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Z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia przekazuj´ Paƒstwu serdeczne
˝yczenia zdrowia, radoÊci, spokoju, chwil pełnych miłoÊci i ˝yczliwoÊci,
sp´dzonych w gronie rodzinnym oraz wszystkiego, co najlepsze w ka˝dym
dniu nadchodzàcego Nowego 2019 Roku.

Niech wyjàtkowoÊç i magia Âwiàt Bo˝ego Narodzenia b´dà dla Paƒstwa
êródłem pogody ducha i pozytywnej energii potrzebnej do kolejnych
wyzwaƒ, jakie niesie ze sobà ka˝dy dzieƒ. ̊ ycz´, aby był to czas szcz´Êliwy,
obfitujàcy w spełnione zamierzenia zawodowe w pełnej poÊwi´ceƒ słu˝bie
i pracy oraz niosàcy pomyÊlnoÊç w ˝yciu rodzinnym i osobistym.

Pragn´ ˝yczyç Paƒstwu, aby Êwiàteczne dni były wspaniałà okazjà
do odpoczynku od wszelkich trosk i zmartwieƒ, od powszedniego
poÊpiechu, a optymizm, poczucie bezpieczeƒstwa i satysfakcji z dobrze
wypełnianych obowiàzków towarzyszyły ka˝demu przez cały nast´pny rok.

Szczególne ̋ yczenia kieruj´ równie˝ do Paƒstwa najbli˝szych i przyjaciół,
a wyrazy podzi´kowania do sympatyków i osób wspierajàcych ochron´
przeciwpo˝arowà – za ciepłe słowa kierowane do stra˝aków.

gen. brygadier Leszek Suski

Bo˝e Narodzenie 2018 
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mijajàcy kolejny rok naszej wspólnej pracy to czas kontynuacji wysiłków, aby wszyscy w Polsce czuli si´ bezpiecznie i wiedzieli,
˝e jeÊli zdarzy si´ coÊ złego, stra˝acy zawsze pospieszà im z pomocà. Budujàce jest wysokie poczucie bezpieczeƒstwa wÊród
obywateli. 

Dzi´kuj´ wszystkim polskim stra˝akom za profesjonalnà słu˝b´, empati´ i ofiarnoÊç, których pi´knym wyrazem jest Wasza
dewiza „Bogu na chwał´, ludziom na ratunek”. 

Ze wzgl´du na swojà szlachetnà i słu˝ebnà misj´ wobec społeczeƒstwa zasługujecie na ogromny szacunek i uznanie.
Najlepszà ocenà stra˝ackiej słu˝by jest wysokie zaufanie, jakim jesteÊcie niezmiennie obdarzani od wielu lat przez Polaków.
Z wielkim poÊwi´ceniem i odpowiedzialnoÊcià za drugiego człowieka spieszycie ludziom na ratunek, podejmujàc bohaterskà
walk´ z ogniem i innymi ˝ywiołami. Czuwacie nad naszym bezpieczeƒstwem całà dob´ przez 365 dni w roku. Stra˝
po˝arna wyje˝d˝a do zdarzeƒ w tym czy innym miejscu Polski, gdzie zagro˝one jest ludzkie ˝ycie i zdrowie, mienie czy
Êrodowisko, Êrednio co minut´. Trudno sobie wyobraziç, ile byłoby nieszcz´Êç, gdyby nie pomoc funkcjonariuszy Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej oraz licznej rzeszy druhów ochotników.

W tym roku daliÊcie Êwiadectwo prawdziwej europejskiej solidarnoÊci, uczestniczàc w gaszeniu wielkiego po˝aru
w Szwecji. ZaprezentowaliÊcie si´ Êwiatu jako formacja profesjonalna, Êwietnie przygotowana i wyposa˝ona,
zdolna do podejmowania najtrudniejszych akcji ratowniczych. RozsławiliÊcie dobre imi´ Polski za granicà. JesteÊmy z Was
dumni. 

Niesiecie pomoc innym w sytuacjach zagro˝enia, ale i sami potrzebujecie wsparcia. Warunkiem szybkich i skutecznych
działaƒ ratowniczo-gaÊniczych jest dysponowanie specjalistycznym sprz´tem. Czerpiàc z programu modernizacji słu˝b
mundurowych i innych êródeł bud˝etowych, dokonujemy niezb´dnych zakupów dla Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i jednostek
ochotniczych stra˝y po˝arnych. Tylko w bie˝àcym roku dzi´ki dobrej współpracy MSWiA i Komendanta Głównego Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej z innymi instytucjami jednostki ochotniczych stra˝y po˝arnych w Polsce wzbogacà si´ o prawie 400 nowych
samochodów ratowniczo-gaÊniczych. Potencjał ratowniczy OSP wzmacnia si´ w tym roku równie˝ dzi´ki kwocie ponad
100 mln z Funduszu SprawiedliwoÊci.

Zakup nowego sprz´tu i wyposa˝enia, inwestycje infrastrukturalne oraz podwy˝ki wynagrodzeƒ to realny wyraz troski
obecnego rzàdu o funkcjonariuszy i bezpieczeƒstwo Polaków.

Pragn´ zło˝yç Wam z serca płynàce Êwiàteczne i noworoczne ˝yczenia. Niech okres Êwiàt Bo˝ego Narodzenia b´dzie
czasem radoÊci, otuchy i nadziei. Nabierzcie sił i motywacji do dalszej słu˝by dla naszej Ojczyzny i bezpieczeƒstwa obywateli.
Słowa szczególnej wdzi´cznoÊci kieruj´ do tych, którym Êwi´ta przyjdzie sp´dziç na słu˝bowych dy˝urach.

Wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom, druhnom i druhom oraz pracownikom stra˝y po˝arnej ̋ ycz´ optymizmu
i wiary w gł´boki sens pracy dla dobra wspólnego. Niech nadchodzàcy 2019 rok obfituje w sukcesy zawodowe i przynosi
szcz´Êcie w ˝yciu prywatnym i rodzinnym.

Umocnieni patriotyzmem koƒczàcego si´ roku jubileuszu niepodległoÊci, postarajmy si´ nadal jak najlepiej wypełniaç
swoje obowiàzki wobec Ojczyzny, utrwalajàc jej suwerennoÊç i bezpieczeƒstwo, aby przyszłe pokolenia wiedziały, ˝e
stan´liÊmy na wysokoÊci zadania i dobrze zdaliÊmy wa˝ny egzamin ze słu˝by Polsce.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw 
Wewn´trznych i Administracji

Jarosław Zieliƒski
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Szanowni Paƒstwo,
Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze, 
Pracownicy Cywilni Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej

Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia to czas, który chcemy obchodziç razem z rodzinà. Dlatego właÊnie ˝ycz´
wszystkim Wam pogodnych Âwiàt sp´dzonych z najbli˝szymi, w domach wypełnionych radoÊcià, zapachem
choinki i Êpiewem kol´d. Mam nadziej´, ˝e dni, podczas których obchodzimy przyjÊcie na Êwiat Jezusa
Chrystusa, upłynà w atmosferze spokoju, pojednania i wzajemnego szacunku.

Wasza słu˝ba cz´sto wià˝e si´ z wyzwaniami, wyrzeczeniami i działaniem pełnym poÊwi´cenia. WiernoÊç
zło˝onej przysi´dze jest dla Was, a tak˝e innych Funkcjonariuszy, zawsze najwy˝szym zobowiàzaniem.
Specyfika słu˝by sprawia, ˝e nie wszyscy z Was zasiàdà do wigilijnej wieczerzy razem ze swoimi
rodzinami – w tym czasie b´dziecie bowiem dbali o bezpieczeƒstwo mieszkaƒców naszego kraju. Mam
nadziej´, ˝e ten czas upłynie Wam w spokoju, a koniecznoÊci wyjazdów do po˝arów i wypadków b´dzie jak
najmniej. Wierz´, ̋ e po powrocie do swoich rodzin b´dziecie mogli cieszyç si´ chwilami sp´dzonymi w gronie
najbli˝szych. 

Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia i nadchodzàcy Nowy Rok to tak˝e okazja do podsumowaƒ oraz wyznaczania
sobie nowych celów. Wszystkim Funkcjonariuszkom, Funkcjonariuszom i Pracownikom Cywilnym dzi´kuj´
za dotychczasowà ofiarnà słu˝b´. ˚ycz´ Wam oraz Waszym rodzinom wszelkiej pomyÊlnoÊci, zdrowia
i szcz´Êliwego Nowego Roku. Niech wyjàtkowy Êwiàteczny nastrój na długo pozostanie z Wami, a 2019 rok
b´dzie czasem spełnionych nadziei oraz realizacji osobistych zamierzeƒ. 

Minister
Spraw Wewn´trznych
i Administracji

Joachim Brudziƒski



Dzieƒ 
Pod cho rà ̋ e go 
W na wią za niu do tra dy cji ob cho dów
Dnia Pod cho rą że go, 29 li sto pa da
w Szko le Głów nej Służ by Po żar ni czej
od by ły się uro czy sto ści pod kre śla ją -
ce sym bo li kę wy da rzeń hi sto rycz -
nych w ju bi le uszo wym ro ku 100.
rocz ni cy od zy ska nia przez Pol skę
nie pod le gło ści.

W 1828 r. w war szaw skiej Szko le Pod -
cho rą żych Pie cho ty za wią za ło się

sprzy się że nie pod do wódz twem pod po -
rucz ni ka Pio tra Wy soc kie go prze ciw ko
wo dzo wi na czel ne mu wojsk Kró le stwa
Pol skie go i do wód cy sił ro syj skich, wiel -
kie mu księ ciu Kon stan te mu, bra tu ce sa rza
Ro sji i kró la Pol ski Mi ko ła ja I. Był on po -
wszech nie znie na wi dzo ny za stwo rze nie
sys te mu taj nej po li cji i do no si ciel stwa,
a tak że za pu blicz ne po ni ża nie pol skich
ofi ce rów. Po wsta nie wy bu chło 29 li sto pa -
da 1830 r., gdy pod po rucz nik Piotr Wy soc -
ki wszedł do Szko ły Pod cho rą żych
Pie cho ty w Ła zien kach, prze rwał za ję cia
z tak ty ki – i wy gło sił mo wę: „Po la cy! Wy bi -
ła go dzi na ze msty. Dziś umrzeć lub zwy -
cię żyć po trze ba! Idź my, a pier si wa sze
niech bę dą Ter mo pi la mi dla wro gów”, 

Pań stwo wa Straż Po żar na, po dob nie jak
in ne służ by, bra ła ak tyw ny udział w jej

za bez pie cza niu. Jed nost ki Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej i OSP od po wie dzial ne by -
ły przede wszyst kim za za bez pie cze nie te -
re nu, na któ rym od by wa się kon fe ren cja.
Przez ca łą do bę ob szar ten pa tro lo wa li
stra ża cy PSP oraz ka de ci z Cen tral nej
Szko ły PSP w Czę sto cho wie. Każ dy pa trol
wy po sa żo ny był m.in. w sprzęt do udzie la -

nia kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy.
W bez po śred niej bli sko ści stre fy kon fe ren -
cyj nej roz lo ko wa ne by ły za stę py stra ża -
ków po zo sta ją cych w sta łej dys po zy cji
szta bu PSP, któ ry ko or dy no wał ca łość
przed się wzięć ra tow ni czych w trak cie za -
bez pie cze nia CO P24. W je go dys po zy cji
by ły tak że gru py ra tow nic twa spe cja li -
stycz ne go, w tym gru pa wy po sa żo na
w sprzęt zdal nej de tek cji za gro żeń che -
micz nych, a tak że sta no wi ska do de kon ta -
mi na cji.

