
Miesięcznik Państwowej Straży Pożarnej Nr ind. 371203       ISSN 0137-8910 Cena 5 zł (w tym 5% VAT)

Rok założenia 1912

Fundusz Sprawiedliwości       s. 24-26

Pismo odznaczone
Medalem Honorowym
im. Józefa Tuliszkowskiego 2018

10

Komfortowo 
na desce

18

GaÊnice 
– niezb´dnik
ka˝dego

27

Jak płonà 
lasy

32

Uniknàç 
zatrucia czadem

11

Bezpieczny
sprz´t OUO

36

Ergonomicznie
przy
komputerze

40



PAŹDZIERNIK  2018 /2

W NUMERZE

Ratownictwo i ochrona ludnoÊci

8 Podst´pny przeciwnik

11  Tlenek w´gla pod lupà

16  Niemo˝liwe jest mo˝liwe

18  Deska ortopedyczna – kiedy i jak?

Sprawy ochotników

22  ˚yciowa batalia

24 W sukurs pokrzywdzonym  

Rozpoznawanie zagro˝eƒ

27  O gaÊnicach

32 Po˝ary lasów okiem biegłego

Technika

36  Sprawniej i bezpieczniej

Zdrowie

40 Ergonomia pracy przy komputerze

Prawo w słu˝bie

45  Stra˝ak pod ochronà (cz. 2) 

Historia i tradycje

48 Stra˝acy z miasta ognia

52  Legenda stra˝ackiej techniki

Stałe pozycje

4  Przeglàd wydarzeƒ

53  Słu˝ba i wiara

54  Przeglàd prasy zagranicznej

55  www.poz@rnictwo

55  Warto przeczytaç

55  Stra˝ na znaczkach

Nasza okładka: 

Kampania 
edukacyjno-informacyjna
Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej.
Projekt logo 
Piotr Maciejewski

22 Sprawy ochotników

Deska ortopedyczna – czy zawsze jest niezb´dna?

18  Ratownictwo i ochrona ludności

OSP walczy o zachowanie zabytkowej stra˝nicy

36 Technika

Dobre praktyki
konserwacji 
sprz´tu OUO



/ 2018 PAŹDZIERNIK 3

NA POCZĄTEK

WYDAWCA 
Komendant Główny PSP

REDAKCJA 
00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38

tel. 22 523 33 06, faks 22 523 33 05
e-mail: pp@kgpsp.gov.pl, www.ppoz.pl

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Redaktor naczelny: mł. bryg. Anna ŁAŃDUCH

tel. 22 523 33 99 lub tel. MSWiA 533-99,
alanduch@kgpsp.gov.pl

Anna SOBÓTKA 
tel. 22 523 34 27 lub tel. MSWiA 534-27,

asobotka@kgpsp.gov.pl
mł. asp. Tomasz BANACZKOWSKI

tel. 22 523 33 98 lub tel. MSWiA 533-98
tbanaczkowski@kgpsp.gov.pl

Dariusz KUBEL 
tel. 22 523 34 85 lub tel. MSWiA 534-85,

dkubel@kgpsp.gov.pl
Administracja i reklama: Małgorzata JANUSZCZYK

tel. 22 523 33 06 lub tel. MSWiA 533-06,
pp@kgpsp.gov.pl

Korekta: Dorota KRAWCZAK

RADA REDAKCYJNA
Przewodniczący: gen. brygadier Leszek SUSKI

Członkowie:
st. bryg. Paweł FRĄTCZAK

st. bryg. w st. spocz. Krzysztof KOCIOŁEK
nadbryg. Adam CZAJKA
st. bryg. Mariusz MOJEK

PRENUMERATA
Cena prenumeraty na 2018 r.:
rocznej – 60 zł, w tym 5% VAT, 

półrocznej – 30 zł, w tym 5% VAT.
Formularz zamówienia i szczegóły dotyczące

prenumeraty można znaleźć na 
www.ppoz.pl w zakładce Prenumerata

REKLAMA
Szczegółowych informacji o cenach 

i o rozmiarach modułów reklamowych 
w „Przeglądzie Pożarniczym” 

udzielamy telefonicznie 
pod numerem 22 523 33 06

oraz na stronie www.ppoz.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redakcji tekstów
oraz zmiany ich tytułów. Prosimy o nadsyłanie materiałów

w wersji elektronicznej. Redakcja nie odpowiada za treść
ogłoszeń oraz reklam i nie zwraca materiałów niezamówionych.

SKŁAD I DRUK:
Zakłady Graficzne TAURUS Roszkowscy Sp. z o.o. 

Kazimierów, ul. Zastawie 12, 05-074 Halinów
Nakład: 7300 egz.

Przed nami kolejny sezon grzewczy. Z pewnoÊcià usłyszymy o zwi´kszonej
liczbie po˝arów budynków mieszkalnych czy zatruciach tlenkiem w´gla.

Padnà pytania o przyczyny tych nieszcz´Êç i o to, czy mo˝na było im
zapobiec. Paƒstwowa Stra˝ Po˝arna od lat anga˝uje si´ w kampani´
uÊwiadamiajàcà zagro˝enia zwiàzane z sezonem grzewczym. W tym roku
odbywa si´ ona pod hasłem „Czujka na stra˝y Twojego bezpieczeƒstwa!”,
a jej logo znajduje si´ na naszej okładce. Warto zapoznaç si´ z artykułami
Artura Kàdzieli i Łukasza Dudziƒskiego. Pierwszy przypomina, o czym nale˝y
pami´taç, rozpoczynajàc sezon grzewczy, drugi – co robiç, gdy dojdzie
do zatrucia czadem. Oba teksty zawierajà tak˝e cenne wskazówki dla naszej
słu˝by. 

Równie pouczajàcà publikacjà jest artykuł Macieja Piàtka i Tomasza
Sudera. Opisujàc przypadki uratowania poszkodowanych po kilkudziesi´ciu
minutach ich przebywania pod wodà, dowodzà, ˝e działania z zakresu
ratownictwa wodnego majà jak najbardziej ratowniczy charakter 
i nie mo˝na rezygnowaç w nich z walki o ˝ycie.

Ratownicy powinni tak˝e si´gnàç po artykuł Bartłomieja Kota. Przyglàda
si´ on zastosowaniu deski ortopedycznej, uwzgl´dniajàc jej plusy i minusy,
a przede wszystkim podajàc wskazówki, jak zapewniç komfort
poszkodowanemu. 

A o komforcie i bezpieczeƒstwie ratowników piszà Przemysław Berus
i Jarosław Jarosz. Tym razem w kontekÊcie ochrony górnych dróg
oddechowych. Sprz´t, który jà zapewnia, nale˝y odpowiednio konserwowaç.
W jaki sposób? Rozwiàzania stosowane w JRG we Wschowie sà
z pewnoÊcià warte uwagi.

Dla stra˝aków pełniàcych słu˝b´ w systemie oÊmiogodzinnym czas
sp´dzony przy komputerze, w pozycji siedzàcej mo˝e skutkowaç ró˝nymi
dolegliwoÊciami – bólami kr´gosłupa, głowy, zapaleniem spojówek czy
cieÊnià nadgarstka. Mo˝na temu zaradziç, stosujàc si´ do zasad ergonomii
i wskazówek specjalistów. Materiał Haliny Korkus w tym pomo˝e. 

Zakoƒczył si´ nabór wniosków na dotacje z Funduszu SprawiedliwoÊci
na zakup sprz´tu ratowniczego dla OSP. Ten ogólnopolski program
wsparcia ochotniczych stra˝y po˝arnych o wartoÊci ponad 100 mln zł nie
ma precedensu w historii. Materiał Lecha Lewandowskiego przybli˝a ide´
Funduszu i pierwsze efekty programu.

Zapraszamy do lektury!



Jed nost ka Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Bru sze wie otrzy ma ła śred ni sa mo -

chód ra tow ni czo -ga śni czy GBA 3/16 za bu -
do wa ny na pod wo ziu Vo lvo FLD3C.
Uro czy stość prze ka za nia sa mo cho du 

od by ła się 15 paź dzier ni ka 2018 r. na pla cu
przed ba zy li ką mniej szą w So ko łach (po wiat
wy so ko ma zo wiec ki). Je go za kup stał się
moż li wy dzię ki po zy ska niu środ ków z bu dże -
tu gmi ny So ko ły, środków z firm ubez pie cze -

nio wych bę dą cych w dys po zy cji
ko men dan ta głów ne go PSP
oraz Fun du szu Ochro ny Śro do -
wi ska i Go spo dar ki Wod nej. 
Cał ko wi ta war tość po jaz du to
pra wie 800 tys. zł.

Uro czy stość roz po czę ła się
zło że niem mel dun ku o go to -
wo ści do uro czy ste go ape lu
z oka zji prze ka za nia po jaz du
ra tow ni czo -ga śni cze go wi ce -
mi ni stro wi spraw we wnętrz -
nych i ad mi ni stra cji, po sło wi

na Sejm RP Ja ro sła wo wi Zie liń skie mu. 
Do ko nał on prze glą du pod od dzia łu
z pocz ta mi sztan da ro wy mi z te re nu pa ra fii
i przy wi ta nia, po czym na stą pi ło pod nie -
sie nie fla gi pań stwo wej. Jó zef Zaj kow ski,
wójt gmi ny So ko ły, ja ko go spo darz te re nu
po wi tał przy by łych go ści. 

Po wy stą pie niu Ja ro sła wa Zie liń skie go,
któ ry prze jął wów czas głos, na stą pi ła ce re -
mo nia prze ka za nia po jaz du, prze cię cie
sym bo licz nej wstę gi oraz po świę ce nie sa -
mo cho du, któ re go do ko na li ks. ka no nik
Cze sław Małż, ks. Woj ciech Ej smont – wo -
je wódz ki ka pe lan stra ża ków oraz ks. Ra do -
sław Ku beł – die ce zjal ny ka pe lan
stra ża ków. Ko lej ny mi punk ta mi ape lu by ły
wy stą pie nia za pro szo nych go ści oraz zło -
że nie na ich rę ce przez za rząd OSP Bru sze -
wo po dzię ko wań i pa miąt ko wych
gra wer to nów. PP

PAŹDZIERNIK 2018 /4

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

GBA dla ochot ni ków z Bru sze wa

fo
t. 

To
m

as
z 

Si
eń
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Na pla cu bu do wy Ko men dy Miej skiej PSP i Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej przy ul. Wi -
to sa w Su wał kach w przeded niu 40-le cia pon ty fi ka tu Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II oraz

ju bi le uszu 100-le cia od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści od by ła się uro czy stość po sa -
dze nia Dę bu Pa pie skie go wy ho do wa ne go z na sion po świę co nych przez Oj ca Świę te go 

Dàb Pa pie ski w Su wał kach
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St. bryg. dr inż. Pa weł Ja nik no wym dy -
rek to rem Cen trum Na uko wo -Ba daw -

cze go Ochro ny Prze ciw po ża ro wej im.
Jó ze fa Tu lisz kow skie go – PIB. Zo stał po wo -
ła ny na to sta no wi sko z dniem 1 paź dzier ni -
ka przez mi ni stra spraw we wnętrz nych
i ad mi ni stra cji. 

Pa weł Ja nik był do tych czas dy rek to rem
Biu ra Roz po zna wa nia Za gro żeń Ko men dy
Głów nej PSP. Jest ab sol wen tem Szko ły
Głów nej Służ by Po żar ni czej, Po li tech ni ki Łódz kiej (stu dia po dy plo -
mo we z in for ma ty ki), a tak że Aka de mii Eko no micz nej w Po zna niu
(dok to rat z ubez pie czeń). 
Po nad to ukoń czył wie le kra jo wych i mię dzy na ro do wych kur sów

oraz szko leń z za kre su ochro ny prze ciw po ża ro wej, prze ciw dzia ła nia
po waż nym awa riom prze my sło wym oraz ochro ny lud no ści i za rzą -
dza nia kry zy so we go.

Choć za czy nał służ bę w JRG Ko nin ja ko spe cja li sta ra tow nik,
więk szość ży cia za wo do we go po świę cił pre wen cji, prze cho dząc
wszyst kie szcze ble za wo do we – od ofi ce ra ds. kon tro l no -roz po znaw -
czych do dy rek to ra biu ra. 

No wy dy rek tor CNBOP-PIB ma bo ga ty do ro bek pu bli cy stycz -
ny – jest au to rem kil ku dzie się ciu pu bli ka cji do ty czą cych ochro ny
prze ciw po ża ro wej, prze ciw dzia ła nia po waż nym awa riom prze my sło -
wym, oce ny ry zy ka oraz ochro ny lud no ści. Współ wy ko naw ca kil ku
pro jek tów ba daw czych kra jo wych i za gra nicz nych, a tak że re cen zent
pro jek tów na uko wo -ba daw czych oraz kil ku na stu pu bli ka cji w cza so -
pi smach na uko wo -tech nicz nych.

Zmia ny ka dro we

Ja na Paw ła II. Obok dę bu zo stał usy tu owa -
ny obe lisk z ka mien ną pły tą. 

Sym bo licz ne go wko pa nia Dę bu Pa pie -
skie go do ko na li go ście ho no ro wi: se kre -
tarz sta nu w Mi ni ster stwie Spraw
We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji Ja ro sław
Zie liń ski, ko men dant głów ny PSP gen.
bry ga dier Le szek Su ski, ko men dant wo je -
wódz ki PSP nad bryg. Ja ro sław Wendt, 
do rad ca mar szał ka Se na tu RP Ro mu ald
Łancz kow ski, kie row nik De le ga tu ry Pod la -
skie go Urzę du Wo je wódz kie go w Su wał -
kach Ja dwi ga Mi lew ska, prze wod ni czą cy
Ra dy Po wia tu Su wal skie go Grze gorz Mac -
kie wicz oraz wi ce sta ro sta su wal ski Wi told
Ko wa lew ski. red.



Uro czy stość roz po czę ła się zło że niem
mel dun ku ko men dan to wi głów ne mu

Pań stwo wej Stra ży Po żar nej gen. bry ga -
die ro wi Lesz ko wi Su skie mu przez do wód -
cę uro czy sto ści mł. bryg. To ma sza

Klim cza ka. Po pod nie sie niu fla gi pań stwo -
wej oraz ode gra niu i od śpie wa niu hym nu

pań stwo we go głos za brał rek tor -ko men -
dant nad bryg. dr hab. inż. Pa weł Kęp ka,
prof. SGSP. – Kie dy zbie ra my się tu, na pla cu
w na szej uczel ni, to czu je my, że jest to ko lej -
ny waż ny etap w na szej hi sto rii. Etap kształ -

ce nia po żar ni -
cze go, któ ry na -
bie ra co raz więk -
sze go zna cze nia
w kształ to wa niu
mło de go po ko le -
nia. 1 mar ca
2019 r. bę dzie my
ob cho dzi li 80.
rocz ni cę pierw sze -
go kur su ofi cer -
skie go w mu rach
na szej uczel -
ni – pod kre ślił
rek tor -ko men -
dant.

Sło wa ślu bo -
wa nia wy po wie -

dzia ło 91 osób za kwa li fi ko wa nych
na sta cjo nar ne stu dia I stop nia dla stra ża -

ków w służ bie kan dy dac kiej, a tak że
przed sta wi cie le osób za kwa li fi ko wa nych
na I rok nie sta cjo nar nych stu diów I stop -
nia na kie run ku in ży nie ria bez pie czeń stwa
dla stra ża ków w służ bie sta łej oraz na sta -
cjo nar ne i nie sta cjo nar ne stu dia I i II stop -
nia dla osób cy wil nych na Wy dzia le
In ży nie rii Bez pie czeń stwa Cy wil ne go i Wy -
dzia le In ży nie rii Bez pie czeń stwa Po ża ro -
we go. W imie niu wi ce mi ni stra spraw
we wnętrz nych i ad mi ni stra cji Ja ro sła wa
Zie liń skie go oko licz no ścio wy list od czy tał
pro rek tor – za stęp ca ko men dan ta ds. ope -
ra cyj nych st. bryg. dr hab. inż. Ja ro sław 
Za rzyc ki. Na stęp nie dr hab. We ro ni ka Ja -
kub czak, prof. SGSP wy gło si ła wy kład in -
au gu ra cyj ny do ty czą cy m.in. obro ny
te ry to rial nej. 

W uro czy sto ści udział wzię li: po seł
na Sejm RP An drzej Me lak, se kre tarz sta nu
w Mi ni ster stwie Obro ny Na ro do wej 
To masz Zdzi kot i ko men dant głów ny Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej gen. bry ga dier
Le szek Su ski oraz przed sta wi cie le śro do -
wi ska aka de mic kie go z prze wod ni czą cym
Kon fe ren cji Rek to rów Aka de mic kich Szkół
Pol skich – rek to rem Po li tech ni ki War szaw -
skiej prof. dr. hab. inż. Ja nem Szmid tem
na cze le, a tak że re pre zen tan ci za przy jaź -
nio nych in sty tu cji. R.
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In au gu ra cja ro ku aka de mic kie go 2018/2019 w SGSP
Szkoła Główna Służby Pożarniczej zainaugurowała rok akademicki 2018/2019
w sobotę 29 września. Inaugurację zapoczątkowała msza św., którą
odprawiono w bazylice katedralnej pod wezwaniem św. Michała Archanioła
i św. Floriana Męczennika na Pradze.

Sztan da ry po no we mu

Ma my no we roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych
i ad mi ni stra cji z 26 wrze śnia 2018 r. zmie nia ją ce roz po rzą -

dze nie w spra wie okre śle nia wzo ru oraz try bu nada wa nia sztan da -
ru jed nost kom or ga ni za cyj nym Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
(DzU 2018 poz. 1943). Do ku ment do pre cy zo wu je i uszcze gó ła wia
wy gląd sztan da rów jed no stek or ga ni za cyj nych Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej. A głów nym je go ce lem jest wy eli mi no wa nie roz bież no -
ści w ich wy glą dzie.

Co się zmie ni? Za wę żo no pa le tę ko lo rów tka ni ny, z któ rej zo sta -

nie wy ko na ny płat sztan da ru. Są to od po wied nio czer wień sy gna -
ło wa na stro nie głów nej i błę kit la zur na od wro cie. Zmie ni się tak że
ha sło na sztan da rze. Z do tych cza so we go „W służ bie Oj czy zny” lub
„W służ bie Rze czy po spo li tej Pol skiej” na„W służ bie Bo gu i Oj czyź -
nie” lub „Bóg Ho nor Oj czy zna”. Po nad to roz po rzą dze nie ogra ni cza
umiesz cza nie na od wrot nej stro nie pła ta sztan da ru oznak po żar ni -
czych, do pusz cza jąc tyl ko znak Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Zo sta -
ła tak że do pre cy zo wa na ko lo ry sty ka drzew ca sztan da ru (drew no
w ko lo rze ciem ny orzech) i je go me ta lo wych ele men tów (ko lor
zło ty).

Co z do tych cza so wy mi sztan da ra mi? Bę dą obo wią zy wa ły
na mo cy do tych cza so wych ak tów nada nia. Przy ję cie ta kie go roz -
wią za nia z pew no ścią po zwo li unik nąć kosz tów zwią za nych z ich
wy mia ną. 

War to pod kre ślić, że z uwa gi na przed miot re gu la cji pro jekt roz -
po rzą dze nia kon sul to wa ny był z Ko mi sją He ral dycz ną przy Mi ni -
strze Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji oraz or ga ni za cja mi
związ ko wy mi re pre zen tu ją cy mi stra ża ków Pań stwo wej Stra ży 
Po żar nej. Roz po rzą dze nie obo wią zu je od 24 paź dzier ni ka.

Ra do sław Mo ra czew ski
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Ochot ni cza Straż Po żar na w Pod gó rzu
(gmi na Łom ża, woj. pod la skie) wzbo -

ga ci ła się o no wy sa mo chód po żar ni czy.
Uro czy stość zwią za na z otrzy ma niem 

no we go sa mo cho du od by ła się 15 paź -
dzier ni ka 2018 r. Roz po czę ła ją msza św.
w ko ście le pw. św. An to nie go Pa dew skie -
go w Pod gó rzu. Dal sza część od by ła się

na pla cu przed re mi zą. W obec no ści wie lu
zgro ma dzo nych go ści i miesz kań ców Pod -
gó rza jed nost ka OSP otrzy ma ła no wy
śred ni sa mo chód ra tow ni czo -ga śni czy

GBA-Rt 4,5/24 na pod wo ziu MAN. Je go
koszt to 848 700 zł. Gmi na otrzy ma ła do fi -
nan so wa nie do za ku pu – z Na ro do we go
Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -

dar ki Wod nej w wy so ko ści 425 tys. zł oraz
ze środ ków ubez pie cze nio wych KG PSP
w wy so ko ści 75 ty s. zł. No wy na by tek za -
stą pi po nad dwu dzie sto let ni, wy słu żo ny
już sa mo chód mar ki Jelcz.

Ho no ro wy mi go ść mi uro czy sto ści by li:
se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Spraw
We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji i po seł
na Sejm RP Ja ro sław Zie liń ski, ko men dant
głów ny Pań stwo wej Stra ży Po żar nej gen.
brygadier Le szek Su ski oraz pod la ski ko -
men dant wo je wódz ki Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej nad bryg. Ja ro sław Wendt.
Uczest ni czy li w niej tak że przed sta wi cie le
ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej po wia tu łom -
żyń skie go oraz pod mio tów współ pra cu ją -
cych z jed nost ka mi ochro ny
prze ciw po ża ro wej.

Pod czas uro czy sto ści pa dło wie le słów
po dzię ko wa nia dla stra ża ków za ich co -
dzien ną służ bę na rzecz nie tyl ko miesz -
kań ców Pod gó rza, ale ca łe go po wia tu
łom żyń skie go. R.

W cen trum kon gre so wym Tar gów
Kiel ce od by ła się 27 wrze śnia Ga la

Fi na ło wa Kon kur su Or len dla Stra ży Po żar -
nych. W trak cie ga li przed sta wi cie lom jed -
no stek PSP oraz OSP ob ję tych wspar ciem
zo sta ły wrę czo ne sym bo licz ne cze ki. 

Wy da rze nie to by ło pod su mo wa niem te -
go rocz nej edy cji „Pro gra mu po mo cy jed -
nost kom stra ży po żar nej”. W tym ro ku PKN
Or len prze ka że 2 mln zł dla 360 ochot ni -
czych i za wo do wych jed no stek stra ży po -
żar nej w Pol sce.

Do tej po ry, przez 18 lat trwa nia 

pro gra mu, stra ża cy otrzy ma li 12 mln zł
wspar cia. Środ ki te zo sta ły prze zna czo ne
m.in. na za kup sprzę tu ra tow nic twa wod -
ne go, prze ciw po wo dzio we go, me dycz ne -
go, dro go we go i tech nicz ne go,
ra tow nic twa che micz ne go, eko lo gicz ne go

oraz wy so ko ścio -
we go.

Go spo da rzem
uro czy sto ści był
Da niel Obaj tek,
pre zes za rzą du
PKN Or len SA.
W ga li uczest ni -
czył pre mier 
Ma te usz Mo ra -
wiec ki. – Bu du je -
cie for ma cję
peł ną od wa gi
i pa trio ty zmu, ale
i ta ką, któ ra wy -
cho wu je. To, że

przy gar nia cie mło dych lu dzi, uczy cie ich
dys cy pli ny – to jest wspa nia ła ro bo ta. Pro -
szę, że by w wa szej co dzien nej pra cy dla spo -
łe czeń stwa by ło jak naj wię cej pier wiast ka
pa trio tycz ne go. Tym bar dziej Pol ska bę dzie
za sob na, im bar dziej bę dzie jed no -
ścią – pod kre ślał pre mier.

Na ga li by li tak że obec ni: wi ce mi ni ster
MSWiA Ja ro sław Zie liń ski, rzecz nicz ka rzą -
du Jo an na Kop ciń ska, pre zy dent Kielc
Woj ciech Lu baw ski, wo je wo da świę to -
krzy ski Aga ta Woj ty szek oraz ko men dant
głów ny Pań stwo wej Stra ży Po żar nej gen.
bry ga dier Le szek Su ski.

– Kie dy na si stra ża cy wró ci li z po ża rów
w Szwe cji, pan pre mier obie cał nam do dat -
ko we fun du sze. Otrzy ma li śmy ich dwa ra zy
wię cej, niż obie cał. Bar dzo dzię ku ję. Dzię ki
nim od bu du je my sprzęt, któ ry zu ży li śmy
i zmo der ni zu je my na sze jed nost ki. Sprzęt
zbęd ny, ale spraw ny prze ka że my OSP
– po wie dział w swo im wy stą pie niu 
ko men dant głów ny PSP.

Fi nan so wa po moc na za kup sprzę tu
dla stra ża ków to nie je dy na for ma wspar -
cia PKN Or len. Pod czas ga li ogło szo no 
za ło że nia no we go pro gra mu 
lo jal no ścio we go dla stra ża ków OSP dzia ła -
ją cych w struk tu rze KSRG. Od 1 stycz -
nia 2019 r. otrzy ma ją oni zniż kę na za kup
pa li wa. 

Na ga li ogło szo no prze dłu że nie współ -
pra cy PKN Or len z Fun da cją „Do ra staj
z Na mi”, po ma ga ją cej dzie ciom i ro dzi nom
tych, któ rzy zgi nę li lub zo sta li po szko do -
wa ni na służ bie.

Mar ta Wa wiór ko
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No wy sa mo chód dla OSP Pod gó rze
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Ru szy ła ogól no pol ska kam pa nia edu -
ka cyj no -in for ma cyj na na te mat za -

gro żeń zwią za nych z moż li wo ścią
po wsta nia po ża rów w miesz ka niach lub
do mach jed no ro dzin nych oraz za tru ciem
tlen kiem wę gla pod ha słem „Czuj ka
na stra ży Two je go bez pie czeń stwa!”.

Kam pa nia jest skie ro wa na w szcze gól -
no ści do dzie ci i mło dzie ży oraz do se nio -
rów. Edu ka cja naj młod szych to in we sty cja
w przy szłość, po nie waż w roz mo wach
dzie lą się oni z do ro sły mi zdo by tą wie dzą.
Kam pa nia skła da się z kil ku ob sza rów,
m.in. edu ka cji, in for ma cji i pro mo cji.

Pań stwo wa Straż Po żar na re ko men du -
je in sta lo wa nie czu jek dy mu i tlen ku wę -
gla oraz przy po mi na o obo wiąz ku
utrzy ma nia ich wła ści we go sta nu tech -
nicz ne go (co obej mu je m.in. wy mia nę ba -
te rii). Oso bom star szym stra ża cy go to wi
są po móc w za mon to wa niu da nej czuj ki
lub wy mia nie ba te rii. PSP zwra ca uwa gę
na fakt, że czuj ka tlen ku wę gla nie za stę -
pu je prze glą du tech nicz ne go prze wo dów
wen ty la cyj nych i ko mi no wych. A ich nie -
spraw ność jest głów nym źró dłem za truć

w bu dyn kach. Wa dli we dzia ła nie mo że
wy ni kać z: nie szczel no ści, bra ku kon ser -
wa cji – w tym czysz cze nia, wad kon struk -
cyj nych, a tak że nie do sto so wa nia
ist nie ją ce go sys te mu wen ty la cji do stan -

dar dów szczel no ści sto so wa nych okien
i drzwi, w związ ku z wy mia ną sta rych
na no we.

Zgod nie z § 34 roz po rzą dze nia mi ni -
stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji
z 7 czerw ca 2010 r. w spra wie ochro ny
prze ciw po ża ro wej bu dyn ków, in nych

obiek tów bu dow la nych i te re nów (DzU
nr 109, poz. 719) w obiek tach, w któ rych
od by wa się pro ces spa la nia pa li wa sta łe -
go, cie kłe go lub ga zo we go, usu wa się za -
nie czysz cze nia z prze wo dów dy mo wych
i spa li no wych: czte ry ra zy w ro ku w do -
mach opa la nych pa li wem sta łym (np. wę -
glem, drew nem), dwa ra zy w ro ku
w do mach opa la nych pa li wem cie kłym
i ga zo wym oraz co naj mniej raz w mie sią -
cu, je że li prze pi sy miej sco we nie sta no wią
ina czej, z prze wo dów od pa le nisk za kła -
dów zbio ro we go ży wie nia i usług ga stro -
no micz nych. Co naj mniej raz w ro ku
usu wa my za nie czysz cze nia z prze wo dów
wen ty la cyj nych.

Z ko lei art. 62 ust. 1 pkt 1 c usta wy
z dnia 7 lip ca 1994 r. Pra wo bu dow la ne
(DzU z 2010 r. nr 243, poz. 1624) zo bo wią -
zu je wła ści cie li i za rząd ców blo ków miesz -
kal nych i do mów jed no ro dzin nych
do okre so wej kon tro li co naj mniej raz
w ro ku sta nu tech nicz ne go in sta la cji ga -
zo wych oraz prze wo dów ko mi no wych
(dy mo wych, spa li no wych i wen ty la cyj -
nych). WPS
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Już w 2020 r. le gio now scy stra ża cy prze pro wa dzą się do no wej
sie dzi by Ko men dy Po wia to wej PSP. Wmu ro wa niem ak tu erek -

cyj ne go 16 paź dzier ni ka 2018 r. przez wi ce sze fa MSWiA Ja ro sła wa
Zie liń skie go, mi ni stra obro ny na ro do wej Ma riu sza Błasz cza ka oraz
ko men dan ta głów ne go PSP gen. bry ga die ra Lesz ka Su skie go sym -
bo licz nie roz po czę ła się bu do wa tej in we sty cji. 

– Wszy scy po trze bu je my bez pie czeń stwa. Straż po żar na, pań -
stwo wa i ochot ni cza, za pew nia nam wła śnie to bez pie czeń stwo

w znacz nej mie rze i w przy pad ku wie lu za gro żeń – pod kre ślił wi ce -
mi ni ster Ja ro sław Zie liń ski. 

Koszt po wsta nia sa me go bu dyn ku le gio now skiej ko men dy PSP
to po nad 17 mln zł. Ca łość in we sty cji, łącz nie z kosz tem wy po sa że -
nia, wy nie sie 22 mln zł. Dział kę pod in we sty cję prze ka zał sa mo -
rząd. No wo wy bu do wa ny bu dy nek straż ni cy po mie ści ko men dę
po wia to wą wraz z jed nost ką ra tow ni czo-ga śni czą oraz za ple cze
szko le nio we. W pro jek cie uwzględ nio no rów nież sa lę edu ka cyj ną
dla dzie ci i mło dzie ży „Iskier ka”. Po wierzch nia użyt ko wa obiek tu
wy nie sie 2529,7 m2. No wa jed nost ka bę dzie wy po sa żo na w plac
do ćwi czeń, ścian kę wspi nacz ko wą i bo isko. 

Jak po wie dział gen. bry ga dier Le szek Su ski, ko men dant głów ny
PSP, no wa sie dzi ba le gio now skiej stra ży po wsta je w ra mach Pro -
gra mu mo der ni za cji służb mun du ro wych. 

W le gio now skiej ko men dzie PSP pra cu je po nad 60 stra ża ków.
W ze szłym ro ku na te re nie po wia tu in ter we nio wa li 2121 ra zy,
w tym ro ku już po nad 1800. 

W uro czy sto ści wmu ro wa nia ak tu erek cyj ne go pod bu do wę
no wej le gio now skiej ko men dy wzię li tak że udział m.in. st. bryg.
Bog dan Ła si ca – ma zo wiec ki ko men dant wo je wódz ki PSP, st. bryg.
Mie czy sław Klim czak – ko men dant po wia to wy PSP w Le gio no wie,
wo je wo da ma zo wiec ki Zdzi sław Si pie ra i sta ro sta le gio now ski 
Ro bert Wró bel.
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No wa stra˝ ni ca w Le gio no wie

Czuj ka kontra czad



by za bez pie czyć się przed za gro że -
nia mi okre su grzew cze go, na le ży
po znać bli żej ich spe cy fi kę. Je śli

cho dzi o tle nek wę gla, trze ba wie dzieć, że
jest to pod stęp ny prze ciw nik. Ry zy ko za cza -
dze nia wy ni ka przede wszyst kim z fak tu, że
ma my do czy nie nia z ga zem bez barw nym
i nie wy czu wal nym dla czło wie ka. 

Po wsta je on w wy ni ku nie peł ne go – z po -
wo du nie wy star cza ją cej ilo ści tle nu – spa la -
nia ma te ria łów pal nych (drew na, wę gla
i je go po chod nych, ole ju, ga zu, naf ty, pro pa -
nu i in nych). Tle nek wę gla do sta je się do or -
ga ni zmu głów nie przez układ od de cho wy,
gdzie wią że się z he mo glo bi ną 200-300 ra zy
szyb ciej niż tlen, blo ku jąc je go do pływ.
Stwa rza to po waż ne za gro że nie dla zdro wia
i ży cia czło wie ka. Nie do tle nie nie po wo du je
uszko dze nia mó zgu oraz in nych na rzą dów
we wnętrz nych. Na stęp stwem ostre go za tru -
cia mo że być nie od wra cal ne uszko dze nie
ośrod ko we go ukła du ner wo we go, nie wy -
dol ność wień co wa i za wał lub na wet śmierć.
(Szcze gó ło we in for ma cje na te mat me dycz -
nych skut ków za tru cia tlen kiem wę gla
przed sta wio ne zo sta ły w ar ty ku le Łu ka sza
Du dziń skie go „Tle nek wę gla pod lu pą”
w tym nu me rze PP – przyp. red.). 

Wzrost za gro że nia po ża ro we go w okre -
sie je sien no -zi mo wym w bu dyn kach miesz -
kal nych zwią za ny jest na to miast m.in.
z nie pra wi dło wą eks plo ata cją i wa da mi
urzą dzeń grzew czych (głów nie na pa li wo
sta łe) oraz nie ostroż nym ob cho dze niem się
z otwar tym ogniem. 

Co mó wią sta ty sty ki?
Da ne Ko men dy Głów nej Pań stwo wej

Stra ży Po żar nej do ty czą ce po ża rów wska zu -
ją, że rok rocz nie do cho dzi do kil ku ty się cy
te go ty pu zda rzeń, naj czę ściej w se zo nie 
je sien no -zi mo wym. W 2017 r. od no to wa -
no 15 235 po ża rów spo wo do wa nych przez
awa rię lub nie wła ści we użyt ko wa nie 
urzą dzeń grzew czych na pa li wa sta łe,
243 – w przy pad ku urzą dzeń na pa li wa cie -
kłe i 547 – w przy pad ku urzą dzeń na pa li wa
ga zo we. Tle nek wę gla dał o so bie znać bez -
po śred nio w 4343 przy pad kach – od no to -
wa no 2659 osób po szko do wa nych, wśród
nich 71 ofiar śmier tel nych (to o dzie sięć ofiar
wię cej niż w ro ku po przed nim). Szcze gó ło -
wo da ne te przed sta wia za miesz czo ny po ni -
żej wy kres.

Choć licz ba in ter wen cji oraz po szko do -
wa nych zma la ła w po rów na niu do wcze -
śniej sze go okre su grzew cze go, nie po koi
wzrost licz by ofiar śmier tel nych. Dla te go nie -
zmier nie waż ne jest pro wa dze nie dzia łań
pro fi lak tycz nych i in for ma cyj nych, któ re
zwiększają świa do mość spo łe czeń stwa. Na -
le żą do nich kam pa nie „Czad i ogień – obudź
czuj ność”, „NIE dla cza du” oraz in ne ak cje se -
zo no we or ga ni zo wa ne na szcze blu lo kal -
nym, w szcze gól no ści przez or ga ny PSP,
głów nie ko men dan tów po wia to wych i miej -
skich, we współ pra cy z jed nost ka mi ad mi -
ni stra cji pu blicz nej i sto wa rzy sze nia mi
ko mi niar ski mi. Z ana li zy przy pad ków za truć
tlen kiem wę gla oraz po wią za nych z ni mi po -
ża rów wy ni ka bo wiem, że do głów nych
przy czyn tych zda rzeń na le ży nie spraw ność
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RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

AR TUR KÑ DZIE LA Pod st´p ny
prze ciw nik

Przed nami kolejny sezon grzewczy. Zapewne znów usłyszymy
o przypadkach ataku cichego zabójcy – tlenku węgla czy większej

liczbie pożarów budynków mieszkalnych. Padną pytania o przyczyny
tych nieszczęść i o to, czy można było im zapobiec. 

Licz ba zda rzeń zwią za nych z tlen kiem wę gla, po szko do wa nych i ofiar śmier tel nych w se zo nach grzew czych w la tach 2010-2018
Źró dło: da ne sta ty stycz ne KG PSP

A



lub nie pra wi dło wa eks plo ata cja prze wo dów
ko mi no wych: wen ty la cyj nych, spa li no wych
lub dy mo wych, a tak że sa mych urzą dzeń
grzew czych.

Pod sfor mu ło wa ny mi po wy żej w spo sób
ogól ny przy czy na mi kry je się m.in.
� nie do sto so wa nie ist nie ją ce go sys te mu
wen ty la cji do stan dar dów szczel no ści okien
i drzwi, w związ ku z wy mia ną sta rych okien
i drzwi na no we,
� sto so wa nie przez użyt kow ni ków nie wła -
ści we go ro dza ju opa łu,
� nie pra wi dło wa eks plo ata cja urzą dzeń
grzew czych – nie zgod na z za le ca ną w in -
struk cji pro du cen ta,
� nie pra wi dło wo ści w za kre sie pod łą cza nia
urzą dzeń grzew czych do prze wo du ko mi no -
we go,
� wa dy kon struk cyj ne prze wo dów ko mi -
no wych,
� nie do kład ne lub nie ter mi no we usu wa nie
za nie czysz czeń z ko mi nów, skut ku ją ce na -
gro ma dze niem się w nich sa dzy i in nych
pro duk tów nie peł ne go spa la nia pa li wa.

W tym kon tek ście tra gicz ne skut ki by wa -
ją rów nież kon se kwen cją do ko ny wa nia
prze ró bek, na praw czy czyn no ści kon ser wa -
cyj nych prze wo dów ko mi no wych lub urzą -
dzeń przez nie wy kwa li fi ko wa ne oso by oraz

udraż nia nia prze wo dów ko mi no wych z za -
sto so wa niem cie czy pal nych (tzw. wy pa la -
nie sa dzy).

Wy mo gi praw ne
Funk cjo na riu sze PSP nad zo ru ją cy prze -

strze ga nie prze pi sów prze ciw po ża ro wych,
pro wa dząc czyn no ści kon tro l no -roz po -
znaw cze w bu dyn kach miesz kal nych wie lo -
ro dzin nych, w ra zie stwier dze nia niepra-
wi dło wo ści, m.in. w za kre sie eks plo ata cji
urzą dzeń grzew czych za si la nych pa li wem
sta łym, cie kłym lub ga zo wym, a tak że wad
tych urzą dzeń, wszczy na ją po stę po wa nie,
aby wy eg ze kwo wać usu nię cie wy stę pu ją -
cych uchy bień. 

Ure gu lo wa nia praw ne, któ re ob li gu ją
stra ża ków do pod ję cia dzia łań w związ ku
z uster ka mi w in sta la cji ga zo wej lub prze wo -
dach ko mi no wych, zo sta ły uję te w szcze -
gól no ści w dwóch nie za leż nych ak tach
praw nych. Usta wa z dnia 7 lip ca 1994 r. Pra -
wo bu dow la ne na ka zu je wła ści cie lom i za -
rząd com użyt ko wać obiek ty zgod nie z ich
prze zna cze niem oraz utrzy my wać je w na le -
ży tym sta nie tech nicz nym. Do wspo mnia -
nych za dań na le ży m.in. zle ce nie prze -
pro wa dze nia przy naj mniej raz lub dwa ra zy
w ro ku (w więk szych bu dyn kach) okre so wej

kon tro li sta nu tech nicz ne go in sta la cji ga zo -
wych oraz prze wo dów ko mi no wych (dy-
mo wych, spa li no wych, wen ty la cyj nych).
W pierw szym przy pad ku in spek cji mo że do -
ko nać oso ba upo waż nio na do pro wa dze nia
do zo ru nad eks plo ata cją urzą dzeń, in sta la -
cji oraz sie ci ga zo wych, a w dru gim oso ba
dys po nu ją ca upraw nie nia mi mi strza w rze -
mio śle ko mi niar skim lub upraw nie nia mi bu -
dow la ny mi w od po wied niej spe cjal no ści.

Jed no cze śnie ma jąc na wzglę dzie, że do -
ko na nie prze glą du nie gwa ran tu je peł ne go
bez pie czeń stwa, w roz po rzą dze niu 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 uwzględ nio no na -
kaz czysz cze nia prze wo dów ko mi no wych
w obiek tach lub ich czę ściach, w któ rych od -
by wa się pro ces spa la nia pa li wa sta łe go, 
cie kłe go lub ga zo we go. Po win no ono być
prze pro wa dza ne: 
� w za kła dach zbio ro we go ży wie nia i usług
ga stro no micz nych – co naj mniej raz w mie -
sią cu, je że li prze pi sy miej sco we nie sta no wią
ina czej,
� w obiek tach użyt ku ją cych pa le ni ska opa -
la ne pa li wem sta łym nie wy mie nio nych
w pkt 1 – co naj mniej raz na 3 mie sią ce,
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Strażak sprawdzający drożność komina podczas interwencji związanej z ulatnianiem się tlenku węgla
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� w bu dyn kach eks plo atu ją cych pa le ni ska
opa la ne pa li wem płyn nym i ga zo wym nie -
wy mie nio nych w pkt 1 – co naj mniej raz na
6 mie się cy.

