzie
do 30 min), w prze ciw nym ra zie mo gą wy -
stą pić prze ciw wska za nia do uży wa nia ich
w śro do wi sku pra cy, z któ rym spo ty ka ją się
stra ża cy,
� za leż nie od mo de lu ka me ry mo gą mieć
tryb roz sze rzo ny (plus mo de), ofe ru ją cy do -
dat ko we funk cjo nal no ści. 

Stan dard NFPA prze wi du je do syć grun -
tow ny spraw dzian trwa ło ści wy ko na nia urzą -
dze nia. Te sto wa na jest je go wy trzy ma łość
w wy so kich tem pe ra tu rach. Wy ko ny wa -
na jest też pró ba ognio wa (eks po zy cja
na pło mień pal ni ka), test wy trzy ma ło ści
na ude rze nia i wi bra cje oraz test upad ku
z wy so ko ści na be to no wą pod ło gę. Ka me ra
jest te sto wa na po przez za nu rze nie w wo dzie
(test na wo dosz czel ność), spraw dza na jest
tak że jej od por ność na ko ro zję. Wy ma ga nia
sta wia ne są rów nież wy świe tla czom (od por -
ność na prze tar cia po wierzch ni i ry sy) oraz
ety kie tom i ozna ko wa niom, któ re mu szą
mieć od po wied nią trwa łość. Sprzęt po wi -
nien tak że za pew niać ła twe i kom for to we
chwy ta nie w rę ka wi cach po żar ni czych z po -
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zy cji wi szą cej (przy wy ko rzy sta niu re trak to ra
lub pa ska do wie sza nia na szyi al bo na ra mie -
niu). Jed no cze śnie za pew nia to m.in. moż-
li wość ła twe go prze ka zy wa nia ka me ry
in ne mu ope ra to ro wi. Ko lej nym ele men tem
uła twia ją cym współ pra cę i po pra wia ją cym
er go no mię jest rę ko jeść, dzię ki któ rej uni ka
się mię dzy in ny mi trzy ma nia rę ki wy so ko,
w wy mu szo nej i mę czą cej po zy cji.

Wśród cech uła twia ją cych użyt ko wa nie
z pew no ścią znaj dzie się du ży ekran, wy so -
ka roz dziel czość czy moż li wość ro bie nia
zdjęć i/lub na gry wa nia fil mów, co po zwa la
na lep szą ana li zę zda rzeń lub ćwi czeń. Z te -
go też po wo du tre na że ry do star cza ne wła -
śnie do lo ka li za cji na te re nie ca łe go kra ju
zo sta ły wy po sa żo ne w ka me ry ter mo wi zyj -
ne z moż li wo ścią re je stra cji prze bie gu ćwi -
czeń, a w pro gra mie szko le nia wpi sa no za pis
prze bie gu sce na riu szy i ana li zę wy bra nych
frag men tów w ce lu do sko na le nia tech nik
pra cy stra ża ków.

Do syć waż nym ele men tem er go no mii
pra cy jest moż li wość pa trze nia na ekran ka -
me ry na wy so ko ści wzro ku. Nie któ re ka me -
ry nie da ją ta kiej moż li wo ści, co czy ni pra cę
z ni mi mniej er go no micz ną. Utrud nia to
rów nież, a cza sem wręcz unie moż li wia za -
sto so wa nie za le ca nej tech ni ki pra cy, po le -
ga ją cej na ska no wa niu ba da nej prze strze ni
bez po mi nię cia pew nych ob sza rów z po -
wo du ogra ni czo ne go po la wi dze nia ka me -
ry ter mo wi zyj nej (pa ra metr o na zwie: FOV,
field of view). Po le wi dze nia jest waż nym pa -
ra me trem – wpły nie ono bar dzo na wy go -
dę pra cy, a tak że zdol ność do sku tecz ne go
prze szu ka nia ob sza rów sil nie za dymio nych
bez ry zy ka prze ocze nia pew nych pól. Po le
wi dze nia czło wie ka wy no si oko ło 270°.
Ozna cza to, że ka me ra ter mo wi zyj na po ka -
zu je nam za le d wie część te go, co wi dzi my
na tu ral nie za po mo cą wzro ku. Ka me ry stra -
żac kie cha rak te ry zu ją się po lem wi dze nia

rzę du 37° w pio nie oraz 50° w po zio mie.
Nie któ re urzą dze nia ofe ro wa ne obec nie
stra ża kom ma ją do syć ma ły za kres wi dze -
nia, co znacz nie wpły wa na ich funk cjo nal -
ność pod czas dzia łań w cał ko wi tym
za dy mie niu (ry zy ko prze ocze nia nie wiel -
kich obiek tów: ma ła rę ka dziec ka, bu tla
z ga zem w po bli żu ogni ska po ża ru itd.). Te -
go ty pu ele men ty na le ży roz wa żać na eta -
pie de cy zji o za ku pie kon kret nej ka me ry
i zde cy do wa nie ce na nie mo że od gry wać
tu de cy du ją cej ro li!

Moż na za tem za ry zy ko wać stwier dze nie,
że śro do wi skiem sta wia ją cym naj wyż sze
wy ma ga nia stra żac kim ka me rom bę dzie
śro do wi sko po ża ru we wnętrz ne go. Ka me ra
speł nia ją ca te wy ma ga nia bę dzie za tem naj -
bar dziej uni wer sal nym na rzę dziem, w ja kie
war to za in we sto wać. 

Ka me ry ter mo wi zyj ne ma ją naj czę ściej
dwa try by czu ło ści. Tryb wy so ki, do pra cy
z niż szy mi tem pe ra tu ra mi, po zwa la na ob -
ra zo wa nie więk szej licz by szcze gó łów
w oto cze niu niż szych tem pe ra tur (do oko -
ło 150°C). Tryb niż szej czu ło ści, prze zna czo -
ny do ob ra zo wa nia śro do wi ska o wyż szych
tem pe ra tu rach, włą czy się au to ma tycz nie
w mo men cie wy peł nie nia ob ra zu go rą cy -
mi obiek ta mi i po zwo li na ich lep sze roz róż -
nie nie. Za zwy czaj tryb ten umoż li wia
ob ra zo wa nie obiek tów o tem pe ra tu rze niż -
szej niż 1000°C (w prak ty ce oko ło 700°C).
Zmia na try bów jest za uwa żal na po przez
na głą (sko ko wą) zmia nę ko lo rów i od cie ni
na wy świe tla czu. Do dat ko wo w le wym gór -
nym ro gu po ja wia się trój kąt, któ ry po zo -
sta je tam przez ca ły czas pra cy ka me ry
w tym try bie. To waż na in for ma cja, bo wiem
in ter pre ta cja ob ra zu z ka me ry mu si
uwzględ niać rów nież tryb pra cy. Do da nie
trze cie go try bu pra cy (po wy żej 1000°C)
wca le nie jest ko rzyst ne, bo wiem ka me ra
ter mo wi zyj na nie jest ter mo me trem i nie

po win na być tak trak to wa na. Jest na rzę -
dziem, któ re w wy ni ku sze re gu pro ce sów
uprasz cza i uśred nia in for ma cję, prze kła da -
jąc ją na sza co wa ną tem pe ra tu rę. Rów nież
od czy ta nie kon kret nej war to ści tem pe ra tu -
ry z wy świe tla cza nie po win no być głów -
nym ce lem, bo wiem ta war tość do ty czy
ma łe go ob sza ru po ło żo ne go w cen trum
ekra nu, ozna czo ne go krzy ży kiem lub rom -
bem (lub w in nych try bach wy świe tla -
nia – np. tryb naj go ręt szy punkt –
za po mo cą do dat ko we go punk tu po mia ro -
we go po ja wia ją ce go się na wy świe tla czu).
Za tem wyż sza war tość gór nej gra ni cy za -
kre su po mia ro we go nie jest klu czo wym 
pa ra me trem. Do dat ko wo ni ska czu łość, za -
łą cza ją ca się przy wy peł nie niu ob ra zu
obiek ta mi o tak wy so kiej tem pe ra tu rze,
spo wo du je ni ską do kład ność wy świe tla nia
i zle wa nie się obiek tów oraz „śle po tę” ka -
me ry na obiek ty o znacz nie niż szej tem pe -
ra tu rze. Mo że to być po wo dem prze o-
cze nia istot nych de ta li. 

Ko lej ny waż ny pa ra metr zwią za ny z cha -
rak te ry sty ką wi zu al ną ob ra zu to czę sto tli -
wość od świe ża nia. Aby ka me ra pra co wa ła
w spo sób płyn ny dla ludz kie go oka, pa ra -
metr ten po wi nien wy no sić wię cej niż 30 Hz,
czy li wię cej niż czę sto tli wość wi dze nia dla
zmy słu wzro ku ludz kie go. Niż sze war to ści
po wo du ją brak płyn no ści ob ra zu. War -
tość 60 Hz za pew nia wy so ki kom fort pra cy. 

Ty py ka mer
Nie każ da ka me ra ter mo wi zyj na spraw -

dzi się w każ dej sy tu acji. Roz róż nia my ich
dwa głów ne ty py:
� sy tu acyj ne (si tu atio nal awa re ness), czy li
po ma ga ją ce utrzy mać orien ta cję sy tu acyj -
ną, wspie ra ją ce prze szu ka nie;
� tak tycz ne (tac ti cal de ci sion -ma king), czy li
po zwa la ją ce po dej mo wać de cy zje tak tycz -
ne na pod sta wie do kład nych i wy raź nych
ter mo gra mów oraz ob ser wa cji zja wisk kon -
wek cyj nych.

Te go po dzia łu za czę li do ko ny wać sa mi
pro du cen ci, na po trze by we wnętrz ne, na to -
miast ja ko pierw szy w spo sób me ry to rycz ny
i me to dycz ny za czął go oma wiać An drew
Star nes, ofi cer stra ży ze Sta nów Zjed no czo -
nych, je den ze współ twór ców nie zwy kle in -
te re su ją ce go pro jek tu ba daw cze go Kill The
Fla sho ver. Pro jekt ten opie ra się na ba da niu,
ro zu mie niu i do sko na le niu trzech fi la rów
dzia łań pod czas po ża rów we wnętrz nych: za -
rzą dza nia prze pły wa mi, ter mo wi zji oraz do -
dat ków do wo dy po pra wia ją cych jej
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Uprosz czo ny sche mat in ter pre ta cji wska zań ka me ry ter mo wi zyj nej



sku tecz ność ga śni czą. Oso by za in te re so wa -
nie zgłę bie niem tej te ma ty ki za pra sza my już
dziś na VI Mię dzy na ro do wą Kon fe ren cję „Po -
ża ry we wnętrz ne” w Olsz ty nie (17-18 wrze -
śnia), gdzie An drew Star nes wy gło si pre lek cję
oraz prze pro wa dzi po ka zy prak tycz ne.

Wra ca jąc do po dzia łu urzą dzeń: ka me ry
sy tu acyj ne są mniej skom pli ko wa ne i ma ją
niż sze pa ra me try. Są przez to tań sze, ale
spraw dza się tu uni wer sal na za sa da – do -
sta jesz to, za co pła cisz. Ka me ry tak tycz ne
z ko lei, bar dziej za awan so wa ne, ma ją ujed -
noli co ny spo sób wy świe tla nia in for ma cji.
Po ka zu ją stan na ła do wa nia ba te rii na do le
ekra nu, pa sek tem pe ra tur w bocz nej czę ści
(pra wa stro na) czy wy nik po mia ru tem pe -
ra tur mie rzo ny w punk cie cen tral nym ozna -
czo nym sym bo lem (krzy żyk, romb itp.).
Do te go w gór nym le wym ro gu znaj du je się
in for ma cja o try bie pra cy (w try bie niż szej
czu ło ści po ja wia się zie lo ny trój kąt). W mo -
men cie prze grza nia na ekra nie wy świe tla -
ne jest ostrze że nie, że ka me ra wkrót ce się
wy łą czy.

Na ryn ku po ja wi ło się spo ro ka mer sy tu -
acyj nych: Flir K2, Scott Si ght, Se ek Ther mal
lub MSA ITIC. Nie któ re są prze zna czo ne
do trzy ma nia w rę kach, in ne wkom po no wa -
ne np. w apa rat po wietrz ny bu tlo wy lub na -
wet hełm (Ro sen bau er Ti tan). Ka me ry te są
bar dzo róż ne pod wzglę dem bu do wy czy
wiel ko ści, nie mniej jed nak czę sto ma ją zbli -
żo ną funk cjo nal ność. In ne z ko lei od sta ją
od resz ty, a wy ni ka to głów nie z te go, czy 
ka me rę wy ko na no zgod nie z za pi sa mi
NFPA 1801, czy nie, na wet je śli ka me ry sy tu -
acyj ne co do za sa dy nie są z owym stan dar -
dem zgod ne. Ka me ry sy tu acyj ne słu żą
przede wszyst kim za po bie ga niu dez orien ta -
cji i są pod sta wo wym wspar ciem prze szu ka -
nia. Z uwa gi na sto sun ko wą ni ską ce nę są
bar dziej do stęp ne i ist nie je więk sza szan sa
wy po sa że nia ro ty uda ją cej się np. do we -
wnętrz nych dzia łań ga śni czych w te go ty pu
urzą dze nie. Nie mniej jed nak na le ży bar dzo
świa do mie po dejść do moż li wo ści tej ka me -
ry i ca ły czas mieć na uwa dze wspo mnia ny
po wy żej po dział urzą dzeń we dług ich funk -
cjo nal no ści. Ka me ra sy tu acyj na nie bę dzie
od po wied nia do roz po zna nia wa run ków,
prze szu ki wa nia po miesz czeń i roz po zna nia
pod ką tem ope ro wa nia prą da mi ga śni czy -
mi. Moż na wska zać trzy głów ne po wo dy te -
go ty pu ogra ni czeń:

1. Niż sza roz dziel czość, na ogół rzę du 160
x 120 pik se li (z wy jąt ka mi, np. Flir K2). Da je
to łącz ną licz bę oko ło 19 000 pik se li na wy -

świe tla czu, pod czas gdy wy ma ga nia sta wia -
ne ka me rom przez nor mę NFPA 1801 (roz -
dziel czość 320 x 240) mó wią o mi ni mal nej
licz bie pik se li rzę du 80 000! W efek cie pa trze -
nie na obiek ty z od le gło ści więk szej niż oko -
ło 2 m po wo du je ogra ni cze nie moż li wo ści
do strze ga nia de ta li. Dla po rów na nia, ten
sam po ziom de ta lu przy wy ko rzy sta niu ka -
me ry z roz dziel czo ścią 320 x 240 moż na do -
strzec z oko ło 4,5 m. Do strze że nie no gi czy
rę ki oso by po szko do wa nej lub za gro że nia
z po wo du obec no ści bu tli z ga zem mo że
być utrud nio ne, a to prze cież za sad ni cza róż -
ni ca. Ow szem, mieć ka me rę sy tu acyj ną,
a nie mieć żad nej to też za sad ni cza róż ni ca,
nie mniej jed nak trze ba być bar dzo świa do -
mym za rów no moż li wo ści, jak i ogra ni czeń
po sia da ne go sprzę tu. 

2. Ko lej nym pa ra me trem, moc no po łą -
czo nym z na stęp nym, jest szyb kość pro ce -
so ra i czę sto tli wość od świe ża nia ob ra zu.
Więk szość ka mer sy tu acyj nych pla su je się
po mię dzy 9 i 16 Hz. MSA ITIC osią ga war -
tość 30 Hz. Ludz kie oko wi dzi z czę sto tli wo -
ścią rzę du 27 Hz. Herz to licz ba kla tek
na se kun dę. Ob raz wy świe tla ny z czę sto tli -
wo ścią mniej szą niż 30 Hz bę dzie za tem roz -

my wał się lub klat ko wał. Przy dy na micz nych
ru chach, ja kie nie mal za wsze to wa rzy szą
pro wa dze niu dzia łań (w szcze gól no ści we -
wnętrz nych dzia łań ga śni czych) spo wo du je
to du że ry zy ko prze ocze nia istot nych ele -
men tów! W po łą cze niu z ni ską roz dziel czo -
ścią bę dzie nie mal za wsze wią za ło się
z nie do kład nym prze szu ka niem. Zna jąc ten -
den cję do cał ko wi te go opie ra nia się przez
stra ża ków na wy ko rzy sty wa nej tech no lo gii,
nie po praw ne wy ko rzy sta nie ka mer sy tu -
acyj nych mo że mieć fa tal ne skut ki. Prze ciw -
dzia łać im moż na je dy nie po przez grun to we
prze szko le nie. Rów nież wów czas, gdy ka me -
ra ma róż ne try by czu ło ści, wol ny pro ce sor
po trze bo wał bę dzie na wet do 4 s na prze łą -
cze nie try bu! W wa run kach dzia łań ra tow ni -
czo -ga śni czych jest to czas, któ re go stra żak
na ogół nie ma!

3. Z nie licz ny mi wy jąt ka mi (Flir K2) ka me -
ry sy tu acyj ne ma ją ma łe ekra ny. W tym przy -
pad ku tak że do strze że nie szcze gó łów
bę dzie utrud nio ne lub nie moż li we. Wpraw -
dzie wzmoc nie nie ob ra zu w nie któ rych ka -
me rach (Flir, Bul lard) mo że prze ciw dzia łać
tym nie po żą da nym efek tom, jed nak po -
now nie na le ży zwró cić uwa gę na kry tycz ne
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1. Klat ki z ka me ry tak tycz nej: po otwar ciu drzwi wi dać wy pływ

go rą cych ga zów po ża ro wych. Ka me ra w wy so kim try bie czu ło ści

2. Róż ni ce mię dzy wy so kim (stro na le wa) i ni skim (stro na pra wa)

try bem czu ło ści. Zdję cia wy ko na ne w tym sa mym mo men cie, po -

ka zu ją ce ten sam wi dok

3. Tzw. efekt du cha, czy li stra ża cy od bi ja ją cy się w gład kiej po -

wierzch ni te le wi zo ra



zna cze nie do bre go wy szko le nia dla sku tecz ne go ko rzy sta nia
z ka mer ter mo wi zyj nych wszel kie go ro dza ju. 

Z po wyż szych przy czyn ka me ry sy tu acyj ne nie są za le ca -
ne do roz po zna nia (w tym roz po zna nia 360), po dej mo wa nia
de cy zji o moż li wo ści wej ścia do dzia łań we wnętrz nych,
do prze szu ka nia oraz do wspar cia ope ro wa nia prą da mi ga -
śni czy mi. Ow szem, nie któ re z nich ma ją lep sze pa ra me try
od po zo sta łych (wspo mnia ny mo del K2), lecz są to wy jąt ki.
Do cze go za tem moż na uży wać ka mer sy tu acyj nych? Te urzą -
dze nia spraw dzą się do sko na le do za po bie ga nia dez orien ta -
cji, a z uwa gi na niż szy koszt są ła twiej do stęp ne dla więk szej
licz by stra ża ków. Mo gą być też uży wa ne obok ka mer tak tycz -
nych, gdzie do wód ca do ko na roz po zna nia czy prze szu ka nia,
a stra żak ze słab szą ka me rą, pod kie run kiem do wód cy, wy ko -
na zle co ne czyn no ści, ma jąc do dat ko we wy po sa że nie słu żą -
ce utrzy ma niu orien ta cji.

Ka me ry sy tu acyj ne czę sto wy ko rzy stu ją róż ne pa le ty ko lo -
rów, któ re mo gą wpro wa dzać za mie sza nie. Pod sta wo wa pa -
le ta ko lo rów ob ra zu ją ca ob sza ry mię dzy zim nym a go rą cym
(czar ny, sza ry, bia ły, żół ty, po ma rań czo wy i czer wo ny) jest in -
tu icyj na i zna na. In ne pa le ty mo gą my lić i po wo do wać po dej -
mo wa nie błęd nych de cy zji. Do dat ko wo do kład ność ich
po mia ru jest ni ska (współ czyn nik di stan ce to spot, czy li od le -
głość do wiel ko ści punk tu po mia ro we go, wy no si 10: 1 – im da -
lej od obiek tu usy tu owa na jest ka me ra, tym więk sze po le
mie rzy i uśred nia), a do kład ny po miar wykonywany tyl ko z bli -
ska. Nie mniej jed nak do kład ny po miar jest mniej istot ny niż
moż li wość iden ty fi ka cji obiek tu.

Na ko niec war to do dać, że z uwa gi na ogra ni cze nie po la po -
strze ga nia pra ca ka me rą ter mo wi zyj ną mu si po le gać na ska -
no wa niu prze strze ni, a nie pa trze niu na da ny punkt. Ist nie ją
róż ne za le ca ne me to dy ska no wa nia, opi sa ne w li te ra tu rze, ale
ma ją wspól ne ce chy – ka me ra ska nu je wa run ki pod su fi to we,
na stęp nie prze strzeń przed stra ża ka mi, a po tem ob szar przy -
po dło go wy. Na stęp nie za le ca się spoj rze nie za sie bie. Wy ko -
na nie ska nu umoż li wia prze su nię cie się w ko lej ne miej sce
i po now ne ska no wa nie. Ta ka me to dycz na pra ca po zwo li
na unik nię cie prze ocze nia waż nych de ta li.

Ist nie je du żo wię cej in for ma cji, któ re na le ża ło by opi sać,
aby kom plek so wo omó wić za gad nie nie, jed nak nie spo sób
te go uczy nić w ra mach jed ne go ar ty ku łu. Nie ule ga wąt pli -
wo ści, że je dy nie grun tow ne prze szko le nie po zwo li uzy skać
płyn ność i sku tecz ność w wy ko rzy sta niu ter mo wi zji. Niech ten
ar ty kuł bę dzie za ląż kiem i po cząt kiem ta kie go szko le nia.

mł. bryg. Szymon Kokot-Góra jest p.o. zast´pcà naczelnika
oÊrodka szkolenia KW PSP w Olsztynie

Li te ra tu ra
[1] NFPA 1801 Stan dard on Ther mal Ima gers for the Fi re Se rvi ce.
[2] Pruss W., Za sto so wa nie ka mer ter mo wi zyj nych w dzia ła niach ra tow ni czych,
wyd. Su pro n1, 2016.
[3] No coń W., Ko kot -Gó ra S., Cy ta wa A., Grzyb P., Pod sta wy za bez pie cze nia i ra to -
wa nia stra ża ków pod czas we wnętrz nych dzia łań ga śni czych, wyd. SA PSP w Kra ko -
wie, 2011.
[4] www.kil l the fla sho ver.com.
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ie da le ko Miń ska Ma zo wiec kie go zlo ka li zo wa ne jest lot ni sko 23. Ba -
zy Lot nic twa Tak tycz ne go. Na co dzień peł nią tam służ bę sa mo lo -
ty bo jo we MIG-29. Miesz kań cy miej sco wo ści są sia du ją cych

z lot ni skiem woj sko wym przy wy kli już do czę stych lo tów i róż nych akro ba -
cji wy ko ny wa nych przez pi lo tów sie dzą cych za ste ra mi MIG-a, ale wy da rze -
nie, któ re mia ło miej sce pod ko niec ubie głe go ro ku, by ło nie co dzien ne.
Re la cje z nie go obie gły naj waż niej sze ser wi sy in for ma cyj ne. W dzia ła nia włą -
czo nych by ło kil ka służb. Mie li w nich du ży udział stra ża cy. 

Zgło sze nie i dys po no wa nie
18 grud nia 2017 r. o 17.18 dy żur ny Sta no wi ska Kie ro wa nia Ko men dan ta

Po wia to we go Pań stwo wej Straży Po żar nej w Miń sku Ma zo wiec kim ode brał
dro gą ra dio wą zgło sze nie od do wód cy za stę pu Woj sko wej Stra ży Po żar nej 
z 23. BLT w Miń sku Ma zo wiec kim, lot ni sko w Ja no wie. Wy ni ka ło z nie go, że
żoł nie rze wy jeż dża ją trze ma sa mo cho da mi (dwa za stę py ra tow ni cze i jed -
na sa ni tar ka woj sko wa, w su mie osiem osób) na po szu ki wa nia sa mo lo tu
MIG-29, z któ rym pod czas pod cho dze nia do lą do wa nia stra co no łącz ność,
a sam sa mo lot znik nął z ra da ru. Po usta le niu do kład niej szych da nych do ty -
czą cych miej sca za gi nię cia sa mo lo tu dy żur ny sta no wi ska kie ro wa nia na -
tych miast za dys po no wał za stęp z KP PSP w Miń sku Ma zo wiec kim –
GBA 2,6/16 z czte ro oso bo wą ob sa dą oraz naj bliż sze dwa za stę py: OSP KSRG
Ka łu szyn (je de na stu ra tow ni ków) i OSP Ol sze wi ce (sze ściu ra tow ni ków).
War to pod kre ślić, że do świad cze nie za wo do we i za an ga żo wa nie dy żur ne -
go bar dzo za pro cen to wa ły – wpły nę ły na ja kość dzia łań oraz traf ność de -
cy zji do ty czą cych dys po no wa nia sił i środ ków. 

Dy żur ny skon tak to wał się z kon tro le rem ru chu lot ni cze go 23. BLT, z któ -
rym usta lił do kład niej sze oko licz no ści za gi nię cia sa mo lo tu, licz bę osób znaj -
du ją cych się na po kła dzie, praw do po dob ną ilość pa li wa oraz ewen tu al ne
uzbro je nie, a na stęp nie do pre cy zo wał, czy do szło do upad ku stat ku po -
wietrz ne go i po szu ki wa nia ma ją do ty czyć je go wra ku oraz pi lo ta. Z in for -
ma cji uzy ska nych od kon tro le ra lo tów wy ni ka ło, że jest to woj sko wy
sa mo lot my śliw ski MIG-29, któ ry wy ko ny wał ru ty no we ćwi cze nia i za gi nął
w oko li cach miej sco wo ści Przy to ka, Le onów i Gójszcz (gm. Ka łu szyn). Z za -
gi nio nym sa mo lo tem i pi lo tem nie ma żad ne go kon tak tu, sa mo lot zgi nął
z ra da ru i nie ma żad nych sy gna łów co do miej sca je go lo ka li za cji.

Dy żur ny po in for mo wał o zda rze niu ko men dan ta po wia to we go PSP
w Miń sku Ma zo wiec kim, któ ry po le cił za dys po no wać do ko men dy po zo sta -
łe oso by funk cyj ne. 

Poszuki
MIG-29
Strażacy z Mińska Mazowieckiego
zmierzyli się niedawno z niecodziennym
zdarzeniem – poszukiwaniem statku
powietrznego.

N
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Po szu ki wa nia
Ja ko pierw szy kie ro wa nie dzia ła nia mi po szu ki waw czy mi ze stro -

ny PSP prze jął o godz. 17.37 do wód ca zmia ny JRG Mińsk Ma zo wiec -
ki. W si le sze ściu za stę pów (je den PSP i trzy OSP oraz dwa WSP wraz
z sa ni tar ką woj sko wą, w su mie 21 ra tow ni ków i ośmiu żoł nie rzy)
przy stą pił do po szu ki wań za gi nio ne go wra ku sa mo lo tu i pi lo ta
w oko li cach miej sco wo ści Przy to ka (po pół noc nej stro nie tra sy
do Ka łu szy na). W trak cie dzia łań otrzy mał in for ma cję od przy by łe -
go na miej sce pa tro lu Po li cji, że sa mo lot naj praw do po dob niej znaj -
do wał się z dru giej stro ny Ka łu szy na, tzn. od stro ny po łu dnio wej,
w oko li cach miej sco wo ści Ol sze wi ce, Szy mo ny i Gójszcz. In for ma cja
ta zo sta ła zwe ry fi ko wa na z wie żą kon tro li lo tów, a KDR ze wszyst ki -
mi si ła mi udał się w no we miej sce po szu ki wań. Dzia ła nia pro wa dzo -
ne by ły w po rze wie czor nej w te re nie le śnym, gę sto za drze wio nym,
z bar dzo trud ny mi i wą ski mi dro ga mi do jaz do wy mi, w do dat ku
przy ujem nej tem pe ra tu rze. Ze wzglę du na ob szar po szu ki wań, licz -
bę za dys po no wa nych jed no stek i brak ja kich kol wiek śla dów za gi -
nio ne go sa mo lo tu do dzia łań o godz. 18.17 za dys po no wa ny zo stał
za stęp ca ko men dan ta po wia to we go PSP w Miń sku Ma zo wiec kim
wraz z do wód cą JRG. Wy zna czy li oni re jon kon cen tra cji dla wszyst -
kich sił i środ ków uczest ni czą cych już w dzia ła niach oraz no wo dys -
po no wa nych w miej sco wo ści Ka łu szyn przy dro dze kra jo wej nr 2.
Miej sce to po zwa la ło na do god ne do tar cie i usta wie nie przy by łych
sił i środ ków nie tyl ko z po wia tu miń skie go, lecz tak że za dys po no -
wa nych przez WSKR War sza wa (Gru pa Ope ra cyj na WSKR, JRG 15,
w tym qu ad i dron oraz KM PSP w Sie dl cach), jak rów nież in nych
służb (woj ska, Po li cji, Służ by Le śnej, przed sta wi cie li Po wia to we go
Cen trum Za rzą dza nia Kry zy so we go oraz ZRM). Dla jed no stek dzia -
ła ją cych przy po szu ki wa niach dy żur ny SKKP PSP w Miń sku Ma zo -
wiec kim przy dzie lił dru gi ka nał KRG B035. 

Po do tar ciu na miej sce kon cen tra cji o godz. 18.36 do wo dze nie
prze jął za stęp ca ko men dan ta po wia to we go PSP w Miń sku Ma zo -
wiec kim. Po prze ana li zo wa niu sy tu acji do ty czą cej re jo nu po szu ki -
wań z dy żur nym SKKP prze pro wa dził na ra dę z po przed nim KDR,
do wód cą przy by łej gru py żoł nie rzy z 23. BLT oraz bę dą cy mi na miej -
scu do wód ca mi jed no stek OSP. Ze wzglę du na brak do kład nych da -
nych do ty czą cych miej sca utra ty kon tro li i łącz no ści z sa mo lo tem
oraz bio rąc pod uwa gę in for ma cje uzy ska ne od osób po stron nych,
któ re praw do po dob nie sły sza ły od gło sy za gi nio ne go sa mo lo tu, KDR
wy zna czył re jon po szu ki wań w ob rę bie miej sco wo ści: Ol sze wi -
ce – Gójszcz – Go łę biów ka – Grosz ki – Ma ry sin, z uwzględ nie niem
trud no do stęp ne go re zer wa tu przy ro dy Prze łom Wi tów ki. 

Na stęp nie po dzie lił go na sek to ry i wy słał do nich si ły i środ ki PSP,
OSP WSP, Po li cji, woj ska i Służ by Le śnej bę dą ce już w re jo nie kon -
cen tra cji i ko lej no przy by wa ją ce. Ce lem by ło jak naj szyb sze od na le -
zie nie po szu ki wa ne go pi lo ta i sa mo lo tu. KDR o godz. 19.36

po in for mo wał SKKP, że si ły i środ ki wy sła ne w re jo ny po szu ki wań nie
od na la zły sa mo lo tu i pi lo ta oraz że po trzeb ne jest za dys po no wa nie
ko lej nych sił i środ ków. Oko ło 19.40 do wód ca JRG w Miń sku Ma zo -
wiec kim pro wa dzą cy na słuch i ko re spon den cję ra dio wą na ka na le
ra tow ni czo -ga śni czym ode brał okól ni ko wy sy gnał OMEGA, a na -
stęp nie in for ma cję o od na le zie niu wra ku sa mo lo tu i pi lo ta. KDR 
na tych miast po le cił za dys po no wać po przez SKKP w Miń sku Ma zo -
wiec kim w re jon kon cen tra cji ze spół ra tow nic twa me dycz ne go,
a na stęp nie po przez usta le nie kryp to ni mu za stę pu, któ ry do tarł
do miej sca upad ku sa mo lo tu (za stęp z KM PSP w Sie dl cach oraz OSP
Si no łę ka), zlo ka li zo wa no do kład ny sek tor od na le zie nia pi lo ta. 

W tym cza sie w re jon kon cen tra cji przy był ko men dant po wia to -
wy PSP w Miń sku Ma zo wiec kim ra zem z Gru pą Ope ra cyj ną KW PSP
w War sza wie. O godz. 19.42 prze jął kie ro wa nie dzia ła nia mi, pod trzy -
mał do tych cza so wy za miar i do dat ko wo po le cił zor ga ni zo wa nie do -
jaz du dla ZRM w ce lu jak naj szyb sze go do tar cia do od na le zio ne go
pi lo ta. W ocze ki wa niu na ZRM za stęp, któ ry pierw szy do tarł do po -
szu ki wa ne go pi lo ta, przy stą pił do wpro wa dze nia pro ce du ry KPP
(ba da nie po szko do wa ne go, za pew nie nie kom for tu ter micz ne go
oraz wspar cia psy chicz ne go), a na stęp nie do ga sze nia pa lą ce go się
punk to wym pło mie niem wra ku sa mo lo tu za po mo cą pod ręcz ne go
sprzę tu ga śni cze go. Po szko do wa ny w chwi li do tar cia do nie go był
przy tom ny i prze by wał po za wra kiem sa mo lo tu. Dal sze dzia ła nia
sku pia ły się na wy ko na niu prze jaz du dla za stę pów stra ży po żar nej,
by za bez pie czyć miej sce zda rze nia prą da mi ga śni czy mi, a po od je -
cha niu ZRM wraz z po szko do wa nym na oświe tle niu te re nu ak cji
w trak cie pro wa dze nia czyn no ści do cho dze nio wych przez pro ku ra -
to ra i woj sko. 

Dzia ła nia za koń czo no na stęp ne go dnia o 15.20. Miej sce zda rze -
nia prze ka za no ko men dan to wi Woj sko wej Stra ży Po żar nej z 23. Ba -
zy Lot nic twa Tak tycz ne go w Miń sku Ma zo wiec kim, z za le ce niem
po stę po wa nia zgod nie z pro ce du ra mi wła sny mi oraz Żan dar me rii
Woj sko wej i Ko mi sji Ba da nia Wy pad ków Lot ni czych.

To nie ty po we zda rze nie spo tka ło się z ogrom nym za in te re so wa -
niem me diów i opi nii pu blicz nej. W re jo nie po szu ki wań po ja wi ło się
wie lu przed sta wi cie li me diów lo kal nych i kra jo wych. Ze wzglę du
na spe cy fi kę ak cji do udzie la nia wszel kich in for ma cji upo waż nio ny
zo stał tyl ko rzecz nik MON.

***
Pod su mo wu jąc dzia ła nia pro wa dzo ne przez jed nost ki PSP i OSP,

moż na stwier dzić, że czas i tem po, z ja kim si ły we szły do dzia łań oraz
ich licz ba za dys po no wa na w pierw szej fa zie bez wąt pie nia wpły nę -
ły na szyb kość od na le zie nia pi lo ta i udzie le nie mu po mo cy. Do naj -
więk szych utrud nień tej ak cji moż na za li czyć brak do kład nej
lo ka li za cji miej sca upad ku stat ku po wietrz ne go, du ży ob szar po szu -
ki wań, gę sto za ro śnię te i trud no do stęp ne ob sza ry le śne, wie czor -
ną po rę i ni ską tem pe ra tu rę.

Ogó łem w dzia ła niach uczest ni czy ło 12 po jaz dów PSP – 27 osób,
sie dem po jaz dów OSP – 44 oso by, trzy po jaz dy WOP – 15 osób, 32
po jaz dy Po li cji – 102 oso by, 49 po jaz dów woj sko wych i 364 żoł nie -
rzy, je den ze spół ra tow nic twa me dycz ne go – trzy oso by oraz trzy
po jaz dy i osiem osób ze Służ by Le śnej. Oko licz no ści wy pad ku są wy -
ja śnia ne.

mł. bryg. Krzysz tof Ko mo row ski jest za st´p cà 
ko men dan ta po wia to we go PSP w Miƒ sku Ma zo wiec kim

wany
KRZYSZ TOF KO MO ROW SKI





a mo cho dy hy bry do we i elek trycz ne
nie są rzad ko ścią na pol skich dro -
gach. Prę dzej czy póź niej każ de go

z nas cze ka pod ję cie dzia łań ra tow ni czych
w zda rze niu z ich udzia łem. Waż ne więc,
aby być od po wied nio przy go to wa nym,
znać cha rak te ry sty kę ta kich po jaz dów
i mieć świa do mość za gro że nia, ja kie ze so -
bą nio są. Przede wszyst kim po win ni śmy
wie dzieć, gdzie tej wie dzy szu kać i jak ją
wy ko rzy stać w prak ty ce.