Stra ża cy re ali zo wa li róż ne go ro dza ju
za da nia tak że po za stre fą kon fe ren cyj ną
szczy tu kli ma tycz ne go. Za stę py stra ży po -
żar nej za bez pie cza ły dro gi prze jaz du de le -
ga cji na kon fe ren cję, ho te le, a tak że
lot ni sko Ka to wi ce -Mu cho wiec. Co dzien nie
w te dzia ła nia za an ga żo wa nych by ło pra -
wie 300 stra ża ków PSP i OSP z te re nu ca łe -
go wo je wódz twa. W za bez pie cze niu bra li
rów nież udział stra ża cy z jed no stek z wo je -
wództw opol skie go i pod kar pac kie go. 

Za da nia zwią za ne z re ali za cją za bez -
pie cze nia kon fe ren cji CO P24 od by wa ły się
nie tyl ko na te re nie wo je wódz twa ślą skie -
go. W za bez pie cze nie szczy tu kli ma tycz -
ne go ko men dant głów ny Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej za an ga żo wał si ły i środ ki
Cen tral ne go Od wo du Ope ra cyj ne go.
Łącz nie w ska li Pol ski co dzien nie w za bez -
pie cze niu kon fe ren cji CO P24 bra ło udział
po nad 800 ra tow ni ków.

Do za dań Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej na le ża ło
tak że za bez pie cze nie wy -
da rzeń to wa rzy szą cych
kon fe ren cji. Jed nym z nich
był zor ga ni zo wa ny przez
Fun da cję Stre fa Zie le ni
8 grud nia Marsz dla Kli ma -
tu. Te go sa me go dnia te ren
szczy tu wi zy to wał ko men -
dant głów ny PSP gen. bry -
ga dier Le szek Su ski, któ ry
na czas trwa nia Mar szu dla
Kli ma tu prze jął do wo dze -
nie ope ra cją wo je wódz ką.

Ko men dant głów ny PSP wraz ze ślą skim
ko men dan tem wo je wódz kim PSP st. bryg.
Jac kiem Klesz czew skim wi zy to wał miej sce
sta cjo no wa nia sił i środ ków PSP, ulo ko wa -
ne w po bli żu stre fy kon fe ren cji. Spo tkał
się ze stra ża ka mi oraz za po znał się z funk -
cjo no wa niem obo zo wi ska, je go or ga ni za -
cją i wy po sa że niem. Na za koń cze nie
wi zy ty od wie dził Zin te gro wa ne Sta no wi -
sko Kie ro wa nia, gdzie mie ści ło się tak że
sta no wi sko do wo dze nia Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej, ko or dy nu ją ce ca łość przed -
się wzięć ra tow ni czych w trak cie
za bez pie cze nia CO P24. Ko men dant głów -
ny za po znał się z za da nia mi ofi ce rów peł -
nią cych służ bę w szta bie, któ rzy
od po wia da li m.in. za łącz ność, ko or dy na -
cję dzia łań i spraw ny prze pływ in for ma cji
do ty czą cych sił i środ ków oraz współ pra cę
z in ny mi służ ba mi i in sty tu cja mi.

KW PSP Ka to wi ce

Âwi´to
NiepodległoÊci 

– Pracujemy dla społeczeństwa. Mamy
piękny zawód, który traktujemy jako coś
więcej – rodzaj powołania, bo wybieramy
go, by pomagać innym. Wtórną sprawą jest
to, w jakim pionie pracujemy, bo wszyscy są
ważni i wszystkie działania powodują, że
w naszym kraju jest bezpieczniej. A wyzwań
mamy coraz więcej – przejmiemy część
zadań związanych z radiacją czy
zagrożeniami biologicznymi. Jesteśmy
potrzebni i w wielu przypadkach
niezastąpieni. Za to jesteśmy doceniani –
podkreślił komendant główny PSP 
gen. brygadier Leszek Suski podczas
uroczystości, która odbyła się
w Komendzie Głównej Państwowej Straży
Pożarnej 29 listopada, z okazji
Narodowego Święta Niepodległości.
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ

COP24
Konferencja COP (Konferencja Stron, ang. Conference of the Parties) jest
najważniejszym organem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate
Change – UNFCCC). W tegorocznej konferencji, organizowanej w Katowicach,
uczestniczyło ponad 30 tys. delegatów z prawie 200 krajów.
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Komendant główny PSP uhonorował jedną osobę srebrną
odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Wręczył
awanse na wyższe stopnie służbowe 45 funkcjonariuszom.
Trzydziestu strażaków awansowało w korpusie oficerów, trzynastu
w korpusie aspirantów, a dwóch wśród podoficerów. Pięciu
strażaków otrzymało zaś nagrody ministra spraw wewnętrznych
i administracji. 

Szef strażaków podkreślił symboliczny wymiar uroczystości,
która odbywa się w roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę

niepodległości. Zauważył, że w skali ponad trzydziestotysięcznej
formacji awanse otrzymali nieliczni – ci, którzy swoją pracą
pokazali, że można dla naszego kraju i bezpieczeństwa jego
obywateli pracować więcej niż przeciętnie. Dziękując zebranym,
powiedział, że choć ich służba nie jest łatwa, mogą się w niej
sprawdzić i rozwijać, a innym dawać pozytywny przykład. 

W imieniu odznaczonych i awansowanych głos zabrał 
st. bryg. Leszek Smuniewski, komendant miejski PSP 
m.st. Warszawy. – Kiedy wstępowaliśmy w szeregi straży pożarnej, 
nie robiliśmy tego dla awansów, lecz z potrzeby ratowania ludzi
i czynienia dobra. Jednak takie chwile jak dziś są dla nas niezmiernie
miłe, zwłaszcza z tak pięknej okazji, jak rocznica stulecia odzyskania
przez nasz kraj niepodległości – podkreślił. – Trud, który na co dzień
ponosimy w naszych jednostkach, jest przejawem pięknego
patriotyzmu. Kontynuujemy dzieło naszych poprzedników, którzy
zapisali piękne karty historii. Zobowiązujemy się do dalszej ciężkiej
pracy na rzecz społeczeństwa polskiego i na chwałę Państwowej
Straży Pożarnej – dodał. 

Uroczystości towarzyszyła okolicznościowa wystawa
poświęcona strażackiemu zaangażowaniu w powrót Polski
na mapę świata. 

R.

wy pro wa dza jąc pod cho rą żych na miej sce
zbiór ki, pod po mnik kró la Ja na III So bie -
skie go. Dla upa mięt nie nia te go czy nu
29 li sto pa da ob cho dzo ny jest ja ko Dzień
Pod cho rą że go.

151. rocz ni ca po wsta nia li sto pa do we -
go przy pa dła na czas straj ku w Wyż szej

Ofi cer skiej Szko le Po żar ni czej (WOSP)
w 1981 r. Przy czy ną pro kla mo wa nia straj -
ku pod cho rą żych w no cy z 24 na 25 li sto -
pa da by ła in for ma cja, że WOSP bę dzie
pod le ga ła usta wie o szkol nic twie woj sko -
wym, a nie jak do tej po ry usta wie o szkol -
nic twie wyż szym. Pa cy fi ka cję straj ku
po prze dzi ła de cy zja Ra dy Mi ni strów o roz -
wią za niu WOSP w War sza wie. Prze wod ni -
kiem du cho wym straj ku ją cych był

dusz pa sterz aka de mic ki śro do wi ska 
me dycz ne go bł. ks. Je rzy Po pie łusz ko.
Po upły wie ty go dnia strajk zo stał stłu mio -
ny, a stu den tów i pra cow ni ków usu nię to
ze szko ły. Za ję cia wzno wio no na po cząt ku
lu te go 1982 r., już pod in nym szyl dem
i na no wych wa run kach. Od tąd uczel nia

no si na zwę
Szko ła Głów na
Służ by Po żar ni -
czej. Dla upa -
mięt nie nia
wy da rzeń
sprzed lat au la
A1 w Szko le
Głów nej Służ by
Po żar ni czej
otrzy ma ła imię
bł. ks. Je rze go
Po pie łusz ki.

O 13.00 roz -
po czął się uro -

czy sty apel z oka zji Dnia Pod cho rą że go
oraz 37. rocz ni cy straj ku w Wyż szej Ofi cer -
skiej Szko le Po żar ni czej, upa mięt nia ją cy
wy buch po wsta nia li sto pa do we go. Przy -
by łych uczest ni ków przy wi tał rek tor -ko -
men dant SGSP nad bryg. dr hab. inż. Pa weł
Kęp ka, prof. SGSP. Wśród go ści zna leź li się
m.in.: 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 i ko men dant głów ny Pań -

stwo wej Stra ży Po żar nej gen. bry ga dier
Le szek Su ski. 

Pod czas uro czy sto ści wrę czo no me da -
le za dłu go let nią służ bę, na gro dy dla funk -
cjo na riu szy, pra cow ni ków i stu den tów,
od zna ki „Wzo ro wy Pod cho rą ży” oraz oko -
licz no ścio we dy plo my. Z oka zji uro czy sto -
ści Dnia Pod cho rą że go mi ni ster spraw
we wnętrz nych i ad mi ni stra cji Jo achim
Bru dziń ski prze ka zał oko licz no ścio wy list,
któ ry zo stał od czy ta ny przez pro rek to ra -
-za stęp cę ko men dan ta ds. ope ra cyj nych
st. bryg. dr. hab. inż. Ja ro sła wa Za rzyc kie -
go. Po czę ści ofi cjal nej na stą pi ło sym bo -
licz ne prze ję cie wła dzy w uczel ni przez
pod cho rą żych. 

Na stęp nie przed sta wi cie le uczel ni
na cze le z rek to rem -ko men dan tem SGSP
uczest ni czy li w uro czy sto ści, któ ra od by ła
się na dzie dziń cu Bel we de ru, z udzia łem
pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej An -
drze ja Du dy. „Le gen da zry wu nie pod le gło -
ścio we go, zry wu wol no ścio we go,
nie złom ne go dą że nia Po la ków do od zy -
ska nia wol nej, su we ren nej i nie pod le głej
oj czy zny” – tak po wsta nie li sto pa do we
i Dzień Pod cho rą że go okre ślił pre zy dent.
Te go wie czo ru w gro nie wy róż nio nych
zna lazł się stra żak w służ bie kan dy dac kiej
st. ogn. pchor. inż. Mi chał Zu gaj.