Do dat ko wo prze pi sy te go roz po rzą dze -
nia ka te go rycz nie za bra nia ją użyt ko wa nia
in sta la cji i urzą dzeń w spo sób nie zgod ny
z prze zna cze niem al bo wa run ka mi okre ślo -
ny mi przez pro du cen ta lub je śli nie są one
spraw ne tech nicz nie czy też nie zo sta ły pod -
da ne okre so wym kon tro lom o za kre sie i czę -
sto tli wo ści, któ re wy ni ka ją z prze pi sów
pra wa bu dow la ne go, je że li mo że się to przy -
czy nić do po wsta nia po ża ru, wy bu chu lub
roz prze strze nie nia ognia. 

Pa mię taj my, że każ dy, kto do pusz cza się
ła ma nia te go za ka zu, na pod sta wie art. 82
Ko dek su wy kro czeń pod le ga ka rze aresz tu,
grzyw ny do 5000 zł al bo ka rze na ga ny.

Przy go to wa nie do se zo nu
grzew cze go 
Jak już wy ja śnio no wcze śniej, na le ży pa -

mię tać o prze pro wa dze niu kon tro li tech -
nicz nej prze wo dów ko mi no wych i urzą dzeń
grzew czych – rów nież o spraw dze niu ich
szczel no ści. W ra zie stwier dze nia nie pra wi -
dło wo ści lub za strze żeń co do spraw no ści
tech nicz nej urzą dze nia, w któ rym od by wa
się pro ces spa la nia, po win ni śmy wy łą czyć je
z użyt ko wa nia i za się gnąć po ra dy eks per ta
lub pro du cen ta. Waż ne, by na sze urzą dze nia
grzew cze mia ły wła ści we do pusz cze nia
w za kre sie wpro wa dze nia do ob ro tu, a tak -
że cha rak te ry sty kę do sto so wa ną do wa run -
ków pa nu ją cych w obiek cie. W ra zie
wąt pli wo ści na le ży żą dać oka za nia wy sta -
wio nej przez pro du cen ta lub im por te ra
urzą dze nia de kla ra cji wła ści wo ści użyt ko -
wych (ewen tu al nie de kla ra cji zgod no ści)
oraz in struk cji ob słu gi da ne go urzą dze nia, tj.
do ku men tów za wie ra ją cych in for ma cje o je -
go spe cy fi ka cji tech nicz nej oraz prze zna cze -
niu i za kre sie sto so wa nia. 

Na le ży rów nież pa mię tać, że w przy pad -
ku wy mia ny okien na no we ko niecz ne jest
spraw dze nie cyr ku la cji po wie trza, po nie waż
no we okna są naj czę ściej o wie le bar dziej
szczel ne niż wcze śniej użyt ko wa ne w bu -
dyn ku i mo gą po gar szać wen ty la cję.

O czym war to pa mię tać,
ogrze wa jąc bu dyn ki
W okre sie je sien no -zi mo wym nie na le ży

za sła niać kra tek wen ty la cyj nych. Do brym
roz wią za niem bę dzie sys te ma tycz ne spraw -
dza nie cią gu po wie trza, np. przez przy kła da -

nie kart ki pa pie ru do otwo ru bądź krat ki
wen ty la cyj nej. Je śli nic nie za kłó ca wen ty la -
cji, kart ka po win na przy wrzeć do otwo ru lub
krat ki. Je że li tak się nie dzie je, skon sul tuj my
się ze spe cja li stą lub zleć my prze gląd ko mi -
niar ski.

Dusz no ści, bó le i za wro ty gło wy, nud no -
ści, wy mio ty, oszo ło mie nie, osła bie nie, przy -
spie sze nie czyn no ści ser ca i od dy cha nia
mo gą być sy gna łem, że ule ga my za tru ciu
tlen kiem wę gla. W ta kiej sy tu acji na le ży na -
tych miast prze wie trzyć po miesz cze nie,
w któ rym się znaj du je my i za się gnąć po ra dy
le kar skiej.

Czę ste wie trze nie po miesz czeń, w któ -
rych od by wa się pro ces spa la nia (kuch nie,
ła zien ki wy po sa żo ne w ter my ga zo we), jest
istot ne dla na sze go zdro wia i bez pie czeń -
stwa. Naj lep szym roz wią za niem bę dzie 
za pew nie nie na wet nie wiel kie go roz sz czel -
nie nia okien lub wy ko na nie do dat ko wych
otwo rów na po wie trza ją cych, któ re po pra -
wią cyr ku la cję po wie trza, w drzwiach wej -
ścio wych do po miesz cze nia.

W tro sce o wła sne bez pie czeń stwo war -
to roz wa żyć za mon to wa nie w do mu czu jek
dy mu i tlen ku wę gla. Koszt ich za mon to wa -
nia jest nie współ mier nie ni ski do ko rzy ści,
któ re przy no si ich użyt ko wa nie (łącz nie 
z po ten cjal nym oca le niem na sze go ży cia).
Na le ży przy tym zwró cić uwa gę na ich ja -
kość – wy brać czuj nik, któ ry rze czy wi ście
alar mu je w ra zie wy stą pie nia naj mniej szej
do pusz czal nej daw ki tlen ku wę gla. Przy dat -
na mo że być prze pro wa dzo na w tym ro ku
przez UOKiK ana li za do stęp nych na ryn ku
czuj ni ków – wy ka za ła ona, że nie każ de ta -
kie urzą dze nie do stęp ne w su per mar ke cie
mo że być gwa ran tem bez pie czeń stwa na -
sze go i na szej ro dzi ny [1].

Co ro bić, gdy czad za ata ku je
Je że li doj dzie do po wsta nia tlen ku wę gla,

na le ży za pew nić oso bom po szko do wa nym
sta ły do pływ świe że go po wie trza, w skraj -
nych przy pad kach np. wy bi ja jąc w po miesz -
cze niu szy by w oknie. Po win ni śmy rów nież
za dbać, aby oso by po szko do wa ne zna la zły
się w bez piecz nym miej scu, chy ba że ich
prze miesz cze nie sta no wi ło by za gro że nie dla
zdro wia ra tu ją ce go. Wów czas na le ży po cze -
kać na przy by cie służb ra tow ni czych – po -
go to wia ra tun ko we go, Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej. 

O ile ma my ta ką moż li wość, po szko do -
wa ne mu na le ży jak naj szyb ciej udzie lić 
fa cho wej po mo cy me dycz nej – po dać tlen.

W ra zie za trzy ma nia ak cji ser ca na le ży za sto -
so wać sztucz ne od dy cha nie oraz ma saż 
ser ca. 

Prze kaz PSP dla spo łe czeń stwa
Tle nek wę gla sta no wi po waż ne za gro że -

nie dla lu dzi, tak że ze wzglę du na swo je wła -
ści wo ści fi zy ko che micz ne – to bez won ny,
bez barw ny gaz, za tem nie za zna cza w wy -
raź ny spo sób swo jej obec no ści, a przy tym
czy ha na nas tam, gdzie po win ni śmy czuć
się naj bez piecz niej – w na szych wła snych
do mach. 

Co ro ku Pań stwo wa Straż Po żar na prze -
pro wa dza kil ka dzie siąt ty się cy kon tro li,
w trak cie któ rych spraw dza ne jest prze strze -
ga nie prze pi sów prze ciw po ża ro wych przez
wła ści cie li i za rząd ców obiek tów, w tym za -
pew nie nie spraw no ści tech nicz nej oraz obo -
wiąz ko wych kon tro li urzą dzeń grzew czych
i prze wo dów ko mi no wych. Do dat ko wo
chęt nie an ga żu je my się w dzia ła nia o cha -
rak te rze in for ma cyj no -edu ka cyj nym, ta kie
jak kam pa nie „Czad i ogień – obudź czuj -
ność”, „NIE dla cza du”, wspie ra my rów nież 
ak cje spo łecz ne, do któ rych na le ży te go-
rocz na edy cja pro gra mu „Za proś ko mi nia -
rza”, za ini cjo wa na przez Kra jo wą Izbę Ko -
minia rzy pod pa tro na tem ko men dan ta
głów ne go PSP. 

Ce lem tych dzia łań jest zwięk sze nie świa -
do mo ści za gro żeń po ja wia ją cych się w se -
zo nie grzew czym oraz za chę ca nie do
do bro wol ne go wy ko ny wa nia okre so wych
prze glą dów tech nicz nych, a tak że mon ta żu
czuj ni ków tlen ku wę gla. Ta ka for ma prze ka -
zu jest szcze gól nie istot na w przy pad ku
miesz kań ców i wła ści cie li bu dyn ków miesz -
kal nych, w któ rych ze wzglę du na ogra ni cze -
nia wy ni ka ją ce z ure gu lo wań usta wo wych
czyn no ści kon tro l no -roz po znaw cze nie mo -
gą być prze pro wa dza ne. Tu ape le o za dba -
nie o bez pie czeń stwo wła sne i bli skich
po zo sta ją je dy nym środ kiem od dzia ły wa nia,
przy tym po zy tyw nie od bie ra nym, bo nie
wy gła sza nym w to nie wład czo -na ka zo wym.
War to za tem roz wi jać tę for mę zwięk sza nia
wie dzy o za gro że niu za tru cia mi tlen kiem
wę gla. 

kpt. Artur Kàdziela jest starszym
specjalistà Wydziału Analiz Zagro˝eƒ

w Biurze Rozpoznawania Zagro˝eƒ KG PSP

[1] https://www. uokik. gov. pl/ak tu al no sci.
php?news_id=13984
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ta ty sty ki po ka zu ją, że sze ro ko ro zu mia ne za tru cia rzad ko pro -
wa dzą do za trzy ma nia krą że nia i w kon se kwen cji zgo nu. Czę -
ściej w ich wy ni ku do cho dzi do za bu rzeń pra cy or ga ni zmu,

któ re są od wra cal ne, a w skraj nych przy pad kach nie od wra cal ne, ale
po zwa la ją ce prze żyć. Czę sto nie ma my świa do mo ści, że za szko dzić
mo że nam nie tyl ko grzyb, nie świe że mię so czy al ko hol, ale rów nież
dym z ogni ska, oprysk do wa rzyw czy róż ne go ro dza ju ga zy. 

Za tru cia mo że my po dzie lić na czte ry gru py: ostre, prze wle kłe, roz -
myśl ne i przy pad ko we. Co cie ka we, tle nek wę gla ja ko przy czy na mo -
że się zna leźć w każ dej z nich. 

I. Za tru cia ostre – ge ne ru ją szyb ki roz wój szko dli wych zmian w or -
ga ni zmie, po wsta ją cych w krót kim cza sie po wpro wa dze niu jed no ra -
zo wej, od po wied nio du żej daw ki sub stan cji.

II. Za tru cia prze wle kłe – ma łe daw ki tru ci zny przyj mo wa ne są
przez dłuż szy czas, naj czę ściej do cho dzi do jej ku mu la cji w or ga ni -
zmie. Za tru cia prze wle kłe po wsta ją naj czę ściej przy pad ko wo, np. pod -
czas wy ko ny wa nia przez wie le lat okre ślo ne go za wo du w szko dli wych
wa run kach. Za li cza my do nich tak że za tru cia wy ni ka ją ce z pa le nia pa -
pie ro sów czy kon tak tu z tok sy na mi za nie czysz cza ją cy mi po wie trze.

III. Za tru cia roz myśl ne (sa mo bój cze lub zbrod ni cze) – sub stan cje
i daw ki są ce lo wo tak do bra ne, aby wy stą pił efekt tok sycz ny, a w je go
na stęp stwie śmierć lub cięż ki uszczer bek na zdro wiu. 

IV. Za tru cia przy pad ko we – sta no wią po waż ne za gro że nie ze
wzglę du na to, że ule ga ją im nie tyl ko po szcze gól ni lu dzie, lecz tak że
du że gru py (np. w za kła dach pra cy, szko łach, na ko lo niach, go ście re -
stau ra cji, we sel, uczest ni cy im prez ma so wych).

Ska la pro ble mu w Pol sce i na świe cie
Sza cu je się, że tle nek wę gla jest jed ną z naj częst szych przy czyn za -

tru cia in ha la cyj ne go na świe cie. We dług da nych z USA z lat 2013-2016
rocz nie do cho dzi do oko ło 15 tys. za truć, z któ rych 500 koń czy się
śmier cią. Naj czę ściej eks po zy cja ma miej sce w do mu, ofia ry to głów -
nie oso by po ni żej 44. ro ku ży cia. Zgod nie z prze widy wa nia mi, do naj -
więk szej licz by zda rzeń po ża ro wych z udzia łem ofiar śmier tel nych
do cho dzi w okre sie grzew czym, w 73% przy pad ków są to męż czyź ni
(w Pol sce, we dług sta ty styk KG PSP – w 70%).

Sta ty sty ki ame ry kań skie i pol skie po kry wa ją się rów nież, je śli cho -
dzi o ka te go rię wie ku. W Pol sce naj wię cej zgo nów no to wa nych jest
w gru pie osób w wie ku śred nim i star szym: oko ło 30% w prze dzia le
wie ko wym 41-55 lat, nie co mniej, bo 27% w prze dzia le 56-70 lat, naj -
mniej wśród nie let nich – 3,22%. We dług sta ty styk KG PSP przy czy ną
zgo nu w po ża rze w 40% przy pad ków są opa rze nia, w 42% – za tru cie
tlen kiem wę gla, w 7% przy pad ków na stą pi ło cał ko wi te zwę gle nie cia -
ła, w 11% ja ko przy czy nę ogól ną po da no śmierć w pło mie niach.

Ko men da Głów na Pań stwo wej Stra ży Po żar nej co rocz nie pu bli ku -
je na swo jej stro nie sta ty sty ki do ty czą ce po ża rów i miej sco wych 
za gro żeń, w tym po szko do wa nych i ofiar śmier tel nych. Naj now-
sze do stęp ne da ne po cho dzą z se zo nu zi mo we go 2015/2016
i 2016/2017 – licz ba osób, któ re stra ci ły ży cie na sku tek za tru cia tlen -
kiem wę gla, wy no si ła od po wied nio 50 i 61. Licz ba po szko do wa nych
prze wie zio nych do szpi ta la w oby dwu se zo nach prze kro czy ła 2200.

Pro blem za truć wziew nych tlen kiem wę gla rza dziej do ty czy stref
cie płych na szej pla ne ty, w któ rych śred nia rocz na tem pe ra tu ra znacz -
nie prze kra cza 10˚C (dla Pol ski to 8-9˚C, cho ciaż w ostat nich la tach ob -
ser wo wa ny jest śred ni rocz ny wzrost). Jed nak na wet na ob sza rach
cie plej szych, gdzie nie ma po trze by ogrze wa nia miesz ka nia, nie zbęd -
ne są pie ce po ten cjal nie ge ne ru ją ce CO, cho ciaż by słu żą ce do pod -
grza nia wo dy. Dla te go ska la za truć tlen kiem wę gla jest ogrom na,
a pro blem do ty czy ca łe go świa ta. 

Wła ści wo ści cza du
Tle nek wę gla po wsta je w wy ni ku nie cał ko wi te go spa la nia pro duk -

tów za wie ra ją cych wę glo wo do ry. Znaj du je się on tak że w spa li nach
sa mo cho do wych czy dy mie ty to nio wym, mo że się wy do by wać z pie -
cy ków ga zo wych i ben zy no wych ge nera to rów prą du. Źró dło za tru -
cia tlen kiem wę gla, o któ rym rzad ko się wspo mi na, sta no wi chlo rek
me ty lu obec ny w roz pusz czal ni kach – je go opa ry są wchła nia ne
do or ga ni zmu przez płu ca, a w wą tro bie zwią zek jest na stęp nie prze -
kształ ca ny w CO. 

Tle nek wę gla sta no wi tak du że za gro że nie ze wzglę du na swo je
wła ści wo ści fi zy ko che micz ne. W nie któ rych opra co wa niach skró to wo
okre śla się je ja ko 3B lub 3 x BEZ – bez won ny, bez barw ny, bez sma ko -

Tle nek w´ gla
pod lu pà

Zatrucia wziewne w populacji osób dorosłych, głównie niezamierzone, stanowią
istotny problem zagrażający zdrowiu i życiu. To niewielki odsetek wszystkich

zatruć, jednak fakt, że substancja szkodliwa w stanie lotnym (głównie CO) 
nie daje w żaden sposób o sobie znać, powoduje poważne zagrożenie. 

ŁU KASZ DU DZI¡ SKI 
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wy. Nie wy wo łu jąc efek tu draż nie nia, łza wie nia, du sze nia, bez spe cjal -
nych urzą dzeń jest nie do wy kry cia przez czło wie ka. 

Tle nek wę gla to zwią zek, któ ry współ za wod ni czy z tle nem o przy łą -
cze nie się do he mo glo bi ny. Łą czy go oko ło 250 ra zy więk sze po wi no -
wac two z he mo glo bi ną i dla te go wy pie ra tlen z oksy he mo glo bi ny.
Zaj mu jąc miej sce tle nu, two rzy z he mo glo bi ną kar bok sy he mo glo bi nę
(COHb), któ ra cha rak te ry zu je się znacz nie więk szą trwa ło ścią niż po łą -
cze nie z tle nem. W re zul ta cie trans port tle nu z płuc do tka nek jest dra -
stycz nie zmniej szo ny i do cho dzi do ich nie do tle nie nia – hi pok sji.

Dzia ła nie tlen ku wę gla do ty czy kil ku na stu róż nych ob sza rów ludz -
kie go cia ła, lecz naj bar dziej ne ga tyw nie za zna cza on swo ją obec ność
w na rzą dach o naj więk szym za po trze bo wa niu na tlen (mó zgu, ser cu).
Tok sycz ność cza du nie jest skom pli ko wa na, nie two rzy on w or ga ni -
zmie tok syn, nie za tru wa or ga ni zmu zło żo ny mi związ ka mi che micz -
ny mi – dzia ła pro sto i sku tecz nie, wy pie ra jąc z na rzą dów tlen, nie
po zwa la jąc na je go trans port.

Ob ja wy i źró dła za truć CO
Ten bez won ny, bez barw ny gaz zwy kle po zo sta je nie wy kry wal ny,

do pó ki nie doj dzie do uszko dze nia na rzą dów i nie po ja wią się pierw -
sze ob ja wy za tru cia. Są one jed nak nie spe cy ficz ne i mo gą przy jąć ła -
god ną lub ostrą po stać. 

Naj wcze śniej sze sy gna ły ostrze gaw cze po ja wia ją się ze stro ny ukła -
du ner wo we go (bó le, za wro ty gło wy, za bu rze nia rów no wa gi, wi dze -
nia). Póź niej mo że wy stą pić pod wyż szo ne tęt no, czy li ta chy kar dia
(układ krą że nia), nud no ści (układ po kar mo wy), ma ja cze nie, sen ność
(układ ner wo wy), bla da, spo co na, za ró żo wio na skó ra (naj bar dziej wi -
docz na, gdy do szło do zgo nu).

Bez po śred nio po wy stą pie niu któ re goś z nie po ko ją cych za bu rzeń
neu ro lo gicz nych oso by, któ re je u sie bie za uwa ży ły, zgła sza ją się
po po moc me dycz ną do le ka rza ro dzin ne go, ośrod ka zdro wia, ZRM
lub na SOR. Ob ja wy oraz wy wiad me dycz ny wraz z póź niej szy mi ba -
da nia mi po zwa la ją usta lić, któ ra lot na tok sy na jest je go źró dłem. Nie -
ste ty pro blem z szyb kim roz po zna niem za tru cia tlen kiem wę gla
po le ga na przy pi sy wa niu ob ja wów po cząt ko we go sta dium in nym
przy czy nom, np. upo je niu al ko ho lo we mu, mi gre nie czy an gi nie. Zda -
rza ły się przy pad ki, że wstęp nie, bez do kład nych ba dań my lo no je 
na wet z gry pą (cha rak te ry stycz ne ob ja wy to w obu przy pad kach osła -
bie nie, pod wyż szo na tem pe ra tu ra cia ła, bó le sta wo we).

Po ziom stę że nia tlen ku wę gla i za leż nych od nie go symp to mów,
jak rów nież czas eks po zy cji ob ra zu je ta be la. 

W Pol sce nie ma obo wiąz ku zgła sza nia za truć tlen kiem wę gla, więc
nie jest zna na do kład na ska la te go zja wi ska. Re je stro wa ne są tyl ko te

przy pad ki, w któ rych in ter we nio wał ZRM lub pa cjent zgło sił się
na SOR, a po nad to w obu przy pad kach zo sta ło po sta wio ne pra wi dło -
we roz po zna nie, co nie raz mo że na strę czyć wie le trud no ści. 

Tle nek wę gla sta no wi du że za gro że nie tak że ze wzglę du na róż -
no rod ność źró deł za truć. Za li cza my do nich:
� ogrze wa nie bu dyn ków miesz kal nych: pie ce wę glo we, in sta la cja
ga zo wa – nie droż na wen ty la cja, źle na po wie trzo ne pie ce,
� ogrze wa nie warsz ta tów, hal pro duk cyj nych: pie ce wę glo we, in sta -
la cja ga zo wa – nie droż na wen ty la cja, źle na po wie trzo ne pie ce,
� spa li ny sa mo cho do we,
� dym ty to nio wy,
� pie ce hut ni cze: za kła dy ma so we go za trud nie nia, 
� wszel kie za tru cia sa mo bój cze spa li na mi lub dy mem,
� za tru cia przy pad ko we – pra ca w ko tłow ni, dłuż szy po byt w ła-
zien ce.

Na sto pień za tru cia oprócz stę że nia CO w po wie trzu i cza su eks -
po zy cji wpływ ma ją czyn ni ki ry zy ka: 
� wiek (na ra żo ne na po waż ne kon se kwen cje zdro wot ne są przede
wszyst kim dzie ci i oso by star sze),
� cią ża (zwięk szo ne ry zy ko kom pli ka cji do ty czy bar dziej pło du niż
ko bie ty),
� nie do krwi stość,
� cho ro ba wień co wa,
� prze wle kłe cho ro by ukła du od de cho we go, 
� pa le nie pa pie ro sów (pa la cze ma ją ca ły czas pod wyż szo ny po ziom
COHb we krwi), 
� wy si łek fi zycz ny pod czas eks po zy cji (szyb szy me ta bo lizm ozna cza
szyb sze wchła nia nie sub stan cji). 

Po stę po wa nie po eks po zy cji 
Każ da eks po zy cja na dzia ła nie tlen ku wę gla mo że mieć sku tek

śmier tel ny. Da ne epi de mio lo gicz ne do ty czą ce śmier tel no ści i ho spi -
ta li za cji w Pol sce jed no znacz nie wska zu ją, że za tru cia wziew ne,
a w tym szcze gól nie ostre za tru cia tlen kiem wę gla, sta no wią po waż -
ny pro blem zdro wot ny, dla te go istot na jest wie dza nie tyl ko na te mat
źró deł na ra że nia, ale i tok sycz no ści da nej sub stan cji. Waż ne, by wie -
dzieć, ja kie kro ki pod jąć po wy stą pie niu eks po zy cji, aby za tru cie przy -
nio sło jak naj mniej po wi kłań dla or ga ni zmu, szcze gól nie tych
nie od wra cal nych. 

Zgod nie ze stan dar da mi me dy cy ny ra tun ko wej dla ZRM po stę po -
wa nie przed szpi tal ne po eks po zy cji za wsze za czy na się od prze rwa nia
wchła nia nia tok sy ny. W przy pad ku za tru cia wziew ne go bę dzie to wy -
pro wa dze nie lub wy nie sie nie po szko do wa ne go ze stre fy ska żo nej, nie -
kie dy otwar cie okna lub za mknię cie do pły wu sub stan cji szko dli wej.
Czę sto czyn no ści te są wy ko ny wa ne przez świad ków zda rze nia lub ro -
dzi nę przed przy jaz dem na miej sce ZRM. Jak naj szyb sze prze rwa nie
wchła nia nia tok sy ny wpły wa na dal sze ro ko wa nie i efek ty le cze nia. 

Le cze nie w przy pad ku za truć wziew nych moż na po dzie lić na trzy
eta py. Pierw szy to kwa li fi ko wa na pierw sza po moc (le cze nie przed szpi -
tal ne), na któ rą skła da się: prze rwa nie eks po zy cji – po stę po wa nie wg
BLS (ang. Ba sic Li fe Sup port – pod sta wo we za bie gi ra tun ko we – bez -
przy rzą do we), ALS (ang. Ad van ced Li fe Sup port – za awan so wa ne za -
bie gi ra tun ko we – przy rzą do we), kon tro la ABC, tle no te ra pia 100%,
a tak że wspar cie psy chicz ne. 

Po prze ka za niu ZRM na stę pu je II etap: wy ko na nie do stę pu do żyl ne -
go, pro wa dze nie te ra pii ob ja wo wej (np. przy spad ku ci śnie nia po da je
się pły ny do żyl nie, w przy pad ku drga wek apli ku je się le ki prze ciw dr gaw -
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Stę że nie CO Ob ja wy Czas wy stą pie nia

100-200 ppm lek ki ból gło wy, za wro ty gło wy, nud no ści 2-3 go dzi ny

400 ppm sil ny ból gło wy, za bu rze nia rów no wa g 1 go dzi na

800 ppm sil ne za wro ty gło wy, wy mio ty, drgaw ki do 45 mi nut

1600 ppm wy mio ty, drgaw ki, śpiącz ka do 20 mi nut

3200 ppm wy mio ty, drgaw ki, śpiącz ka, zgon do 15 mi nut

6400 ppm wy mio ty, drgaw ki, śpiącz ka, zgon do 3 mi nut

Ta be la 1. Stę że nie tlen ku wę gla, ob ja wy i czas wy stą pie nia (KG PSP, 2009 r.)
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ko we), mo ni to ro wa nie funk cji ży cio wych, trans port po szko do wa ne go
do od po wied niej pla ców ki me dycz nej (mo że być to naj bliż szy SOR,
ośro dek tok sy ko lo gicz ny, od da lo ny zwy kle o kil ka dzie siąt ki lo me trów,
ośro dek hi per ba rycz ny), za kaz ak tyw no ści fi zycz nej (mniej sza ak tyw -
ność to wol niej szy me ta bo lizm i wol niej sze wchła nia nie się tok sy ny,
a w przy pad ku CO mniej sze za po trze bo wa nie or ga ni zmu na tlen), roz -
wa że nie trans por tu za po śred nic twem LPR (bio rąc pod uwa gę stan po -
szko do wa ne go i od le głość od szpi ta la lub ośrod ka spe cja li stycz ne go).

III etap (le cze nie szpi tal ne) obej mu je: dal szą tle no te ra pię 100%,
ewen tu al ne le cze nie w ko mo rze hi per ba rycz nej (tle no te ra pia przy
zwięk szo nym ci śnie niu pa nu ją cym w ko mo rze przy spie sza czas eli mi -
na cji tlen ku wę gla z or ga ni zmu), dia gno sty kę la bo ra to ryj ną i ob ra zo wą,
dal sze le cze nie ob ja wo we, mo ni to ro wa nie ukła dów i na rzą dów szcze -
gól nie wraż li wych na nie do tle nie nie – ukła du ner wo we go i ser ca.

Za po bie ga nie za tru ciom CO
Waż nym ele men tem pro fi lak ty ki za truć tlen kiem wę gla są kam pa -

nie spo łecz ne pro wa dzo ne przez in sty tu cje pań stwo we. Jed ną z bar -

dziej zna nych jest ak cja Ko men dy Głów nej PSP „Czad i ogień – obudź
czuj ność”, or ga ni zo wa na przy współ pra cy z MSWiA. Obej mu je ona
prze kaz me dial ny, rów nież w in ter ne cie, dzia ła nia in for ma cyj ne funk -
cjo na riu szy PSP w za kła dach pra cy, świe tli cach gmin nych czy szko łach. 

Istot na w kon tek ście za truć, nie tyl ko wziew nych, ale uję tych ja ko
ca łość za gro żeń, jest zna jo mość lo ka li za cji ośrod ków tok sy ko lo gicz -
nych i cen trów tok sy ko lo gii. Czę sto po eks po zy cji stan pa cjen ta jest
tak cięż ki, że lo kal ny szpi tal nie jest na ty le wy spe cja li zo wa ny, by
udzie lić mu w peł ni po mo cy. Za ło gi PRM obo wią zu ją stan dar dy po -
stę po wa nia i trans por tu w przy pad kach prze kra cza ją cych moż li wo -
ści lo kal nych ośrod ków le cze nia, ale waż ne, by zwięk szyć świa do mość
spo łecz ną do ty czą cą ist nie nia pla có wek, w któ rych moż na le czyć cięż -
kie za tru cia i uzy skać in for ma cje na ich te mat. 

Ośrod ki tok sy ko lo gicz ne o funk cji lecz ni czej znaj du ją się w War -
sza wie, Wro cła wiu, Lu bli nie, Kra ko wie, Gdań sku, Po zna niu, Rze szo wie,
So snow cu, Tar no wie. W sto li cy dzia ła kra jo wy kon sul tant tok sy ko lo -
gii kli nicz nej, a w Ło dzi Kra jo we Cen trum In for ma cji Tok sy ko lo gicz nej
i Pol skie To wa rzy stwo Tok sy ko lo gicz ne.

Każ dy z ośrod ków lecz ni czych mu si speł niać kil ka wa run ków wła -
ści we go funk cjo no wa nia i sku tecz ne go zwal cza nia skut ków za tru cia:

� pra cu je 24 go dzi ny na do bę,
� peł ni sta ły ostry dy żur,
� pro wa dzi re gio nal ną po rad nię tok sy ko lo gii kli nicz nej i śro do wi -
sko wej,
� dys po nu je: sa lą „R” – re ani ma cyj ną, wszyst ki mi od trut ka mi spe cy -
ficz ny mi, sprzę tem do dia li zy, la bo ra to rium ana liz che micz no -tok sy -
ko lo gicz nych, od dzia łem de tok sy ka cji.

Moż li we kon se kwen cje po eks po zy cji
Obec nie pro wa dzi się in ten syw ne ba da nie efek tu tok sycz ne go

tlen ku wę gla, głów nie z po wo du du żej licz by eks po zy cji i ska li za truć.
Wpływ na to ma fakt, że in ne lot ne środ ki tru ją ce wy stę pu ją w spe cy -
ficz nych wa run kach, np. w prze my śle czy rol nic twie, na to miast tle nek
wę gla jest bar dzo po spo li ty, obec ny prak tycz nie w każ dym go spo dar -
stwie do mo wym i w nie mniej szej ilo ści w za kła dach prze my sło wych. 

Głów nym pa ra me trem mie rzo nym przy za tru ciu CO jest po ziom
kar bok sy he mo glo bi ny, czy li he mo glo bi ny, któ ra po łą czy ła się z tlen -
kiem wę gla, wy pie ra jąc z te go po łą cze nia tlen. Za stę py PSP i OSP przy -

by łe na miej sce zda rze nia do osób z po dej rze niem za tru cia CO ma ją
do dys po zy cji ze sta wy PSP R1/R2, któ re za wie ra ją pul sok sy me -
try – ma łe urzą dze nia na pal co we, słu żą ce m.in. do po mia ru wy sy ce -
nia tle nem krwi. Na le ży jed nak pa mię tać, że nie każ dy pul sok sy metr
ra dzi so bie z od róż nie niem he mo glo bi ny na tle nio nej od tlen ko wej
(głów nie do ty czy to apa ra tów z niż szej pół ki ce no wej). Oprócz wska -
zań urzą dze nia trze ba przede wszyst kim zwra cać uwa gę na ob ja wy
i za cho wa nie po szko do wa ne go, aby nie wdro żyć nie wła ści wej pro ce -
du ry. 

Je śli cho dzi o po wi kła nia póź ne, bę dą ce skut kiem in tok sy ka cji tlen -
ku wę gla, to moż na wśród nich wy róż nić: za bu rze nie po szcze gól nych
funk cji OUN, par kin so nizm, de men cję, za bu rze nia pa mię ci, zmia ny
w za cho wa niu.

War to za uwa żyć, że stra ża cy to gru pa za wo do wa o pod wyż szo -
nym ry zy ku za tru cia tlen kiem wę gla i zwią za nych z tym po wi kłań póź -
nych. W cią gu lat służ by pod da wa ni są eks po zy cji na tle nek wę gla
i in ne szko dli we sub stan cje kil ka set ra zy. Na le ży pa mię tać, że oprócz
eks po zy cji dróg od de cho wych wy stę pu je u nich też skór ne wchła nia -
nie tok sy ny pod czas pro wa dze nia ak cji ra tow ni czo -ga śni czych (czę -
sto wie lo go dzin nych). Ich kon takt z tok sy na mi jest krót ki, po nie waż

Rys. 1. Wzór kar ty zle ce nia wy jaz du ZRM (NFZ, 2010 r.) Fot. 1. Pul sok sy metr z wi docz ny mi pa ra me tra mi sa tu ra cji i tęt na
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mier ni ki ja ko ści i skła du po wie trza, w któ re są wy po sa że ni, za sy gna li -
zu ją obec ność pro go wych stę żeń tlen ku wę gla w po wie trzu i wy co -
fa ją się z za gro żo nej stre fy. Nie ste ty, za nim to na stą pi, każ dy
z ra tow ni ków wy ko na kil ka wde chów, a szko dli wa sub stan cja do sta -
nie się do or ga ni zmu. W ska li kil ku na stu lat pra cy, wie lu zda rzeń 
zwią za nych z pro ce sem spa la nia i wie lo ra zo wym krót ko trwa łym kon -
tak tem z tru ją cy mi związ ka mi w or ga ni zmie mo że dojść do tzw. póź -
nych po wi kłań i po ja wie nia się cho rób neu ro de ge ne ra cyj nych.

Sta ty sty ki do ty czą ce za pa dal no ści na te go ro dza ju scho rze nia wy -
ka zu ją, że głów nym po wi kła niem póź nym kon tak tu z CO jest cho ro -
ba Par kin so na. Roz wi ja się ona po wo li, naj czę ściej do ty czy osób po 55.
ro ku ży cia, a wśród stra ża ków pierw sze przy pad ki zda rza ją się już
w oko li cy 40. ro ku ży cia. Jed no cze śnie za pa dal ność na cho ro bę Par -
kin so na w tej gru pie za wo do wej jest wyż sza i wy no si oko ło 30 na 1000
miesz kań ców, pod czas gdy śred nio są to 3-4 oso by na 1000.

Ana li za wy bra ne go przy pad ku za tru cia CO*
Do ana li zy wy bra no przy pa dek z mar ca 2017 r. z te re nu wo je wódz -

twa lu bel skie go. By ło to zda rze nie mno gie – trzy oso by by ły za gro żo -
ne dzia ła niem tlen ku wę gla, dwie z nich ule gły za tru ciu w stop niu
śred nim na sku tek nie do sta tecz nej cyr ku la cji po wie trza w ga zo wej in -
sta la cji grzew czej. Zgło sze nie zo sta ło przy ję te przez dys po zy to ra CPR
we dług wzo ru kar ty za twier dzo nej przez NFZ. 

Opis wy bra nych, za zna czo nych na rys. 1 da nych po trzeb nych
do przy ję cia zle ce nia wy jaz du:

1) miej sco wość zda rze nia – czę sto dys po zy tor do py tu je i wpi su je
gmi nę, po nie waż na te re nie jed ne go po wia tu (re jo nu ope ra cyj ne go)
mo że ist nieć kil ka miej sco wo ści o tej sa mej na zwie;

2) uli ca lub na zwa osie dla;
3) do kład ny opis miej sca, zna ki szcze gól ne do jaz du, do mu lub po -

dwór ka;
4) dys po zy tor na da je sto pień pil no ści wy jaz du w za leż no ści

od kwa li fi ka cji we zwa nia, obec nie we dług usta wo daw cy moż na wy -
brać dwa ko dy pil no ści: KOD 1, KOD 2;

5) opis zda rze nia – co do kład nie się sta ło, oko licz no ści, ob ja wy,
stan, licz ba osób po szko do wa nych;

6) nie ty po we da ne ma ją ce wpływ na po stę po wa nie lub mo gą ce
po móc w do tar ciu do po szko do wa ne go, np.:

– po szko do wa ny znaj du je się w da nej miej sco wo ści, ale prze miesz -
cza się np. po cią giem lub jest wie zio ny pry wat nym au tem na spo tka -
nie ZRM, aby skró cić czas do jaz du,

– wy stę pu ją in ne nie bez pie czeń stwa, np. pies na po dwór ku lub
w po ko ju cho re go.

Opis zda rze nia
O godz. 6.17 dys po zy tor CPR przy jął we zwa nie od męż czy zny, któ -

ry zgła szał, że w do mu dwo je po zo sta łych do mow ni ków źle się czu je,
ma za wro ty gło wy i nud no ści. Dys po zy tor me dycz ny spy tał, czy oso -
ba wzy wa ją ca rów nież ma ja kieś nie po ko ją ce ob ja wy, ale otrzy mał
od po wiedź ne ga tyw ną. Zle ce nie zo sta ło przy ję te. Za dys po no wa ny
ZRM P (ze spół bez le ka rza) przy był na miej sce o godz. 6.20 (miej sce
we zwa nia znaj do wa ło się 4 km od sta cji ra tow nic twa me dycz ne go). 

Po wej ściu ra tow ni ków do do mu czuj nik tlen ku wę gla, któ rym dys -
po no wa li, od ra zu za czął sy gna li zo wać obec ność CO w po miesz cze -
niu na po zio mie 119 ppm. Do zda rze nia za dys po no wa no za stęp PSP,
aby do ko nał do kład ne go po mia ru stę że nia CO i usta lił przy czy nę je -
go obec no ści w po wie trzu. Do cza su przy jaz du PSP ewa ku owa no
wszyst kie oso by z do mu i prze wie trzo no po miesz cze nia. Za dys po no -
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wa no rów nież dru gi ZRM S (ze spół spe cja li stycz ny z le ka rzem). Po zba -
da niu wszyst kich trzech osób (męż czy zny, lat 52 oraz ko bie ty, lat 48
i męż czy zny, lat 28) pod ję to de cy zję o prze wie zie niu dwóch osób (ko -

bie ty i star sze go męż czy zny) na naj bliż szy SOR z roz po zna niem za tru -
cia tlen kiem wę gla. Dru gi męż czy zna bez ob ja wów za tru cia, z do brym
sa mo po czu ciem po zo stał w do mu (noc spę dził na pierw szym pię trze
do mu, był cał ko wi cie od izo lo wa ny od roz cho dzą ce go się po par te rze
tlen ku wę gla). Po kil ku go dzi nach tle no te ra pii, po wy ko na niu ba dań
(mor fo lo gii, ga zo me trii) ho spi ta li zo wa ne oso by zo sta ły wy pi sa ne, z za -
le ce niem po wtór nych ba dań za kil ka dni i kon tro li u le ka rza ro dzin -
ne go. 

Przy czy na zda rze nia
Do zda rze nia do szło z po wo du nie do sta tecz nej wen ty la cji po -

miesz cze nia ko tłow ni w do mu jed no ro dzin nym oraz sil ne go wia tru,
któ ry wtła czał część spa lin z ko mi na z po wro tem do ko tłow ni,
przy tem pe ra tu rze po wie trza +5ºC, nie wy ma ga ją cej ogrze wa nia bu -
dyn ku.

In for ma cje o wa run kach at mos fe rycz nych te go dnia uzy ska no
z mel dun ku PSP ze zda rze nia spo rzą dzo ne go przed do wód cę za stę -
pu przy by łe go na miej sce. W do ku men ta cji spo rzą dza nej przez ZRM,
czy li KZW (kar cie zle ce nia wy jaz du) i KMCR (kar cie me dycz nych czyn -
no ści ra tun ko wych), nie jest za miesz cza na in for ma cja o wa run kach
at mos fe rycz nych – nie ma ta kiej pro ce du ry. W spo rzą dzo nej przez PSP
in for ma cji ze zda rze nia ta ka po zy cja ist nie je, stąd moż li wość uwzględ -
nie nia w ana li zie przy pad ku da nych do ty czą cych po go dy. 

Roz po zna nie me dycz ne IC D10:
– męż czy zna, lat 52: T58 – efekt tok sycz ny tlen ku wę gla, R42 – za -

wro ty gło wy; 
– ko bie ta, lat 48: T58 – efekt tok sycz ny tlen ku wę gla. 
Wnio ski ze zda rze nia
1. W do mu nie za in sta lo wa no czuj ni ka tlen ku wę gla, ko min nie był

wy po sa żo ny w urzą dze nie, któ re za po bie ga co fa niu się spa lin do ko -
mi na. 

2. Drzwi do ko tłow ni nie za my ka no szczel nie (za po bie gło by to
szyb kie mu roz prze strze nia niu się tlen ku wę gla w do mu).

3. Krat ka wen ty la cyj na w ko tłow ni by ła czę ścio wo przy sło nię ta
(jest to czę sta prak ty ka wśród użyt kow ni ków do mów, któ rzy ar gu -
men tu ją, że po zwa la to na ogra ni cze nie na pły wu zim ne go po wie trza).

4. Do zda rze nia do szło w dzień ro bo czy (pią tek), ze wzglę du
na pra cę dwo je do mow ni ków wsta wa ło o 6.00, w week end praw do -
po dob nie spa li by dłu żej, co prze dłu ży ło by eks po zy cję na CO i po gor -
szy ło ro ko wa nia.

5. Zda rze nie mia ło miej sce w mar cu, czy li w se zo nie grzew czym,
co po twier dza, że jest to okres zwięk szo nej licz by nie świa do mych, nie -
za mie rzo nych za truć tlen kiem wę gla. 

mł. ogn. Łu kasz Du dziƒ ski peł ni słu˝ b´ w JRG 1 KM PSP w Lu bli nie

* Ze wzgl´ du na ochro n´ da nych oso bo wych w opi sie przy pad ku nie po da -

no ad re sów, na zwisk, do kład nej da ty ani kryp to ni mów ze spo łów ZRM i za -

st´ pów PSP przy by łych na miej sce.