Ca se stu dy
Przy kła dem, że stra ża cy mo gą zo stać

we zwa ni do dzia łań z ta kim po jaz dem, jest
zda rze nie ze stycz nia 2017 r. Za stęp GBA
z JRG 4 za dys po no wa no do po ża ru sa mo -
cho du za par ko wa ne go przy jed nej z war -
szaw skich ulic. Po przy by ciu na miej sce
KDR za stał po żar ko mo ry sil ni ka oraz kok -
pi tu. Miej sce zda rze nia za bez pie czo no,
pod ję to stan dar do we dzia ła nia ga śni cze
po le ga ją ce na po da niu przez ra tow ni ków
pra cu ją cych w apa ra tach ODO prą du ga śni -
cze go wo dy. Nie stwier dzo no za gro że nia
dla są sia du ją cych po jaz dów, za par ko wa -
nych w znacz nej od le gło ści. Pod czas po da -
wa nia prą dów ga śni czych KDR do strzegł
in ten syw ne iskrze nie pod ma ską po jaz du,
stwier dził też, że pa lą cy się po jazd ma na -
pęd hy bry do wy. Nie zwłocz nie za tem po -
pro sił SKKM o za dys po no wa nie do da-
t ko wych SiS – GCBA. 

W trak cie dzia łań kro pli sty prąd ga śni czy
po da wa no z za cho wa niem bez piecz nej od -
le gło ści 1 m. Po lo ka li za cji po ża ru oraz uzy -
ska niu do kład nych in for ma cji o po jeź dzie
KDR po pro sił dys po zy to ra punk tu alar mo -

we go o od szu ka nie sto sow nej kar ty ra tow -
ni czej w ce lu lo ka li za cji bez piecz ni ków
odłą cza ją cych układ wy so ko na pię cio wy.
Dys po zy tor prze ka zał KDR in for ma cję o lo -
ka li za cji aku mu la to ra 12 V wraz z pa ne lem

bez piecz ni ków z wy łącz ni kiem wy so kie go
na pię cia w nad ko lu po jaz du (rys. 1) oraz
o do dat ko wych bez piecz ni kach znaj du ją -
cych się pod kok pi tem przy kie row ni cy
(rys. 1).

Dzię ki prze sła niu kar ty ra tow ni czej
przez dys po zy to ra na te le fon ko mór ko wy
KDR pod ję to pró bę uzy ska nia do stę pu
do wy łącz ni ka głów ne go znaj du ją ce go się
w ba gaż ni ku. Po otwar ciu kla py ba gaż ni ka
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DA RIUSZ BIL SKI 
JA KUB OKÓL SKI Hy bry dy

na dro dze
Z punktu widzenia uczestnika ruchu drogowego samochody hybrydowe

i elektryczne nie różnią się niczym od samochodu z napędem
tradycyjnym. Jeden i drugi ma cztery koła, kierownicę i pozwoli

przemieścić się z punktu A do punktu B. Jednak strażacki punkt widzenia
bierze dodatkowo pod uwagę konieczność kontaktu z takim autem

w przypadku prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

S

Fot. 1. Wi dok po jaz du ob ję te go po ża rem 
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(za po mo cą na rzę dzi hy drau licz nych, ze
wzglę du na znisz cze nia) w pierw szej ko lej -
no ści wy ję to bez piecz ni ki sys te mu wy so ko -
na pię cio we go (opi sa ne w kar cie ja ko
wy łącz nik głów ny) (fot. 3). Na stęp nie odłą -
czo ny zo stał aku mu la tor ni sko na pię cio -
wy – w ce lu dez ak ty wa cji sys te mów
bez pie czeń stwa po jaz du oraz usu nię ty ko -
lej ny bez piecz nik wy so ko na pię cio wy, znaj -
du ją cy się w pa ne lu bez piecz ni ków pod
kok pi tem (fot. 3).

Po nie waż po żar ob jął przed nią część po -
jaz du, tj. ko mo rę sil ni ka oraz czę ścio wo de -
skę roz dziel czą, nie do szło do na ru sze nia
ba te rii wy so ko na pię cio wej zlo ka li zo wa nej
w ba gaż ni ku. Dla pew no ści, czy nie ule gła
ona uszko dze niu, np. w wy ni ku zwar cia in -
sta la cji, do za koń cze nia dzia łań ra tow ni -
czych ob ser wo wa no, czy nie wy stę pu ją
symp to my jej awa rii, tj. wy do by wa nie się
dy mu al bo na grze wa nie (fot. 4).

Po za koń cze niu dzia łań ra tow ni czych
au to zo sta ło prze ka za ne wła ści cie lo wi. 

Za le co no usu nię cie go w miej sce bez piecz -
ne, w od le gło ści min. 15 m od za bu do wań

i in nych po jaz dów oraz do zór przez co naj -
mniej 24 godz.

Roz po zna nie – fun da ment
dzia ła nia
Pod sta wą pod ję cia wła ści wych dzia łań,

jak w przy pad ku omó wio ne go wy żej zda -
rze nia, jest prze pro wa dze nie sze ro kie go
roz po zna nia. Jed nym z pierw szych aspek -
tów, któ re po win ni śmy oce nić, jest ro dzaj
na pę du – czy ma my do czy nie nia z po jaz -
dem za si la nym kon wen cjo nal nym na pę -
dem, czy ener gią elek trycz ną. Wy tycz ne
ame ry kań skiej or ga ni za cji NFPA za le ca ją
wręcz, aby każ dy po jazd trak to wać ja ko
elek trycz ny/hy bry do wy do chwi li stwier -
dze nia, że ta ki na pęd się w nim nie znaj du -
je.

Więk szość hy bryd ma zbli żo ną bu do wę,
a ogól ne za sa dy po stę po wa nia z ni mi są
po dob ne. Róż nią się jed nak szcze gó ła -
mi – nie zwy kle istot ny mi dla ra tow ni ków.
Bu do wa i lo ka li za cja roz łącz ni ków wy so kie -
go na pię cia, lo ka li za cja i typ ba te rii elek -
trycz nej, miej sca pro wa dze nia oka blo -
wa nia wy so ko na pię cio we go – to bar dzo
istot ne in for ma cje dla spraw no ści oraz bez -
pie czeń stwa dzia łań ra tow ni czych. 

Nie oce nio ną ba zą wie dzy o lo ka li za cji
naj istot niej szych kom po nen tów są kar ty
ra tow ni cze, któ re moż na po brać z wi try ny
www.kar ty ra tow ni cze.pl. Znaj dzie my tam
ze staw kart dla więk szo ści sa mo cho dów
obec nych na pol skich dro gach. Ry nek po -
jaz dów elek trycz nych oraz hy bry do wych
rośnie jed nak w bar dzo szyb kim tem pie.
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Fot. 2. Uszko dze nia w ko mo rze sil ni ka – spa lo ne prze wo dy wy so kie go na pię cia i osprzęt hy bry do wy (na pra wo od blo ku sil ni -

ka) [za so by wła sne]

Rys. 1. Ry su nek z kar ty ob ra zu ją cy ta bli ce bez piecz ni ków w nad ko lu (po le wej) i bez piecz ni ków pod de ską roz dziel czą (po pra -

wej) [źró dło 1]

Fot. 3. Ta bli ce bez piecz ni ków w nad ko lu (po le wej) i bez piecz ni ków pod de ską roz dziel czą (po pra wej) [za so by wła sne]



Wie le mo de li spro wa dza nych jest do Pol ski
in dy wi du al nie, zda rza się, że nie uda się od -
na leźć kar ty da ne go po jaz du na wspo -
mnia nej stro nie – przy kła dem bę dzie tu
Te sla. Pod sta wo we kar ty ra tow ni cze mo gą
też pre zen to wać je dy nie sche ma tycz nie lo -
ka li za cję po szcze gól nych pod ze spo łów,
a to mo że być nie wy star cza ją ce do te go,
aby w peł ni spraw nie i bez piecz nie „roz bro -
ić” po jazd elek trycz ny. W ta kiej sy tu acji
z po mo cą przy cho dzą do ku men ty in struk -
ta żo we opra co wa ne przez pro du cen tów
aut, z my ślą o służ bach ra tow ni czych in ter -
we niu ją cych pod czas zda rzeń z udzia łem
po jaz dów elek trycz nych i hy bry do wych. Są
to czę sto bar dzo szcze gó ło we pu bli ka cje,
ob szer ne kom pen dia wie dzy na te mat za -
sad po stę po wa nia. Po ka zu ją krok po kro ku,
w ja ki spo sób zlo ka li zo wać wy łącz ni ki
i miej sca new ral gicz ne. Nie ste ty, do ku men -
ty te zwy kle nie są prze tłu ma czo ne na ję -
zyk pol ski, moż na zna leźć je w wer sji
an giel skiej i nie miec kiej. Na wet przy bra ku
zna jo mo ści ję zy ka bę dą bar dzo po moc ne
przy iden ty fi ko wa niu miejsc i wy glą du
istot nych z ra tow ni cze go punk tu wi dze nia
kom po nen tów. Do ku men ty in struk ta żo we
ła two od na leźć, wpi su jąc w prze glą dar ce
in ter ne to wej se kwen cję wy ra zów emer gen -
cy qu ide XYZ hy brid, re spon se qu ide XYZ hy -
brid – gdzie XYZ to na zwa mar ki po jaz du,
z któ rym ma my do czy nie nia. 

Elek trycz ne kom po nen ty
Sa mo cho dy po tocz nie zwa ne hy bry da -

mi ce chu ją się wy ko rzy sty wa niem na pę du

skła da ją ce go się z dwóch sil ni ków – spa li -
no we go oraz elek trycz ne go. Za le tą wspo -
ma ga nia sil ni ka spa li no we go do dat ko wym
na pę dem jest zmniej sze nie zu ży cia pa li wa.
Sto pień wy ko rzy sta nia sil ni ka elek trycz ne -
go – pra ca cią gła lub okre so wa – uza leż nio -

ny jest od kon fi gu ra cji na pę dów. Krok da lej
po su nę li się pro du cen ci po jaz dów, w któ -
rych je dy nym sil ni kiem jest sil nik elek trycz -
ny. 

Na pęd elek trycz ny, w za leż no ści od kon -
fi gu ra cji, skła da się przede wszyst kim z ze -
spo łu ba te rii, in wer te ra/fa low ni ka, sil ni ka
elek trycz ne go i prze wo dów wy so kie go na -
pię cia. Na pię cie wy stę pu ją ce w sil ni ku elek -
trycz nym zwy kle mie ści się w za kre sie
400-650 V (prąd prze mien ny). W przy pad -
ku ze spo łu ba te rii ma my do czy nie nia z za -
kre sem na pię cia 200-400 V, przy czym jest
to prąd sta ły. Ba te rie mo gą być zbu do wa -
ne z ogniw róż ne go ty pu. Kon wer ter jest
ele men tem zmie nia ją cym prąd sta ły na
zmien ny. Co waż ne, za zwy czaj wszyst kie
kom po nen ty in sta la cji wy so kie go na pię cia
ozna czo ne są ko lo rem po ma rań czo wym. 

Roz bro ić po jazd
Przy stę pu jąc do dzia łań, któ rych przed -

mio tem jest po jazd elek trycz ny lub hy bry -
do wy, na le ży za wsze za kła dać, że au to jest
uru cho mio ne – sil nik elek trycz ny za zwy czaj
nie bę dzie sły szal ny, dla te go uni kać na le ży
pod cho dze nia do po jaz du od przo du.
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Fot. 4. Kon tro la tem pe ra tu ry ba te rii wy so ko na pię cio wej

Rys. 2. Sche mat na pę du po jaz du hy bry do we go oraz elek trycz ne go



Wszel ki kon takt bez po śred ni z sa mo cho -
dem po wi nien od by wać się w izo lu ją cych
środ kach ochro ny oso bi stej – w ra zie po ża -
ru lub wy pad ku każ dy z ele men tów me-
ta lo wych mo że być pod na pię ciem.
W wy po sa że niu sa mo cho dów po żar ni -

czych po win ny zna leźć się co naj mniej rę -
ka wi ce izo lu ją ce umoż li wia ją ce wy ko na nie
pod sta wo wych czyn no ści z wy ko rzy sta -
niem sprzę tu (np. ho oli gana, na rzę dzi hy -
drau licz nych) (fot. 5).

Je śli po jazd ob ję ty jest po ża rem we
wstęp nej fa zie roz wo ju al bo uda się opa no -
wać sy tu ację po ża ro wą, na le ży unie ru -
cho mić go za po mo cą wy so kich kli -
nów – przy pad ko we na ci śnię cie pe da łu ga -
zu, od pusz cze nie pe da łu ha mul ca bądź
dźwi gni/przy ci sku ha mul ca ręcz ne go mo -
że wpra wić po jazd w ruch. 

Ko lej ny mi kro ka mi, je śli po zwa la na to
sy tu acja, po win no być usu nię cie klu czy ków
ze sta cyj ki, wy łą cze nie za pło nu i za cią gnię -
cie ha mul ca ręcz ne go oraz usta wie nie ma -
ni pu la to ra skrzy ni bie gów w po zy cji PARK.
Na le ży pa mię tać, że w wie lu no wych po jaz -
dach za płon ak ty wo wa ny jest bez klu czy ko -
wo, na od le głość, za po mo cą kart, chi pów.
War to mieć za tem na uwa dze, że przy by ły
na miej sce zda rze nia wła ści ciel mo że mieć
wpływ na prze bieg dzia łań ra tow ni -
czych – wy łą cze nie za pło nu to pierw szy
z eta pów dez ak ty wa cji in sta la cji wy so kie -
go na pię cia. Na stęp nie za le ca ne jest odłą -

cze nie aku mu la to ra ni skie go na pię cia 12 V.
Osta tecz ne „roz bro je nie” po win no za koń -
czyć się wy ję ciem sty ków/bez piecz ni ków
wy so kie go na pię cia. Wy gląd i lo ka li za cja
wy łącz ni ków nie ste ty mo gą być bar dzo
róż ne – mieć for mę bez piecz ni ków lub za -

wle czek, któ re na le ży usu nąć al bo pę tli
prze wo du, któ rą na le ży prze ciąć. 

Spo ty ka my też po jaz dy na pę dza ne
ener gią elek trycz ną, w któ rych nie znaj dzie -
my de dy ko wa nych roz łącz ni ków ob wo du

wy so kie go na pię cia (np. To yo ta). Pro du cent
za kła da, że po wy łą cze niu po jaz du odłą cze -
nie ni skie go na pię cia na stą pi au to ma tycz -
nie, gdy wy kry ta zo sta nie awa ria ukła du
wy so ko na pię cio we go. UWAGA! In sta la cja

wy so kie go na pię cia mo że sta no wić za gro -
że nie przez oko ło 10 min od wy ję cia bez -
piecz ni ków. Po tym cza sie wy so kie na pię cie
na dal bę dzie obec ne w pa kie cie aku mu la -
to ro wym i in sta la cji od pa kie tu do głów ne -
go wy łącz ni ka/bez piecz ni ka. 

Prąd + wo da = ?
Jak wie my, po łą cze nie wo dy i ener gii

elek trycz nej to nie zbyt do bra kom bi na cja.
W przy pad ku po jaz dów z na pę dem hy bry -
do wym i elek trycz nym ra tow ni cy na ra że ni
są na ry zy ko po ra że nia prą dem. Jak sku -
tecz nie i bez piecz nie ga sić sa mo chód na fa -
sze ro wa ny ba te ria mi? Na to py ta nie
sta ra no się od po wie dzieć w trak cie ba dań
prze pro wa dzo nych w USA w 2013 r. [3]. Ba -
da niem ob ję to ga sze nie po ża rów sa mo -
cho do wych ba te rii Li -Ion. Do świad cze nia
prze pro wa dzo ne zo sta ły w ska li rze czy wi -
stej, z wy ko rzy sta niem po jaz du ba daw cze -
go.

Głów nym ce lem ba dań by ła oce na sku -
tecz no ści środ ków ochro ny in dy wi du al nej
stra ża ków w kon tek ście za gro że nia po ra że -
nia prą dem elek trycz nym oraz wy pra co wa -
nie od po wied nich tak tyk ga sze nia po ża rów
aut hy bry do wych i elek trycz nych. W trak cie
prób trzy krot nie ga szo no ba te rię o po jem -
no ści 4,4 kWh prą dem ga śni czym o wy daj -
no ści oko ło 500 l/m. Do li kwi da cji zda rze nia
po trze ba by ło od po wied nio 1040, 1673
oraz 4013 l wo dy. Prze pro wa dzo no też trzy -
krot ną pró bę ga sze nia ba te rii o po jem-
no ści 16 kWh, do któ rej wy ko rzy sta no 

od po wied nio 6640, 9990 oraz 4410 l. Po ża -
ry ga szo ne by ły krót ki mi se ria mi po da wa -
ny mi na źró dło ognia. Ostat ni eks pe ry ment,
dla aku mu la to ra o więk szej po jem no ści,
po le gał na uga sze niu go naj mniej szą ilo -
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Róż ne ty py roz łącz ni ków in sta la cji wy so kie go na pię cia [źró dło 5, 6]



ścią wo dy. Roz po czę to od dłu giej, trzy mi -
nu to wej se rii cią głe go po da wa nia wo dy.
Mi mo ga sze nia pa kie tu ba te rii oraz dzia łań
w na tar ciu nie stwier dzo no za gro że nia po -
ra że nia prą dem elek trycz nym. Na prą dow -
ni cy za re je stro wa no  nie wiel kie war to ści
na pię cia i na tę że nia prze pły wa ją ce go prą -
du. Na pod sta wie prze pro wa dzo nych ba -
dań oraz do świad czeń stra ża ków bio rą cych
w nich udział usta lo no, że po ża ry
aut z na pę dem elek trycz nym lub
hy bry do wym wy ma ga ją zu ży cia
znacz nie więk szej ilo ści wo dy niż
sa mo cho dów na pę dza nych tra -
dy cyj nie. Ga sze nie ba te rii wy ma -
ga jej chło dze nia – ko niecz ne jest
ob ni że nie tem pe ra tu ry, aby za po -
biec roz pa la niu się ko lej nych
ogniw. Z ko lei brak do stę pu
do ba te rii unie moż li wia po da nie
prą du ga śni cze go bez po śred nio
na źró dła ognia, co tym bar dziej
zwięk sza ilość wo dy po trzeb nej
do uga sze nia po ża ru.

Stwier dzo no też bez względ ną
ko niecz ność przy go to wa nia się
na dzia ła nia ga śni cze trwa ją ce oko ło
60 min. Wią że się to z po trze bą za pew nie -
nia od po wied niej ilo ści wo dy i apa ra tów
ODO. Nie ga szo ny pa kiet mo że pa lić się na -
wet przez 90 min, a po po ża ro we au ta z na -
pę dem hy bry do wym i elek trycz nym
po win ny być nad zo ro wa ne, ze wzglę du
na moż li wość po now ne go za pło nu uga szo -
nej ba te rii. Ta ki po jazd po wi nien znaj do wać
się w od le gło ści po nad 15 m od za bu do -
wań i od in nych aut [7], a z uwa gi na moż li -
wość wy dzie la nia się pal nych elek tro li tów
za le ca się po zo sta wie nie otwar tych drzwi
lub szyb.

Wy ni ki opi sa nych ba dań nie stwier dzi ły
za gro że nia po ra że nia prą dem elek trycz -
nym pod czas po da wa nia prą du wo dy. Na -
le ży jed nak pa mię tać, że prze pro wa dzo ne
zo sta ły na po jeź dzie ba daw czym z wy ko -
rzy sta niem wy łącz nie ba te rii, bez ca łe go
osprzę tu elek trycz ne go. Po nad to pod czas
te stów stra ża cy nie uży wa li sprzę tu bu rzą -
ce go (np. ho oli ga na). Za wsze, na wet
przy moc no wy pa lo nym au cie, na le ży brać
pod uwa gę moż li wość po ra że nia prą dem
elek trycz nym. War to pa mię tać, że ba te ria
oraz układ wy so ko na pię cio wy do kon wer -
te ra za si la ne są prą dem sta łym, za tem de -
tek to ry na pię cia sta no wią ce wy po sa że nie
po jaz dów po żar ni czych nie wy kry ją za gro -
że nia. Au to rzy artykułu za su ge ro wa li, aby

pło ną ce au to elek trycz ne lub hy bry do we
trak to wać jak każ de in ne urzą dze nie
pod na pię ciem (do 1000 V). Przy za ło że niu,
że po da wa ny prąd ga śni czy bę dzie prą dem
kro pli stym, a na pię cie nie bę dzie prze kra -
czać 1000 V we dług nor my DIN VDE 0132
mi ni mal na od le głość od pyszcz ka prą dow -
ni cy do ele men tu pod na pię ciem, ja ką na -
le ży za cho wać, to 1 m. 

Jak ga sić?
Ro dzaj i za kres pro wa dzo nych dzia łań

po wi nien być uza leż nio ny od za gro że nia,
ja kie stwa rza po żar dla lu dzi i dla mie nia,
a tak że od ele men tów po jaz du nim ob ję -
tych. Wy tycz ne NFPA [2] de fi niu ją dwa ro -
dza je dzia łań ga śni czych:

1. Dzia ła nia ofen syw ne (w na tar ciu) – za -
le ca ne w przy pad ku po ża rów nie obej mu -
ją cych pa kie tu ba te rii wy so ko na pię cio wej
oraz po ża rów stwa rza ją cych za gro że nie dla
oto cze nia. Je śli ba te ria nie zo sta ła ob ję ta
po ża rem, na le ży uni kać po da wa nia na nią
wo dy.

2. Dzia ła nia de fen syw ne (w obro nie) 
– w przy pad ku po ża rów obej mu ją cych ba -
te rię wy so ko na pię cio wą oraz nie stwa rza-
ją cych za gro że nia dla oto cze nia. Naj -
roz sąd niej szym po dej ściem wy da je się po -
zo sta wie nie ba te rii do sa mo ist ne go wy pa -
le nia, gdyż zwy kle jest ona obu do -
wa na w stop niu unie moż li wia ją cym efek -
tyw ne po da nie wo dy. Nie zbęd na jest kon -
tro la, czy po żar nie roz prze strze nia się i nie
od dzia łu je na po zo sta łe ele men ty au ta. Ka -
me ra ter mo wi zyj na jest od po wied nim na -
rzę dziem do oce ny, czy ba te ria ule gła
wy pa le niu.

Je śli za cho dzi ko niecz ność uga sze nia
pło ną cej ba te rii, mu si zo stać uży ta znacz -
na ilość wo dy. Fakt ten pod no szo ny jest

tak że w po rad ni kach przy go to wa nych
przez pro du cen tów sa mo cho dów (po rad -
nik dla po jaz dów Te sla po da je, że do uga -
sze nia i schło dze nia ba te rii ko niecz ne mo że
być uży cie po nad 11 000 l wo dy [7]).

Na le ży rów nież zwró cić uwa gę, że
w więk szo ści wy tycz nych pro du cen tów po -
wta rza się bez względ ny za kaz otwie ra nia
ze spo łu ba te rii, gdyż gro zi to po ra że niem

prą dem. 

***

Za sa dy po stę po wa nia pod czas
po ża rów po jaz dów hy bry do wych
i elek trycz nych to nie zwy kle cie -
ka wa te ma ty ka, a wie le za gad -
nień zwią za nych z po stę po-
wa niem w przy pad ku po ża rów
i wy pad ków tych po jaz dów
z pew no ścią bę dzie te ma tem wie -
lu ba dań i pu bli ka cji. Ar ty kuł ten
po ru sza je dy nie wy bra ne za gad -
nie nia zwią za ne z za gro że nia mi
i za sa da mi po stę po wa nia pod czas
po ża rów po jaz dów hy bry do wych

i elek trycz nych. Na le ży mieć świa do mość,
że ro sną ca licz ba sa mo cho dów o na pę dzie
elek trycz nym i hy bry do wym oraz kie ru nek,
w któ rym wy da je się po dą żać mo to ry za cja,
spo wo du je stop nio wy, a mo że i la wi no wy
wzrost zda rzeń z udzia łem tych po jaz dów.
Prę dzej czy póź niej każ de mu ra tow ni ko wi
przyj dzie zmie rzyć się z pre zen to wa nym
za gad nie niem w prak ty ce – war to, by by li
na to do brze przy go to wa ni. 

kpt. Da riusz Bil ski jest młod szym 
spe cja li stà w JRG 4 w War sza wie 

st. kpt. Ja kub Okól ski jest do wód cà zmia ny
w JRG 4 w War sza wie 

Li te ra tu ra:
[1] www.kar ty ra tow ni cze.pl.
[2] Elec tric Ve hic le Emer gen cy Field Gu ide, NFPA.
[3] Best prac ti ces for emer gen cy re spon se to in ci dents in -
vo lving elec tric ve hic les bat te ry ha zards: a re port on full -sca -
le te sting re sults, The Fi re Pro tec tion Re se arch Fo un da tion. 
[4] Fi gh ting hy brid ve hic le fi res, Ca ro li na Fi re Re scue EMS
Jo ur nal: Roh Shawn.
[5] Emer gen cy re spon se gu ide: 2014-2015 Ac cord Hy brid,
Ame ri can Hon da Mo tor Co.
[6] Emer gen cy re spon se gu ide for hy brid ve hic les, Ame ri -
can Hon da Mo tor Co.
[7] Emer gen cy re spon se gu ide – Te sla, Mo del S.

Wszyst kie ry sun ki zo sta ły przy go to wa ne
przez au to rów ar ty ku łu
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rze wle kła ob tu ra cyj na cho ro ba płuc
(POChP) to scho rze nie, w wy ni ku 
któ re go do cho dzi do znacz ne go

zwę żenia we wnętrz nej śred ni cy dróg od de -
cho wych (ob tu ra cji), po ja wia ją się przy tym
sta ny za pal ne bło ny ślu zo wej tcha wi cy,
oskrze li i miąż szu płuc oraz nad mier ne wy -
dzie la nie ślu zu. Cho ry zda je so bie spra wę ze
wzmo żo ne go wy sił ku, któ ry mu si wło żyć
w każ dy ko lej ny od dech. Ba ga te li zo wa nie
ob ja wów mo że do pro wa dzić do nie wy dol -
no ści od de cho wej, ze śmier cią włącz nie.
Głów ną przy czy ną POChP jest dym ty to nio -
wy, któ ry od po wia da za 90% przy pad ków
cho ro by. W dal szej ko lej no ści wi no waj ca mi
są py ły i sub stan cje che micz ne w miej scu
pra cy oraz za nie czysz cze nia po wie trza at -
mos fe rycz ne go. Sza cu je się, że w Pol sce
na POChP cho ru je oko ło 2 mln osób.

Jesz cze w 2003 r. pro ce du ry stra żac kie za -
kła da ły po da nie 100% tle nu w mie sza ni nie
od de cho wej pod czas pro wa dze nia tle no te -
ra pii bier nej i czyn nej. Teo re ty cy i prak ty cy
w za kre sie ra tow nic twa me dycz ne go ostrze -
ga li jed nak, że po da nie po szko do wa ne -
mu 100% tle nu mo że spo wo do wać
ka ta stro fal ne skut ki, ze zgo nem włącz nie. 
Co praw da pro ce du ra ta od te go cza su ule -
gła nie wiel kiej mo dy fi ka cji, jed nak za sto so -
wa nie tle no te ra pii o prze pły wie tle nu
15 l/min u po szko do wa ne go z prze wle kłą
ob tu ra cyj ną cho ro bą płuc mo że do pro wa -
dzić do osła bie nia na pę du od de cho we go,
co w kon se kwen cji spo wo du je zmniej sze nie
licz by od de chów na mi nu tę i po głę bie nie

nie wy dol no ści od de cho wej. Dzie je się tak
dla te go, że u cho rych na POChP, u któ rych
prze wle kle utrzy mu je się pod wyż szo ne ci -
śnie nie par cjal ne dwu tlen ku wę gla we krwi
(PaCO2), mo że na stą pić utra ta wraż li wo ści
re cep to rów od de cho wych na dwu tle nek
wę gla. Bodź cem od de cho wym sta je się wte -
dy ni ska war tość ci śnie nia par cjal ne go tle nu
we krwi tęt ni czej (PaO2), a nie jak u zdro we -
go czło wie ka – stę że nie dwu tlen ku wę gla.
De cy du jąc się na po da nie cho re mu tle nu
w zbyt du żym stę że niu, mo że my po gor szyć,
a nie po pra wić je go stan.

Cho ciaż pro ce du ry me dycz ne KSRG nie
od no szą się wprost do pro ble mu POChP, to
jed nak ana li zu jąc do stęp ne opra co wa nia,
moż na stwier dzić, że bez piecz ne bę dzie po -
da wa nie tle nu o prze pły wie rzę du 5 l/min.
War to też sko rzy stać z pul sok sy me tru, któ ry

w spo sób nie in wa zyj ny ozna czy na sy ce nie
krwi tle nem (SpO2). Pra wi dło wa war tość na -
sy ce nia krwi wy no si 95-99%, pod czas tle no -
te ra pii na wet 100%. W przy pad ku cho rych
na POChP SpO2 po win no za wie rać się w gra -
ni cach 88-92%, co za pew ni po da nie tle nu
o ni skim prze pły wie. Pa mię taj my, że nie na -
le ży sto so wać prze pły wu mniej sze go niż
wska za ne 5 l/min, a to ze wzglę du na ry zy ko
po wtór ne go wdy cha nia wy dy cha ne go CO2

i na ra sta ją ce go opo ru pod czas wde chu.
Wska zań pul sok sy me tru nie na le ży brać
pod uwa gę, gdy po szko do wa ny jest wy chło -
dzo ny lub do szło do za tru cia tlen kiem wę gla.

Z prak ty ki JRG Wscho wa
Kwie cień 2014 r. Za stę py z JRG za dys po -

no wa no do za dy mie nia miesz ka nia. Na miej -
scu oka za ło się, że zwar ciu uległ mo duł
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Tle no te ra pia a POChP

Opis tlenoterapii, który znajdziemy w materiałach
edukacyjnych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy 
dla ratowników KSRG, często zawiera krótkie stwierdzenie:

„Uwaga! U poszkodowanych, u których z wywiadu SAMPLE
wynika, że leczą się z powodu przewlekłej obturacyjnej

choroby płuc (POChP), tlenoterapię bierną należy stosować
bardzo ostrożnie”. Sformułowanie „bardzo ostrożnie” u wielu
ratowników może budzić wątpliwości i obawy. Czy słusznie?
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ste ru ją cy grzej ni kiem ole jo wym. W miesz ka -
niu znaj do wa ła się ko bie ta, któ ra uga si ła po -
żar przed przy by ciem za stę pów PSP, jed nak
ra tow ni ków za nie po ko ił jej stan, m.in. przy -
spie szo ny od dech. Pod ję to de cy zję o we -
zwa niu ze spo łu ra tow nic twa me dycz ne go.
Z ze bra ne go wy wia du SAMPLE ra tow ni cy
do wie dzie li się, że po szko do wa na cho ru je
na POChP. Od stą pio no za tem od po da nia
tle nu o du żym stę że niu i za sto so wa no
wspar cie psy chicz ne, uspo ka ja jąc ją w trak -
cie roz mo wy. Przy by ły na miej sce ZRM pod -
trzy mał de cy zję ra tow ni ków PSP.

Sty czeń 2018 r. Za stę py z JRG wraz z za -
stę pa mi OSP zo sta ły za dys po no wa ne do po -
ża ru sa dzy w ko mi nie bu dyn ku jed no ro -
dzin ne go. Po przy jeź dzie na miej sce stra ża -
cy przy stą pi li do dzia łań ga śni czych, prze pro -
wa dza jąc jed no cze śnie wy wiad z miesz-
kań ca mi. Dzię ki tej roz mo wie uda ło się usta -
lić, że w bu dyn ku prze by wa star sza ko bie ta
cho ru ją ca na ast mę. Se nior ka by ła bar dzo
zde ner wo wa na, mia ła przy spie szo ny od -
dech, więc pod ję to de cy zję o we zwa niu
ZRM. Z wy wia du SAMPLE KDR do wie dział
się, że ko bie ta cier pi tak że na prze wle kłą ob -
tu ra cyj ną cho ro bę płuc. W tym przy pad ku

rów nież od stą pio no od po da nia tle nu w wy -
so kim stę że niu oraz za sto so wa no wspar cie
psy chicz ne.

Co łą czy te dwa zda rze nia? Do brze prze -
pro wa dzo ny wy wiad SAMPLE oraz wie dza
ra tow ni ków o prze wle kłej ob tu ra cyj nej cho -
ro bie płuc. W obu przy pad kach ra tow ni cy
mie li do czy nie nia ze sta bil ny mi po szko do -
wa ny mi. Jest to o ty le waż ne, że w ra zie wy -
stą pie nia ob ja wów cięż kiej nie wy dol no ści
od de cho wej, na wet je że li z wy wia du
SAMPLE wy ni ka współ ist nie nie POChP, ra -
tow ni ków obo wią zu je pro ce du ra tle no te ra -
pii o prze pły wie 12-15 l/min. Po da nie tle nu
o du żym prze pły wie na stą pi rów nież, gdy
doj dzie do cięż kie go za tru cia tlen kiem wę -
gla lub in ha la cyj ne go po pa rze nia gór nych
dróg od de cho wych, a tak że pod czas pro wa -
dze nia re su scy ta cji krą że nio wo -od de cho wej
u po szko do wa ne go z POChP.

Klu czo wy SAMPLE
Jak po ka zu ją omó wio ne sy tu acje, klu -

czem do traf ne go do sto so wa nia po stę po -
wa nia do za ist nia łej sy tu acji są pra wi dło wo
ze bra ne in for ma cje. W przy pad ku każ dej in -
ter wen cji, w któ rej bie rze my udział ja ko ra -

tow ni cy, za zwy czaj są oso by z któ ry mi na -
wią zu je my kon takt – świad ko wie, bę dą cy
pod wpły wem emo cji lub oso by po szko do -
wa ne, bez po śred nio zwią za ne ze zda rze -
niem. W jed nej i dru giej sy tu acji na le ży
sko rzy stać z pro ce du ry SAMPLE, któ ra
wspie ra uzy ski wa nie in for ma cji o sta nie
zdro wia tych, któ rym po ma ga my. Do brze
prze pro wa dzo ny wy wiad po zwo li, dzię ki
pro stym i traf nym py ta niom, na wy pra co wa -
nie od po wied nie go po stę po wa nia nie tyl ko
w przy pad ku prze wle kłej ob tu ra cyj nej cho -
ro by płuc. Na le ży trak to wać go ja ko nie oce -
nio ne na rzę dzie, po zwa la ją ce ra tow ni kom
na za sto so wa nie sku tecz ne go le cze nia tle -
nem, od po wia da ją ce go po trze bom kon -
kret ne go po szko do wa ne go.

st. kpt. Ad rian Ju ruç – do wód ca zmia ny
w JRG Wscho wa, po wia to wy ko or dy na tor

ra tow nic twa me dycz ne go, 
ra tow nik me dycz ny

mł. kpt. Piotr Ty czyƒ ski – za st´p ca 
do wód cy zmia ny w JRG Wscho wa

Li te ra tu ra do st´p na u au to ra
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ta ty sty ki wy ka zu ją, że śmier tel ność
z po wo du użą dleń to 48-50 zgo nów
na mi lion miesz kań ców. Wy da je się,

że to nie wie le, jed nak da ne te są praw do po -
dob nie za ni żo ne. Uwzględ nia się w nich bo -
wiem tyl ko ta kie przy pad ki, jak po wód
we zwa nia ze spo łu ra tow nic twa me dycz ne -
go z nu me ru 999 lub 112 albo roz po zna nie
me dycz ne u oso by, któ ra sa ma zgło si ła się
do le ka rza z użą dle niem. 

W przy pad ku użą dle nia za gro że ni są
głów nie lu dzie star si, po 60. ro ku ży cia, czę -
sto miesz ka ją cy sa mot nie, ob cią że ni prze -
wle kły mi cho ro ba mi, przyj mu ją cy wie le
le ków, któ re w re ak cji z ja dem mo gą wy wo -
ły wać róż ne nie prze wi dy wal ne re ak cje. Wraz
z wio sną za uwa ża my dy na micz ny roz wój ro -
jów błon ko skrzy dłych, co ozna cza wzmo żo -
ną pra cę za stę pów PSP przy usu wa niu ich
gniazd. Ze wzglę du na ry zy ko, ja kie nie sie ze
so bą zbli ża nie się do gniaz da lub sa mo dziel -
ne usu wa nie go, na po moc wzy wa ni są za wo -
dow cy. I choć w więk szych mia stach są fir my
pry wat ne zaj mu ją ce się zdej mo wa niem lub
usu wa niem gniazd, to czę sto lu dzie zgła sza -
ją pro blem do sta no wi ska kie ro wa nia PSP. 