Ma rio la Głów ka / SGSP
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Od pra wa COO

W Cen trum Na uko wo -Ba daw czym
Ochro ny Prze ciw po ża ro wej w Jó ze -

fo wie w dniach 26-27 li sto pa da od by ła się
od pra wa ka dry do wód czej Cen tral ne go
Od wo du Ope ra cyj ne go Kra jo we go Sys te -
mu Ra tow ni czo -Ga śni cze go.

Pod czas od pra wy dwie gru py za da nio -
we pra co wa ły nad pro jek tem stan dar du
wy po sa że nia oraz skła du oso bo we go mo -
du łów ga sze nia po ża rów la sów z zie mi
z uży ciem po jaz dów (GFFFV) oraz po wsta -
niem osta tecz nej wer sji stan dar du po stę po -
wa nia w za kre sie bu do wy ukła dów pom po-
wo -wę żo wych za opa trze nia wod ne go
w opar ciu o moż li wo ści tak tycz no -tech nicz -
ne plu to nu wspar cia kom pa nii ga śni czej
COO KSRG.

Po ru szo no rów nież ta kie te ma ty, jak za -
bez pie cze nie szczy tu kli ma tycz ne go CO P24
przez si ły i środ ki KSRG pod wzglę dem pre -
wen cyj nym i ope ra cyj nym, plan przy go to -
wań do re cer ty fi ka cji cięż kiej gru py po szu-
ki waw czo -ra tow ni czej HUSAR POLAND
w 2019 r. oraz pro jekt no we li za cji „Za sad
ewi den cjo no wa nia zda rzeń w SWD PSP”.

Pod su mo wa ne zo sta ły dzia ła nia gru py 
ra tow ni czej Szwe cja 2018, bio rą cej udział
w usu wa niu skut ków wiel ko po wierzch nio -
wych po ża rów la sów na te ry to rium Szwe cji.
Przed sta wio no tak że wnio ski z kra jo wych
ćwi czeń ra tow ni czych oraz in spek cji go to -
wo ści ope ra cyj nej prze pro wa dzo nych
w 2018 r.

Od pra wie prze wod ni czył za stęp ca ko -
men dan ta głów ne go Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej st. bryg. Ta de usz Jo pek. KG PSP 

– W Pań stwo wej Stra ży Po żar nej ślu bu je -
my na sztan dar. Kie dy przyj dzie czas opu -
ścić tę zie mię, pójść na służ bę do świę te go
Flo ria na, wte dy sztan dar rów nież bę dzie

nam to wa rzy szył. Dbaj cie o nie go – mó wił
pod czas uro czy sto ści ge ne rał bry ga dier
Le szek Su ski, ko men dant głów ny Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej.

KW PSP Gdaƒsk

O obiektach
budowlanych

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
gościła 28 listopada uczestników

konferencji: „Ochrona przeciwpożarowa
w obiektach budowlanych – aspekty
inżynierskie i formalne”. Jej celem było
zaprezentowanie kierunków zmian
zachodzących w wymaganiach ochrony

przeciwpożarowej dotyczących obiektów
budowlanych oraz popularyzacja
i ugruntowanie wiedzy i właściwej
praktyki postępowania w tym obszarze.
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Sztan dar 
dla Gdy ni

Na Skwe rze Ko ściusz ki w Gdy ni od by ła
się uro czy stość nada nia sztan da ru

Ko men dzie Miej skiej Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Gdy ni. Wy da rze nie, któ re 
od by ło się 7 grud nia, zbie gło się z 100.
rocz ni cą od zy ska nia przez Pol skę nie pod -
le gło ści oraz 85. rocz ni cą utwo rze nia Miej -
skiej Za wo do wej Stra ży Po żar nej w Gdy ni.

Sztan dar zo stał ufun do wa ny przez
Spo łecz ny Ko mi tet Fun da cji Sztan da ru dla
Ko men dy Miej skiej Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w Gdy ni.

Uro czy stość roz po czę ła się mszą świę tą
w in ten cji stra ża ków w ko ście le pw. Naj -
święt szej Ma ryi Pan ny Kró lo wej Pol ski
w Gdy ni, któ rą ce le bro wa li ar cy bi skup
me tro po li ta gdań ski Sła woj Le szek Głódź
oraz ka pe lan gdyń skich stra ża ków ksiądz
pra łat dr Ed mund Skal ski.

Uro czy sty apel roz po czął się zło że niem
mel dun ku ko men dan to wi głów ne mu PSP

gen. bry ga die ro wi Lesz ko wi Su skie mu,
któ ry do ko nał prze glą du i po wi ta nia pod -
od dzia łów stra ży po żar nej.

Pre zy dent Gdy ni Woj ciech Szczu rek
i jed no cze śnie prze wod ni -
czą cy Spo łecz ne go Ko mi te -
tu prze ka zał sztan dar
na rę ce gen. bry ga die ra
Lesz ka Su skie go, któ ry zło -
żył go na rę ce ko men dan ta
miej skie go PSP st. kpt. Mar -
ci na No wa ka.

– Dziś w imie niu spo łecz -
ne go ko mi te tu mia łem za -
szczyt prze ka zać na rę ce
pa na ge ne ra ła sztan dar, któ -
ry sta je się od dzi siaj sym bo -
lem Ko men dy Miej skiej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Gdy ni. Sztan dar, któ ry jest wy ra zem
wdzięcz no ści miesz kań ców za owoc ną służ -
bę stra ża ków PSP i ochot ni ków każ de go
dnia. Niech ho nor, Bóg i oj czy zna bę dą war -
to ścia mi, któ re bę dą Wam co dzien nie to wa -
rzy szyć – po wie dział pre zy dent Gdy ni.
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Wydział Prewencji Społecznej Komendy Głównej PSP
zorganizował w dniach 27-29 listopada warsztaty dla

wojewódzkich koordynatorów prewencji społecznej Państwowej
Straży Pożarnej oraz ich zastępców. 

Odbyły się one w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej
PSP w Toruniu w Łubiance. Celem spotkania było uzupełnienie
wiedzy oraz przygotowanie osób zajmujących się prewencją
społeczną do realizacji przedsięwzięć wynikających z zadań
w tym zakresie. 

Jeden dzień warsztatów prowadzony był przez: mł. bryg.
dr Izabellę Grabowską-Lepczak, st. kpt. dr Barbarę Szykułę-
-Piec i kpt. dr Monikę Wojakowską z SGSP, które omówiły blok
tematyczny „Teoretyczne aspekty kształtowania
bezpieczeństwa w kontekście tworzenia kampanii
społecznych”. 

Poruszono w nim zagadnienia wykorzystania zasad
edukacji dla bezpieczeństwa w kształtowaniu prewencji
społecznej, budowania zaangażowania jako komponentu
kultury bezpieczeństwa, implementacji modelu zarządzania
projektowego w procesie tworzenia kampanii
informacyjnych, a także praktycznych aspektów
kształtowania bezpieczeństwa w kontekście tworzenia
kampanii społecznych.

Przedstawiono także innowacyjne działania w obszarze
prewencji społecznej realizowane na terenie województwa
wielkopolskiego, przede wszystkim dotyczące mobilnego
symulatora zagrożeń pożarowych i ekologicznych budynku

użyteczności publicznej, domku zagrożeń pożarowych oraz
modułu zagrożeń na terenach leśnych i akwenach.

Ostatniego dnia warsztatów zorganizowano zajęcia
poświęcone teoretycznym podstawom prewencji społecznej
w PSP w ujęciu projektowym, które miały charakter ćwiczeń
w grupach i dyskusji.

Spotkanie wojewódzkich koordynatorów prewencji społecznej
było doskonałą okazją do rozmów, wymiany doświadczeń, a także
omówienia problemów, które napotykają w swojej pracy oraz
przedsięwzięciach realizowanych na terenie województwa.

Marta Wawiórko / KG PSP
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Przedsięwzięcie to kierowane było
zarówno do funkcjonariuszy
i pracowników pionu kontrolno-
rozpoznawczego Państwowej Straży
Pożarnej, rzeczoznawców do spraw
zabezpieczeń przeciwpożarowych, jak
i innych osób zajmujących się zawodowo
sferą bezpieczeństwa pożarowego.

Zakres tematyczny wydarzenia objął
zagadnienia ochrony przeciwpożarowej
związane z nowelizacją ustawy
o odpadach oraz nowelizacją przepisów
techniczno-budowlanych dotyczących
bezpieczeństwa pożarowego budynków.
Omówiono również inne, normatywne
i prawne wymagania ochrony
przeciwpożarowej w ujęciu formalnym
i praktycznym, wytypowane z uwagi
na ich znaczenie oraz zidentyfikowane
trudności w interpretacji lub stosowaniu.

Konferencję otworzył zastępca
komendanta głównego Państwowej
Straży Pożarnej st. bryg. Arkadiusz Biskup.

red.

Halowa piłka no˝na

W hali MOSiR „Globus” oraz hali sportowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
od 6 do 7 grudnia odbywały się XXIV Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Halowej

Piłce Nożnej.
Po rozegraniu łącznie 44 meczy w obydwu fazach rozgrywek w finale spotkały się te

same drużyny, które
rywalizowały o prymat w roku
ubiegłym. Tytuł mistrza Polski
obroniła reprezentacja KW PSP
Łódź, pokonując wynikiem 2:0
drużynę KW PSP Warszawa.
Do rywalizacji o brązowy medal
przystąpiły reprezentacje 
KW PSP Toruń i KW PSP Kraków.
Zwycięsko z tej potyczki wyszli
strażacy z terenu woj. kujawsko-
-pomorskiego, wygrywając 1:0. 

Przy tej okazji warto
wspomnieć, że reprezentacja Państwowej Straży Pożarnej, której trzon stanowią
przedstawiciele zespołów grających w finale lubelskich rozgrywek, została mistrzem Polski
MSWiA w halowej piłce nożnej. W turnieju rozegranym w Mielnie w dniach 30 listopada 
– 1 grudnia reprezentacja Polski strażaków PSP pokonała w finale reprezentację polskiej
Policji.

PP

Warsztaty prewencji społecznej
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St. kpt. Pa weł Ka spe rek
Kie dy stra ża cy przy je cha li pod uszko dzo -

ną na sku tek wy bu chu ka mie ni cę w cen trum
Lu bli na, przede wszyst kim do ko na li roz po -
zna nia. Stwier dzi li m.in., że za wa lił się dach
i stro py, roz sy pał ko min, a jed na ze ścian
wpraw dzie sta ła, ale by ła moc no prze chy lo -
na. Tym cza sem z uzy ska nych przez nich in -
for ma cji wy ni ka ło, że na za adap to wa nym
pod da szu miesz ka li lu dzie.