Li te ra tu ra:
[1] www.mswia.gov.pl [do stęp: 3.2018].
[2] www.pttox.lodz.pl [do stęp: 3.2018].
[3] Usta wa z 8 wrze śnia 2006 r. o Pań stwo wym Ra tow nic twie Me dycz nym (DzU z 2006 nr 191,
poz. 1410 [do stęp: isap.sejm.gov.pl].
[4] E. Szpo nar, J. Szpo nar, B. Ku lik -Rech ber ger, G. Po lkow ska, A. Ko ście sza, A. Bil le wicz -Kracz -
kow ska, W. Fur ma ga -Ja błoń ska, Na ra że nie na tok sycz ne dzia ła nie tlen ku wę gla ja ko przy czy -
na ho spi ta li za cji pa cjen tów w Dzie cię cym Szpi ta lu Kli nicz nym w Lu bli nie w la tach 2006-2012,
„Prze gląd Le kar ski” 2012, nr 69 (8), str. 420.
[5] J. Pach, Za rys tok sy ko lo gii kli nicz nej, Wy daw nic two Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go, 
Kra ków 2009. 

Fot. 2, 3, 4. Roz wią za nia na ra ża ją ce na za tru cie tlen kiem wę gla: za sło nię te krat ki wen ty -
la cyjne (miesz kań cy chcie li ogra ni czyć na pływ zim ne go po wie trza). Pierw sza za tka na pa -
pie rem, dru ga za sło nię ta tek tu rą, a trze cia za kle jo na prze zro czy stą ta śmą kle ją cą 
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ta ty stycz nie po 4 min od za trzy ma nia
krą że nia z po wo du nie do tle nie nia do -
cho dzi do nie od wra cal nych zmian

w tkan ce mó zgo wej. Przy rze czy wi stym cza sie
pod ję cia dzia łań ra tow ni czych, wy no szą cym
za zwy czaj po nad 10 min, szan se na ura to wa -
nie to ną ce go są ni kłe. Jed nak pew ne dwa 
zda rze nia szcze gól nie wpły nę ły na na sze po -
strze ga nie ra tow nic twa wod ne go.

Po wie dze nie, że ist nie ją trzy ro dza je
kłamstw: kłam stwa, bez czel ne kłam stwa
i sta ty sty ki, w tych przy pad kach ma sens.
Prze cież na od por ność ko mó rek ner wo wych
na nie do tle nie nie ma wpływ wie le czyn ni -
ków, ta kich jak wiek, stan zdro wia po szko -
do wa ne go czy tem pe ra tu ra otoczenia.
I w tych sy tu acjach po ja wia się na dzie ja
na speł nie nie naj waż niej sze go frag men tu
de kla ra cji za war tej w ro cie ślu bo wa nia stra -
ża ka: ,,być ofiar nym i męż nym w ra to wa niu
za gro żo ne go ży cia ludz kie go…”. Nie przy -
pad kiem ra tow nik mo że od stą pić od udzie -
la nia kpp do pie ro w przy pad ku, gdy
po szko do wa ny prze by wał pod wo dą przez
po nad 120 min.

Chło piec wy do by ty spod lo du
Pierw sze ze wspo mnia nych zda rzeń mia -

ło miej sce w lu tym 2007 r. Tem pe ra tu ra po -
wie trza wy no si ła oko ło 5˚C, a wo dy 3-4˚C.
Na cał ko wi cie ob lo dzo ny ka nał miej ski o głę -
bo ko ści oko ło 3 m we szło dwóch chłop ców,
wra ca ją cych ze szko ły. Do szło do za ła ma nia
ta fli lo du i 14-let ni uczeń wpadł do lo do wa -
tej wo dy. Dru gi chło piec, pró bu jąc udzie lić
mu po mo cy, tak że tra fił pod lód. Szok ter -
micz ny, ple ca ki i krę pu ją ce ru chy gru be, 
zi mo we ubra nia nie po zwo li ły im dłu go
utrzy mać się na po wierzch ni.

Do zda rze nia zo sta ły za dys po no wa ne
trzy za stę py JRG oraz SGRW-N „Ma ków”
WOO. Prze wi dy wa ny czas do tar cia gru py

nur ko wej po zba wiał ra tow ni ków na dziei
na ura to wa nie chłop ców (za stęp nur ków do -
tarł na miej sce po 83 min). Wo bec te go obec -
ny na miej scu do wód ca pod jął de cy zję
o kru sze niu lo du na ka na le za po mo cą sprzę -
tu bu rzą ce go, sań lo do wych i prze ję tej
w użyt ko wa nie, za cu mo wa nej przy brze gu
pry wat nej ło dzi. Jed no cze śnie prze szu ki wa -
no dno zbior ni ka za po mo cą ko twi cy na li nie. 

Dzia ła jąc w ten spo sób, po 17 min od do -
tar cia na miej sce ra tow ni cy wy do by li jed -
nego z po szko do wa nych – bez funk cji
ży cio wych, z wy raź ny mi ozna ka mi wy chło -
dze nia. Chło piec spę dził pod wo dą łącz nie
oko ło 24 min. Pod ję to re su scy ta cję i uzy ska -
no ROSC (przy wró ce nie spon ta nicz ne go krą -
że nia krwi). Po szko do wa ny za czął od dy chać,
zim na krew z wol na do pro wa dza ła tlen

do ob umie ra ją cych tka nek. Po zo sta ło py ta -
nie: ja ki wpływ na stan zdro wia chłop ca wy -
wrze dłu go trwa łe nie do tle nie nie? Czy utra ta
zdol no ści po znaw czych spo wo du je u nie go
nie peł no spraw ność umy sło wą? Czy bę dzie
miał moż li wość pro wa dze nia „nor mal ne go
ży cia”? Od po wiedź przy szła wraz z in for ma -
cją o wy pi sa niu chłop ca ze szpi ta la po kil ku
dniach od zda rze nia – nie stwier dzo no u nie -
go ja kich kol wiek dys funk cji mo to rycz nych
ani ubyt ków neu ro lo gicz nych!

Ko bie ta dry fu ją ca w wo dzie
Do dru gie go ze wspo mnia nych zda rzeń

do szło 19 paź dzier ni ka 2017 r. Do Sta no wi -
ska Kie ro wa nia Ko men dy Po wia to wej Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w Puł tu sku
wpły nę ła in for ma cja o oso bie dry fu ją cej
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RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

Nie mo˝ l i  we MA CIEJ PIÑ TEK 
TO MASZ SU DER

Podczas służby niejednokrotnie spotkaliśmy się ze stwierdzeniem, że działania z zakresu

ratownictwa wodnego mają charakter bardziej humanitarny niż ratowniczy, bo

zazwyczaj nie udaje się pomóc poszkodowanym, którzy przez dłuższy czas znajdowali

się w wodzie. Jednak dwa przypadki, z którymi się zetknęliśmy, temu przeczą.

S

Ura to wa na przez stra ża ków wraz z ko men dan tem po wia to wym PSP w Puł tu sku bryg. Ma cie jem Piąt kiem
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na zbior ni ku wod nym po sta rej żwi row ni.
Nie mie li śmy in for ma cji, jak dłu go po szko -
do wa na (oka za ło się, że by ła to ko bie ta)
znaj du je się w wo dzie. Ca ła zmia na służ bo -
wa prze by wa ła wów czas na ćwi cze niach
z za kre su dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych
na in fra struk tu rze ga zo wej. Je den z za dys -
po no wa nych do ak cji za stę pów mu siał więc
wró cić do JRG po łódź śru bo wą. Zwo do wa -
nie jej nie by ło ła twe ze wzglę du na du że 
na chy le nie i za le sie nie brze gu. Do tar cie
do po szko do wa nej na stą pi ło więc do pie ro
po 16 min od przy ję cia zgło sze nia. Znaj do -
wa ła się ona oko ło 10 m od li nii brze go wej,
dry fo wa ła po po wierzch ni akwe nu, jed nak
jej gło wa za nu rzo na by ła w wo dzie. Ra tow -
ni cy znaj du ją cy się w ło dzi chwy ci li po szko -
do wa ną pod pa chy, wy cią gnę li z wo dy
i prze trans por to wa li na brzeg. Tam na tych -
miast roz po czę li re su scy ta cję krą że nio wo -
-od de cho wą. Jed no cze śnie za dba li o izo-
la cję ter micz ną, za po bie ga jąc dal sze mu wy -
chło dze niu. W wy po sa że niu JRG nie by ło
urzą dze nia AED, więc re su scy ta cję pro wa -
dzo no, uci ska jąc klat kę pier sio wą i wy ko -
nując od de chy za stęp cze z za sto so wa -
niem 100% tle nu. Dro gi od de cho we za bez -
pie czo no rur ką LT, co mia ło du ży wpływ
na po pra wę sku tecz no ści pro wa dzo nej
wen ty la cji. Dzia ła nia wsparł ze spół ra tow nic -
twa me dycz ne go. Za cho wa no cią głość pro -
wa dze nia asyn chro nicz ne go RKO pod czas
przy go to wy wa nia sprzę tu przez ra tow ni -
ków me dycz nych. Po 20 min re su scy ta cji,
wspo ma ga nej przez ra tow ni ków me dycz -
nych de fi bry la cją i far ma ko te ra pią, na stą pi -
ło przy wró ce nie pod sta wo wych funk cji
ży cio wych u po szko do wa nej, bez od zy ska -

nia świa do mo ści. Na stęp nie prze trans por to -
wa no ją do szpi ta la. 

Gdy po po wro cie do jed nost ki emo cje
nie co opa dły, za czę li śmy po rząd ko wać so -
bie w gło wach to, co się wy da rzy ło, i przy-
po mi nać sło wa, któ re pa da ły z ust osób
ob ser wu ją cych ak cję ra tow ni czą. Naj bo le -
śniej sze by ło stwier dze nie ko goś z tej gru py,
że na sze dzia ła nia po ta kim cza sie prze by -
wa nia ko bie ty w wo dzie nie ma ją sen su, bo
je śli na wet od zy ska funk cje ży cio we, „po -
zosta nie ro śli ną”, a wy czer pu ją ca opie ka
nad nią spad nie na ro dzi nę.

Hi sto ria ta mia ła jed nak nie spo dzie wa nie
szczę śli we za koń cze nie, za pew ne dla więk -
szo ści lu dzi nie po ję te. Nie speł na rok od fa -
tal ne go zda rze nia pa ni Kry sty na, wspa nia ła,
sym pa tycz na oso ba, zde cy do wa ła się opo -
wie dzieć o tym, jak wy glą da ły – jak sa ma to
okre śli ła: jej dru gie na ro dzi ny. „Nie mam żad -
nej trau my zwią za nej z sa mym zda rze niem,
bo po pro stu nic nie pa mię tam. Nie wiem,
co się sta ło, jak zna la złam się w wo dzie,
i to 10 m od brze gu, ale opo wiem, jak się
dru gi raz ro dzi łam. 

Po pię ciu dniach spę dzo nych w śpiącz ce
far ma ko lo gicz nej le ka rze po sta no wi li przy -
wró cić mi świa do mość, że by spraw dzić, ja ki
jest mój stan. Ku wiel kie mu zdzi wie niu nie
tyl ko le ka rzy, ale też mo jej ro dzi ny, któ ra bar -
dziej spo dzie wa ła się po grze bu niż na ro dzin,
obu dzi łam się w cał kiem nie złej kon dy cji.
Z każ dym dniem od zy ski wa łam si ły, by
po czte rech ko lej nych ty go dniach zu peł nie
zdro wa, o wła snych si łach, wyjść ze szpi ta la
i roz po cząć no we ży cie. Wła ści wie to po dob -
ne do po przed nie go, bo da lej jeż dżę z mę -
żem na ry by, by spę dzać czas nad wo dą, tak

jak lu bię. Dzię ku ję pa nom za wa szą de ter mi -
na cję. Wiem, że za wdzię czam wam swo je
dru gie ży cie i już dziś za pra szam na mo je
set ne uro dzi ny”.

Wo la wal ki ra tow ni ków 
zwy cię ży ła
Ana li zu jąc po wyż sze przy pad ki, war to

zwró cić uwa gę na kil ka istot nych aspek tów,
któ re za de cy do wa ły o prze ży ciu po szko do wa -
nych. Pierw sze zda rze nie po ka zu je, jak waż -
na w sy tu acji bra ku od po wied nie go sprzę tu
jest kre atyw ność i od wa ga w po dej mo wa niu
de cy zji. Dru gie zda rze nie od da je isto tę od po -
wied nie go in ter pre to wa nia zgło szeń. Gdy by
dys po zy tor po trak to wał in for ma cję o dry fu ją -
cym cie le ja ko wia do mość o oso bie, któ ra uto -
nę ła i nic już nie da się dla niej zro bić, za pew ne
w kon se kwen cji opóź nie nia dzia łań tak by się
sta ło. Dru gi aspekt to czas do tar cia do po szko -
do wa nej, któ ry skró ci ła do bra zna jo mość
akwe nu i użyt ko wa ne go sprzę tu. Ra tow ni cy
mie li świa do mość, że na brze gu zbior ni ka
wod ne go o po wierzch ni oko ło 10 ha znaj du je
się tyl ko jed no miej sce od po wied nie do wo -
do wa nia ło dzi, a dzię ki czę stym ćwi cze niom
wie dzie li, jak w naj bar dziej efek tyw ny spo sób
wy ko rzy stać moż li wo ści do stęp nej apa ra tu ry
i na rzę dzi. 

Wła ści wa in ter pre ta cja moż li wo ści ra tow -
ni czych, nie ga sną ca na dzie ja na ura to wa nie
ludz kie go ży cia po łą czo na z upo rem i za an -
ga żo wa niem ra tow ni ków po raz ko lej ny
oka za ły się naj cen niej sze, po nie waż speł nio -
na zo sta ła naj waż niej sza mi sja funk cjo na -
riu szy Pań stwo wej Stra ży Po żar nej – ura-
to wa no za gro żo ne ludz kie ży cie. 

bryg. Ma ciej Pià tek jest ko men dan tem
po wia to wym Paƒ stwo wej Stra ̋ y Po ̋ ar nej

w Puł tu sku, a kpt. To masz Su der 
peł ni słu˝ b´ na sta no wi sku za st´p cy 

do wód cy zmia ny Jed nost ki Ra tow ni czo -
-Ga Êni czej KP PSP w Puł tu sku

jest mo˝ l i  we
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n ter na tio nal Trau ma Li fe Sup port (ITLS) to
mię dzy na ro do wa or ga ni za cja non -pro fit
zaj mu ją ca się za po bie ga niem śmier ci i nie -

peł no spraw no ści, któ re spo wo do wa ne są
ob ra że nia mi cia ła. Zrze sza ona wie lu spe cja -
li stów zaj mu ją cych się ra tow nic twem przed -
szpi tal nym w przy pad ku ura zów. Wy tycz ne
ITLS za twier dza ne są przez Ame ry kań skie
Ko le gium Le ka rzy Me dy cy ny Ra tun ko wej
i wy da wa ne re gu lar nie w for mie pod ręcz ni -
ka. Dla per so ne lu me dycz ne go na ca łym
świe cie sta no wią jed no z pod sta wo wych
źró deł wie dzy na te mat po stę po wa nia z pa -
cjen tem po ura zie. 

Po trze ba zmian 
Obo wią zu ją ce obec nie pro ce du ry re ko -

men du ją sta bi li za cję od cin ka szyj ne go
u wszyst kich osób, u któ rych stwier dzo no
lub po dej rze wa się ob ra że nia gło wy i krę go -
słu pa. Do dat ko wo w tym ostat nim przy pad -
ku za le ca ją unie ru cho mie nie po szko do -
wa ne go na no szach ty pu de ska. W prak ty ce
spro wa dza się to do uzna nia każ dej oso by,
na któ rą za dzia ła ła ze wnętrz na si ła me cha -
nicz na o cha rak te rze uogól nio nym, za za -
gro żo ną skut ka mi po waż ne go ura zu.
Zrów nu je się za tem ofia ry zde rze nia czo ło -
we go z uczest ni ka mi nie wiel kiej ko li zji. Do -
dat ko wo wy stą pie nie ob ra żeń krę go słu pa
za kła da się w przy pad ku bra ku wie dzy na te -
mat me cha ni zmu ura zu. Po za drob ny mi wy -
jąt ka mi na si pa cjen ci są unie ru cha mia ni
pa sa mi na de sce or to pe dycz nej oraz ob li ga -
to ryj nie za kła da się im koł nierz szyj ny. 

O licz nych wa dach ta kie go po stę po wa -

nia mó wi ło się już od kil ku lat. Po cząt ko wo
głów nym ar gu men tem był skraj ny dys kom -
fort pod czas trans por tu na twar dej de sce
oraz sto sun ko wo ni ski od se tek pa cjen tów

z rze czy wi sty mi nie sta bil ny mi ob ra że nia mi
krę go słu pa. Ko lej ne ba da nia tyl ko po twier -
dza ły scep ty cyzm wo bec przy ję tych me tod
unie ru cha mia nia. Udo wod nio no bo wiem,
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De ska or to pe dycz na 
– kie dy i jak?

Do podstawowych czynności ratowniczych podejmowanych wobec
poszkodowanych po urazie zaliczamy stabilizację kręgosłupa szyjnego
oraz unieruchomienie na desce ortopedycznej. Ostatnie wyniki badań

rzucają jednak całkowicie nowe światło na to zagadnienie.

I

BAR TŁO MIEJ KOT

Fot. 1. Sza lik pod ło żo ny pod gło wę po szko do wa ne go

Fot. 2. Nie po żą da ne od gię cie gło wy po szko do wa ne go na sku tek prze krę ce nia go na bok



że u po szko do wa nych z ra na mi pe ne tru ją -
cy mi w ob rę bie tu ło wia sta bi li za cja na de sce
or to pe dycz nej… zwięk sza ła śmier tel ność!
Co wię cej, jed no z mię dzy na ro do wych ba -
dań do wio dło, że ogra ni cze nie sto so wa nia
tej me to dy wią że się z lep szy mi ro ko wa nia -
mi u pa cjen tów. 

Sa mo wy ko rzy sta nie de ski or to pe dycz -
nej nie sie ze so bą kil ka za uwa żal nych kon -
se kwen cji dla po szko do wa ne go. Po pier-
w sze, jak już zo sta ło wspo mnia ne, po wo du -
je ol brzy mi dys kom fort, któ ry z upły wem
cza su prze ra dza się w ból. War to zwró cić
uwa gę, że czas po zo sta nia na de sce mo że
być bar dzo dłu gi, co ła two za ob ser wo wać,
bio rąc pod lu pę czę ste zda rze nie – wy pa dek
ko mu ni ka cyj ny. Stra ża cy uwal nia ją po szko -
do wa ne go z po jaz du i sto su ją wo bec nie go
peł ną sta bi li za cję krę go słu pa. Na stęp nie pa -
cjent trans por to wa ny jest do szpi ta la (czas
do jaz du w nie któ rych po wia tach to na wet
kil ka dzie siąt mi nut), ba da ny w szpi tal nym
od dzia le ra tun ko wym, skąd czę sto tra fia
na de sce na róż ne ba da nia, np. RTG czy to -
mo gra fię kom pu te ro wą. Ta po dróż nie na le -
ży do przy jem nych, o czym sa mi mo że my
się prze ko nać, kła dąc się na de sce na wet
na 30 min. Efekt dys kom for tu po tę gu je się
u osób star szych, z po wo du czę stych w ich
przy pad ku zmian zwy rod nie nio wych w ob -
rę bie ko ści i sta wów, a tak że cien kiej i de li -
kat nej skó ry. Szcze gól nie u tych pa cjen tów
dłuż sze le że nie na twar dym pod ło żu mo że
w krót kim cza sie do pro wa dzić do po wsta nia
od le żyn. Przy tom ni po szko do wa ni mo gą
do dat ko wo skar żyć się na trud no ści z od dy -
cha niem spo wo do wa ne wy mu szo ną po zy -
cją na wznak.

Sens ist nie nia de ski 
or to pe dycz nej
Oczy wi ście nie jest tak, że obec ne roz wią -

za nia ma ją wy łącz nie wa dy. De ska or to -
pedycz na spraw dza się bar dzo do brze
przy trans por to wa niu po szko do wa nych ura -
zo wych z miej sca zda rze nia do ka ret ki ze
wzglę du na wy trzy ma łość, pro sto tę uży cia
oraz bar dzo do brą sta bi li za cję krę go słu pa.
Są to głów ne czyn ni ki pre dys po nu ją ce ją
do sto so wa nia w dzia ła niach jed no stek
KSRG, zwłasz cza je śli mo wa o wy do sta wa niu
po szko do wa nych z po jaz dów pod czas wy -
pad ków ko mu ni ka cyj nych. 

Obec nie ITLS uzna je de skę or to pe dycz ną
oraz koł nierz szyj ny za przed mio ty po ma -
ga ją ce spraw nie prze mie ścić po szko do -
wane go z miej sca zda rze nia do ka ret ki.

Zde cy do wa nie jed nak od ra dza trans port
do szpi ta la z ich wy ko rzy sta niem. Zwłasz cza
koł nierz po wi nien być trak to wa ny ja ko 
„po moc nik” dla ra tow ni ka sta bi li zu ją ce go
gło wę. W mo men cie unie ru cho mie nia jej
na de sce za po mo cą sta bi li za to rów bocz -
nych sta je się on zbęd ny, a na wet mo że
przy nieść ne ga tyw ne skut ki. Na le ży rów nież
za zna czyć, że nie ist nie ją pro ce du ry lub
prze pi sy na ka zu ją ce za kła da nie koł nie rza.
Zde cy do wa nie istot niej sza jest do bra ja ko -
ścio wo ręcz na sta bi li za cja gło wy, po łą czo -
na z udraż nia niem dróg od de cho wych.

W kwe stii trans por tu po szko do wa ne go
do szpi ta la wy tycz ne su ge ru ją uży cie in nych
środ ków sta bi li za cji krę go słu pa przy rów no -
cze snym za pew nie niu kom for tu pa cjen to wi.
Al ter na ty wę sta no wią no sze z mięk kim ma -
te ra cem lub no sze próż nio we, któ re zgod nie
z wy ma ga nia mi Na ro do we go Fun du szu
Zdro wia są obo wiąz ko wym wy po sa że niem
każ dej ka ret ki sys te mu Pań stwo we go Ra -
tow nic twa Me dycz ne go. Za tem ni ko go nie
po wi nien już dzi wić wi dok pa cjen ta z ura -
zem zdej mo wa ne go z de ski or to pe dycz nej
przed roz po czę ciem trans por tu.

Uży cie de ski – trud ne sy tu acje
Wspo mnia ne no sze próż nio we ma ją zna -

czą cą prze wa gę nad po zo sta ły mi przy rzą da -
mi do unie ru cha mia nia i trans por tu –
moż li wość do pa so wa nia do kształ tu cia ła
po szko do wa ne go. Ludz ki krę go słup sta no -
wi struk tu rę kost ną, któ ra nie jest ide al nie
pro sta, bo wiem przy po mi na krzy wi zną li te -
rę „S”. Na tu ral ne wy gię cie krę go słu pa ku
przo do wi w oko li cy szyi na zy wa ne jest lor -
do zą szyj ną. Stan ten jest z punk tu wi dze nia
ana to micz ne go zu peł nie pra wi dło wy, jed -
nak spra wia, że po zy cja le żą ca na ple cach
na zu peł nie pła skim pod ło żu nie jest dla nas
kom for to wa. Z te go wzglę du zde cy do wa -
na więk szość lu dzi ko rzy sta z po du szek pod -
czas snu, bo wiem po zwa la to na unie sie nie
gło wy nie co ku gó rze. Wy so ko ścią opty mal -
ną dla oso by do ro słej jest 2,5 do 5 cm, zaś
u osób star szych war tość ta wzra sta wraz
z po stę pu ją cy mi de for ma cja mi ukła du szkie -
le to we go. Za tem ukła da jąc po szko do wa ne -
go na de sce, war to za pew nić mu odro bi nę
kom for tu przez pod ło że nie pod gło wę
mięk kie go ka wał ka ma te ria łu o od po wied -
niej wiel ko ści. Mo że to być ręcz nik lub frag -
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Fot. 3. Ręcz ne pod trzy ma nie gło wy po szko do wa ne go, by znaj do wa ła się w osi krę go słu pa

Fot. 4. Ssak przy mo co wa ny do pa sków od sta bi li za to rów gło wy



ment gar de ro by, np. sza lik (fot. 1). W przy -
pad ku ma łych dzie ci sy tu acja jest od wrot -
na – sto sun ko wo du ża gło wa spra wia, że
bro da zo sta je pod cią gnię ta do klat ki 
pier sio wej, po wo du jąc nie droż ność dróg
odde cho wych i utrud nia jąc od dy cha nie.
Roz wią za niem jest pod ło że nie po dusz ki lub
in ne go przed mio tu pod bar ki dziec ka.

Na ra tow ni ka sto su ją ce go peł ne unie ru -
cho mie nie po szko do wa ne go spa da obo -

wią zek za dba nia o droż ność je go dróg
od de cho wych. Po zy cja na wznak z unie ru -
cho mio ną gło wą blo ku je dzia ła nie na tu ral -
nych me cha ni zmów obron nych or ga ni zmu,
co mo że do pro wa dzić do nie droż no ści dróg
od de cho wych oraz aspi ra cji wy mio cin lub
krwi, zwłasz cza u osób nie przy tom nych.
W przy pad ku sto so wa nia tech nik bez przy -
rzą do wych do dat ko we utrud nie nie stanowi

cia sno za ło żo ny koł nierz or to pe dycz ny (jest
to prze słan ka do je go usu nię cia).

War to przy po mnieć, jak za cho wać się,
kie dy po szko do wa ny za cznie wy mio to wać.
Ssa ki me cha nicz ne sta no wią ce ele ment wy -
po sa że nia ze sta wów R1 ma ją zbyt ma łą wy -
daj ność, aby w po rę oczy ścić ja mę ust ną.
Na tu ral nym od ru chem wy da je się za tem
prze krę ce nie po szko do wa ne go na bok, aby
umoż li wić gra wi ta cyj ny wy pływ tre ści żo łąd -

ko wej. W tym mo men cie za prze pasz cza my
jed nak że na sze sta ra nia o utrzy ma nie krę go -
słu pa w li nii pro stej – gło wa jest unie ru cho -
mio na w sta bi li za to rach bocz nych, pod czas
gdy na wet moc no ści śnię te pa sy po zo sta -
wia ją pe wien luz. Pro wa dzi to do ob su nię cia
się tu ło wia i nie po żą da ne go od gię cia gło wy
do bo ku. Oma wia ną sy tu ację ob ra zu je fot. 2. 

Ko niecz ne jest za tem od pię cie sta bi li za -

to ra znaj du ją ce go się po stro nie, na któ rą
prze krę ca my po szko do wa ne go i ręcz ne
pod trzy ma nie gło wy w ta ki spo sób, aby
znaj do wa ła się w osi krę go słu pa (fot. 3). 
W tej sy tu acji bę dzie my mo gli użyć ssa ka
do oczysz cze nia ja my ust nej i gar dła z resz -
tek wy mio cin przed po now nym uło że niem
po szko do wa ne go na wznak. Aby unik nąć
szu ka nia ssa ka w tor bie, moż na przy mo co -
wać go do pa sków od sta bi li za to rów gło wy.
Tym spo so bem bę dzie on za wsze pod rę ką,
co ma zna cze nie zwłasz cza pod czas dłuż szej
ewa ku acji (fot. 4). 

Moż li we jest tak że uło że nie po szko do wa -
ne go na de sce w po zy cji bocz nej, jed nak
wy ma ga to sta łe go utrzy ma nia gło wy w osi
krę go słu pa, np. przez pod ło że nie zło żo nych
ręcz ni ków lub czę ści gar de ro by (fot. 5). Bę -
dzie ona od po wied nia zwłasz cza dla osób
z cia łem ob cym wbi tym w oko li ce ple ców
i po ślad ków lub in ny mi ob ra że nia mi unie -
moż li wia ją cy mi uło że nie na wznak.

Te ma tem rzad ko po ru sza nym, a bar dzo
waż nym jest hi po ter mia ura zo wa. U każ de -
go po szko do wa ne go z ob ra że nia mi cia ła za -
bu rzo na zo sta je zdol ność ter mo re gu la cji
or ga ni zmu. Do cho dzi wów czas do spad ku
tem pe ra tu ry głę bo kiej cia ła, co nie sie za so -
bą sze reg groź nych na stępstw. Aby im za-
po biec, okry wa my po szko do wa ne go fo lią
me ta li zo wa ną (po tocz nie zwa ną fo lią ży cia)
oraz ko ca mi ba weł nia ny mi. Nie ste ty umy ka
na szej uwa dze fakt, że jed no cze śnie kła dzie -
my go na zim nej de sce or to pe dycz nej, co
pro wa dzi do dal szej utra ty cie pła. Pa mię taj -
my, że de ska or to pe dycz na trans por to wa -
na jest w skryt kach po jaz dów po żar ni czych,
co spra wia, że ma tem pe ra tu rę zbli żo ną
do tej pa nu ją cej w oto cze niu. Aby za po biec
po stę pu ją ce mu wy chła dza niu, po win no się
otu lić po szko do wa ne go ko ca mi, okry cia mi
oraz fo lią NRC. Mó wiąc ob ra zo wo, ma być
za wi nię ty ni czym na le śnik. In nym spo so -
bem ogra ni cze nia dys kom for tu zwią za ne go
z le że niem na twar dej po wierzch ni jest roz -
ło że nie pod po szko do wa nym ko ca (fot. 6).

Co się zmie nia? 
Naj now sza edy cja wy tycz nych ITLS przy -

nio sła nam dłu go za po wia da ne zmia ny. 
Kie ru jąc się do nie sie nia mi o ne ga tyw nych
skut kach ru ty no wej sta bi li za cji wszyst kich
pa cjen tów ura zo wych, pod ję to kro ki ma ją -
ce na ce lu iden ty fi ka cję gru py, dla któ rej fak -
tycz nie mo że ona być ko rzyst na. To z ko lei
za owo co wa ło kon cep cją se lek tyw nej sta bi -
li za cji, któ ra uwzględ nia rów nież stan po -
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Fot. 5. Uło że nie po szko do wa ne go na de sce w po zy cji bocz nej

Fot. 6. Roz ło że nie ko ca na de sce, aby ogra ni czyć kon takt po szko do wa ne go z chłod ną po wierzch nią



szko do wa ne go, a nie wy łącz nie me cha nizm
ura zu.

Ko go za tem na le ży kwa li fi ko wać do peł -
nej sta bi li za cji krę go słu pa? Bę dą to nie -
zmien nie po szko do wa ni, u któ rych praw do -
po do bień stwo ob ra żeń krę go słu pa jest wy -
so kie ze wzglę du na po waż ny me cha nizm
ura zu. Cha rak te ry zu ją się nim wy pad ki ko -
mu ni ka cyj ne z udzia łem po jaz dów po ru -
sza ją cych się z du żą pręd ko ścią, upad ki
z wy so ko ści prze kra cza ją cej trzy krot ność
wzro stu po szko do wa ne go, sko ki do wo dy,

ura zy pe ne tru ją ce w oko li cy krę go słu pa,
spor to we ob ra że nia gło wy i szyi. Jed nym
sło wem za wsze wte dy, gdy si ły dzia ła ją ce
na cia ło ludz kie są znacz ne i mo gą od dzia ły -
wać na oko li ce krę go słu pa lub gło wy, na le -
ży wdro żyć unie ru cho mie nie. 

Mo że my wy klu czyć sta bi li za cję u osób,
któ re z pew no ścią nie od nio sły ob ra żeń krę -
go słu pa. Mo wa tu głów nie o ura zach miej -
sco wych, np. skrę ce niu kost ki pod czas gry
w ko szy ków kę, wkrę ce niu dło ni w ma szy nę
lub dźgnię ciu no żem w klat kę pier sio wą.
Do tej gru py włą czy my tak że wszel kie ura zy
nie me cha nicz ne, np. opa rze nia. Tym spo so -
bem wy eli mi no wa ne zo sta ły sta ny nie wy -
ma ga ją ce sta bi li za cji. Ta kie po stę po wa nie
jest zgod ne z do tych cza so wą wie dzą oraz
za le ce nia mi za war ty mi w pro ce du rach ra -
tow nic twa me dycz ne go w KSRG. 

Istot ną zmia nę za re ko men do wa no
w przy pad ku nie ja snych lub sto sun ko wo
nie groź nych me cha ni zmów ura zu (np. ko li -
zja po jaz dów, upa dek z ro we ru, upa dek
z nie wiel kiej wy so ko ści na scho dach). Dla
nich opra co wa no al go rytm po zwa la ją cy
na pod ję cie de cy zji o ewen tu al nym za sto so -
wa niu unie ru cho mie nia. Na czas usta le nia,
czy jest ono ko niecz ne, na le ży bez względ -
nie usta bi li zo wać ręcz nie krę go słup szyj ny,
w ra zie gdy by jed nak póź niej za pa dła de cy -
zja o peł nej sta bi li za cji. 

1. Pierw szym kro kiem jest oce na bó lu lub
tkli wo ści w oko li cy krę go słu pa. Je że li pa cjent
bę dzie skar żył się na ja ki kol wiek ból sa mo ist -
ny, pod czas po ru sza nia lub do ty ku, na le ży
wy ko nać peł ną sta bi li za cję krę go słu pa. 

2. Brak bo le sno ści po zwa la przejść do
kro ku dru gie go, któ rym jest ba da nie czyn -
no ści ru cho wych i czu cia. Po zwa la ono
stwier dzić ist nie nie ubyt ków neu ro lo gicz -
nych, któ rych przy czy ną mo gło być uszko -
dze nie w ob rę bie rdze nia krę go we go.
Wszel kie od stęp stwa od nor my, jak np. osła -
bie nie si ły mię śnio wej, ból przy po ru sza niu
zdro wą koń czy ną lub wy stę po wa nie drę -
twień i mro wień kwa li fi ku ją po szko do wa ne -
go do unie ru cho mie nia. 

3. Ostat nim ele men tem jest oce na wia ry -
god no ści pa cjen ta. Wy ni ku nie mo że my
uznać za po zy tyw ny, je śli wy stę pu ją czyn ni -

ki mo gą ce ogra ni czyć świa do mość po szko -
do wa ne go bądź też je go zdol ność do ra cjo -
nal nej oce ny. Do ta kich sta nów za li cza my
m.in. spo ży cie al ko ho lu, sil ną re ak cję stre so -
wą lub za bu rze nia świa do mo ści. Istot ne jest
rów nież, aby ból zwią za ny ze współ ist nie ją -
cy mi ob ra że nia mi cia ła nie od wra cał uwa gi
po szko do wa ne go od pro ble mów z krę go słu -
pem. Mo że on nie zwró cić uwa gi na ból krę -
go słu pa lub mro wie nie rąk, je śli bę dzie miał
np. am pu to wa ną lub zmiaż dżo ną no gę.

Je że li nie stwier dzi my czyn ni ków wy mie -
nio nych w ostat nim punk cie, a pa cjent po -
myśl nie prze szedł ba da nie opi sa ne w pkt 1
i 2 oraz wy ka zu je chęć współ pra cy z ra tow -
ni ka mi, moż na od stą pić od sta bi li za cji i po -
zwo lić mu prze mie ścić się z miej sca zda-
rze nia o wła snych si łach. Rzecz ja sna nie do -
ty czy to sy tu acji, kie dy po ja wią się in ne,
unie moż li wia ją ce to ob ra że nia cia ła. W ra zie
ja kich kol wiek wąt pli wo ści na le ży pro fi lak -
tycz nie za sto so wać sta bi li za cję. 

No we wy tycz ne a prak ty ka
dzia łań w PSP
Zmia ny w wy tycz nych ITLS rzu ca ją no we

świa tło na pro blem unie ru cha mia nia krę go -
słu pa u po szko do wa nych po ura zie. Oka zu -
je się, że sto so wa na od po nad 50 lat twar da
de ska nie roz wią zu je wszyst kich pro ble mów
i nie jest na rzę dziem o tak wszech stron nym
za sto so wa niu, jak do tych czas my śla no. 
Co wię cej, zda rza się, że mo że za szko dzić po -
szko do wa ne mu, cze go na le ży za wszel ką ce -
nę unik nąć. Za pew ne mi nie jesz cze tro chę
cza su, za nim zmia ny na do bre za do mo wią
się w prak ty ce ra tow ni czej. Da ją jed nak po -
le do po pi su zwłasz cza oso bom z wy kształ -
ce niem me dycz nym, czy li ra tow ni kom
me dycz nym peł nią cym służ bę w jed nost -
kach KSRG, a nie wy klu czo ne, że w przy szło -
ści sta ną się rów nież pod sta wą dzia ła nia
ra tow ni ków udzie la ją cych kpp. 

De ska or to pe dycz na, po dob nie jak każ -
de na rzę dzie wy ko rzy sty wa ne pod czas ak cji
ra tow ni czych, ma swo je za le ty i wa dy, a co
za tym idzie – rów nież ogra ni cze nia w sto -
so wa niu. War to za tem być te go świa do mym
i w uza sad nio nych przy pad kach od po wied -
nio ją wy ko rzy stać, ma jąc na wzglę dzie nasz
je den nad rzęd ny cel – do bro po szko do wa -
ne go.

mł. kpt. Bar tło miej Kot jest dowódcà
zast´pu w JRG 1 KM PSP w Gorzowie

Wielkopolskim oraz ratownikiem
medycznym 
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Sche mat ob ra zu ją cy al go rytm, któ ry po zwa la na pod ję cie de cy zji o ewen tu al nym za sto so wa niu unie ru cho mie nia



ierw sze wzmian ki o Ru doł to wi cach po cho dzą z po cząt -
ków XVI wie ku. W świa do mo ści Ślą za ków ta li czą ca nie speł -
na 1200 miesz kań ców wieś funk cjo nu je ja ko miej sce,

w któ rym w obiek tach pa ła cu zbu do wa ne go w 1752 r. przez kasz te -
la na cze cho wic kie go Jó ze fa Zbo row skie go znaj du je się ośro dek dla
dzie ci nie do wi dzą cych.

Z kart hi sto rii
Po cząt ki or ga ni za cji ochot ni ków we wsi da tu je się na czer -

wiec 1932 r., kie dy to gru pa jej miesz kań ców po sta no wi ła za ło żyć
ochot ni czą straż po żar ną. Zwró ci li się o po moc fi nan so wą do To wa -
rzy stwa Ubez pie czeń, któ re prze ka za ło 115 zł w go tów ce oraz 30 m
wę ża i jed ną pa rę łącz ni ków gwin to wych. Za te pie nią dze za ku pio no
ma te ria ły na osiem na ście bluz i kil ka cza pek. Z bra ku in nych fun du -
szy część cza pek i pa sów z wła snych środ ków na by li sa mi dru ho wie. 

Ra da gmin na na po sie dze niu 18 ma ja 1933 r. po sta no wi ła wy bu -
do wać re mi zę stra żac ką na si kaw kę kon ną. Po jazd zo stał za ku pio ny
ze środ ków ze bra nych przez dru hów. Kie dy roz po czę ła się bu do wa,
wszel kie pra ce ręcz ne i kon ne, z wy jąt kiem za dań mu ra rza i cie śli, wy -
ko ny wa li w czy nie spo łecz nym człon ko wie lo kal nej spo łecz no ści. 
Ca łość ro bót za mknię to w koń cu czerw ca. 

Z oka zji po świę ce nia re mi zy spo rzą dzo no ta bli cę pa miąt ko wą i 120
pa miąt ko wych gwoź dzi. 2 lip ca na stą pi ło uro czy ste po świę ce nie
straż ni cy przez pro bosz cza miej sco we go ko ścio ła ks. Vog ta, po łą czo -
ne z fe sty nem i za ba wą ta necz ną. Za ze bra ne pod czas uro czy sto ści
pie nią dze za rząd OSP ku pił czte ry to por ki i dwie trąb ki sy gna ło we. 

Od sa me go po cząt ku dru ho wie z OSP Ru doł to wi ce uczest ni czy li
w spor to wej ry wa li za cji. Pod czas pierw szych po wia to wych za wo dów
w spo rcie po żar ni czym, w paź dzier ni ku 1933 r., za sko czy li wszyst kich,
pla su jąc się w pierw szej szó st ce na kil ka na ście star tu ją cych dru żyn. 

Zwień cze niem na ro dzin stra żac kiej bra ci we wsi by ło za ku pie nie
w lu tym 1934 r. fi gu ry św. Flo ria na, pa tro na stra ża ków, któ ra do dzi -
siaj znaj du je się w po sia da niu ru doł to wic kich dru hów.

La ta 70. ob fi to wa ły w waż ne dla OSP w Ru doł to wi cach wy da rze -
nia. 20 ma ja 1972 r. z oka zji 40-le cia jed nost ki od by ło się uro czy ste
prze ka za nie sztan da ru – pierw sze go w po wie cie pszczyń skim. W po -

ło wie lat 70. po sta no wio no wy bu do wać no wą straż ni cę. Użyt ko wa ny
do tej po ry bu dy nek z 1933 r. nie od po wia dał po trze bom roz wi ja ją cej
się jed nost ki. Przed wo jen na kon struk cja nie po zwa la ła na umiesz cze -
nie w bu dyn ku sa mo cho du ga śni cze go, a tak że sprzę tu. Bu do wa no -
wej sie dzi by roz po czę ła się w 1975 r., a za koń czy ła pięć lat póź niej. 