Jak po ka zu je prak ty ka, stra ża cy jeż dżą
do zda rzeń zwią za nych z owa da mi błon ko -

skrzy dły mi w kil ku przy pad kach. Naj czę ściej
jest to świe żo za ło żo ne gniaz do, któ re nie
zo sta ło za uwa żo ne wcze śniej, bo ruch owa -
dów był zbyt ma ły, stał się do strze gal ny do -
pie ro wraz z roz wo jem i zwięk sze niem się
po pu la cji. Do ty czy to za rów no do mów pry -
wat nych, jak i miejsc pu blicz nych (mar ke -
tów, urzę dów, przed szko li). Owa dy są
do strze ga ne w ob rę bie bu dyn ków, oko licz -
nych drzew czy wol no sto ją cych obiek tów
(skrzyn ka elek trycz na, ga zo wa, skrzyn ka
na li sty itp.). Dru gi czę sty przy pa dek to
gniaz do za uwa żo ne pod czas prac roz biór -
ko wych, re mon tu ele wa cji bu dyn ku, re mon -
tu pod da sza, wy mia ny da chu. W tym
przy pad ku mo że być na praw dę oka za łe, bu -
do wa ne na wet przez kil ka se zo nów. Zda rza -
ją się też przy pad ki, do ty czą ce tyl ko pszczół,
gdy ca ły rój ob sią dzie ni skie drze wo, znak
dro go wy lub ogro dze nie do mu. Szcze gól ne
wra że nie ro bi wi dok prze miesz cza ją cej się
rój ki pszcze lej – w ma łej prze strze ni w po -
wie trzu kłę bi się na wet kil ka dzie siąt ty się cy
owa dów, le cąc po wo li nie kie dy kil ka me -
trów nad zie mią, jak by szu ka jąc no we go
miej sca na gniaz do. Praw da jest ta ka, że za -
nim rój uciek nie pszcze la rzo wi, no we miej -
sce jest już wcze śniej zba da ne i wy ty-

po wa ne przez zwia dow ców. Ale i pszczo ły
cza sa mi się my lą, wy bie ra jąc znak dro go wy
czy okap da chu za miast bez piecz nej opusz -
czo nej dziu pli wy so ko w drze wie lub pu ste -
go ula, przy go to wa ne go czę sto w pa sie kach
na rój ki szu ka ją ce no we go miej sca. 

Rój ka to część ro dzi ny pszcze lej, któ ra
opusz cza do tych cza so we miej sce (ul), wraz
ze sta rą kró lo wą (mat ką pszcze lą). Z ula wy -
la tu je na wet po ło wa po pu la cji, a ta część ro -
dzi ny, któ ra po zo sta je, wy cho wu je so bie
mło dą mat kę. Przy czy ną wyj ścia z ula rój ki
naj czę ściej jest brak miej sca. Po pu la cja się
zwięk sza, a w ulu ro bi się zbyt cia sno. 

Rzad sze przy pad ki wy jaz du do błon ko -
skrzy dłych to te, kie dy kil ka owa dów zwa -
bio nych świa tłem wle cia ło do miesz ka nia,
a wzy wa ją cy wie, że jest uczu lo ny i nie chce
ry zy ko wać wcho dze nia do po miesz cze nia.

Ja kich ga tun ków do ty czą naj czę ściej we -
zwa nia? Prze wa ża ją osy, na dru gim miej scu
są pszczo ły, nie co rza dziej szer sze nie.
Do trzmie li prak tycz nie nie ma we zwań,
głów nie dla te go, że nie two rzą one tak licz -
nych ko lo nii i gniazd w za bu do wa niach
ludz kich. Osy wy ko rzy stu ją każ dą szcze li nę,
za kła da ją gniaz da bli sko bu dyn ków, gdzie
za wsze ma ją do stęp do po kar mu, wla tu ją
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W grupie ryzyka są też strażacy. Jak się chronić?
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przez otwar te okna do kuch ni, zwa bio ne na -
po ja mi i po kar mem po zo sta wio nym przez
nas przed do mem, in te re su ją się śmiet ni ka -
mi.

Kie dy we zwać stra ża ków
do usu nię cia gniaz da owa dów
błon ko skrzy dłych? 
Więk szość we zwań do owa dów błon ko -

skrzy dłych ma my w środ ku dnia, bo są one
wte dy naj bar dziej ak tyw ne, szcze gól nie
w po god ny dzień. In ter wen cja w tym cza -
sie to jed nak błąd. Na czym po le ga, zo bra -
zu je po niż szy przy pa dek. Dzie ci w szko le
czy przed szko lu w ład ną po go dę wy cho dzą
na za ję cia na dwór. Jest śro dek dnia. Na -
uczy ciel wi dzi kłę bią ce się owa dy, np.
przy szkol nym bo isku lub w przed szko lu
przy huś taw kach. W tro sce o bez pie czeń -
stwo dzie ci od ra zu za bie ra je z te go miej -
sca i dzwo ni do stra ży z proś bą o po moc.
Jest to na tu ral ne za cho wa nie. Do strze żo ne
za gro że nie zo sta je od ra zu zgło szo ne służ -
bom. Przy by ły na miej sce za stęp stwier dza
obec ność owa dów błon ko skrzy dłych. Jed -
nak aby sku tecz nie usu nąć ca łe gniaz do,
z wszyst ki mi osob ni ka mi, trze ba po cze kać
do po ry wie czor nej lub naj le piej noc nej.
Wy ni ka to ze zwy cza jów funk cjo no wa nia
owa dziej ro dzi ny. W ro ju błon ko skrzy dłych
pa nu je hie rar chia i po dział prac. Dla przy -
kła du po słu ży my się ro dzi ną pszcze lą.
Przyj mij my, że rój li czy 10 tys. pszczół. Pod -
czas dnia z tej licz by w gnieź dzie znaj du je
się ok 6 tys. owa dów, któ re prze twa rza ją
po karm, wy cho wu ją mło de lar wy, bu du ją
i czysz czą pla stry wo sko we. Jest jesz cze
tzw. świ ta mat ki, któ ra ją kar mi i jej asy stu -
je. W ulu znaj du je się też pew na licz ba trut -
ni, czy li sam ców. Po zo sta łe 4 tys. w sło-
necz ny cie pły dzień pra cu je w te re nie. Zbie -
ra ją i przy no szą po karm (nek tar, py łek kwia -
to wy), wo dę i ży wi cę drzew do pro duk cji
np. ki tu pszcze le go. Te raz za łóż my, że gniaz -
do zo sta ło usu nię te w ca ło ści. Teo re tycz nie
pro blem zo stał roz wią za ny, ale prak tycz nie
w ko lej nych mi nu tach w miej sce usu nię te -
go gniaz da przy la tu ją set ki owa dów (zbie -
ra czek) i za czy na ją się tam kłę bić. 

Ana lo gicz nie sy tu acja wy glą da u po zo -
sta łych błon ko skrzy dłych – os i szer sze ni, z tą
róż ni cą, że gniaz do mo że być mniej licz ne
i przy no szo ny jest do nie go in ny po karm.
Przy czym osy bez rad nie kłę bią ce się w miej -
scu gniaz da za czną prze ja wiać za cho wa nia
agre syw ne wo bec wszyst kich osób w po bli -
żu. Je śli więc za uwa ży my gniaz do błon ko -

skrzy dłych, o ile to moż li we, sta raj my się uni -
kać te go miej sca przez ca ły dzień, a straż we -
zwij my w go dzi nach wie czor nych. Wte dy
ca ła po pu la cja, a na pew no jej zde cy do wa -
na więk szość, bę dzie w gnieź dzie.

Jak stra ża cy za bez pie cza ją 
sie bie i miej sce ak cji?
Ochro nę oso bi stą stra ża ka ja dą ce go

do błon ko skrzy dłych sta no wią ubra nia
ochron ne przy po mi na ją ce kom bi ne zon
ochron ny pszcze la rza. Są one jed nak ma -
syw niej sze, z grub sze go ma te ria łu i z moc -
niej szy mi szwa mi oraz siat ką. W nie któ rych
wer sjach ubra nia siat ka osła nia ją ca twarz
stra ża ka jest me ta lo wa, u pszcze la rzy naj czę -
ściej mięk ka i ela stycz na. Z kil ku po wo dów
ubra nia spe cjal ne stra ża ków do ochro ny
przed owa da mi mu szą być wy trzy mal sze niż
zwy kły kom bi ne zon pszcze la rza. Stra ża cy
usu wa ją cy gniaz da pra wie za wsze na po ty -
ka ją agre syw ne za cho wa nie obron ne, ma ją
do czy nie nia z róż ny mi ro dza ja mi owa dów
(np. szer szeń jest więk szy i ma dłuż sze żą dło
niż pszczo ła). Do te go, usu wa jąc gniaz da,
mu szą wejść w miej sca cia sne, nie wy god ne,
za sta wio ne (pod da sze, strych, al tan ka
na dział ce), gdzie cień sze ubra nie mo gło by
ła two ulec ro ze rwa niu.

Stra ża cy we zwa ni do usu wa nia gniazd
błon ko skrzy dłych po stę pu ją zgod nie z pro -
ce du ra mi opra co wa ny mi przez KG PSP. Usu -
wa jąc za gro że nie, po win ni zmi ni ma li zo wać
ry zy ko dla sie bie. Zgod nie z pro ce du rą 
„Za sa d po stę po wa nia pod czas in ter wen cji
pro wa dzo nych w związ ku ze zgło sze niem
wy stą pie nia za gro że nia od ro jów lub gniazd
owa dów błon ko skrzy dłych” przed przy stą -
pie niem do ak cji stra ża cy po win ni od izo lo -
wać miej sce ak cji (w tym przy pad ku
usu wa ne go gniaz da lub sku pi ska owa dów)
na od le głość 20 m. Do ty czy to za rów no
osób po stron nych, wła ści cie la obiek tu czy
grun tu, jak rów nież wo zu po żar ni cze go z ra -
tow ni ka mi nie ubra ny mi w kom bi ne zon
ochron ny. Do usu wa nia gniaz da przy stę pu -
je dwóch ra tow ni ków ubra nych w kom bi -
ne zon (o ile to moż li we, mi ni ma li zu je my
za pa chy, któ re mo gły by roz draż nić owa dy
jesz cze przed przy stą pie niem do ak cji – sil -
ne per fu my, in ten syw ny pot). Ra tow ni cy
przed ubra niem się spraw dza ją szczel ność
kom bi ne zo nu, szcze gól nie siat ki i szwów
(czy od ostat niej ak cji nie ule gło me cha nicz -
ne mu uszko dze niu), aby unik nąć roz sz czel -
nie nia, któ re owa dy z pew no ścią wy ko-
rzy sta ją. Miej sca new ral gicz ne, ta kie jak po -

łą cze nia z bu ta mi i rę ka wi ca mi (o ile te nie są
po łą czo ne z kom bi ne zo nem na sta łe) rów -
nież po win ny być po łą czo ne w od po wied ni
spo sób, man kie ty rę ka wów na kła da my
na rę ka wi ce, a no gaw ki spodni na bu ty.
Po ubra niu się po win na nastąpić po now -
na kon tro la wszyst kich za pięć (w tym su wa -
ków i rze pów przy siat ce osła nia ją cej twarz).

Czym dys po nu ją stra ża cy
w wal ce z błon ko skrzy dły mi?
Spo sób usu wa nia gniaz da za le ży od ro -

dza ju owa dów, z któ ry mi ma do czy nie nia
za stęp PSP. Osy lub szer sze nie są trak to wa -
ne ja ko szkod ni ki, wte dy uży wa my środ ków
che micz nych do zwal cza nia błon ko skrzy -
dłych. Są to pre pa ra ty w sprayu, pod na zwą
han dlo wą ga śni ca na owa dy. 

To ae ro zol umoż li wia ją cy oprysk i sku -
tecz ne do star cze nie tru ci zny z kil ku me trów.
We dług da nych pro du cen tów z ulot ki na -
wet 5, 6 m. Za pew nia to pe wien dy stans
od gniaz da. Jed no cze śnie od le głość utrud -
nia wy ce lo wa nie i po kry cie wlo tu do gniaz -
da tru ją cym czyn ni kiem. Dla te go stra żak
w od po wied nim ubra niu ochron nym prze -
ciw błon ko skrzy dłym jest wy star cza ją co za -
bez pie czo ny, aby po dać śro dek z bli ska
i pre cy zyj nie. Tru ci znę do star cza my zgod nie
z za le co nym przez pro du cen ta spo so bem:
Przed uży ciem wstrzą snąć. Spry skać ob fi cie
gniaz do. Oprysk wy ko ny wać z od le gło ści
do 5 m, zgod nie z kie run kiem wia tru, wcze -
snym ran kiem lub wie czo rem. Gniaz do moż -
na usu nąć naj wcze śniej 24 godz. po za bie gu.
Pre pa rat dzia ła rów nież na owa dy wra ca ją ce
do gniaz da. W prak ty ce po spry ska niu gniaz -
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da i od cze ka niu kil ku na stu mi nut stra ża cy
usu wa ją gniaz do i wkła da ją je do wor ka
na od pa dy, przy czym je śli ma my do czy nie -
nia z szer sze nia mi, sto su je my kil ka wor ków
fo lio wych (wkła da ny je den w dru gi) dla pew -
no ści, że ża den szer szeń nie prze gry zie wor -
ka i nie zro bi dro gi wyj ścia dla in nych
owa dów. Szer sze nie wy po sa żo ne są w sil ne
żu wacz ki z drob nymi ząb kami i je śli ma ją
czas, to fo lio wy wo rek nie sta no wi więk sze -
go pro ble mu do prze gry zie nia. Nie ma bo -
wiem tech nicz nej moż li wo ści, aby cze kać
24 godz. al bo wra cać na miej sce zda rze nia
na dru gi dzień. Za gro że nie mu si zo stać opa -
no wa ne od ra zu pod czas in ter wen cji. Dla te -
go tak waż ne jest, że by we zwa nie na stą pi ło
jak naj bli żej go dzin wie czor nych. Do te go
cza su miej sce moż na za bez pie czyć ta śmą
od gra dza ją cą, aby po stron ne oso by nie pod -
cho dzi ły do gniaz da.

Z trud niej szą sy tu acją ma my do czy nie -
nia, je śli do stęp do gniaz da znaj du je się
w po miesz cze niu, gdzie nie moż na roz py lać
tru ją cych sub stan cji. Je śli jed nak nie ma in -
ne go wyj ścia, to na czas za bie gu miesz kań -

cy mu szą opu ścić po miesz cze nie. Stra żak 
za bez pie cza się apa ra tem ochro ny dróg 
od de cho wych i do pie ro po neu tra li za cji
gniaz da i prze wie trze niu po miesz cze nia
miesz kań cy mo gą do nie go wró cić. Waż ne
więc, aby w wy po sa że niu JRG był ta ki kom -
bi ne zon ochron ny, pod któ ry moż na za ło żyć
ze staw ODO (nie każ dy jest do te go przy sto -
so wa ny). 

Do brze spraw dza się też zwy kła ga śni ca
śnie go wa, któ ra co praw da nie dzia ła tru ją -
co na po pu la cję, ale moc no schło dzi, wręcz
za mro zi gniaz do. Owa dy w ni skiej tem pe ra -
tu rze są cał ko wi cie nie ak tyw ne (hi ber nu ją),
a to da je czas na spo koj ne usu nię cie gniaz -
da.

W przy pad ku gniaz da pszczół po stę po -
wa nie jest in ne. Pszczo ły są owa da mi po ży -
tecz ny mi i uży tecz ny mi dla czło wie ka (a nie
szkod ni ka mi) i o ile to moż li we, trze ba ich
gniaz do usu nąć w ta ki spo sób, aby go nie
znisz czyć. Dla te go ab so lut nie nie po win no
się uży wać środ ków tru ją cych. Do te go ce lu
słu ży spe cjal ne szczel ne pu deł ko z otwo ra -
mi wen ty la cyj ny mi, zwa ne roj ni cą lub trans -

por tów ką na ro je. Przed prze ło że niem
pszczół do roj ni cy ra tow ni cy pra cu ją cy
przy zdej mo wa niu gniaz da spraw dza ją jej
szczel ność. Pszczo ły znaj dą naj mniej szą nie -
szczel ność i bę dą w spo sób nie kon tro lo wa -
ny wy do sta wały się na ze wnątrz pod czas
trans por tu. Je śli ta kiej roj ni cy nie ma w wy -
po sa że niu JRG, moż na wy ko rzy stać wo rek
ju to wy, któ ry prze pusz cza po wie trze. Wo rek
nie jest tak wy god ny i bez piecz ny dla
pszczół jak roj ni ce, ale sta no wi al ter na ty wę
na czas trans por tu z miej sca we zwa nia
do no we go miej sca do ce lo we go u pszcze la -
rza. Ab so lut nie nie moż na prze kła dać
pszczół do wor ka fo lio we go.

Przy prze kła da niu pszczół z dzi kie go
gniaz da do roj ni cy wy ko rzy stu je my ich zwy -
cza je. Je śli wło ży my do roj ni cy pla ster,
na któ rym jest mat ka (po zna my ją po tym,
że jest znacz nie więk sza), wszyst kie pszczo -
ły sa me za nią pój dą. Trze ba im tyl ko dać
czas. Zda rza się, że miej sco wi pszcze la rze sa -
mi zgła sza ją się do sta no wi ska kie ro wa nia
PSP, zo sta wia ją na mia ry do sie bie, aby w ra -
zie ko niecz no ści zdję cia rój ki po in for mo wać
ich, a sa mi się tym zaj mą. Pszcze larz ma wie -
dzę i do świad cze nie w bez piecz nym usu wa -
niu ró jek, ma też spe cja li stycz ne na rzę dzia
do wy cię cia pla strów wo sku, a przede
wszyst kim wpra wę w ob co wa niu z pszczo -
ła mi. Je śli więc je ste śmy pew ni, że w oko li ce
na sze go do mu spro wa dzi ły się pszczo ły,
a nie szkod ni ki, za sta nów my się, czy nie le -
piej po in for mo wać zna jo me go pszcze la rza
niż we zwać za stęp PSP. Je śli na miej scu zda -
rze nia nie ma pszcze la rza lub nie zgło si się
w naj bliż szym cza sie po za bez pie czo ny rój,
zgod nie z pro ce du rą owa dy wy wo zi się w te -
ren nie za miesz ka ły (łą ki, la sy, nie użyt ki). Wy -
pusz cza jąc rój w te re nie nie za miesz ka łym,
stra ża cy sto su ją ten sam ubiór, za bez pie cze -
nie i za cho wa nie, jak przy zdej mo wa niu
gniaz da.

Au tor peł ni słu˝ b´ w KM PSP w Lu bli nie,
jest tak ̋ e za wo do wym pszcze la rzem 

Li te ra tu ra
[1] „Zdro wie i Api te ra pia” – kwar tal nik eko lo gicz ny, 2010-
2014.
[2] „Pszcze lar stwo” – mie sięcz nik, 2010-2016.
[3] Ulot ka pro du cen ta ga śni cy na owa dy błon ko skrzy dłe.
[4] Usta wa o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej z 24 sierp nia
1991 r.
[5] Za sa dy po stę po wa nia pod czas in ter wen cji pro wa dzo nych
w związ ku ze zgło sze niem wy stą pie nia za gro że nia od ro jów
lub gniazd owa dów błon ko skrzy dłych”, KG PSP, War sza -
wa 2009.
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ta dion Ślą ski w Cho rzo wie, sym bol
przy po mi na ją cy o la tach świet no ści
pił ka rzy po ko le nia Or łów Gór skie go,

zna każ dy ki bic. W Ko tle Cza row nic (ten
przy do mek nada li obiek to wi an giel scy
dzien ni ka rze bę dą cy pod wiel kim wra że -
niem gi gan ta, a re la cjo nu ją cy zwy cię ski 
dla na szych ro da ków w me czu z An glią
w 1973 r.) gra ły naj lep sze klu by i re pre zen -
ta cje. Roz gry wa ły się tu pa mięt ne wy da rze -
nia – dwie bram ki Ge rar da Cie śli ka w me czu
ze Związ kiem Ra dziec kim uro sły do sym bo -
lu wal ki z ko mu ni zmem. Tu taj z po raż ką mu -
sie li się po go dzić ta cy pił ka rze, jak choć by
Jo han Cruyff, Bob by Charl ton, a na wet Cri -
stia no Ro nal do. To tu Je rzy Szcza kiel zo stał

żuż lo wym mi strzem świa ta, a po upad ku że -
la znej kur ty ny swo ją grą ze spo ły ta kie jak U2
czy Me tal li ca roz grze wa ły fa nów na kon cer -
tach. 

Pił ka noż na to bez sprzecz nie naj po pu lar -
niej sza gra ze spo ło wa świa ta. Ogrom ny biz -
nes, ge ne ru ją cy mi liar dy do cho dów rocz nie.
Na zwi ska naj więk szych gwiazd no szą na ko -
szul kach mi lio ny lu dzi na ca łym glo bie.
W wie lu kra jach fut bol to wręcz re li -
gia – w 1969 r. po mię dzy Hon du ra sem a Sal -
wa do rem wy bu chła woj na, któ rej po wo dem
był wy nik me czu pił kar skie go re pre zen ta cji
pił kar skich obu kra jów. 

Pił ka noż na nie od łącz nie ko ja rzy się ze
sta dio na mi. Gra na sta dio nie to ma rze nie

każ de go adep ta fut bo lu. Po jem ność try bun
i do ping ki bi ców świad czy o mie rze dru ży -
ny. Wiel kie świa to we are ny przy cią ga ją tłu -
my ki bi ców. A tłu my to za gro że nie. Miej sca
ta kie jak bel gij skie Hay sel czy an giel skie 
Hil ls bo ro ugh to sym bo le. Nie ste ty tra gicz ne,
sta le przy po mi na ją ce o za gro że niach czy ha -
ją cych na wi dzów spor to wych aren.

Od por ność Sta dio nu
De cy zja o bu do wie Sta dio nu Ślą skie go

za pa dła w 1950 r., pod czas po sie dze nia Wo -
je wódz kiej Ra dy Na ro do wej w Ka to wi cach.
Za pro jek to wał go ar chi tekt Ju lian Brzu -
chow ski. Obiekt zo stał ukoń czo ny 6 lat póź -
niej. Je go ofi cjal ne otwar cie na stą pi ło 22 li-
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TO MASZ BA NACZ KOW SKI

Ko cioł Cza row nic 
– no we ob li cze

Po trwającej ponad 20 lat modernizacji Stadion Śląski w Chorzowie
na stałe powrócił na mapę obiektów sportowych w Polsce. 

To nowoczesny i spełniający współczesne standardy obiekt.
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p ca 1956 r. pod czas prze gra ne go 0:2 to wa -
rzy skie go me czu pił kar skie go prze ciw ko re -
pre zen ta cji NRD. W 1959 r. za ło żo no na nim
sztucz ne oświe tle nie elek trycz ne (pierw sze
w Pol sce).

Wie ża zlo ka li zo wa na w cen tral nej czę ści
sta dio nu by ła sym bo lem ca łe go obiek tu. Pier -
wot nie mie ści ły się w niej biu ra ad mi ni -
stracyj ne oraz po miesz cze nia tech nicz ne,
na to miast póź niej nie peł ni ła żad nej funk cji.
Wraz z roz po czę ciem prze bu do wy sta dio nu,
we wrze śniu 2008 r., wie ża zo sta ła ro ze bra na.

Prze bu do wa obiek tu, do sto so wu ją ca go
do współ cze snych re aliów, roz po czę ła się
jesz cze w la tach 90. ubie głe go wie ku. Do -
tych cza so wa kon struk cja, usa do wio na na
wa le ziem nym, zo sta ła cał ko wi cie prze bu do -
wa na. Roz wią za nie ta kie umoż li wi ło stwo -
rze nie da chu dla pu blicz no ści. Zli kwi -
do wa no tak że cha rak te ry stycz ne czte ry
masz ty oświe tle nio we oraz ogrom ne scho -
dy, któ rych po ko na nie by ło ko niecz ne, aby
do stać się na ko ro nę sta dio nu, do wejść
na po szcze gól ne sek to ry wi dow ni. 

Sta dion Ślą ski ja ko obiekt uży tecz no ści
pu blicz nej za li cza się do ka te go rii ZL I za gro -
że nia lu dzi. W czę ści ku ba tu ro wej bu dyn ku
(pod try bu ną wschod nią) po miesz cze nia
tech nicz ne i ma ga zy no wo -warsz ta to we za -
li czo no do ka te go rii pro duk cyj no -ma ga zy -
no wej (PM), po miesz cze nia ad mi ni stra -
cyj no -biu ro we oraz punk ty ga stro no micz ne
i pa miąt kar skie na po zio mie 02 do ka te go rii
za gro że nia lu dzi ZL III, po miesz cze nia nad -
zo ru dla służb na po zio mie 03, a po zo sta łe
za sad ni cze po miesz cze nia w ob rę bie sta dio -
nu wraz z cią ga mi ko mu ni ka cyj ny mi w ich
ob rę bie oraz po mię dzy ni mi a prze strze nią
ze wnętrz ną – do ka te go rii ZL I. Gę stość ob -
cią że nia ognio we go w ob rę bie po miesz czeń
warsz ta to wo -tech nicz nych i go spo dar czych
nie prze kra cza 500 MJ/m2, na to miast 
w ob rę bie po miesz czeń ma ga zy no -
wych 1000 MJ/m2. 

Dach ze sztucz ne go two rzy wa roz po ście -
ra się nad sta dio nem w for mie owal ne go
skle pie nia, na kon struk cji sta lo wej, od ręb nej
od żel be to wej kon struk cji try bun. Na wią zu -
je do prze my sło wych kon struk cji, ja kich nie
brak na Gór nym Ślą sku. Za da sze nie nie obej -
mu je pły ty bo iska. Gór na kra wędź da chu
znaj du je się na wy soko ści 44,85 m wzglę -
dem po zio mu mu ra wy. Jest on pod świe tla -
ny na trzy ko lo ry (bia ły, nie bie ski i czer wo ny)
i w no cy two rzy łu nę świa tła. Je go po -
wierzch nia wy no si 43 tys. m², co czy ni go
naj więk szym sta łym da chem w Eu ro pie.

Słu py kon struk cji no śnej da chu w ob rę -
bie pod ku ba tu ro wą czę ścią try bu ny (w bu -
dyn ku) ma ją kla sę R120 od por no ści
ognio wej. Kon struk cja no śna za da sze nia wy -
ko na na jest z ele men tów sta lo wych i nie ma
wy ma gań w za kre sie kla sy od por no ści
ognio wej. W sa mej kon struk cji nie ma żad -
nych ma te ria łów pal nych. Po kry cie da chu
sta dio nu za pro jek to wa no wy łącz nie z ma te -
ria łów co naj mniej nie za pal nych, nie ka pią -
cych i nie od pa da ją cych pod wpły wem
ognia. Za pew nio no moż li wość wyj ścia
na dach po nad je go czę ścią ku ba tu ro wą.

Żel be to wa kon struk cja oraz pod ło że wi -
dow ni na ca łym sta dio nie ma kla sę od por -
no ści ognio wej REI 120, a ele men ty
kon struk cyj ne po wsta ły wy łącz nie z ma te -
ria łów nie pal nych (Eu ro kla sy A1). Sie dzi ska
na try bu nach wy ko na no z ma te ria łów co
naj mniej trud no za pal nych (kla sy C -sl, ba da -
nych we dług PN-EN ISO 11925-2:2004).
Na dro gach ko mu ni ka cyj nych słu żą cych
do ewa ku acji wi dzów z try bun za sto so wa no
ele men ty wy koń cze nia i wy po sa że nia sta łe -
go (okła dzi ny ścian, wy kła dzi ny pod ło go -
we), jak rów nież sta łe ele men ty de ko ra cyj ne
wy łącz nie z ma te ria łów nie pal nych.

Wi dow nię sta dio nu po dzie lo no na dwie
try bu ny, z od ręb ny mi dro ga mi ko mu ni ka -
cyj ny mi (ewa ku acyj ny mi), to a le ta mi, punk -
ta mi ga stro no micz no -han dlo wy mi oraz
punk ta mi po mo cy me dycz nej. Try bu ny po -
dzie lo ne zo sta ły na sek to ry o po jem no ści nie

więk szej niż 2500 miejsc. Za pew nio no miej -
sca dla osób nie peł no spraw nych, z bez po -
śred nim do stę pem do po zio mych od cin ków
dróg ewa ku acyj nych.

Sta dion ma 54 378 miejsc sie dzą cych,
w tym 1700 miejsc biz ne so wych zlo ka li zo -
wa nych w 25 lo żach. W obiek cie roz miesz -
czo no po nad to 106 sta no wisk dla osób
nie peł no spraw nych. 

Sek to ry od dzie lo no od sie bie po przez za -
sto so wa nie ogro dzeń (ła two mon to wa nych
i de mon to wa nych, przy czym sta bil nych
i od por nych na na pór tłu mu) o wy so ko ści co
naj mniej 2,5 m w przej ściach oraz 2,2 m
w ob rę bie sek to rów.

Ewa ku acja z try bun za pro jek to wa na zo -
sta ła we dług nor my PN-EN 13200-1, prze pi -
sy FIFA, UEFA i PZPN, a za sto so wa ne
roz wią za nia ar chi tek to nicz ne za pew nia ją
szyb kie i spraw ne prze pro wa dze nie ewa ku -
acji wi dzów ze sta dio nu.

Na try bu nach za pew nio no sze ro ko ść
przejść i wyjść ewa ku acyj nych po wy żej
1,2 m. Każ dy sek tor ma dwa przej ścia, za -
pew nia ją ce cał ko wi tą ewa ku ację wszyst kich
znaj du ją cych się w nim osób. Przej ścia po -
mię dzy rzę da mi sie dzeń mają sze ro ko ść co
naj mniej 40 cm (w tym po mię dzy pa łą ka mi
ba rie rek scho dów). Licz ba sie dzisk w rzę dzie
nie prze kra cza 40 po mię dzy przej ścia mi i 20
przy doj ściu do jed ne go przej ścia. 

Sze ro ko ści scho dów na po szcze gól nych
po zio mach od po wia da ją licz bie ewa ku owa -
nych wi dzów. Ist nie je moż li wość wyj ścia
z sek to rów na pły tę bo iska, jak rów nież po -
za try bu ny. Bram ki wej ścio we wy po sa żo no
w blo ka dy, z moż li wo ścią zdal ne go od blo -
ko wy wa nia ze sta no wi ska do wo dze nia
i kon tro li. Za nik na pię cia za si la ją ce go po wo -
du je ich od blo ko wa nie.

Po przez za pro jek to wa nie no wej try bu ny
za chod niej znacz nie zmniej szy ła się dłu gość
przejść wi dzów w ob rę bie sek to rów. Dzię ki
te mu po pra wi ły się też wa run ki ewa ku acji
lu dzi z pły ty bo iska (w przy pad ku kon cer -
tów). W tym ce lu za pew nio no też od po -
wied nią sze ro kość scho dów pro wa dzą cych
z po zio mu pły ty bo iska do przejść po mię dzy
sek to ra mi. Scho dy ewa ku acyj ne i po zio me
dro gi ewa ku acyj ne, a tak że po miesz cze nia
prze zna czo ne na po byt lu dzi nie do świe tlo -
ne świa tłem na tu ral nym wy po sa żo no
w oświe tle nie awa ryj no -ewa ku acyj ne.

Oświe tle nie awa ryj ne za pew nia do sta -
tecz ne oświe tle nie przejść i dróg ko mu ni ka -
cyj nych do bez piecz ne go po ru sza nia się
lu dzi w przy pad ku prze rwy w dzia ła niu

CZERWIEC 2018 /28

ROZPOZNAWANIE
ZAGROŻEŃ

Naj waż niej sze wy da rze nia
na Sta dio nie Ślą skim

20 paź dzier ni ka 1957 r. mecz Pol ska – ZSRR
(dwie le gen dar ne bram ki Ge rar da Cie śli ka)
18 wrze śnia 1963 r. mecz Gór nik Za brze – Au -
stria Wie deń (re kord fre kwen cji – 120 000 wi -
dzów)
6 czerw ca 1973 r. mecz Pol ska – An glia (na ro -
dzi ny Or łów Gór skie go)
2 wrze śnia 1973 r. in dy wi du al ne żuż lo we mi -
strzo stwo świa ta Je rze go Szcza kie la 
11 wrze śnia 1985 r. mecz Pol ska – Bel gia
(awans re pre zen ta cji An to nie go Piech nicz ka
na MŚ w Mek sy ku) 
13 sierp nia 1991 r. kon cert Mon sters of Rock
(pierw sze wy stę py ze spo łów AC/DC i Me tal li ca
w Pol sce)
14 sierp nia 1998 r. kon cert Rol ling Sto nes
(po po nad 30 la tach od pierw sze go wy stę pu
w Pol sce)
1 wrze śnia 2001 r. mecz Pol ska – Nor we gia
(po wrót re pre zen ta cji Pol ski na MŚ po 16 la tach
prze rwy)
30 ma ja 2009 r. pierw sze w Pol sce i w Eu ro pie
za wo dy Mon ster Jam 



oświe tle nia pod sta wo we go. Czas dzia ła nia
oświe tle nia wy no si 2 godz., a czas je go za łą -
cza nia nie prze kra cza 2 s.

Sta dion wy po sa żo no w sys tem na gło -
śnie nia me czo we go za pew nia ją cy moż li -
wość je go uży cia do ogła sza nia ko mu ni -
ka tów zwią za nych z za rzą dze niem ewa ku acji
ludzi z wi dow ni. Za pew nio no moż li wość
prze ję cia nada wa nia sy gna łu dźwię ko we go
przez spi ke ra ze sta no wi ska do wo dze nia
i nad zo ru służb.

Cie ka wost ką jest ist nie nie spe cjal ne go
du osim plek so we go ka na łu ra dio we go
na po trze by łącz no ści PSP. Dzię ki za in sta lo -
wa ne mu ra dio prze mien ni ko wi sy gnał ra dio -
wy do cie ra do każ de go miej sca na sta dio nie,
w tym do po miesz czeń pod ziem nych, gdzie
do tej po ry w cza sie te stów wy stę po wa ły
pro ble my z pro pa ga cją fal ra dio wych. Zja wi -
sko to jest czę ste na kon dy gna cjach znaj du -
ją cych się po ni żej po zio mu grun tu i spra wia,
że ko mu ni ka cja po mię dzy ra tow ni ka mi prze -
by wa ją cy mi we wnątrz obiek tu a kie ru ją cym
dzia ła niem ra tow ni czym mo że być utrud nio -
na. Tu taj te go unik nię to. Ka nał uru cha mia ny
jest przez KDR na sta no wi sku do wo dze nia
lub na bra mie wjaz do wej, w po miesz cze niu
ca ło do bo we go nad zo ru obiek tu. 

Sys tem sy gna li za cji po ża ru
i dźwię ko wy sys tem ostrze -
gaw czy (DSO) 
Wszyst kie po miesz cze nia obiek tu chro -

nio ne są za po mo cą czu jek. Za sto so wa no 
in sta la cję ad re so wal ną, pę tlo wą, gwa-

ran tu ją cą wy so ką nie za wod ność i ja kość
funk cjo no wa nia, pra cu ją cą w ukła dzie dia -
lo go wym. Sys tem w ra zie alar mu ste ru je:
� od dy mia niem stre fy VIP – opusz cze niem
kur ty ny dy mo wej, otwar ciem za mknięć na -
po wie trza ją cych, wy ste ro wa niem klap
w wen ty la cji po ża ro wej,
� za my ka niem bram i drzwi prze ciw po ża -
ro wych (dy mosz czel nych), któ re są przy trzy -
my wa ne w trak cie nor mal ne go funk cjo-
no wa nia przez elek tro ma gne sy (w przy pad -
ku za sto so wa nia),
� wy łą cza niem wen ty la cji me cha nicz nej
by to wej i kli ma ty za cji,
� za my ka niem klap od ci na ją cych w prze -
wo dach wen ty la cji by to wej,
� zjaz dem ka bin dźwi gów na par ter, a na -
stęp nie otwar ciem drzwi i za blo ko wa niem
ich w po zy cji otwar tej,
� uru cho mie niem dźwię ko we go sys te mu
ostrze gaw cze go,
� prze ka za niem sy gna łu do KM PSP
w Cho rzo wie po przez sys tem mo ni to rin gu
po ża ro we go.

Na try bu nie wschod niej, na naj wyż szym
po zio mie wi dow ni, zlo ka li zo wa ne jest sta -
no wi sko do wo dze nia tzw. SkyBox. Miesz czą
się w nim od dziel ne po miesz cze nia dla
służb. Każ de ze sprzę tem łącz no ści oraz
kom pu te ra mi. Sta no wi sko jest wy po sa żo ne
w od dziel ne, nie za leż ne za si la nie oraz sys -
tem kon tro li do stę pu. 

Pierw szy test
Pierw szy po waż ny test no wej are ny od -

był się pod ko niec mar ca bie żą ce go ro ku,
przy oka zji to wa rzy skie go me czu Pol ski
z Ko reą Po łu dnio wą, ro ze gra ne go w ra mach
przy go to wań re pre zen ta cji do mi strzostw
świa ta. Ki bi ce szczel nie wy peł ni li try bu ny,
gło śno do pin gu jąc swo im pił ka rzom. Ma gia
Ko tła Cza row nic po wró ci ła i wszy scy mo gli
się cie szyć ze zwy cię stwa Po la ków. 

Zgod nie z pla nem za bez pie cze nia im pre -
zy ma so wej si ły i środ ki Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej sta no wi ły: dwa za stę py ga śni cze,
je den za stęp ra tow nic twa tech nicz ne go
oraz lek ki sa mo chód roz po znaw czo – ra tow -
ni czy. Do dat ko wym wspar ciem by ła jed -
nost ka OSP Ka to wi ce -Ko stuch na, or ga-
ni zu ją ca na te re nach przy le głych zbiór kę
cha ry ta tyw ną na rzecz po szko do wa nej
w wy pad ku człon ki ni jed nost ki. W trak cie
im pre zy od no to wa no dwa alar my po ża ro we
w obiek tach ga stro no micz no -han dlo wych
znaj du ją cych się na try bu nie za chod niej.
Dzię ki sys te mo wi lo ka li za cji i nad zo ru do -
stęp ne go dla KDR ra tow ni cy szyb ko zlo ka li -
zo wa li punk ty, stwier dza jąc w oby dwu
przy pad kach brak za gro że nia. 