St. kpt. Pa weł Ka spe rek wraz z kil ko ma
stra ża ka mi uda li się na ostat nie pię tro trzy -
kon dy gna cyj ne go bu dyn ku, aby przede
wszyst kim od na leźć i ewa ku ować po szko -
do wa nych. Ze wzglę du na za gro że nie,
a szcze gól nie moż li wość za wa le nia się kon -
struk cji, po ru sza li się nie zwy kle ostroż nie.
Bę dąc już na pod da szu, pe ne tro wa li gru zo -
wi sko, na wo ły wa li, a po tem nie ru cho mie li
i w przej mu ją cej ci szy wsłu chi wa li się, czy
spod gru zów nie do bie ga ja kiś od głos przy -
sy pa ne go czło wie ka. 

Żad nych sy gna łów nikt jed nak nie od no -
to wał i po wo li stra ża cy za czę li wy co fy wać się
z gru zo wi ska. Paw ła jed nak, jak póź niej przy -
znał, coś tknę ło. Od niósł bo wiem wra że nie,
jak by jed nak usły szał bar dzo sła by głos. Mo -
gło to być je dy nie złu dze nie, ale po sta no wił
spraw dzić, czy się nie my lił. Po wró cił na gru -
zo wi sko i za czął je roz grze by wać. I wte dy na -
gle po czuł, że dłoń mi do ty ka czy jejś twa rzy.
Więc jed nak! Za czął szyb ko usu wać gru zy, od -
sła nia jąc przy sy pa ne cia ło po szko do wa ne go.
Męż czy zna żył. Te raz trze ba by ło ewa ku ować
go na ze wnątrz. Na szczę ście ta koń co wa
ope ra cja prze bie gła bez więk szych prze szkód
i zo stał prze ka za ny w rę ce ze spo łu ra tow nic -
twa me dycz ne go. Nie wąt pli wie uda ło się go
ura to wać nie mal w ostat niej chwi li.

St. kpt. Pa weł Ka spe rek, któ ry nie daw no
awan so wał na do wód cę JRG PSP, zo stał od -
zna czo ny przez pre zy den ta RP Krzy żem Za -
słu gi za Dziel ność. I rze czy wi ście, w bar dzo
nie bez piecz nej sy tu acji, za rów no dla po -
szko do wa ne go, ale też dla sie bie, oka zał
wła śnie dziel ność i od wa gę. Ry zy ko wał, ale
jak wy zna je, w ta kich sy tu acjach dzia ła się
z au to ma tu, a do pie ro po tem po ja wia ją się
re flek sje. Dzię ki te mu po szko do wa ny, któ ry
nie miał szans na sa mo dziel ne wy do by cie
się spod gru zów, prze żył.

Mł. ogn. Mar cin Stró zik
To był pięk ny, sło necz ny dzień, wy ma rzo -

ny na ro dzin ny wy pad na ło no przy ro dy. Kie -
dy mł. ogn. Mar cin Stró zik, stra żak KP PSP
No wa Sól, z żo ną i dwój ką dzie ci do je cha li
nad ma low ni cze je zio ro Li ny w woj. lu bu -
skim, by ło tam już spo ro ama to rów ką pie li
i pla żo wa nia. Ich sze ścio let nia Ma ja tak że
rwa ła się do wo dy, więc zde cy do wa li, że
wszy scy pój dą się tro chę po plu skać. Mar cin,
pil nu jąc dzie ci, od ru cho wo za re je stro wał
obec ność w wo dzie chłop ca, mniej wię cej
w wie ku je go cór ki. Na wet prze mknę ło mu
przez myśl, że chło piec wszedł do wo dy dość
da le ko, a nie ma przy nim ni ko go do ro słe go.
Kie dy się ob ró cił w stro nę brze gu, zo ba czył
mło dą ko bie tę z ma lut kim dziec kiem. To by -
ła za pew ne mat ka te go chłop ca, bo pa trzy -
ła uważ nie w je go stro nę. 

Mar cin za jął się za ba wą z syn kiem, kie dy
na gle roz legł się prze raź li wy krzyk ko bie ty.
Od ru cho wo spoj rzał w stro nę pla ży i na tych -
miast skie ro wał wzrok na chłop ca. Wo da by -
ła gład ka jak blat sto łu. Tuż nad po wierz-
ch nią uj rzał wy sta ją cą rę kę i czu bek gło wy.
Sko czył w tam tą stro nę, po ko nu jąc opór wo -

dy. Nie wie dział, ile to mo gło trwać, ale do -
tarł do miej sca, gdzie bez sze lest nie znik nął
chło piec. Za nu rzył się i prze bie ra jąc wy cią -
gnię ty mi rę ka mi, sta rał się tra fić na chło pa -
ka. Jest! Uda ło się!

Kie dy wy do był go na po wierzch nię,
stwier dził, że dziec ko jest bez wład ne. W tym
mo men cie sta nę ły mu przed ocza mi wszyst -
kie za ję cia, na któ rych ćwi czył ra tow nic two
wod ne. Od wró cił chłop ca. Ude rzył go kil ka ra -
zy w ple cy. Chlu snę ła z nie go wo da. Trzy ma -
jąc dziec ko na rę kach, wy szedł na brzeg,
gdzie już ze bra ła się gro mad ka lu dzi i pro wa -
dził da lej ak cję. Kie dy zaś by ło ja sne, że ma lec
jest ura to wa ny, po le cił je go mat ce we zwać
po go to wie ra tun ko we. Osta tecz nie chło piec
zo stał za bra ny do szpi ta la na ob ser wa cję.

Te wszyst kie prze ży cia wró ci ły z ca łą si łą,
kie dy Mar cin stał w Pa ła cu Pre zy denc kim, by
ode brać ja ko je den z czte rech stra ża ków
me dal „Za Ofiar ność i Od wa gę”. Słu chał wraz
z in ny mi słów o bo ha ter stwie, ofiar no ści
i mo ty wa cjach tych, któ rzy spie szą na ra tu -
nek. A po tem po my ślał o swo im ta cie, któ ry
zgi nął w wy pad ku. Wła śnie wte dy Mar cin
po sta no wił, że zo sta nie stra ża kiem i bę dzie
ra to wał lu dzi. 

St. sekc. Łu kasz Ja ki miec 
Po za koń cze niu ko lej nej służ by w ma cie -

rzy stej KP PSP w Ko ło brze gu Łu kasz je chał
sa mo cho dem do do mu. Był już wie czór, uli -
ce po wo li pu sto sza ły. Na przy stan ku wi dział
garst kę osób ocze ku ją cych na przy jazd au -
to bu su. Kie dy jed nak pod je chał bli żej,
w świa tłach re flek to rów do strzegł czło wie ka
le żą ce go na chod ni ku. Nikt z obec nych nie
zwra cał na nie go uwa gi. Pew nie uzna li, że to
ja kiś pi jak. 
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Bo ha te ro wie LECH LE WAN DOW SKI

Dopóki człowiek gotów jest rzucić się na pomoc drugiemu człowiekowi, 
nawet ryzykując życie, to znaczy, że są ludzie zdolni tworzyć wspólnotę. 
To jest właśnie największe poświęcenie – nieść bezinteresowną pomoc

drugiemu, często z narażeniem życia – mówił prezydent RP Andrzej Duda
podczas uroczystości wręczania Krzyża Zasługi za Dzielność 

i czterech medali „Za Ofiarność i Odwagę”.



Łu kasz za trzy mał sa mo chód i pod szedł
do le żą ce go. Po chy lił się nad nim i spraw dził
funk cje ży cio we. Męż czy zna mógł mieć oko -
ło 60 lat. Miał płyt ki, le d wo wy czu wal ny od -
dech. Nie by ło na co cze kać. Łu kasz, któ ry jest
w PSP ra tow ni kiem me dycz nym i za ra zem
kie row cą, na tych miast pod jął ak cję ra tow ni -
czą. Trwa ło to do brą chwi lę, ale wresz cie
męż czy zna otwo rzył oczy, za czął nor mal nie
od dy chać i re ago wać. Oka za ło się, że wra cał
z me czu pił ki noż nej. Stał na przy stan ku, kie -
dy na gle zro bi ło mu się ciem no przed ocza -
mi. A po tem sam nie wie, co się sta ło,
po nie waż stra cił przy tom ność. Nie wia do mo,
co by by ło z nim da lej, gdy by nie na tych mia -
sto wa re ak cja stra ża ka. Kie dy już wszyst ko
wró ci ło do nor my, na wet żar to wa li, że być
mo że ów nie spo dzie wa ny kry zys na stą pił
w kon se kwen cji spor to wych emo cji. Spo tka li
się póź niej jesz cze raz. 60-la tek po now nie
dzię ko wał stra ża ko wi za ra tu nek, ale, jak wy -
znał, me czy pił ki noż nej nie od pusz cza, bo to
je go pa sja. Jak żar to wał, do brze by ło by, gdy -
by stra żak był wów czas w po bli żu…

St. ogn. An drzej Zą bek
Wśród od zna czo nych przez pre zy den ta

RP był też stra żak KM PSP w Le gni cy st. ogn.
An drzej Zą bek. Tak że on udo wod nił, że ra -
tow ni kiem jest się wszę dzie i za wsze, a nie
tyl ko na służ bie i w mun du rze.

Do zda rze nia, w któ rym uczest ni czył, do -
szło la tem w Nie cho rzu, gdzie wraz z ro dzi -
ną spę dzał urlop. W pew nej chwi li zo ba czył
ko bie tę bie gną cą po pla ży. Dra ma tycz nym
gło sem wo ła ła o po moc, bo w mo rzu to pi ła

się ko bie ta. Nie za sta na wia jąc się, po biegł
w stro nę mo rza, gdzie by ła już grup ka osób.
Wsko czył do wo dy i po mógł wy do być ko -
bie tę na brzeg. Na tych miast też przy stą pił
do ak cji ra tun ko wej, któ ra za koń czy ła się po -
wo dze niem. Ko bie ta od zy ska ła przy tom -
ność i na py ta nie An drze ja, czy by ła sa ma
w wo dzie, po in for mo wa ła, że ką pa ła się
wraz ze swo im je de na sto let nim sy nem. Stra -
żak po now nie ru szył więc do mo rza, tym ra -
zem w po szu ki wa niu dziec ka. Wraz z nim
po szu ki wa nia pro wa dzi li in ni pla żo wi cze.
Po oko ło dzie się ciu mi nu tach chło piec zo stał
wy do by ty na brzeg, a An drzej po spraw dze -
niu je go funk cji ży cio wych przy stą pił do re -
ani ma cji. Po ma gał mu w tym męż czy zna,
któ ry znaj do wał się w po bli żu. Oby dwaj pro -
wa dzi li ak cję re su scy ta cyj ną aż do chwi li,
kie dy na miej sce przy był ze spół ra tow nic twa
me dycz ne go. Chło piec zo stał przeka za ny ra -
tow ni kom me dycz nym. Po chwi li na pla ży
wy lą do wał śmi gło wiec LPR, któ rym za bra no
go do szpi ta la.