W la tach 90. ru doł to wic ka OSP we szła w po sia da nie wy słu żo ne go
sa mo cho du po żar ni cze go mar ki Star A25P GBAM 2/8/8, tzw. ko zioł ka,
któ ry słu żył stra ża kom do 2001 r. A 19 ma ja te go wła śnie ro ku jed nost -
ka uzy ska ła sa mo chód ga śni czy Star 244 GBA 2,5/16 – tra fił do niej
z Ko men dy Miej skiej PSP w Cho rzo wie. 

W 2002 r. OSP Ru doł to wi ce zo sta ła włą czo na do kra jo we go sys te -
mu ra tow ni czo -ga śni cze go, co po zwo li ło na do po sa że nie jed nost ki
w sprzęt. W stycz niu 2006 r. prze ka za no jej sa mo chód łącz no ścio wy
SDŁ mar ki Żuk z Ko men dy Po wia to wej PSP w Pszczy nie, któ ry dru ho -
wie OSP do sto so wa li do swo ich po trzeb – m.in. prze wo zu po sia da ne -
go sprzę tu.

Wy słu żo ny Żu czek w 2012 r. prze ka za ny zo stał pszczyń skie mu klu -
bo wi nur ko we mu „Part nur”. Za to pio ny w ka mie nio ło mie Za krzó wek
ko ło Kra ko wa, do dziś słu ży nur kom do ce lów szko le nio wych. W tym
sa mym ro ku w za mian za za to pio ne au to jed nost ka OSP Ru doł to wi ce
otrzy ma ła sa mo chód ra tow nic twa tech nicz ne go mar ki Ford Trans it
wraz z wy po sa że niem, prze ka za ny przez Ko men dę Po wia to wą PSP
w Pszczy nie.

Bie żą ca dzia łal ność
Jed nost ka z Ru doł to wic ja ko jed na z pierw szych w gmi nie dzię ki

do ta cji KSRG za ku pi ła pom pę szla mo wą WT40x do dzia łań zwią za -
nych z usu wa niem skut ków po wo dzi. W skład wy po sa że nia OSP Ru -
doł to wi ce wcho dzi rów nież cięż ki ze staw ra tow nic twa tech nicz ne go
i sprzęt do ra tow nic twa wy so ko ścio we go (na po zio mie pod sta wo -
wym OSP KSRG). Dru ho wie uczest ni czą w dzia ła niach ra tow ni czo -
-ga śni czych na te re nie gmi ny i po wia tu pszczyń skie go, bio rą udział
w za wo dach spor to wo -po żar ni czych na szcze blu gmin nym i po wia -
to wym – dru ży na old boy ów zaj mu je czo ło we miej sca. 

W 2016 r. jed nost ka po zy ska ła środ ki na roz bu do wę ga ra ży OSP
w ra mach pszczyń skie go bu dże tu oby wa tel skie go. Dzię ki te mu moż -
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TO MASZ BA NACZ KOW SKI

W powiecie pszczyńskim, na Górnym Śląsku, w maleńkich
Rudołtowicach od lat 20. ubiegłego wieku druhowie udowadniają, że

nawet najmniejsi nie mogą być lekceważeni, stanowią bowiem istotne
ogniwo systemu ratowniczego i gaśniczego w okolicy, dzielnie

zmagając się z typowo ludzkimi problemami.
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na by ło do sto so wać po miesz cze nia do współ cze snych sa mo cho dów
po żar ni czych o więk szych ga ba ry tach. 

Dzię ki do brej współ pra cy Za rzą du OSP Ru doł to wi ce z wła dza mi
gmi ny Pszczy na i Ko men dą Po wia to wą PSP w Pszczy nie w 2018 r.
uda ło się po zy skać cięż ki sa mo chód ra tow ni czo -ga śni czy GCBA 8/50
Re nault Ke rax, któ ry wcze śniej użyt ko wa ny był w JRG w Pszczy nie.
Po nie waż wy ko rzy sty wa ny jest na dal w po wie cie pszczyń skim,
zwięk sza sku tecz ność je go za bez pie cze nia ra tow ni cze go.

– Na te re nie dzia ła nia KP PSP w Pszczy nie są jed nost ki OSP, któ re zrze -
sza ją więk szą licz bę dru hów oraz dys po nu ją więk szym po ten cja łem
sprzę to wym od OSP Ru doł to wi ce. Nie za leż nie od te go jed nost ka ta sta -
no wi klu czo we ogni wo bez pie czeń stwa lo kal ne go. Ak tyw nie uczest ni -
czy w róż no rod nych przed się wzię ciach zwią za nych z za pew nie niem
i pro pa go wa niem bez pie czeń stwa w gmi nie i po wie cie. Po ziom go to -
wo ści ope ra cyj nej, któ ry osią gnę ła, spra wia, że jest sta le an ga żo wa -

na w dzia ła nia ra tow ni cze. Mó wiąc o po zio mie go to wo ści ope ra cyj nej,
mam na my śli nie tyl ko pa ra me try i stan tech nicz ny sprzę tu, ale przede
wszyst kim od zew dru hów jed nost ki na we zwa nia ra tow ni cze. Od kąd
się gam pa mię cią, nie przy po mi nam so bie, by dru ho wie z OSP Ru doł to -
wi ce w ja ki kol wiek spo sób nie speł ni li ocze ki wań, za rów no w sfe rze ope -
ra cyj nej, jak i or ga ni za cyj nej – mó wi ko men dant po wia to wy PSP
w Pszczy nie mł. bryg. Grze gorz Ko ło czek.

W 2017 r. za rząd OSP zdo był środ ki na za bez pie cze nie bu dyn ku
re mi zy z pszczyń skie go bu dże tu oby wa tel skie go na 2018 r. W obiek -
cie za mon to wa no sys tem mo ni to rin gu wi zyj ne go, któ ry kon tro lu je
oto cze nie straż ni cy oraz we wnętrz ny sys tem alar mo wy. Stra ża cy
chcą jak naj le piej za dbać o po wie rzo ne im mie nie oraz za bez pie czyć
je przed kra dzie żą. 

Dru ho wie z Ru doł to wic ak tyw nie uczest ni czą w ży ciu lo kal nym,
współ pra cu ją ze wszyst ki mi or ga ni za cja mi spo łecz ny mi na te re nie so łec -
twa i gmi ny. Bio rą udział w za bez pie cza niu im prez ma so wych, bie gów
ulicz nych i in ne go ro dza ju wy da rzeń na te re nie po wia tu. Uczest ni czą
rów nież w ży ciu pa ra fii, za zna cza ją swo ją obec ność pod czas uro czy sto -
ści ko ściel nych w okre sie Wiel ka no cy czy w świę to Bo że go Cia ła.

Tak jak dla ich po przed ni ków, któ rzy od po cząt ku po wsta nia jed -
nost ki pro wa dzi li kro ni kę, waż ne jest dla nich do ku men to wa nie dzia -
łal no ści OSP. Wszyst kie istot ne wy da rze nia i in ter wen cje z udzia łem
jed nost ki są opi sy wa ne, a ak tu al na kro ni ka zgła sza na jest do róż ne -
go ro dza ju prze glą dów i kon kur sów. 

Po dob nie jak wie le in nych jed no stek OSP dru ho wie z Ru doł to wic
za bie ga ją o to, by za si lać swo je sze re gi no wy mi człon ka mi, co nie za -
wsze jest ła twe. – Za rząd OSP czy ni sta ra nia o zwięk sze nie licz by osób
chęt nych do udzia łu w dzia ła niach ra tow ni czo -ga śni czych. Nie ste ty co -
raz mniej lu dzi gar nie się do dzia łal no ści spo łecz nej, bra ku je im cza su
na do dat ko we za ję cia po pra cy – mó wi druh Łu kasz Wy ro bek, na czel -
nik ru doł to wic kich stra ża ków. 

Od kil ku lat za rząd OSP po świę ca co raz wię cej uwa gi naj młod -
szym, pró bu jąc za chę cić ich do uczest nic twa w ży ciu jed nost ki.
W tym ro ku uda ło się zmo bi li zo wać mło dych lu dzi do wstą pie nia
w sze re gi re ak ty wo wa nej Mło dzie żo wej Dru ży ny Po żar ni czej. Spo ty -
ka ją się na tre nin gach w straż ni cy oraz na bo isku miej sco we go LKS,
uczest ni czą w róż ne go ro dza ju szko le niach, m.in. z pierw szej po mo -
cy, za ję ciach z wy ko rzy sta niem sprzę tu ga śni cze go, bio rą udział
w tur nie jach wie dzy po żar ni czej. Po nad to wśród dzie ci i do ro słych

jed nost ka pro pa gu je no sze nie ele men tów od bla sko wych, pod ha -
słem „Świeć przy kła dem! Noś od bla ski, bądź wi docz ny”. Ak cja ta ma
na ce lu zwięk sze nie bez pie czeń stwa osób po ru sza ją cych się po uli -
cach po zmro ku. Zgod nie z tren da mi wy zna cza ny mi przez dzi siej sze
cza sy, pręż nie dzia ła pro fil fa ce bo oko wy jed nost ki, a stro na in ter ne -
to wa www.ospru dolto wi ce.tk zo sta ła nie daw no od świe żo na. 

Wy jąt ko wą oso bą, łą czą cą w so bie prze szłość i te raź niej szość jed -
nost ki, jest druh An to ni Glo wa la, któ ry udzie la się ja ko stra żak ochot -
nik już pra wie 70 lat. Za czy nał ja ko sze re go wy czło nek OSP, prze szedł
przez wszyst kie szcze ble jej struk tu ry (był go spo da rzem, skarb ni -
kiem, na czel ni kiem), a w la tach 1970-2011 peł nił funk cję pre ze sa.
Obec nie no si za szczyt ny ty tuł ho no ro we go pre ze sa, słu ży wszyst kim
do brą ra dą, a tak że do wo dzi dru ży ną old boy ów OSP na za wo dach
spor to wo -po żar ni czych. Przez la ta swo jej dzia łal no ści zo stał uho no -
ro wa ny wie lo ma na gro da mi, m.in. Me da lem Ho no ro wym im. Bo le -
sła wa Cho mi cza, nada nym przez Pre zy dium Za rzą du Głów ne go
Związ ku OSP RP.

Są do wa wal ka o za byt ko wą straż ni cę
No wo wy bu do wa ny Dom Stra ża ka stał się sie dzi bą jed nost ki OSP

Ru doł to wi ce. Jed nak że daw na re mi za stra żac ka nie zo sta ła opusz -
czo na i za po mnia na. Za dba no o to, by na dal słu ży ła miesz kań com
wsi. Do 2000 r. człon ki nie Ko ła Go spo dyń Wiej skich pro wa dzi ły tam
ma giel, póź niej znaj do wał się w niej ma ga zyn sprzę tu OSP. 

Ak tu al na sie dzi ba OSP – Dom Stra ża ka wznie sio ny w la tach 1975-1980
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Budynek dawnej remizy strażackiej z 1933 r., o którą toczy się spór sądowy



W ma ju 2014 r. do jed nost ki OSP Ru doł to wi ce wpły nę ło pi smo,
w któ rym ro dzi na zmar łe go w 2013 r. miesz kań ca wsi do ma ga ła się
opróż nie nia bu dyn ku re mi zy i je go opusz cze nia. Ja ko że do tąd obiekt
użyt ko wa no w prze ko na niu, że sta no wi on wła sność gmi ny Pszczy -
na, za rząd OSP pod jął pró bę wy ja śnie nia tej sy tu acji. Usta lo no, że
w księ dze wie czy stej dział ki, na któ rej wy bu do wa no re mi zę, ja ko wła -
ści ciel fi gu ro wał wspo mnia ny zmar ły. Co waż ne, wspo mi nał o tym
tyl ko ten do ku ment, gdyż w ewi den cji grun tów i bu dyn ków ja ko wła -
ści cie la wpi sa no OSP Ru doł to wi ce. Za rząd jed nost ki roz po czął sta ra -
nia o po lu bow ne roz wią za nie pro ble mu, jed nak spad ko bier cy nie
wy ra zi li ta kiej wo li. In ten syw na ko re spon den cja nie do pro wa dzi ła
do roz wią za nia kon flik tu. 

Dru ho wie roz wa ża li wie le wyjść z za ist nia łej sy tu acji. Ja ko że bu -
dy nek daw nej re mi zy zo stał wpi sa ny do gmin nej ewi den cji za byt -
ków, a po nad to sta no wi waż ną część hi sto rii OSP Ru doł to wi ce,
za punkt ho no ru po sta wi li so bie je go za cho wa nie. Roz wa ża no roz -
biór kę i prze nie sie nie bu dyn ku, a tak że prze kształ ce nie re mi zy w ka -
pli cę. 

Roz po czę ła się ba ta lia są do wa. 14 paź dzier ni ka 2015 r. spad ko -
bier cy zmar łe go zło ży li do Są du Re jo no we go w Pszczy nie po zew
o eks mi sję jed nost ki OSP z bu dyn ku daw nej re mi zy stra żac kiej oraz
z grun tu, na któ rym go wznie sio no. Po wo ły wa li się na umo wę uży -
cze nia, któ rą w la tach 30. XX wie ku miał rze ko mo za wrzeć z człon ka -
mi OSP Ru doł to wi ce oj ciec zmar łe go oraz na za pi sy w księ dze
wie czy stej.

Po kil ku roz pra wach, na któ rych prze ana li zo wa ny zo stał ze bra ny
ma te riał do wo do wy oraz po prze słu cha niu wie lu świad ków wy ro -
kiem z 10 paź dzier ni ka 2016 r. Sąd Re jo no wy w Pszczy nie w ca ło ści
od da lił po wódz two, wska zu jąc, że do mnie ma na umo wa uży cze nia
grun tów nie mia ła pra wa by tu oraz za ist nia ły prze słan ki za sie dze nia
grun tu przez OSP Ru doł to wi ce. Od po wyż sze go wy ro ku zło żo no ape -
la cję, któ rą wy ro kiem z dnia 20 mar ca 2018 r. od da lił Sąd Okrę go wy
w Ka to wi cach.

Po wyż sze wy ro ki nie sta no wią osta tecz ne go roz wią za nia spra wy,
a je dy nie orze ka ją, że OSP Ru doł to wi ce mo że na dal ko rzy stać z bu -
dyn ku daw nej re mi zy stra żac kiej oraz z grun tu, na któ rym znaj du je
się obiekt, ale nie prze są dza ją o ich wła sno ści. Aby osta tecz nie za -
koń czyć spra wę, za rząd OSP Ru doł to wi ce spo rzą dził wnio sek
o stwier dze nie za sie dze nia grun tu skie ro wa ny do Są du Re jo no we go
w Pszczy nie. Do pie ro wy rok w tej spra wie po zwo li na wpi sa nie
w księ dze wie czy stej jed nost ki OSP ja ko wła ści cie la bu dyn ku 
i dział ki. 

To masz Ba nacz kow ski

zia ła ją cy od 2012 r. Fun dusz Po mo cy Po krzyw dzo nym oraz
Po mo cy Post pe ni ten cjar nej – Fun dusz Spra wie dli wo ści jest
pań stwo wym fun du szem ce lo wym ukie run ko wa nym na

po moc po krzyw dzo nym i świad kom, a tak że na prze ciw dzia ła nie
prze stęp czo ści i po moc post pe nin te cjar ną. Pod sta wę praw ną Fun -
du szu Spra wie dli wo ści, roz po rzą dza ją ce go pie niędz mi za są dza ny -
mi od spraw ców prze stępstw, sta no wią: usta wa z 6 czerw ca 1997 r.
Ko deks kar ny wy ko naw czy (DzU z 2018 r. poz. 652, ze zm.), roz po -
rzą dze nie mi ni stra spra wie dli wo ści z 13 wrze śnia 2017 r. w spra wie
Fun du szu Po mo cy Po krzyw dzo nym oraz Po mo cy Post pe ni ten cjar -
nej – Fun du szu Spra wie dli wo ści (DzU poz. 1760), a tak że usta wa 
z 27 sierp nia 2009 r. o fi nan sach pu blicz nych (DzU z 2017 r. poz. 2077,
ze zm.). 

Mi ni ster spra wie dli wo ści, ja ko dys po nent Fun du szu Spra wie dli -
wo ści, mo że udzie lać do ta cji na dzia ła nia zgod ne z je go ce la mi, któ -
ry mi są: po moc po krzyw dzo nym, prze ciw dzia ła nie prze stęp czo ści
oraz po moc post pe ni ten cjar na. Zgro ma dzo ne w Fun du szu środ ki są
za tem prze zna cza ne za rów no na po moc dla ofiar i świad ków prze -
stępstw, jak i na po moc post pe ni ten cjar ną dla osób osa dzo nych
w za kła dach kar nych i aresz tach śled czych. Moż li wo ści udzie la nia
te go wspar cia są znacz ne i sta le ro sną. 

Dla ochot ni ków
Co raz więk szy bu dżet to co raz więk sze moż li wo ści przy zna wa nia

świad czeń po krzyw dzo nym. For my wspar cia są róż no rod ne – zgod -
nie z pra wem środ ki te prze zna cza się m.in. na po moc me dycz ną,
psy cho lo gicz ną, re ha bi li ta cyj ną, praw ną oraz ma te rial ną. Po nad to
od wrze śnia 2017 r. Fun dusz Spra wie dli wo ści dzia ła w zre for mo wa -
nym kształ cie, co po zwo li ło na po sze rze nie ka ta lo gu or ga ni za cji, któ -
re dzię ki je go wspar ciu bę dą mo gły po ma gać po szko do wa nym. 

Dzię ki zmia nom usta wo wym z Fun du szu Spra wie dli wo ści mo gą
obec nie ko rzy stać tak że ochot ni cze stra że po żar ne. Jak od by wa się
to w prak ty ce? Do ta cje ce lo we z Fun du szu Spra wie dli wo ści mo gą
być przy zna ne jed nost kom sek to ra fi nan sów pu blicz nych – jed nost -
kom sa mo rzą du te ry to rial ne go, tj. gmi nom oraz mia stom na pra -
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LECH LE WAN DOW SKI

Zakończył się nabór wniosków
na dotacje z Funduszu
Sprawiedliwości na zakup sprzętu
ratowniczego dla OSP. 
Ten ogólnopolski program wsparcia
ochotniczych straży pożarnych
z Funduszu Sprawiedliwości
o wartości ponad 100 mln zł 
nie ma precedensu w historii.

DAk cja „Świeć przy kła dem! Noś od bla ski, bądź wi docz ny”
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wach po wia tu. Są to środ ki prze zna czo ne na na by cie w imie niu tych
jed no stek i na rzecz ochot ni czych stra ży po żar nych: wy po sa że nia
i urzą dzeń do ra tow nic twa, nie zbęd nych do udzie le nia po mo cy po -
szko do wa nym bez po śred nio na miej scu po peł nie nia prze stęp stwa,
czy li de fi bry la to rów, to reb ra tow ni czych lub in ne go sprzę tu – z wy -
łą cze niem po jaz dów. W prak ty ce ozna cza to re ali za cję nad rzęd nej
za sa dy, że środ ki te są kie ro wa ne po przez stra ża ków-ra tow ni ków
do moż li wie sze ro kiej gru py po szko do wa nych.

100 mln do wy ko rzy sta nia
2 lu te go 2018 r. na mo cy de cy zji dys po nen ta

Fun du szu, czy li mi ni stra spra wie dli wo ści, ru szył
wiel ki ogól no pol ski pro gram wspar cia dla ochot ni -
czych stra ży po żar nych w za kre sie wy po sa że nia
w sprzęt ra tow ni czy. Po prze pro wa dze niu pi lo ta -
żo we go na bo ru wnio sków w wo je wódz twie ma ło -
pol skim, gdzie środ ki na za kup sprzę tu ra tow ni cze -
go dla OSP otrzy ma ły 144 gmi ny, pro gram ob jął
we dług okre ślo ne go har mo no gra mu wszyst kie po -
zo sta łe wo je wódz twa. 

– Uru cha mia my pro gram wart 100 mln zł prze -
zna czo ny dla ochot ni czych stra ży po żar nych w ca łej
Pol sce. Pro gram jest ukie run ko wa ny na zwięk sze nie
bez pie czeń stwa Po la ków – tak mi ni ster spra wie dli -
wo ści Zbi gniew Zio bro na po cząt ku 2018 r., na kon -
fe ren cji pra so wej w Rab ce -Zdro ju, za ini cjo wał
ogól no pol ski pro gram prze ka zy wa nia do ta cji
na za kup sprzę tu ra tow ni cze go dla OSP. Przy tej oka zji, w ra mach pi -
lo ta żo we go pro jek tu re ali zo wa ne go wspól nie przez mi ni ster stwo
i sa mo rzą dy wo je wódz twa ma ło pol skie go, prze ka zał ma ło pol skim
dru hom po nad 200 de fi bry la to rów i 600 ze sta wów ra tow ni czych
o łącz nej war to ści oko ło 10 mln zł. Sprzęt ten tra fił do po nad 170
ma ło pol skich OSP.

By by ło bez piecz niej…
Uza sad nie nia mi ni ste rial nej de cy zji o wspar ciu OSP po przez za -

kup sprzę tu ra tow ni cze go z Fun du szu Spra wie dli wo ści na le ży upa -
try wać w co dzien nym ży ciu. Bar dzo czę sto stra ża cy ochot ni cy ja ko
pierw si przy jeż dża ją np. do wy pad ku dro go we go. Ja ko pierw si
udzie la ją też po mo cy je go ofia rom – po mo cy nie jed no krot nie
na wa gę ży cia. Ich wy po sa że nie w spe cja li stycz ny sprzęt ra tow ni czy
jest więc w ta kiej sy tu acji nie odzow ne. A o tym, ja ka jest ska la tych
dzia łań ra tow ni czych, naj le piej świad czą sta ty sty ki. We dług da nych
Biu ra Ru chu Dro go we go KG Po li cji tyl ko w mi nio nym ro ku od no to -
wa no 32 760 wy pad ków dro go wych.

Je że li za tem spraw ca wy pad ku dro go we go, nie rzad ko zresz tą
w sta nie nie trzeź wo ści, zo sta je uka ra ny przez sąd m.in. ka rą pie nięż -
ną, to w peł ni upraw nio ne jest ro zu mo wa nie, że te pie nią dze po win -
ny być wy ko rzy sta ne m.in. na sprzęt słu żą cy ra to wa niu zdro wia
i ży cia ofiar. Co istot ne, je go za ku pu do ko nu je się z fun du szu two -
rzo ne go przez spraw ców prze stępstw, a nie z po dat ków oby wa te li.
War to też za zna czyć, że sprzęt ten przy da się tak że w ra zie wie lu in -

nych za gro żeń, jak po wo dzie, hu ra ga ny, po ża ry itp. Mi ni ster spra -
wie dli wo ści uznał więc, że do ogrom nej gru py po szko do wa nych
na le ży tra fić z po mo cą wła śnie po przez stra ża ków ochot ni ków. 
Dzię ki te mu bo wiem ze środ ków z Fun du szu prze zna czo nych
na wspar cie po szko do wa nych sko rzy sta wy jąt ko wo licz na gru pa 
po trze bu ją cych.

Wszech stron ne po par cie i wspar cie 
W ślad za mi ni ste rial ną de cy zją 28 mar ca 2018 r. pod pi sa ne zo -

sta ło po ro zu mie nie o współ pra cy po mię dzy mi ni strem spra wie dli -
wo ści, ja ko dys po nen tem Fun du szu Po mo cy Po krzyw dzo nym oraz
Po mo cy Post pe ni ten cjar nej – Fun du szu Spra wie dli wo ści, re pre zen -
to wa nym przez Mi cha ła Wo sia – peł no moc ni ka ds. Fun du szu Spra -
wie dli wo ści, a ko men dan tem głów nym Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w związ ku z udzie la niem do ta cji ce lo wych z Fun du szu Spra wie dli -
wo ści na rzecz ochot ni czych stra ży po żar nych. Ce lem po ro zu mie -
nia jest za pew nie nie mak sy mal nej re ali za cji wy dat ko wa nia środ ków
fi nan so wych. Ini cja ty wa ta uzy ska ła peł ne wspar cie Ja ro sła wa Zie -

W su kurs 
po krzyw dzo nym

Druhowie OSP w Łapszach Niżnych (woj. małopolskie) podczas uroczystości przekazania sprzętu zakupionego ze środków
Funduszu Sprawiedliwości



liń skie go – se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych
i Ad mi ni stra cji, któ ry nad zo ru je Pań stwo wą Straż Po żar ną.

Zgod nie z po ro zu mie niem ko men dant głów ny PSP zo bo wią zał
się do udzie la nia wspar cia me ry to rycz ne go w pro ce du rze do ty czą -
cej prze ka zy wa nia do ta cji ce lo wych z Fun du szu Spra wie dli wo ści
na rzecz ochot ni czych stra ży po żar nych w 2018 r. po przez:

1) prze ka za nie wy ka zu sprzę tu ra tow ni cze go, któ ry jest nie zbęd -
ny do pro wa dze nia przez ochot ni cze stra że po żar ne dzia łań dla ra -
to wa nia ży cia i zdro wia osób po krzyw dzo nych prze stęp stwem,
w szcze gól no ści prze ciw ko bez pie czeń stwu w ko mu ni ka cji,

2) wska za nie przed sta wi cie li do skła du ko mi sji kon kur so wych lub
ze spo łu do we ry fi ka cji wnio sków,

3) prze ka zy wa nie opi nii do ty czą cych ofert skła da nych przez
ochot ni cze stra że po żar ne w otwar tych kon kur sach ofert lub za po -
trze bo wa nia do wnio sków w na bo rach wnio sków,

4) opi nio wa nie spo so bu wy ko rzy sta nia udzie lo nych do ta cji.
Po nad to ko men dant głów ny PSP za de kla ro wał moż li wość sko -

rzy sta nia przez wnio sko daw ców z na rzę dzi te le in for ma tycz nych
oraz ba zy lo ka lo wej ko mend po wia to wych (miej skich) PSP, co uła -
twi skła da nie wnio sków lub ofert w otwar tych kon kur sach. W Ko -
men dzie Głów nej PSP przy go to wa ny zo stał wy kaz sprzę tu
w asor ty men cie nie zbęd nym pod czas dzia łań zwią za nych z bez pie -
czeń stwem w ko mu ni ka cji. Re ali za cja po ro zu mie nia z udzia łem stra -
ża ków eks per tów PSP roz po czę ła się przy na bo rze wnio sków
w wo je wódz twie pod kar pac kim. 

Zgod nie z po trze ba mi
Re ali zu jąc swo je zo bo wią za nie w za kre sie wspar cia me ry to rycz -

ne go, ko men dant głów ny PSP po le cił ko men dan tom wo je wódz kim
wska za nie stra ża ków eks per tów ze swo je go wo je wódz twa do udzia -
łu w ko mi sjach kon kur so wych lub ze spo le do we ry fi ka cji wnio sków.
Li sta ta zo sta ła prze ka za na do Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści, a na -
stęp nie w KG PSP od by ło się spo tka nie in struk ta żo we z udzia łem dy -
rek to ra De par ta men tu Spraw Ro dzin nych i Nie let nich w Mi ni -
ster stwie Spra wie dli wo ści Mi ko ła ja Paw la ka. 

W gro nie po wo ła nych przez ko men dan ta głów ne go PSP eks per -
tów opra co wa ne zo sta ły za sa dy we ry fi ka cji wnio sków o do ta cje.
W pra cach ze spo łu wzię li udział m.in. bryg. Ma rek Haj duk z KW PSP
we Wro cła wiu oraz mł. bryg. Ro man Krzy wiec, do wód ca JRG 8
w War sza wie. Jak mó wi Ma rek Haj duk, przy zna wa nie środ ków z Fun -
du szu wy ma ga ło istot nych uzgod nień. Na pod sta wie pierw szych
do świad czeń przy ję to, że wnio ski o do ta cje bę dą wpraw dzie skła -
da ne jak do tąd przez urząd gmi ny, ale ze wska za niem kon kret nej
jed nost ki OSP. Po nad to, aby unik nąć za ku pów nie tra fio nych z punk -
tu wi dze nia po trzeb ra tow ni czych, każ dy wnio sek mu si uzy skać ak -
cep ta cję miej sco we go ko men dan ta po wia to we go/miej skie go PSP.

Istot ne oka za ło się też za strze że nie, aby do ta cje nie by ły przy zna -
wa ne na za kup sprzę tu ra tow ni cze go, któ ry jest już w wy po sa że niu
da nej OSP. Z do ta cji wy łą czo no tak że za kup po jaz dów. Po ko lej nym
spo tka niu ze spo łu ds. we ry fi ka cji wnio sków, 9 kwiet nia, dy rek tor 
Mi ko łaj Paw lak po in for mo wał ko men dan ta głów ne go PSP, że opra -
co wa ne zo sta ło ze sta wie nie środ ków przy dzie lo nych po szcze gól -
nym gmi nom. 

Wiel kość do ta cji uza leż nio no od wie lu czyn ni ków, np. wiel ko ści
wo je wódz twa czy licz by OSP włą czo nych do sys te mu i OSP spo -
za sys te mu. Bra no tak że pod uwa gę in ne uwa run ko wa nia – uprze -
my sło wie nie da ne go wo je wódz twa, roz wój in fra struk tu ry dro go wej

itp. Jak usta lo no, na bór bę dzie się od by wał w ko lej nych wo je wódz -
twach co dwa ty go dnie. Opra co wa ny sys tem przy zna wa nia do ta cji
dla po szcze gól nych OSP po zwo lił na opty mal ne wy ko rzy sta nie po -
wsta łych moż li wo ści i uzy ska nie zna czą ce go po stę pu w ob sza rze 
ra tow nic twa w ska li ca łe go kra ju.

Spra wie dli wie nie zna czy po rów no
Naj wyż szą, wy no szą cą 11,4 mln zł do ta cję otrzy ma ło 2000 jed -

no stek OSP z 300 gmin naj więk sze go w kra ju wo je wódz twa ma zo -
wiec kie go. War to przy tym wspo mnieć, że w tym wo je wódz twie
tyl ko w pierw szej po ło wie te go ro ku od no to wa no bli sko 4500 zda -
rzeń dro go wych, w któ rych po ma ga li tak że stra ża cy ochot ni cy. W ich
wy ni ku 2965 osób od nio sło ra ny, a 96 po nio sło śmierć na miej scu.
In ne wo je wódz twa otrzy my wa ły do ta cje w gra ni cach 6-9 mln zł.
W ska li ca łe go kra ju środ ki z Fun du szu na za kup sprzę tu ra tow ni cze -
go tra fi ły do oko ło 16 tys. OSP.

Istot ne, zwłasz cza z wi ze run ko we go punk tu wi dze nia, by ło usta -
le nie, że pod pi sy wa nie umów po win no mieć na le ży tą opra wę. Dla -
te go upo waż nie ni przed sta wi cie le gmin oraz miast na pra wach
po wia tu pod pi sy wa li umo wy w ko men dach po wia to wych lub wo -
je wódz kich PSP, w to wa rzy stwie przed sta wi cie li da nych OSP. Przy tej
oka zji od by wa ły się spo tka nia z dy rek to rem Mi ko ła jem Paw la kiem,
któ ry in for mo wał o Fun du szu Spra wie dli wo ści i ce lach przy świe ca -
ją cych au to rom pro gra mu wspar cia OSP. Prze ka zy wa no też be ne -
fi cjen tom prak tycz ne in for ma cje do ty czą ce re ali za cji umów, pro wa -
dzo nej do ku men ta cji, spo so bu roz li czeń etc. Dla ko men dan tów
szcze bla po wia to we go i wo je wódz kie go by ła to tak że do bra spo -
sob ność do zło że nia be ne fi cjen tom gra tu la cji i ży czeń jesz cze sku -
tecz niej szej ra tow ni czej współ pra cy stra ży za wo do wych i ochot-
ni czych.

Czy bę dzie ciąg dal szy?
Spek ta ku lar na ak cja wspar cia OSP w sprzęt ra tu ją cy ży cie i zdro -

wie osób po szko do wa nych zo sta ła bar dzo wy so ko oce nio na.
– Nie przy po mi nam so bie, że by kie dy kol wiek ochot ni cze stra że po -

żar ne otrzy ma ły tak wiel kie wzmoc nie nie – pod kre ślał ko men dant
głów ny PSP gen. bry ga dier Le szek Su ski. Pre zes Za rzą du Głów ne go
ZOSP RP dh Wal de mar Paw lak wy ra ził zaś prze ko na nie, że wspar cie
przy rze czo ne jed nost kom OSP w ca łej Pol sce z pew no ścią ura tu je
ży cie wie lu lu dzi.

Nic za tem dziw ne go, że już te raz pa da ją py ta nia, czy ogól no pol -
ski pro gram wspar cia OSP z Fun du szu Spra wie dli wo ści to ak cja jed -
no ra zo wa, czy też bę dzie miał on kon ty nu ację w przy szłym ro ku.
A je że li tak, to czy bę dzie moż na z tych do ta cji ku po wać np. tak że
po jaz dy? Na te i po dob ne py ta nia, jed no znacz nie świad czą ce o po -
wo dze niu ca łe go przed się wzię cia, na ra zie nie ma od po wie dzi ze
stro ny Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści. Jest na to po pro stu za wcze -
śnie, więc za in te re so wa ni mu szą uzbro ić się w cier pli wość.

Nie pod le ga jed nak dys ku sji, że w stra żac kie jed nost ki ochot ni -
cze war to in we sto wać. Jak bo wiem po wie dział se kre tarz sta nu
w MSWiA Ja ro sław Zie liń ski, ochot ni cze stra że po żar ne wy ma ga ją
wiel kie go wspar cia. Sta no wią rów no rzęd ne płu co polskiego sys te -
mu ra tow ni cze go. Straż po żar na to obec nie naj bar dziej wie lo funk -
cyj na służ ba w Pol sce. Je dy nie 25 proc. jej dzia łal no ści sta no wi
ga sze nie po ża rów. Zde cy do wa na więk szość ak tyw no ści to re ak cje
na in ne groź ne zda rze nia: wy pad ki ko mu ni ka cyj ne, klę ski ży wio ło -
we czy za gro że nia eko lo gicz ne.
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ierw sze ga śni ce (G), czy li urzą dze nia uwal nia ją ce śro dek ga -
śni czy za po mo cą zma ga zy no wa nej ener gii, by ły do słow nie
bom ba mi wod ny mi. Wy my ślo no je w An glii. Mia ły po stać cy -

lin drów lub be czek, do któ rych przed uży ciem wkła da no ła du nek
pro cho wy i pod pa la no lont. By ły bar dziej świa dec twem bez rad no -
ści czło wie ka w ob li czu po ża ru niż sku tecz nym urzą dze niem ga śni -
czym. Sto so wa no je, ale bez więk sze go po wo dze nia. Rów nież
po wy na le zie niu praw dzi wej ga śni cy.

W 1818 r., znów w An glii, ka pi tan Geo r ge W. Man by na peł nił me -
ta lo wy cy lin der praw dzi wym prosz kiem ga śni czym (wę gla nem po -
ta su), wsta wił w to rur kę sy fo no wą z za wo rem, za krę cił i do ła do wał
po wie trzem. Tym sa mym stwo rzył ga śni cę prosz ko wą pod sta łym
ci śnie niem (GP-…x). W XIX w. wy ko rzy sty wa no ja ko śro dek ga śni -
czy in ne ro dza je prosz ków i ga zy pod ci śnie niem (dwu tle nek wę gla)
oraz wy my ślo no ga śni cę na pia nę che micz ną. Na po cząt -
ku XX w. za sto so wa no ha lo ny. Nic już nie sta ło na prze szko dzie upo -
wszech nie niu ga śnic, prócz dwóch za sad ni czych czyn ni ków: ce ny
i nie za wod no ści. Jed no ko niecz nie mu sia ło zma leć, a dru gie wzro -
snąć. Był to dłu go trwa ły pro ces, któ ry trwa na dal. Moż na po wie -
dzieć, że ni gdy ga śni ce nie by ły tak nie za wod ne i ta nie, jak 
są dziś – rów nież przez sta ły nad zór służ by kon tro l no -roz po znaw -
czej PSP. 

Co w ga śni cy?
Moż na po wie dzieć, że w ga śni cach jest sto so wa ne ca łe spek trum

środ ków ga śni czych, ja kie wy na le zio no, a któ re oka za ły się sku tecz -
ne. Ideą ga śni cy jest ła twość ob słu gi i go to wość do na tych mia sto -
we go i efek tyw ne go uży cia. Za tem naj bar dziej po żą da ny w ga śni cy
jest śro dek łą czą cy du żą sku tecz ność z ma łą ma są i ob ję to ścią. 

Wo da. To pierw szy śro dek sto so wa ny w bom bach ga śni czych.
Sa ma wo da, nie pod da na mo dy fi ka cjom, jest ma ło sku tecz na, chy -
ba że po żar tkwi na dnie szczel ne go na czy nia, któ re wo da wy peł ni,
przy czym pło ną ce coś mu si być cięż sze od wo dy, że by po niej nie
pły wa ło. Prze two rzo na ma wie le za let. Pierw szą mo dy fi ka cją by ło
do da nie do niej środ ka pia no twór cze go, w ce lu wy two rze nia pia ny
ga śni czej. Ga śni ca pia no wa, a ra czej wod no -pia no wa (ozna cza -
na GW – ga śni ca wod na – nie za leż nie, czy czyn ni kiem jest w niej wo -
da, czy pia na) mo że słu żyć do ga sze nia po ża rów cie czy pal nych
(ben zy na, naf ta, olej na pę do wy) i ciał sta łych (pa pier, drew no), ale
le piej nie uży wać jej do ga sze nia tłusz czów. Róż ni ca mię dzy pło ną -
cą cie czą a pło ną cym tłusz czem jest bar dzo istot na. Tem pe ra tu ra
pło ną ce go tłusz czu jest zwy kle wyż sza od tem pe ra tu ry wrze nia wo -
dy, na to miast tem pe ra tu ra pło ną ce go pa li wa (war stwy pod pło -
mie niem) – niż sza. W związ ku z tym kro pla wo dy w tłusz czu, wy trą -
co na z pia ny, na tych miast od pa ro wu je i zmie nia go w roz bryzg, któ -

O ga Êni cach
O ile mało kto gasi pożar za pomocą hydrantu, o tyle gaśnic zwykle się

używa. Warto je omówić, bo kryją kilka niespodzianek. O tym, że nie
wszystko w sprawie gaśnic jest oczywiste, świadczy zużycie do ich

oznaczania całkiem sporej liczby liter alfabetu.
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ry na dal pło nie. Jest ro dzaj zmo dy fi ko wa nej wo dy zdat ny do uży cia
na wet przy ga sze niu tłusz czów – to mgła wod na. Nie za głę bia się
w pło ną cą ciecz, od bie ra z niej cie pło po przez na tych mia sto we od -
pa ro wa nie po wierzch nio we i od ci na do pływ po wie trza do stre fy
spa la nia po przez wy two rze nie z sie bie ga zu nie pal ne go. Są ga śni -
ce, w któ rych czyn ni kiem ga śni czym jest wo da de sty lo wa na, po da -
wa na pod tak wy so kim ci śnie niem z dy szy prą dow nicz ki, że ma
po stać mgły. Moż na nią ga sić pra wie wszyst ko, prócz me ta li. 

Prosz ki ga śni cze. Jak już wie my, pierw sza praw dzi wa ga śni ca za -
wie ra ła pro szek ga śni czy (GP – ga śni ca prosz ko wa). Ma my kil ka ro -
dza jów prosz ków, cza sem prze zna czo nych do bar dzo kon kret nych
po ża rów. Naj bar dziej uni wer sal ne z nich są naj mniej sku tecz ne, ale
i tak sku tecz niej sze od wo dy. Bar dzo ła two zdmu -
chu ją fa zę pło mie nio wą po ża ru, gdyż prze ry wa -
ją re ak cję łań cu cho wą spa la nia, wy chwy tu jąc
tzw. wol ne rod ni ki. Go rzej jest z fa zą bez pło -
mie nio wą po ża ru, czy li z ża rem: po zo sta je go -
rą cy, a gdy pro szek znad nie go znik nie, po tra fi
się roz pa lić pło mie niem. Ale są ga śni ce prosz -
ko we, któ re ga szą rów nież fa zę ża ro wą po ża -
ru, choć aku rat na to nie ma nic lep sze go niż
wo da – zwłasz cza ze zwil ża czem. 

Za tem ga śni cą prosz ko wą (ale nie każ -
dą) da się uga sić pło mień cia ła sta łe go
i na wet owo cia ło sta łe, pło mień ga zo wy
i pło mień pa li wa. Śmia ło moż na nią ga sić
urzą dze nia elek trycz ne. Prosz ki ma ją jed -
ną wa dę: bru dzą, zwłasz cza elek tro ni kę. 

Spe cjal na od mia na prosz ków jest
prze zna czo na do ga sze nia pal nych me ta -
li: głów nie przez ich za sy pa nie, przy czym war -
to wie dzieć, że po dob ną wła ści wość ma zwy kły
pia sek. 

UWAGA! Uży cie ga śni cy nie prze zna czo nej
do ga sze nia me ta li w ce lu ich ga sze nia mo że
skoń czyć się tra gicz nie: tem pe ra tu ra po ża ru
roz ło ży za rów no wo dę, jak i pro szek na sub -
stan cje pro ste, re ak tyw ne, któ re pod wpły wem
ener gii po ża ru ze chcą się po łą czyć ze so bą lub
z tle nem z po wie trza, zwy kle w spo sób wy bu -
cho wy. 