Sta dion Ślą ski w Cho rzo wie nie jest już
are ną, na któ rej gro ma dzi ło się na wet
120 tys. lu dzi. Wy glą da no wo cze śnie, kró lu -
je w prze strze ni Par ku Ślą skie go, dru gie go
co do wiel ko ści par ku miej skie go w Eu ro pie.
Mi mo utra ty mia na sta dio nu na ro do we go,
na któ rym me cze roz gry wa re pre zen ta cja,
ma per spek ty wy sta nia się naj waż niej szą
are ną lek ko atle tycz ną w po łu dnio wo -
-wschod niej czę ści Eu ro py. 

fot. Tomasz Banaczkowski



o dej mu jąc ten te mat, trze ba mieć
świa do mość wie lu nie do sko na ło ści,
ja ki mi obar czo ne są oma wia ne da ne

źró dło we, wy ni ka ją cych cho ciaż by z róż nic
w po strze ga niu i oce nie sy tu acji przez ra -
tow ni ków w trak cie dzia łań. Od no to wa nie
nie za dzia ła nia da ne go urzą dze nia, np. try -
ska czo we go, wca le nie mu si ozna czać je go
nie spraw no ści. Tak mo że się stać m.in. w sy -
tu acji, gdy po żar zo stał uga szo ny w za rod -
ku, za nim prze kro czo ne zo sta ły gra nicz ne
pa ra me try ak ty wu ją ce da ny ro dzaj try ska -
cza. W in nym przy pad ku po twier dze nie wła -
ści we go za dzia ła nia sys te mu sy gna li za cji
po ża ro wej nie ko niecz nie ozna cza prze sła nie
sy gna łu alar mo we go zgod nie ze sce na riu -
szem po ża ro wym. Je śli wspo mnia ny sce na -
riusz za kła dał au to ma tycz ne prze sła nie
alar mu do jed nost ki Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej, daj my na to w cza sie 5 min od wy -
kry cia po ża ru przez pierw szą czuj kę,
a w rze czy wi sto ści na stą pi ło to (np. w wy ni -
ku nie upraw nio nej in ge ren cji ope ra to ra
w au to ma tycz ny trans fer sy gna łu) w 10. min,
to fak tycz nie na le ża ło by ta ką oko licz ność za -
kwa li fi ko wać ja ko nie spraw ność roz pa try -
wa ne go sys te mu. Nie ste ty, spe cy fi ka dzia łań
ra tow ni czo -ga śni czych nie za wsze po zwa la
na do ko ny wa nie przez ra tow ni ków tak
szcze gó ło wych usta leń. Nie mniej jed nak,
mi mo nie do sko na ło ści roz pa try wa nych da -
nych, ana li za ich ze sta wie nia po zwa la na za -
ob ser wo wa nie pew nych pra wi dło wo ści
i tren dów, któ re mo gą być in te re su ją ce dla
czy tel ni ków – w szcze gól no ści zaj mu ją cych
się spo rzą dza niem róż ne go ro dza ju ana liz
i ocen ry zy ka po ża ro we go.

Licz ba po ża rów w obiek tach
wy po sa żo nych w urzą dze nia
prze ciw po ża ro we
W świe tle da nych uję tych w ta be li 1 w la -

tach 2013-2017 od no to wa no łącz nie 5581
po ża rów w obiek tach wy po sa żo nych w in -
sta la cje wy kry wa nia za gro żeń, w prze wa -
żają cej więk szo ści in sta la cje sy gna li za cji
po ża ro wej. W po nad po ło wie przy pad ków
(3327) by ły to in sta la cje włą czo ne w sys tem
au to ma tycz nej trans mi sji alar mu (mo ni to -
rin gu po ża ro we go). W obiek tach wy po sa -
żo nych w sta łe lub pół sta łe urzą dze nia
ga śni cze po ża ry wy stą pi ły 936 ra zy, w urzą -
dze nia od dy mia ją ce (w tej licz bie uwzględ -
nia ne są tak że urzą dze nia za po bie ga ją ce
za dy mie niu) – 2222 ra zy, a w hy dran ty we -
wnętrz ne lub za wo ry hy dran to we – 2364 ra -
zy. War to tu zwró cić uwa gę na znacz ny
wzrost licz by zda rzeń w oma wia nych obiek -
tach na prze strze ni dwóch ostat nich ana li -
zo wa nych lat. W sto sun ku do 2013 r. wy niósł
on od 68% w przy pad ku sta łych urzą dzeń
ga śni czych po przez 84% w obiek tach wy po -
sa żo nych w urzą dze nia od dy mia ją ce, 99%
w obiek tach wy po sa żo nych w hy dran ty i za -
wo ry hy dran to we po 110% w przy pad ku
obiek tów wy po sa żo nych w in sta la cje wy kry -
wa nia za gro żeń. W gru pie obiek tów włą czo -
nych w sys tem mo ni to rin gu po ża ro we go
ten wzrost był jesz cze wyż szy – wy -
niósł 126%. 

Nie mniej jed nak to nie ana li za licz by po -
ża rów w oma wia nych gru pach obiek tów
sta no wi tu sed no. Isto tą ni niej sze go ba da nia
jest bo wiem przyj rze nie się kwe stii spraw -
no ści po szcze gól nych in sta la cji i urzą dzeń

oraz ich za dzia ła nia lub uży cia przez ra tow -
ni ków w trak cie po ża ru.

In sta la cje wy kry wa nia za gro -
żeń oraz sys te my au to ma tycz -
nej trans mi sji alar mu
W kon tek ście oce ny spraw no ści naj ko -

rzyst niej pre zen tu ją się da ne do ty czą ce in -
sta la cji wy kry wa nia za gro żeń oraz sys te mów
au to ma tycz nej trans mi sji alar mu. W ana li zo -
wa nym okre sie w od nie sie niu do ogó łu
obiek tów śred nio wy nio sła ona od po wied -
nio 86% oraz 88% – przy nie wiel kich, 
mak sy mal nie 4% wa ha niach rocz nych.
W przy pad ku te go ro dza jów urzą dzeń spo -
rzą dza ją cy in for ma cje ze zda rzeń naj wy żej
oce ni li rów nież wskaź nik ich za dzia ła nia,
śred nio na po zio mie 74% oraz 76%. W tym
za kre sie, po dob nie, jak w przy pad ku pa ra -
me tru spraw no ści, nie za no to wa no rów nież
więk szych wa hań rocz nych wskaź ni ka pra -
wi dło we go za dzia ła nia. Naj więk sze od chy -
le nie in mi nus w re la cji rok do ro ku rów nież
wy nio sło 4%, a w re la cji do śred niej z 5 lat 
– 2%. 

Na dal ja ko re la tyw nie nie wiel kie, cho ciaż
już za uwa żal ne, na le ży oce nić wa ha nia oma -
wia nych wskaź ni ków w po szcze gól nych
gru pach obiek tów. W od nie sie niu do kwe stii
za dzia ła nia in sta la cji wy kry wa nia za gro żeń
oraz sys te mów au to ma tycz nej trans mi sji
alar mu naj wyż szą war tość (od po wied -
nio 78% i 76% oraz 80% i 75%) od no to wa no
w przy pad ku obiek tów za miesz ka nia zbio -
ro we go i obiek tów uży tecz no ści pu blicz nej,
a naj niż szą (63% i 63% oraz 72% i 69%) w od -
nie sie niu do obiek tów ma ga zy no wych
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PA WEŁ JA NIK

Spraw noÊç urzà dzeƒ
prze ciw po ̋a ro wych (cz. 2)

Po analizie danych statystycznych dotyczących liczby 
i wielkości pożarów, a także wysokości strat pożarowych w 2017 r. 

przyszedł czas na odniesienie się do kwestii sprawności poszczególnych urządzeń
przeciwpożarowych zainstalowanych w obiektach, w których zaistniały pożary.
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i miesz kal nych. Na po zio mie 72% oraz 74%
oce nio no za dzia ła nie oma wia nych in sta la cji
oraz sys te mów w obiek tach pro duk cyj nych. 

Dzia ła nie sys te mu wy kry wa nia po ża rów
w la sach oce nio no po zy tyw nie w 78% zda -
rzeń. 

Dla nie któ rych czy tel ni ków pew nym za -
sko cze niem mo gą być da ne do ty czą ce
obiek tów rol ni czych. Skąd bo wiem w tej
gru pie obiek tów kil ka dzie siąt przy pad ków
de tek cji po ża ru przez in sta la cje wy kry wa -
nia? Otóż po do kład niej szej ana li zie oka zu -
je się, że w zde cy do wa nej więk szo ści za ty mi
da ny mi kry ją się aler ty do ty czą ce upraw rol -
ni czych pod nie sio ne z wy ko rzy sta niem sys -
te mu wy kry wa nia po ża rów w la sach.
W dwóch od no to wa nych przy pad kach,
gdzie w obiek tach rol ni czych za in sta lo wa ny
był sys tem au to ma tycz nej trans mi sji alar mu,
po twier dzo no za rów no je go spraw ność, jak
i fakt pra wi dło we go za dzia ła nia.

Sta łe lub pół sta łe urzą dze nia
ga śni cze
Da ne do ty czą ce spraw no ści oraz dzia ła -

nia sta łych lub pół sta łych urzą dzeń ga śni -
czych są o wie le mniej opty mi stycz ne niż
w przy pad ku in sta la cji i sys te mów omó wio -
nych do tych czas. W tym przy pad ku ich
spraw ność w od nie sie niu do ogó łu obiek -
tów po twier dzo no je dy nie w nie co po -
nad po ło wie (55%) po ża rów, a za dzia ła nie
je dy nie w 29% za ist nia łych zda rzeń. Naj niż -
sze war to ści roz pa try wa nych wskaź ni ków
moż na za ob ser wo wać w bu dyn kach za li czo -
nych pod wzglę dem prze zna cze nia użyt ko -
we go do ka te go rii za gro że nia lu dzi ZL,
miesz kal nych (od po wied nio 35% i 7%), za -
miesz ka nia zbio ro we go (37% i 10%) oraz
uży tecz no ści pu blicz nej (47% i 17%). Znacz -
nie ko rzyst niej pre zen tu ją się one w od nie -
sie niu do obiek tów ma ga zy no wych (62%
i 40%) oraz pro duk cyj nych (76% i 55%). 
Pa ra dok sal nie naj więk szą nie za wod ność
roz pa try wa nych urzą dzeń (75%), choć in cy -
den tal ną, stwier dzo no w obiek tach rol ni -
czych. Ich spraw ność oraz za dzia ła nie
po twier dzo no bo wiem w trzech z czte rech
ta kich przy pad ków.

Urzą dze nia od dy mia ją ce
Spraw ność urzą dzeń od dy mia ją cych

w ob li czu po ża ru na le ży oce nić umiar ko wa -
nie po zy tyw nie. W od nie sie niu do ogó łu
obiek tów po twier dzo no ją śred nio w po -
nad dwóch trze cich (69%) przy pad ków,
przy w za sa dzie po mi jal nych wa ha niach rocz -

/ 2018 CZERWIEC 31

Ro dzaj
obiek tu

Ro dzaj 
urzą dze nia*

Stan (spraw ność) urzą dze nia

ist nie ją ce spraw ne za dzia ła ło/uży to

licz ba licz ba % licz ba %

obiek ty 
ogó łem

A 5881 5074 86% 4366 74%

B 3327 2917 88% 2522 76%

C 936 513 55% 268 29%

D 2222 1527 69% 1157 52%

E 2364 1151 49% 435 18%

uży tecz no ści
pu blicz nej

A 2642 2286 87% 1996 76%

B 1630 1410 87% 1220 75%

C 446 209 47% 76 17%

D 938 621 66% 449 48%

E 1033 445 43% 116 11%

za miesz ka -
nia zbio ro -

we go

A 1607 1433 89% 1248 78%

B 981 896 91% 789 80%

C 81 30 37% 8 10%

D 459 324 71% 244 53%

E 456 204 45% 44 10%

miesz kal ne

A 465 378 81% 294 63%

B 209 181 87% 145 69%

C 54 19 35% 4 7%

D 403 269 67% 227 56%

E 285 102 36% 29 10%

pro duk cyj ne

A 667 567 85% 483 72%

B 335 286 85% 247 74%

C 258 196 76% 141 55%

D 258 198 77% 152 59%

E 389 279 72% 170 44%

ma ga zy no we

A 127 105 83% 80 63%

B 60 50 83% 43 72%

C 42 26 62% 17 40%

D 51 37 73% 24 47%

E 80 54 68% 33 41%

rol ni cze

A 47 38 81% 38 81%

B 2 2 100% 2 100%

C 4 3 75% 3 75%

E 5 2 40% 2 40%

la sy A 85 72 85% 66 78%

* A – in sta la cje wy kry wa nia za gro żeń, B – sys te my au to ma tycz nej trans mi sji alar mu, C – sta ła/pół sta ła in sta la cja
ga śni cza, D – urzą dze nia od dy mia ją ce, E – hy dran ty we wnętrz ne / za wo ry hy dran to we

Ta be la 1. Oce na spraw no ści urzą dzeń prze ciw po ża ro wych w obiek tach, w któ rych po wstał po żar, w la -
tach 2013-2017
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I OCHRONA LUDNOŚCI

nych. Nie co bar dziej za uwa żal ne by ły od chy -
le nia w od nie sie niu do obiek tów pro duk cyj -
nych oraz ma ga zy no wych. W przy pad ku tych
pierw szych by ło to od chy le nie in plus o 8%.
W obiek tach ma ga zy no wych, gdzie ma my
do czy nie nia przede wszyst kim z od dy mia -
niem za po mo cą klap dy mo wych, co do za -
sa dy ma ją cym słu żyć ochro nie kon struk cji
po przez od pro wa dze nie nad mia ru go rą cych
ga zów po ża ro wych i gdzie nie ste ty są nie kie -
dy po strze ga ne głów nie ja ko ele ment speł -
nie nia wy ma gań for mal nych po zwa la ją cych
na wy bu do wa nie ma ga zy nu jed no kon dy -
gna cyj ne go w naj niż szej kla sie od por no ści
po ża ro wej, spraw ność by ła o 7% niż sza
od śred niej dla ogó łu obiek tów, a o 15%
od spraw no ści w obiek tach pro duk cyj nych.

Je śli cho dzi o wskaź ni ki za dzia ła nia roz -
pa try wa nych urzą dzeń, śred nia w od nie sie -
niu do ogó łu obiek tów kształ to wa ła się
na po zio mie po ło wy (52%) od no to wa nych
przy pad ków. Naj czę ściej ich pra wi dło we za -
dzia ła nie po twier dzo no w obiek tach pro -
duk cyj nych oraz miesz kal nych, od po-
wied nio na po zio mie 59% oraz 56%, a naj -
rza dziej, na po zio mie 40% – w obiek tach
ma ga zy no wych (co nie dzi wi w świe tle
wcze śniej szych kon klu zji).

Hy dran ty we wnętrz ne 
i za wo ry hy dran to we
Hy dran ty we wnętrz ne oraz za wo ry hy -

dran to we (te ostat nie obo wiąz ko we we
wszyst kich bu dyn kach wy so kich i wy so ko -
ścio wych) w świe tle ana li zo wa nych da nych
ja wią się ja ko naj czę ściej nie spraw ne oraz
naj rza dziej wy ko rzy sty wa ne w trak cie po ża -
rów, czy to przez użyt kow ni ków obiek tów
pró bu ją cych po dej mo wać dzia ła nia ga śni -
cze przed przy by ciem ekip ra tow ni czych
(dla któ rych przede wszyst kim in sta lo wa ne
są hy dran ty we wnętrz ne), czy to przez
człon ków ekip ra tow ni czych, dla któ rych
z ko lei prze zna czo ne są na wod nio ne pio ny
z za wo ra mi hy dran to wy mi. Wspo mnia -
na spraw ność w od nie sie niu do ogó łu
obiek tów kształ tu je się na po zio mie 49%,
a wy ko rzy sta nie na po zio mie 18%. Po wyż -
sze oko licz no ści spra wia ją, że co ja kiś czas
pod no szo na jest kwe stia za sad no ści tak sze -
ro kie go za kre su obo wiąz ko we go sto so wa -
nia oma wia nych urzą dzeń, np. za wo rów
hy dran to wych w wy so kich bu dyn kach
miesz kal nych. Nie od ma wia jąc ra cji nie któ -
rym ar gu men tom przed sta wia nym w dys -
ku sji na ten te mat, uwa żam, że na ta ki stan
rze czy skła da się kil ka czyn ni ków. 

Je śli cho dzi o hy dran ty we wnętrz ne,
szcze gól nie w obiek tach uży tecz no ści pu -
blicz nej i za miesz ka nia zbio ro we go, wy da je
się, że na brak dba ło ści o ich spraw ność zna -
czą co wpły wa ni ski po ziom przy go to wa nia
sta łych użyt kow ni ków tych obiek tów do po -
dej mo wa nia dzia łań ga śni czych w pierw szej
fa zie po ża ru, do cza su przy by cia ekip ra tow -
ni czych. Prze ła mać się do uży cia ga śni cy, np.
by zga sić kosz w biu rze czy przy pa lo ną po -
tra wę w kuch ni, jest ła twiej, ale dla wie lu
uży cie hy dran tu to już wy zwa nie prze ra sta -
ją ce ich moż li wo ści. Sko ro da ne go urzą dze -
nia nie umie się ob słu gi wać, to po co dbać
o je go spraw ność? A kon tro le z Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej? Nie przy cho dzą w koń cu
tak czę sto, a jak przyj dą i wy sta wią de cy zję,
to się zro bi prze gląd, za mel du je wy ko na nie
i do na stęp nej kon tro li spo kój. I w ten oto
spo sób przy ta kiej fi lo zo fii my śle nia za my ka
się błęd ne ko ło w kwe stii utrzy ma nia
w spraw no ści i uży wa nia na wy pa dek po ża -
ru hy dran tów we wnętrz nych. 

Je śli na to miast cho dzi o na wod nio ne
pio ny z za wo ra mi hy dran to wy mi w bu dyn -
kach wy so kich i wy so ko ścio wych, zwłasz cza
miesz kal nych, na ta ki, a nie in ny stan ich
spraw no ści (36%) na kła da ją się wie lo let nie
za szło ści, w tym za nie dba nia za rzą dza ją cych
ty mi obiek ta mi spół dziel ni i wspól not miesz -
ka nio wych oraz po ku tu ją ce cią gle złe do -
świad cze nia zwią za ne z de wa sta cją tzw.
su chych pio nów. Nie dzi wi więc, że wo bec
du że go ry zy ka nie spraw no ści in sta la cji za -
wo rów hy dran to wych do wód cy ak cji ra tow -
ni czych (po za przy pad ka mi, gdy ma ją
pew ne da ne z wcze śniej sze go roz po zna nia
obiek tu po twier dza ją ce spraw ność tych
urzą dzeń) naj czę ściej po dej mu ją de cy zję
o spra wia niu li nii ga śni czej z wy ko rzy sta -
niem wła sne go, spraw dzo ne go sprzę tu, 
bę dą ce go w dys po zy cji przy by łych ekip ra -
tow ni czych. W kon se kwen cji w obiek tach
kla sy fi ko wa nych do ka te go rii za gro że nia lu -
dzi (uży tecz no ści pu blicz nej, za miesz ka nia
zbio ro we go i miesz kal nych wie lo ro dzin -
nych) uży cie hy dran tów lub za wo rów hy -
dran to wych po twier dza ne jest śred nio
je dy nie w co dzie sią tym po ża rze. 

Ze zde cy do wa nie lep szą sy tu acją ma my
na to miast do czy nie nia w obiek tach pro duk -
cyj nych i ma ga zy no wych, gdzie po trze ba
po sia da nia sprzę tu umoż li wia ją ce go pod ję -
cie dzia łań ga śni czych w pierw szej fa zie po -
ża ru jest o wie le bar dziej na tu ral na – ze
wzglę du na zde cy do wa nie więk szą „na ma -
cal ność” za gro że nia po ża ro we go to wa rzy -

szą ce go pro ce som tech no lo gicz nym i pro -
ce som ma ga zy no wa nia. W obiek tach pro -
duk cyj nych spraw ność roz pa try wa nych
urzą dzeń po twier dzo no w 77% przy pad -
ków, a w ma ga zy no wych w 68%. Z ko lei ich
uży cie po twier dzo no od po wied nio w 44%
oraz 41% za ist nia łych zda rzeń.

W przy pad ku po ża rów w obiek tach rol -
ni czych wy po sa żo nych w hy dran ty we -
wnętrz ne ich spraw ność oraz fakt uży cia
od no to wa no w trak cie dwóch spo śród pię -
ciu zda rzeń. 

Pod su mo wa nie
Omó wio ne po wy żej da ne ob ra zu ją zróż -

ni co wa ny po ziom spraw no ści i przy dat no ści
na wy pa dek po ża ru po szcze gól nych ro dza -
jów urzą dzeń prze ciw po ża ro wych. Róż ni ce
do strze gal ne są rów nież w re la cji da ne urzą -
dze nie a wy od ręb nio ne gru py obiek tów.
W ich świe tle naj ko rzyst niej wy pa da ją in sta -
la cje wy kry wa nia oraz au to ma tycz nej trans -
mi sji alar mów, cho ciaż tu nie wol no
za po mi nać o nie oma wia nym w ar ty ku le, ale
cią gle wy so kim wskaź ni ku alar mów fał szy -
wych ge ne ro wa nych przez te in sta la cje i sys -
te my. 

Na śred nim po zio mie na le ży oce nić
spraw ność i dzia ła nie urzą dzeń od dy mia ją -
cych, przy czym za sad ne jest głęb sze przyj -
rze nie się ich funk cjo no wa niu w obiek tach
ma ga zy no wych, gdzie ta spraw ność jest naj -
niż sza. Wy da je się, że więk sze za in te re so -
wanie niż do tych czas po win ny w tym
przy pad ku wy ka zać za kła dy ubez pie czeń,
ubez pie cza ją ce te obiek ty od ognia. 

Du ża prze strzeń do po pra wy po zo sta je
na to miast w ob sza rze sta łych i pół sta łych
urzą dzeń ga śni czych, a naj więk sza w za kre -
sie hy dran tów we wnętrz nych i za wo rów 
hy dran to wych. Wy da je się przy tym, że osią -
gnię cie zna czą ce go po stę pu w dwóch ostat -
nich kwe stiach nie bę dzie moż li we bez
pod ję cia sko or dy no wa nych, bar dziej kon se -
kwent nych niż do tych czas, dzia łań, w ra -
mach któ rych sto so wa ne bę dą nie tyl ko
sank cje ad mi ni stra cyj ne, ale rów nież róż ne -
go ro dza ju za chę ty eko no micz ne. 

A je śli cho dzi o za wo ry hy dran to we, wy -
da je się, że cen na by ła by więk sza niż do tych -
czas pre sja na ich wy ko rzy sty wa nie w trak cie
dzia łań ga śni czych ze stro ny sa mych ra tow -
ni ków.

st. bryg. dr in˝. Pa weł Ja nik jest dy rek to rem
Biu ra Roz po zna wa nia Za gro ̋ eƒ w KG PSP

ROZPOZNAWANIE
ZAGROŻEŃ
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gó rą 500 lat te mu w mia stach obo wią zy wa ły po rząd ki ognio -
we, czy li zbio ry prze pi sów, któ re mó wi ły o tym, jak unik nąć
po ża ru i jak się za cho wać w ra zie je go po wsta nia. Miesz cza -

nie mie li obo wią zek znać je i sto so wać się do nich. 
Nie co now szy mi cza sy, gdy za chły sty wa no się moż li wo ścia mi tech -

ni ki i tech no lo gii bu dow la nych (du żo wiel kie go we wszel kich dzie dzi -
nach ży cia), pra wa fi zy ki uczy ły po ko ry. Nie pal ność ścian czy
od por ność da chów wca le nie ozna cza ły bra ku po ża rów i – co gor -
sza – bra ku ich ofiar. Co z te go, że sko ru pa bu dyn ku oca la ła, że wy -
star czy ło tyl ko usu nąć z niej za pach spa le ni zny i za mon to wać no we
okna, drzwi, frag men ty więź by da cho wej, gdy z każ de go ką ta wy zie -
ra ła czy jaś śmierć? Kil ka dzie siąt ofiar w jed nym po ża rze nie by ło rzad -
ko ścią. W związ ku z tym po ja wi ły prze pi sy do ty czą ce wy ma gań
ewa ku acji z bu dyn ku. W ślad za ni mi uczo no, jak się w cza sie po ża ru
za cho wać (od by wa ło się to w for mie szko leń, obo wiąz ko we go prze -
czy ta nia, urzą dza no ćwi cze nia). Szcze gól ną for mą na uki by ła II woj -
na świa to wa i zwią za ne z nią na lo ty – prze trwa nie ma so wych po ża rów
oka zy wa ło się nie la da sztu ką, a do świad cze nia tych, któ rym się to
uda ło, prze mie nia no w in struk cje, któ rych mu sie li prze strze gać wszy -
scy – w imię do bra wspól ne go. 

Po woj nie po ja wi ły się pla ny prze ciw po ża ro we. Gdy w stra chu, że
się coś po mi nie, za czę to w prze pi sach prze ciw po ża ro wych sto so wać
urzę do wy żar gon, swoj skie i pro ste pla ny prze ciw po ża ro we zy ska ły
mia no in struk cji po stę po wa nia na wy pa dek po ża ru. Od po cząt ku
lat 90. XX w. ma my oto in struk cję bez pie czeń stwa po ża ro we go – twór
nie zbyt uro czy ję zy ko wo, ale do syć pre cy zyj nie od da ją cy treść do ku -
men tu. Nie cho dzi prze cież o sa mo tyl ko za po bie że nie po ża ro wi przez
wła ści cie la i użyt kow ni ków oraz do pil no wa nie wa run ków ewa ku acji
lu dzi (tu wy star czy ły by sło wa: in struk cja prze ciw po ża ro wa), lecz rów -
nież o czyn no ści po dej mo wa ne w trak cie po ża ru (ga sze nie, ewa ku -
acja lu dzi i mie nia). 

Ta ki jest sens do ku men tu – i wła śnie z od czy ty wa niem te goż sen -
su by wa ją naj więk sze pro ble my.

Ro dza je obiek tów, w któ rych jest wy ma ga na IBP
Prze pis[1] sta no wi ogól nie: 
Wła ści cie le, za rząd cy lub użyt kow ni cy obiek tów bądź ich czę ści, sta -

no wią cych od ręb ne stre fy po ża ro we, prze zna czo nych do wy ko ny wa nia

funk cji uży tecz no ści pu blicz nej, za miesz ka nia zbio ro we go, pro duk cyj -
nych, ma ga zy no wych oraz in wen tar skich za pew nia ją i wdra ża ją in struk -
cję bez pie czeń stwa po ża ro we go.

Aby zro zu mieć wy mo wę przy to czo ne go prze pi su, na le ży wie dzieć,
co kry je się pod po da ny mi w nim na zwa mi obiek tów. Prze śledź my je:
� uży tecz no ści pu blicz nej: biu ra, ban ki, skle py, te atry, ki na, sta dio -
ny, a na wet ba se ny;
� za miesz ka nia zbio ro we go: ho te le, mo te le, pen sjo na ty, in ter na -
ty, aka de mi ki;
� pro duk cyj ne: bu dyn ki i in ne obiek ty (np. in sta la cje), słu żą ce
do wy twa rza nia (pro duk cji) wszel kich dóbr;
� ma ga zy no we: słu żą ce do prze cho wy wa nia róż nych przed mio -
tów (do te go ro dza ju obiek tów za li cza się ga ra że, choć w myśl prze -
ciw po ża ro wych prze pi sów bu dow la nych two rzą od ręb ną ka te go rię
obiek tów);
� in wen tar skie: prze zna czo ne do ho dow li zwie rząt (dro biu, trzo dy
chlew nej, krów, owiec itp.).
� stre fa po ża ro wa: bu dy nek lub je go część al bo te ren przy go to -
wa ny w ta ki spo sób, by prze gro dy bu dow la ne lub od le gło ści od in -
nych obiek tów za pew nia ły, że po żar nie prze nie sie się do nie go lub
nie wy do sta nie się z nie go.

Już z po wyż sze go wy ni ka, że IBP nie trze ba spo rzą dzać dla wszyst -
kich obiek tów. Na pierw szy rzut oka da się za uwa żyć, że w ze sta wie niu
nie uwzględ nio no bu dyn ków miesz kal nych, za rów no jed no - jak i wie -
lo ro dzin nych. Obo wią zu je jesz cze kry te rium wiel ko ścio we. Gdy by nie
ono, każ dy przy do mo wy kur nik, sklep z pie czy wem, pra cow nia kra -
wiec ka i ga bi net sto ma to lo gicz ny mu siał yby mieć IBP, co by ło by ab sur -
dem. Nie mu szą, gdyż prze pis na kła da na stę pu ją ce wy mia ry gra nicz ne:
� ku ba tu ra brut to bu dyn ku lub je go czę ści sta no wią cej od ręb ną
stre fę po ża ro wą nie prze kra cza 1000 m3, przy czym dla bu dyn ku in -
wen tar skie go jest to 1500 m3,
� po wierzch nia stre fy po ża ro wej obiek tu in ne go niż bu dy nek nie
prze kra cza 1000 m2.

Je śli jed nak w bu dyn ku, obiek cie, je go czę ści lub w da nej stre fie
po ża ro wej wy stę pu je stre fa za gro że nia wy bu chem (ob szar, w któ rym
ist nie je istot ne praw do po do bień stwo wy bu chu: ga zu, par cie czy lub
py łów), kry te ria wiel ko ścio we nie zwal nia ją z obo wiąz ku spo rzą dze -
nia IBP. 

PA WEŁ RO CHA LA Na co ko mu
ta in struk cja?

Istnieje dokument, w którym jak w soczewce ogniskują się
wszelkie sprawy i problemy ochrony przeciwpożarowej danego

budynku. Jest potrzebny i zaspokaja różne potrzeby. 
Nosi miano instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP).

Z



Kształt IBP
Prze cięt na IBP na ogół nie jest pro stym do ku men tem, a mo że i po -

win na być. Nie ste ty, jej kształt za le ży od wie dzy, umie jęt no ści i wy obraź -
ni au to ra. Naj lep si two rzą po żar ni cze dzie ła sztu ki. Śred nia cy na śla du ją
lep szych, za cho wu jąc jed nak sa mo dziel ne my śle nie. Kiep scy na to miast
ko piu ją i wkle ja ją, z bez myśl no ścią gra ni czą cą z kre ty ni zmem – np. opi -
su jąc przed szko le, za cho wu ją z pier wo wzo ru opis za gro żeń dla sto larni.
Nie ma się jed nak cze mu dzi wić, sko ro za kom pe tent ne do spo rzą dza -
nia IBP uwa ża się oso by, któ re skoń czy ły za le d wie kil ku ty go dnio wy kurs
dla in spek to rów ochro ny prze ciw po ża ro wej. Do świad cze nie wska zu je,
że jest to wy raź nie za ma ła wie dza, by móc dać istot ne wska zów ki kie -
ru ją ce mu dzia ła niem ra tow ni czym. Na szczę ście ta cy in spek to rzy nie
po ry wa ją się na obiek ty du że i skom pli ko wa ne. Dla nich in struk cje opra -
co wu ją wy spe cja li zo wa ne ze spo ły lu dzi, czę sto z udzia łem rze czo znaw -
ców ds. za bez pie czeń prze ciw po ża ro wych. Do dać do te go na le ży, że
wy kry wa nie wad IBP jest ele men tem czyn no ści kon tro l no -roz po znaw -
czych. Po nad to obo wią zu je prze pis o ko niecz no ści wska za nia w IBP
osób lub pod mio tów ją opra co wu ją cych, co w pew nej mie rze ogra ni -
cza licz bę idio ty zmów. 

W cią gu kil ku dzie się ciu już lat obo wią zy wa nia prze pi su o IBP
w prak ty ce nie ja ko sa mo ist nie zo sta ły wy pra co wa ne wzo ry do ku men -
tów. I tak, gdy w 2010 r. usta wo daw ca na rzu cił ze staw za gad nień nie -
zbęd nych do uję cia w IBP, do ku men ty te sta ły się po dob ne co
do ukła du, a o ich róż ni cach de cy du ją spe cy ficz ne dla da ne go obiek -
tu za gro że nia po ża ro we oraz wie dza i zdol no ści au to rów. Róż ni ce wy -
ni ka ją rów nież z wa lo rów es te tycz nych – co raz rza dziej spo ty ka się
ry sun ki wy ko ny wa ne od ręcz nie. Ale uwa ga – na wet naj lep szy pro -
gram gra ficz ny nic nie po mo że, je śli au tor in struk cji nie zna się na opi -
sy wa nym za gad nie niu. Wię cej nie za wsze zna czy le piej, dla te go też
prze strze gał bym przed„prze ga da niem” in struk cji, choć nie ste ty czę -
sto by wa, że za rów no za ma wia ją cy, jak i wy ko naw ca uwa ża ją zgo ła
ina czej. Fi nal nym efek tem jest spa dek uży tecz no ści do ku men tu. Nie
to jed nak jest naj więk szym man ka men tem. Praw dzi we zło tkwi
w men tal nym na sta wie niu do IBP, któ rą trak tu je się in stru men tal nie:
trze ba ją mieć, głów nie po to, że by oka zy wać or ga nom kon tro li. Tak
jest trak to wa na za rów no przez za ma wia ją cych, jak i re ali zu ją cych za -
mó wie nie. A prze cież jej za sad ni cze ce le są zu peł nie in ne. 

Zwy kle IBP za wie ra na stę pu ją ce czę ści: opis bu dyn ku (obiek tu)
wraz z je go cha rak te ry sty ką po ża ro wą i spe cy ficz ny mi za gro że nia mi,
ze staw obo wiąz ków per so ne lu i/lub ze staw za cho wań dla użyt kow -
ni ków obiek tu na wy pa dek po ża ru, spo sób or ga ni za cji i wy ko ny wa -
nia prac po ża ro wo nie bez piecz nych oraz rzu ty i prze kro je obiek tu. Tak
wy glą da nie mal uni wer sal ny ze staw za gad nień, któ re w in struk cji na -
le ży opi sać. Prze pis re gu lu je te kwe stie na stę pu ją co.

Wa run ki ochro ny prze ciw po ża ro wej, wy ni ka ją ce z prze zna -
cze nia, spo so bu użyt ko wa nia, pro wa dzo ne go pro ce su tech no -
logicz ne go, ma ga zy no wa nia (skła do wa nia) i wa run ków
tech nicz nych obiek tu, w tym za gro że nia wy bu chem

Czy ta jąc tę część IBP, po win no się mieć orien ta cję w za sad ni czych
pa ra me trach bu dyn ku. Opis mo że być cał kiem pro sty i ge ne ral nie
do tej pro sto ty na le ży dą żyć. Przy du żym bu dyn ku, o skom pli ko wa -
nym roz kła dzie po miesz czeń lub zło żo nym pro ce sie pro duk cyj nym
opi sy bę dą się oczy wi ście kom pli ko wać. To z te go po wo du mo wa jest
o stre fach po ża ro wych – na praw dę war to dla każ dej ze stref na pi sać
osob ną IBP. 

Jed no cze śnie trud no tu o uni wer sal ność in for ma cji. Stra ża ków za -
in te re su ją przede wszyst kim: wy mia ry bu dyn ku – zwłasz cza wy so kość,

do stęp ność dla sa mo cho dów (dro gi po ża ro we), lo ka li za cja hy dran tów
ze wnętrz nych, roz kład po miesz czeń. Z IBP użyt kow ni cy za sad ni czo po -
win ni do wie dzieć się, co mo że im za gro zić oraz gdzie znaj du ją się dro -
gi ewa ku acyj ne z bu dyn ku. Wła ści ciel na to miast w pierw szej ko lej no ści
po wi nien zdać so bie spra wę z ko niecz no ści prze strze ga nia li mi tów ilo -
ścio wych ma te ria łów pal nych, ry go ry stycz ne go prze strze ga nia po dzia -
łu na stre fy po ża ro we oraz po żyt ków pły ną cych z utrzy ma nia
ogól ne go po rząd ku. Za gro że nie wy bu chem po win no być czy tel nie
opi sa ne, ry go ry z nim zwią za ne – rów nież. To tu wła śnie jest miej sce
na opi sa nie tru cizn i ich dzia ła nia na wy pa dek po ża ru, nie są one bo -
wiem stan dar do wy mi pro duk ta mi zwy kłych po ża rów. 

Bio rąc pod uwa gę, że IBP jest za sad ni czym ele men tem wy szko le -
nia pra cow ni ka na wy pa dek wy bu chu po ża ru, opi sy po win ny być
zwię złe i za wie rać kon kret ne od nie sie nia do sy tu acji w da nym bu dyn -
ku, a na wet po miesz cze niu. 