Dh Ad rian Ziół kow ski
Jak zwy kle w ta kich przy pad kach, nic nie

za po wia da ło dra ma tu. Te go paź dzier ni ko -
we go dnia 72-let ni węd karz w to wa rzy stwie
ko bie ty wy pły nął łód ką na je zio ro, aby ło wić
ry by. Dh Ad rian Ziół kow ski z OSP Li cheń Sta -
ry stał aku rat na brze gu i roz ma wiał z na po -
tka nym ko le gą. Nie spo dzie wa nie łód ka
za ko ły sa ła się moc no, a sto ją cy w niej węd -
karz, pró bu ją cy zła pać rów no wa gę, wpadł
do wo dy. Po nad sta wem roz legł się krzyk.
Węd karz nie wy pły wał.
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sà wÊród nas
Wi dząc to, osiem na sto let ni Ad rian, wy -

cho wa nek Mło dzie żo wej Dru ży ny Po żar ni -
czej OSP Li cheń Sta ry, a od kwiet nia te go
ro ku już peł no praw ny stra żak ochot nik, bez
chwi li na my słu sko czył do wo dy. By ła bar -
dzo zim na, jej tem pe ra tu ra wy no si ła nie co
po wy żej ze ra. Stra żak bar dzo szyb ko do tarł
do miej sca, gdzie przed chwi lą znik nął
pod wo dą węd karz i za nu rzył się. Krót ko
po tem na po wierzch ni je zio ra uka za ły się
dwie gło wy. Nie ste ty, oka za ło się, że węd -
karz był oplą ta ny wo kół szyi, nóg i rąk sznu -
rem od ko twi cy. W do dat ku ob cią ża ła go
gru ba, mo kra odzież. Mi mo wy sił ków Ad -
rian nie był w sta nie po ra dzić so bie z wy -
plą ta niem po szko do wa ne go z lin i od ho lo-
wa niem go na brzeg. Na szczę ście z po mo -
cą po spie szył za alar mo wa ny stra żak OSP 
Li cheń Sta ry Ra do sław Wal czak. Ra zem wy -
cią gnę li pe cho we go węd ka rza na brzeg,
udzie li li mu kwa li fi ko wa nej pierw szej po -
mo cy i we zwa li ka ret kę po go to wia ra tun -
ko we go.

Pre zes OSP Li cheń Sta ry dh Piotr Ma cie -
jew ski mó wi o Ad ria nie, a tak że o je go
dwóch bra ciach – stra ża kach OSP wy łącz nie
w su per la ty wach. Su mien ni, ofiar ni, za wsze
go to wi na we zwa nie do ak cji. To zda rze nie
po twier dzi ło bar dzo do brą opi nię o ra tow -
nic twie wod nym w OSP Li cheń Sta ry, któ re
sta ło się jej spe cjal no ścią. Tu tej si stra ża cy to
ośmio krot ni zwy cięz cy Mi strzostw Pol ski
OSP w Ra tow nic twie Wod nym i Po wo dzio -
wym. Ad rian po ka zał, że po tra fią wy gry wać
nie tyl ko na za wo dach, ale tak że wte dy, gdy
staw ką jest ży cie czło wie ka.
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Nie daw no pod pi sa ne zo sta ło po ro zu mie nie o współ dzia ła niu
Pań stwo wej Ko mi sji Ba da nia Wy pad ków Lot ni czych i PSP. 
Ja kie prze słan ki to wa rzy szy ły po wsta niu tej ini cja ty wy? 
Przede wszyst kim na szym wspól nym ce lem jest lep sza niż do tąd

ko or dy na cja dzia łań pod czas ba da nia zda rze nia lot ni cze go na wszyst -
kich je go eta pach. A więc już od chwi li otrzy ma nia sy gna łu o zda rze -
niu aż do opu bli ko wa nia ra por tu koń co we go o je go przy czy nach.
Oczy wi ście moż li wo ści na sze go współ dzia ła nia są szer sze i obej mu ją
tak że in ne ob sza ry.

Po zo stań my przy wy pad kach lot ni czych. Ro zu miem, że po za -
war ciu po ro zu mie nia PKBWL ocze ku je od stra ża ków więk sze -
go wspar cia?
Przede wszyst kim trze ba za zna czyć, że wie dza o po stę po wa niu

i ko or dy na cji dzia łań pod czas ba da nia wy pad ku lot ni cze go uła twia
pra cę i po zwa la za cho wać waż ne do wo dy. Są one dla nas cen ne, po -
nie waż mo gą po móc Ko mi sji w okre śle niu przy czy ny zda rze nia lot ni -
cze go, szcze gól nie w po cząt ko wym eta pie ba da nia, a tak że w trak cie
ak cji ra tow ni czej i tuż po jej za koń cze niu. Praw da jest ta ka, że do te -
go ro dza ju zda rzeń nie rzad ko ja ko pierw si przy jeż dża ją stra ża cy. 
Ga szą po żar, ra tu ją lu dzi itd. Wszyst kie te czyn no ści są waż ne rów nież
z na sze go punk tu wi dze nia, czy li pre cy zyj ne go usta le nia, co i dla cze -
go się wy da rzy ło. Stąd bar dzo cen ne są np. re la cje świad ków, do któ -
rych stra ża cy do tar li ja ko pierw si i ma ją wie dzę, gdzie np. tych lu dzi
od szu kać, a tak że roz ma ite do wo dy w po sta ci przed mio tów zna le zio -
nych na miej scu zda rze nia.

We wstę pie po ro zu mie nia za war to stwier dze nie, że je go ce -
lem jest za pew nie nie spraw ne go i sku tecz ne go współ dzia ła nia
w za kre sie wy ko ny wa nia za dań na miej scu wy pad ku lot ni cze -
go. Moż na to od czy tać i tak, że wcze śniej nie za wsze ta kie
spraw ne współ dzia ła nie mia ło miej sce. 
Za le ży nam na po głę bie niu tej współ pra cy i te mu, je stem prze ko -

na ny, do brze bę dzie słu ży ło pod pi sa ne po ro zu mie nie. Jak już za zna -
czy łem, dzię ki wspar ciu stra ża ków na sza pod sta wo wa wie dza
o oko licz no ściach i przy czy nach wy pad ku lot ni cze go bę dzie peł niej -
sza. Nie zwy kle waż ne jest, by za cho wać wszel kie do wo dy mo gą ce
przy czy nić się do po stę pu w pra cach ko mi sji. Istot ne są na wet tak pro -
za icz ne in for ma cje, jak ta, do ko go na le ży w da nej sy tu acji za dzwo -
nić i z kim współ dzia łać, aby po zy skać da ne na te mat po szko-

do wa nych i oko licz no ści ka ta stro fy. Te go ro dza ju in for ma cje, któ re
nie rzad ko ma ją stra ża cy, mo gą oka zać się bar dzo przy dat ne.

W do ku men cie w sze ściu punk tach wy szcze gól nio no za da nia
dla obu stron. Cho dzi m.in. o wza jem ne po wia da mia nie o wy -
pad ku lot ni czym, wy mia nę in for ma cji pod czas pro wa-
dze nia ba da nia, udo stęp nia nie da nych bę dą cych w po sia da -
niu stron czy wspar cie tech nicz ne i lo gi stycz ne pod czas dzia -
łań. Czy to ozna cza, że to są spra wy do za ła twie nia?
Po wiedz my so bie ja sno. Nie za wsze sys tem po wia da mia nia dzia -

łał pra wi dło wo i dla te go wspól nie, w ra mach za war te go po ro zu mie -
nia, chce my go udo sko na lić. Na tu ral na pra wi dło wość jest ta ka, że
trze ba za stę po wać do bre lep szym i po szu ki wać no wych, bar dziej
efek tyw nych roz wią zań. Moż li wo ści jest spo ro, a te ma ty ka ob szer na.
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W OGNIU PYTAŃ

Bez piecz na
prze strzeƒ 
po wietrz na

Zależy nam na pogłębieniu
współpracy i temu, jestem
przekonany, dobrze będzie służyło
podpisane porozumienie –
podkreśla Andrzej Lewandowski,
przewodniczący Państwowej
Komisji Badania Wypadków
Lotniczych.
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Dla te go pla nu je my wspól ne ro bo cze spo tka nia, szko le nia, kon fe ren -
cje, w trak cie któ rych bę dzie my szcze gó ło wo mó wi li np. o tym, jak
zbie rać do wo dy, jak gro ma dzić i se gre go wać in for ma cje przy dat ne
tak że w dal szym po stę po wa niu. To, co ra tow ni ko wi w trak cie ak cji ra -
tun ko wej mo że wy da wać się nie istot ne, z punk tu wi dze nia prac Ko -
mi sji mo że mieć bar dzo du że zna cze nie. Nie ukry wam, że wie le so bie
też obie cu ję po wspól nych ćwi cze niach, a tak że in nych for mach na -
sze go współ dzia ła nia.

A jak pa na zda niem po win no w prak ty ce wy glą dać wdra ża nie
po ro zu mie nia do struk tur stra żac kich na szcze blu wo je wódz -
twa czy po wia tu?
W Pol sce do cho dzi rocz nie śred nio do 100-150 wy pad ków i po -

waż nych in cy den tów oraz se tek in cy den tów, któ re ba da PKBWL. 
Są to za zwy czaj zda rze nia zwią za ne z Ge ne ral Avia tion. Na le ży jed nak
przy go to wy wać się tak że do moż li we go prze cież wy pad ku du że go
sa mo lo tu pa sa żer skie go. Do ta kie go zda rze nia mo że dojść w każ dym
miej scu na sze go kra ju, a nie tyl ko na lot ni sku. Dla te go też wie dza
o tym, jak po móc w ta kiej sy tu acji i jak współ dzia łać z PKBWL, po win -
na być na szcze blu wo je wódz twa czy po wia tu po wszech na. Sko ro nie
za wsze tak jest, to trze ba w ra mach re ali za cji po ro zu mie nia do trzeć
do wo je wódz kich czy po wia to wych struk tur stra żac kich z od po wied -
nią wie dzą, a na stęp nie we ry fi ko wać ją w to ku róż no rod nych wspól -
nych przed się wzięć szko le nio wych. Kwe stią do uzgod nie nia jest, jak
to ro bić naj le piej, tak aby śmy wspól nie osią gnę li za kła da ny wyż szy
po ziom współ dzia ła nia.