Ae ro zo le ga śni cze. Ostat ni mi cza sy co raz
śmie lej wcho dzą do użyt ku spe cy ficz ne prosz ki
ga śni cze – w po sta ci py łu po wsta łe go z re ak cji
spa la nia. Po nie waż jest to wy na la zek ostat nie go
po ko le nia, ich ozna cze nie to… brak ozna cze nia
ty pu urzą dze nia, gdyż nie prze ku to te go w prze -
pi sy i nor my. Za miast te go jest opis słow ny ty pu
„urzą dze nie ga śni cze” bądź ja kiś ob co ję zycz ny
żar gon in for ma cyj ny oraz kil ka li ter mię dzy na ro -
do we go ko du (o któ rych ni żej), pre cy zu ją cych prze -
zna cze nie ga śni cze, np.: A, B, C, F oraz E (uwa ga: ko lej ność
nie przy pad ko wa!). Tro chę to dziw ne uczu cie – ga sić po żar dy mem,
ale pra wa fi zy ki ma ją tu jak naj bar dziej za sto so wa nie, a jed no cze -
śnie jest to sku tecz ne i wy god ne. W nie co in nej ska li i na in nej za sa -
dzie dzia ła nia, ale po dob ne roz wią za nie ma my w tak ty ce od lat:
ga sze nie prze ciw o gniem w la sach. Urzą dze nie nie przy po mi na ga -

śni cy, lecz pał kę, któ rą na le ży od pa lić i skie ro wać w stro nę pło mie -
nia, bądź mi nę czy gra nat, któ re po od pa le niu wrzu ca się do pło ną -
ce go po miesz cze nia. Raz uru cho mio ne go urzą dze nia za trzy mać się
nie da, ale też nie ma tam wiel kich ob ję to ści ga śni czych. Ga si w spo -
sób czy sty, bez nad mier ne go nisz cze nia elek tro ni ki, co jest du żym
plu sem. Z uwa gi na nie obec ność w prze pi sach nie mo że za stę po -
wać ga śnic. 

Ga zy ga śni cze. Ma ją jed ną pod sta wo wą wspól ną wła ści wość: nie
po wo du ją nad mier nych znisz czeń. Da lej są róż ni ce. Naj tań szym i naj -
pow szech niej sto so wa nym ga zem jest dwu tle nek wę gla, po da wa ny
z prą dow ni cy w for mie sta łej – przy roz prę ża niu wy la tu ją z dy szy płat -
ki śnie gu. Na zy wa się ta ką ga śni cę śnie go wą (GS). Ga si po przez wy -
par cie tle nu ze stre fy spa la nia, co jest szcze gól nie waż ne w róż nych

pro ce sach tech no lo gicz nych, gdzie za le ży nam, by nie za nie czy ścić
urzą dzeń i sub stan cji, a po żar spraw nie uga sić. Mi mo że po -

tra fi od mro zić dłoń trzy ma ją cą dy szę nie tam, gdzie
trze ba, dzia ła nie chło dzą ce po żar jest mi ni mal ne. Nie -
ste ty – nisz czy elek tro ni kę zbyt ni ską tem pe ra tu rą. Dla -

te go wy my ślo no urzą dze nie ga śni cze prze zna czo ne
do elek tro ni ki, a ma ją ce ja ko czyn nik ga śni czy dwu tle -
nek wę gla. Po da wa ny jest w for mie ga zo wej ma ją cej
wyż szą tem pe ra tu rę niż for ma śnie go wa. 

Są też in ne ga zy ga śni cze. Jak do tych czas nie wy my -
ślo no ni cze go lep sze go do ga sze nia niż ha lo ny: ga si ły

przez prze rwa nie re ak cji łań cu cho wej spa la nia
znacz nie sku tecz niej od prosz ków, czy sto jak

dwu tle nek wę gla, a przy tym ni cze go nie
nisz czy ły (nie któ re by ły tru ją ce, ale tych, nie

wie dzieć cze mu, upar cie uży wa ło głów nie
woj sko do ga sze nia po ża rów czoł gów). Nie -
ste ty, ha lo ny są za ka za ne, bo dziu ra wią 
at mos fe rę. W to miej sce wpro wa dzo no za -
mien ni ki ha lo nów, któ re nie do rów nu ją im
sku tecz no ścią ga śni czą, ale też dziu ra wią at -
mos fe rę – w ga śni cach się ich nie spo ty ka.
I za sad ni czo, je śli cho dzi o ga zy ga śni cze
do ga śnic, in nych niż dwu tle nek wę gla nie
spo tka my, choć w sta łych urzą dze niach ga -
śni czych uży wa się azo tu i kil ku za mien ni ków
ha lo nów. 

Spo sób prze cho wy wa nia środ -
ka ga śni cze go i uru cho mie nia
ga śni cy
O tym mó wią nam trzy li te ry: X, Y oraz Z.

Co ozna cza ją?
X ozna cza ga śni cę, w któ rej śro dek wy rzu -

ca ją cy jest wy mie sza ny z środ kiem ga śni czym
lub też nim wła śnie jest, co po wo du je, że
w ca łym zbior ni ku ga śni cy ma my ci śnie nie kil -

ka ra zy wyż sze od at mos fe rycz ne go. Ta kie ga -
śni ce ma ją pro stą bu do wę, ale ni ską od por ność

na uszko dze nia – gaz na pę dza ją cy mo że ujść naj mniej szym otwor -
kiem. Ga zem tym jest zwy kle azot, choć pier wot nie by ło nim po wie -
trze. Ga śni ca pia no wa lub wod na pod sta łym ci śnie niem bę dzie
mia ła ozna cze nie GW…x, prosz ko wa GP…x. Jest jesz cze ga śni ca
na dwu tle nek wę gla. Nie ma w niej azo tu. CO2 jest ma ga zy no wa ny
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pod tak du żym ci śnie niem, że po otwar ciu za wo ru wy rzu ca się sam.
Ga śni ca śnie go wa no si ozna cze nie GS…x. 

W miej scach na ra żo nych na znacz ne sko ki tem pe ra tu ry, a zwłasz -
cza na tem pe ra tu ry ujem ne, le piej użyć in ne go ro dza ju ga śnic,
w któ rych śro dek wy rzu ca ją cy jest w osob nym zbior nicz ku. Ten
zbior ni czek to na bój z CO2. Że by uru cho mić ga śni cę, na le ży zbić zbi -
ja kiem wiecz ko od na bo ju, chwi lę po bu jać urzą dze niem, że by śro -
dek ga śni czy wy mie szał się z ga zem, skie ro wać prą dow nicz kę
na po żar i otwo rzyć za wór. Ga śni ca ta ka ozna cza na jest li te rą Z.
Zbior nicz ki są sto so wa ne w ga śni cach prosz ko wych i wła ści wie
w żad nych in nych. Cho dzi o to, że moż li wość wy stą pie nia tem pe ra -
tu ry ujem nej w chro nio nym po miesz cze niu wy klu cza wy po sa że nie
go w ga śni cę pły no wą, a kom pli ka cja kon struk cji w po sta ci do dat -
ko we go zbior nicz ka ma sens głów nie ni sko tem pe ra tu ro wy – je śli
jest za zim no, ci śnie nie w ga śni cy na ła do wa nej ga zem ja ko czyn ni -
kiem wy rzu ca ją cym mo że być zbyt ni skie. Za tem je śli spo tka my ga -
śni ce ozna czo ne sym bo lem koń co wym Z, to zwy kle ten sym bol
po prze dza ły bę dą li te ry GP.

Gru py po ża rów
Nie każ dy śro dek ga śni czy, czy li nie każ da ga śni ca, na da je się

do ga sze nia każ de go po ża ru. Prze pis to prze wi du je, okre śla jąc
w tym ce lu tzw. gru py po ża rów [1], ozna czo ne wiel ki mi li te ra mi al -
fa be tu ła ciń skie go od A do F. Umiesz cza się je na pla kiet ce ga śni cy
bar dzo wy raź nie, łącz nie z wy mow ny mi ilu stra cja mi. 

A – ma te ria ły sta łe, zwy kle po cho dze nia or ga nicz ne go, któ rych nor -
mal ne spa la nie za cho dzi z two rze niem ża rzą cych się wę gli

W spo sób A spa la ją się: pa pier, drew no, ma te ria ły drew no po -
chod ne (sklej ka, pły ta wió ro wa i tro ci no wa), pły ta paź dzie rzo wa, sło -
ma, wę giel, torf, włók na na tu ral ne i syn te tycz ne. Przyj mu je się, że
do tej gru py na le żą po ża ry wszel kich me bli biu ro wych i miesz ka nio -
wych oraz ich za war to ści.

B – cie cze i ma te ria ły sta łe to pią ce się
W spo sób B spa la ją się: ben zy na, olej na pę do wy, sma ry, smo ła,

pa ra fi na, al ko hol me ty lo wy i ety lo wy, ole je ro ślin ne i tłusz cze zwie -
rzę ce nie pod grze wa ne przed po ża rem. 

C – ga zy
W spo sób C spa la ją się wszel kie ga zy pal ne: me tan, etan, pro pan,

bu tan, wo dór, ace ty len. Nie jest pro ble mem zdmuch nię cie pło mie -

nia ga zo we go – to moż na zro bić na praw dę ma łą ilo ścią prosz ku lub
ga zu ga śni cze go i ża den to wy czyn. Pro blem w tym, że gaz pal ny
na dal wy pły wa i two rzy co raz więk szą at mos fe rę wy bu cho wą, wie -
my też, że za pa li się po wtór nie od cze go kol wiek, choć by od te go,
co wcze śniej na grzał. Wte dy ma my do czy nie nia nie z po ża rem,
a z wy bu chem. Za tem ga sze nie pło mie nia ga zo we go mu si być bar -
dzo ce lo we, np. po to, by do trzeć do kur ka, któ rym za krę ci się do -
pływ ga zu, lub gdy trze ba ko goś ura to wać. 

D – me ta le
Wbrew po zo rom zna la zło by się tro chę me ta li pal nych w oto cze -

niu czło wie ka, ale są to ilo ści lub po sta ci, któ re nie po win ny two rzyć
wła ści wych so bie pro ble mów w cza sie stan dar do wych po ża rów.
War to jed nak wie dzieć, że część pod ze spo łów sa mo cho do wych jest
wy ko na na ze sto pów me ta li lek kich, że z ta kich sto pów są wy ko na -
ne po kry cia i czę ści no śne sa mo lo tów, że wresz cie sprosz ko wa ne
me ta le lek kie, w tym alu mi nium, są ele men ta mi bomb za pa la ją cych

lub są uży wa ne do spa wa nia szyn ko le jo wych i tram wa jo wych:
po pro stu pło ną. Dla te go ga sze nie stat ków po wietrz nych mu si być
bar dzo zde cy do wa ne, wiel ki mi ilo ścia mi pia ny ga śni czej lub od po -
wied nie go prosz ku. Po nad to ma my ta kie po ża ry w prze my śle wy -
twór czym. W użyt ku do mo wym, je śli wy klu czy my ce lo wą dzia -
łal ność ja kie goś pi ro ma na, nie po win ni śmy spo tkać te go ty pu ma -
te ria łów w po sta ci po dat nej na za pa le nie, więc i ga śni ce te go ro dza -
ju są rzad ko ścią. 

F – tłusz cze i ole je w urzą dze niach ku chen nych
Po ża ry pod grza nych w urzą dze niach ku chen nych tłusz czów są

ka te go rią od ręb ną, ze wzglę du na opi sa ną wy żej spe cy fi kę. Wy stę -

Na praw dę szko da, że nie ma ga śnic ha lo no wych: by ły dro gie, ale
nie za wod ne. Nie uży wa no ich bez po trze by, a ha lon za mknię ty
w zbior ni ku ni ko mu nie szko dził, zwłasz cza śro do wi sku. Je den litr
ha lo nu dzia łał le piej niż kil ka ki lo gra mów prosz ku. Nie za wod nie
ga sił po ża ry sa mo cho dów, cze go nie da się po wie dzieć o ga śnicz -
kach w tym ce lu sto so wa nych. Z po wo du bra ku ha lo nu spło nę ło
w ca ło ści kil ka set, a mo że kil ka ty się cy sa mo cho dów, czę stu jąc
at mos fe rę ty luż se tkami tysięcy ki lo gra mów sub stan cji smo li -
stych, diok syn i cy ja no wo do rów. Zli kwi do wa no rów nież kil ka -
dzie siąt SUG ha lo no wych. Tym cza sem ha lo ny do za sto so wań
spe cjal nych (sa mo lo ty, czoł gi) są nie zbęd ne, więc ku pu je się je
z nie miec kich ban ków ha lo nów. Ko mu to prze szka dza ło?
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pu ją czę sto, zaś w ga sze niu są na ty le trud ne, że opra co wa no do nich
spe cjal ne tre na że ry. Do ich ga sze nia prze zna czo ne są spe cjal ne ga -
śni ce. Nie ma jed nak nic prost sze go, by po żar tłusz czu na pa tel ni czy
w garn ku po pro stu za kryć po kryw ką i za krę cić gaz, by unik nąć do -
dat ko wych kło po tów. 

Prze pis sta no wi: ro dzaj ga śnic po wi nien być do sto so wa ny do ga -
sze nia tych grup po ża rów, któ re mo gą wy stą pić w obiek cie. By do brać
wła ści wie ga śni ce, prze cięt ny użyt kow nik czy klient nie mu si się znać
na środ kach ga śni czych w nich za war tych, za to po wi nien znać gru -
py po ża rów, choć by z grub sza. Wów czas, ku pu jąc ga śni cę, spraw -
dza, czy da ny ro dzaj ma na so bie od po wied nią li te rę, ozna cza ją cą
przy dat ność ga śni czą. Uła twie niem są ob raz ki to wa rzy szą ce li te rom.
Wy star czy mi ni mal ne za an ga żo wa nie wła sne, by się nie po my lić. 

Wśród li ter na ga śni cach bę dzie jesz cze jed na wiel ka li te ra (acz -
kol wiek po mniej szo na), nie wy mie nio na wy żej, choć wy stę pu ją ca
mię dzy D i F. Li te ra E ozna cza, że da ną ga śni cą moż na ga sić urzą dze -
nia pod na pię ciem. Ra czej nie wy stą pi na ga śni cach wod no -pia no -
wych, ale moż na się jej spo dzie wać na ga śni cy mgło wej. Wszel kie
in ne ga śni ce bę dą ją mia ły. Rzecz w tym, że ga śni ce ozna czo ne li te -
rą E mo gą być bez piecz nie uży te do ga sze nia urzą dzeń elek trycz -
nych znaj du ją cych się pod na pię ciem nie wyż szym niż 1000 V (1 kV).
Na pię cie na uży tek do mo wy i biu ro wy to 230 V, mię dzy fa zo we
380-400 V, co jesz cze da się bez piecz nie ga sić. Sta cje trans for ma to -
ro we to już wyż sze na pię cia i spe cjal ny do bór sprzę tu ga śni cze go. 

Wiel kość ga śnic
Prze pis prze wi du je, ja kie urzą dze nie moż na uwa żać za ga śni cę.

Ga śni cę czy ni za war ta w niej jed nost ka ma sy lub jed nost ka ob ję to -
ści środ ka ga śni cze go nie mniej sza niż 2 kg lub 3 dm3, przy pa da ją -
ca na da ną po wierzch nię [2] stre fy po ża ro wej bu dyn ku. Za tem
do za bez pie cze nia bu dyn ków, obiek tów i te re nów ga śnic mniej -
szych niż wska za ne war to ści nie pro du ku je się. Moż na za dać py ta -
nie – a gdzie jest mak si mum ma sy lub ob ję to ści ga śnic? Mak si mum
jest li mi to wa ne si łą ludz kich mię śni i umow ną gra ni cą w tym za kre -
sie. Przyj mu je się (na pod sta wie norm) [3], że w ga śni cy ma sa środ -
ka ga śni cze go nie prze kra cza 20 kg – bo ty le czło wiek jest w sta nie
no sić. Po wy żej tej gra ni cy ma so wej na dal jest mo wa o ga śni cach,
ale prze woź nych – cięż sze niż 20 kg mu szą mieć ko ła. Ale prak tycz -
nie nie spo ty ka się ga śnic pod cho dzą cych pod ów li mit, z wy jąt kiem
ga śnic śnie go wych, gdzie sa ma bu tla sta no wi o wa dze. 

Ga śni ce pro du ko wa ne są w po jem no ściach ty po wych, wy mu szo -
nych Pol ski mi Nor ma mi, przy czym war to ścią gra nicz ną dla ga śni cy
prosz ko wej jest 12 kg. Po jem ność ga śni cy jest okre ślo na w jej sym -
bo lu. Ga śni ca prosz ko wa o po jem no ści 5 l, uru cha mia na za po mo -
cą zbior nicz ka z CO2 (na bo ju), jest ozna czo na sym bo lem GP5 -z. 

Ga śni ca po jem niej sza za wsze bę dzie lep sza. Roz sąd nym wy bo rem
dla biur jest 5 kg środ ka ga śni cze go – ła twe w ob słu dze dla osób nie -
wy ro bio nych fi zycz nie, dla prze my słu mo gą być więk sze po jem no ści. 
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Ga śni ce sa mo cho do we
Prze pi sy umoż li wia ją odej ście od mi ni mum wa go wo -ob ję to ścio -
we go dla ga śnic w przy pad kach okre ślo nych w tzw. prze pi sach
szcze gól nych. Do nich na le ży wy po sa że nie sa mo cho dów oso bo -
wych w tzw. ga śni ce, któ rych jed nost ka ma sy wy no si 1 kg. Nie
jest to jed nak ga śni ca, tyl ko ga śnicz ka. Nie moż na jej od mó wić
moż li wo ści za sto so wa nia i sku tecz no ści, ale tak ma łą ilo ścią środ -
ka ga śni cze go po pro stu trze ba umieć się po słu żyć. Zwy kle wy -
glą da to tak, że użyt kow nik znacz ną część prosz ku (bo w 99,9%
środ kiem ga śni czym w ga śnicz kach sa mo cho do wych jest uni -
wer sal ny pro szek) wy ła do wu je w po wie trze, a resz tę w ob szar po -
ża ru. Z re gu ły to nie wy star cza – pro szek to nie ha lon. Ale
uga sze nie po ża ru na wet ga śnicz ką jest moż li we. Zwy kle po żar
za czy na się pod ma ską sa mo cho du. Ma ski nie otwie ra my, bo
uwol ni my po żar. Od bez pie cza my ga śni cę, zbli ża my jej dziu bek
do brze gu ma ski, ma skę uchy la my i wy ła do wu je my ca łość
w szpa rę. Je śli za trzy ma ło się kil ku kie row ców, ro bi my tak z kil ku
ga śni czek na raz – to po win no po móc. 

Czy ogień na lu dziach moż na ga sić ga śni ca mi?
Ga śni ce nie słu żą do ga sze nia lu dzi. Pro szek ga śni czy jest szko -
dli wy i nie uła twia go je nia ran opa rze nio wych. Dwu tle nek wę gla
spo wo du je od mro że nia. Pia na ga śni cza to za nie czysz cze nie ran.
Lu dzi ga si się za po mo cą ko ców ga śni czych (z włók na szkla ne go)
lub czę ści gar de ro by, naj le piej wy ko na nych z ma te ria łów na tu -
ral nych: weł ny, skó ry, lnu, któ ry mi za kry wa się pło ną ce go i du si
na nim pło mie nie. Ale je śli jest wo da, naj le piej użyć jej w du żych
ilo ściach, by jak naj szyb ciej schło dzić ra ny opa rze nio we. Im szyb -
ciej i im wię cej, tym le piej – wte dy opa rze nia idą o sto pień wy żej,
czy li są mniej do głęb ne, nie trze ba się bać o wy chło dze nie or ga -
ni zmu. Skąd wziąć wo dę? Z kra nu, z hy dran tu… W tym przy pad -
ku li czy się do słow nie każ da se kun da. 
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Kie dyś mó wio no na ga śni ce z ko ła mi agre ga ty ga śni cze, obec nie
na zy wa się je ga śni ca mi prze woź ny mi. Za czy na ją się od 20 kg 
na peł nie nia, a li mit gór nej po jem no ści ga śni cy nie prze kra -
cza 50 kg – wy star cza do uga sze nia więk szo ści po ża rów, na wet je śli
to czy ni nie fa cho wiec. Ga śni ce prze woź ne mu szą być sto so wa ne
na sta cjach pa liw, gdzie in dziej istnieje do wol ność ich za sto so wa -
nia. Jak się prze ko na my, jed na ta ka ga śni ca mo że za stą pić kil ka
mniej szych, sku tecz no ścią bi je je na gło wę, stwa rza tyl ko je den pro -
blem – miej sca na prze cho wy wa nie. 

Ile ga śnic i gdzie? 
Owe jed nost ki środ ka ga śni cze go (2 kg lub 3 dm3) w ga śni cach

są po trzeb ne do wy zna cze nia sku tecz nej ochro ny bu dyn ku [4]. 
Ta ka jed nost ka ma przy pa dać na okre ślo ną po wierzch nię chro nio -
ną, któ rą prze pi sy okre śla ją na 100 m2 lub 300 m2, bez war to ści po -
śred nich. Któ rą war tość na le ży przy jąć? Przy więk szych za gro że niach
niż szą, przy mniej szych – wyż szą. W przy pad ku bu dyn ków ka te go -
rii za gro że nia lu dzi (ZL) za le ży to od ich ochro ny sta ły mi urzą dze nia -
mi ga śni czy mi. W przy pad ku bu dyn ków prze my sło wo -ma ga zy-
no wych (PM) od obciążenia ogniowego (war to ścią gra nicz ną
jest 500 MJ/m2, czy li ok. 25 kg drew na na m2) oraz od za gro że nia wy -
bu chem. Bu dyn ków ka te go rii za gro że nia lu dzi ZL IV, czy li miesz kal -
nych, nie ma obo wiąz ku wy po sa żać w ga śni ce, ale moż na – prze pis
nie za bra nia. 

Za sa da roz miesz cza nia jest ta ka, że do ga śni cy nie moż na iść da -
lej niż 30 m. Nie moż na iść do niej po scho dach, więc ga śni ca mu si
zna leźć się na każ dej kon dy gna cji. Prze pis po nad to sta no wi, że ga -
śni ce w obiek tach mu szą być roz miesz czo ne w miej scach ła two do -
stęp nych i wi docz nych, w szcze gól no ści:
� przy wej ściach do bu dyn ków,
� na klat kach scho do wych,
� na ko ry ta rzach,
� przy wyj ściach z po miesz czeń na ze wnątrz.

Po nad to ga śnic nie wol no usta wiać w miej scach na ra żo nych
na uszko dze nia me cha nicz ne oraz dzia ła nie źró deł cie pła (pie ce,
grzej ni ki, pro mien ni ki). Na le ży też za pew nić do nich do stęp o sze -
ro ko ści co naj mniej 1 m.

Z do świad cze nia pod po wia dam, że na le ży się sta rać o ogra ni cze -
nie licz by ty pów i roz mia rów ga śnic w da nym bu dyn ku. Za tem je śli
wy po sa ża my bu dy nek w kil ka ga śnic 5 kg, a z ra chun ków wy ni ka,
że wy star czy ła by jesz cze jed na 2 kg, le piej od ża ło wać tro chę gro sza
na ga śni cę 5 kg. Róż ni ca w ce nie jest nie wiel ka, w sku tecz no ści
znacz na, a oso ba oswo jo na z po wszech nym wi do kiem ga śnic 5 kg
nie bę dzie się za sta na wia ła, do cze go słu ży to mniej sze coś i jak to
się ob słu gu je. 

Ga śni ca lub jej sub sty tut w do mu i miesz ka niu
Spra wa jest ja sna: pol skie prze pi sy, w od róż nie niu od np. ame ry -

kań skich, nie na ka zu ją wy po sa ża nia w ga śni ce bu dyn ków miesz kal -
nych, ale też te go nie za bra nia ją. Ame ry ka nie ma ją wię cej urzą dzeń
do obro ny bez pie czeń stwa do mu i miesz ka nia. Za wsze mo że się
przy dać naj tań sza wer sja, czy li dwu ki lo gra mo wa ga śni ca GP2 -x ABC,
ale je śli ma my ko tłow nię i ga raż, to wy sil my się na więk szą GP5 -
-X ABC. Ga śni ca prosz ko wa co praw da na ku rzy przy ga sze niu, ale
stra ty od nie ga szo ne go po ża ru z pew no ścią bę dą więk sze (przy ga -
sze niu po ża ru drew na lub wę gla w ko tłow ni dzia ła nie prosz ku bę -
dzie trze ba ko niecz nie do peł nić wo dą). Za pew niam, że ła twiej
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od ku rzyć jed no po miesz cze nie niż za ma lo wać tłu ste śla dy po spa -
le niź nie na ścia nach wszyst kich miesz kań. Nie na ku rzy „urzą dze nie
ga śni cze do ga sze nia tłusz czów” z li ter ką F – tak tę ga śni cę na zy wa -
ją pro du cen ci, tyl ko jest ona znacz nie droż sza od prosz ko wej i trosz -
kę za ma ła, by być uni wer sal ną, za to w kuch ni – po zo sta je nie-
za stą pio na.

Cał kiem po ży tecz nym urzą dze niem ga śni czym mo że być po czci -
wa hy dro net ka, oby tyl ko wcze śniej wy łą czyć prąd. Moż na ga śni czo
po słu żyć się spry ski wa czem do ro ślin, przy czym im więk szy, tym
lep szy – po da je wo dę w po sta ci naj sku tecz niej szej ga śni czo, ale sta -
now czo za ma ło i wy ma ga bar dzo bli skie go po dej ścia do ognia. Ide -
al nie ga si po ża ry we wnętrz ne urzą dze nie ci śnie nio we do my cia
sa mo cho dów (i – jak mó wią re kla my – pod jaz dów, ta ra sów itp.). Nie -
ste ty, za si la nie prą dem unie moż li wia we wnętrz ne za sto so wa nie
w spo sób bez piecz ny, zaś odłą cze nie od prą du wy klu cza uży cie.

Za tem le piej mieć co kol wiek niż nic i wie dzieć co nie co, ale za -
wsze co ga śni ca, to ga śni ca. 

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

Przy pi sy
[1] § 32 ust. 1 i 2 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] § 32 ust. 3 roz po rzą dze nia jw. 
[3] Pol skie Nor my PN-EN 3 (1-6): 1997 (do 2001) Ga śni ce prze no śne oraz PN-EN 1866: 2001
Ga śni ce prze woź ne.
[4] Sta no wią o tym §§ 32 i 33 roz po rzą dze nia jw.



o żar la su de fi niu je się ja ko nie kon tro -
lo wa ny pro ces pa le nia się bio ma sy
na grun cie le śnym w miej scu do te -

go nie prze zna czo nym. Kie dy za się giem 
po ża ru ob ję te są znacz ne po wierzch nie,
prze kra cza ją ce 500 ha, uzna je się go za klę -
skę eko lo gicz ną. Obec nie w la sach za go s-
po da ro wa nych po ża ry są czyn ni kiem ka ta -
stro fal nie od dzia ły wa ją cym na drze wo sta ny
i bio ce no zę (eko lo gię la su). 

Przy czy ny po ża rów
Więk szość po ża rów (po wy żej 90%) w na -

szej czę ści Eu ro py jest wy ni kiem zwięk szo -
nej pe ne tra cji śro do wi ska le śne go przez
czło wie ka (mo że być ona bez po śred nim źró -
dłem ognia lub po śred nio two rzyć sprzy ja -
ją ce wa run ki po ża ro we). W kra jach Unii
Eu ro pej skiej przy czy ny po ża rów kla sy fi ku je
się w sze ściu gru pach (ta be la 1). Po dział ten
jest sto so wa ny w Pol sce przez La sy Pań stwo -
we od 2014 r.

W na szym kra ju w 2016 r. za re je stro wa -
no 5286 po ża rów la su, w wy ni ku któ rych
spa le niu ule gło 1451 ha drze wo sta nów. 
By ło wśród nich łącz nie sześć du żych po ża -

rów i je den bar dzo du ży (po wy żej 100 ha).
W la sach wszyst kich form wła sno ści 43% po -
ża rów po wsta ło wsku tek pod pa leń, 29%
z po wo du za nie dbań, 8% w re zul ta cie 
wy pad ków, 1% z przy czyn na tu ral nych.
W znacz nym od set ku (19%) przy czy ny po -
ża rów nie zo sta ły usta lo ne.

Od lat w Pol sce naj częst szą przy czy nę
po ża rów la sów sta no wią umyśl ne pod pa le -
nia (40% za re je stro wa nych przy pad ków).
Mo ty wy, któ ry mi kie ru ją się spraw cy, to
m.in.: wan da lizm, chęć uzy ska nia wy na gro -
dze nia za udział w ak cji ga śni czej, chęć ob -
ser wa cji ak cji ga śni czej, ze msta na pra-
cow ni kach le śnych. Po nad to za gro że nie po -
ża ro we la sów jest zwią za ne z na gmin nym
na ru sza niem prze pi sów prze ciw po ża ro -
wych, a przede wszyst kim z uży wa niem
ognia otwar te go w la sach (np. pa le niem pa -
pie ro sów, roz pa la niem ognisk, gril la, wjaz -
dem sa mo cho da mi na te re ny le śne).

Jak pa li się las?
Ma te ria ła mi pal ny mi w le sie są ko rze nie

drzew i krze wów, torf, ścio ła, czy li war stwa
igli wia, li ści, szcząt ków zwie rzę cych i ro ślin -

nych itp. po kry wa ją ca zie mię w le sie (po wsta -
je tu prak tycz nie każ dy po żar la su), ru no le -
śne (po ro sty, mchy, su che tra wy, wrzos),
prze le gu ją ce drew no, sto sy chru stu, ni sko
zwi sa ją ce ga łę zie (ży we i ob umar łe) oraz wy -
cie ki ży wicz ne, pod szyt (war stwa ro ślin no ści
w le sie do cho dzą ca do kil ku me trów wy so ko -
ści, nie wy ra sta ją ca po nad dol ne pię tro drze -
wo sta nu) i drze wa. W ra zie po ża ru o ich
za cho wa niu de cy du ją ce chy fi zycz ne, ta kie
jak kształt, cię żar, roz miesz cze nie. Ma ją one
znacz ny wpływ na moż li wość za pa le nia,
szyb kość roz prze strze nia nia się i na tę że nie
ognia.

Śred nia tem pe ra tu ra za pa le nia ma te ria -
łów le śnych wy no si 260-280°C, przy czym
w wa run kach sprzy ja ją cych za płon mo że
na stą pić już w tem pe ra tu rze po wy żej 180°C. 

Po żar la su roz po czy na się naj czę ściej
w prze su szo nej wierzch niej war stwie ściół -
ki le śnej, stąd z jed nej stro ny prze no si się
na ro ślin ność ru na le śne go i drze wo stan,
a z dru giej stro ny wni ka w głęb sze war stwy
ściół ki, na grze wa gór ną po wierzch nię gle -
by. Po wierzch nio we na sy ce nie pal nym ma -
te ria łem le śnym o ni skiej tem pe ra tu rze
za pa le nia da je ła twą moż li wość wznie ce nia
ognia. Ro śli ny za wie ra ją ce kwa sy ży wicz ne
oraz olej ki ete rycz ne cha rak te ry zu ją się naj -
więk szym cie płem spa la nia. Z te go wzglę -
du ży we igły so sny wy ka zu ją nie wiel ką
od por ność na ogień i za pa la ją się na wet
przy tem pe ra tu rze bodź ca ener ge tycz ne -
go wy no szą cej nie speł na 50°C. Tra wy,
wrzos i pod szyt (szcze gól nie igla sty) po wo -
du ją wzrost in ten syw no ści spa la nia i szyb -
ko ści roz prze strze nia nia się ognia oraz
wpły wa ją na za sięg pio no wy po ża ru i moż -
li wość je go prze rzu tu w ko ro ny drzew. Czas
za pa le nia się ścio ły mo że mie ścić się
w prze dzia le od kil ku do kil ku dzie się ciu mi -
nut. Po za ini cjo wa niu po ża ru zbio ro wi ska
ro ślin ne go za czy na się gwał tow ne i cał ko -
wi te spa la nie. 
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TO MASZ SA WIC KI Po ̋ a ry la sów 
Nieopanowany żywioł ognia to główne zagrożenie dla lasów. Wpływa destrukcyjnie

na środowisko naturalne, skutkuje zakłóceniem procesów życiowych i generuje straty

finansowe. Aby dowiedzieć się, jak z nim walczyć, musimy go poznać. 

P

Gru pa Opis

nie zna na po ża ry nie usta lo ne

na tu ral na po ża ry po wsta łe z przy czyn na tu ral nych, bez udzia łu czło wie ka 
(wy ła do wa nia at mos fe rycz ne, wul ka ny, emi sja ga zu)

wy pa dek
pożary wywołane w sposób niezamierzony i pośredni przez ludzi, bez
użycia ognia (linie elektryczne, transport kolejowy i drogowy, zakłady
produkcyjne, broń, samozapłon, inne wypadki)

za nie dba nia

po ża ry wy wo ła ne w spo sób nie za mie rzo ny przez lu dzi uży wa ją cych
ognia lub obiek tów ża rzą cych się (wy pa la nie ro ślin no ści, wy pa la nie dla
ce lów rol ni czych, spa la nie od pad ków, re kre acja, in ne for my uży wa nia
ognia, fa jer wer ki, pe tar dy, fla ry alar mo we, pa pie ro sy, go rą ce po pio ły, in ne
obiek ty ża rzą ce)

pod pa le nia po ża ry wy wo ła ne w spo sób ce lo wy za po mo cą ognia przez lu dzi – oso by
peł no let nie, po czy tal ne oraz nie peł no let nie lub nie po czy tal ne

po wtór ny za płon pożary wywołane przez powtórny zapłon żarzących się resztek
po wcześniejszym pożarze

Ta be la 1. Kla sy fi ka cja przy czyn po ża rów le śnych



Bio rąc pod uwa gę roz miesz cze nie pio no -
we ma te ria łów le śnych, po ża ry le śne dzie li
się na kil ka ro dza je ro dza jów.

Po ża ry pod po wierzch nio we po wsta ją
na po wierzch ni gle by, w war stwie mur szu
i tor fu. Dzię ki sprzy ja ją cym wa run kom śro -
do wi sko wym ogień prze do sta je się przez
war stwę próch ni czą w głęb sze war stwy
grun tu. Naj czę ściej ten ro dzaj po ża ru, cha -
rak te ry zu ją cy się bra kiem pło mie ni, ma łą in -
ten syw no ścią spa la nia, po wol nym tem pem
roz wo ju, du żym za dy mie niem, po wsta je
pod czas su szy, wy pa la nia łąk, na sku tek roz -
nie ca nia ognisk w nie od po wied nich miej -
scach lub nie wła ści we go ich uga sza nia.
Na te re nach Pol ski wy stę pu je rzad ko. 

Po ża ry po kry wy gle by po wo du ją spa -
le nie ściół ki, igli wia, ga łę zi, od pa dów ko ry,
tra wy, mchów, ro ślin krzy wi ko wych i krze -
wów. Prak tycz nie każ dy po żar la su, któ ry nie
nisz czy drzew, za li cza ny jest do tej ka te go rii.
Je go in ten syw ność za le ży przede wszyst kim
od skła du ru na, wil got no ści ro ślin, na gro ma -
dze nia su chej ma sy le ża ni ny, wa run ków me -
te oro lo gicz nych oraz ukształ to wa nia te re nu. 

Po żar upraw, pod ro stów i pod szy tów
obej mu je swo im za się giem sa dzon ki drzew
znaj du ją ce się w szkół kach oraz w upra wach.
Prak tycz nie każ dy po żar, któ ry nisz czy no we
ga tun ki drzew słu żą cych do wy pro du ko wa -
nia w przy szło ści ma sy drzew nej, za li cza się
do tej ka te go rii.

Po żar cał ko wi ty drze wo sta nu obej mu -
je pło mie niem oprócz ele men tów wy mie nio -
nych w po przed nich aka pi tach ca łe strza ły

drzew wraz z ko ro na mi lub sa me ko ro ny.
Ogień nisz czy cał ko wi cie młod ni ki, a w stre -
fie star szych klas wie ku na stę pu je prze rzut
pło mie nia z ru na, pod szy tów bądź upraw
na naj bliż sze ga łę zie i ko ro ny drzew (po żar
mu si naj pierw za ist nieć w po kry wie gle by lub
w war stwie upraw, pod ro stów i pod szy tów).

Wy so kie tem pe ra tu ry, w gra ni cach 600-
800°C, po wo du ją sil ne prą dy po wietrz ne,
a te z ko lei przy czy nia ją się do szyb kie go roz -
prze strze nia nia się ognia. Gdy wiatr nie cha -
rak te ry zu je się zde cy do wa nym kie run kiem
i na si le niem, po wsta łe prą dy kie ru ją pło mień
w jed ną stro nę.

Po żar drze wa po je dyn cze go – je go
przy czy ną mo że być pio run lub lek ko myśl -

ność czło wie ka (np. roz pa la nie ognia
w dziu pli). 

Roz prze strze nia nie po ża ru
O in ten syw no ści roz prze strze nia nia się

po ża ru la su de cy du je ro dzaj i wil got ność 
pa liw (po kry wa dna la su, ga łę zie wraz z ko -
ro na mi drzew), wa run ki at mos fe rycz ne, to -
po gra fia te re nu oraz pio no we i po zio me
ob cią że nie ognio we. W ta be li 3 wska za no
przy kła do we war to ści ob cią że nia ognio we -
go róż nych ro dza jów ma te ria łów le śnych.

Pio no wy roz kład i po zio me roz miesz cze -
nie pal nej bio ma sy w prze strze ni le śnej 
de ter mi nu je pręd kość li nio we go prze -
miesz cza nia się pło mie ni po po wierzch ni
ma te ria łu pal ne go. W przy pad ku gle by,
upraw, pod szy tów i pod ro stów in ten syw -
ność roz prze strze nia nia wy no si prze cięt -
nie 1-5 m/min. Pło mień na ogół nie jest
wy so ki i się ga od kil ku cen ty me trów do 2 m,

a je śli pło ną le żą ce ga łę zie i pod szyt – do
4 m. Pręd kość fron tu po ża ru po kry wy gle by
za zwy czaj wy no si oko ło 100-300 km/h, gdyż
wiatr pod oka pem drze wo sta nu rzad ko
prze kra cza pręd kość 5 m/s. 

W przy pad ku po ża ru cał ko wi te go drze -
wo sta nu szyb kość prze su wa nia się czo ła
ognia wy no si od kil ku do kil ku na stu ki lo me -
trów na go dzi nę. Mo że do cho dzić do wy bu -
chów sub stan cji ete rycz nych po wo du-
ją cych od ry wa nie się ża gwi i prze rzu ce nie
ich na du że od le gło ści. Je śli ma my do czy -
nie nia z po ża rem wierz choł ko wym (ro dzaj
po ża ru cał ko wi te go), szyb kość prze su wa nia
się pło mie ni jest o wie le więk sza niż w przy -
pad ku po ża rów po kry wy gle by oraz 
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okiem bie głe go
Ro dzaj ma te ria łu Za cho wa nie w po ża rze

ściół ka le śna (gór na war stwa),
uschnię ta tra wa inicjacja po ża ru

ściół ka le śna (war stwa
rozłożona) pod trzy my wa nie i cią głość po ża ru

wrzos, trawy, podrost iglasty intensyfikacja spalania, stworzenie warunków do powstania pożaru
całkowitego

mchy, porosty, roślinność
zielona utrudnienie rozprzestrzeniania się pożaru

leżyna, uschnięte drzewa,
pniaki

zwiększenie intensywności pożaru i utrzymywanie się wysokich
temperatur spalania decydujących o stratach w drzewostanie

mursz, torf wydłużenie czasu trwania pożaru i utrzymywanie się wysokich
temperatur spalania decydujących o stratach w drzewostanie

Ta be la 2. Za cho wa nie się ma te ria łu le śne go w wa run kach po ża ru

Fot. 1. Po zio my, gór ny ślad opa leń pnia drze wa wska zu je, że ogień roz prze strze niał się pod wiatr
fo
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upraw, pod szy tów i pod ro stów. Zmie nia 
się ona za leż nie od szyb ko ści wia tru i wy -
nosi 60-400 m/min. Wy so kość pło mie ni
w miej scu two rze nia się prą dów wstę pu ją -
cych mo że do cho dzić do 100 m. Po wo du ją

one bar dzo szyb kie roz prze strze nia nie się
po ża ru.

Oprócz si ły wia tru i stop nia wil got no ści po -
wie trza wpływ na szyb kość roz prze strze nia nia
się pło mie ni wy wie ra ją na stę pu ją ce czyn ni ki:

� po ra ro ku i sto pień wil got no ści pod ło ża,
stan i sto pień za nie czysz cze nia po kry wy 
le śnej,
� ilość i ja kość ru na le śne go,
� po ra do by (po żar w go dzi nach noc nych
roz prze strze nia się znacz nie wol niej niż
w dzień (ta be la 4),
� ukształ to wa nie te re nu.

Po żar roz prze strze nia się prze waż nie
zgod nie z kie run kiem wia tru, przyj mu jąc
kształt elip sy. Tem pe ra tu ra ży wej po kry wy ro -
ślin nej osią ga war tość ok. 400°C, a przy spa -
la niu się le ża ni ny (drew no nad psu te wsku tek
dłu gie go le że nia w le sie) ok. 900-1000°C. 
Je śli ma te ria ły pal ne roz miesz czo ne są rów -
no mier nie i w spo sób cią gły, ogień bę dzie się
prze miesz czał bez prze szkód i przerw. W dni
bez wietrz ne w ho mo ge nicz nym drze wo sta -
nie ogień roz prze strze nia się rów no mier nie
we wszyst kie stro ny. Szyb kość li nio wa po ża -
ru le śne go, a więc pręd kość prze su wa nia się
czo ła pło mie nia po spa lo nej po wierzch ni, jest
jed na ko wa na ca łym ob wo dzie po ża ru.
W związ ku z tym osią ga on kształt wie lo ką ta
fo rem ne go, zbli żo ne go do ko ła. 