Okre śle nie wy po sa że nia w wy ma ga ne urzą dze nia prze ciw po -
ża ro we i ga śni ce oraz spo so by pod da wa nia ich prze glą dom tech -
nicz nym i czyn no ściom kon ser wa cyj nym

W tym miejscu oczy wi ście znaj dzie się wy li czan ka urzą dzeń, ale
po win ny też tu tra fić ich krót kie cha rak te ry sty ki, z po da niem spo so -
bu dzia ła nia i ce lo wo ści za sto so wa nia. Wska za ne jest opi sa nie ko re -
la cji mię dzy urzą dze nia mi, np. opis isto ty dzia ła nia drzwi i bram
prze ciw po ża ro wych oraz szko dli wość uży wa nia kli nów do ich pod -
pie ra nia. Rzad ko ścią jest opis spo so bu i po trze by dzia ła nia wen ty la cji
po ża ro wej, a prze cież to je den z naj istot niej szych ele men tów bez pie -
czeń stwa. Oczy wi ście nie po win no się wspo mi nać o urzą dze niach,
któ re w da nym obiek cie nie są wy ma ga ne. 

Kwe stia prze glą dów i kon ser wa cji to ele ment dys cy pli nu ją cy wła -
ści cie la bu dyn ku, po zwa la ją cy przy tym na uczy nie nie w peł ni ab sur -
dal nym po wie dze nia „nie wie dzia łem”. 

Spo so by po stę po wa nia na wy pa dek po ża ru i in ne go za gro-
że nia

W tym miej scu IBP na le ży wska zać ze sta wie nie obo wiąz ków ogól -
nych dla wszyst kich pra cow ni ków (użyt kow ni ków) obiek tu. Im więk -
szy i bar dziej skom pli ko wa ny obiekt, tym wię cej bę dzie pro ce dur
i pod pro ce dur. Zwy kle nie jest to pu la wspól nych czyn no ści do wy -
ko na nia, lecz zbio ry obo wiąz ków uza leż nio ne od struk tu ry or ga ni za -
cyj nej w da nym bu dyn ku. Z te go po wo du in ny bę dzie wy kaz za dań
szcze gó ło wych dla sze re go wych pra cow ni ków, in ny dla wy bra nych
(np. do pro wa dze nia ak cji ga śni czej czy ewa ku acyj nej), a jesz cze in ny
dla ka dry kie row ni czej. Nie mo że też za brak nąć ze sta wu za dań dla
oso by naj waż niej szej, czy li peł nią cej funk cje kie row ni cze w da nym
miej scu – to ona do wo dzi ak cją aż do przy by cia stra ży po żar nej i prze -
ję cia do wo dze nia przez jed ne go ze stra ża ków. 

Co do ro dza ju czyn no ści, za sad ni czo wy róż nia się alar mo wa nie
(przez „czyn nik ludz ki” i sa mo czyn nie przez urzą dze nia prze ciw po ża -
ro we), ga sze nie oraz ewa ku ację lu dzi i mie nia (od no śnie ewa ku acji
ma my da lej osob ny roz dział w in struk cji). Każ de mu z tych za gad nień
na le ży po świę cić od po wied nią ilość miej sca, da jąc wska zów ki w mia -
rę moż li wo ści szcze gó ło wo od no szą ce się do miej sca, w ja kim po wstał
po żar. 

To tu po wi nien zna leźć się ze staw zin dy wi du ali zo wa nych pro ce -
dur po stę po wa nia na wy pa dek po ża ru, uwol nie nia sub stan cji tok sycz -
nej, za la nia obiek tu itp. 

Spo so by za bez pie cze nia prac nie bez piecz nych pod wzglę dem
po ża ro wym, je że li ta kie pra ce są prze wi dy wa ne
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To nie zmier nie waż ny punkt w IBP: oko ło jed nej trze ciej po ża rów
po wsta je w wy ni ku za pró sze nia ognia, w zde cy do wa nej więk szo ści
przy pra cach nie bez piecz nych pod wzglę dem po ża ro wym. Ja kie to
pra ce? Ta kie, któ re pro wa dzi się z ogniem otwar tym w oto cze niu wraż -
li wym na za płon. Pra ce te to głów nie: spa wa nie, cię cie, roz kła da nie
po kry cia da cho we go z pa py ter mo zgrze wal nej i sma ro wa nie pa py
roz grza nym le pi kiem. Po nie waż już la tach 70. wy da no nie zmier nie
czy tel ne wy tycz ne ko men dan ta głów ne go stra ży po żar nych, nie ma
żad ne go pro ble mu za rów no z iden ty fi ka cją za gro żeń, jak i ze wska -
za niem od po wied nie go re żi mu po stę po wa nia. W in struk cjach za wie -
ra się wzo ry pro to ko łów wy ko na nia prac. Nie ste ty – w więk szo ści
przy pad ków ma ło kto przej mu je się sto so wa niem tych że wy tycz nych,
a względ ny brak po ża rów to ra czej wy nik zdro we go roz sąd ku pod -
par te go przy pad kiem niż fak tycz nej wie dzy.

Wa run ki i or ga ni za cja ewa ku acji lu dzi oraz prak tycz ne spo so -
by ich spraw dza nia

Ewa ku acja lu dzi na wy pa dek po ża ru to spra wa prio ry te to wa, dla -
te go też ko niecz nie po win na być na le ży cie opi sa na. I znów wszyst ko
za le ży od wiel ko ści obiek tu. W ma łym, o pro stym ukła dzie ko mu ni ka -
cyj nym, wy star czy do słow nie kil ka zdań. W przy pad ku du żych, wie -
lo czę ścio wych lub wie lo kon dy gna cyj nych obiek tów istot ne jest, by
na le ży cie prze li czyć wa run ki ewa ku acji (tak, spra wy ewa ku acji są po -
li czal ne!), czy li ko lej ność opróż nia nia po szcze gól nych czę ści bu dyn -
ku w ta ki spo sób, by lu dzie nie utrud ni li so bie na wza jem uciecz ki. 

W tym roz dzia le opi su je się rów nież wa run ki ewa ku acji mie -
nia – dy le tan ci zwy kle prze wi du ją coś na kształt prze pro wadz ki, tym -
cza sem naj czę ściej wy star czy coś prze nieść do są sied nie go
po miesz cze nia. 

Nie od rze czy bę dzie wspo mnieć, że prze pis na kła da czę sto tli wość
ćwi czeń w za kre sie ewa ku acji dla tych sa mych grup obiek tów, dla któ -
rych na le ży spo rzą dzać IBP. Je śli obiekt jest prze zna czo ny dla po -
nad 50 osób bę dą cych je go sta ły mi użyt kow ni ka mi, prak tycz ne
spraw dze nie or ga ni za cji oraz wa run ków ewa ku acji z ca łe go obiek tu
po win no być prze pro wa dza ne co naj mniej raz na 2 la ta. W szko łach,
przed szko lach, in ter na tach, do mach stu denc kich te go spraw dzia nu
na le ży na to miast do ko ny wać nie rza dziej niż raz na rok.

Spo so by za po zna nia użyt kow ni ków obiek tu, w tym za trud -
nio nych pra cow ni ków, z prze pi sa mi prze ciw po ża ro wy mi oraz tre -
ścią IBP

W tym miej scu wła ści ciel obiek tu sam so bie na rzu ca, w ja kich okre -
sach bę dzie szko lił per so nel, gdyż ani co do roz kła du go dzi no we go, ani
co do te ma ty ki prze pi sy nie na kła da ją wy ma gań – z jed nym wy jąt kiem:
na pod sta wie od ręb nych prze pi sów[2], któ re zresz tą już nie obo wią zu -
ją[3], w obiek tach mu ze al nych szko le nia mia ły się od by wać nie rza dziej
niż raz na 2 la ta dla pra cow ni ków i co 3 lat dla ka dry kie row ni czej,
przy czym czas szko le nia wstęp ne go okre ślo no na go dzi nę, a do ce lo we -
go i okre so we go na 2 godz. Prze pi su co praw da już nie ma, ale wzór jest. 

Za da nia i obo wiąz ki w za kre sie ochro ny prze ciw po ża ro wej dla
osób bę dą cych ich sta ły mi użyt kow ni ka mi

Ten punkt mo że czę ścio wo po kry wać się z omó wio nym wy żej
punk tem „Spo so by po stę po wa nia na wy pa dek po ża ru…”. Je śli za gad -
nie nie za dań i obo wiąz ków skon su mo wa no w„Spo so bach…”, nie ma
sen su po wta rzać te go sa me go. Prze pis nie na rzu ca po dzia łu IBP
na roz dzia ły ani ich ty tu łów, tyl ko zwra ca uwa gę na za gad nie nia, ja -
kie po win ny być opi sa ne. 

Pla ny obiek tów, obej mu ją ce tak że ich usy tu owa nie, oraz te re -
nu przy le głe go 

Treść pla nów jest w prze pi sie szcze gó ło wo roz pi sa na, przy czym
są to spra wy oczy wi ste. Nie oczy wi sty jest spo sób gra ficz ne go przed -
sta wie nia cał kiem znacz nej licz by da nych, zwłasz cza w od nie sie niu
do obiek tów skom pli ko wa nych. Uła twie niem w tym za kre sie po win -
no być po słu gi wa nie się przez au to rów pla nów znor ma li zo wa ny mi[4]

zna ka mi gra ficz ny mi i opi sa mi – nie ste ty, o ile au to rzy ry sun ków bez
więk sze go pro ble mu opa no wa li by nie ma ły za sób zna ków i sym bo li,
to o tyle znacz nie go rzej spra wa przed sta wia się u tych, któ rzy mie li -
by z nich sko rzy stać – stra ża ków przy by łych na ra tu nek. Po nad to owe
znor ma li zo wa ne zna ki nie obej mu ją wszyst kich za gad nień, dla te go
po pu lar ne są mi nia tur ki z in nych norm, np. zna ków bez pie czeń stwa
ewa ku acyj nych i ochro ny prze ciw po ża ro wej. Waż ne, że by by ło czy -
tel nie.

Wy ko rzy sta nie IBP przy ak cji ra tow ni czo -ga śni czej
Prze pis na ka zu je, by wa run ki ochro ny prze ciw po ża ro wej oraz pla -

ny by ły prze ka zy wa ne do wła ści we go miej sco wo ko men dan ta po -
wia to we go (miej skie go) Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w ce lu ich
wy ko rzy sta nia na po trze by pla no wa nia, or ga ni za cji i pro wa dze nia
dzia łań ra tow ni czych. Do ku men ty te mo gą być prze ka zy wa ne w for -
mie elek tro nicz nej. 

Wy ni ka z te go, że w każ dej ko men dzie, na sta no wi sku kie ro wa nia,
po win ny znaj do wać się istot ne da ne o obiek tach, uła twia ją ce pro wa -
dze nie ak cji ra tow ni czo ga śni czej. Ma ło te go – w obiek cie IBP po win -
na zna leźć się w wi docz nym miej scu (zwy kle jest w por tier ni). Ale
ko rzy sta nie z niej do pie ro gdy się pa li, by wa kło po tli we – bar dzo trud -
no prze rzu cić kil ka dzie siąt stron, roz ło żyć pla ny i we dług nich po stę -
po wać, je śli wcze śniej się te go nie ro bi ło lub nie zna ich na wet
po bież nie. Ła twiej uda wać, że IBP jest nie przy dat na. In na spra wa, że
nie przy dat ną by wa, je śli ją spo rzą dzo no wy łącz nie po to, by oka zy -
wać or ga nom kon tro li lub gdy spo rzą dził ją bez myśl ny, a chci wy ko -
pi sta. Ale od cze go są ćwi cze nia, wnio ski z nich, prób ne ewa ku acje?
Prze cież to do sko na łe oka zje do we ry fi ka cji przy dat no ści IBP, zde ma -
sko wa nia hochsz ta ple ra ją spo rzą dza ją ce go oraz na ka za nia jej ak tu -
ali za cji.

Jed no cze śnie ma my do czy nie nia z nie by wa łym po stę pem tech -
nicz nym. Na praw dę nic nie stoi na prze szko dzie, by da ne z IBP do sta -
wa li stra ża cy ja dą cy do po ża ru i za po zna wa li się z ni mi w dro dze
do zda rze nia. Służ ba kon tro l no -roz po znaw cza wy ko na ła w tym za kre -
sie ogrom ną pra cę, wła ści cie le wy da li mnó stwo pie nię dzy na opra co -
wa nie IBP i prze ka za nie istot nych da nych do ko mend PSP. Wy star czy
tyl ko chcieć ko rzy stać. I nie jest to ni czym nie zwy kłym. Np. we Fran cji
to roz wią za nie dzia ła już od po nad dwóch de kad. Naj wyż szy czas, by
za dzia ła ło u nas. 

st. bryg. Pa weł Ro cha la jest p.o. dy rek to rem Cen tral ne go 
Mu zeum Po ̋ ar nic twa w My sło wi cach

[1] § 6 roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji z dnia 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] § 5 roz po rzą dze nia mi ni stra kul tu ry z dnia 1 grud nia 2008 r. w spra wie za bez pie cza nia zbio -
rów w mu ze ach przed po ża ra mi, kra dzie ża mi i in ny mi nie bez pie czeń stwa mi gro żą cy mi znisz -
cze niem lub utra tą mu ze aliów oraz spo so bów przy go to wa nia zbio rów do ewa ku acji w ra zie
po wsta nia za gro że nia (DzU z 2008 r. nr 229, poz. 1528), 
[3] Roz po rzą dze nie z przy pi su 2 zo sta ło uchy lo ne roz po rzą dze niem mi ni stra kul tu ry i dzie dzic -
twa na ro do we go z dnia 14 wrze śnia 2014 r. w spra wie za bez pie cza nia zbio rów mu zeum
przed po ża rem, kra dzie żą i in nym nie bez pie czeń stwem gro żą cym ich znisz cze niem lub utra -
tą (DzU z 2014 r., poz. 1240)
[4] PN-ISO 6790/Ak: 1997 Sprzęt i urzą dze nia do za bez pie czeń prze ciw po ża ro wych i zwal cza -
nia po ża rów. Sym bo le gra ficz ne na pla nach ochro ny prze ciw po ża ro wej. Wy szcze gól nie nie.



ró dło na pę du te go au ta sta no wi
6-cy lin dro wy, rzę do wy, 7,7-li tro wy
sil nik wy so ko pręż ny z czte re ma za -

wo ra mi na cy lin der, roz rzą dem z ty łu i wy so -
ko ci śnie nio wym wtry skiem bez po śred nim
com mon ra il o mak sy mal nym ci śnie niu
wtry sku 2000 ba rów. Sil nik speł nia nor mę
czy sto ści spa lin EURO 6 po przez za sto so wa -
nie kom pak to we go sys te mu oczysz cza nia,
z siód mym wtry ski wa czem oraz ka ta li za to -
rem, fil trem DPF i sys te mem se lek tyw nej re -
duk cji ka ta li tycz nej SCR. Układ ta ki
gwa ran tu je trwa łość jed nost ki na pę do wej
przy nie wiel kich prze bie gach rocz nych.
Mak sy mal na moc sil ni ka wy no si 210 kW/

286 KM od 2100 obr./min, zaś mak sy mal ny
mo ment ob ro to wy to 1050 Nm w za kre sie
od 950 do 1600 obr./min. Po jazd jest wy po -
sa żo ny w ma nu al ną skrzy nię bie gów, w tym
sześć bie gów do jaz dy do przo du oraz bieg
wstecz ny. Ogu mie nie sta no wią opo ny szo -
so wo -te re no we o roz mia rze 11R22,5,
ogumienie tylne bliź nia cze. Za wie sze nie
z przo du i z ty łu zo sta ło opar te na wzmoc -
nio nych pa ra bo licz nych re so rach pió ro -
wych, amor ty za to rach oraz sta bi li za to rach –
po jed nym z przodu i z tyłu. Ra mę pod wo -
zia o tra dy cyj nym ukła dzie dra bi no wym
two rzą po dłuż ni ce i po przecz ki. Po jem ność
zbior ni ka pa li wa wy no si 150 l. Fa brycz na ka -

bi na jed no mo du ło wa, wy dłu żo na, za ło go -
wa, czte ro drzwio wa, mie ści we wnątrz sześć
osób w ukła dzie miejsc 1+1+4. W ukła dzie
ha mul co wym wszyst kie ha mul ce są tar czo -
we, ha mu lec ręcz ny ste ro wa ny jest pneu ma -
tycz nie.

Za bu do wa fir my SZCZĘŚNIAK zo sta ła wy -
ko na na z za sto so wa niem tech no lo gii mo du -
ło wej 2.0. Jest to w peł ni alu mi nio wa
i w ca ło ści skrę ca na, sa mo no śna za bu do wa,
co gwa ran tu je jej wy so ką an ty ko ro zyj ność.
Umiesz czo no ją na ra mie po śred niej, ni we -
lu ją cej prze no sze nie na prę żeń ge ne ro wa -
nych przez pod wo zie. Mo du ło wość
kon struk cji wy ni ka z wy so kie go stop nia uni -
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ratowniczo-gaśniczy wodno-pianowy GBA 3/16, zabudowany

na uterenowionym dwuosiowym podwoziu Renault z serii D16 4x4.

Ź



fi ka cji ele men tów za bu do wy oraz po wta -
rzal no ści, co zo sta ło uzy ska ne dzię ki szkie le -
to wi wy twa rza ne mu z wy ko rzy sta niem
ma szyn ste ro wa nych nu me rycz nie. La kie ro -
wa ne po szy cia ze wnętrz ne two rzą pa ne le
z blach alu mi nio wych, po szy cie we wnętrz -
ne jest ano do wa ne. Bla chy po szy cia po łą -
czo no ze szkie le tem w tech no lo gii kle je nia
i ni to wa nia. Użyt ko wy dach ma for mę po de -
stu ro bo cze go. Wy koń czo no go, uży wa jąc
bla chy ry flo wa nej dla po pra wy stop nia an -
ty po śli zgo wo ści. Je go bu do wa zo sta ła przy -
sto so wa na do ob cią że nia dwo ma
stra ża ka mi (230 kg) i ma są prze wo żo ne go
sprzę tu. Do wej ścia na dach słu ży skła da -
na dra bin ka, za mo co wa na na tyl nej ścia nie,
ze szcze bla mi z okła dzi ną an ty po śli zgo wą.
Po nad to wcho dze nie uła twia ją do dat ko we
po rę cze w gór nej czę ści dra bin ki. Do te go
do cho dzi oświe tle nie da chu oraz wy zna czo -
ne ścież ki do przej ścia, za pew nia ją ce bez pie -
czeń stwo po ru sza nia się. 

Po jazd jest wy po sa żo ny w oświe tlo ne
w tech no lo gii LED. Ma po trzy skryt ki
na sprzęt z każ dej stro ny oraz tyl ną skryt kę
prze dzia łu au to pom py. Są one za my ka ne
alu mi nio wy mi ża lu zja mi wo do - i py łosz czel -
ny mi, z opcją za mknię cia klu czem. Na ca łej
dłu go ści za bu do wy znaj du ją się po de sty
uła twia ją ce do stęp do skry tek.

Zbior ni ki środ ków ga śni czych wraz z au -
to pom pą znaj du ją się w ra mie po śred niej, co
umoż li wia ob ni że nie środ ka cięż ko ści po jaz -
du. Po przez za sto so wa nie opi sa nych roz wią -
zań kon struk cyj nych sta tycz ny kąt prze chy łu

bocz ne go wy no si 31,9°, co sta no wi pa ra -
metr osią gal ny w nie któ rych mo de lach ka -
te go rii miej skiej. Sa mą za bu do wę
za mo co wa no nie za leż nie wzglę dem zbior -
ni ka, co oka zu je się nie zwy kle po moc ne
w trak cie jaz dy w te re nie. Roz wią za nie ta kie
umoż li wia bo wiem ob ni że nie na prę że nia
oraz zwięk sze nie trwa ło ści ca łej kon struk cji. 

Zbior nik na wo dę ma po jem ność 3000 l,
zbior nik na śro dek pia no twór czy – 300 l.
W skład ukła du wod no -pia no we go wcho -
dzą jesz cze m. in.: dwu za kre so wa au to pom -
pa Go di va typ P2A 2010 (o wy daj no ści 2846
l/min przy ci śnie niu 8 ba rów i 429 l/min
przy ci śnie niu 40 ba rów), do zow nik środ ka
pia no twór cze go, dział ko wod no -pia no we,
zwi ja dło szyb kie go na tar cia oraz zra sza cze.
Ręcz ny do zow nik środ ka pia no twór cze go
za pew nia uzy ski wa nie stę żeń 3% i 6% w ca -
łym za kre sie wy daj no ści pom py. W tyl nej
czę ści da cho wej za mon to wa no ręcz nie ste -
ro wa ne da cho we dział ko wod no -pia no we,
o re gu lo wa nej wy daj no ści od 800 do 1600

l/min i za się gu rzu tu 60 m. Po jazd jest wy po -
sa żo ny w in sta la cję zra sza czo wą, w skład
któ rej wcho dzą czte ry dy sze o wy daj no -
ści 50 l/min. każ da Dwa zra sza cze umiesz -
czo no przed przed nią osią, dwa po bo kach
sa mo cho du. W wy po sa że niu znaj du je się
rów nież np. wy so ko ci śnie nio wa li nia szyb -
kie go na tar cia o dłu go ści wę ża 60 m na zwi -
ja dle, za koń czo na prą dow ni cą wod no -
-pia no wą o re gu lo wa nej wy daj no ści z prą -
dem zwar tym i roz pro szo nym. Po nie waż ak -
cje ra tow ni czo -ga śni cze nie raz pro wa dzo ne
są po zmro ku czy w wa run kach ogra ni czo -
nej wi dzial no ści, po jazd wy po sa żo no
w pneu ma tycz nie wy su wa ny maszt oświe -
tle nio wy, któ ry po roz ło że niu osią ga wy so -
kość 5500 mm. W po jeź dzie moż na rów nież
zna leźć elek trycz ną wcią gar kę Dra gon
Winch DWM 13500 HD oraz gal wa ni zo wa ną
pod sta wę z moż li wo ścią ho lo wa nia za po -
mo cą ho lu sztyw ne go. Oczy wi ście ist nie je
moż li wość do wol nej kon fi gu ra cji wy po sa że -
nia po jaz du.



o le ce nie spo rzą dze nia do ku men ta cji
fo to gra ficz nej jed no stek OSP wy dał
ko men dant głów ny PSP pod czas

stycz nio wej od pra wy ka dry kie row ni czej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Wy ko na nie za -
da nia zo sta ło po wie rzo ne ko men dan tom
wo je wódz kim PSP, a je go ce lem, mó wiąc
w skró cie, by ło zin wen ta ry zo wa nie sta nu
fak tycz ne go go to wo ści ope ra cyj nej jed no -
stek. 

Zdję cia do ba zy
Okre ślo na zo sta ła jed no li ta for ma wy ko -

na nia zdjęć, wy ma ga nia co do nazw i wiel -
ko ści pli ków oraz to, co ma się na nich
zna leźć. A są to: do jazd do straż ni cy (zdję cie
wy ko na ne z dro gi głów nej w kie run ku
obiek tu, w któ rym znaj du je się straż ni ca), wi -
dok straż ni cy (od stro ny bram
wjaz do wych na obiekt, w któ rym
znaj du je się straż ni ca), po jaz dy
i sprzęt (zdję cie wy ko na ne
na pod jeź dzie straż ni cy przed -
sta wia ją ce wszyst kie po jaz -
dy – sa mo cho dy, ło dzie, przy-
cze py, qu ady itp.), wi dok ga ra żu
w środ ku (z drzwi ga ra żo wych
w głąb po miesz cze nia), wi dok
kuch ni (z drzwi wej ścio wych
do po miesz cze nia), wi dok ła zien -
ki (z drzwi wej ścio wych do po -
miesz cze nia), wi dok sa li (z drzwi
wej ścio wych do po miesz cze nia).

Zdję cia po słu ży ły do stwo rze nia ba zy da -
nych w po sta ci stro ny web do stęp nej w lo -
kal nej sie ci KG PSP apli ka cji kom pu te ro wej,
po zwa la ją cej na spraw dze nie i przy go to wa -
nie in for ma cji o da nej jed no st ce w pro sty
i szyb ki spo sób. Do każ dej jed nost ki OSP i jej
sied miu zdjęć do da no in for ma cje: da ne ad -
re so we, nu mer jed nost ki z SWD PSP, przy na -
leż ność do KSRG, licz bę jed no stek OSP
w KSRG w gmi nie, licz bę jed no stek OSP spo -

za sys te mu w gmi nie, po ziom za bez pie cze -
nia ope ra cyj ne go gmi ny, licz bę człon ków
z uwzględ nie niem człon ków czyn nych,
prze szko le nie, licz bę sta no wisk ga ra żo wych,
in for ma cje na te mat wy po sa że nia w sprzęt
po żar ni czy oraz wyjazdy do działań z ostat -
nich trzech lat. W jed nym miej scu zgro ma -
dzo ne zo sta ły in for ma cje z róż nych źró deł,
umoż li wia ją ce szyb kie i peł ne ro ze zna nie
w do stęp nych za so bach ra tow ni czych OSP.
Do ku men ta cja fo to gra ficz na mo że być prze -
twa rza na je dy nie w jed nost kach or ga ni za -
cyj nych PSP, a do stęp do niej ma ją wy łącz nie
upraw nio ne oso by. 

O co ten ha łas?
Po sy pa ły się jed nak py ta nia, ja ki jest cel ta -

kiej ak cji i po co Pań stwo wej Stra ży Po żar nej

wie dza o sta nie in fra struk tu ry ochot ni czych
stra ży po żar nych, rów nież tych funk cjo nu ją -
cych po za kra jo wym sys te mem ra tow ni czo -
-ga śni czym. Ar gu men tów prze ma wia ją cych
za za sad no ścią tej ak cji jest kil ka. 

Po pierw sze po trze ba stwo rze nia ba zy
fo to gra ficz nej po ka zu ją cej stan jed no stek
jest po dyk to wa na roz dzia łem środ ków fi -
nan so wych. Przy po mnij my, że ochot ni cze
stra że po żar ne, za rów no te włą czo ne do kra -
jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go, jak
i spo za nie go, otrzy mu ją do ta cje na swo ją

dzia łal ność z róż nych źró deł, a roz dzie la je
ko men dant głów ny PSP. Są to pie nią dze po -
cho dzą ce z bu dże tu pań stwa, zwa ne po -
tocz nie „do ta cja mi KSRG” (dla OSP
włą czo nych do KSRG) lub „do ta cja mi
MSWiA” (na re ali za cję tzw. za da nia pu blicz -
ne go „Przy go to wa nie jed no stek ochot ni -
czych stra ży po żar nych do dzia łań
ra tow ni czo -ga śni czych”). Dru ga pu la to
środ ki fi nan so we prze zna czo ne wy łącz nie
na ce le ochro ny prze ciw po ża ro wej prze ka -
zy wa ne przez za kła dy ubez pie czeń, po tocz -
nie na zy wa ne „środ ka mi ubez pie cze-
nio wy mi”. A trze cie źró dło – środ ki przy zna -
ne przez Mi ni ster stwo Spra wie dli wo ści w ra -
mach ogól no pol skie go pro gra mu po mo cy
dla ochot ni czych stra ży po żar nych.

Do tych cza so we do świad cze nia po ka zu -
ją, że wśród wnio sków o do fi nan -
so wa nie skła da nych przez OSP
prze wa ża ją te do ty czą ce re mon -
tów bu dyn ków straż nic, pod jaz -
dów do ga ra ży, dróg i pla ców
ma new ro wych, do cie ple nia
obiek tów, a tak że za ku pu środ -
ków trans por tu i wy po sa że nia.
Są to środ ki pu blicz ne, na le ży je
za tem wy da wać ra cjo nal nie,
ade kwat nie do po trzeb po szcze -
gól nych OSP i trans pa rent nie.
Przy zna nie do ta cji wy ma ga więc

zwe ry fi ko wa nia fak tycz nych po trzeb da nej
OSP. A to cza so chłon ny pro ces – na le ży ze -
brać in for ma cje o sta nie da nej jed nost ki,
usta lić, czy wska za ne po trze by wy ni ka ją
z ana li zy za gro żeń i za bez pie cze nia ope ra -
cyj ne go po wia tu. Do każ de go wnio sku trze -
ba więc po dejść in dy wi du al nie, za każ dym
ra zem ko niecz ne jest opra co wy wa nie przez
pion ope ra cyj ny i lo gi stycz ny Ko men dy
Głów nej PSP in for ma cji o da nej jed no st ce
OSP, czę sto z wie lu źró deł, m.in. z Sys te mu
Wspo ma ga nia De cy zji Pań stwo wej Stra ży
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OSP w ba zie
Akcja fotografowania jednostek ochotniczych straży pożarnych

wzbudziła duże kontrowersje w kręgach pożarniczych, odbiła się
też echem w Sejmie. Czy faktycznie jest czym się emocjonować?

P

Dotychczasowe doÊwiadczenia pokazujà, ˝e
wÊród wniosków o dofinansowanie
składanych przez OSP przewa˝ajà te

dotyczàce remontów budynków stra˝nic,
podjazdów do gara˝y, dróg i placów

manewrowych, docieplenia obiektów, a tak˝e
zakupu Êrodków transportu i wyposa˝enia.



Po żar nej, ta bel sta ty stycz nych do ty czą cych
wy jaz dowo ści, wy cią gów z me to dy ki i pla -
nów roz wo ju sie ci jed no stek OSP prze wi -
dzia nych do włą cze nia do KSRG oraz ba zy
da nych Biu ra Lo gi sty ki. A do daj my, że rocz -
nie do ty czy to kil ku na stu ty się cy wnio sków
o do fi nan so wa nie. Dla te go wła śnie w Ko -
men dzie Głów nej PSP pod ję to pra ce
nad stwo rze niem we wnętrz ne go sys te mu
uspraw nia ją ce go przy zna nie do -
ta cji ochot ni czym stra żom po -
żar nym, umoż li wia ją ce go szyb ką
we ry fi ka cję da nych. 

Dru gi ar gu ment za stwo rze -
niem ba zy do ty czy pro ce su włą -
cza nia ochot ni czych stra ży
po żar nych do kra jo we go sys te -
mu ra tow ni czo -ga śni cze go. Dziś
ma my w nim 4404 jed nost ki,
a licz ba ta sys te ma tycz nie się
zwięk sza. We dług pla nu sie ci
jed no stek OSP prze wi dzia nych
do włą cze nia do KSRG w 2019
i 2020 r. zo sta nie do nie go wcie -
lo nych ko lej nych 276 OSP. Jed -
nak za nim jed nost ka do łą czy do sys te mu,
do ko ny wa na jest jej oce na pod ką tem go to -
wo ści ope ra cyj nej. Wy da wa na jest też opi -
nia co do speł nie nia wa run ków okre ślo nych
w roz po rzą dze niu mi ni stra spraw we wnętrz -
nych z 15 wrze śnia 2014 r. w spra wie za kre -
su, szcze gó ło wych wa run ków i try bu
włą cza nia jed no stek ochro ny prze ciw po ża -
ro wej do kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga -
śni cze go. Nie któ re ko men dy wo je wódz kie
PSP już od lat sto su ją prak ty kę do łą cza nia
przez jed nost ki OSP do wnio sków do ku -
men ta cji fo to gra ficz nej, kie ru jąc się za sa dą,
że je den ob raz wart jest wię cej niż ty siąc
słów. Ta ki też cel przy świe cał po my sło wi
stwo rze nia jed nej, kom plek so wej ba zy da -
nych do ty czą cych jed no stek OSP. Bę dzie

ona przy dat na w pro ce sie opi nio wa nia
wnio sków o włą cze nie jed no stek OSP
do KSRG. 

Trze ci ar gu ment za ta ką for mą in wen ta -
ry za cji po ten cja łu OSP od no si się do kwe stii
ra tow nic twa i po mo cy hu ma ni tar nej. Na bie -
ra to szcze gól ne go zna cze nia w cza sach, kie -
dy nasz kraj rok rocz nie do ty ka ją skut ki
ano ma lii po go do wych. W wy ni ku wi chur,

pod to pień lu dzie tra cą dach nad gło wą – sie -
dzi by OSP mo gą im po słu żyć ja ko tym cza so -
we schro nie nie. Do po dob nych ce lów
moż na wy ko rzy stać straż ni ce przy ewa ku -
owa niu lud no ści w cza sie dzia łań po wy pad -
kach w trans por cie, po ża rach, śnie ży cach itp.
Pod wa run kiem jed nak, że bę dzie my wcze -
śniej wie dzie li, czy się do te go na da ją. Jak wi -
dać, ba za OSP to tak że do bre na rzę dzie
do po pra wy bie żą ce go współ dzia ła nia sta -
no wisk kie ro wa nia PSP z po wia to wy mi cen -
tra mi za rzą dza nia kry zy so we go, a tak że
uspraw nie nia współ pra cy z sa mo rzą da mi. 

Dla wspól ne go do bra
Gło sy scep tycz ne do ty czy ły rów nież te -

go, czy Pań stwo wa Straż Po żar na mia ła

w ogó le pra wo wy ko nać ta ką do ku men ta -
cję, zwa żyw szy na róż ne for my wła sno ści
straż nic. Trze ba tu pa mię tać, że zgod nie
z usta wą o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej cen -
tral nym or ga nem ad mi ni stra cji rzą do wej
w spra wach or ga ni za cji kra jo we go sys te mu
ra tow ni czo -ga śni cze go i ochro ny prze ciw -
po ża ro wej jest ko men dant głów ny Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej. Po wi nien więc

dys po no wać sze ro ką wie dzą
o po ten cja le ochot ni czych stra ży
po żar nych, o si łach i środ kach
moż li wych do wy ko rzy sta nia
pod czas ak cji. Stwo rzo na ba -
za z pew no ścią te mu po słu ży.
Ana lo gicz nie moż na roz pa try -
wać prze pro wa dza nie in spek cji
go to wo ści ope ra cyj nej ochot ni -
czych stra ży po żar nych, w tym
jed no stek OSP spo za KSRG.
Zgod nie z art. 13 ust. 7 pkt. 2
usta wy o PSP to za da nie wła ści -
we go komen dan ta PSP. Ich wy ni -
ki da ją wie dzę o po ten cja le OSP,
któ ra jest wy ko rzy sty wa na

przy opra co wy wa niu m.in. ana liz za bez pie -
cze nia ope ra cyj ne go, na pod sta -wie któ rych
po wsta ją po wia to we pla ny ra tow ni cze. 

Moż na po wie dzieć, że do ku men ta cja fo -
to gra ficz na OSP przy czy ni ła się do stwo rze -
nia pierw szej kom plek so wej ba zy wie dzy
o po ten cja le OSP. Po słu ży ona wie lu ce lom:
zop ty ma li zo wa niu pro ce su przy zna wa nia
do ta cji, spo rzą dze niu szcze gó ło wych ana liz
na po zio mie cen tral nym, opra co wy wa niu
bie żą cej do ku men ta cji ope ra cyj nej i lo gi -
stycz nej, uła twie niu pla no wa nia na róż nych
płasz czy znach. Jed nak nad rzęd ny cel jest je -
den – to za pew nie nie bez pie czeń stwa spo -
łe czeń stwu.

opr. KCKRiOL

REKLAMA

Niektóre komendy wojewódzkie PSP ju˝ od lat
stosujà praktyk´ dołàczania przez jednostki

OSP do wniosków dokumentacji
fotograficznej, kierujàc si´ zasadà, ˝e jeden

obraz wart jest wi´cej ni˝ tysiàc słów. Taki te˝
cel przyÊwiecał pomysłowi stworzenia jednej,

kompleksowej bazy danych dotyczàcych
jednostek OSP. B´dzie ona przydatna
w procesie opiniowania wniosków

o włàczenie jednostek OSP do KSRG. 
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Brzeź ni cy, ma łej miej sco wo ści na Pod kar pa ciu, dzia ła
od kil ku lat Sto wa rzy sze nie Mi le nium – Brzeź ni ca 2007,
któ re go człon ki ni i pre zes – Agniesz ka Żu rek wpa dła

któ re goś dnia na po mysł, by stwo rzyć Dru ży nę Stra ża ka Sa ma. Za le -
ża ło jej na tym, by uczyć dzie ci nie tyl ko bez piecz nych za cho wań, lecz
tak że te go, jak po ma gać in nym w sy tu acji za gro że nia. A że jest ko bie -
tą ener gicz ną – od po my słu za raz prze szła do dzia ła nia. 