Czy po sta no wie nia te go po ro zu mie nia do ty czą tak że Lot ni -
sko wej Stra ży Po żar nej? Py tam o to, po nie waż od 1987 r., kie -
dy utwo rzo no Przed się bior stwo Pań stwo we „Por ty Lot ni cze”,
LSP są w struk tu rach tej in sty tu cji. Tym cza sem wśród zda rzeń
lot ni czych istot ną część sta no wią te, któ re ma ją miej sce już
na te re nie lot ni ska lub w je go po bli żu. A to jest ob szar od po -
wie dzial no ści stra ża ków LSP.
Mo im zda niem LSP jest do brze szko lo na i wie, co ma ro bić pod -

czas za ist nie nia wy pad ku lot ni cze go. Przed sta wi cie le PKBWL są za -
pra sza ni na ćwi cze nia na te re nie lot nisk i ma my oka zję z bli ska
przyj rzeć się dzia łal no ści LSP. Trze ba pa mię tać, że wy pad ki lot ni cze
z udzia łem du żych sa mo lo tów pa sa żer skich zda rza ją się nie rzad ko
z da la od lot ni ska. Mu si my być za tem przy go to wa ni i na ta ką ewen -
tu al ność. Po ro zu mie nie z PSP otwie ra dro gę do dys ku sji nad wspól -
nym wy pra co wa niem opty mal nych roz wią zań i tak że na tym po le ga
je go war tość.

A ma pan już ja kieś wła sne pro po zy cje wspól nych dzia łań?
Są dzę, że cie ka we by ły by np. zin te gro wa ne ćwi cze nia prze pro wa -

dzo ne w nie zna nym te re nie. Do udzia łu w ta kim szko le nio wym i za -
ra zem spraw dza ją cym przed się wzię ciu war to by ło by za an ga żo wać
nie tyl ko eki py stra żac kie, ale wszyst kie nie zbęd ne służ by. Cho dzi mi
o po li cję, woj sko, służ bę zdro wia, jak też in sty tu ty lot ni cze i wła dze lo -
kal ne. Był by to war to ścio wy prak tycz ny spraw dzian na szej go to wo -
ści do te go ro dza ju dzia łań. Być mo że w póź niej szym okre sie,
w ra mach współ pra cy, za pro si my do po dob nych ćwi czeń, a tak że
szko leń, ko le gów z ENCASII, czy li or ga ni za cji sto wa rzy sza ją cej wszyst -
kich prze wod ni czą cych ko mi sji ba da nia wy pad ków lot ni czych w UE.
Oczy wi ście ta i in ne ini cja ty wy mu szą zo stać prze dys ku to wa ne m.in.
z kie row nic twem PSP, bo jak wia do mo – dia beł tkwi w szcze gó łach.

Przez dwa la ta urzę do wa nia na sta no wi sku sze fa PKBWL pod -
pi sał pan po ro zu mie nia o współ pra cy nie tyl ko ze stra ża ka mi,
ale tak że np. z pre ze sem Urzę du Lot nic twa Cy wil ne go oraz
Woj sko wym In sty tu tem Me dy cy ny Lot ni czej. Ja ki jest wspól -
ny mia now nik czy też nad rzęd ny cel tych i in nych po ro zu mień,
np. z part ne ra mi za gra nicz ny mi?
Pod pi sa li śmy po ro zu mie nia tak że z in ny mi part ne ra mi. Ma my

umo wy o współ pra cy z in sty tu ta mi lot ni czy mi, je ste śmy też w trak cie
ne go cja cji umo wy z MON w za kre sie po mo cy w po szu ki wa niu i wy -
do by wa niu z mo rza stat ków po wietrz nych. Po za tym za kres na szych
dzia łań nie ogra ni cza się do pod mio tów kra jo wych. I jest to oczy wi -
ste, po nie waż nie ma w Eu ro pie zna czą cej, cie szą cej się pre sti żem ko -
mi sji, któ ra nie uczest ni czy w pra cach mię dzy na ro do wej wspól no ty. 

Przy tej oka zji war to od no to wać, że od dwóch lat w peł ni uczest -
ni czy my we wszyst kich naj waż niej szych spo tka niach i szko le niach ko -
mi sji ba da nia wy pad ków lot ni czych UE (ENCASIA, ECAC, ESASI, Pe er
Re view itd.). Ści śle współ pra cu je my z ko le ga mi z Gru py Wy szeh radz -
kiej, w skład któ rej wcho dzą obok Pol ski tak że Cze chy, Sło wa cja i Wę -
gry. Ale nie tyl ko, bo roz wi ja się te ż współ pra ca z in ny mi pań stwa mi
Eu ro py Środ ko wej, jak Ru mu nia i Ukra ina.

W tym ro ku pod pi sa li śmy rów nież umo wę o współ pra cy z BEA, czy -
li Ko mi sją Ba da nia Wy pad ków Lot ni czych we Fran cji. Je ste śmy w trak -
cie ne go cja cji umo wy z BFU – Ko mi sją Ba da nia Wy pad ków Lot ni czych
w Niem czech. A za tem na sza ak tyw ność do ty czy tak że państw tzw.
sta rej Eu ro py.

Jak wy glą da od kuch ni na wią zy wa nie ta kiej współ pra cy
z part ne ra mi za gra nicz ny mi?
Nie ukry wam, że waż ne są tu oso bi ste kon tak ty mię dzy na ro do we.

Nie wąt pli wie przy da je mi się dziś mo je pra wie dzie się cio let nie do -
świad cze nie w pra cy w struk tu rach mię dzy na ro do wych. Po zna łem
wie lu lu dzi z bran ży lot ni czej, znam ich po glą dy i ocze ki wa nia do ty -
czą ce m.in. uspraw nie nia dzia łań ko mi sji na ro do wych ba da ją cych wy -
pad ki lot ni cze. To wszyst ko obec nie pro cen tu je. A po za tym waż na jest
choć by zna jo mość ję zy ków ob cych.

A ja kie pan zna ję zy ki?
An giel ski, nie miec ki, ro syj ski… Zdo by łem też pod czas służ by

na Bli skim Wscho dzie pod sta wy arab skie go. 

Zna jo mość ję zy ków ob cych, do świad cze nie mię dzy na ro do -
we… Do te go wszyst kie go nie do cho dzi się z po nie dział ku
na wto rek.
Chcia łem zo stać pi lo tem, więc mu sia łem zdo być od po wied nie wy -

kształ ce nie i umie jęt no ści. Po tem by ła służ ba i pra ca na róż nych sta -
no wi skach w woj skach lot ni czych. Mu sia ło mi to wy cho dzić cał kiem
nie źle, po nie waż zo sta łem skie ro wa ny do Aka de mii Obro ny Na ro do -
wej, któ ra jest szko łą do wód ców, no i na uko wą kuź nią kadr woj sko -
wych. Do te go za pew ne trze ba też do dać pew ne pre dys po zy cje
oso bi ste, jak ła twość, ale i chęć zdo by wa nia wie dzy, pod wyż sza nia
kwa li fi ka cji, no i de ter mi na cja w dą że niu do osią ga nia no wych ce lów.

Ma pan swo ją re cep tę na wy trwa łość i de ter mi na cję w po ko -
ny wa niu trud no ści, że by osią gnąć wy zna czo ny cel?
To pew nie spra wa in dy wi du al na, ale mój cha rak ter kształ to wa ło

upra wia nie spor tu wy czy no we go. Po chwa lę się, że by łem mi strzem
Ogól no pol skiej Spar ta kia dy Mło dzie ży w wio ślar stwie. Star to wa łem



w bar wach klu bu Za wi sza Byd goszcz. Mam też trze ci sto pień
dan – sto pień mi strzow ski w iaidō. Na to miast ja ko ofi cer lot nic twa
peł ni łem służ bę w Ira ku i Afga ni sta nie, co uwa żam za bar dzo waż ny
ży cio wy spraw dzian i za ra zem szko łę cha rak te ru.

Pa na dzia ła nia ja ko sze fa PKBWL z oczy wi stych wzglę dów bu -
dzą du że za in te re so wa nie spo łecz ne. Przy oka zji po wo ła nia
na to sta no wi sko mi ni ster An drzej Adam czyk po wie dział o pa -
nu: Gwa ran tu je wy so ki po ziom pra cy me ry to rycz nej, ale tak że
apo li tycz ność i nie za leż ność. Czy to dla pa na waż na oce na?
Oczy wi ście ta ka opi nia ma swo je zna cze nie i bar dzo so bie ją ce -

nię. Trze ba pa mię tać, że nie za leż ność pra cy Ko mi sji re gu lu je pra wo
lot ni cze oraz dy rek ty wy. Po nad to obo wią zu ją nas re gu la cje UE (w tym
dy rek ty wa 996 UE oraz za łącz nik 13 ICAO). 

W Ko mi sji ma my eks per tów o róż nych po glą dach po li tycz nych,
człon ków po przed niej Ko mi sji i no wych, ale nie ma to zna cze nia dla
na szej pra cy. Na szą nad rzęd ną za sa dą jest bo wiem apo li tycz ność
i pra ca dla do bra lot nic twa. Po wiem wręcz, że wie le osób mo gło by
brać przy kład z człon ków Ko mi sji, jak wspól nie moż na i trze ba pra co -
wać dla do bra spra wy, ja ką dla nas jest bez pie czeń stwo lo tów. Sa mo -
lot czy in ny sta tek po wietrz ny nie roz róż nia gru bo ści port fe la ani
po glą dów po li tycz nych lot ni ków i pa sa że rów. Je że li jest nie spraw ny,
ule ga wy pad ko wi, to za bi ja de mo kra tycz nie wszyst kich bez wy jąt ku.
A na szym za da niem jest za po bie ga nie wy pad kom po przez okre śle -
nie przy czyn tych, do któ rych do szło i sfor muło wa nie od po wied nich
za le ceń pro fi lak tycz nych. I nie ma tu miej sca na żad ne po li tycz ne czy
ide olo gicz ne po dzia ły.

Po po wo ła niu pa na na sze fa PKBWL po ja wi ły się jed nak wśród
in ter nau tów tak że scep tycz ne ko men ta rze. Za cy tu ję przy kła -
do wy: Jak puł kow nik, to bę dzie wy ro ko wał na roz kaz. Tym cza -
sem w no wym kie row nic twie PKBWL nie tyl ko pan, ale też
dwaj pa na za stęp cy i se kre tarz to pi lo ci woj sko wi...
Ta ka opi nia świad czy tyl ko o nie zna jo mo ści re aliów PKBWL. Jak już

po wie dzia łem, dzia łal ność ko mi sji cy wil nej re gu lu ją do ku men ty i nie
ma moż li wo ści ste ro wa nia da nym po stę po wa niem ani kon tro lo wa -
nia pro wa dzo ne go ba da nia przez jed ną lub kil ka osób. Uchwa ły 
za twier dza ją ce ba da nie zda rze nia lot ni cze go po dej mo wa ne są
po gło so wa niu więk szo ścią bez względ ną. Każ dy z człon ków Ko mi sji
ma pra wo i obo wią zek na pi sać zda nie od ręb ne do ra por tu, któ re jest
pu bli ko wa ne.