Wiatr wie ją cy z pręd ko ścią po wy żej 1 m/s
sta je się czyn ni kiem naj sil niej od dzia łu ją cym
na kie ru nek i dy na mi kę po ża ru. Wraz ze
wzro stem szyb ko ści wia tru na stę pu je wy -
dłu że nie się po wierzch ni pło ną cej i jej roz -
sze rze nie (ta be la 5). 

Naj bar dziej nie bez piecz ne dla roz wo ju
po ża ru są wia try o zmien nym kie run ku
i pręd ko ści w gra ni cach 6-10 m/s. Po wo du ją
one two rze nie się prą dów kon wek cyj nych
na grza ne go po wie trza, co wpły wa na po -
wsta wa nie tzw. burz ognio wych i prze rzu -
tów ognia na te re ny są sied nie. Do dat ko wo
ta kie zja wi ska, jak uno sze nie pło ną cych frag -
men tów ro ślin no ści lub ża ru czy ulat nia nie
się iskier po wo du ją po wsta wa nie no wych
ognisk przed fron tem po ża ru. 

W su chych la sach so sno wych przy sła -
bym wie trze szyb kość li nio wa po ża rów le -
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ROZPOZNAWANIE
ZAGROŻEŃ

Rodzaj materiału leśnego Wartość obciążenia ogniowego [kg/m2]

pokrywa trawiasta 0,5

pokrywa wrzosowa 0,6 – 1,7

pokrywa ściółkowa 0,6 – 2,6

drzewostan sosnowy od kilku do kilkunastu

Tabela 3. Średnie obciążenie ogniowe drzewostanu boru: suchego, świeżego i mieszanego świeżego
w I, II i III klasie wieku

Ta be la 5. Kształt po ża rzy ska w za leż no ści
od si ły wia tru

Si ła wia tru Dłu gość i sze ro kość
po ża rzy ska

ci sza 1 : 1

sła by 1,7 : 1

umiar ko wa ny 2,7 : 1

sil ny 3,5 : 1

bar dzo sil ny 4 : 1

Fot. 2. Opa lo na pod ką tem ostrym po wierzch nia część pnia drze wa wska zu je, że ogień roz prze strze niał się zgod nie z kie run -
kiem wia tru. Im wy żej się ga po wierzch nia opa lo ne go pnia, tym in ten syw niej sze by ło spa la nie

Fot. 3. Opa lo ny pień drze wa oraz spa lo ne li ście (igli wie)
wy ra sta ją ce z ga łę zi w dol nej czę ści ko na ru wska zu ją kie -
ru nek roz prze strze nia nia się po ża ru

Fot. 4. Si ny bia ły po piół na pniu drze wa po wsta je po stro -
nie prze ciw le głej do kie run ku roz prze strze nia nia się
ognia



śnych wy no si ok. 1100 m/h, w le sie so s-
no wym z gę stym po szy ciem 280-850 m/h,
a na tor fo wi skach 160 m/h. Pod czas po ża ru
la su wierz choł ko we go pręd kość li nio-
wa sięga 2500 m/h, a przy sil nym wie -
trze 5000 m/h.

Gdy po żar la su roz prze strze nia się z du żą
pręd ko ścią, wy dzie la na jest tak du ża ilość
cie pła, że jest on w sta nie wy two rzyć wła sne
wa run ki at mos fe rycz ne. Wy stę pu ją wte dy
miej sco we zmia ny pręd ko ści i kie run ku wia -
tru, fa lo wa nie mas po wie trza oraz prze rzu -
ce nie ża gwi na przy le głe ob sza ry.

Miej sce wznie ce nia ognia
Jed ną z naj waż niej szych czyn no ści pod -

czas oglę dzin prze pro wa dza nych po po ża -
rze jest iden ty fi ka cja miej sca wznie ce nia
ognia, któ ra po zwo li usta lić przy czy nę zda -
rze nia. Nie ste ty do ko na nie te go w przy -
padku po ża ru w le sie jest nie zmier nie
trud ne – na le ży pod dać ana li zie nie ła twe
w in ter pre ta cji śla dy roz prze strze nia nia się
ognia. Moż na za ob ser wo wać stop nio we na -
ra sta nie lub za ni ka nie in ten syw no ści wy pa -

leń i opa leń, zmie nio ny wy gląd pod da nych
od dzia ły wa niu cie pła lub dy mu po szcze gól -
nych ro dza jów ro ślin no ści oraz in nych ma -
te ria łów nie pal nych. Za tem na pod sta wie
oglę dzin ro ślin no ści (np. krze wów, drzew),
a tak że ma te ria łów nie pal nych po rzu co nych
w dol nej war stwie la su (np. pu szek, bu te lek),
sztucz nych prze szkód (np. ogro dzeń, słu -
pów ener ge tycz nych) czy też le żą cych ka -
mie ni moż na stwier dzić, z któ re go kie run ku
(miej sca) roz prze strze niał się po żar oraz ja -
ka mo gła być je go dy na mi ka. 

Wnio ski
Każ dy po żar w le sie, bez wzglę du na wiel -

kość, wy rzą dza szko dy, choć oczy wi ście naj -
więk sze spu sto sze nie w eko sys te mie sie je
ży wioł dzia ła ją cy na du żym ob sza rze.
Oprócz strat ma te rial nych na sku tek znisz -
cze nia su row ca drzew ne go, pło dów ru na le -
śne go, ko niecz no ści po nie sie nia kosz tów
ak cji ga śni czej, uprzą ta nia po ża rzy ska czy
od no wie nia po wierzch ni le śnej po wo du je
bar dzo do tkli we stra ty eko lo gicz ne.

Do kład ne i wni kli we ana li zo wa nie ujaw -
nio nych śla dów po po ża ro wych na po go rze -
li sku, usta le nie miej sca wznie ce nia ognia
(ogni ska po ża ru) ma szcze gól ne zna cze nie
w pro ce sie usta le nia przy czy ny po ża ru la su.
W dal szej ko lej no ści ta wie dza mo że po słu -
żyć ulep sze niu dzia łań zmie rza ją cych do za -
po bie ga nia ta kim ka ta kli zmom i pla no wa nia
prze strzen ne go, któ re zmniej szy ry zy ko ata -
ku ży wio łu.

To masz Sa wic ki jest 
bie głym sà do wym z za kre su po ̋ ar nic twa

Li te ra tu ra do st´p na u au to ra 
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Ta be la 4. Szyb kość prze su wa nia się po ża ru po kry wy gle by w drze wo sta nie so sno wym o za drze wie -
niu 0,5-0,6 i śred nim stop niu za nie czysz cze nia po wierzch ni

Śred nia wil got ność 
po wie trza

[%]

Szyb kość prze su wa nia się ognia 
[m/h]

w cią gu dnia
(szyb kość wia tru 

11 m/s)

ra no i wie czo rem
(szyb kość wia tru 

5,6 m/s)

w no cy
(szyb kość wia tru 

0,1 m/s)

30 500 300 30

50 170 100 10

70 60 30 4

90 4 2 0

Fot. 5. Prze bar wie nia ter micz ne o błysz czą cym ko lo rze żół to -ciem no brą zo wym two rzą się na po -
wierzch ni przed mio tów nie pal nych (np. pu szek, ka mie ni) skie ro wa nych na zbli ża ją ce się pło mie -
nie. Śla dy okop ceń np. du żych ka mie ni, pu szek czy bu te lek bę dą znaj do wa ły się po stro nie
prze ciw le głej do kie run ku roz prze strze nia nia się po ża ru

Fot. 6. Brak śla dów prze bar wień ter micz nych lub okop ceń na czę ści przed mio tu nie pal ne go
oraz na ro śli nach przy po wierzch ni przed mio tu wska zu ją, że ta je go część znaj do wa ła się
po stro nie prze ciw nej (nie na ra żo nej na bez po śred nie dzia ła nie po ża ru)

Fot. 7. Je śli po żar wy stą pił na ob sza rze, któ re go część by -
ła ogro dzo na me ta lo wą siat ką (np. w ce lu ochro ny mło -
dych drze wek przed pod gry za niem ich przez zwie rzę ta
le śne), to moż na, po cie ra jąc dło nią dol ną część siat ki,
spraw dzić, z któ rej jej stro ny osia dła sa dza. Śla dy okop -
ceń bę dą się znaj do wa ły po stro nie prze ciw le głej do kie -
run ku roz prze strze nia nia się po ża ru. Do ty czy to rów nież
in nych obiek tów w le sie, np. słu pów ener ge tycz nych



god nie z przy ję ty mi kry te ria mi ca -
łość dzia łań ra tow ni czych po dej mo -
wa nych przez jed nost ki ochro ny

prze ciw po ża ro wej dzie li my za sad ni czo
na dwa ro dza je: po ża ry oraz miej sco we za -
gro że nia. Pod czas każ dej in ter wen cji mo że
za ist nieć po trze ba uży cia przez ra tow ni ków
sprzę tu ochro ny ukła du od de cho we go,
wcho dzą ce go w skład wy po sa że nia każ dej
jed nost ki ra tow ni czo -ga śni czej Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej oraz prze wa ża ją cej 
czę ści jed no stek ochot ni czych stra ży po -
żar nych. Izo lu ją ce wła ści wo ści sprzę tu OUO
umoż li wia ją bez piecz ną i co raz bar dziej
kom for to wą pra cę stra ża ków w stre fach za -
gro że nia. Obec nie jed nost ki ochro ny prze -
ciw po ża ro wej wy ko rzy stu ją sprzęt nad -
ci śnie nio wy, za pew nia ją cy zde cy do wa nie
wyż szy po ziom ochro ny ra tow ni ka (nad ci -
śnie nie wy stę pu ją ce w ma sce za pew nia
ochro nę gór nych dróg od de cho wych przy
jej nie wiel kich nie szczel no ściach). 

W jed nost kach or ga ni za cyj nych PSP
przy ję te są róż ne stan dar dy wy po sa że nia
stra ża ków w opi sy wa ny sprzęt. Część ko -
mend miej skich i po wia to wych PSP za opa -
trzy ła ra tow ni ków w in dy wi du al ne ma ski
do apa ra tów po wietrz nych, w in nych urzą -
dze nia są wspól nie użyt ko wa ne przez
wszyst kich stra ża ków. Po dob nie sy tu acja
wy glą da w jed nost kach OSP. Ze wzglę du
na spe cy fi kę sprzę tu oraz ry go ry bez pie -
czeń stwa, któ ry mi jest ob ję ty, wy ma ga on
ści słe go nad zo ru nad dzia ła nia mi zwią za -
ny mi z utrzy ma niem go w pra wi dło wym
sta nie, zgod nie z obo wią zu ją cy mi wy tycz -

ny mi. Teo re tycz nie wa ru nek ten sto sun ko -
wo ła two moż na speł nić przez za pew nie nie
bie żą cej kon tro li apa ra tu ry. W prak ty ce jed -
nak, bio rąc pod uwa gę jed no cze sność wy -
stą pie nia nie sprzy ja ją cych czyn ni ków –
na gro ma dze nia za jęć dy dak tycz nych z wy -
ko rzy sta niem sprzę tu OUO i zwięk szo nej
licz by zda rzeń wy ma ga ją cych je go uży cia,
mo że dojść do sy tu acji, w któ rej wy stą pią
pro ble my z za pew nia niem bie żą cej ob słu -
gi sprzę tu. 

Jak zor ga ni zo wa no 
kon ser wa cję sprzę tu OUO
W JRG KP PSP we Wscho wie sprzęt ten

sto so wa ny jest ja ko wy po sa że nie wo zów
bo jo wych, a nie ja ko sprzęt in dy wi du al ny.
Po dob nie sy tu acja wy glą da w jed nost kach
OSP z te re nu po wia tu wschow skie go. 
Po nad to, aby uspraw nić wszel kie pra ce
kon ser wa cyj ne i na praw cze, wszyst kie jed -
nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej z te re nu
po wia tu wschow skie go wy po sa żo ne zo sta -
ły w ten sam ro dzaj apa ra tu ry, te go sa me -
go pro du cen ta. W aspek cie or ga ni -
za cyj nym przy ję to za sa dę prze szko le nia
dwóch osób z każ dej zmia ny służ bo wej
w cha rak te rze kon ser wa to rów sprzę tu
ochro ny ukła du od de cho we go – za pew nia
to cią głość wy ko ny wa nia prac kon ser wa -
cyj nych. Do obo wiąz ków funk cjo na riu szy,
któ rym przy dzie lo no te za da nia, na le ży wy -
ko ny wa nie bie żą cych kon tro li i na praw
sprzę tu apa ra tu ry w ra mach po sia da nych
upraw nień, zo bo wią za ni są rów nież do
zgła sza nia ko niecz no ści prze pro wa dze nia

na praw spe cja li stycz nych (np. głów nych)
przez pod mio ty ze wnętrz ne. 

Bio rąc pod uwa gę zło żo ność za da nia,
wy ni ka ją cą z obo wiąz ku pro wa dze nia prac
kon ser wa cyj nych sprzę tu wcho dzą ce go
w skład wy po sa że nia KP PSP we Wscho wie
oraz apa ra tu ry jed no stek OSP z te re nu po -
wia tu wschow skie go (za war to po ro zu mie -
nie po mię dzy ko men dan tem po wia to wym
PSP a bur mi strza mi gmin), imien nie wy zna -
czo no funk cjo na riu szy nad zo ru ją cych kon -
ser wa cję sprzę tu w po szcze gól nych
jed nost kach. Roz wią za nie to zna czą co uła -
twi ło prze pływ in for ma cji na te mat sta nu
apa ra tu ry oraz ko niecz no ści do ko na nia jej
na pra wy. Ca łość prac jest re je stro wa -
na w spe cjal nie przy go to wa nej do ku men -
ta cji, co po zwa la na pro wa dze nie kon tro li
uży cia sprzę tu, a jed no cze śnie umoż li wia
wska za nie oso by wy ko nu ją cej da ne pra ce.
Po nad to, zgod nie z wy mo ga mi for mal ny mi,
pro wa dzo na jest do ku men ta cja pod sta wo -
wa z za kre su ob słu gi opi sy wa ne go sprzę tu:
� ewi den cja ma sek, 
� ewi den cja ob słu gi co dzien nej apa ra tów, 
� ewi den cja prze glą dów okre so wych apa -
ra tów (pasz port apa ra tu). 

Po la tach do świad czeń i we ry fi ka cji
przy dat no ści pew nych roz wią zań wpro wa -
dzo no mo dy fi ka cje w wy po sa że niu po -
miesz cze nia prze zna czo ne go do kon ser -
wa cji sprzę tu ochro ny ukła du od de cho we -
go, co po pra wi ło er go no mię wy ko ny wa -
nych prac. Obec nie po miesz cze nie to ma
wy dzie lo ną prze strzeń, w któ rej na stę pu je
my cie ma sek, ich de zyn fek cja i opłu ki wa -
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PRZE MY SŁAW BE RUS

JA RO SŁAW JA ROSZ Spraw niej
i bez piecz niej

Bezpieczna praca strażaków w strefach zagrożenia uzależniona jest m.in.
od właściwej ochrony górnych dróg oddechowych. Sprzęt, który ją

zapewnia, należy odpowiednio konserwować. W jaki sposób? Rozwiązania
stosowane w JRG we Wschowie są z pewnością warte uwagi.

Z



nie. Na stęp nie ma ski prze no szo ne są
do me cha nicz nej, ob ro to wej su szar ki,
w któ rej pod da wa ne są su sze niu na dmu -
cho we mu w tem pe ra tu rze do 30°C przez

oko ło go dzi ny. Czas sku tecz ne go su sze nia
jest po twier dzo ny prak ty ką, a jed no cze śnie
wy ni ka z pa ra me trów tech nicz nych sa me -
go urzą dze nia. Po osu sze niu i zmon to -

wa niu ma ska pod da wa na jest pró bie
szczel no ści na fan to mie. Prze bieg po szcze -
gól nych eta pów uka za ny jest na fo to gra -
fiach. 

Pro ble my, któ re uda ło się 
roz wią zać
Istot nym ele men tem wpły wa ją cym

na od po wied nie przy go to wa nie sprzę tu

jest płyn ny prze kaz in for ma cji mię dzy użyt -
kow ni ka mi apa ra tu ry a jej kon ser wa to ra mi.
O ile na po zio mie ko mend po wia to wych
i jed no stek ra tow ni czo -ga śni czych pro -

blem ten wy stę pu je w mniej szej ska li, o ty -
le w przy pad ku jed no stek OSP po ja wia ją
się trud no ści. Czę sto zda rza się, że uży wa -
ne ma ski i apa ra ty do star cza ne są z pew -
nym opóź nie niem, co w szcze gól nych
sy tu acjach (przy ogra ni czo nych za so bach
sprzę tu) mo że skut ko wać ob ni że niem po -
zio mu go to wo ści bo jo wej jed no stek ochro -
ny prze ciw po ża ro wej na te re nie po wia tu. 
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Fot. 1. My cie wstęp ne ma ski (usu wa nie za nie czysz czeń
sta łych) de li kat nym środ kiem czysz czą cym EW 80 pod bie -
żą cą wo dą i do kład ne wy płu ka nie, rów nież pod bie żą cą
wo dą 
Fot. 2. De zyn fek cja przez za nu rza nie w roz two rze o stę -
że niu 1,5%
Fot. 3. Płu ka nie pod bie żą cą wo dą
Fot. 4. Przy go to wa nie do su sze nia
Fot. 5. Su sze nie
Fot. 6. Kon tro la szczel no ści



Po kil ku la tach do świad czeń w kon ser -
wa cji apa ra tu ry OUO oraz wy mia ny opi nii
z in ny mi pod mio ta mi wdro żo no roz wią za -
nia uła twia ją ce pro wa dze nie tych dzia łań.
Przede wszyst kim po miesz cze nie do kon -
ser wa cji wy po sa żo no w sza fę ty pu ka ru ze -
la, słu żą cą do su sze nia ma sek. Roz wią za nie
to znacz nie przy spie sza ich schnię cie,

a w kon se kwen cji zwięk sza efek tyw ność
pro ce su my cia i kon tro li sprzę tu. Po nad to,
aby upro ścić pro ce du rę oce ny sta nu ma sek
i moż li wo ści ich bez piecz ne go uży cia, za -
ku pio no pra sę zgrze wa ją cą oraz rę kaw 
fo lio wy – ma ski są pa ko wa ne za raz po wy -
ko na niu czyn no ści kon ser wa cyj nych, co
ogra ni cza moż li wość po peł nie nia błę du ich
wie lo krot ne go uży cia bez oce ny sta nu
(otwar cie wor ka ozna cza, że apa rat był uży -
wa ny i wy ma ga prac kon ser wa cyj nych).
Opi sa ne za bie gi po zwo li ły znacz nie skró cić
czas wy ko ny wa nia pod sta wo wych czyn no -

ści z za kre su kon ser wa cji
ma sek do sprzę tu ochro -
ny ukła du od de cho we go. 

In nym, sto sun ko wo
czę stym pro ble mem by ły
kło po ty z okre śle niem
przy na leż no ści apa ra tów
do po szcze gól nych jed -
no stek uczest ni czą cych
w zda rze niu. Po ja wia ły się
one pod czas zda rzeń,
w któ rych uczest ni czy ło
wię cej sił i środ ków. Zda -
rza ło się, że bio rą ce udział
w in ter wen cji za stę py
wra ca ły do miejsc sta cjo -
no wa nia z nie swo imi
apa ra ta mi. Wy cią ga jąc
wnio ski z po dob nych 
sy tu acji, wpro wa dzo no
zro zu mia ły we wnętrz ny
sys tem zna ko wa nia apa -
ra tów i bu tli (do dat ko wy,

oprócz se ryj nych nu me rów), co zde cy do -
wa nie ogra ni czy ło ta kie po mył ki. Na każ dej
bu tli oraz ste la żu apa ra tu wcho dzą ce go
w skład wy po sa że nia KP PSP we Wscho wie
w wi docz nym miej scu na dru ko wa no we -
wnętrz ny nu mer ewi den cyj ny okre śla ją cy
wła ści cie la. W przy pad ku jed no stek OSP
wpro wa dzo no na zwy jed no stek (np. OSP
Sie dl ni ca), co rów nież po zwo li ło zna czą co
ogra ni czyć omył ko we za mia ny sprzę tu.
Ozna ko wa nie bu tli i apa ra tów przed sta wia -
ją zdję cia. 

Pra ce kon ser wa cyj ne sprzę tu OUO są
nie zwy kle istot nym ele men tem bez pie -
czeń stwa ra tow ni ków. Nie dba łość i brak
nad zo ru nad pro ce sem my cia oraz kon tro -
lą spraw no ści apa ra tu ry mo gą skut ko wać
re al nym za gro że niem da zdro wia lub ży cia
ra tow ni ków. Na le ży za zna czyć, że szcze gó -
ły do ty czą ce za sad jej użyt ko wa nia i kon -
ser wa cji wy ni ka ją z za le ceń pro du cen ta,
któ re są klu czo we w aspek cie bez pie czeń -
stwa użyt ko wa nia sprzę tu ochro ny ukła du
od de cho we go. 

In for ma cje przed sta wio ne w ni niej szym
ar ty ku le ma ją za za da nie uła twić pra cę kon -
ser wa to rom apa ra tu ry oraz zwięk szyć bez -
pie czeń stwo stra ża ków -ra tow ni ków ko rzy-
sta ją cych ze sprzę tu ochro ny ukła du od de -
cho we go.

mł. bryg. Przemysław Berus jest dowódcà
JRG KP PSP we Wschowie, 

a ogn. Jarosław Jarosz konserwatorem
sprz´tu OUO w tej jednostce
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Fot. 7. Pa ko wa nie ma ski
Fot. 8. Ma ska spa ko wa na do wor ka
Fot. 9. Ozna ko wa nie ste la ża
Fot. 10. Ozna ko wa nie bu tli





ie le osób przyj mu je wów czas
nie pra wi dło wą po sta wę, co ma
ne ga tyw ny wpływ na stan ich

zdro wia, zwłasz cza krę go słu pa, ale po ja -
wiają się tak że bó le gło wy, za pa le nie spo jó -
wek czy cieśń nad garst ka. Do le gli wo ściom
tym to wa rzy szy uczu cie zmę cze nia, któ re
jest re zul ta tem m.in. nie do tle nie nia or ga ni -
zmu na sku tek bez czyn no ści mię śni wspo -
ma ga ją cych funk cjo no wa nie krwio bie gu.
Moż na te mu jed nak że za ra dzić, sto su jąc się
do za sad er go no mii i wska zó wek spe cja li -
stów. Dzię ki te mu pra ca biu ro wa mo że stać
się przy jem niej sza.

Po miesz cze nie pra cy biu ro wej
Biu ro czę sto sta je się po miesz cze niem

pra cy sta łej, tzn. prze zna czo nym do po by tu
tych sa mych pra cow ni ków przez czas prze -
kra cza ją cy 4 godz. na do bę. Ta ka kla sy fi ka -
cja po cią ga za so bą pew ne wy ma ga nia,
za war te w roz po rzą dze niu w spra wie ogól -
nych prze pi sów bhp [2], zgod nie z któ rą 
po miesz cze nia pra cy i ich wy po sa że nie 
po win ny za pew niać pra cow ni kom bez -
piecz ne i hi gie nicz ne wa run ki pra cy, w tym
oświe tle nie na tu ral ne i sztucz ne, od po wied -
nią tem pe ra tu rę, wy mia nę po wie trza oraz
za bez pie cze nie przed wil go cią, nie ko rzyst -
ny mi wa run ka mi ciepl ny mi i na sło necz nie -
niem, drga nia mi, ha ła sem oraz czyn ni ka mi
szko dli wy mi i uciąż li wy mi dla zdro wia. Każ -
dy z pra cow ni ków biu ro wych za trud nio nych

w po miesz cze niach pra cy sta łej po wi nien
mieć za pew nio ne co naj mniej 13 m3 wol nej
ob ję to ści po miesz cze nia i co naj mniej 2 m2

po wierzch ni wol nej pod ło gi, któ ra nie jest
za ję ta przez sprzęt lub in ne urzą dze nia. Po -
mię dzy po szcze gól ny mi po miesz cze nia mi
nie po win no sto so wać się pro gów, a w ra zie
gdy by by ło to nie moż li we, na le ży za dbać
o ich wi docz ne ozna cze nie. Po miesz cze nia
biu ro we nie mo gą być za my ka ne w spo sób,
któ ry unie moż li wia swo bod ne wyj ście, czy li
na klucz, na wet od środ ka. Je dy nym wy jąt -
kiem są biu ra kan ce la rii taj nych, któ re zgo-
d nie z roz po rzą dze niem [2] mo gą być
za mknię te w spo sób unie moż li wia ją cy do -
sta nie się do nich osób po stron nych z ze -
wnątrz, jed nak funk cjo na riusz lub pra -
cow nik re ali zu ją cy za da nia pio nu ochro ny
in for ma cji nie jaw nych po wi nien mieć za -
pew nio ne swo bod ne wyj ście z po miesz cze -
nia bez uży cia klu cza. Po miesz cze nia biu-
ro we za sad ni czo nie po win ny być niż sze
niż 3 m, jed nak że gdy pra cu ją w nich nie
wię cej niż czte ry oso by lub za in sta lo wa -
na jest kli ma ty za cja, wów czas wy ma ga -
na wy so kość mo że zo stać ob ni żo na do
2,5 m – pod wa run kiem, że wo je wódz ki in -
spek tor sa ni tar ny wy ra zi na to zgo dę.

Oświe tle nie
Nor ma PN-EN 12464-1: 2012 [3] de fi niu -

je oto cze nie świetl ne ja ko śro do wi sko utwo -
rzo ne we wnę trzu przez świa tło, bar wę,

w po wią za niu z kształ tem wnę trza i je go wy -
po sa że niem, któ re w róż ny spo sób mo że 
od dzia ły wać na czło wie ka, w za leż no ści
od je go wła ści wo ści osob ni czych i sy tu acji
emo cjo nal nych oraz od spo so bów re ago wa -
nia na bodź ce świetl ne. Oto cze nie świetl ne
mo że znacz nie uła twić kon cen tra cję i po zy -
tyw nie wpły wać na wy ko ny wa nie trud nej
pra cy, czę sto sprzy ja rów nież od prę że niu
i od po czyn ko wi.

Oświe tle nie po miesz cze nia biu ro we go
mu si być od po wied nio przy sto so wa ne
do wszyst kich ro dza jów czyn no ści wy ko ny -
wa nych na sta no wi sku pra cy, np. do czy ta -
nia tek stu z ekra nu czy też w for mie
pa pie ro wej, pi sa nia na pa pie rze, pra cy z kla -
wia tu rą itp. Po miesz cze nie biu ro we po win -
no mieć do stęp do świa tła na tu ral ne go
(dzien ne go) i sztucz ne go, przy czym po le za -
da nia, czy li miej sce, w któ rym wy ko nu je my
czyn no ści ad mi ni stra cyj no -biu ro we, po win -
no być oświe tlo ne świa tłem sztucz nym o na -
tę że niu 500 lx. Moż na je uzy skać dzię ki
za sto so wa niu lamp biur ko wych, jed nak nie
jest wska za ne świa tło punk to we, a roz pro -
szo ne. Ra mię lam py biur ko wej po win no być
ła ma ne, co da je więk szą moż li wość re gu la -
cji. Tak wy so kie na tę że nie oświe tle nia jest
wręcz nie zbęd ne na płasz czyź nie sto łu i kla -
wia tu ry, jed nak że nie ko rzyst ne w płasz czyź -
nie ekra nu mo ni to ra, po nie waż ob ni ża
kon trast ja skra wo ści zna ków oraz tła. Na tę -
że nie świa tła w po lu bez po śred nie go oto -
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Er go no mia pra cy 
przy kom pu te rze

Strażak oprócz zadań ratowniczych wynikających z ustawy o Państwowej
Straży Pożarnej [1] wykonuje typową pracę biurową, dużo czasu spędza
więc za biurkiem. Wielu funkcjonariuszy pożarnictwa pracuje wyłącznie

w ten sposób, wykonując czynności administracyjno-biurowe w systemie
ośmiogodzinnym – w pozycji siedzącej, przed komputerem.

HA LI NA KOR KUS
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cze nia po la za da nia zgod nie z nor mą [3] nie
mo że być niż sze niż 300 lx, a prze pi sy roz po -
rzą dze nia [2] wska zu ją, że sto su nek na tę że -
nia oświe tle nia w są sied nich po miesz-
cze niach, po mię dzy któ ry mi po ru sza się pra -
cow nik, jak rów nież po mię dzy oświe tle niem
ogól nym po ko ju a oświe tle niem biur ka
za po mo cą do dat ko wej lam py biur ko wej,
nie mo że być więk szy niż 5:1. Oczy ła two
ada ptu ją się do ta kiej róż ni cy i zmia na na tę -
że nia nie jest od czu wa na ja ko uciąż li wa. Sto -
so wa nie zbyt du żych kon tra stów oświe-
tle nia mo że na to miast pro wa dzić do trwa łe -
go osła bie nia wzro ku, po wo do wać krót ko -
wzrocz ność i zmniej szać ostrość wi dze nia.
W ce lu zre lak so wa nia oczu po win no się co
ja kiś czas po pa trzeć w dal, czy li za okno lub
na ka len darz na ścia nie. Na le ży tak że uni kać
olśnie nia bez po śred nie go i od bi cio we go, 
za rów no od świa tła sztucz ne go od bi te go
od kla wia tu ry kom pu te ra lub po wierzch ni
me bli biu ro wych, jak i po cho dzą ce go
z okien, dla te go też za le ca się or ga ni zo wa -
nie biu ra w ten spo sób, aby mo ni tor ekra no -
wy umie szczo ny był bo kiem do nich. 

Na sta no wi skach pra cy wy po sa żo nych
w mo ni to ry ekra no we po win no się uni kać
sto so wa nia na su fi to wych lamp oświe tle nia
ogól ne go, opraw oświe tle nio wych z kie run -
ko wym od bi ciem i in sta lo wa nia lamp bez -
po śred nio nad sta no wi ska mi pra cy. Po nad to
na le ży pa mię tać o ogra ni cze niu in ten syw -
no ści oświe tle nia na ekra nach mo ni to rów.

Ogrze wa nie i wen ty la cja
Roz po rzą dze nie w spra wie ogól nych wa -

run ków bhp wska zu je, że w po miesz cze -
niach biu ro wych tem pe ra tu ra nie po-
win na być niż sza niż 18°C, nie mniej jed nak
tak ni ska war tość mo że po wo do wać uczu -
cie chło du, dla te go też za le ca się, aby oscy -
lo wa ła mię dzy 20°C w okre sie zi mo wym

a 22-24°C w okre sie let nim. Z te go wzglę du
po miesz cze nia biu ro we po win ny być wy po -
sa żo ne w in sta la cje grzew cze za pew nia ją ce
utrzy ma nie re gu lo wa nej tem pe ra tu ry we -
wnętrz nej, któ ra od po wia da wa run kom
użyt ko wa nia i funk cji tych po miesz czeń.
Choć mak sy mal na tem pe ra tu ra nie zo sta ła
okre ślo na w prze pi sach praw nych, przyj mu -
je się, że z prze kro cze niem nor my tem pe ra -
tu ro wej ma my do czy nie nia, kie dy jej
war tość w po miesz cze niu biu ro wym prze -
kro czy 30°C. Jed nak w myśl roz po rzą dze nia
w spra wie pro fi lak tycz nych po sił ków i na po -
jów [4] już po prze kro cze niu 28°C pra co -
daw ca zo bo wią za ny jest do za pew nie nia
pra cow ni kom na po jów chło dzą cych w ilo ści
za spo ka ja ją cej ich po trze by i nie cho dzi tu
o do stęp do bie żą cej wo dy po zwa la ją cej
przy go to wać ka wę czy her ba tę. Nie wy peł -
nie nie cią żą ce go na pra co daw cy obo wiąz ku
jest wy kro cze niem prze ciw ko pra wom pra -
cow ni ka. 

Po miesz cze nie biu ro we po win no być
rów nież za bez pie czo ne ro le ta mi bądź ża lu -
zja mi, chro nią cy mi przed nie kon tro lo wa ną

emi sją cie pła przez pro mie nio wa nie oraz
przed na pły wem chłod ne go po wie trza z ze -
wnątrz. W ce lu za pew nie nia wła ści wej tem -
pe ra tu ry, szcze gól nie w upal ne dni, sto su je
się wen ty la cję lub kli ma ty za cję, któ ra nie
mo że jed nak po wo do wać nad mier ne go
prze grze wa nia ani też wy zię bia nia po miesz -
czeń pra cy. Ma jąc to na wzglę dzie, na le ży
pa mię tać, że stru mień po wie trza po cho dzą -
ce go z urzą dzeń in sta la cji na wiew nej nie
mo że być skie ro wa ny wprost na sta no wi sko
pra cy. Wen ty la cja w po miesz cze niu biu ro -
wym po win na za pew niać co naj mniej
0,5-krot ną wy mia nę po wie trza na go dzi nę.
W tym ce lu moż na za sto so wać spraw ną
wen ty la cję na tu ral ną lub me cha nicz ną, gdy
gra wi ta cyj na jest nie wy star cza ją ca. 

Co raz czę ściej jed nak, szcze gól nie w no -
wo cze snych biu row cach, spo tkać moż -
na cen tral ną kli ma ty za cję, któ ra z ra cji
utrzy ma nia sta łej, opty mal nej tem pe ra tu ry
jest wy god nym roz wią za niem, ale ma rów -
nież wa dy, do któ rych za li czyć moż na np.
ob ni że nie wil got no ści po ni żej za le ca nych
norm (w myśl prze pi sów [5] opty mal na wil -
got ność po wie trza w po miesz cze niu biu -
rowym, w któ rym znaj du je się mo ni tor
ekra no wy, po win na się mie ścić w prze dzia -
le 40-60%). Ni ska wil got ność po wie trza ne -
ga tyw nie wpły wa na mi kro kli mat wnę trza,
a w kon se kwen cji na sa mo po czu cie pra cow -
ni ków, któ rzy od czu wa ją wzmo żo ną su -
chość skó ry, uczu cie pra gnie nia, pie cze nie
oczu i za uwa ża ją sil niej sze elek try zo wa nie
się wło sów i ubrań.

Sta no wi sko pra cy
Sta no wi ska, na któ rych wy ko ny wa ne są

pra ce biu ro we, po win ny być urzą dzo ne sto -
sow nie do ro dza ju wy ko ny wa nych czyn no -
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Rys. 1. Przy kład olśnie nia bez po śred nie go i od bi cio we go na sta no wi sku pra cy, źró dło: ma te ria ły Cen tral ne go In sty tu tu Ochro -
ny Pra cy

Rys. 2. Przy kła do we roz miesz cze nie sta no wisk pra cy z kom pu te ra mi, źró dło: ma te ria ły Cen tral ne go In sty tu tu Ochro ny Pra cy



ści, jak rów nież do psy cho fi zycz nych wła ści -
wo ści funk cjo na riu szy, z uwzględ nie niem
bez piecz ne go i wy god ne go doj ścia. Waż ne,
by ich struk tu ra prze strzen na za pew nia ła wy -
god ną pra cę 90% po pu la cji użyt kow ni ków,
ale tak że umoż li wia ła do pa so wa nie nie któ -
rych pa ra me trów do in dy wi du al nych po -
trzeb przez wpro wa dze nie opcji re gu la cji.
Za tem sta no wi sko pra cy po win no być skon -
stru owa ne w spo sób za pew nia ją cy wy god -
ną po zy cję przez do sto so wa nie po ło że nia
sie dzi ska, opar cia i pod ło kiet ni ków fo te la czy
ką ta na chy le nia i wy so ko ści pod nóż ka, je że li
jest uży wa ny. Spo sób roz miesz cze nia sprzę -
tów nie mo że po wo do wać nad mier ne go ob -
cią że nia ukła du mię śnio wo -szkie le to we go
i wzro ku oraz być źró dłem za gro żeń,
w związ ku z tym wszyst kie ele men ty ob słu -
gi wa ne ma nu al nie po win ny znaj do wać się
w za się gu rąk pra cow ni ka. 

Biur ko
Zgod nie z roz po rzą dze niem [5] wy so kość

biur ka po win na umoż li wić na tu ral ne po-
ło że nie rąk pod czas ob słu gi kla wia tu ry,
przy czym ko niecz ne jest za cho wa nie ką ta
pro ste go po mię dzy ra mie niem a przed ra -
mie niem. Wy so kość bla tu po win na być 
do pa so wa na w ten spo sób, aby ist niał od -
po wied ni kąt ob ser wa cji mo ni to ra, tzn. gór -
na kra wędź ekra nu mo ni to ra nie mo że
znaj do wać się po wy żej oczu pra cow ni ka.
Pra cow nik mu si mieć tak że od po wied nią
prze strzeń do umiesz cze nia nóg pod bla tem
sto łu. Waż ne, by wy brać biur ko na ty le ob -
szer ne, by umoż li wić do god ne usta wie nie
ele men tów wy po sa że nia oraz kla wia tu ry,
z za cho wa niem od le gło ści nie mniej szej
niż 100 mm mię dzy nią a kra wę dzią biur ka.
Po wierzch nia bla tu biur ka po win na być ma -
to wa, naj le piej w ja snym ko lo rze.

Fo tel
Fo tel peł ni klu czo wą ro lę w pra cy biu ro -

wej, dla te go w myśl prze pi sów [5] po wi nien
mieć do sta tecz ną sta bil ność, któ rą za pew -
nia co naj mniej pię cio pod po ro wa pod sta wa
wy po sa żo na w kół ka jezd ne (rol ki), a tak że
moż li wość ob ro tu wo kół osi pio no wej
o 360° i prze miesz cza nia w róż nych kie run -
kach. Aby unik nąć nie kon tro lo wa nych ru -
chów fo te la po pod ło dze, do pod ło ża
twar de go sto su je się rol ki mięk kie, zaś
do wy kła dzin dy wa no wych kół ka jezd ne
twar de. Opar cie i sie dzi sko po win ny za pew -
niać wy god ną po zy cję cia ła i swo bo dę ru -
chów, za tem ich wy mia ry mu szą być

do sto so wa ne do 90% po pu la cji. W przy pad -
ku sie dzi ska wy ma ga na jest re gu la cja wy -
soko ści w za kre sie 400-500 mm (li cząc
od pod ło gi) oraz wy pro fi lo wa na pły ta pa su -
ją ca do od cin ka udo we go koń czyn dol nych.
Opar cie zaś po win no mieć re gu lo wa ną wy -
so kość, jak rów nież re gu la cję po chy le nia
w za kre sie 5° do przo du i 30° do ty łu. Nie -
zmier nie waż ne jest, by opar cie by ło wy pro -
fi lo wa ne od po wied nio do na tu ral ne go
wy gię cia krę go słu pa, co przy czy nia się w du -
żym stop niu do utrzy my wa nia ple ców w po -
zy cji pio no wej pod czas wy ko ny wa nia
czyn no ści biu ro wych. Re gu lo wa ną wy so -
kość mu szą mieć tak że pod ło kiet ni ki – każ -
dy fo tel po wi nien być w nie wy po sa żo ny.
Waż ne, by wszyst kie me cha ni zmy re gu la cji
by ły pro ste w ob słu dze i ła two do stęp ne,
czy li usy tu owa ne w ta ki spo sób, by do ko nać
re gu la cji w po zy cji sie dzą cej. Nie moż na za -
po mnieć o po kry ciu płyt sie dzi sko wych oraz
oparć fo te la i tu szcze gól ną uwa gę na le ży
zwró cić na szyb kość od pro wa dza nia cie pła,

współ czyn nik tar cia, wła ści wo ści elek try zu -
ją ce czy też dzia ła nie aler gicz ne.

Po za tra dy cyj nym fo te lem biu ro wym,
do któ re go wszy scy je ste śmy przy zwy cza je -
ni, ist nie ją rów nież je go al ter na tyw ne for my,
co ob ra zu je rys. 4.

Pod nó żek
Wy so kość biur ka i fo te la po win ny być tak

do pa so wa ne, że by umoż li wić pra cow ni ko -
wi pła skie, spo czyn ko we usta wie nie stóp
na pod ło dze. Gdy jed nak nie ma ta kiej moż -
li wo ści lub ta kie jest ży cze nie pra cow ni ka,
moż na sta no wi sko ta kie wy po sa żyć w pod -
nó żek, któ re go kąt po chy le nia bę dzie się
mie ścił się w za kre sie 0°-15°. Waż ne, by wy -
so kość pod nóż ka by ła do stoso wa na we dług
cech an tro po me trycz nych i je go po wierzch -
nia nie by ła śli ska, a sam pod nó żek mu si być
wy ko na ny w ta ki spo sób, aby unie moż li wić
jego prze su wa nie się po pod ło dze pod czas
uży wa nia. 

Mo ni tor ekra no wy
Zgod nie z roz po rzą dze niem [5] do stęp

do sta no wi ska pra cy wy po sa żo ne go w mo -
ni tor ekra no wy po wi nien być swo bod ny,
a od le głość mię dzy są sied ni mi mo ni to ra mi
mu si wy no sić co naj mniej 0,6 m – oraz co
naj mniej 0,8 m mię dzy pra cow ni kiem a ty -
łem są sied nie go mo ni to ra. Nie mniej waż -
na jest od le głość oczu pra cow ni ka od
ekra nu mo ni to ra: 400-750 mm, tak aby kąt
ob ser wa cji ekra nu wy no sił 20-50°. Jej
zmniej sze nie po wo du je sze reg do le gli wo ści
za rów no dla oczu, jak i od cin ka szyj ne go
krę go słu pa. Je że li ekran nie znaj du je się
na za le ca nej wy so ko ści, moż na za sto so wać
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Rys. 3. Przy kład er go no micz ne go krze sła, źró dło: B. Rącz kow ski, „BHP w prak ty ce” [6]

Rys. 4. Al ter na tyw ne sie dzi sko do pra cy przed kom-
pu te rem



od dziel ną pod sta wę pod mo ni tor. Po win no
się uni kać od bić świa tła i olśnień. Z te go
wzglę du mo ni tor na le ży usy tu ować bo kiem
do okna czy in ne go sil ne go źró dła świa tła.