Chcieć to móc
Sto wa rzy sze nie dzię ki jej sta ra niom do sta ło do ta cję na pro jekt

z udzia łem dzie się cior ga dzie ci. Oka za ło się jed nak, że na pierw szy na -
bór przy szło ich du żo wię cej. Trze ba by ło wy bie rać spo śród ma łych
kan dy da tów, a to oka za ło się nie la da wy zwa niem. Na bór pro wa dzi ła
spe cjal nie utwo rzo na w tym ce lu ko mi sja – dzie ci mia ły ją prze ko nać,
że na praw dę chcą być ma ły mi stra ża ka mi. – Wszyst kie dzie ciacz ki tak
bar dzo się sta ra ły, to wa rzy szy ły nam ta kie emo cje, że nie mia łam ser ca
jed ne wy brać do pro jek tu, a in ne zo sta wić z ni czym. Każ de z nich chcia ło
zo stać ma łym stra ża kiem. I wzię łam so bie za punkt ho no ru, że zdo bę dę
pie nią dze na do dat ko we miej sca w pro jek cie – mó wi Agniesz ka Żu rek.
Ho no ru nie stra ci ła, bo licz bę uczest ni ków pro jek tu uda ło się zwięk -
szyć o dru gie ty le. Lo kal na fir ma uszy ła zaś dla każ de go dziec ka strój
stra ża ka ochot ni ka – z kie sze nia mi i apli ka cja mi w od po wied nich miej -
scach oraz wy ha fto wa nym na zwi skiem. Dzie cia ki by ły za chwy co ne! 

Pro jekt trwał sześć mie się cy, lecz po mysł tak chwy cił, że szko da by -
ło go koń czyć. Sto wa rzy sze nie po sta no wi ło więc kon ty nu ować pro -
wa dze nie Aka de mii Ma łe go Stra ża ka pod swo im szyl dem. Po ja wił się
też po mysł, by włą czyć ją w struk tu ry jed nej z gmin nych stra ży po żar -
nych. Nie by ło wów czas jed nak ze stro ny stra ża ków aż ta kiej wo li
współ dzia ła nia. Aka de mia do dziś dzia ła więc pod egi dą sto wa rzy sze -
nia. Za ję cia od by wa ją się w każ dy pią tek i są nie od płat ne. I to wła śnie
jest fe no men Akade mii – dzie ci wca le nie mu szą w nich uczest ni czyć,
a choć nie mu szą, to chcą. 

Bacz ność, spo cznij!
Aka de mię Ma łe go Stra ża ka two rzą dzie ci w wie ku od 3 do pra -

wie 16 lat, po dzie lo ne na dwie gru py wie ko we. Co chwi la do łą cza ją
też no wi chęt ni. Szko puł jed nak w tym, by nie tyl ko ich przy cią gnąć,
lecz utrzy mać na dłu żej za in te re so wa nie stra żac ki mi te ma ta mi.
Agniesz ka Żu rek uzna ła, że sko ro ma do wo dzić ma ły mi stra ża ka mi, to
sa ma tak że po win na zo stać stra ża kiem. Za czę ła więc od pod staw
i wstą pi ła do ochot ni czej stra ży po żar nej. Prze szła wszyst kie kur sy,
a do dat ko wo kurs pe da go gicz ny, bo od po wied nie po dej ście do dzie -
ci jest prze cież naj waż niej sze. Te raz w pro wa dze niu Aka de mii po ma -
ga ją jej stra ża cy ochot ni cy – Łu kasz Ma zur, To masz Li pa, Wa cław Ba ran
i Je rzy Rak. A trze ba przy znać, że in wen cji twór czej te mu in struk tor -
skie mu te amo wi nie bra ku je. 
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Cztery lata temu, kiedy powstawała Akademia
Małego Strażaka, należało do niej około

dwadzieściorga dzieci. Teraz jest ich setka.

Je den za wszyst kich…

W
EL˚BIETA PRZYŁUSKA
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Na po cząt ku dzie ci się po zna ją. Agniesz ka Żu rek spra wia, że
wszy scy ma li dru ho wie z Aka de mii czu ją się waż ni, z każ dym wi ta
się na za ję ciach imien nie, a oni od wdzię cza ją się jej sza cun kiem
i dzie cię cą mi ło ścią. I choć te, któ re przy szły pierw szy raz, zwy kle
czu ją się nie pew nie i są nie co prze stra szo ne, bo in struk to rzy mó wią
do nich sta now czym to nem, lęk szyb ko mi ja. Aka de mia to bo wiem
na uka przez za ba wę. Naj młod sze dzie ci uczą się pod sta wo wej musz -
try, ale na we so ło. – Mó wi my, że by przy nio sły skar pet ki na za ję cia
z musz try. No to one za sta na wia ją się, po co skar pet ki do musz try? A my
pod czas za jęć jed ną skar pe tę za kła da my na nóż kę, a dru gą na prze -
ciw ną rącz kę. Skar pe ta do skar pe ty i po chwi li dzie cia ki umie ją zsyn -
chro ni zo wać rącz ki i nóż ki w musz trze – wy ja śnia Agniesz ka Żu rek.
Uczą się też prak tycz nych rze czy – ad re su za miesz ka nia, pro wa dze -
nia ewa ku acji w ra zie alar mu po ża ro we go czy za sad udzie la nia
pierw szej po mo cy. Zwy kle nie wie dzą, co ich na za ję ciach cze ka.
A przez to cie ka wość wzra sta – nie tyl ko u dzie ci… In struk to rzy in -
for mu ją ro dzi ców przez sms, gdzie bę dą od by wa ły się spo tka nia, ale
nie mó wią, co się na nich wy da rzy. Zdra dza ją je dy nie, że dzie ci bę -
dą mo gły się na przy kład wy bru dzić czer wo ną far bą. Te eks pe ry men -
tal ne me to dy wspa nia le się w pra cy z dzieć mi spraw dza ją. – Dzie cia ki
by wa ją zmę czo ne po ca łym ty go dniu szko ły i róż nych za jęć. Ale kie dy
wcho dzą na sa lę lub na bo isko przed za ję cia mi, to jak by do sta wa ły za -
strzyk ener gii. Ba wią się, bie ga ją, roz ra bia ją, a kie dy do wód cy da ją sy -
gnał do zbiór ki, sku pia ją mak sy mal nie uwa gę. Za ję cia są na ty le
uroz ma ico ne, że dzie cia ki nie są znu dzo ne. Star sza gru pa jest już moc -
no zdy scy pli no wa na i nie po trze bu je aż ta kich uroz ma iceń w za ję ciach,
acz kol wiek dru gi z do wód ców – dh Łu kasz Ma zur dba o to, by i oni mie li
cią gle no wy sprzęt do te sto wa nia i na uki róż nych stra żac kich umie jęt -
no ści – mó wi Sa bi na Czu chra, ma ma 6,5-let nie go Mi cha ła, stra ża ka
Aka de mii. Ewa Wą to rek, ma ma Bart ka, Tom ka i ma łej Nad ii (któ ra też
już sta wia swo je pierw sze krocz ki w Aka de mii), do da je: – Dzię ki za -
ję ciom chłop cy ma ją więk szą wie dzę na te mat po żar nic twa i ra tow nic -
twa me dycz ne go. Umie ją bez wa ha nia po dać po moc ną dłoń. Star szy
syn uczest ni czy w za wo dach z wie dzy po żar ni czej. Ale naj bar dziej po -
do ba mi się w Aka de mii jed ność. To, jak te dzie cia ki ko cha ją być ra zem
i z ja kim za an ga żo wa niem pod cho dzą do ćwi czeń. Dla nich brak za jęć
w pią tek to tak, jak by piąt ku nie by ło. Aka de mia to je den za wszyst kich,
wszy scy za jed ne go, dla dzie ci. 

Dzie ci uczą się bu do wa nia re la cji, te go, że two rzą gru pę, że nie ma
w Aka de mii żad nych pierw szych i żad nych ostat nich, że wszy scy są
tak sa mo waż ni. Moc niej szy po ma ga słab sze mu, słab szy moc niej sze -
mu. – Mój syn Mi chał jest w Aka de mii pierw szy rok – od wrze śnia 2017 r.
Ma wa dę wzro ku – nie do wi dze nie oka le we go, co po wo du je u nie go ca -
łe spek trum nie wiel kich, ale uciąż li wych pro ble mów (od kon cen tra cji
po rów no wa gę). Do tej po ry był dziec kiem ra czej nie śmia łym i cza sem
cięż ko mu by ło wyjść z ini cja ty wą lub po ka zać swo je umie jęt no ści,
zwłasz cza przed gru pą ob cych osób. W Aka de mii uczy się ko le żeń stwa,
po mo cy, ćwi czy cia ło i umysł. Za uwa żam, że chęt nie dzie li się swo ją wie -
dzą z za kre su pierw szej po mo cy z ko le ga mi z przed szko la, chęt niej an -
ga żu je też młod szą sio strę w za ba wy. Stał się bar dziej otwar ty i od waż ny,
co raz mniej po trze bu je asy sty ro dzi ca w no wej sy tu acji. Jest dum ny z by -
cia czę ścią Aka de mii, a kie dy wkła da mun dur lub ko szul kę Aka de mii,
od ra zu przy by wa mu chy ba ze dwa cen ty me try wzro stu – opo wia da
z za pa łem pa ni Sa bi na. – We wrze śniu do łą czył do nas Woj tuś, chłop -
czyk z ze spo łem Do wna. I by łam pod wra że niem, bo na sze dzie ci wy ka -
za ły się wy jąt ko wą em pa tią i wraż li wo ścią. Pew ne go ra zu na za ję ciach
wziął mi kro fon, by po pro wa dzić musz trę, a że nie wy raź nie mó wi, to trud -

no by ło go zro zu mieć. Ale dzie ci wspa nia le re ago wa ły – ro bi ły bacz ność
i spo cznij na je go ko men dę. To by ło wzru sza ją ce i pięk ne – mó wi pa ni
Agniesz ka. 

Si ła w nas
Ale są i bo lącz ki. Aka de mia nie ma wła snej sa li na sta łe, przez co

ty dzień w ty dzień trze ba szu kać wol nych miejsc, by prze pro wa dzić
za ję cia. Heł my, mun du ry, prze szko dy, po mo ce dy dak tycz ne i spor to -
we in struk to rzy i ro dzi ce trzy ma ją w do mach. Nie jest to kom for to we.
Naj trud niej prze trwać zi mę, bo nie ste ty nie za wsze moż na wów czas
pójść do la su czy za pro po no wać dzie ciom pod cho dy. – Ma rzę o tym,
by mieć ta kie swo je miej sce. Że by śmy nie mu sie li te go wszyst kie go tasz -
czyć, że by dzie ci mia ły swo je rze czy po ukła da ne w szaf kach. I że by to by -
ło otwar te miej sce – słu ży ło nam do ćwi czeń, ale by in ne dzie ci tak że
mo gły z nie go ko rzy stać – mó wi za ło ży ciel ka Aka de mii. 

Agniesz ce Żu rek uda ło się stwo rzyć wspa nia łą gru pę – dzie ci i do -
ro słych, bo ro dzi ce są w Aka de mii Ma łe go Stra ża ka rów nie waż ni.
Dość po wie dzieć, że prak tycz nie wszy scy za ku pi li ko szul ki z na dru -
kiem „Aka de mia Ma łe go Stra ża ka”. No szą je z du mą. – Ja ko ro dzic 
czu ję się w Aka de mii jak w ro dzi nie. Dzie cia ki świet nie się ba wią, jed no -
cze śnie tre nu jąc i przy swa ja jąc waż ną wie dzę z za kre su pierw szej po mo -
cy. Uczą się sza cun ku do mun du ru, tra dy cji, np. trzy ma jąc war tę
przy Gro bie Pań skim, uczą się hi sto rii Pol ski – bio rąc udział w róż nych uro -
czy sto ściach pa trio tycz nych, skła da jąc kwia ty i zni cze na gro bach po le -
głych. A ro dzi ce sta no wią świet ną, za an ga żo wa ną gru pę lu dzi, któ rzy
bez żad nych wąt pli wo ści wcho dzą w róż ne ini cja ty wy i dzię ki te mu uczą
też dzie ci, że war to dzia łać, war to po ma gać, że moż na spę dzać czas bez
kom pu te ra i te le wi zji. An ga żu je my się w róż ne ak cje cha ry ta tyw ne 
(m.in. WOŚP, obec nie ak cję „Po da ruj ży cie Kac per ko wi”), ra zem bie ga my
w róż nych bie gach i mor su je my w zi mie. Cza sem po pro stu spo ty ka my
się, że by się po śmiać, po ga dać i po plot ko wać – stwier dza pa ni Sa bi na.
A że na brak ener gii nikt nie na rze ka, Aka de mia już dru gi rok z rzę du
zor ga ni zo wa ła po wia to we za wo dy ma łych stra ża ków. W tam tym ro -
ku uczest ni czy ły w nich trzy dru ży ny, a w tym już sześć (to oko ło 200
dzie ci). Za kil ka lat bę dzie startujących drużyn pew nie set ka. 

Jak dłu go je ste ście w Aka de mii? Dla cze go cho dzi cie na za ję cia?
Bar tek Wą to rek: Mam 14 lat, cho dzę do AMS od 4 lat. Za pi sa łem się, bo
mo im ma rze niem by ło zo stać stra ża kiem. Cho dzę na za ję cia, bo chcę
uczyć się no wych rze czy i po głę biać swo ją wie dzę o po żar nic twie.
To mek Wą to rek: Mam 8 lat, a mia łem 4, gdy wstą pi łem do Aka de mii Ma -
łe go Stra ża ka. Pła ka łem, bo nie by ło dla mnie mun du ru. Pa ni Agniesz ka
sa ma też się wte dy po pła ka ła. Cho dzę na za ję cia, bo lu bię być stra ża kiem
i no sić mun dur z du mą, a na wet w nim spać. 
Co wam się naj bar dziej po do ba?
Bar tek: Naj bar dziej mi się po do ba zgra na i przy ja zna dru ży na oraz wspa -
nia li do wód cy.
To mek: Lu bię lać wo dę na prze szko dy, pierw szą po moc. Ko cham pa nią
do wód cę, za wsze się do niej tu lę.
Nie nu dzi cie się?
Bar tek: Nie nu dzę się na za ję ciach, za wsze jest coś cie ka we go i no we go.
To mek: Nie, bo za ję cia są faj ne i mo gę się spo tkać z ko le ga mi.
Co by ście chcie li mieć jesz cze w Aka de mii?
Bar tek: Mo im ma rze niem jest du ży i faj ny po li gon stra żac ki.
To mek: Wię cej la nia wo dy, sprzę tu i po li gon ze wspi nacz ka mi.



ma ło pol skiej wsi Iz deb nik
w gmi nie Lanc ko ro na od
mar ca 1899 r. ist nie je Ochot -

ni cza Straż Po żar na. Oprócz go to wo ści bo -
jo wej ma rów nież ta kie ce chy, któ re czy nią
ją nie ty po wą i spra wia ją, że wy róż nia się
na tle swo je go po wia tu. 

Re mi za OSP jest usy tu owa na w cen trum
Iz deb ni ka, nie opo dal ko ścio ła pa ra fial ne go,
szko ły i przed szko la. Na sy gnał stra żac kiej sy -
re ny z każ dej stro ny za czy na ją zjeż dżać się
stra ża cy, go to wi nieść po moc, w dzień
i w no cy. Nie by ło by w tym nic nad zwy czaj -
ne go, gdy by nie to, że przy dru gim sy gna le
jest już peł na ob sa da wo zu i bar dzo cięż ko
się wci snąć. A to dla cze go? Otóż w tej jed -
no st ce OSP jest czyn nych 67 dru hów! Do -
dat ko wo trze ba wy mie nić jed ne go człon ka
ho no ro we go, 30 ko biet i 32 człon ków Mło -
dzie żo wej Dru ży ny Po żar ni czej! Łącz nie da -
je to gru pę 130 osób. Ko bie ty rów nież,
po od po wied nim prze szko le niu, obec nie
wy jeż dża ją do ak cji. Tym sa mym OSP Iz deb -
nik zrze sza naj więk szą licz bę człon ków w ca -
łym po wie cie wa do wic kim. Co ma ta kie go
w so bie, że przy cią ga aż ty lu chęt nych? Prze -
cież po cząt ki by ły ta kie sa me, jak wszę -
dzie – skrom ne sto wa rzy sze nie, zrze sza ją ce
kil ku na stu człon ków, któ rzy po sta no wi li po -
ma gać po trze bu ją cym w swo jej miej sco wo -
ści. I tak z ro ku na rok ko lej ne oso by, a przede

wszyst kim dzie ci, żo ny i wnu czę ta, by ły an -
ga żo wa ne w roz wój jed nost ki. Su mma 
su mma rum, do OSP Iz deb nik na le żą dziś ca -
łe ro dzi ny i po ko le nia. 

Ko ściel ne asy sty
Tra dy cją sta ło się uczest ni cze nie dru hów

w mun du rach ga lo wych w waż nych uro czy -
sto ściach pa ra fial nych i ko ściel nych (pro ce -
sji re zu rek cyj nej czy w świę to Bo że go Cia ła).
W 1989 r. utwo rzo no przy jed no st ce Or kie -
strę Dę tą OSP, któ ra gra do dnia dzi siej sze -
go, zrze sza jąc 30 mu zy ków (do ro słych
stra ża ków i człon ków MDP).

– Dzię ki OSP mo głam roz po cząć swo ją
przy go dę z in stru men tem dę tym, sak so fo nem
i dzie lić pa sję z in ny mi człon ka mi or kie stry po -
żar ni czej. OSP to dla mnie źró dło nie za po mnia -
nych wspo mnień za rów no dzię ki jed no st ce, jak
i ży ciu mu zycz ne mu – opo wia da Kin ga Kach -
nik, mu zyk w Or kie strze Dę tej OSP Iz deb nik.

Szcze gól nie waż ne jest ce le bro wa nie
Świąt Wiel ka noc nych w pa ra fii Iz deb nik.
Od na bo żeń stwa Wiel kie go Piąt ku do so bot -
niej Wi gi lii Pas chal nej stra ża cy z OSP nie -
ustan nie spra wu ją war tę przy Gro bie
Pań skim. Roz po czy na ją peł no let ni stra ża cy
(ko bie ty i męż czyź ni), by prze ka zać war tę
w so bot ni po ra nek naj młod szym stra ża kom
z MDP. So bot nie po po łu dnie na le ży znów
do peł no let nich dru hów. 

W tym ro ku w spra wo wa nie war ty za an -
ga żo wa nych by ło w su mie aż 68 człon ków
OSP Iz deb nik. Bu du ją ce, praw da? Pie lę gno -
wa nie tra dy cji i prze ka zy wa nie jej z po ko le -
nia na po ko le nie to pod sta wo wa war tość tej
jed nost ki.

Wiel ka noc w jed no st ce na tym się jed nak
nie koń czy. Ma co rocz ny za baw ny ko niec
w la ny po nie dzia łek. Ran kiem gru pa peł no -
let nich stra ża ków ma nie ty po wą zbiór kę. Pa -
ku ją do po czci we go Sta ra i Volks wa ge na T4
wia dra peł ne wo dy, si kaw ki i pi sto le ty, czy li
wszyst ko, w co tyl ko moż na wlać wo dę.
Prze bra ni w ko sza rów ki, zgła sza ją do Ko -
men dy Po wia to wej PSP: „Wy jazd OSP na la -
ny po nie dzia łek”. I wszyst ko ja sne! Stra ża cy
uda ją się na po le wa nie do mów i go spo -
darstw miesz kań com Iz deb ni ka. Po dro dze
nikt, kto jest go to wy na wod ną bi twę, nie zo -
sta je oszczę dzo ny. Stra ża cy i miesz kań cy
wio ski wie rzą, że tym spo so bem uchro nią
go spo dar stwa od po ża rów i klęsk ży wio ło -
wych. Łą czą się tu w jed no lu do we wie rze -
nia, tra dy cja i wspól na za ba wa. Jest wie le
miejsc we wsi, w któ rych miesz kań cy wprost
nie mo gą się do cze kać, aż stra ża cy przy ja dą
i urzą dzą wod ną bi twę! 

Kro ni ki stra żac kie
Jak wy glą da rok z ka len da rza OSP Iz deb -

nik? Na pew no pra co wi cie. Wszyst kie ak cje,
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SPRAWY OCHOTNIKÓW

KA RO LI NA
KWA ÂNI CA

Jednostki ochotniczych straży
pożarnych kojarzą się zazwyczaj
z ratowaniem życia i mienia,
tudzież zawodami
sportowo-pożarniczymi.
Tymczasem najbardziej
charakterystycznymi cechami
OSP Izdebnik są:
wspólna zabawa, pokoleniowe
tradycje i szczytne cele.

So li dar noÊç dru hów
W



wy da rze nia i ak tyw no ści OSP za pi su je się
w kro ni ce stra żac kiej. Z ro ku na rok po trze -
ba więk szej licz by stron do opi su wy da rzeń
z mi nio nych 12 miesięcy.

W ka len darz wpi su je się pięć nie dziel po -
świę co nych ak cjom krwio daw stwa. Trwa ją
nie prze rwa nie od 2008 r., cie szą się nie słab -
ną cym za in te re so wa niem i są trak to wa ne ja -
ko for ma po mo cy po trze bu ją cym. W 2017 r.
z ak cji w Iz deb ni ku tra fi ło do szpi ta li po -
nad 70 l krwi. Jed nost ka uczest ni czy rów nież
w kon kur sie „Ogni sty ra tow -
nik – go rą ca krew”, prze zna -
czo nym dla OSP i PSP. Wie le
ra zy Iz deb nik był na gra dza ny
w kon ku ren cjach: naj ak tyw -
niej sza jed nost ka OSP oraz
jed nost ka, któ ra od da ła naj -
wię cej krwi za rok roz li cze nio -
wy. 

Wieś Iz deb nik jest miej sco -
wo ścią naj bar dziej od da lo ną
od Ko men dy Po wia to wej PSP
i JRG, dla te go na miej sce zda -
rze nia dru ho wie za wsze przy -
by wa ją ja ko pierw si. Przez
Iz deb nik prze bie ga dro ga kra -
jo wa nr 52, na któ rej nie ste ty
co rocz nie do cho dzi do kil ku -
dzie się ciu wy pad ków. OSP Iz -
deb nik za no to wa ła w 2017 r.
po nad 60 wy jaz dów (w tym do wy pad ków
oraz do po ża rów wy wo ła nych nie kon tro lo -
wa nym wy pa la niem traw). 

Ak tyw na mło dzież 
Obec nie Mło dzie żo wą Dru ży nę Po żar ni -

czą two rzy 32 człon ków (16 dziew cząt i 16
chłop ców). Jed nost ka sta ra się, by mło dzie -
ży nie nu dzi ło się w stra ży. Jeż dżą na obo zy
stra żac kie, warsz ta ty i za wo dy me dycz ne, za -
wo dy spor to wo -po żar ni cze. Uczest ni czą
w szko le niach z pierw szej po mo cy i tych
przy go to wu ją cych do OTWP. 

– Mo ja przy go da ze stra żą za czę ła się 6 lat
te mu, jesz cze w MDP. Za pi sa łam się za na mo -
wą ro dzi ny, jed nak szyb ko stwier dzi łam, że to
by ła jed na z lep szych de cy zji w mo im ży ciu!
Na sza iz deb nic ka jed nost ka jest wy jąt ko wa bo
od lat two rzą ją oso by z pa sją i szcze gól ny mi
war to ścia mi, to za szczyt i przy jem ność być
jed ną z nich – mó wi Ka ta rzy na To ma la, fo to -
graf OSP Iz deb nik.

W tym ro ku jed nost ka ma w pla nie wy sta -
wić aż pięć dru żyn do gmin nych za wo dów

spor to wo -po żar ni czych: sek cję se nio rów i se -
nio rek, MDP do 16 lat: chłop cy i dziew czę ta
oraz sek cję w gru pie wie ko wej 16-18 lat. 

– Straż po żar na to mo ja du ma i pa sja.
Z sza cun kiem wkła dam mun dur, by uczest ni -
czyć w uro czy sto ściach czy ak cjach bo jo wych.
Z cza sem pa sja prze ro dzi ła się w pra cę. Je stem
rów nież stra ża kiem PSP, a w OSP Iz deb nik peł -
nię funk cję na czel ni ka. Mój star szy syn na le ży
do MDP przy jed no st ce. Waż ne, by to, co two -
rzy my tu i te raz, prze ka zy wać młod sze mu po -
ko le niu – kon klu du je Łu kasz Czwar tek,
na czel nik OSP Iz deb nik.

W jed no st ce jest trzech stra ża ków, któ rzy
na co dzień są funk cjo na riu sza mi Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej. Chęt nie dzie lą się do świad -
cze niem i wie dzą, or ga ni zu jąc warsz ta ty czy
ćwi cze nia dla po zo sta łych stra ża ków z OSP.
De wi zą stra ża ków z Iz deb nik jest nie sie nie
po mo cy każ de mu, kto jej po trze bu je. 

Przez 12 lat or ga ni zo wa li dwu dnio we fe -
sty ny cha ry ta tyw ne, de dy ko wa ne co ro ku in -
nej oso bie w po trze bie. By ły li cy ta cje, mecz
z TVP Kra ków, licz ne za ba wy i kon ku ren cje. 

Szcze gól ny pod tym
wzglę dem był 2015 r. Dru ho -
wie po sta no wi li wów czas 
po móc swo je mu star sze mu
ko le dze Pio tro wi Si ko rze, któ -
ry w wy ni ku cho ro by stra cił
obie no gi i stał się oso bą nie -
peł no spraw ną. Szyb ko zor ga -
ni zo wa no zbiór kę i za ku -
pio no no wo cze sne pro te zy.
Ale jak cho dzić w pro te zach
po nie rów nej pod ło dze
z wiel ki mi pro ga mi w stu let -
nim do mu? Nie trze ba by ło
dłu go cze kać i roz po czę ła się
bu do wa no we go do mu! Nie -
moż li we? A jed nak. Hi sto ria
dru ha Pio tra szyb ko obie gła
ca łą Pol skę. Me dia pi sa ły, co
się dzie je w Iz deb ni ku. I tak,

z po mo cą wie lu lu dzi do brej wo li, stra ża cy
z OSP Iz deb nik wpro wa dzi li swo je go ko le -
gę do no we go do mu już w paź dzier ni -
ku 2017 r. Z koń cem ro ku druh Piotr zmarł.
Jed nak przez ca ły ten trud ny czas nie był
sam, a oto czo ny ludź mi, któ rzy przez dwa
la ta co dzien nie po ma ga li mu w upo ra niu
się z prze ciw no ścia mi lo su. To du ża war -
tość. Wy raz so li dar no ści god ny sza cun ku
i na śla do wa nia.

Ka ro li na Kwa Êni ca jest kro ni ka rzem
i człon kiem Za rzà du OSP Iz deb nik
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pis przed mio tu za mó wie nia, na zy wa ny przez nie któ rych
wy ma ga nia mi tech nicz ny mi, sta no wi naj waż niej szy do -
ku ment w prze tar gu – okre śla my w nim, co tak na praw -

dę chce my ku pić. Sam do ku ment moż na po dzie lić na trzy
pod sta wo we czę ści. Pierw sza z nich wska zu je, ja kie prze pi sy mu si
speł niać przed miot umo wy, dru ga to opis tech nicz ny, trze cia – wy -
ma ga nia do dat ko we, np. wy po sa że nie. W za leż no ści od te go, co sta -
no wi przed miot umo wy, nie mu szą wy stę po wać wszyst kie trzy
wska za ne wy żej czę ści, jed nak że war to pa mię tać, że im bar dziej
przej rzy sty opis przed mio tu za mó wie nia, tym ła twiej bę dzie póź -
niej spraw dzić wszyst ko na od bio rach. 

Prze pi sy 
Przy go to wu jąc się do prze tar gu, mu si my mieć świa do mość, ja -

kie usta wy, roz po rzą dze nia i nor my do ty czą na sze go przed mio tu
umo wy, któ re z nich war to wy mie nić oraz ja kich do ku men tów żą -
dać na po twier dze nie speł nie nia po szcze gól nych wy ma gań. Jak 
wia do mo, zde cy do wa na więk szość asor ty men tu uży wa ne go
w ochro nie prze ciw po ża ro wej mu si mieć świa dec two do pusz cze nia
wy da ne przez Cen trum Na uko wo -Ba daw cze Ochro ny Prze ciw po ża -
ro wej w Jó ze fo wie. Wy da wa ne jest ono, w za leż no ści od wy ro bu,
po speł nie niu przez nie go wy ma gań okre ślo nych w nor mach lub
roz po rzą dze niach, co trze ba za pi sać w opi sie przed mio tu za mó wie -
nia. I tu wła śnie do cho dzi my do jed ne go z wie lu bu bli usta wy Pra -
wo za mó wień pu blicz nych. Otóż za pis, że po twier dze niem
speł nie nia wy ma gań okre ślo nych w roz po rzą dze niu lub nor mie jest
przed sta wie nie świa dec twa do pusz cze nia, na ra zi nas na sy tu ację
dość do kład nie opi sa ną w usta wie o za mó wie niach, któ ra do pusz -
cza do star cze nie ja kie go kol wiek do ku men tu wy sta wio ne go przez
nie okre ślo ny pod miot, z od po wied nim uza sad nie niem te go przez
wy ko naw cę. Aby unik nąć tej sy tu acji, nie na le ży wy ma gać świa dec -
twa do pusz cze nia na po twier dze nie cze go kol wiek, tyl ko do ku men -
tu sa me go w so bie, war to jest tak że do pi sać, że by świa dec two by ło
ak tu al ne. Jed nak że na tym pro blem się nie koń czy. Cza sa mi za cho -
dzi po trze ba przy wo ła nia kon kret nej nor my lub roz po rzą dze nia, że -
by mieć pew ność, że pro dukt speł ni ich wy ma ga nia. W ta kim
przy pad ku pra wo za mó wień ob li gu je za ma wia ją ce go do do pusz -

cze nia pro duk tu speł nia ją ce go do ku men ty rów no waż ne, co w nie -
któ rych sy tu acjach jest ab sur dem. Opi su jąc na przy kła dzie świa dec -
twa do pusz cze nia – do wpro wa dze nia wy ro bu do ochro ny
prze ciw po ża ro wej po uprzed nim uzy ska niu świa dec twa do pusz cze -
nia ob li gu je usta wa o ochro nie prze ciw po ża ro wej. Na mo cy jej za -
pi sów wpro wa dzo no roz po rzą dze nie w spra wie wy ka zu wy ro bów
słu żą cych za pew nie niu bez pie czeń stwa pu blicz ne go lub ochro nie
zdro wia i ży cia oraz mie nia, a tak że za sad wy da wa nia do pusz cze nia
tych wy ro bów do użyt ko wa nia. Okre ślo no tam ka ta log pro duk tów
pod le ga ją cych obo wiąz ko wi uzy ska nia do pusz cze nia oraz wy ma -
ga nia dla nich. Przy opi sy wa niu wy ma gań tech nicz nych w roz po rzą -
dze niu nie rzad ko przy wo ły wa ne są nor my – i tak np. sa mo cho dy
po żar ni cze mu szą speł niać wy ma ga nia nor my PN-EN 1846-2, bo jest
ona wy mie nio na w roz po rzą dze niu, a nie ja kie go kol wiek do ku men -
tu rów no waż ne go. W związ ku z po wyż szym, je że li przy wo ła my
w opi sie przed mio tu za mó wie nia nor mę, któ rą mu si speł niać przed -
miot za mó wie nia i do pu ści my speł nie nie norm rów no waż nych, mo -
że dojść do sy tu acji, w któ rej wy ko naw ca, po wo łu jąc się na
speł nie nie ja kie goś do ku men tu rów no waż ne go, bę dzie w sta nie wy -
grać prze targ, my bę dzie my mu sie li pro dukt ku pić, po nie waż zgod -
nie z pra wem za mó wień nie ma my moż li wo ści te go nie zro bić,
a jed no cze śnie nie bę dzie my mo gli go uży wać, po nie waż nie bę dzie
speł niał wy ma gań na szych prze pi sów (ochro na prze ciw po ża ro wa). 

Nie ste ty w ostat nim cza sie spra wa ta zo sta ła pod nie sio na pod -
czas kon tro li jed ne go z po stę po wań i or gan kon tro lu ją cy na ło żył ko -
rek tę fi nan so wą na po stę po wa nie m.in. z te go po wo du, że
za ma wia ją cy nie do pu ścił speł nie nia do ku men tów rów no waż nych
do cy to wa nych w opi sie norm. I choć sy tu acja w przy to czo nym po -
stę po wa niu by ła dość skom pli ko wa na, po nie waż za rzu tów by ło wię -
cej, fak tem jest, że w tym kon kret nym przy pad ku za ewi dent ny błąd
pi szą ce go usta wę Pra wo za mó wień pu blicz nych uka ra ny zo stał za -
ma wia ją cy. 

War to wy ma gać spra woz da nia z ba dań do świa dec twa do pusz -
cze nia. Sa mo świa dec two jest dwu stro ni co wym do ku men tem, za -
wie ra ją cym dość ma ło in for ma cji o pro duk cie, spra woz da nie
z ba dań zaś to do ku ment, w któ rym przed sta wio ne są wy ni ki wszel -
kich prze pro wa dzo nych na pro duk cie ba dań spraw dza ją cych, dzię -
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ki cze mu ma my wszyst kie pa ra me try przed mio tu. Do stęp do spra -
woz da nia znacz nie uła twia prze pro wa dze nie pro ce du ry od bio ru
wy ro bu. Do dat ko wo od ja kie goś cza su prak ty ko wa ne jest opi sy wa -
nie w nim nie zgod no ści stwier dzo nych pod czas pro ce su do pusz -
cze nia – do stęp do tej in for ma cji uła twia spraw dze nie, czy uwa gi
zo sta ły uwzględ nio ne w przy pad ku wszyst kich wy ro bów, a nie np.
tyl ko w eg zem pla rzu, któ ry był w Jó ze fo wie. 

O ile świa dec two do pusz cze nia do ty czy wszyst kich pro duk tów
wska za nych w roz po rzą dze niu w spra wie wy ka zu wy ro bów (…),
o ty le prze pi sy ru chu dro go we go tyl ko po jaz dów, ale nie moż na te -
go aspek tu tu taj po mi nąć. Pra wo po ru sza te ma ty kę sa mo cho dów
spe cjal nych do ochro ny prze ciw po ża ro wej w wie lu do ku men tach,
ale pod sta wo we są trzy: roz po rzą dze nie mi ni strów spraw we wnętrz -
nych i ad mi ni stra cji, obro ny na ro do wej, roz wo ju i fi nan sów oraz
spra wie dli wo ści w spra wie po jaz dów spe cjal nych i uży wa nych
do ce lów spe cjal nych Po li cji, (…) i stra ży po żar nej; roz po rzą dze nie
mi ni stra in fra struk tu ry i bu dow nic twa w spa wie re je stra cji i ozna -
cze nia po jaz dów oraz wy ma gań dla ta blic re je stra cyj nych, a tak że
usta wa Pra wo o ru chu dro go wym. 

W pierw szym roz po rzą dze niu okre ślo no wy ma ga nia dla po jaz -
dów specjal nych oraz uży wa nych do ce lów spe cjal nych, gdzie wy -
ma ga nia od no szą się głów nie do po jaz dów MON. Jed nak dla
stra ża ków waż ny jest za pis, w któ rym
mo wa o tym, że po jazd spe cjal ny mu -
si być zbu do wa ny na pod wo ziu, dla
któ re go wy da no świa dec two ho mo lo -
ga cji, do pusz cze nie jed nost ko we lub
in ny do ku ment do pusz cza ją cy pod -
wo zie do ru chu. Skut ku je to tym, że
do kom ple tu do ku men ta cji, ja ki zo sta -
nie nam prze ka za ny wraz z po jaz dem,
mu si być do łą czo ny któ ryś z tych do -
ku men tów. Roz po rzą dze nie w spra wie
re je stra cji po jaz dów nie jest roz po rzą -
dze niem dla stra ża ków, a dla wy dzia -
łów ko mu ni ka cji, po nie waż to w nim
okre ślo no, jak po stę po wać pod czas re -
je stra cji po jaz dów. Jed nak że waż ne
jest to, że są tam dwa za pi sy do ty czą ce po jaz dów spe cjal nych.
W pierw szym wska za no, że prze rób ki po jaz du z cy wil ne go na spe -
cjal ny mu si do ko nać pod miot wska za ny w pra wie o ru chu dro go -
wym, ma ją cy upraw nie nia do do ko ny wa nia ta kich prze ró bek, więc
do cho dzi nam oświad cze nie te go pod mio tu po twier dza ją ce speł -
nie nie po wyż sze go kry te rium. Dru gim za pi sem jest wy ma ga nie
wska zu ją ce, że dia gno sta po twier dza od po wied ni mi ba da nia mi
prze rób kę po jaz du cy wil ne go na spe cjal ny – więc do re je stra cji mu -
si my jesz cze do star czyć ba da nie dia gno stycz ne. W usta wie Pra wo
o ru chu dro go wym za pi sa no, że do wy żej wy mie nio ne go ka ta lo gu
do ku men tów do cho dzi jesz cze do ku ment po twier dza ją cy wła sność
po jaz du – np. fak tu ra, kar ta po jaz du, je że li by ła wy da na oraz do ku -
ment, w któ rym wy pi sa no da ne do re je stra cji – czy li wy ciąg z wy -
cią gu ze świa dec twa ho mo lo ga cji. Do te go wszyst kie go,
w za leż no ści od wy dzia łu ko mu ni ka cji, do cho dzą jesz cze in ne mniej
lub bar dziej oczy wi ste do ku men ty, któ re tak że (je że li ma my pew -
ność, że bę dą po trzeb ne) moż na wska zać w opi sie. 