Po za tym moi za stęp cy są do sko na ły mi spe cja li sta mi o ogrom nym
do świad cze niu, nie tyl ko lot ni czym, ale tak że w ba da niu licz nych zda -
rzeń lot ni czych. I to jest dla mnie naj waż niej sze. Dla przy kła du se kre -
tarz Ko mi sji jest do sko na łym znaw cą pra wa lot ni cze go i świet nym
lo gi sty kiem. Nie za leż nie od wy so kich kwa li fi ka cji zdo by tych w okre -
sie służ by w lot nic twie woj sko wym ma rów nież do świad cze nie ja ko
pi lot sa mo lo tów ko mu ni ka cyj nych (Bo eing). 

W ja ki spo sób do cho dzi cie do kon sen su su w ba da niu przy czyn
zda rze nia lot ni cze go? 
Pod czas ba da nia zda rze nia in te re su ją nas tyl ko fak ty. Stąd wła śnie

wy ni ka po trze ba ze bra nia wszel kich do wo dów do ty czą cych oko licz -
no ści wy pad ku, na wet po zor nie ma ło zna czą cych. Obo wią zu ją ca nas
za sa da po le ga na swo bod nej oce nie ze bra nych do wo dów przez każ -
de go z człon ków ko mi sji. Po nad to każ de po sie dze nie Ko mi sji jest na -
gry wa ne i za wsze moż na od two rzyć je go prze bieg.

Ilu człon ków ko mi sji za zwy czaj ba da da ne zda rze nie i jak roz -
strzy ga ne są róż ni ce w oce nach np. przy czyn wy pad ku?
W za leż no ści od zda rze nia lot ni cze go i kom plek so wo ści ba da nia

wy zna cza ne są oso by, któ re spe cja li zu ją się w da nej dzie dzi nie.
Przy po dej mo wa niu tych de cy zji bie rze my też pod uwa gę czas re ak -
cji i od le głość do miej sca zda rze nia lot ni cze go. Cza sem wła śnie ze
wzglę du na czas re ak cji wy sy ła my człon ka Ko mi sji, któ ry jest naj bli żej
miej sca wy pad ku, a po tem on do bie ra spe cja li stów po trzeb nych mu
do ba da nia zda rze nia. 

Chciał bym do dać, że Ko mi sja po sił ku je się rów nież wie dzą eks per -
tów, któ rzy nie są jej człon ka mi, ale wspie ra ją ją ze wzglę du na spe cy -
fi kę swo jej pra cy lub swój nie rzad ko uni kal ny za sób wie dzy. Li sta
ta kich eks per tów z róż nych dzie dzin lot nic twa li czy po nad sto osób.
Każ dy z nich od by wa sto sow ne prze szko le nie pro wa dzo ne przez Ko -
mi sję i zo bo wią za ny jest do za cho wa nia ta jem ni cy.

Czy zda rza się – i w ja kich sy tu acjach, że do ba da nia kon kret -
ne go zda rze nia po wo łu je się ko mi sje mię dzy na ro do we? Czy
przed sta wi cie le PKBWL są do ta kich ba dań za pra sza ni? 
Pra wo wręcz zo bo wią zu je nas do uczest ni cze nia w ba da niu wy -

pad ków lot ni czych, w któ rych po szko do wa ni są pol scy oby wa te le.
Włą cza my się więc do nich co naj mniej na po zio mie eks perc kim. Ma -
my rów nież przy pad ki, kie dy przed sta wi cie le pol skich ro dzin po szko -
do wa nych w wy pad kach za gra ni cą zwra ca ją się do nas o po moc.
W ta kich sy tu acjach za wsze sto ję na sta no wi sku, że na szym obo wiąz -
kiem jest po moc pol skim oby wa te lom. I to ro bi my, po nie waż je ste -
śmy pol ską ko mi sją, po wo ła ną m.in. do te go, aby pil no wać in te re sów
na szych oby wa te li za gra ni cą.

Mi mo wni kli wych ba dań i for mu ło wa nia przez ko lej ne ko mi -
sje sto sow nych za le ceń wy pad ków lot ni czych jest nie ste ty du -
żo, a in cy den tów, czy li zda rzeń o mniej szej ran dze i bez
ofiar – wręcz bar dzo du żo. Czy współ pra ca pol skiej ko mi sji
z in ny mi part ne ra mi, ta ki mi jak m.in. Pań stwo wa Straż Po żar -
na, a tak że za gra nicz ny mi, po zwo li na wzmoc nie nie sys te mu
bez pie czeń stwa lot ni cze go? 
Wzmac nia nie bez pie czeń stwa po przez sto so wa nie róż no rod nych

środ ków za rad czych, eli mi no wa nie stwier dzo nych przez ko lej ne ko -
mi sje błę dów jest nie zbęd ne dla po pra wy bez pie czeń stwa lot nic twa.
To praw da, że mi mo prac Ko mi sji i eli mi no wa nia błę dów wy pad ki się
zda rza ją. Pa mię taj my jed nak, jak wie le ist nień ludz kich uda ło się ura -
to wać dzię ki te mu, że w kon se kwen cji za le ceń Ko mi sji usu nię to wa -
dy kon struk cyj ne, al bo że po przez po stu lo wa ne przez nas re gu la cje
po pra wio no prze pi sy bez pie czeń stwa. To wszyst ko po wo du je, że
dzia ła nia ko mi sji na ro do wych i mię dzy na rodo wych na rzecz bez pie -
czeń stwa w prze strze ni po wietrz nej Eu ro py i świa ta ma ją swój głę bo -
ki sens.

Ja ką mar kę na świe cie ma dzia ła ją ca w obec nym kształ cie pol -
ska Pań stwo wa Ko mi sja Ba da nia Wy pad ków Lot ni czych?
Na prze ło mie wrze śnia i paź dzier ni ka te go ro ku mię dzy na ro do wa

or ga ni za cja lot ni cza ICAO prze pro wa dzi ła w PKBWL au dyt. Wy nik au -
dy tu zo sta nie ogło szo ny na stro nie in ter ne to wej Ko mi sji za raz po tym,
jak go otrzy ma my. Wpraw dzie je stem do brej my śli co do re zul ta tów,
ale na ra zie pro szę mnie zwol nić z od po wie dzi na to py ta nie. 

roz ma wiał Lech Le wan dow ski
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tra żak jest za wo dem o naj wyż szym
po zio mie za ufa nia spo łecz ne go w ca -
łej Eu ro pie – z ta kim prze ko na niem

kil ka stra ży po żar nych z kra jów Unii Eu ro pej -
skiej przy stą pi ło do wspól ne go pro jek tu ma -
ją ce go zba dać moż li wo ści dzia łań po za-
ra tow ni czych na rzecz zwięk sze nia bez pie -
czeń stwa w spo łecz no ściach lo kal nych. Pro -
jekt no si na zwę Fi re fi gh ters: Ro le Mo dels for
Pro mo ting So cial In c lu sion (Straż po żar na ja -
ko pod miot mo de lo wy in te gra cji spo łecz -
nej), ale po wszech nie jest zna ny pod na zwą
Fi re fi gh ters Plus i ma na ce lu wy ko rzy sta nie
po zy cji stra ży po żar nej w spo łe czeń stwie
na rzecz sze ro ko ro zu mia nej pre wen cji spo -
łecz nej. Bio rą w nim udział: Fre de riks borg 
Fi re & Re scue Se rvi ce – Da nia (li der pro jek -
tu), Nor thum ber land Fi re and Re scue Se rvi ce
– Wiel ka Bry ta nia, Al ca la de Gu ada ira Fi re
and Re scue Se rvi ce – Hisz pa nia, Ko men da
Wo je wódz ka Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Po zna niu – Pol ska, The In sti tu te for Sa fe -
ty – Ho lan dia, Sto wa rzy sze nie „Wio sna” – 
Pol ska, Eth no cul tu ral Di ver si ty Re so ur ce
Cen ter – Ru mu nia.

Pro jekt w Pol sce
In spi ra cją do na sze go udzia łu w tym pro -

jek cie by ły za pi sy z „Wy tycz nych w za kre sie
re ali za cji przed się wzięć o cha rak te rze mię -
dzy na ro do wym przez jed nost ki or ga ni za cyj -
ne Pań stwo wej Stra ży Po żar nej”, za twier-
dzo nych przez ko men dan ta głów ne go PSP,
gen. bry ga die ra Lesz ka Su skie go. Czy ta my
w nich, że „służ by i in sty tu cje ra tow ni cze 
in nych państw mo gą być do sko na łym źró -
dłem wie dzy eks perc kiej, w któ rej PSP pla -
nu je się roz wi jać, a wie dza i do świad cze nie
nie są do stęp ne w kra ju w wy star cza ją cym
stop niu. […] Jed nym z ob sza rów, któ ry wy -
ma ga roz wo ju w Pol sce, a mo że być re ali zo -

wa ny wspól nie z part ne ra mi za gra nicz ny mi,
jest pre wen cja spo łecz na i in for mo wa nie
spo łe czeń stwa o za gro że niach. Czer piąc
z do świad czeń part ne rów z UE, Pań stwo wa
Straż Po żar na mo że przy go to wać i prze pro -
wa dzić dzia ła nia zmie rza ją ce do zwięk sze -
nia bez pie czeń stwa oby wa te li przed wy-
stą pie niem za gro żeń (np. ak cje in for ma cyj -
ne, kam pa nie spo łecz ne itd.)”. 

Jak to dzia ła w prak ty ce? Ce lem pro jek tu
jest do star cze nie stra ża kom no wo cze snych
me tod do sko na le nia kom pe ten cji za wo do -
wych – kur su e -le ar nin go we go w ję zy ku pol -
skim z za kre su pre wen cji i in te gra cji spo-
łecz nej. Przy świe ca te mu myśl, że ja ko in sty -
tu cja o naj więk szym pre sti żu i za ufa niu spo -

łecz nym mo że my tę wie dzę wy ko rzy stać
do zre ali zo wa nia wie lu cen nych i waż nych
spo łecz nie pro jek tów, wy cho dząc po za dzia -
ła nia stric te ra tow ni cze. Pod wa run kiem, że
chce się nam zro bić coś wię cej po nad to,
cze go od stra ża ków wy ma ga usta wo daw ca.
Wzmac nia my w ten spo sób ob raz straży po -
żar nej ja ko in sty tu cji słu żą cej spo łe czeń -
stwu.

Pro jekt roz po czął się je sie nią 2017 r., a je -
go za koń cze nie jest pla no wa ne na je sień
przy szłe go ro ku. Zo sta ła już opra co wa -
na pierw sza wer sja kur su e -le ar nin go we -
go – z za kre su pre wen cji i in te gra cji
spo łecz nej, za koń czy ła się też pierw sza fa -
za pi lo ta żu, któ ra po le ga ła na prze te sto -
waniu te go kur su przez stra ża ków oraz
prak tycz nym wdro że niu wy bra nych dzia łań
pre wen cyj no -in te gra cyj nych. 