Zna ki na mo ni to rze ekra no wym mu szą być
wy raź ne i czy tel ne, ob raz sta bil ny, bez tęt -
nie nia czy in nych form nie sta bil no ści, a re -
gu la cja ja skra wo ści i kon tra stu zna ków
po win na być pro sta.

Kla wia tu ra
Waż ne, by kon struk cja kla wia tu ry, ja ko

osob ne go ele men tu sta no wi ska pra cy,
umoż li wia ła przy ję cie po zy cji, któ ra nie przy -
czy nia ła by się do zmę cze nia mię śni rąk. Sa -
ma kla wia tu ra po win na mieć moż li wość
re gu la cji ką ta na chy le nia w za kre sie 0-15°
oraz od po wied nią wy so kość, czy li mak sy -

mal nie 30 mm w gra ni cy środ ko we go rzę du
kla wi szy al fa nu me rycz nych z li te ra mi A, S…
dla przy naj mniej jed nej po zy cji po chy le nia
kla wia tu ry. Wska za ne, by jej po wierzch nia

by ła ma to wa, a zna ki kon tra sto we i czy tel -
ne. Naj czę ściej sto su je się zna ki ko lo ru bia -
łe go na czar nym tle kla wia tu ry. Za le ca się,
aby jej usta wie nie wy no si ło mi ni mum
100 mm od przed niej kra wę dzi sto łu, co po -
zwa la na na tu ral ną pra cę rąk, któ re znaj du ją
się nad kla wia tu rą.

Mysz ka
Mysz ka po win na mieć ta ką wiel kość, aby

moż na by ło po ło żyć na niej ca łą dłoń,
przy czym naj lep szym roz wią za niem są wer -
sje bez prze wo do we, któ re nie ogra ni cza ją
ru chów pra cow ni ka. 

W tym miej scu na le ży wspo mnieć o pod -
kład ce pod mysz, któ ra ma ogrom ne zna cze -
nie ze wzglę du na moż li wość unik nię cia
do le gli wo ści bó lo wych czy cie śni nad garst -
ka, bę dą cych na stęp stwa mi nie wła ści we go
uło że nia dło ni na mysz ce. Z te go wzglę du
za le ca się, aby pod kład ka mia ła pod pór kę
pod nad gar stek.

Wła ści wa po zy cja 
i pro fi lak ty ka
Naj wła ściw sza z punk tu wi dze nia er go -

no mii jest po zy cja sie dzą ca, jed nak że jej dłu -
go trwa łe zaj mo wa nie mo że być uciąż li we,
po nie waż po tę gu je ko niecz ność utrzy ma nia
cia ła w po zy cji wy mu szo nej (nie na tu ral nej).
W związ ku z tym za le ca się cho ciaż chwi lo -
wą zmia nę po zy cji i lek kie ćwi cze nia, po le -
ga ją ce na przej ściu kil ku me trów czy też
wy ko na niu kil ku przy sia dów. Pod czas pra cy
w po zy cji sie dzą cej naj bar dziej ob cią żo ne są
mię śnie grzbie tu i brzu cha – w wy ni ku nad -
mier ne go po chy la nia ple ców (ko ci grzbiet)
oraz ud, któ re przy le ga jąc do sie dzi ska, są
uci śnię te, co sprzy ja po wsta wa niu ży la ków.

Ko niecz ne jest uni ka nie, w gra ni cach
moż li wo ści, wy ko ny wa nia pra cy sta tycz -
nej – ze wzglę du na zmę cze nie mię śni, któ -
re po zo sta ją unie ru cho mio ne w sta nie
na pię cia. Nie jest moż li we cał ko wi te jej wy -
łą cze nie, na wet przy pra cach sie dzą cych,
jed nak że na le ży zmniej szać ob cią że nie, do -
star cza jąc wy god nych i do sto so wa nych
pod wzglę dem wy mia rów krze seł, za pew -
nia jąc – tam, gdzie za cho dzi po trze ba – pod -
pór ki do opar cia przed ra mion pra cu ją cych
w po zy cji wy cią gnię tej, pod pór ki dla nóg
w ra zie uży cia wy so kich krze seł, wresz cie
dba jąc o od po wied nie usta wie nie sprzę tów
biu ro wych na sta no wi sku pra cy [6]. Prze -
strzeń biur ka po win na być zor ga ni zo wa -
na w ten spo sób, aby rę ce mia ły peł ną,
ni czym nie ogra ni czo ną swo bo dę ru chów.
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Rys. 5. Przy kład pra wi dło we go uło że nia dło ni na mysz ce i kla wia tu rze, źró dło: www.szkol nic two.pl

Rys. 6. Uło że nie dło ni na pod kład ce pod mysz kę z pod pór ką pod nad gar stek, źró dło: www.fel lo wes.pl

Rys. 7. Po zy cja sie dzą ca – wy pro sto wa na po sta wa, źró dło: neu ro lo gie.uni -bonn.de Rys. 8. Naj waż niej sze pa ra me try sta no wi ska kom pu te ro we go, źró dło: www.fel lo wes.pl



Na le ży tak że pa mię tać, by przy ob słu dze kla -
wia tu ry koń czy ny gór ne by ły uło żo ne jak
naj bar dziej na tu ral nie, zaś mię dzy ra mie -
niem a przed ra mie niem za cho wa ny był kąt
pro sty. Po win no się rów nież za dbać o wy -
star cza ją cą ilość miej sca pod biur kiem
do wy god ne go uło że nia nóg.

Usta wo daw cy i spe cja li ści z dzie dzi ny er -
go no mii wciąż for mu łu ją no we za le ce nia dla
osób pra cu ją cych na sta no wi skach biu ro -
wych, któ rych sto so wa nie z pew no ścią uczy -
ni pra cę przy jem niej szą i za po bie gnie
przy krym do le gli wo ściom ze stro ny ukła du
mię śnio wo - szkie le to we go. Po ni żej znaj du -
ją się pod sta wo we za sa dy co dzien nej pra cy
przy kom pu te rze [6]: 

– na le ży co dzien nie wie trzyć po miesz -
cze nie, w któ rym znaj du je się kom pu ter,

– w za leż no ści od po trzeb (nie rza dziej
niż raz w ty go dniu) po win no się czy ścić
ekran mo ni to ra pły nem an ty elek tro sta tycz -
nym,

– na le ży łą czyć prze mien nie pra cę zwią -
za ną z ob słu gą mo ni to ra ekra no we go z in -
ny mi ro dza ja mi za dań, nie ob cią ża ją cy mi
na rzą du wzro ku i wy ko ny wa ny mi w in nych

po zy cjach cia ła – przy nie prze kra cza niu go -
dzi ny nie prze rwa nej pra cy przy ob słu dze
mo ni to ra ekra no we go lub ko rzy stać z co
naj mniej pię cio mi nu to wej prze rwy, wli cza -
nej do cza su pra cy, po każ dej go dzi nie pra -
cy przy ob słu dze mo ni to ra ekra no we go.

Na le ży rów nież pa mię tać, że ko bie ty
w cią ży mo gą pra co wać przy mo ni to rach
ekra no wych do 4 godz. dzien nie. Ist nie je
moż li wość pra cy w oku la rach ko rek cyj nych,
któ re pra co daw ca jest zo bo wią za ny za pew -
nić, zgod nie z za le ce niem le ka rza, je że li 
wy ni ki ba dań oku li stycz nych prze pro wa-
dzo nych w ra mach pro fi lak tycz nej opie ki
zdro wot nej wy ka żą po trze bę ich sto so wa -
nia. Po za tym na le ży ni we lo wać uczu cie
zmę cze nia, co spo wo du je za do wo le nie pra -
cow ni ka i je go naj bliż szych, bo pra ca to nie
wszyst ko.

W biu rze nie zmier nie istot na jest hi gie -
na pra cy, któ ra ma nie mniej sze zna cze nie
niż w ha li pro duk cyj nej. U pra cow ni ka umy -
sło we go pra ca mó zgu nie usta je „na roz kaz”,
bar dzo czę sto jest on tak za ab sor bo wa ny ja -
kimś pro ble mem, że nie świa do mie prze dłu -
ża wy si łek umy sło wy po za go dzi ny pra cy.

Z te go wzglę du na le ży or ga ni zo wać wy po -
czy nek w ta ki spo sób, by umysł mógł za jąć
się in ny mi spra wa mi. Naj lep szym spo so bem
na „od prę że nie mó zgu” jest ak tyw ny od po -
czy nek, czy li spa ce ry na świe żym po wie trzu,
atrak cyj ne spę dza nie urlo pu oraz wła ści we
od ży wia nie. 

mgr in˝. Halina Korkus jest specjalistà ds.
bezpieczeƒstwa i higieny pracy w Centralnej

Szkole PSP w Cz´stochowie

Li te ra tu ra
[1] Usta wa z dnia 24 sierp nia 1991 r. o Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej (DzU z 1991 r. nr 88, poz. 400 z późn. zm.).
[2] Roz po rzą dze nie mi ni stra pra cy i po li ty ki so cjal nej
z dnia 26 wrze śnia 1997 r. w spra wie ogól nych prze pi sów
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (DzU z 1997 r. nr 129,
poz. 844 z późn. zm.).
[3] Pol ska Nor ma PN-EN 12464-1: 2012 Świa tło i oświe tle -
nie – Oświe tle nie miejsc pra cy – Część 1: Miej sca pra cy we
wnę trzach.
[4] Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 28 ma ja 1996 r.
w spra wie pro fi lak tycz nych po sił ków i na po jów (DzU 
z 1996 r. nr 60, poz. 279 z późn. zm.).
[5] Roz po rzą dze nie mi ni stra pra cy i po li ty ki so cjal nej
z dnia 1 grud nia 1998 r. w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie -
ny pra cy na sta no wi skach wy po sa żo nych w mo ni to ry ekra -
no we (DzU z 1998 r. nr 148, poz. 973 z późn. zm.). 
[6] B. Rącz kow ski, „BHP w prak ty ce”, Gdańsk 2009.
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pod staw przy zna nia tej wzmo żo -
nej ochro ny le ży prze świad cze -
nie o do nio słym cha rak te rze

obo wiąz ków wy ko ny wa nych przez stra ża -
ków, a tak że chęć za pew nie nia spraw nej
i ni czym nie za kłó co nej re ali za cji czyn no -
ści służ bo wych. 

Usta wo daw ca wy mie nia szcze gó ło wo
ka ta log pod sta wo wych za dań Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej, któ rą de fi niu je ja ko
za wo do wą, umun du ro wa ną i wy po sa żo ną
w spe cja li stycz ny sprzęt for ma cję, prze -
zna czo ną do wal ki z po ża ra mi, klę ska mi
ży wio ło wy mi i in ny mi miej sco wy mi za -
gro że nia mi. Re ali za cja tych za dań nie mo -
że od by wać się oczy wi ście bez udzia łu
czyn ni ka ludz kie go, czy li stra ża ków peł -
nią cych czyn ną służ bę w sze re gach PSP.
Nie jed no krot nie okre śla ją oni swo ją pra cę
ja ko swe go ro dza ju mi sję, gdyż po ja wia ją
się tam, gdzie za cho dzi po trze ba ra to wa -
nia za gro żo ne go ży cia ludz kie go i wszel -
kie go mie nia, na wet z na ra że niem ży cia.

Re ali za cja obo wiąz ków służ bo wych
prze bie ga w trud nych wa run kach – w za -
wód stra ża ka wpi sa ne są bo wiem nie bez -
piecz ne sy tu acje. Ich źró dłem są nie tyl ko
si ły przy ro dy, lecz tak że in ni lu dzie prze by -
wa ją cy w stre fie dzia łań ra tow ni czych. Nie
moż na bo wiem wy klu czyć, że pod czas
udzie le nia po mo cy stra żak zo sta nie ude -
rzo ny, po pchnię ty lub znie wa żo ny słow nie
przez oso by po stron ne. Ta kie sy tu acje sta -
ją się co dzien no ścią przy wy pad kach ko -
mu ni ka cyj nych, za gro że niach do byt ku czy

klę skach ży wio ło wych. Nie na le ży do rzad -
ko ści uży wa nie wul ga ry zmów przez oso -
by bę dą ce pod wpły wem al ko ho lu.
Nie kie dy na wet ma ło istot ne ko men ta rze
prze ra dza ją się w re al ne groź by i agre sję.
Aby te mu za po biec, usta wo daw ca przy -
zna je stra ża kom praw no kar ną ochro nę
przed na ru sze niem ich nie ty kal no ści cie -
le snej, znie wa ga mi, groź ba mi oraz róż ne -
go ro dza ju ob ra że nia mi. 

Na ru sze nie nie ty kal no ści 
cie le snej 
Za sto so wa nie prze mo cy fi zycz nej

w sto sun ku do stra ża ka wy ko nu ją ce go
czyn no ści służ bo we nie wąt pli wie sta no wi
prze słan kę uza sad nia ją cą po cią gnię cie
spraw cy do od po wie dzial no ści kar nej
za czyn z art. 222 § 1 k.k. Po pchnię cie, kop -
nię cie, spo licz ko wa nie, oplu cie, ob la nie
pły nem, zrzu ce nie oku la rów czy też moc -
ne chwy ce nie za ra mio na i po trzą śnię cie
to jed ne z nie licz nych przy kła dów zda rzeń
wy czer pu ją cych zna mio na prze stęp stwa
na ru sze nia nie ty kal no ści cie le snej [1].
Spraw ca, wy peł nia jąc zna mię na ru sze nia
nie ty kal no ści cie le snej, mo że obrać róż ne
spo so by dzia ła nia [2]. Na ogół bę dą to
wszel kie go ro dza ju za cho wa nia, któ re
zgod nie z przy ję ty mi oby cza ja mi nie po -
win ny mieć miej sca z uwa gi na ich nie sto -
sow ność [3]. W prak ty ce naj częst szym
za cho wa niem na ru sza ją cym nie ty kal ność
cie le sną jest ude rze nie. Czyn ten moż -
na po peł nić je dy nie umyśl nie, przy czym

stra żak nie mu si do znać ja kie go kol wiek
uszczerb ku – je dy nym wa run kiem ka ral -
no ści te go ro dza ju za cho wa nia jest zwią -
zek z peł nie niem przez stra ża ka
obo wiąz ków służ bo wych. Brak ta kie go
związ ku mo że wpły nąć na zmia nę kwa li fi -
ka cji praw nej ta kie go czy nu – spraw ca
mo że wów czas od po wia dać na pod sta wie
art. 217 § 1 k.k., któ ry pe na li zu je pod sta -
wo wy spo sób na ru sze nia nie ty kal no ści
każ de go czło wie ka. Sta tus stra ża ka po wo -
du je za tem za ostrze nie od po wie dzial no -
ści kar nej za na ru sze nie nie ty kal no ści
cie le snej tej gru py za wo do wej re ali zu ją cej
za da nia po zo sta ją ce w związ ku ze służ bą.
W kon se kwen cji rów nież obo wiąz ki służ -
bo we wy ko ny wa ne w cza sie wol nym,
a zmie rza ją ce do obro ny bez pie czeń stwa
pu blicz ne go sto sow nie do zło żo ne go ślu -
bo wa nia uza sad nia ją ob ję cie stra ża ka
wzmo żo ną ochro ną praw no kar ną. 

Czyn na na paść na funk cjo na -
riu sza po żar nic twa
Za cho wa nie o więk szej in ten syw no ści

niż na ru sze nie nie ty kal no ści cie le snej to
czyn na na paść na funk cjo na riu sza po żar -
nic twa (art. 223 § 1 k.k.). Od po wie dzial -
ność kar ną po no si spraw ca, któ ry dzia ła jąc
samodzielnie lub wspól nie i w po ro zu mie -
niu z in ną oso bą lub uży wa jąc bro ni pal -
nej, no ża al bo in ne go po dob nie nie -
bez piecz ne go przed mio tu al bo środ ka
obez wład nia ją ce go, do pusz cza się czyn -
nej na pa ści na stra ża ka pod czas peł nie nia
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obo wiąz ków służ bo wych lub w związ ku
z ni mi. Czyn na na paść to każ de dzia ła nie
pod ję te w ce lu wy rzą dze nia krzyw dy fi -
zycz nej, bez wzglę du na to, czy zo sta ł on
osią gnię ty. Tym sa mym dla de fi ni cji czyn -
nej na pa ści za sad ni cze zna cze nie ma
krzyw da fi zycz na lub do le gli wo ści fi zycz -
ne po szko do wa ne go stra ża ka. W prak ty ce
wie lo ra kość agre syw nych za cho wań mo -
że po wo do wać trud no ści w od róż nie niu
czyn nej na pa ści od in ne go ro dza ju czy -
nów za bro nio nych. Z re gu ły bo wiem
wszel kie na gan ne za cho wa nia są skie ro -
wa ne na spo wo do wa nie u oso by ata ko-
wa nej róż ne go ro dza ju do tkli wo ści.
Oce na za mia ru spraw cy do ko ny wa na jest
zaś na pod sta wie ze wnętrz nych czyn no -
ści, a więc spo so bu, w ja ki spraw ca re ali -
zu je swój za miar [4]. 

Ja ko przy kład moż na wska zać za cho -
wa nie spraw cy po le ga ją ce na rzu ce niu 
ka mie nia w kie run ku stra ża ka. Zgod nie
z ugrun to wa ną li nią orzecz ni czą Są du Naj -
wyż sze go, aby da ne za cho wa nie zo sta ło
za kwa li fi ko wa ne ja ko czyn na na paść, wy -
star cza ją ce jest bez po śred nie przy stą pie -
nie do wy ko na nia da nej czyn no ści, czy li jej
roz po czę cie. Za tem ener gicz ne, in ten syw -
ne i jed no cze śnie za czep ne dzia ła nie
spraw cy z za sto so wa niem prze mo cy ukie -
run ko wa ne na wy rzą dze nie krzyw dy fi -
zycz nej funk cjo na riu szo wi w związ ku
z peł nie niem przez nie go obo wiąz ków
służ bo wych bę dzie kwa li fi ko wa ne ja ko
czyn z art. 223 § 1 k.k. [5]. Po dob nie jak
w przy pad ku na ru sze nia nie ty kal no ści cie -
le snej, do stwier dze nia do ko na nia czyn nej
na pa ści na stra ża ka nie jest ko niecz ne po -
wsta nie ob ra żeń cia ła. 

Czyn na na paść mu si na stą pić w prze -
wi dzia nych przez usta wę kar ną oko licz no -
ściach. Tym sa mym spraw ca mu si dzia łać
wspól nie i w po ro zu mie niu z in ny mi oso -
ba mi. Przyj mu je się, że cho dzi tu o dzia ła -
nie co naj mniej trzech osób. Do pusz cze nie
się czyn nej na pa ści na stra ża ka mo że też
na stą pić po przez uży wa nie bro ni, no ża
lub in ne go po dob nie nie bez piecz ne go
przed mio tu (np. roz bi ta bu tel ka, gu mo wa
pał ka, kij bejs bo lo wy, śru bo kręt, drew nia -
na de ska z wbi tym gwoź dziem itp.) al bo
środ ka obez wład nia ją ce go (bez po śred nio
za gra ża ją ce go ży ciu czło wie ka). Aby za -
cho wa nie spraw cy mo gło być za kwa li fi ko -
wa ne ja ko czyn na na paść, mu si po le gać
na wy ko rzy sta niu nie bez piecz nych wła ści -
wo ści uży te go przed mio tu. Nie wy star czy

za tem sa mo po sia da nie go lub de mon -
stra cyj ne oka za nie [6].

Wy wie ra nie wpły wu na czyn -
no ści służ bo we stra ża ka
Usta wo daw ca pe na li zu je rów nież za -

cho wa nie po le ga ją ce na wy wie ra niu wpły -
wu na czyn no ści służ bo we po dej mo wa ne
przez stra ża ka. W kon kret nym sta nie fak -
tycz nym czyn ność spraw cza mo że po le -
gać na uży wa niu prze mo cy lub groź by
bez praw nej ce lem wy war cia wpły wu
na czyn no ści służ bo we (art. 224 § 1 k.k.) al -
bo zmu sze nia stra ża ka do przed się wzię cia
bądź za nie cha nia praw nej czyn no ści służ -
bo wej (art. 224 § 2 k.k.). 

Za zna cze nia wy ma ga, że w za kre sie
czyn no ści służ bo wych miesz czą się wszel -
kie czyn no ści ukie run ko wa ne na re ali za cję
usta wo wych za dań, zgod nie z okre ślo ny -
mi pro ce du ra mi, po wie rzo ne stra ża ko wi.
Re ali za cja ich prze bie ga sto sow nie do re -
guł ści śle spre cy zo wa nych w prze pi sach
praw nych usta wy z 24 sierp nia 1991 r.
o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, usta wy 
z 24 sierp nia 1991 r. o ochro nie prze ciw -
po ża ro wej oraz roz po rzą dzeń wy da nych
na mo cy wy mie nio nych ustaw.

Usta wa kar na nie za wie ra de fi ni cji prze -
mo cy. Orzecz nic two i dok try na de fi niu je ją
ja ko od dzia ły wa nie na oso bę si łą fi zycz ną
lub psy chicz ną w ce lu zmu sze nia po -
krzyw dzo ne go do okre ślo ne go za cho wa -
nia się [7]. Prze moc mo że przy brać róż ną
for mę. Mo że mieć cha rak ter bez po śred ni
(od dzia ły wa nie bez po śred nio na spraw cę)
lub po śred ni (od dzia ły wa nie wo bec in -
nych osób po wią za nych w ja ki kol wiek
spo sób z po krzyw dzo nym bądź wo bec
rze czy). 

Al ter na tyw nym spo so bem zmu sze nia
stra ża ka do przed się wzię cia lub za nie cha -
nia czyn no ści służ bo wej jest za sto so wa nie
groź by bez praw nej [8]. Zgod nie z art. 115
§ 12 k.k. groź bą jest za rów no groź ba po -
peł nie nia prze stęp stwa na szko dę stra ża -
ka lub szko dę oso by mu naj bliż szej, je że li
wzbu dza w za gro żo nym uza sad nio ną oba -
wę, że bę dzie speł nio na, jak i groź ba spo -
wo do wa nia po stę po wa nia kar ne go lub
roz gło sze nia wia do mo ści uwła cza ją cej
czci stra ża ka lub je go oso by naj bliż szej.
Nie sta no wi groź by za po wiedź spo wo do -
wa nia po stę po wa nia kar ne go ma ją ca
na ce lu tyl ko re ali za cję praw na ru szo nych
czy nem. 

Groź ba mo że przy brać for mę roz gło -

sze nia in for ma cji uwła cza ją cej czci stra ża -
ka. Cho dzi tu za tem o roz po wszech nie nie
i prze ka za nie wia do mo ści o nim więk szej
licz bie osób. Nie jest wy ma ga ne, aby
spraw ca sam prze ka zy wał wia do mo ści in -
dy wi du al nie każ dej oso bie. Wy star cza ją ce
jest, aby po dał je jed nej oso bie z za mia -
rem prze ka za nia in for ma cji in nym. Groź ba
za cho wa bez praw ny cha rak ter, na wet je śli
spraw ca nie za mie rza jej speł nić. Strach
wy wie ra bo wiem po waż ny wpływ na de -
cy zje czło wie ka. Stąd też groź ba mu si od -
dzia ły wać na psy chi kę stra ża ka. 

Zo bra zuj my to przy kła dem. Stra żak
upo waż nio ny do prze pro wa dze nia czyn -
no ści kon tro l no -roz po znaw czych w trak -
cie ana li zy wa run ków bez pie czeń stwa
po ża ro we go w ho te lu na le żą cym do bo -
ga te go i nie cie szą ce go się do brą opi nią
w spo łe czeń stwie wła ści cie la stwier dza
na ru sze nie wa run ków tech nicz nych w za -
kre sie ewa ku acji. Wy kry te nie pra wi dło wo -
ści są na ty le istot ne, że ko niecz ne jest
za prze sta nie dzia łal no ści ho te lar skiej
w da nym bu dyn ku do cza su cał ko wi te go
ich wy eli mi no wa nia. Wła ści ciel, nie zga -
dza jąc się ze sta nem fak tycz nym opi sa -
nym w pro to ko le, gro zi kon tro lu ją ce mu
stra ża ko wi znisz cze niem je go do mu ro -
dzin ne go, je śli nie spo rzą dzi pro to ko łu
umoż li wia ją ce go mu kon ty nu owa nie dzia -
łal no ści bez ko niecz no ści prze pro wa dze -
nia grun tow ne go re mon tu. Opi sa na
sy tu acja nie wąt pli wie sta no wi przy kład
wy wie ra nia wpły wu na czyn no ści służ bo -
we stra ża ka.

Znie wa ga funk cjo na riu sza 
po żar nic twa
Pod czas wy ko ny wa nia obo wiąz ków

służ bo wych stra żak mo że stać się ad re sa -
tem słów, któ re w po wszech nej opi nii
uzna wa ne są za obe lży we, ob raź li we lub
ośmie sza ją ce. Oczy wi ście nie ist nie je za -
mknię ty ka ta log tych słów. Nie mniej jed -
nak ta kie za cho wa nie nie wąt pli wie go dzi
w god ność oso bi stą stra ża ka (po czu cie
wła snej war to ści wy ni ka ją ce z sa me go fak -
tu by cia czło wie kiem) i wy czer pu je zna -
mio na czy nu za bro nio ne go, tj. znie -
wa że nia funk cjo na riu sza (art. 226 § k.k.).
Przyj mu je się, że znie wa gą są róż ne go ro -
dza ju za cho wa nia wy ra ża ją ce po gar dę dla
god no ści dru gie go czło wie ka – w tym
przy pad ku funk cjo na riu sza po żar nic twa
peł nią ce go obo wiąz ki służ bo we, z za strze -
że niem, że wy ko ny wa ne przez nie go czyn -
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no ści for mal nie na le żą do je go za kre su
dzia ła nia. In ny mi sło wy, w kon kret nym
sta nie fak tycz nym wy ko ny wa ne czyn no ści
wcho dzą w za kres kom pe ten cji da ne go
stra ża ka. 

Dok try na i ju dy ka tu ra nie są zgod ne co
do te go, czy znie wa że nie mu si na stą pić
pu blicz nie. Nie ra cjo nal ne by ło by jed nak
od mó wie nie ochro ny stra ża ko wi znie wa -
żo ne mu nie pu blicz nie w sy tu acji, gdy su -
mien nie wy ko nu je czyn no ści służ bo we.
Ar gu men tem prze ma wia ją cym za tym sta -
no wi skiem jest ko niecz ność ochro ny au to -
ry te tu in sty tu cji, ja ką jest Pań stwo wa Straż
Po żar na oraz za pew nie nia jej pra wi dło we -
go funk cjo no wa nia. 

Z po wyż sze go wy ni ka, że po za za kre -
sem wzmo żo nej ochro ny praw no kar nej
znaj du ją się zda rze nia, któ re nie ma ją
związ ku z wy ko ny wa niem czyn no ści służ -
bo wych przez stra ża ka, jak i ma ją  miej sce
po za cza sem ich wy ko ny wa nia. W ta kim
przy pad ku po krzyw dzo ny stra żak bę dzie
mógł sko rzy stać z in nych in stru men tów
praw nych, tj. wnieść pry wat ny akt oskar -
że nia o prze stęp stwo z art. 216 k.k. [9].

Nie każ de za cho wa nie na ru sza po -
wszech nie uzna wa ne stan dar dy kul tu ry,
oby cza ju i przy zwo ito ści. W nie któ rych
przy pad kach kon kret ne za cho wa nie mo -
że być bo wiem wy ra zem lek ce wa że nia, za -
tem błęd ne by ło by utoż sa mia nie go ze
znie wa gą funk cjo na riu sza. 

Oto przy kła dy znie wa że nia stra ża ka.
Funk cjo na riusz po żar nic twa pod czas ak cji
ra tow ni czo -ga śni czej po le ga ją cej na ewa -
ku acji lu dzi z bu dyn ku, w któ rym wy buchł
po żar, po in for mo wał ob ser wu ją cych zda -
rze nie o ko niecz no ści za cho wa nia bez -
piecz nej od le gło ści od pło ną ce go bu -
dyn ku, a w ra zie moż li wo ści opusz cze nia
te go miej sca. Je den z ob ser wa to rów, sto jąc
w nie wiel kiej od le gło ści od bu dyn ku, zlek -
ce wa żył sło wa funk cjo na riu sza i za czął wy -
krzy ki wać obe lży we sło wa w je go kie run ku.
Wi dząc, że ten je igno ru je, pod szedł jesz cze
bli żej pło ną ce go bu dyn ku. Wów czas stra -
żak sta now czym gło sem od po wie dział, aby
męż czy zna usu nął się z miej sca zda rze nia
i po zwo lił wy ko ny wać obo wiąz ki. Wzbu rzo -
ny męż czy zna za czął rów nież de mon stro -
wać po gar dli we ge sty. Nie wąt pli wie ta kie
za cho wa nie sta no wi znie wa że nie stra ża ka.
Wska zać rów nież na le ży, że opi sa ne zda rze -
nie w peł ni wy czer pu je zna mio na czy nu za -
bro nio ne go po le ga ją ce go na prze szka-
dza niu ak cji ra tow ni czej (art. 172 k.k.).

Ko lej ny przy kład do ty czy prze pro wa -
dza nia czyn no ści kon tro l no -roz po znaw -
czych. Upraw nio ny do kon tro li stra żak
stwier dził i od no to wał w pro to ko le licz ne
nie pra wi dło wo ści w za kre sie za bez pie cze -
nia prze ciw po ża ro we go kon tro lo wa nych
obiek tów. Wła ści ciel, nie zga dza jąc się ze
stwier dzo ny mi uchy bie nia mi, wniósł za -
strze że nia i od mó wił pod pi sa nia pro to ko -
łu. Na stęp ne go dnia do Ko men dy Głów nej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej wpły nę ło pi -
smo wła ści cie la obiek tu, w któ rym oprócz
kwe stio no wa nia za sad no ści prze pro wa -
dzo nych czyn no ści pod czas kon tro li użył
pod ad re sem kon tro lu ją ce go sfor mu ło -
wań za rzu ca ją cych mu brak kom pe ten cji.
Po nad to pi smo za wie ra ło obe lży we
i ośmie sza ją ce sło wa. W opi sa nym przy -
pad ku za cho wa nie wła ści cie la obiek tu, jak
rów nież treść wy po wie dzi za war tych w pi -
śmie go dzi w god ność kon kret ne go stra -
ża ka [10]. Tym sa mym na le ży je oce niać
ja ko czyn z art. 226 § 1 k.k. Zgod nie
z orzecz nic twem spraw ca mo że za sto so -
wać ja ki kol wiek śro dek w ce lu do ko na nia
znie wa gi funk cjo na riu sza. Moż na za tem
znie wa żyć sło wem (ust nie), pi smem (ob -
ra zem, ry sun kiem, trans pa ren tem, li stem)
lub ge stem, w szcze gól no ści gdy jest on
po wszech nie uzna wa ny za szcze gól nie
ob raź li wy. 

***

Pra wi dło we, spraw ne i nie za kłó co ne
wy ko ny wa nie obo wiąz ków służ bo wych
przez stra ża ków pod le ga szcze gól nej
ochro nie praw nej. Służ ba w Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej to mi sja ra to wa nia za gro -
żo ne go ży cia ludz kie go i wszel kie go mie -
nia, na wet z na ra że niem wła sne go ży cia.
Stąd też funk cjo na riu sze po żar nic twa su -
mien nie wy ko nu ją cy swo je obo wiąz ki
służ bo we ma ją pra wo żą dać ochro ny
praw no kar nej, któ rej za kres od po wia da
cha rak te ro wi ich cięż kiej pra cy. 

An na So biƒ ska jest rad cà praw nym, 
a dr Da mian Wit czak praw ni kiem 

peł nià cym słu˝ b´ w KCKRiOL

Li te ra tu ra

[1] Zgod nie z art. 41 ust. 1 Kon sty tu cji RP każ de mu za -
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praw na prze wi du ją ca wzmo żo ną ochro nę kon kret nych
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la tach 70. XIX w.  zor ga ni zo -
wa nie obro ny ognio wej mia -
sta oka za ło się nie odzow ne

wobec dy na micz ne go roz wo ju de mo gra -
ficz ne go Ło dzi na ogra ni czo nym, gę sto 
za bu do wa nym ob sza rze. Co raz częst sze po -
ża ry sta ły się du żym pro ble mem, z któ rym
nie ra dzi li so bie ani wło da rze mia sta, ani lud -
ność. Po waż ną prze szko dą na dro dze
do stwo rze nia for ma cji wal czą cej z ży wio -
łem ognia był jed nak opór władz ro syj skich,
któ re ne ga tyw nie po strze ga ły ja kie kol wiek
for my or ga ni zo wa nia się Po la ków na te re nie
Kró le stwa Pol skie go, tym bar dziej je śli mia -
ły by one przy jąć po stać zdy scy pli no wa nych,
umun du ro wa nych za stę pów. 

Trud ne po cząt ki
W ob li czu im pa su w kwe stii po wsta nia

obro ny ognio wej fa bry kan ci, któ rych za kła -
dy prze my sło we by ły szcze gól nie na ra żo ne
na po ża ry, po sta no wi li wziąć spra wę we wła -

sne rę ce. W swo ich przed się bior stwach po -
wo ła li gru py obro ny prze ciw po ża ro wej
zło żo ne z pra cow ni ków. W 1873 r. tak wła -
śnie po stą pił Lu dwik Groh man, a w 1874 r.
Lu dwik Gey er. 

Jed no cze śnie dzia ła cze oby wa tel skie go
sto wa rzy sze nia strzel ców Le opold Zo ner

i Ro ber t We rgau pod ję li wy si łek po pu la ry -
za cji wśród miesz kań ców mia sta idei stwo -
rze nia ochot ni czej stra ży po żar nej.
Przy nio sła ona efekt – w 1875 r. uda ło się
po wo łać ko mi tet za ło ży ciel ski i ze brać
pierw sze skład ki, a na stęp nie ku pić mun -
du ry i sprzęt oraz za trud nić in struk to ra
stra żac kie go. 

Nie ste ty znów da ła o so bie znać nie chęć
władz za bor czych wo bec idei po wo ła nia
stra ży po żar nej w mie ście fa bryk. Z po wo du
trud no ści pię trzo nych przez urzęd ni ków ro -
syj skich Łódz ka Straż Ognio wa Ochot ni cza
po wsta ła do pie ro rok póź niej – 14 ma ja
1876 r. W tym dniu od by ły się ćwi cze nia
trzech utwo rzo nych od dzia łów, któ re mia ły
za za da nie czu wać nad bez pie czeń stwem
po szcze gól nych dziel nic po ża ro wych. 

Pierw sza z nich obej mo wa ła pół noc ną
część Ło dzi (od przed mieść Ba łut do ów -
cze snej ul. Ce giel nia nej, dziś Ste fa na Ja ra -
cza), dru ga – cen trum (od obec nej ul. Ja ra-

cza do ul. Na wrot), trze cia – po łu dnio wą
część mia sta (od ul. Na wrot do ul. Przy by -
szew skie go). Stra ża cy Od dzia łu I po -
cząt ko wo wy ru sza li do ak cji z ra tu sza na
No wym Ryn ku (obec nie plac Wol no ści).
W 1910 r. ich sie dzi bą sta ła się no wa re mi -
za przy ul. Kon stan ty now skiej 4 (dziś 

ul. Le gio nów), wy po sa żo na w ko sza ry i staj -
nię. Obecnie mie ści się tam Jed nost ka Ra -
tow ni czo -Ga śni cza nr 2. 

Od dział II sta cjo no wał w pro wi zo rycz nej
straż ni cy na dzi siej szej ul. Tu wi ma, na to miast
Od dział III po cząt ko wo w bu dyn ku na ro gu
ul. Głów nej i Piotr kow skiej, a na stęp nie
w no wym obiek cie przy obec nej ul. Sien kie -
wi cza (do 2001 r. funk cjo no wa ła tam JRG
nr 11). W 1882 r. po wstał Od dział IV, któ re go
sie dzi ba mie ści ła się przy ul. Za rzew skiej
(obec nie w tym miej scu dzia ła JRG nr 5). 

Oka zja, by spraw dzić się w bo ju, nada rzy -
ła się już 20 ma ja 1876 r. – łódz cy stra ża cy ru -
szy li na od siecz pło ną cej dru kar ni i spraw nie
po ra dzi li so bie z ży wio łem. Nie mo gli się po -
chwa lić wów czas sprzę tem naj wyż szej kla -
sy – bra ko wa ło im zwłasz cza ko ni i wo zów
do prze trans por to wa nia sprzę tu, si kaw ki
i dra bi ny mu sie li nie jed no krot nie dźwi gać
na wła snych bar kach. Jed nak w tym ro ku
i w ko lej nych la tach do kła da li wszel kich sta -
rań, by jak naj le piej wypeł niać swo je obo -
wiąz ki. 

4 ma ja 1895 r. w Od dzia le II ŁSOO dzię ki
sta łej do ta cji rocz nej To wa rzy stwa Kre dy to -
we go uda ło się utwo rzyć za wo do wy za stęp
stra ży po żar nej. Przy nio sło to wi docz ne
efek ty – licz ba du żych po ża rów spa dła dzię -
ki szyb kiej re ak cji stra ża ków, któ rzy dła wi li
ogień w za rod ku. Za rząd ŁSOO po sta no wił
o utwo rze niu ko lej nych jed no stek za wo-
do wych przy Od dzia le I (od 1899 r.) i IV
(od 1907 r.). 

Jed no cze śnie po ja wia ły się ko lej ne jed -
nost ki fa brycz ne – wła ści cie le przy no -
szących do cho dy za kła dów uzna li je
za naj sku tecz niej szy spo sób ogra ni cza nia
strat w ra zie wy bu chu po ża ru i za pew nia li
im wy so kiej ja ko ści sprzęt. Czę sto for ma cje
za kła do we włą cza no do ŁSOO – tak jak
w przy pad ku jed no stek po wsta łych w kom -
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Stra ̋ a cy z mia st
W Łodzi, mieście fabryk, którego rozwój gwałtownie przyspieszył 

w II połowie XIX w., na strażaków czekało wiele wyzwań. 

Historia ich działalności w Ziemi Obiecanej obfituje w trudne wydarzenia,

próby, ale także wielkie sukcesy i bohaterskie czyny.

W

„Mimo woli ogarnia widza uczucie radoÊci i wzruszenia na widok grona m´˝czyzn
w najlepszym wieku, którzy dobrowolnie poÊwi´cajà swoje zdrowie, a nawet ˝ycie

dla ratunku mienia i bytu bliênich przed rozszalałym, wszystko niszczàcym
˝ywiołem, jak ogieƒ. Równie˝ przyjemne wra˝enie wywiera spostrze˝enie, jak

wszystkie stany, ka˝dy wiek, jak chrzeÊcijanin i ˚yd, Polak i Niemiec obok siebie
stajà w szeregu. O działalnoÊci młodej dru˝yny jest tylko jedno zdanie. Wsz´dzie

okazały si´ dobre ch´ci, zgrabnoÊç i napr´˝enie wszystkich sił. Za liczni byli
Êwiadkowie, aby si´ o pojedynczych czynach rozwodziç”.

Fragment artykułu dotyczàcego utworzenia Łódzkiej Stra˝y Ogniowej Ochotniczej,
zamieszczonego w gazecie „Lodzer Zeitung”

ANNA SOBÓTKA



plek sach fa brycz nych Ka ro la Sche ible ra czy
Ka ro la Po znań skie go. 

W 1914 r. ist nia ło dzie więć miej skich od -
dzia łów stra ży po żar nej, w la tach 30. ich licz -
ba wzro sła do sie dem na stu. Okres I woj ny
świa to wej był trud ny dla łódz kich po żar ni -
ków. Na prze ło mie li sto pa da i grud nia 1914 r.
to czy ła się bi twa łódz ka, Niem cy ostrze li wa li
mia sto, wy bu cha ło wie le po ża rów. Stra ża cy,
nie zwa ża jąc na ostrzał, ru sza li na ra tu -
nek – ga si li ogień, wy do by wa li miesz kań ców
spod gru zów za wa lo nych bu dyn ków. 

Kie dy wal ki usta ły, po ja wi ły się wo jen ne
pro ble my fi nan so we i in ne trud no ści –
w 1915 r. zmarł ko men dant ŁSOO Le opold
Zo ner. W tym nie ła twym mo men cie do -
wódz two łódz kiej stra ży po żar nej ob jął do -
tych cza so wy za stęp ca Al fred Groh man – jak
się póź niej oka za ło, wy bit na po stać po żar -
nic twa nie tyl ko łódz kie go, ale i kra jo we go.
Ja ko no wy ko men dant pod jął in ten syw ne
dzia ła nia ma ją ce na ce lu po pra wę sy tu acji fi -
nan so wej for ma cji i zor ga ni zo wa nie pra cy
dla stra ża ków ochot ni ków. Wy jed ny wał do -
dat ko we kon tyn gen ty żyw no ści, za po bie gał
re kwi ro wa niu sprzę tu przez Niem ców. 