War to jesz cze prze my śleć umiesz cze nie do ku men tów, któ re
chce my, aby wy ko naw ca do star czył nam w ra mach po stę po wa nia

lub czyn no ści, ja kie ma za nas wy ko nać, co skut ku je wy ge ne ro wa -
niem pew nej do ku men ta cji – np. wpi sa niem, że by wy ko naw ca prze -
pro wa dził za nas ca łą pro ce du rę zwią za ną z dokona niem re je stra cji
urzą dze nia w Urzę dzie Do zo ru Tech nicz ne go. Oczy wi ście trze ba
mieć na uwa dze, że ta kie za pi sy bę dą skut ko wa ły pod nie sie niem ce -
ny pro duk tu – jed nak że, za leż no ści od spo so bów fi nan so wa nia,
wple ce nie pew nych wy ma gań do opi su mo że przy nieść oszczęd no -
ści na szej kon kret nej jed no st ce. 

Wy ma ga nia tech nicz ne
W tej czę ści sku pia my się na kon kret nych pa ra me trach oraz ich

okre śle niu. W za leż no ści od przed mio tu część ta mo że mieć od kil ku
po zy cji do kil ku dzie się ciu stron. Naj ob szer niej szym do ku men tem bę -
dzie opis sa mo cho du po żar ni cze go wraz z je go wy po sa że niem. 
Co do za sa dy, ele men tem wyj ścio wym dla każ de go opi su po win -
na być nor ma lub część roz po rzą dze nia, w któ rym opi sa no wy ma ga -
nia dla nie go. Sa me go do ku men tu do opi su prze pi sy wać nie trze ba,
jed nak ko niecz ne jest wpi sa nie tych pa ra me trów, któ re po trze bu je -
my zmie nić. Otóż nor my i roz po rzą dze nia trak tu je my ja ko ba zę wyj -
ścio wą, co nie ozna cza, że pa ra me try okre ślo ne w tych do ku men tach
mu szą być iden tycz ne w przed mio cie, któ ry ma my za miar ku pić.
Na przy kład w sa mo cho dzie po żar ni czym mu si my mieć zbior nik pa -

li wa o po jem no ści wy star cza ją cej na po ko na nie okre ślo nej od le gło -
ści i pra cę au to pom py przez okre ślo ny czas. Je że li w opi sie
przed mio tu za mó wie nia po mi nie my te mat zbior ni ka pa li wa, to do -
sta nie my ta ki, któ ry bę dzie speł niał wy ma ga nia. Je śli jed nak z róż -
nych wzglę dów po trze bu je my zbior ni ka o po jem no ści min 500 l, to
mu si my to za pi sać. Opis przed mio tu za mó wie nia jest pod sta wo wym
do ku men tem, z któ rym spraw dza my zgod ność pro duk tu z tym, co
za mie rza li śmy ku pić. Je że li więc za le ży nam na spraw dze niu do kład -
nie ja kie goś pa ra me tru, któ ry jest za pi sa ny np. w nor mie i nie zmie -
nia li śmy go w ża den spo sób, war to umie ścić go w opi sie. Dzię ki te mu
bę dzie my mie li pew ność, że spraw dzi my go przy od bio rach. 

Je śli wpro wa dza my wła sne wy ma ga nie bę dą ce do pre cy zo wa -
niem pa ra me tru wska za ne go w nor mach, war to usta lić me to dę, we -
dług któ rej bę dzie my spraw dza li speł nie nie te go wy ma ga nia –
po to, aby pro du cent mógł pod czas kon tro li ja ko ści zwe ry fi ko wać,
czy po sta wio ne przez nas wy ma ga nie speł nił. Na przy kład ja kiś czas
te mu po ja wi ły się uwa gi ze stro ny użyt kow ni ków sa mo cho dów stra -
żac kich, że sy gna ły w po jaz dach po żar ni czych są dość ci che na ze -
wnątrz, co bez po śred nio wpły wa na po gor sze nie bez pie czeń stwa



jaz dy po jaz du uprzy wi le jo wa ne go, a jed no cze śnie spo sób mon ta -
żu gło śni ków jest tak nie for tun ny, że unie moż li wia pro wa dze nie ko -
re spon den cji przez ra dio te le fon z po wo du ha ła su w ka bi nie.
Od po wie dzą na to by ło wpro wa dze nie wy ma ga nia, że sy gna ły po -
jaz du po żar ni cze go mu szą ge ne ro wać od po wied ni po ziom ci śnie -
nia aku stycz ne go na ze wnątrz po jaz du, ale jed no cze śnie w środ ku
nie mo że być zbyt gło śno – co zo sta ło okre ślo ne przez wska za nie
od po wied nie go po zio mu ci śnie nia aku stycz ne go ge ne ro wa ne go
na ze wnątrz i w środ ku po jaz du. Zo sta ło to dość pre cy zyj nie opi sa -
ne w wy ma ga niach dla po jaz dów, ale jed no cze śnie okre ślo no, 
ja kim sprzę tem, w ja kiej od le gło ści i na ja kiej wy so ko ści przed po -
jaz dem bę dzie spraw dza ne to wy ma ga nie oraz wska za no, w któ rym
miej scu we wnątrz po jaz du do ko ny wa ne bę dą po mia ry. Ta kie opi sa -
nie spra wy po zwo li ło unik nąć pro ble mów, któ re po ja wi ły by się, gdy -
by pro ce du ra po mia ro wa nie zo sta ła spre cy zo wa na. 

W opi sie przed mio tu za mó wie nia wska zać mo że my pa ra me try
punk to wa ne – mu szą być one oczy wi ście iden tycz ne z ty mi wy mie -
nio ny mi w SIWZ. Jest to uła twie nie dla za ma wia ją ce go, gdyż w jed -
nym do ku men cie ma my za rów no pa ra metr mi ni mal ny, jak
i pa ra metr oce nia ny. Je że li cho dzi o spo sób za pi su pa ra me trów
punk to wa nych, to szkół jest kil ka, jed nak że naj czę ściej sto so wa ne
są dwie – po pra wej stro nie ta be li, w któ rej to wy ko naw ca po twier -
dza speł nie nie po szcze gól nych wy ma gań opi su lub pod opi sem,
gdzie w kil ku li nij kach wy mie nio no, ja kie pa ra me try bę dą pa ra me -
tra mi punk to wa ny mi.

Wy po sa że nie 
W tej czę ści opi su po da je my, co po za wy żej opi sa ną pod sta wą

za mó wie nia wy ko naw ca ma do star czyć. Na le ży opi sać do kład nie,
co i w ja kiej ilo ści ma zo stać do star czo ne wraz z przed mio tem za -
mó wie nia. W przy pad ku po jaz dów na le ży zwró cić jesz cze uwa gę
na do dat ko wy aspekt – wy po sa że nie mo że być do star czo ne i za -
mon to wa ne, do star czo ne wraz z po jaz dem lub mo że być je dy nie za -
pew nio ne miej sce na nie. Te wła śnie gru py po win ny być bar dzo
do kład nie opi sa ne. Wy po sa że nie do star czo ne i za mon to wa ne to ta -
kie, któ re wy ko naw ca mu si ku pić i za mon to wać w po jeź dzie, jest
ono in te gral ną czę ścią za mó wie nia. Wy po sa że nie do star czo ne wraz
z po jaz dem, ale nie za mon to wa ne też mu si być do kład nie opi sa ne,
po nie waż wy ko naw ca mu si je wli czyć do ce ny za mó wie nia, ale jed -
no cze śnie nie mon tu je go w po jeź dzie, np. na ba da nia w ra mach
pro ce su do pusz cze nia. Do kład nie od wrot nie jest z wy po sa że niem,
na któ re trze ba je dy nie prze wi dzieć miej sce – to wy po sa że nie do -
star czy za ma wia ją cy i bę dzie ono jeź dzi ło w po jeź dzie. Ta kie wy po -
sa że nie wy ko naw ca mu si wło żyć do po jaz du na czas ba dań
w CNBOP, ale nie wkal ku lo wu je go w ce nę ofer ty. 

***

W tym ar ty ku le ce lo wo nie sku pia łem się na kon kret nych za pi -
sach, któ re mo że my spo tkać w opi sach, po nie waż są one spra wą in -
dy wi du al ną i bar dzo cięż ko jest wska zać naj bar dziej słusz ny spo sób
za pi sy wa nia pa ra me trów tech nicz nych. Mam na dzie ję że za rów no
w tej, jak i we wcze śniej szych czę ściach po rad ni ka każ dy zna lazł coś,
co uła twi mu przy go to wa nie do ku men ta cji w naj lep szy dla nie go
spo sób. 

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

ma ja 2018 r. we szła tak że w ży cie usta wa z dnia 10 ma -
ja 2018 r. o ochro nie da nych oso bo wych, któ rej ce lem
jest za pew nie nie sto so wa nia roz po rzą dze nia Par la men -

tu Eu ro pej skie go i Ra dy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet nia 2016 r.
w spra wie ochro ny osób fi zycz nych w związ ku z prze twa rza niem da -
nych oso bo wych i w spra wie swo bod ne go prze pły wu ta kich da nych
oraz uchy le nia dy rek ty wy 95/46/WE (ogól ne roz po rzą dze nie o ochro -
nie da nych), zwa ne go RODO. 

Za war te w niej ode sła nia do pra wa kra jo we go ma ją na ce lu przede
wszyst kim do pre cy zo wa nie lub ogra ni cze nie sto so wa nia w pra wie
kra jo wym prze pi sów RODO. Do gru py ob li ga to ryj nych prze pi sów kra -
jo wych, uchwa lo nych w usta wie o ochro nie da nych oso bo wych, za li -
czyć moż na prze pi sy do ty czą ce or ga nu nad zor cze go, środ ków
ochro ny praw nej, od po wie dzial no ści i sank cji, za gad nień pro ce du ral -
nych, a tak że prze pi sy od no szą ce się do cer ty fi ka cji i akre dy ta cji w za -
kre sie ochro ny da nych oso bo wych.

Usta wa bę dzie mia ła za sto so wa nie do ochro ny osób fi zycz nych
w związ ku z prze twa rza niem da nych oso bo wych w za kre sie okre ślo -
nym w RODO, co ozna cza, że bę dzie się od no si ła do prze twa rza nia
da nych oso bo wych w spo sób cał ko wi cie lub czę ścio wo zauto ma ty -
zo wa ny oraz do prze twa rza nia w spo sób in ny niż zauto ma ty zo wa ny
da nych oso bo wych sta no wią cych lub ma ją cych sta no wić część zbio -
ru da nych.

Usta wo daw ca zde cy do wał się wpro wa dzić do usta wy prze pis wy -
łą cza ją cy sto so wa nie RODO do prze twa rza nia da nych przez nie któ re
jed nost ki sek to ra fi nan sów pu blicz nych (or ga ny wła dzy pu blicz nej,
w tym or ga ny ad mi ni stra cji rzą do wej, or ga ny kon tro li pań stwo wej
i ochro ny pra wa oraz są dy i try bu na ły, jed nost ki bu dże to we, agen cje
wy ko naw cze, in sty tu cje go spo dar ki bu dże to wej oraz in ne pań stwo -
we lub sa mo rzą do we oso by praw ne utwo rzo ne na pod sta wie od ręb -
nych ustaw w ce lu wy ko ny wa nia za dań pu blicz nych, z wy łą cze niem
przed się biorstw, in sty tu tów ba daw czych, ban ków i spół ek pra wa han -
dlo we go), w za kre sie, w ja kim prze twa rza nie to jest ko niecz ne do re -
ali za cji za dań ma ją cych na ce lu za pew nie nie bez pie czeń stwa

na ro do we go, o ile prze wi dzia ne są nie zbęd ne środ ki ochro ny praw
i wol no ści oso by, któ rej da ne do ty czą.

Po nad to wy łą czo no sto so wa nie nie któ rych prze pi sów RODO
do dzia łal no ści po le ga ją cej na re da go wa niu, przy go to wy wa niu, two -
rze niu lub pu bli ko wa niu ma te ria łów pra so wych, wy po wie dzi w ra -
mach dzia łal no ści li te rac kiej, wy po wie dzi w ra mach dzia łal no ści
ar ty stycz nej oraz wy po wie dzi aka de mic kiej.

Kom pe ten cje pre ze sa UODO
Z dniem wej ścia w ży cie no wej usta wy ge ne ral ny in spek tor ochro -

ny da nych oso bo wych stał się pre ze sem Urzę du, a Biu ro
GIODO – Urzę dem Ochro ny Da nych Oso bo wych. Zo sta ła utrzy ma -
na po zy cja ustro jo wa or ga nu, ja ko pod le ga ją ce go wy łącz nie usta wie,
ka den cyj ne go i nie za leż ne go od ad mi ni stra cji rzą do wej. W usta wie
prze wi dzia no moż li wość po wo ła nia do trzech za stęp ców pre ze sa
Urzę du. No wą in sty tu cją po wo ły wa ną przez pre ze sa Urzę du bę dzie
Ra da do Spraw Ochro ny Da nych Oso bo wych, skła da ją ca się z ośmiu
człon ków.

Usta wo daw ca, ma jąc na wzglę dzie spraw ność dzia ła nia sys te mu
ochro ny da nych oso bo wych, po sta no wił, że do kon tro li wszczę tych
na pod sta wie do tych cza so wej usta wy o ochro nie da nych oso bo wych
i nie za koń czo nych przed dniem wej ścia w ży cie no wej usta wy za sto -
so wa nie bę dą mia ły prze pi sy do tych cza so we, a po stę po wa nia
wszczę te i nie za koń czo ne przed dniem wej ścia w ży cie ni niej szej usta -
wy pro wa dzo ne bę dą przez pre ze sa Urzę du. 

Usta wa na da je pre ze so wi Urzę du upraw nie nie do opi nio wa nia za -
ło żeń i pro jek tów ak tów praw nych do ty czą cych da nych oso bo wych.
Wzmoc nie niu po zy cji or ga nu nad zor cze go słu żyć ma ją ta kie in stru -
men ty, jak przy zna nie or ga no wi pra wa do prze pro wa dza nia kon tro li
na ru sze nia za sad ochro ny da nych oso bo wych czy moż li wość ko rzy -
sta nia z po mo cy funk cjo na riu szy Po li cji w to ku prze pro wa dza nej kon -
tro li.

Usta wa re gu lu je rów nież spo sób po stę po wa nia w spra wach na ru -
sze nia prze pi sów o ochro nie da nych oso bo wych. Usta wo daw ca prze -

RODO 
ju˝ obowiàzuje

Rozporządzenie RODO stało się częścią naszego systemu prawnego, 
a jego zapisy należy stosować bezpośrednio we wszystkich państwach

członkowskich. W pewnym zakresie przewiduje ono jednak
uzupełnienie własnych regulacji przepisami krajowymi. 
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wi dział jed no in stan cyj ność po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go. Roz -
strzy gnię cia wy da wa ne przez pre ze sa Urzę du bę dą jed nak pod le-
gały za skar że niu do są du ad mi ni stra cyj ne go, a skar gi w tych spra -
wach – dwu in stan cyj ne mu po stę po wa niu są do wo -ad mi ni stra cyj ne -
mu. Wnie sie nie przez stro nę skar gi do są du ad mi ni stra cyj ne go
wstrzy ma wy ko na nie de cy zji w za kre sie ad mi ni stra cyj nej ka ry pie -
nięż nej.

Zgod nie z przy ję ty mi re gu la cja mi, do rosz czeń oraz po stę po wań
z ty tu łu na ru sze nia prze pi sów o ochro nie da nych oso bo wych sto su -
je się prze pi sy usta wy Ko deks cy wil ny oraz prze pi sy usta wy Ko deks
po stę po wa nia cy wil ne go, a w spra wach wła ści wy bę dzie sąd okrę go -
wy.

Obo wią zek in for ma cyj ny w SWD PSP 
Na le ży pa mię tać, że zgod nie z no wą usta wą tra ci moc usta wa

z dnia 29 sierp nia 1997 r. o ochro nie da nych oso bo wych oraz wszel -
kie od nie sie nia do niej za war te w in nych usta wach, m.in. usta wie
o ochro nie prze ciw po ża ro wej w art. 14h, re gu lu ją cym prze twa rza nie
da nych oso bo wych w SWD PSP. Wy ją tek sta no wią wska za ne przez
usta wo daw cę za pi sy, któ re za cho wu ją moc praw ną w od nie sie niu
do prze twa rza nia da nych oso bo wych przez or ga ny ści ga nia w za kre -
sie sta no wią cym pod sta wę ich dzia ła nia, w ter mi nie do dnia wej ścia
w ży cie prze pi sów im ple men tu ją cych dy rek ty wę Par la men tu Eu ro -
pej skie go i Ra dy (UE) 2016/680 z dnia 27 kwiet nia 2016 r. w spra wie
ochro ny osób fi zycz nych w związ ku z prze twa rza niem da nych oso -
bo wych przez wła ści we or ga ny do ce lów za po bie ga nia prze stęp czo -
ści, pro wa dze nia po stę po wań przy go to waw czych, wy kry wa nia
i ści ga nia czy nów za bro nio nych i wy ko ny wa nia kar, w spra wie swo -
bod ne go prze pły wu ta kich da nych oraz uchy la ją cą de cy zję ra mo wą
Ra dy 2008/977/WSiSW.

Opóź nie nia w pro ce sie le gi sla cyj nym po wo du ją ce brak moż li wo -
ści jed no cze sne go wej ścia w ży cie prze pi sów wpro wa dza ją cych usta -
wę o ochro nie da nych oso bo wych, wśród któ rych zna la zła się
no we li zo wa na usta wa o PSP oraz usta wa o ochro nie prze ciw po ża ro -
wej, do pro wa dzi ły do sy tu acji wy ma ga ją cej re ali za cji przez jed nost ki
or ga ni za cyj ne PSP obo wiąz ku in for ma cyj ne go w za kre sie prze twa -
rza nia da nych oso bo wych w SWD PSP w sto sun ku do osób bio rą cych
udział w zgło sze niu zda rze nia oraz dzia ła niach ra tow ni czych. Ma jąc
na wzglę dzie, że or ga ny wła dzy pu blicz nej dzia ła ją na pod sta wie
i w gra ni cach pra wa, oraz aby móc tym sa mym re ali zo wać za pi sy pra -
wa pod mio to we go, jak i przed mio to we go, komendant głów ny PSP
pod jął de cy zję o spo so bie re ali za cji obo wiąz ku in for ma cyj ne go, ja ki
wy ni ka z za pi sów art. 13 ust. 1 i 2 RODO, wy da jąc przed 25 ma ja br.
wy tycz ne kie ro wa ne do jed no stek or ga ni za cyj nych PSP, re gu lu ją ce
za rów no te, jak i in ne kwe stie do ty czą ce or ga ni za cji sys te mu ochro -
ny da nych oso bo wych w PSP. 

Wy tycz ne ko men dan ta głów ne go PSP
Ko men dant głów ny PSP po le cił za miesz cze nie na stro nach pod -

mio to wych BIP oraz stro nach in ter ne to wych jed no stek or ga ni za cyj -
nych PSP jed no li te go tek stu klau zu li in for ma cyj nej, wpi su jąc się tym
sa mym w pro po zy cje Mi ni ster stwa Cy fry za cji w za kre sie wpro wa dza -
nych zmian w usta wie o ochro nie prze ciw po ża ro wej za miast wnio -
sko wa ne go przez KG PSP cał ko wi te go wy łą cze nia ze sto so wa nia
za pi sów art. 13 ust. 1 i 2 RODO. W ra mach wy tycz nych zo stał ure gu lo -
wa ny za kres obo wiąz ków ad mi ni stra to rów i tym sa mym usta no wie -
nie współ ad mi ni stra to rów w za kre sie prze twa rza nia da nych

oso bo wych w SWD PSP. Współ ad mi ni stra to rzy two rzą i ak tu ali zu ją
ewi den cję osób upo waż nio nych do prze twa rza nia da nych oso bo -
wych w SWD PSP, upo waż nia ją do prze twa rza nia, a tak że pro wa dzą
re jestr czyn no ści prze twa rza nia da nych oso bo wych oraz re ali zu ją pra -
wa osób, któ rych da ne do ty czą, wy ni ka ją ce z art. 15 RODO we dług
swo ich wła ści wo ści. 

Zgod nie z wy tycz ny mi in spek tor ochro ny da nych (IOD) wy zna cza -
ny jest w: Ko men dzie Głów nej PSP, Szko le Głów nej Służ by Po żar ni czej,
szko łach PSP, w Cen tral nej Szko le PSP dla Cen tral ne go Mu zeum Po -
żar nic twa, Cen trum Na uko wo -Ba daw czym Ochro ny Prze ciw po ża ro -
wej, ko men dach miej skich PSP I ka te go rii oraz w ko men dach
wo je wódz kich PSP dla po zo sta łych jed no stek or ga ni za cyj nych PSP
z ob sza ru wo je wódz twa, w tym dla ko men dy wo je wódz kiej.

W ce lu uspraw nie nia re ali za cji za dań przez ad mi ni stra to ra ko men -
dant głów ny PSP za le ca wy zna cze nie w każ dej jed no st ce or ga ni za -
cyj nej PSP spe cja li sty ochro ny da nych, któ ry ko or dy nu je za da nia
re ali zo wa ne przez po szcze gól ne ko mór ki w jed no st ce or ga ni za cyj nej
PSP oraz współ pra cu je bez po śred nio z in spek to rem ochro ny da nych.

No we upraw nie nia oraz obo wiąz ki 
Wpro wa dze nie ochro ny w fa zie pro jek to wa nia i do myśl nej ochro -

ny da nych wy ni ka bez po śred nio z za pi sów art. 25 RODO i po le ga
na tym, że w cza sie two rze nia no we go sys te mu, a na wet urzą dze nia,
roz wa ża się ich wpływ na sfe rę pry wat no ści. Prze wi du je się moż li we
pro ble my, a nie re agu je do pie ro po ich wy stą pie niu. Roz wią za nia te
ma ją za pew nić moż li wość kon fi gu ro wa nia usta wień pry wat no ści
przez sa me go użyt kow ni ka, np. udo stęp nia nie da nych oso bo wych
przez por ta le spo łecz no ścio we. Po wej ściu w ży cie roz po rzą dze nia za -
rząd cy por ta li spo łecz no ścio wych bę dą zo bo wią za ni do kon fi gu ra cji
usta wień do myśl nych, aby nie by ło au to ma tycz nej zgo dy na pu blicz -
ne udo stęp nia nie da nych, zdjęć i po stów itp.

W RODO zde fi nio wa no no we i roz bu do wa no do tych cza so we
upraw nie nia przy słu gu ją ce oso bom, któ rych da ne są prze twa rza ne
za rów no przez pod mio ty sek to ra pu blicz ne go, jak i pry wat ne go. Więk -
szość z tych upraw nień jest zbli żo na tre ścią do ure gu lo wań kra jo wych
za war tych w usta wie o ochro nie da nych oso bo wych. Znaj du ją się tam
też zu peł nie no we ure gu lo wa nia, do któ rych na le żą mię dzy in ny mi:
� pra wo do stę pu,
� pra wo usu nię cia da nych (pra wo do by cia za po mnia nym), 
� pra wo do prze no sze nia da nych, 
� pra wo sprze ci wu. 

Oso ba, któ rej da ne do ty czą, ma pra wo żą da nia od ad mi ni stra to ra
nie zwłocz ne go usu nię cia do ty czą cych jej da nych oso bo wych1, a ad -
mi ni stra tor ma obo wią zek bez zbęd nej zwło ki je usu nąć, je że li za cho -
dzą jed ne z na stę pu ją cych oko licz no ści: da ne oso bo we nie są już
nie zbęd ne do ce lów, w któ rych zo sta ły ze bra ne lub w in ny spo sób
prze twa rza ne; oso ba, któ rej da ne do ty czą, cof nę ła zgo dę, na któ rej
opie ra się prze twa rza nie zgod nie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 
lit. a), i nie ma in nej pod sta wy praw nej prze twa rza nia; oso ba, któ rej
da ne do ty czą, wno si sprze ciw na mo cy art. 21 ust. 1 wo bec prze twa -
rza nia i nie wy stę pu ją nad rzęd ne praw nie uza sad nio ne pod sta wy
prze twa rza nia lub oso ba, któ rej da ne do ty czą, wno si sprze ciw na mo -
cy art. 21 ust. 2 wo bec prze twa rza nia; da ne oso bo we by ły prze twa -
rza ne nie zgod nie z pra wem; da ne oso bo we mu szą zo stać usu nię te
w ce lu wy wią za nia się z obo wiąz ku praw ne go; da ne oso bo we zo sta -
ły ze bra ne w związ ku z ofe ro wa niem usług spo łe czeń stwa in for ma -
cyj ne go, o któ rych mo wa w art. 8 ust. 1.
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Pra wo do prze no sze nia da nych2 odnosi się do oso by, któ rej da ne
do ty czą. Ma ona pra wo otrzy mać w ustruk tu ry zo wa nym, po wszech -
nie uży wa nym for ma cie na da ją cym się do od czy tu ma szy no we go da -
ne oso bo we jej do ty czą ce, któ re do star czy ła ad mi ni stra to ro wi, oraz
ma pra wo prze słać te da ne oso bo we in ne mu ad mi ni stra to ro wi bez
prze szkód ze stro ny ad mi ni stra to ra, któ re mu do star czo no te da ne
oso bo we, je że li: prze twa rza nie od by wa się na pod sta wie zgo dy
w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na pod sta wie umo -
wy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) oraz prze twa rza nie od by wa się w spo sób
zauto ma ty zo wa ny.

Pra wo sprze ci wu obej mu je rów nież sprze ciw wo bec pro fi lo wa nia3.
Sprze ciw jest sku tecz ny, je że li ad mi ni stra tor nie wy ka że ist nie nia uza -
sad nio nych pod staw prze twa rza nia (np. praw nych). W przy pad ku
prze twa rza nia da nych oso bo wych do ce lów mar ke tin go wych sprze -
ciw bę dzie moż na wnieść w do wol nym mo men cie. 

Pro fi lo wa nie po le ga na do pa so wy wa niu i ko re lo wa niu okre ślo nych
za cho wań (np. pre fe ren cji i de cy zji kon su menc kich) z ce cha mi ta ki mi
jak płeć, wiek, wy kształ ce nie, za in te re so wa nia. Jest sze ro ko wy ko rzy -
sty wa ne za rów no przez przed się bior ców, któ rzy do pa sowu ją swo je
usłu gi do pro fi li i po trzeb od bior ców, jak i w sek to rze pu blicz nym (np.
przez po li cję i służ by bez pie czeń stwa oraz or ga ny ad mi ni stra cji pu -
blicz nej od po wie dzial ne za po li ty kę spo łecz ną lub ak ty wi za cję za wo -
do wą. Pro fi lo wa nie zo sta ło do pusz czo ne je dy nie w kil ku okre ślo nych
sy tu acjach: je że li jest nie zbęd ne do za war cia czy wy ko na nia umo wy
oraz je że li po zwa la na to prze pis kra jo wy, któ ry jed no cze śnie prze wi -
du je za sto so wa nie od po wied nich środ ków ochro ny; je że li pod miot
da nych sam wy ra zi na to zgo dę. Ogra ni cze nia upraw nień do ty czą -
cych pro fi lo wa nia wy ni ka ją za wsze z prze pi sów i ma ją słu żyć za pew -
nie niu bez pie czeń stwa pu blicz ne go, za po bie ga niu prze stęp stwom,
ochro nie ży cia itp.4.

W roz po rzą dze niu wpro wa dzo no no wy obo wią zek dla ad mi ni stra -
to rów da nych – po in for mo wa nia w cią gu 72 go dz. PUODO oraz oso -
by o tym, że do szło do na ru sze nia bez pie czeń stwa jej da nych
oso bo wych. Do ty czy ono sy tu acji, gdy in cy dent po waż nie za gra ża
pra wom oraz wol no ściom pod mio tów da nych. Za wia do mie nie po -
win no okre ślać moż li we kon se kwen cje te go na ru sze nia i środ ki za -
sto so wa ne w ce lu zmi ni ma li zo wa nia ne ga tyw nych skut ków.
Zwol nie nia z te go obo wiąz ku do ty czą sy tu acji, gdy ad mi ni stra tor zdą -
żył za re ago wać i za sto so wał środ ki ochro ny da nych w ce lu zmniej sze -
nia praw do po do bień stwa wy stą pie nia za gro że nia dla praw i wol no ści.
W sy tu acji, gdy za wia da mia nie wy ma ga nie pro por cjo nal nie du że go
wy sił ku, do pusz cza się moż li wość wy sto so wa nia pu blicz ne go ko mu -
ni ka tu. 

W roz po rzą dze niu zwró co no uwa gę rów nież na szcze gól ną ochro -
nę da nych oso bo wych dzie ci, gdyż mo gą one być mniej świa do me
ry zy ka, kon se kwen cji, za bez pie czeń oraz praw przy słu gu ją cych im
w związ ku z prze twa rza niem da nych oso bo wych. W od nie sie niu
do usług in ter ne to wych (głów nie ko rzy sta nia z por ta li spo łecz no ścio -
wych) zgod nie z art. 85 do mo men tu ukoń cze nia przez dziec ko 16. ro -
ku ży cia zgo dę na prze twa rza nie je go da nych oso bo wych wy da ją
ro dzi ce lub praw ni opie ku no wie. Do pusz cza się ewen tu al ne ob ni że -
nie pro gu wie ko we go (mak sy mal nie do 13 lat). W Pol sce przy ję to jed -
nak 16 lat.

Art. 83 RODO, do ty czą cy ogól nych wa run ków na kła da nia ad mi ni -
stra cyj nych kar pie nięż nych, ma uła twić eg ze kwo wa nie prze strze ga -
nia prze pi sów6. Za nie wy wią zy wa nie się lub nie na le ży te wy peł nia nie
no wych obo wiąz ków gro zi ka ra pie nięż na od 10 do 20 mln eu ro lub

od 2% do 4% wy so ko ści rocz nych ob ro tów w przy pad ku przed się -
biorstw7. Dla pod mio tów pu blicz nych jest to kwo ta do 100 tys. zło -
tych. 

Wpro wa dze nie przed sta wio nych po wy żej zmian w po szcze gól -
nych pań stwach UE ma ogra ni czyć moż li wo ści wy stą pie nia roz bież -
no ści w unij nym pra wie o ochro nie da nych oso bo wych. Jed no li te
sto so wa nie prze pi sów unij nych nie eli mi nu je jed nak cał ko wi cie re gu -
la cji kra jo wych. W Pol sce na dal trwa ją pra ce nad do sto so wa niem pra -
wa kra jo we go do wy mo gów prze pi sów unij nych. 

bryg. mgr in˝. Wiesław Puchalski – główny specjalista, 
inspektor ochrony danych w KG PSP 

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

Zarzàdzania i Dowodzenia w Akademii Sztuki Wojennej

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, art. 17,
s. 43.
2 Tamże, art. 20, s. 45.
3 Tamże, art. 22, s. 46.
4 J. Niklas, Profilowanie w kontekście ochrony danych osobowych i zakazu dyskryminacji, online,
pdf, dostęp w: http://ptpa.org.pl/site/assets/files/publikacje/opinie/Opinia_profilowanie_
w_kontekscie_ ochrony_danych_osobowych_i_zakazu_dyskryminacji.pdf [dostęp: 24.04.2017]
5 Rozporządzenie … s. 37.
6 Tamże, s. 82.
7 Tamże, s. 82-83.
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mar ły kil ka lat te mu je den z pio nie rów wro cław skiej stra ży po -
żar nej kpt. Igna cy Ro żek na pi sał w swo ich wspo mnie niach, że
tuż po ka pi tu la cji Fe stung Bre slau, 10 ma ja 1945 r. do pło ną -

ce go i za gru zo wa ne go Wro cła wia wkroczy ła 120-oso bo wa eki pa pol -
skich pio nie rów. Na jej cze le stał dr Bo le sław Drob ner (z wy kształ ce nia
che mik, pierw szy po wo jen ny pre zy dent Wro cła wia), a wśród przy by -
łych by li tak że po żar ni cy, m.in. płk poż. inż. Mie czy sław Ra kisz, mia -
no wa ny ko men dan tem stra ży po żar nej mia sta Wro cła wia, i stra żak
Zdzi sław Mosz czeń ski. 

Na gru zach II woj ny świa to wej
Kil ka dni póź niej, 14 ma ja 1945 r., do tych stra ża ków do łą cza ją ko -

lej ni – Er win Wę glorz, któ ry przed woj ną był stra ża kiem ochot ni kiem,
a te raz po wra cał z ro bót przy mu so wych, Ed mund Kuć, Mie czy sław
Ma ro szek i Edward Mi ko łaj czyk. I choć w ko lej nych dniach i ty go -
dniach pol skich stra ża ków przy by wa ło, by ła to wciąż kro pla w mo rzu
po trzeb. W każ dym ra zie moż na śmia ło po wie dzieć, że ta garst ka lu -
dzi sta no wi ła za czą tek pol skiej za wo do wej stra ży po żar nej we Wro -
cła wiu. Ten ra tow ni czy fi lar nie tyl ko bez pie czeń stwa, ale i od -
ra dza ją cej się pol sko ści po wsta wał w mie ście, któ re – jak to okre śla -
no w ów cze snej ofi cjal nej pro pa gan dzie – uwol nio ne spod nie miec -
kie go pa no wa nia „po wró ci ło do Ma cie rzy”. 

Te 345 lat pol skiej nie obec no ści we Wro cła wiu po wo do wa ło spo -
re trud no ści. Ale prze cież nie tyl ko do tych cza so wa nie miec kość ów -
cze sne go Wro cła wia by ła ścia ną, przed któ rą sta nę li pol scy stra ża cy.
Mia sto zo sta ło zbu rzo ne w 85 proc. Uli ce i pla ce wy peł nia ło 18 mln
me trów sze ścien nych gru zu. W to ku dzia łań wo jen nych po zry wa ne
zo sta ły wszyst kie li nie elek trycz ne. Nie by ło łącz no ści te le fo nicz nej.
Znisz czo no więk szość to ro wisk tram wa jo wych i ca ły ta bor. Zbu rzo -
nych zo sta ło 70 proc. szkół. Przez śro dek dziel ni cy na uko wej, po wy -
bu rze niu wszyst kich bu dyn ków, po pro wa dzo no pas star to wy dla
sa mo lo tów.

Krót ko mó wiąc, to, co po za koń cze niu II woj ny świa to wej po zo sta -
ło z daw ne go Bre slau, przy po mi na ło cięż ko ran ne go czło wie ka.
W mie ście po za nie licz ną grup ką stra ża ków pio nie rów z oczy wi stych
wzglę dów nie by ło in nych pol skich stra ża ków. Tym cza sem ze wsząd
roz le ga ły się ape le o stra żac ką po moc w ga sze niu licz nych po ża rów.
Te zaś, wy wo ły wa ne m.in. przez nie do bit ki hi tle row skich or ga ni za cji

Hi tler ju gend czy We rwolf, a tak że przez sza brow ni ków, co raz wy bu -
cha ły w róż nych czę ściach mia sta. Nie by ło jed nak ko mu ani czym ga -
sić ognia. Ra to wa no więc to, co uzna wa no za naj waż niej sze.

Świa teł ko w tu ne lu
Bra ko wa ło tak że sprzę tu do ga sze nia po ża rów, choć war to przy po -

mnieć, że w przed wo jen nym Wro cła wiu straż po żar na by ła bar dzo do -
brze roz wi nię ta. Za opa trze niu w wo dę do brze słu ży ło uru cho mie nie
w 1871 r. wie ży ci śnień. W 1933 r. w mie ście roz miesz czo no na po trze -
by stra ża ków bli sko 150 sy gna li za to rów po ża ro wych i 7072 hy dran ty,

co zna ko mi cie wpły nę ło na go to wość bo jo wą i czas stra żac kich ak cji
ra tow ni czo -ga śni czych. W 1937 r. we Wro cła wiu by ło sześć straż nic,
w któ rych służ bę peł ni ło po nad 280 stra ża ków za wo do wych. Mie li oni
do dys po zy cji dzie więć wo zów ga śni czych i osiem dra bi niastych.

Kie dy zaś w 1944 r. Wro cław ogło szo no twier dzą, stra żac kie si ły
skła da ły się m.in. z 44 wo zów ga śni czych, 25 mo to pomp i 12 po jaz -
dów spe cjal nych. W sze ściu straż ni cach peł ni ło służ bę oko ło 600 stra -
ża ków. Nie ste ty, nie mal ca ły sprzęt nie miec kiej stra ży po żar nej al bo
zo stał wy wie zio ny do Rze szy (głów nie do Dre zna, gdzie zo stał znisz -
czo ny pod czas alianc kich na lo tów), al bo nie prze trwał ob lę że nia Fe -
stung Bre slau. 
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LECH LE WAN DOW SKI

Zde ter mi no wa ni 
pio nie rzy

W przypadku wrocławskiej zawodowej straży pożarnej odniesienie historyczne
ma szczególne znaczenie. Można wręcz powiedzieć, że rodziła się w

powojennych warunkach na fundamentach straży niemieckiej.

Z

Zdjęcie archiwalne
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Ale po śród mo rza nie szczę ścia i zgliszcz po ka za ło się też świa teł -
ko w tu ne lu. Otóż po oglę dzi nach po nie miec kich straż nic oka za ło się,
że w cał kiem do brym sta nie jest część stra żac kich bu dyn ków, m.in.
warsz ta to wych. 

Trud no ści są po to, by je po ko ny wać
Pierw szą sie dzi bą Miej skiej Za wo do wej Stra ży Po żar nej był bu -

dy nek przed wo jen ne go nie miec kie go są du, wy bu do wa ne go w la -
tach 1845-1852. Ale już w po ło wie 1945 r. stra ża cy prze nie śli się
do jed nej ze straż nic, w któ rej uru cho mio no warsz ta ty i po miesz cze -
nia na sprzęt. Z wo jen nej po żo gi oca la ła tak że naj star sza wro cław -
ska re mi za stra żac ka, wy bu do wa na w la tach 1889-1894. Stra żac cy
pio nie rzy wy re mon to wa li ten obiekt i słu ży on wro cław skiej stra ży
do dziś.

Stan stra żac kiej za ło gi wy no sił wów czas 31 osób, ale wciąż z obo -
zów, z ro bót przy mu so wych, przy by wa li no wi chęt ni do wstą pie nia
w jej sze re gi. Stra ża cy peł ni li służ bę przez 24 go dzi ny, a ko lej ne 24
mie li wol ne, choć nie do koń ca. W cza sie wol nym bo wiem przez osiem
go dzin zo bo wią za ni by li pra co wać przy re mon tach i od bu do wie
obiek tów po żar ni czych, usu wa niu z ulic gru zu czy wy bu rza niu ster -
czą cych szkie le tów znisz czo nych bu dow li. 

Po szu ki wa li też wśród gru zów sprzę tu, któ ry po ewen tu al nym re -
mon cie mógł by zo stać wy ko rzy sta ny do dzia łań ra tow ni czo -ga śni -
czych. Po roz rzu ca ny sprzęt zwo żo no do warsz ta tów i przy wra ca no
do użyt ku. Do tych prac tuż po woj nie za an ga żo wa no m.in. dwu na -
stu by łych nie miec kich stra ża ków. Zo sta li oni prze ka za ni pol skim stra -
ża kom przez wła dze Ar mii Czer wo nej i pod ich okiem re ali zo wa li
zle ca ne im za da nia. W tym ce lu, a tak że dla obro ny przed po nie miec -
ki mi nie do bit ka mi i sza brow ni ka mi, stra ża cy otrzy ma li broń pal ną. 

In ną cie ka wost ką te go okre su by ło rów nież to, że pol scy stra ża cy
miesz ka li ze swo imi ro dzi na mi w po nie miec kich straż ni cach. To roz wią -
za nie zo sta ło prze ję te od Niem ców, po nie waż przed woj ną tak wła śnie
nie miec cy stra ża cy by li kwa te ro wa ni. 

Po szu ki wa cze stra żac kich skar bów
Po szu ki wa nia pro wa dzo ne na te re nie by łych nie miec kich od dzia -

łów stra ży po żar nej oka za ły się owoc ne. W gru zach do ko pa no się
znisz czo nej 50-me tro wej au to dra bi ny. Co cie ka we, nie by ła to po nie -
miec ka, lecz… pol ska au to dra bi na. Sprzęt ten zo stał wy wie zio ny
z War sza wy w 1939 r., po za ję ciu sto li cy przez woj ska nie miec kie. Dru -

gą au to dra bi nę (30 m), na pod wo ziu sa mo cho du mar ki Mer ce des,
zna le zio no pod gru za mi Te atru Pol skie go.

Tu war to przy po mnieć, że po jaz dy te po cho dzi ły z 1910 r., kie dy to
wro cław ska straż po żar na ja ko pierw sza w Niem czech otrzy ma ła mo -
to ro we wo zy ga śni cze i dra bi ny (fir my Da im ler). Ni ko mu wów czas na -
wet przez myśl nie prze szło, że po jaz dy te bę dą prze ży wa ły dru gą
mło dość w po wo jen nym Wro cła wiu. A słu ży ły jesz cze stra ża kom przez
do bre kil ka lat.

O ska li stra żac kich dzia łań świad czą za cho wa ne da ne z dru giej po -
ło wy ma ja 1945 r. Przez dwa ty go dnie 13 pol skich po żar ni ków z za ło -
ga mi nie miec ki mi, ma jąc do dys po zy cji trzy po nie miec kie sa mo cho dy
Da im ler oraz trzy ko ło wy sa mo cho dzik Tem po, uga si ło 51 po ża rów.
W tam tym cza sie ta kie ob cią że nie za da nia mi ra tow ni czo -ga śni czy mi
to był wręcz stan dard.

Pol ska straż na nie miec kich fun da men tach
Wro cław ska za wo do wa straż po żar na ro dzi ła się w po wo jen nych

wa run kach na fun da men tach stra ży nie miec kiej. I choć ze wzglę dów
po li tycz nych przez wie le po wo jen nych lat tę praw dę prze mil cza no
lub po mi ja no, to jed nak ta cią głość nie wąt pli wie ist nia ła. Oczy wi ście
tak by ło tyl ko do pew ne go mo men tu, kie dy to wiel kim wy sił kiem, ale
sta nę li śmy na wła snych no gach i stwo rzy li śmy na szą stric te pol ską
wro cław ską straż za wo do wą.

W la tach 40., a tak że na po cząt ku lat 50. XX w. sprzęt po żar ni czy był
po zy ski wa ny przez wro cław skich stra ża ków głów nie dzię ki re mon tom
i ada pta cjom. W warsz ta tach me cha ni cy do ko ny wa li cu dów, aby na ba -
zie pod wo zi wy co fa nych sa mo cho dów woj sko wych stwo rzyć wo zy
przy dat ne stra ża kom w ak cjach ra tow ni czo -ga śni czych. Do ko ny wa no
tak że na praw bie żą cych sprzę tu sa mo cho do we go i mo to pomp. 

Ale w wy po sa że niu po ja wi ły się też pierw sze no we sa mo cho dy.
W 1946 r. stra ża cy wro cław scy otrzy ma li dwa sa mo cho dy Ford V -8.
W tym cza sie wy re mon to wa no też kil ka mo to pomp oraz skon stru owa -
no ko lej ne sa mo cho do we cac ko – sa mo chód po żar ni czy na pod wo -
ziu De ge de. Był to uni ka to wy, bo… je dy ny ta ki eg zem plarz na świe cie.

W 1947 r. we wro cław skiej stra ży po żar nej słu ży ło już 154 stra ża -
ków. Stop nio wo po wsta wa ły ko lej ne od dzia ły, któ rych łącz nie by ło
już w mie ście czte ry. Kie dy no wy ko men dant – płk poż. Sta ni sław
Błasz czak wy dał roz kaz ob ję cia w ad mi ni stro wa nie ko lej nej stra żac -
kiej re mi zy, przy ul. Kra kow skiej, uda ło się tam kil ku stra ża ków z… ka -
ra bi na mi ma szy no wy mi i spo rą ilo ścią amu ni cji. By ło to ko niecz ne,
po nie waż urzę do wa li tam ukry wa ją cy się Niem cy oraz wszel kiej ma -
ści zbi ry. Na szczę ście straż ni cę prze ję to bez wal ki, za go spo da ro wa -
no i… tak zo sta ło do dziś. Obiekt ten na dal bo wiem do brze słu ży
wro cław skiej PSP. 

No we cza sy 
Prze ło mo wy był nie wąt pli wie 1950 r., kie dy Sejm uchwa lił usta wę

o ochro nie prze ciw po ża ro wej i jej or ga ni za cji. Dwa la ta póź niej,
w 1952 r., no wym ko men dan tem wro cław skiej stra ży zo stał nie zwy -
kle za słu żo ny dla dal sze go jej roz wo ju płk Je rzy Kró lic ki. Peł nił tę funk -
cję do 1978 r.

W ko lej nych la tach za wo do wa wro cław ska straż po żar na by ła suk -
ce syw nie wzmac nia na i roz bu do wy wa na. Z for mal ne go punk tu wi -
dze nia waż ny był zaś 1957 r. Wów czas to utwo rzo no Wro cław ską
Ko men dę Stra ży Po żar nych. By ła to w peł ni sa mo dziel na jed nost ka
or ga ni za cyj na, wy łą czo na spod pod le gło ści Wo je wódz kiej Ko men -
dzie Stra ży Po żar nych. 
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po wia da nie to jest dzi siaj przy czyn kiem do wy ja śnie nia lu -
do wych prze są dów, za bo bo nów i wie rzeń na te mat gro zy
i kul tu ognia, a tak że sprzecz no ści po mię dzy wy kład nią re -

li gii chrze ści jań skiej a po sta wą i spo so bem my śle nia mi tycz ne go, po -
łą czo ne go z tra dy cyj nym i na wskroś re ali stycz nym ana li zo wa niem
nie co dzien nych i nie wy tłu ma czal nych zja wisk za ko rze nio nych w spo -
łe czeń stwie koń ca XIX i po cząt ku XX w. 

Bar wy ognia: czer wo no -po ma rań czo we 
Nie zwy kła opo wieść „Po ża ro wi ska” roz po czy na się w Ko bry niu

(w mie ście, któ re w okre sie mię dzy wo jen nym na le ża ło do II Rze czy -
po spo li tej). W jed nej z je go od le głych dziel nic An drzej Ro jec ki, głów -
ny bo ha ter opo wia da nia, po sta no wił wy bu do wać oka za łą wil lę dla
swo jej ro dzi ny. Miej sce, któ re wy brał pod bu do wę, zda niem miej sco -
wych ucho dzi ło jed nak za prze klę te. Po tocz nie zwa ne by ło po ża ro wi -
skiem, gdyż wszyst ko, co do tej po ry zbu do wa no w tym miej scu,
pło nę ło w cią gu kil ku za le d wie mie się cy. Bo ha ter nie zwa żał jed nak
na ostrze że nia i w krót kim cza sie zre ali zo wał swo je przed się wzię cie.
A że je go po sia dłość w opi nii są sia dów bu dzi ła nie po kój i przy cią ga -
ła ogień, z prze ko ry i dla zła ma nia ste reo ty pów na zwał ją Wil lą Po ża -
ro wą. Miesz ka jąc w Po ża ro wej, do świad czył nie zro zu mia łej fa scy na cji
kon tak tem z ży wym ogniem, ła miąc tym sa mym wcze śniej sze usta -
le nia zwią za ne z za cho wa niem bez pie czeń stwa na wy pa dek po ża ru. 

Eks pe ry men ty z ogniem pań stwa Ro jec kich sta wa ły się z każ dym
dniem co raz od waż niej sze i nie bu dzi ły w nich już lę ku. Wte dy też,
pew ni sie bie, po sta no wi li wy dać przy ję cie z oka zji uro dzin sy na, dla

któ re go pre zen tem był tort z pło ną cy mi świecz ka mi. Dziw ne oko licz -
no ści spra wi ły, że od tor to wych świe czek za pa lił się ni sko za wie szo ny
ży ran dol, a na stęp nie za sło ny. Chwi lę póź niej ogień tra wił już ca ły
dom, mi mo że zbu do wa ny zo stał z ognio trwa łych ma te ria łów, miał
m.in. be to no we stro py. Wła ści cie lom co praw da uda ło się uga sić po -
żar, ale po sta no wi li, że osta tecz nie pod pa lą wil lę, by pod dać się po -
tę dze ży wio łu ni czym w Noc Świę to jań ską.

Ta fik cyj na opo wieść, jak rów nież zre ali zo wa ny na jej pod sta wie
film są kul tu ro wym od zwier cie dle niem re lik tów za ko twi czo nych w fi -
lo zo fii pi sa nej i mó wio nej spo łe czeń stwa, na ro du i oby wa te la. 

Z pol skich wie rzeń lu do wych
W hi sto rio gra fii pol skie go po żar nic twa, pra sy i jed nod nió wek wy -

da wa nych przez stra że ognio we prze ło mu XIX i XX w. moż na zna leźć
wie le po dob nych tek stów, któ re przy po mi na ły w spo sób żar to bli wy
i hu mo ry stycz ny o prze są dach i za bo bo nach zwią za nych z ogniem
i po ża ra mi. Nie by ła to wie dza na uko wa, lecz przy wią za nie do tra dy -
cji wie rzeń lu do wych, na pod sta wie któ rych moż na by ło spi sać hi sto -
rię ochro ny prze ciw po ża ro wej. 

Z daw nych prze ka zów moż na by ło za tem do wie dzieć się, że grze -
chem jest pluć na ogień, wy po ży czać go i ga sić pło mie nie po wsta łe
na sku tek ude rzeń pio ru na. Star sze go spo dy nie wrzu ca ły świe żo wy -
pie czo ne bo chen ki chle ba do ognia, wie rząc, że ry tu ał ten od że gna
nie bez pie czeń stwo po ża ru od ich go spo darstw. W cza sie po ża ru wy -
bie ga ły zaś ze swo ich za gród z ob ra za mi wi ze run ków Mat ki Bo skiej,
św. Flo ria na, św. Aga ty i Waw rzyń ca, mo dląc się i pod no sząc la ment.
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HISTORIA
I TRADYCJE

DANUTA JANAKIEWICZ

Ta jem ni cze 
po ̋ a ro wi sko

W 1922 r. nakładem Księgarni Polskiej w Łodzi wydany został zbiór nowel
kresowego pisarza Stefana Grabińskiego pt. „Księga ognia”. Jeden

z opublikowanych tam utworów – „Pożarowisko” doczekał się nawet
w 1968 r. ekranizacji filmowej pod tym samym tytułem.

O
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Bie ga ły wo kół pło ną cych za bu do wań, wie rząc, że po żar zo sta nie uga -
szo ny za spra wą Opatrz no ści. Bia da by ła te mu, kto w chwi li bu rzy 
i po dmu chów wia tru od wa żył się prze kląć – w ten spo sób mógł spro -
wa dzić nie szczę ście na sie bie i swo ją wieś. Mó wio no, że ja skół cze i bo -
cia nie gniaz da chro nią przed po ża rem. Te go, kto ośmie lił by się za bić
bo cia na, mo gła spo tkać ka ra utra ty ży cia na sku tek po ża ru lub po wo -
dzi. Opo wia da nia o ka mie niu pio ru no wym, któ re mu przy pi sy wa no
ce chy ma gicz ne go amu le tu, wie rząc tym sa mym, że jest za sty głym
w ska le pio ru nem, jesz cze bar dziej pod sy ca ły wy obraź nię pro stych
lu dzi. W ety mo lo gii lu do wej jesz cze w koń cu XIX w. na zy wa ny był ka -
mysz kiem i miał chro nić przed cho ro ba mi i ogniem. Nie zli czo ne by ły
gu sła, któ re ocie ra ły się nie mal o prak ty ki ma gicz ne, wy ko rzy stu ją ce
zna cze nie te goż sło wiań skie go amu le tu: [sic!] „Gdy zwie rzę do mo we
jest cho re lub śle pe, to wy star czy sprosz ko wać nie co ka my szek pio -
ru no wy i pro szek ten dmuch nąć w śle pia zwie rzę cia. Po ma ga to wca -
le sku tecz nie”. 

Po dob ne wie rze nia na te mat po tę gi i groź by ognia do ty czy ły lu -
dzi na ca łym świe cie, bez wzglę du na wy kształ ce nie i funk cje spo łecz -
ne. W XVIII w. ksią żę we imar ski Er nest Au gust II Kon stan tin na ka zał
m.in., by wnę trza miesz kal nych izb chro nio ne by ły przed po ża ra mi
za po mo cą drew nia nych ta le rzy z wy ry ty mi od spodu ma gicz ny mi
zna ka mi, ru na mi i na pi sa mi. Prze sąd ten co praw da dłu go nie prze -
trwał, ale w zbio rach mu ze ów et no gra ficz nych w Niem czech za cho -
wa ły się po dzień dzi siej szy owe ar te fak ty. 

Za bo bo ny, wie rze nia i prze są dy, mi mo że od za wsze po zo sta wa ły
sprzecz ne ze zdro wym roz sąd kiem i szar ga ły in te lek tem, i tak za pi sa -
ły się wiecz nym pió rem w na szym „wi dze niu du cho wym”. Co na to ich
dzi siej sza kry ty ka? Z pew no ścią two rzy i łą czy ze spo ły sub dy scy plin
z za kre su na uki o ję zy ku, kul tu rze, et no gra fii, psy cho lo gii i so cjo lo gii.
Opo wie ści z róż nych in nych ksiąg ognia na dal po zo sta ją za tem 
otwar te. 

Da nu ta Ja na kie wicz jest pra cow ni kiem 
Wy dzia łu Do ku men ta cji Zbio rów CMP 

Li te ra tu ra:
[1] S. Gra biń ski, „Po ża ro wi sko”, tekst do stęp ny na stro nie in ter ne to wej: http://li te -
rat.ug.edu.pl/gra bin/0010.htm, film fa bu lar ny w reż. R. Be ra, 1968 r., do stęp ny na stro nie:
https://www. youtu be. com/watch? v=IlCV750StAY.
[2] „Z za bo bo nów lu du pol skie go” [w:] „Pa mięt nik ju bi le uszo wy związ ku stra ży po żar nych po -
wia tu sza mo tul skie go”, wyd. Dru kar nia Na kła do wa J. Ka wa le ra, Sza mo tu ły 1932, s. 12-13. 
[3] „Ga ze ta Stra żac ka” nr 3/1937-1939, s. 31. 

Pięk ne ma jów ki ku czci Mat ki Bo żej
wraz z na dej ściem czerw ca płyn nie prze -
cho dzą w na bo żeń stwa do Naj święt sze go
Ser ca Pa na Je zu sa. Ad o ru je my Je zu sa
w Naj święt szym Sa kra men cie, śpie wa jąc
lub od ma wia jąc li ta nię – na bo żeń stwo to
win no bu dzić w każ dym z nas świa do -
mość spo łecz ną i od po wie dzial ność. Przy -

na glać do na śla do wa nia mi ło ści, ja ką pa ła do nas Ser ce Bo że.
Ser ce w pło mie niach to je den z naj bar dziej wy mow nych i czy -

tel nych zna ków wy ba wie nia czło wie ka przez mi łość. Pan Je zus po -
przez swo je mi ło sier dzie, czy li mi łość po twier dzo ną ak tem
prze ba cze nia, chce nam po wie dzieć, jak bar dzo nas ko cha. Ser ce
Bo że jest wciąż otwar te na czło wie ka, Ono na nie go cze ka. Mi łość
Bo ża prze ba cza i uspo ka ja czę sto za gma twa ne grze chem ludz kie
ser ce, pro wa dząc jed no cze śnie do prze mia ny i no we go ży cia, nio -
sąc ze so bą spe cjal ne cie pło i na dzie ję. 

Za gła da za po wia da na w ob ja wie niach fa tim skich nie jest czymś,
cze go Bóg chce, ale kon se kwen cją złych czy nów, któ re je dy nie
ujaw nia ją to, co już za pro wa dzi ło ludz kość nad prze paść grze chu.
Ma ry ja nie za po wia da je dy nie ka ry, któ ra ma do pie ro przyjść, ale
któ ra w pew nym stop niu już jest, bo ser ca ludz kie ode szły od wza -
jem nej mi ło ści. Mo dli twa wy na gra dza ją ca nie od no si się do zra nio -
ne go ser ca Je zu sa, tak jak by mia ła za ła go dzić ura żo ną du mę
ma je sta tu Bo ga. Zu peł nie prze ciw nie, gdyż Ma ry ja mó wi o ser cu
zra nio nym. Ser ce Je zu sa we szło w hi sto rię te go świa ta, zjed no czy -
ło się z cia łem każ de go czło wie ka, z je go ser cem. Ser ce Bo że cier -
pi, gdy ra nio na jest mi łość, gdy czło wiek od wra ca się od Bo ga
po zo sta ją ce go Bo giem współ czu ją cym, a nie fi lo zo ficz nym ab so -
lu tem. W swo istym zjed no cze niu serc z Chry stu sem Ko ściół, na za -
sa dzie na czyń po łą czo nych, prze le wa mi ło sier dzie do wszyst kich
dusz ludz kich, bu dząc je ze złu dy grze chu. Ko re la cja jest tu oczy -
wi sta: im wię cej mi ło ści w ludz kich wspól no tach i Ko ście le, tym bar -
dziej roz le wa się ona na ca ły świat. Je dy nie peł na wia ry, za ufa nia
i mi ło ści mo dli twa po ma ga czło wie ko wi kształ to wać ser ce na wzór
Je zu sa. Ten, kto na praw dę do świad cza Bo ga, ży je Nim w co dzien -
no ści: w do mu, w trak cie peł nio nej służ by i w prze strze ni ży cia spo -
łecz ne go. Kie dy upa da, klę ka do spo wie dzi, a gdy ktoś wy cze ku je
po mo cy, po ma ga, gdyż mi łu je bliź nich.

Szu kaj my więc Je zu sa, po zna waj my Go, jed nocz my się z Nim
na wszyst kich na szych ży cio wych dro gach. Prze ży waj my z Nim ra -
do ści, ale i nie uchron ne smut ne czy tra gicz ne do świad cze nia. 
Z po mo cą ła ski od kry waj my, że je ste śmy oto cze ni mi ło ścią i mi ło -
sier dziem Ser ca Zba wi cie la. Niech to Ser ce sta no wi na sze naj więk -
sze pra gnie nie, schro nie nie, nasz dom, a przede wszyst kim dro gę
do zba wie nia. My po trze bu je my Je zu sa, ale i Je zus po trze bu je nas,
aby mi ło wać. Niech to prze sła nie bę dzie umoc nie niem w peł nie -
niu na szej stra żac kiej służ by.

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

Serce Jezusa 

� SŁUŻBA I WIARA

Po żar i obro na dwo ru pod Mie cho wem. Epi zod z po wsta nia stycz nio we go, aut. Ar tur Grot t -

ger. Pol skie ma lar stwo ro man tycz ne w zbio rach Mu zeum Na ro do we go w War sza wie
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� Sku tecz ność pro ak tyw ne go sys te mu za rzą dza nia ry zy kiem
w ob sza rze zdro wia i ży cia w stra ży po żar nej (Ef fi ca cy of a pro -
ac ti ve he alth and sa fe ty risk ma na ge ment sys tem in the fi re se rvi -
ce), G.S. Po plin, S. Grif fin, K. Pol lak Por ter, J. Mal lett, Cheng cheng
Hu, V. Day -Nash, J.L. Bur gess, In ju ry Epi de mio lo gy (2018), s. 1-9.

W ar ty ku le tym po ru szo no pro ble ma ty kę bez pie czeń stwa i hi gie -
ny służ by stra ża ków. Au to rzy sku pi li się na pro gra mie pro ak tyw ne -
go za rzą dza nia ry zy kiem, któ re go ce lem jest zre du ko wa nie ry zy ka
za wo do we go po przez ogra ni cze nie licz by i wa gi na stępstw wy pad -
ków w służ bie. Prze ana li zo wa li i wy ko rzy sta li da ne do ty czą ce ura zów
po nie sio nych pod czas dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych do okre śle nia
wy znacz ni ków bez pie czeń stwa. Za wy znacz ni ki przy ję to czę sto tli -
wość rosz czeń od szko do waw czych oraz ich kosz ty. Na tej pod sta wie
osza co wa ne zo sta ły współ czyn ni ki ura zów (szkód zdro wot nych) po -
wsta łych w wy mia rze ogól nym, a tak że w związ ku z ćwi cze nia mi,
prze miesz cza niem się oraz dzia ła nia mi ope ra cyj ny mi.

Ba da nie prze pro wa dzo ne przez ze spół na ukow ców z Uni wer sy -
te tu w Ari zo nie trwa ło 3 la ta, po je go za koń cze niu na stą pi ła do dat -
ko wa fa za ob ser wa cji. Opar to je na trzech fa zach pro ce su
po znaw cze go: nada wa nia za kre sów za gro że niom, sza co wa nia ry zy -
ka oraz im ple men ta cji współ czyn ni ków pre wen cyj nych. W pierw szej
fa zie sku pio no się na ana li zie za gro żeń za la ta bez po śred nio po prze -
dza ją ce roz po czę cie ba da nia. Zgło sze nia po dzie lo no na trzy ka te go -
rie: do ty czą ce ćwi czeń fi zycz nych (32,9%), trans por tu (16,9%)
i dzia łań ope ra cyj nych (10,2%). Dzia ła nia in ter wen cyj ne w za kre sie
re duk cji ry zy ka za wo do we go po dzie lo no rów nież na te trzy ka te go -
rie. W pierw szej zna la zła się po pra wa ja ko ści sprzę tu i in fra struk tu ry,
zwięk sze nie ro li tre ne rów per so nal nych oraz ewa lu acja pro ce du ry
ćwi czeń ope ra cyj nych. Dru gą gru pę dzia łań pre wen cyj nych sta no -
wi ły: te sto wa nie sprzę tu do trans por tu me dycz ne go, okre śle nie pro -
ce du ry ro ta cji pod czas re su scy ta cji krą że nio wo -od de cho wej
i stwo rze nie mo du łu prób ne go prze zna czo ne go dla stra ża ków.
Do ostat niej gru py przy pi sa no opra co wa nie pro to ko łów od wy ko -
wych, a tak że wi zu al ne ostrze ga cze zwią za ne z kwe stia mi bez pie -
czeń stwa i hi gie ny służ by.

W ar ty ku le moż na zna leźć szcze gó ło we opi sy każ de go z dzia łań
pre wen cyj nych. Szcze gól ną uwa gę zwra ca ją bar dzo do kład nie opra -
co wa ne wy ni ki ba dań sta ty stycz nych od no szą cych się do wskaź ni -
ków bez pie czeń stwa. Zo bra zo wa nie ich w po sta ci wy kre sów
zwięk sza uży tecz ność pre zen to wa nych wy ni ków. 

� Sys tem de tek cji po ża ru z wy ko rzy sta niem ter mo gra fii (A sys -
tem to de tect po ten tial fi res using a ther mo gra phic ca me ra), Chi -
joo Lee, Hy un gjun Yang, Na tu ral Ha zards 92/2018, s. 511-523.

Ar ty kuł sta no wi in te re su ją cą wy pra wę w świat no wych tech no lo -
gii, pre zen tu je kom plek so wo pro ble ma ty kę wy ko rzy sta nia ka mer
ter mo wi zyj nych w sys te mach de tek cji po ża rów.

Au to rzy sku pi li się na moż li wo ściach tech no lo gicz nych urzą dzeń,
do ko nu jąc oce ny do kład no ści ich po mia ru. Pod da li też kry tycz nej
ana li zie ich efek tyw ność i ogra ni cze nia.

Ka me ry wi zyj ne ma ją pew ną prze wa gę nad in ny mi sys te ma mi
do de tek cji po ża rów, jak np. czuj ki dy mu, czuj ki optycz ne, czuj ni ki
tem pe ra tu ry, czuj ki pło mie nia, któ re wy kry ją po żar do pie ro po upły -
wie pew ne go cza su. Czuj ka dy mu uru cho mi się do pie ro, gdy pro duk -
ty roz kła du ter micz ne go do się gną urzą dze nia. Z ko lei czuj ki
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pło mie nia mo gą włą czyć się pod wpły wem słoń ca czy urzą dzeń
oświe tle nio wych.

Au to rzy ar ty ku łu prze pro wa dzi li bo ga ty prze gląd fa cho wej li te ra -
tu ry, sku pia jąc się na ana li zie roz wią zań wy ko rzy sty wa nych w sys te -
mach ter mo wi zyj nych. Jed ną z cie ka wych apli ka cji jest wy ko-
rzy sta nie ka me ry ter mo wi zyj nej do ob ser wa cji po miesz czeń. Po wy -
ty po wa niu obiek tów, któ re mo gą sta no wić po ten cjal ne źró dła po-
ża ru, sys tem pla no wo je mo ni to ru je, a dzię ki in te li gent nym
al go ryt mom ma moż li wość wy kry cia nad mier ne go wzro stu tem pe -
ra tu ry. 

Jak wska za no w ar ty ku le, z po zo ru pro ste urzą dze nia, do stęp ne
na ryn ku od wie lu lat, dzię ki za sto so wa niu no wo cze snych al go ryt -
mów po łą czo nych z wła ści wym pla no wa niem sys te mu za bez pie cza -
ją ce go da ją użyt kow ni kom no we, nie spo ty ka ne w do tych cza so wym
po dej ściu moż li wo ści.

� Wpływ to le ran cji na stres ja ko wskaź nik licz by sa mo bójstw
wśród stra ża ków (Po st trau ma tic stress and su ici da li ty among fi -
re fi gh ters: The mo de ra ting ro le of di stress to le ran ce), Bro oke A.
Bar tlett, Char les Jar din, Col le en Mar tin, Ja na K. Tran, Sam Bu ser,
Mi cha el D. Ane stis, An ka A. Vu ja no vic, Co gni ti ve The ra py and Re -
se arch 42/2018, s. 483-496.

Ze spół stre su po ura zo we go (ang. post -trau ma tic stress di sor der)
to – jak wy ni ka z ra por tów na ca łym świe cie – czę sto wy stę pu ją ce
w gru pie za wo do wej stra ża ków scho rze nie. W ar ty ku le wy ka za no ko -
re la cję PTSD ze wskaź ni kiem sa mo bójstw wśród funk cjo na riu szy, któ -
rzy do świad czy li pod czas służ by sil nej trau my. Au to rzy ar ty ku łu
przyj rze li się te mu za gad nie niu kom plek so wo, mia no wi cie prze ana -
li zo wa li czyn ni ki wa run ku ją ce po wzię cie te go osta tecz ne go kro ku
przez funk cjo na riu szy cier pią cych na ze spół stre su po ura zo we go. 

Pod sta wę ar ty ku łu sta no wi ła an kie ta prze pro wa dzo na w im po -
nu ją cej gru pie 765 osób. Z ba da nia wy ła nia się ob raz sta ty stycz ne -
go an kie to wa ne go: męż czy zna, bia ły, w wie ku ok. 38 lat, z wyż szym
wy kształ ce niem, żo na ty, uzna ją cy za źró dło PTSD po waż ne ra ny za -
gra ża ją ce ży ciu po szko do wa nych, ludz kie cier pie nie i śmierć w wy -
ni ku prze stępstw oraz wi dok ofiar tra gicz nych wy pad ków. Czyn ni ki
wska za ne przez ba da nych to tyl ko kil ka z ca łe go spek trum mo gą -
cych pro wa dzić do po waż ne go scho rze nia. 

Wy ni ki ba da nia za pre zen to wa ne w ar ty ku le wska zu ją na zło żo -
ność i wa gę pro ble mu – aż 24% an kie to wa nych my śla ła o sa mo bój -
stwie, a część mia ła za so bą pró bę sa mo bój czą. 

Od po wiedź pły ną ca z ar ty ku łu jest ja sna i nie spo sób się z nią nie
zgo dzić: pro ble mu zdro wia psy chicz ne go stra ża ków zde cy do wa nie
nie moż na ba ga te li zo wać. Na le ży po dej mo wać kro ki za po bie gaw -
cze i ota czać oso by z gru py ry zy ka wła ści wą opie ką psy cho lo gicz ną.
Już czas, aby w prze strze ni pu blicz nej sto so wać wła ści wą nar ra -
cję – PTSD to scho rze nie, a nie sła bość, nie umniej sza ono od wa gi
stra ża ków. Jest za to pro ble mem, z któ rym bo ry ka się wie le osób
na ca łym świe cie, z któ rym jed nak my, ja ko spo łe czeń stwo, po tra fi -
my so bie po ra dzić. 

st. bryg. w st. sp. dr in˝.Waldemar Jaskółowski, 
kpt. dr in˝. Paweł Gromek i kpt. dr in˝. Szymon Ptak 
sà pracownikami Szkoły Głównej Słu˝by Po˝arniczej
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STRAŻ NA ZNACZKACH

Nadchodzi era dronów?

Sły sze li ście o ro dzin nym pla nie ewa ku acyj nym? Jest to prze wod nik sta -
no wią cy po moc w przy go to wa niu sie bie i po zo sta łych do mow ni ków na wy -
pa dek ewa ku acji. O ile za gro że nie skut ku ją ce ewa ku acją mo że nas
za sko czyć, o ty le ko rzy sta jąc z pla nu, mo że my się do niej przy go to wać
wcze śniej, tak że by zmi ni ma li zo wać zwią za ny z nią stres. 

Te oraz wie le in nych istot nych in for ma cji znaj dzie my na por ta lu www.in -
for ma cja kry zy so wa.pl, two rzo nym przez Cen trum In for ma cji Kry zy so wej.

CIK sta no wi część Ze spo łu Ob ser wa cji Zie mi w Cen trum Ba dań Ko smicz -
nych Pol skiej Aka de mii Na uk. Je go ce lem jest zwięk sza nie efek tyw no ści
dzia łań w ob sza rze ra tow nic twa i za rzą dza nia kry zy so we go. 

Już wcho dząc na stro nę głów ną, moż na się prze ko nać, jak wiel ki za sób
in for ma cji ofe ru je nam por tal. Po za po rad ni ka mi od naj dzie my od no śni ki
do wie lu za rów no kra jo wych, jak i mię dzy na ro do wych źró deł in for ma cji kry -
zy so wej oraz por ta li zwią za nych z za rzą dza niem kry zy so wym. Dla osób za -
in te re so wa nych udo stęp nio no rów nież in for ma cje na te mat na rzę dzi
zwią za nych z geo in for ma cją oraz te le de tek cją.

Stro na jest nie wąt pli wie war ta uwa gi. Jed nak za miast opi sy wać, co moż -
na zna leźć w jej po szcze gól nych sek cjach, po zwo lę so bie po pro stu za pro sić
do jej od wie dze nia.

TB

Chroń my la sy
Pu bli ka cja ta jest skie ro wa -

na do tych, któ rym la sy nie są ob ce
i obo jęt ne, a wie dza o ich ochro nie,
w szcze gól no ści przed po ża -
rem – war ta ugrun to wa nia i po sze rze -
nia w róż nych aspek tach. Czy tel nik
znaj dzie tu pod sta wo we, a tak że
szcze gó ło we, spe cja li stycz ne in for ma -
cje do ty czą ce za gad nień zwią za nych
z po ża ra mi la sów i sa mym la sem.
Przy bli żo ne zo sta ną la sy świa ta, Eu ro -
py i Pol ski oraz stan praw ny dzia łań
zwią za nych z roz po zna wa niem za -
gro żeń po ża ro wych. W opra co wa niu
za war to in for ma cje do ty czą ce ro dza -

jów, przy czyn i cha rak te ry sty ki po ża rów la sów, a tak że spo so bów za bez pie -
cze nia prze ciw po ża ro we go kom plek sów le śnych. Opi sa ne zo sta ły też środ ki
tech nicz ne (stat ki po wietrz ne, po jaz dy i sprzęt) słu żą ce do ga sze nia po ża rów
la sów, jak rów nież za sa dy ich dys po no wa nia do ta kich zda rzeń ra tow ni czych.
Znaj dzie my tu tak że omó wie nie za gad nień zwią za nych z or ga ni zo wa niem
i pro wa dze niem dzia łań ra tow ni czych w cza sie ga sze nia po ża rów la sów, a tak -
że moż li wo ści wspar cia przez mo du ły mię dzy na ro do we prze zna czo ne do ga -
sze nia po ża rów la sów.

Mo no gra fia po dej mu je pro ble my znaj du ją ce od zwier cie dle nie za rów no
w teo rii, jak i w prak ty ce. Oba aspek ty po strze ga ne są w kon tek ście ogól ne go
bez pie czeń stwa, a w szcze gól no ści bez pie czeń stwa po ża ro we go, trak to wa -
ne go ja ko in ter dy scy pli nar na per spek ty wa ba daw cza.

Wy ni ki ba dań przed sta wio ne w mo no gra fii obej mu ją głów nie pro ble ma -
ty kę bez pie czeń stwa po ża ro we go la sów. Ob sza ry le śne to do bro na ro do we,
a bez pie czeń stwo po ża ro we od po wia da za moż li wość prze ciw dzia ła nia za -
gro że niom po ża ro wym wy mie rzo nym prze ciw ko la som. W mo no gra fii za war -
to syn te zę wy ni ków wie lo let nich ba dań au to ra, sta no wią cych po sze rze nie
wie dzy do ty czą cej bez pie czeń stwa po ża ro we go la sów, któ ra sta no wi waż ny
ele ment na uk o bez pie czeń stwie. 
Ja ro sław Za rzyc ki, Bez pie czeń stwo po ża ro we la sów, 2018, 223 s.

� WARTO
PRZECZYTAĆ

W Prze glą dzie Po żar ni czym nr 8/2017 uka zał się in te re su ją cy ar ty -
kuł do ty czą cy wy ko rzy sta nia dro nów, czy li bez za ło go wych stat ków
po wietrz nych. Z fi la te li stycz ne go punk tu wi dze nia war to od no to wać,
że 16 mar ca 2017 r. w Re pu bli ce Ma le di wów uka za ła się se ria znacz -
ków o te ma ty ce po żar ni czej pt. „Fi re en gi ne of the world”. Na mar gi -
ne sie ar ku si ka z wi do kiem jed ne go z nich po raz pierw szy na świe cie
po ka za no dron po żar ni czy.
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