La ta świet no ści 
Po za koń cze niu I woj ny świa to wej, kie dy

sy tu acja po li tycz na i go spo dar cza się unor -
mo wa ła, Al fred Groh man wpro wa dził łódz -
ką straż po żar ną w zło ty okres. Jej ob li cze
zmie nił po stęp mo to ry za cyj ny. Do po ża rów
za czę ły wy jeż dżać pierw sze po jaz dy na pę -
dza ne sil ni kiem, po cząt ko wo po zy ska ne
od woj ska i prze bu do wa ne wła snym sump -
tem na po trze by prze wo zu wo dy i ga sze nia
ognia. Do 1926 r. ów cze sne cu da tech ni ki
wy ko rzy sty wa ne by ły przez Od dział I, II,
III i IV, któ re jed no cze śnie nie re zy gno wa ły
z ta bo ru kon ne go. 

Dzię ki Al fre do wi Groh ma no wi zre ali zo -
wa no rów nież in we sty cje bu dow la ne. Jed -
ną z naj waż niej szych by ła bu do wa no wo-
cze snej straż ni cy przy uli cy Zgier skiej, prze -
zna czo nej dla Od dzia łu Po moc ni cze go Ia.
Od da no ją do użyt ku 4 ma ja 1928 r. Dziś
pod tym ad re sem znaj du je się sie dzi ba Ko -
men dy Miej skiej PSP oraz Jed nost ki Ra tow -
ni czo -Ga śni czej nr 1. 

W koń cu lat 20. do ŁSOO na le ża ło 842
stra ża ków za wo do wych i ochot ni czych,
a do od dzia łów za kła do wych 184 za wo do -
wych po żar ni ków. Łódz ka straż po żar na
przo do wa ła wów czas w kra ju pod wzglę -
dem wy po sa że nia i wy szko le nia. Wy so ka
spraw ność stra ża ków by ła rów nież za słu gą
Al fre da Groh ma na – dał się po znać ja ko wy -
bit ny in struk tor po żar nic twa. Ten je go ta lent
oraz umie jęt no ści or ga ni za cyj ne przy czy ni -
ły się do wiel kie go suk ce su pol skich stra ża -
ków pod czas mię dzy na ro do wych za wo dów
po żar ni czych w Tu ry nie w 1928 r. Mi mo
trud no ści, tak że fi nan so wych (część kosz tów
wy jaz du po krył ze swo ich środ ków), do pro -
wa dził do wy jaz du do Włoch dru ży ny, któ ra
pod do wódz twem Ta de usza Brzo zow skie go
zdo by ła zło ty me dal. Al fred Groh man zmarł
w 1934 r., do ko nu jąc jesz cze kil ka go dzin
przed śmier cią prze glą du jed ne go z od dzia -
łów stra żac kich.

La ta 30. przy nio sły łódz kiej stra ży po żar -
nej dal szy roz wój, nie ste ty nie tak spek ta -
kular ny jak wcze śniej, z po wo du ogól no -
świa to we go kry zy su go spo dar cze go. Za ku -
pio no no wo cze sny sprzęt: pięć sa mo cho -
dów ga śni czych, dzie sięć au to cy stern, au to
oso bo we, apa ra ty po wietrz ne, urzą dze nia

do cię cia me ta li oraz mo to pom py, te sto wa -
no pierw sze mi kro te le fo ny. Stra ża ków za -
czę ły wspo ma gać żeń skie od dzia ły sa ma-
ry tań sko -po żar ni cze, któ rych za da niem by -
ło udzie la nie lud no ści po mo cy sa ni tar nej.
Nie ste ty licz ba stra ża ków spa dła – do 136 za -
wo do wych i 316 ochot ni ków. Istot ną zmia -
ną by ło wpro wa dze nie w 1935 r. no we go
sta tu tu Łódz kiej Stra ży Ognio wej Ochot ni -
czej, a zwłasz cza prze mia no wa nie for ma cji
na je go pod sta wie na Ochot ni czą Straż Po -
żar ną w Ło dzi. 

Wal ka i od bu do wa
We wrze śniu 1939 r. stra ża cy z Ło dzi

i Ozor ko wa za słu ży li się, ru sza jąc na po moc
ostrze li wa nej sto li cy i za si la jąc osła bio ne
sze re gi war szaw skich po żar ni ków. Ga si li po -
ża ry, nie ba cząc na ogień ar ty le rii. Kie dy wal -
ki się za koń czy ły, wró ci li do Ło dzi, jed nak
oku pant nie miec ki nie po zwo lił im na służ -
bę w miej skiej stra ży po żar nej – mo gli ją
peł nić tyl ko Niem cy. Po la kom wol no by ło
pra co wać je dy nie w jed nost kach fa brycz -
nych lub służ bie po moc ni czej obro ny prze -
ciw lot ni czej. 

Wie lu łódz kich stra ża ków po nio sło
śmierć w wal kach w obro nie oj czy zny, ja ko
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Ćwi cze nia Od dzia łu V ŁSOO prze pro wa dzo ne w 1886 r.

a ognia

Stra ża cy Od dzia łu I ŁSOO przed re mi zą od da ną do użyt ku w 1910 r., miesz czą cą się przy ul. Kon stan ty now skiej 4 (obec nie Le gio nów)
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człon ko wie ru chu opo ru lub więź nio wie
obo zów kon cen tra cyj nych. W Da chau zgi -
nął wy bit ny in struk tor po żar nic twa Ta de usz
Brzo zow ski, do wód ca zwy cię skiej dru ży ny
z Tu ry nu, czło nek Związ ku Flo riań skie go
(do któ re go na le żał rów nież Al fred Groh -
man), a tak że pierw sze go ko mi te tu re dak -
cyj ne go „Prze glą du Po żar ni cze go” (obok
Bo le sła wa Cho mi cza i Jó ze fa Tu lisz kow-
skie go). 

Po za koń cze niu dzia łań wo jen nych, po -
dob nie jak w przy pad ku wie lu in nych in sty -
tu cji i or ga ni za cji, ko niecz na by ła od bu-
do wa stra ży po żar nej po znisz cze niach, któ -
rych do pu ści li się oku pan ci. Stra ża cy sa mo -
dziel nie re mon to wa li straż ni ce, na pra wia li
po jaz dy i po zy ski wa li no we, prze ra bia jąc
au ta cy wil ne na po żar ni cze. Po wsta ła no wa
struk tu ra for ma cji, któ rej na zwa rów nież zo -
sta ła zmie nio na. Stra żą Po żar ną Mia sta 
Ło dzi miał kie ro wać od tąd ko men-
dant – zwierzch nik wszyst kich ty pów for -
ma cji po żar ni czych, nie tyl ko za wo do wej,
ale i m.in. ochot ni czej i za kła do wych. W koń -
cu 1945 r. funk cjo no wa ło sześć od dzia łów
stra ży miej skiej, 32 jed nost ki fa brycz ne
i dwie jed nost ki OSP. Sie dzi ba ko men dy
znaj do wa ła się przy ul. Sien kie wi cza.
W 1947 r. licz ba stra ża ków wy no si ła 538. 

Pół wie cze zmian 
or ga ni za cyj nych
1950 r. przy niósł ko lej ne zmia ny. Przede

wszyst kim za miast Stra ży Po żar nej Mia sta
Ło dzi po ja wi ła się Łódz ka Ko men da Stra ży
Po żar nych. Od dzia łom nada no nu me ry ewi -
den cyj ne: nr 1 znaj do wał się przy ul. Zgier -
skiej, nr 2 – przy ów cze snej ul. Obroń ców
Sta lin gra du (wcze śniej Kon stan ty now skiej,
obec nie Le gio nów), nr 4 – przy ul. Sien kie -
wi cza, nr 5 – przy ul. Na piór kow skie go
(wcze śniej Za rzew skiej, obec nie Przy by -
szew skie go), nr 8 – przy ul. Ja no si ka, nr 10
na Ole cho wie. Od dział nr 3 prze nie sio no 
z ul. Prze jazd chwi lo wo na ul. Sien kie wi cza,
a na stęp nie do no wej sie dzi by przy ul. Wól -
czań skiej 111/113 (obec nie pod tym ad re -
sem mie ści się Ko men da Wo je wódz ka PSP
oraz JRG 3). Od da nie do użyt ku obiek tu na -
stą pi ło w 1953 r. W la tach 50. wznie sio no
rów nież no we bu dyn ki prze zna czo ne dla
Od dzia łu nr 6 (przy ul. Rudz kiej), nr 7 (przy ul.
Mi cha ła, obec nie Stra żac kiej), nr 9 (przy ul.
Czoł gi stów) i nr 10 (przy ul. Po je zier skiej). Ko -
lej ne sie dzi by łódz kich stra ża ków od da no
do użyt ku do pie ro w 1983 r. (Od dział nr 4
przy ul. We dma no wej, obec nie Ossen dow -

skie go) oraz w 1991 r. (jed nost ka przy ul.
Ret kiń skiej).

W 1975 r. prze pro wa dzo no w Pol sce re -
for mę ad mi ni stra cyj ną, któ ra po cią gnę ła
za so bą rów nież zmia ny w struk tu rze stra ży
po żar nych. Łódz ką Ko men dę Stra ży Po żar -
nych prze mia no wa no na Ko men dę Wo je -
wódz ką Stra ży Po żar nych. Ob szar wo je-
wódz twa łódz kie go w no wym kształ cie po -
dzie lo no na dzie więć re jo nów. Na tym te re -
nie dzia ła ło 15 te re no wych od dzia łów
za wo do wej stra ży po żar nej, dzie więć za kła -
do wych za wo do wych jed no stek, a tak że
131 te re no wych i 148 za kła do wych ochot ni -
czych stra ży po żar nych.

W 1992 r. po wsta ła Pań stwo wa Straż Po -
żar na – w Ło dzi po wo ła no Ko men dę Wo je -
wódz ką PSP, któ rej pod le ga ły trzy ko men dy
re jo no we: w Ło dzi, Zgie rzu i Pa bia ni cach.
Z ko lei od 1999 r., kie dy prze pro wa dzo no ko -
lej ną re for mę ad mi ni stra cyj ną kra ju, Ko men -
da Wo je wódz ka PSP w Ło dzi ob ję ła swo im
zwierzch nic twem trzy ko men dy miej skie
(w tym ko men dę w Ło dzi) oraz 19 ko mend
po wia to wych.

Jesz cze spraw niej, 
jesz cze skutecz niej
Ko lej ne la ta przy nio sły łódz kiej stra ży po -

żar nej prze obra że nia o du żej dy na mi ce. Po -
stęp tech nicz ny, środ ki fi nan so we do stęp ne
z róż nych źró deł wpro wa dzi ły łódz kie po żar -
nic two na wyż szy po ziom tech no lo gii,
spraw no ści i efek tyw no ści. By ło to ko niecz -
ne, aby for ma cja mo gła od po wie dzieć na
po trze by mia sta oraz za gro że nia, któ re nie -
sie ze so bą roz wój cy wi li za cyj ny. Za da nia
z tym zwią za ne re ali zu je 695 stra ża ków
i trzy na stu pra cow ni ków cy wil nych za trud -
nio nych w sze ściu wy dzia łach me ry to rycz -
nych Ko men dy Miej skiej PSP oraz je de na stu
jed nost kach ra tow ni czo -ga śni czych. 

Aglo me ra cja łódz ka jest sil nie zur ba ni zo -
wa na i uprze my sło wio na, co zwięk sza ry zy -
ko wy stą pie nia nie bez piecz nych awa rii,

wy pad ków czy po ża rów. Dla te go nie wy star -
czą już je dy nie dzia ła nia ga śni cze, ko niecz -
ny jest roz wój rów nież in nych spe cja li za cji
ra tow ni czych. Ba za ka dro wa i sprzę to wa 
Ko men dy Miej skiej PSP w Ło dzi sta no wi fun -
da ment pię ciu grup spe cja li stycz nych: 
po szu ki waw czo -ra tow ni czej, ra tow nic twa
wod no -nur ko we go, wy so ko ścio we go, che -
micz no -eko lo gicz ne go i tech nicz ne go. Dzia -
ła ją one na naj wyż szym po zio mie, mo gą
po chwa lić się spe cja li stycz nym sprzę tem
wy so kiej ja ko ści i wie lo ma suk ce sa mi ra tow -
ni czy mi na te re nie mia sta, wo je wódz twa,
Pol ski, a na wet in nych kra jów (mo wa tu
o udzia le człon ków SGPR „Łódź” w ra mach
cer ty fi ko wa nej gru py USAR POLAND w ak -
cjach po trzę sie niu zie mi na Ha iti w 2010 r.
i w Ne pa lu w 2015 r.).

Aby wy ko ny wać za da nia o tak sze ro kim
za kre sie, nie zbęd na jest od po wied nia ba -
za sprzę to wa oraz in fra struk tu ra. Dzię ki
środ kom fi nan so wym po zy ski wa nym z róż -
nych źró deł do ko ny wa ne są za ku py lek kich,
śred nich i cięż kich sa mo cho dów ga śni czych
oraz po jaz dów wy spe cja li zo wa nych w za -
kre sie in nych ty pów ra tow nic twa. Zre ali -
zowa no po nad to wie le in we sty cji bu -
dow la nych, m.in. od da no do użyt ku no wą
sie dzi bę Ko men dy Miej skiej PSP (w 2001 r.)
oraz JRG 5 (w 2010 r.). 

Roz wój in fra struk tu ry i sprzę tu, któ ry wy -
ko rzy stu ją stra ża cy, po stęp w ob sza rze łącz -
no ści czy in for ma ty za cji po zwa la przy go-
to wy wać się do ak cji ra tow ni czych lub prze -
pro wa dzać je w spo sób nie wy obra żal ny dla
po przed nich po ko leń. Jed nak przy naj mniej
jed no się nie zmie nia – no wo cze sny funk cjo -
na riusz czy druh za zna jo mio ny z naj now szy -
mi tech no lo gia mi na dal po trze bu je tej
od wa gi, si ły du cha, spraw no ści cia ła i umy -
słu, któ ra by ła nie zbęd na po żar ni kom
z XIX i XX w. ru sza ją cym na ra tu nek za gro -
żo nym miesz kań com mia sta.

Li te ra tu ra do st´p na u au to rki
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cza sie swo jej dzia łal no ści fir ma mia ła kil ka sie dzib
w ca łej War sza wie, ist nia ła też pod kil ko ma na zwa mi.
W hi sto rii pol skie go po żar nic twa chy ba naj bar dziej

zna na jest ja ko Fa bry ka Si ka wek Mo to ro wych – Warsz ta ty Me cha -
nicz ne sp. z o.o. Au to re mont, miesz czą ca się w War sza wie przy
ul. Wol ność 5. 

Fir ma roz po czę ła dzia łal ność w 1920 r. w War sza wie. Po -
cząt ko wo był to nie wiel ki warsz tat sa mo cho do wy, ale fa -
bry ka bar dzo szyb ko się roz wi ja ła. Nie mal każ de go ro ku
po więk sza ła swo je przy za kła do we warsz ta ty, otwie ra ła
no we dzia ły tech no lo gicz no -pro duk cyj ne. 

Jak na owe cza sy dys po no wa ła no wa tor ską in fra -
struk tu rą go spo dar czo -eko no micz ną. W 1924 r.
uru cho mio no w niej dział na pra -
wy i bu do wy sil ni ków lot ni -
czych. Współ pra ca z ochot-
ni czy mi i za wo do wy mi stra ża -
mi po żar ny mi roz po czę ła się
w 1925 r., kie dy po wstał dział
pro duk cji stra żac kich mo to -
pomp. Przez dwa la ta pro wa dzo ne
by ły w nim pra ce tech nicz no -kon -
struk cyj ne, a w 1927 r. ru szy ła se ryj na pro -
duk cja mo to pomp ty pu L i S (Lie feldt i Schif f ner),
prze zna czo nych dla pol skie go stra żac twa. Na prze -
strze ni lat 1927-1930 fir ma wy pro du ko wa ła i sprze da -
ła stra żom po żar nym łącz nie 230 mo to pomp 
te go ty pu.

Mo to pom pa L i S
We wszyst kich re kla mach z lat 20. i 30. XX w. opi -

sy wa no ją ja ko wy rób wy łącz nie kra jo wy. O jej za -
ku pie ma rzy ły wszyst kie ochot ni cze stra że po żar ne.
By ła to pom pa tło ko wa, któ ra za sy sa ła wo dę bez za le wa nia z głę bo -
ko ści do 7,5 m. Agre gat za mon to wa ny był na me ta lo wej ra mie, któ -
ra sta no wi ła osło nę dla sil ni ka i pom py w cza sie użyt ko wa nia
i trans por tu. Fir ma Au to re mont naj czę ściej sprze da wa ła mo to pom -
py ty pu L i S, któ re osa dzo ne by ły na dwu ko ło wych wóz kach re so -

ro wych. Sil nik do mo to pom py, tak że pro duk cji Au to re mont, miał
sma ro wa nie roz bry zgo we, o sta łym po zio mie za si la nym przez pom -
pę. Wa łek roz rzą du, po py cha cze i try by sma ro wa ne by ły pod ci śnie -
niem. Gór na część cy lin dra i gło wi ca ty pu Ri car do chło dzo ne by ły
wo dą. Sil nik o mo cy 5 KM był jed no cy lin dro wy, czte ro su wo wy, ben -

zy no wy, a je go wy daj ność wy no si ła 360-380 l/min.

Na dro dze do roz wo ju mo to ry za cji 
Od po ło wy lat 20., pod na zwą Wy twór nia Sil ni ków

i Warsz ta ty Me cha nicz ne Hen ryk Lie feldt i Ste fan Schif f -
ner, przed się bior stwo pro wa dzi ło już bar dzo zróż ni co -

wa ną dzia łal ność go spo dar czą. Zmia ny nie prze -
szko dzi ły jed nak w kon ty nu owa niu współ pra cy ze

stra ża mi po żar ny mi. 
W 1928 r. wła ści cie le za kła du wy ku pi li spo rą

par ce lę przy ul. Ka czej 3 w War sza wie i roz po -
czę li bu do wę du żej ha li prze my sło wej, w któ -

rej miał od by wać się mon taż
sa mo cho dów na pod wo ziach Au -
stro -Da im le ra, Ci troëna, Ro sen bau -
era i Knau sta oraz kra jo wa pro-
duk cja ich za bu do wy. W tym sa -

mym cza sie przed się bior cy opra co -
wa li rów nież kil ka nie ty po wych

ro dza jów sa mo cho dów stra żac kich, któ re
mia ły być wy ko rzy sty wa ne tak że ja ko sa mo -

cho dy do po le wa nia ulic, tzw. po le wacz -
ki – w myśl ów cze sne go fir mo we go ha sła
re kla mo we go: „Je den wóz za stę pu je pra cę
dwóch, przy współ pra cy za rzą dów miej skich

i stra ży po żar nej”.
Fir ma Lies fel da i Schif fe ra w II Rzecz po spo li tej,

choć nie by ła mo no po li stą, a jej wy ro by nie na le ża -
ły do ta nich, od no si ła na pol skim ryn ku bar dzo du że suk ce sy sprze -
da żo we. Do te go stop nia, że w 1937 r. Za rząd Głów ny Związ ku
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych wy dał okól nik z li stą firm kra jo wych,
któ re ja ko je dy ne mo gły wy ko ny wać za bu do wy po żar ni cze do sa -
mo cho dów pol skich stra ży po żar nych. Li sta obej mo wa ła wów czas
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HISTORIA
I TRADYCJE

Le gen da 
stra ̋ ac kiej tech ni ki

DA NU TA JA NA KIE WICZ -OLEK SY

W I połowie XX w. przedsiębiorstwo o nazwie Autoremont
produkowało i remontowało m.in. silniki lotnicze, przemysłowe,

motopompy, nadwozia do samochodów i części do nich. 

W

Fot. 1. Sil nik sto so wa ny w mo to pom pie L i S.
Pro du cent – Fa bry ka Si ka wek Mo to ro wych 
Au to re mont
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osiem firm, a daw ny Au to re mont zna lazł się za raz na dru giej po zy -
cji wśród upraw nio nych do re ali za cji za dań po wie rzo nych przez 
Za rząd Głów ny ZOSP. 

Kie dy w 1938 r. przy ul. Gór czew skiej 14 w War sza wie uru cho mio -
no ko lej ną fa bry kę sa mo cho do wą Lie feld ta i Schif f ne ra, kie ro wa ną
przez ofi ce ra po żar nic twa inż. Eu ge niu sza Ko sew skie go, w ofer tach
kie ro wa nych do pol skich stra ży po żar nych zna la zły się naj lep sze
pod wzglę dem kon struk cji tech nicz nej sa mo cho dy z peł nym wy po -

sa że niem – w tym au to pom pa mi prze zna czo ny mi do ga sze nia
wszel kich po ża rów, za rów no wo dą, pia ną po wietrz ną, jak i ga zem
oraz śnie giem (CO2). 

Wy buch II woj ny świa to wej prze rwał do brą pas sę fir my. W 1939 r.
w ob li czu za gro że nia przed się bior stwo or ga ni zo wa ło eki py pra cow -
ni ków, któ rzy do bro wol nie zga dza li się pójść na front, by po ma gać
w na pra wach uszko dzo ne go zmo to ry zo wa ne go sprzę tu me cha nicz -
ne go. Fa bry ka Lie feld ta i Schif f ne ra pod oku pa cją hi tle row ską dzia -
ła ła do 1944 r., czy li do wy bu chu po wsta nia war szaw skie go. Być
mo że po win na na stą pić tu pau za, bo póź niej nie cho dzi ło już o do -
sko na le nie pro duk cji i tech ni ki, nie li czy ły się też wy ni ki sprze da żo -
we, ale po trze ba ra to wa nia ludz kie go ży cia i mie nia. Hi sto ria
więk szo ści pol skich firm po żar ni czych II Rzecz po spo li tej koń czy się
za tem tak na praw dę na 1939 r. 

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

Bi blio gra fia: 
[1] H. Ka li ciec ki, W. Pi law ski, „Mo to pom py po żar ni cze 1888-1944”, wyd. ZG ZOSP, War sza -
wa 1986, s. 3. 
[2] „Lot nik. Or gan Wiel ko pol skie go Klu bu Lot ni ków”, 1930, nr 3 (120), s. 56-57. 
[3] „Pi lot”, 1929, nr 6, s. 89. 
[4] „Pol ska Tech ni ka Lot ni cza. Ma te ria ły Hi sto rycz ne”, 2014, nr 1 (96), s. 3. 
[5] „Prze gląd Lot ni czy. Or gan Lot nic twa Woj sko we go”, 1930, nr 6, s. 490. 
[6] „Co dzien na Ga ze ta Han dlo wa”, 1938, nr 141, s. 4. 
[7] „Księ ga ad re so wa Pol ski (wraz z W. M. Gdań skiem) dla han dlu, prze my słu, rze miosł i rol -
nic twa”, 1930, s. 2051.
[8] „Stra żak Wiel ko pol ski”, 1937, nr 11, s. 71.
[9] „Stra żac two Za wo do we”, 1930, nr 4, s. 23.
[10] Ar chi wum Hi sto rii Mó wio nej (do me na in ter ne to wa pu blicz na): na pod sta wie re la cji
świad ka Je rze go Szew czy ka, źró dło po bra nia: http://www.1944.pl/ar chi wum -hi sto rii -mo -
wio nej/je rzy -szew czyk,3257.html.
[11] „Am tli ches Fern sprech buch für den Di strikt War schau”, 1942, s. 153.

Ko ściół przez wie ki na dał Mat ce Bo żej wie -
le pięk nych ty tu łów, któ re wy ra ża ją na szą cześć
wo bec Niej i świad czą, jak bar dzo jest nam bli -
ska. Z tych wszyst kich ty tu łów sa ma Ma ry ja
naj bar dziej jed nak, jak się zda je, umi ło wa ła ten
je den: Mat ka Bo ska Ró żań co wa, sko ro tak
przed sta wi ła się w Fa ti mie.

Ma ry ja roz wa ża ła to, cze go ocze ki wał od
niej Bóg, to, co prze ży wał Jej Syn i Ona sa ma, ale rów nież to, co sta je się
udzia łem na sze go ży cia. Ma ry ja to Mat ka, któ ra każ de go dnia z wiel kim
za tro ska niem roz wa ża ró ża niec na szych suk ce sów, ra do ści, ale też i trosk,
kło po tów oraz nie po wo dzeń. Jak mó wił pa pież Be ne dykt XVI, ró ża niec to
śro dek, któ ry zo stał nam ofia ro wa ny przez Ma ry ję, by śmy kon tem plo wa li
Je zu sa i roz pa mię tu jąc Je go ży cie, ko cha li Go i na śla do wa li. Isto tą ró żań ca
jest wła śnie wej ście do Ma ryj nej szko ły kon tem pla cji, a je go ce lem ukształ -
to wa nie oraz ugrun to wa nie Du cha Chry stu so we go w ser cu mo dlą ce go
się na nim chrze ści ja ni na. Na wet zwy kły wier ny z ró żań cem w rę ku w pew -
nym sen sie sta je się mi sty kiem. Spo kój i ci sza mo dli twy ró żań co wej po -
zwa la ją bo wiem za wsze na jesz cze głęb sze wej rze nie we wła sne ser ce,
po to, aby po roz ma wiać z sa mym Bo giem. 

Nie za wsze oczy wi ście tak jest i by wa, że ró ża niec rów nie ła two za mie -
nia się w trud ną wal kę ze znu że niem czy też roz tar gnie niem. War to jed -
nak za wsze pa mię tać o tym, iż ła ska po zo sta je tak sa mo sku tecz-
na w chwi lach du cho wej ra do ści, jak i w mo men cie oschło ści, gdyż w isto -
cie nie za le ży wca le od sta nu emo cji czy uczuć czło wie ka. Wte dy, gdy za -
wo dzi sła ba ludz ka na tu ra, wy star czy, jak prze ko ny wał już św. Jan
Chry zo stom, tyl ko chcieć się mo dlić. Zgod nie ze zna ną za sa dą du cho wą,
gdy do mo dli twy wdzie ra się znie chę ce nie, nie tyl ko nie na le ży z niej re zy -
gno wać, lecz wręcz ją po dwo ić. Kie dy więc na ró żań cu przy cho dzi roz pro -
sze nie, to war to po pro stu wy trwa le prze su wać pal ca mi po ko lej nych
pa cior kach. 

W Bo żej eko no mii czas prze zna czo ny na mo dli twę nie jest ni gdy cza -
sem stra co nym. Jak mó wi ła św. Te re sa z Àvi li, jest wręcz zu peł nie prze ciw -
nie, gdyż stra co ny jest wła śnie ten czas, któ re go na nią nie po świę ca my.
Mo dli twa jest i po win na sta no wić cen trum na sze go ży cia, naj waż niej szy
mo ment każ de go dnia. Nie wol no przy tym za po mi nać, że mo dli twa ró -
żań co wa przy no si szcze gól ne owo ce wte dy, gdy jest od ma wia na wspól -
nie, ca ły mi ro dzi na mi, we wspól no cie. 

W oko li cach fon tan ny di Tre vi, sa me go ser ca hi sto rycz ne go Rzy mu, naj -
czę ściej od wie dza ne go przez tu ry stów z ca łe go świa ta, w każ dą pierw szą
so bo tę mie sią ca idzie gru pa lu dzi mo dlą cych się gło śno na ró żań cu, na zy -
wa ją cych sa mych sie bie „wę drow ca mi Ma ryi”. Za pra sza ją oni prze chod -
niów, tu ry stów lub piel grzy mów, aby włą czy li się mo dli twę ró żań co wą.
Wie lu z nich to czy ni, zda jąc so bie spra wę z te go, że Ma ry ja po ma ga nam
mó wić za wsze „tak” Bo gu, na wet w naj więk szych trud no ściach i prze ciw -
no ściach. Prze su wa jąc pa cior ki ró żań ca, po wie rzaj my Bo gu za wsta wien -
nic twem Ma ryi nie tyl ko na sze pry wat ne spra wy, ale i te wy ni ka ją ce
z na sze go za wo do we go po wo ła nia. Nie za po mi naj my rów nież o spra wach
na szej Oj czy zny, któ ra od ro dzi ła się na no wo przed stu la ty.

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

Matka Boża
Różańcowa

� SŁUŻBA I WIARA

Fot. 2. Re kla ma pra so wa fa bry ki Au to re mont
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� Edu ka cja bez pie czeń stwa pro ce so we go: Prze gląd li te ra tu ry (Pro -
cess Sa fe ty edu ca tion: A li te ra tu re re view), E. Mkpat, G. Re niers, V. Coz -
za ni, Jo ur nal of Loss Pre ven tion in the Pro cess In du stries 54 (2018),
s. 18-27.

Au to rzy sku pi li się na po głę bio nej ana li zie li te ra tu ro wej za gad nie nia
edu ka cji bez pie czeń stwa pro ce so we go. Za ry so wa li mo del edu ka cyj ny
bez pie czeń stwa pro ce so we go w ta ki spo sób, aby na je go pod sta wie by -
ło moż li we prze ba da nie bar dzo zróż ni co wa nych ja ko ścio wo i ilo ścio wo
ma te ria łów źró dło wych. Tak okre śli li ogól ne tło oma wia ne go pro ble mu,
moż li wo ści opty ma li za cji pro gra mów stu diów na uczel niach wyż szych
kształ cą cych w ni niej szym za kre sie, a tak że ob sza ry har mo ni za cji wie dzy
wy ni ka ją cej z do rob ku na uko we go oraz do brych prak tyk bran żo wych.

W mo de lu edu ka cyj nym bez pie czeń stwa pro ce so we go wy róż ni li trzy
fi la ry: 1. Edu ka cję uni wer sy tec ką, 2. Pro fe sjo nal ny tre ning, 3. Rzą do we
agen cje re gu la cyj ne. W pierw szym z nich wy szcze gól ni li trzy po zio my
kształ ce nia, mia no wi cie li cen cjac ki (in ży nier ski), ma gi ster ski i dok tor ski
(ba dań na uko wych). W dru gim fi la rze wy róż nio ne zo sta ły sta że, tre ning
za wo do wy, cią gły roz wój pro fe sjo nal ny oraz ba da nia prze my sło we
(w ana lo gii do B+R). Z ko lei dzia łal ność rzą do wą scha rak te ry zo wa no dwo -
ja ko – przez pry zmat in spek cji oraz prze glą dów ra por tów bez pie czeń -
stwa. Na tej pod sta wie au to rzy pod ję li ana li zę li te ra tu ry przed mio tu,
przy pi su jąc jej po zy cje do wy szcze gól nio nych ele men tów mo de lu.
Za war tość do da ną na le ży uznać ka ta log cza so pism na uko wych, w któ -
rych zna le zio no pu bli ka cje speł nia ją ce kry te ria wy szu ki wa nia. Naj wię cej
po zy cji li te ra tu ro wych od no to wa no w przy pad ku „Pro cess Sa fe ty Pro -
gress” oraz „Jo ur nal of Loss Pre ven tion in the Pro cess In du stries”.

Głów ne pro ble my ba daw cze po sta wio ne przez na ukow ców przy ję ły
po stać na stę pu ją cych py tań: 1. O czym po win no się mó wić w edu ka cji
bez pie czeń stwa pro ce so we go? 2. Gdzie i jak po win no się po ru szać przed -
mio to we kwe stie? 3. Jak po win no to być te sto wa ne i ba da ne? 4. Kie dy
edu ka cja bez pie czeń stwa pro ce so we go jest spraw na?

Wśród wy ni ków prze pro wa dzo ne go prze glą du li te ra tu ro we go na le -
ży wy mie nić szcze gó ło we opi sy ro li akre dy ta cji, pro gra mów na ucza nia,
me to dy ki kształ ce nia, pro ce su ba dań bez pie czeń stwa, współ dzia ła nia
i kom pe ten cji na oma wia nej płasz czyź nie, a tak że tre nin gu. Na wią zu jąc
do kwe stii współ dzia ła nia – po win no ono sta no wić swo iste po łą cze nie
wy sił ków czy nio nych przez śro do wi ska aka de mic kie, przed się bior ców
oraz in sty tu cje rzą do we. Wspól ny mi ich płasz czy zna mi mo gą być roz wój
pro gra mów na ucza nia, fi nan so wa nie, ba da nia na uko we, pod no sze nie po -
zio mu bez pie czeń stwa, pu bli ka cje, sta że, kształ ce nie oraz kon sul ta cje.

W ar ty ku le moż na zna leźć do kład ne od nie sie nia do 96 po zy cji li te ra -
tu ro wych, któ re po słu ży ły ja ko źró dła in for ma cji na te mat edu ka cji bez -
pie czeń stwa pro ce so we go.

� Na no tech no lo gia: przy szłość po żar nic twa (Na no tech no lo gy: The
fu tu re of fi re sa fe ty), Ri chard Ola woy in, Sa fe ty Scien ce 110 (2018),
s. 214-221.

Czy na no tech no lo gia ma swo je miej sce w po żar nic twie? Au tor ar ty -
ku łu przy ta cza za trwa ża ją ce sta ty sty ki: w la tach 2005-2015 w USA od no -
to wa no po nad 1,345 mln po ża rów, któ re spo wo do wa ły stra ty rzę du
14,3 mld USD. Jed no cze śnie w wy ni ku tych zda rzeń po nad 3,2 tys. lu dzi
po nio sło śmierć, a ko lej ne 15,7 tys. od nio sło ob ra że nia. Czy moż na zmniej -
szyć te licz by? Pre zen to wa ny ar ty kuł pod po wia da, że wie le ma te ria łów
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bu dow la nych, któ re uzy ska ły okre ślo ną od por ność na dzia ła nie po ża ru,
ce chu je za im ple men to wa na na no tech no lo gia. Po zwa la ona na dra stycz -
ną zmia nę wła ści wo ści ma te ria łów, wpły wa jąc np. na od por ność po ża -
rową, roz prze strze nia nie pło mie nia, wy twa rza nie war stwy kok su
na po wierzch ni. 

In nym ob sza rem za in te re so wa nia na no tech no lo gów po win ny być
środ ki ga śni cze. No wo cze sne po win ny dać efekt w po sta ci więk szej sku -
tecz no ści ga śni czej. W ja ki spo sób ma się to od by wać? Otóż od po wied -
nia mie szan ka środ ków che micz nych, roz drob nio nych do wiel ko ści
na no czą ste czek (czy li rzę du 10-9 m) wpły wa na zdol ność ga śni czą, co moż -
na za sto so wać w ga śni cach i sys te mach ga śni czych. 

Au tor do strze ga wie le ob sza rów za sto so wa nia na no tech no lo gii w po -
żar nic twie. Do ty czy to po ża rów bu dyn ków miesz kal nych, la sów, po jaz -
dów me cha nicz nych czy też po ża rów w prze strze ni pra cy. 

Ar ty kuł sta no wi za tem cie ka we stu dium zja wisk za cho dzą cych pod -
czas ga sze nia po ża rów róż nych ro dza jów. Czy tel ni ka z pew no ścią za in te -
re su je me cha nizm wpły wu na no tech no lo gii na sku tecz ność ga śni czą czy
na pa ra me try ma te ria łów bu dow la nych i kon struk cyj nych. In no wa cyj ność
do ce nia na jest bo wiem w każ dej bran ży, a za tem do brze, by tak że po żar -
nic two mo gło ko rzy stać z naj no wo cze śniej szych tech no lo gii.

� Po ża ry te sto we kom po zy to wych ma te ria łów prze zna czo nych
do bu do wy prze wo dów ko mi no wych (Stan dard fi re te sting of chim -
ney li nings from com po si te ma te rials), Zsuz san na Ke re re kes, Éva Lu -
blóy, Bar ba ra Elek, Ágo ston Restás, Jo ur nal of Bu il ding En gi-
ne ering 19 (2018), s. 530-538

Nie wła ści wa kon struk cja prze wo dów ko mi no wych mo że do pro wa -
dzić do po ża ru bu dyn ku, ale tak że za tru cia pro duk ta mi spa la nia miesz -
kań ców, a w kon se kwen cji ich śmier ci. Roz wój bu dow nic twa wy mu sił
tak że roz wój ma te ria łów, z któ rych wy ko ny wa ne są prze wo dy ko mi no -
we. I tak ko mi ny żel be to we czy mu ro wa ne wy po sa ża ne są w spe cjal ne
wsa dy. Sto so wa ne obec nie po kry cia alu mi nio we czy sta lo we mo gą ko ro -
do wać z upły wem lat. Pro duk ty spa la nia ty po wych ma te ria łów grzew -
czych ce chu je ni ska war tość pH, dla te go po szu ku je się no wych
ma te ria łów, któ re mo gły by pra co wać od po wied nio dłu go w te go ty pu
wa run kach. Oprócz wy so kiej od por no ści na ko ro zyj ne związ ki che micz -
ne ma te riał ten mu si ce cho wać tak że od por ność na dzia ła nie pło mie nia. 

Au to rzy ar ty ku łu po da ją przy kład kom po zy to we go roz wią za nia, któ -
re mo że za stą pić me ta lo wy, po dat ny na ko ro zję wsad, czy por ce la no wy:
twar dy, choć kru chy ma te riał. Skła da się on z trzech warstw: we wnętrz -
na war stwa to fo lia ter mo pla stycz na o ma łej gru bo ści, któ ra jest pal na,
o tem pe ra tu rze mięk nię cia ok. 110°C. Środ ko wa war stwa to ma te riał kom -
po zy to wy, wy ko na ny z włó kien od por nych na dzia ła nie pło mie nia, cie pła
i ko ro zyj nych związ ków che micz nych. Trze cia, ze wnętrz na, jest ma te ria -
łem syn te tycz nym, jej ce lem jest ochro na war stwy środ ko wej. 

Czy tel nik znaj dzie szcze gó ło wy opis, dlaczego ma te riał ten jest prze -
ło mo wy, ale tak że jak na le ży do ko nać oce ny pod ką tem bez pie czeń stwa
po ża ro we go te go ty pu kom po zy tów. 

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

Na cześć Carla Metza (1818-1877)

Popularność dronów systematycznie rośnie. Do tego
stopnia, że weszły już do kanonu dziecięcych prezentów.
Rzecz jasna możliwości tego sprzętu są zróżnicowane tak
bardzo, jak jego cena. 

Sektor bezzałogowych statków powietrznych rozwija się
bardzo szybko. Dane szacunkowe mówią, że w ciągu 10 lat
udział podmiotów zajmujących się produkcją dronów będzie
stanowił około 10% unijnego przemysłu lotniczego. Jeśli
przełożymy to na wartość rynkową, otrzymamy sumę
około 15 mld euro rocznie. 

Państwowa Straż Pożarna, która dostrzega możliwości
wykorzystania sprzętu latającego przez jednostki ratowniczo-
-gaśnicze, ma również swój udział w jego rozwoju. 
Zalety wykorzystania dronów przez służby ratownicze 
wydają się oczywiste. Są nie do przecenienia choćby przy
monitorowaniu pożarów wielkopowierzchniowych czy terenów
zalewowych podczas powodzi. 

Nie dziwi więc, że 12 czerwca 2018 r. europosłowie przyjęli nowe
regulacje mające zapewnić spójne w całej w Unii Europejskiej przepisy
dotyczące bezpiecznej eksploatacji w przestrzeni powietrznej dronów
różnego typu. Należy pamiętać, że istnieją obostrzenia wynikające
z regulacji prawnych Unii Europejskiej, które normują wiele aspektów
ich bezpiecznego używania, zarówno w sferze bezpieczeństwa

lotniczego, jak i bezpieczeństwa i prywatności mieszkańców terenów,
nad którymi latają drony. 

O tym i o wielu innych kwestiach związanych z wykorzystywaniem
dronów możemy przeczytać na stronie www.swiatdronow.pl.
Dotyczących ich informacji, zwłaszcza w kontekście nowych regulacji
prawnych, warto również poszukać na stronie Parlamentu
Europejskiego.

Dariusz Kubel

Warto popatrzeć

Dzięki współpracy
wielu podmiotów
ukazał się album
fotografii Piotra
Zwarycza „Tarnowskie
Góry. Oblicza służby”.
Autorem zdjęć jest
strażak z krwi
i kości – ratownik
wysokościowy, taternik

jaskiniowy, płetwonurek, skoczek spadochronowy, motorowodniak,
instruktor cfbt. pl. 

Rekomendując Czytelnikom książkę, zwykle w paru słowach opisujemy,
o czym stanowi, kierując uwagę na wybrane fragmenty. Tym razem
odstępujemy od tej reguły, bo jak opowiedzieć o fotografiach pełnych
strażackiego życia? Posłużę się słowami znanej publicystki Angeli Carter:
„Fotografie to kęsy czasu, które można wziąć do ręki”. 

Autor na stronach albumu pokazuje strażacki czas zatrzymany w kadrze,
krótkie chwile z akcji ratowniczych i ćwiczeń. Jego fotografie niejednemu
strażakowi przypomną dni, które spędził na służbie. A osoby, które nie mają
takich doświadczeń, odnajdą na stronach albumu piękno i trud strażackiego
zawodu. I jak nie przyznać racji słowom francuskiego fotografa Marca
Ribouda, że „fotografia to smakowanie życia w 1/100 sekundy”?

Dariusz Kubel

� WARTO
PRZECZYTAĆ

Z okazji 200-lecia urodzin Carla Metza 20 lipca 2018 r.
w Niemczech wydano znaczek personalizowany z portretem tego
wybitnego pożarnika, przemysłowca, inspiratora powstania wielu
ochotniczych straży pożarnych w tym kraju. W 1842 r.
w Heidelbergu założył on fabrykę sprzętu gaśniczego
i ratowniczego, w której produkował nowatorskie na owe czasy
modele pomp pożarniczych, drabin oraz pojazdów strażackich.
Rozwijając tę działalność, wprowadził w życie wiele własnych
patentów i standardów technicznych. Po latach przekształceń
własnościowych firma Carla Metza przyjęła w 2015 r. nazwę
Rosenbauer Karlsruhe GmbH i działa do dziś.

Ma ciej Sa wo ni

Co Ty wiesz o dronach?