Kurs e -le ar nin go wy to 60 godz. cie ka -
wych pre zen ta cji, wzbo ga co nych zróż ni co -
wa nym ma te ria łem wi zu al nym (zdję cia mi,
fil ma mi), któ ry obej mu je róż ne aspek ty pre -
wen cji i in te gra cji spo łecz nej. Kurs zo stał za -
ska ku ją co cie pło przy ję ty przez stra ża ków

w Eu ro pie – pod kre śla no je go in no wa cyj ny
cha rak ter, pro fe sjo nal ny i przy stęp ny kształt
oraz ła twość przej ścia z teo rii w prak ty kę.
Pierw szy etap pi lo ta żu zo stał pod su mo wa -
ny na paź dzier ni ko wym spo tka niu part ne -
rów pro jek tu w Po zna niu. Obec nie trwa
uzu peł nia nie i we ry fi ka cja kur su on -li ne,
po czym zo sta nie on pod da ny prak tycz ne -
mu spraw dzia no wi w ra mach dru gie go eta -
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RO BERT KLO NOW SKI Fi re fi gh ters Plus 
Pięć komend straży pożarnych z pięciu krajów europejskich, w tym z Polski,
wspieranych przez dwie pozarządowe organizacje eksperckie, postanowiło

opracować pierwszy, otwarty i wielojęzyczny kurs e-learningowy dla strażaków,
doskonalący ich umiejętności w obszarze prewencji i integracji społecznej. 

To pierwsze takie przedsięwzięcie edukacyjne w naszym kraju.
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pu pi lo ta żu – na wio snę 2019 r. Po na nie-
sie niu ko lej nych po pra wek kurs bę dzie go -
to wy do użyt ko wa nia przez wszyst kich stra -
ża ków PSP i OSP w Pol sce za in te re so wa nych
te ma ty ką pre wen cji i in te gra cji spo łecz nej.
Na za koń cze nie pro jek tu (wrze sień 2019 r.)
za pla no wa na jest ogól no kra jo wa kon fe ren -
cja po ka zu ją ca je go re zul ta ty.

Pi lo taż w Eu ro pie
Pro jek ty pi lo ta żo we zre ali zo wa ne przez

stra że po żar ne w kra jach eu ro pej skich oka -
za ły się nie zwy kle zróż ni co wa ne. Stra ża cy
w Al ca la de Gau da ira (Hisz pa nia) za pro si li
do swo jej straż ni cy dzie ci z lek kim upo śle -
dze niem umy sło wym i zor ga ni zo wa li dla
nich pro gram edu ka cyj ny. Stra ża cy z Nor th-
um ber land (Wiel ka Bry ta nia) za cel swo ich
dzia łań pro fi lak tycz nych ob ra li mło do cia -
nych kie row ców i prze pro wa dzi li dla nich
sze reg za jęć uświa da mia ją cych róż ne za gro -
że nia zwią za ne z ru chem dro go wym, jak
zbyt du ża pręd kość, jaz da pod wpły wem al -
ko ho lu czy środ ków odu rza ją cych. Za ję cia
koń czy ły się wi zy tą w stra ży po żar nej, gdzie
mło dzież od twa rza ła ak cję ra tow ni czą
po wy pad ku dro go wym (jed ni by li po szko -
do wa ny mi we wnątrz po jaz du, a in ni z po -
mo cą stra ża ków wy do by wa li ich z uszko -
dzo nych po jaz dów). Na by te w ten spo sób
do świad cze nia na dłu go zo sta ną w pa mię ci
tych mło dych lu dzi, któ rzy czę sto trak to wa li
nor mal ne dro gi jak tor wy ści go wy, nie zda -
jąc so bie spra wy z moż li wych skut ków swo -
ich nie roz waż nych dzia łań. 

Naj cie kaw sze pro jek ty pi lo ta żo we zo sta -
ły jed nak zre ali zo wa ne w Ho lan dii, gdzie pi -
lo taż miał cha rak ter ogól no kra jo wy. Stra ża cy
z re gio nu He em skerk na wią za li współ pra cę
z lo kal nym ban kiem żyw no ści i zor ga ni zo -
wa li zbiór kę dla po trze bu ją cych. Po mysł był
ba nal ny – stra ża cy sta li przed wej ściem
do su per mar ke tu i pro si li klien tów o kup no
do dat ko wych pro duk tów, któ re moż na by -
ło wło żyć do spe cjal nie przy go to wa nych ko -
szy. Ni by nic wy jąt ko we go – prze cież ak cje
te go ty pu są re ali zo wa ne i w Pol sce (np.
przez har ce rzy), ale fakt, że proś by o żyw -
ność dla po trze bu ją cych kie ro wa li umun du -
ro wa ni stra ża cy (a przed su per mar ke tem stał
też stra żac ki sa mo chód) spra wił, że ofiar ność
dar czyń ców by ła kil ka krot nie więk sza niż
w przy pad ku stan dar do wych zbió rek te go
ty pu. Na tym jed nak współ pra ca stra ży po -
żar nej z ban kiem żyw no ści się nie za koń czy -
ła. W dzień dys try bu cji da rów stra ża cy
pod je cha li pod sie dzi bę ban ku i zor ga ni zo -

wa li tam ak cję re kre acyj ną dla dzie ci (plac
za baw, zwie dza nie sa mo cho du stra żac kie -
go) oraz pro mo cyj ną dla do ro słych, któ rych
za chę ca li do za pro sze nia stra ża ków na do -
mo wy test bez pie czeń stwa po ża ro we go.
Tyl ko w cią gu jed ne go dnia stra ża cy otrzy -
ma li po nad 30 za pro szeń! Jak sa mi mó wi li,
ele men tem de cy du ją cym o suk ce sie te go
przed się wzię cia by ło zbu do wa nie za ufa nia
do stra ża ków wśród be ne fi cjen tów ban ku
żyw no ści – nie zwy kle trud nej i her me tycz -
nej gru py, do któ rej do tar cie w nor mal nych
wa run kach by ło prak tycz nie nie moż li we. 

Am ster dam scy stra ża cy zre ali zo wa li z ko -
lei pro jekt ma ją cy na ce lu zbli że nie spo łecz -
no ści is lam skiej i ży dow skiej w Am ster-
da mie. Po mo stem łą czą cym te dwie tak róż -
nią ce się od sie bie gru py by ła straż po żar -
na i uni wer sal ne tre ści bez pie czeń stwa
po ża ro we go. Pro jekt zo stał zre ali zo wa ny
przy du żym wspar ciu li de rów re li gij nych
obu wspól not, a wspól na wi zy ta w jed no st -
ce stra ży po żar nej w du żym stop niu przy -
czy ni ła się do prze ła my wa nia wza jem nych
uprze dzeń. W tym przed się wzię ciu du żą ro -
lę ode grał Zo uha ir Jby eh – am ster dam ski

stra żak, a przy tym mu zuł ma nin o arab skich
ko rze niach, któ ry od kil ku lat or ga ni zo wał
róż ne pro jek ty in te gra cyj ne w ob sza rze bez -
pie czeń stwa po ża ro we go dla mło dzie ży is -
lam skiej. Film o dzia łal no ści Zo uha ira roz -
po czy na kurs e -le ar nin go wy pro jek tu Fi re-
fi gh ters Plus. 

Pi lo taż w Pol sce
W Pol sce pi lo taż zo stał prze pro wa dzo ny

w kil ku ko men dach miej skich/po wia to wych
PSP z te re nu wo je wódz twa wiel ko pol skie go
(Czarn ków, Ja ro cin, Lesz no, Ple szew oraz Ko -
men da Wo je wódz ka PSP w Po zna niu). Dzia -
ła nia zre ali zo wa ne w ra mach pi lo ta żu by ły
bar dzo zróż ni co wa ne. Ich part ne ra mi by ły
m.in. mło dzie żo we dru ży ny po żar ni cze,
eme ry ci, do my dziec ka, po go to wie opie kuń -
cze oraz in ne sto wa rzy sze nia. Bar dzo cie ka -
wy pro jekt zre ali zo wa ła Ko men da Po wia-
to wa PSP w Czarn ko wie, któ ra do swo jej ak -
cji pre wen cji i in te gra cji spo łecz nej za pro si -
ła uczen ni ce Mło dzie żo we go Ośrod ka
So cjo te ra pii w Bia łej. Ce lem te go pro jek tu
by ło wy edu ko wa nie li de rów szko leń z za kre -
su bez pie czeń stwa po ża ro we go dla przed -
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szko la ków i dzie ci z po zio mu edu ka cji wcze -
snosz kol nej. Osiem uczen nic po od by ciu cy -
klu spo tkań szko le nio wych w Ko men dzie
Po wia to wej PSP w Czarn ko wie oraz Jed no -
st ce Ra tow ni czo -Ga śni czej w Trzcian ce, pro -
wa dzo nych przez stra ża ków PSP i dru hów
OSP Trzcian ka, uzy ska ło cer ty fi kat upraw nia -
ją cy do roz po wszech nia nia tre ści pro fi lak ty -
ki prze ciw po ża ro wej wśród naj młod szych.
Ja ko ba zę ma te ria łów dy dak tycz nych po -
moc nych w pro wa dze niu za jęć z dzieć mi 
ab sol went ki bę dą wy ko rzy sty wa ły m.in. ma -
te ria ły szko le nio we udo stęp nio ne na stro -
nach in ter ne to wych „Prze glą du Po żar ni -
cze go” – za kład ka Stra żak w przed szko lu
(w za kład ce Do po bra nia) oraz na por ta lu
edu ka cyj nym Ko men dy Wo je wódz kiej Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w Po zna niu
(www.edu ka cja.psp.wlkp.pl). Ini cja ty wa KP
PSP w Czarn ko wie spo tka ła się z nie zwy kle
życz li wym przy ję ciem ze stro ny na uczy cie li
i dy rek cji Ośrod ka, a sa me uczen ni ce przy ję -
ły go wręcz en tu zja stycz nie. Z wiel kim za an -
ga żo wa niem i uwa gą uczest ni czy ły w za-
ję ciach szko le nio wych (teo re tycz nych i prak -
tycz nych), ma jąc świa do mość, że już nie -
długo to one znaj dą się na miej scu
wy kła dow ców i in struk to rów. Sa me też
zwró ci ły się z proś bą do dy rek to ra o utwo -
rze nie w Ośrod ku mło dzie żo wej dru ży ny 
po żar ni czej, któ ra bę dzie dzia ła ła przy
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Bia łej (włą -
czo nej do KSRG). 

Rów nie in te re su ją cy i co waż ne – ła twy
do za sto so wa nia w in nych re gio nach na sze -
go kra ju był pro jekt „Fo tel Ko men dan ta”, zre -
ali zo wa ny w part ner stwie ze sto wa rzy -
sze niem „Wio sna” w ra mach „Aka de mii Przy -
szło ści” – pro gra mu wspar cia edu ka cyj ne go
dla dzie ci z za bu rze nia mi i pro ble ma mi.
W ra mach pro gra mu opie ku no wie – tu to rzy,
pra cu jąc z dzieć mi za kwa li fi ko wa ny mi
do pro gra mu, bu do wa li w nich po czu cie
wła snej war to ści i jak mó wi mot to te go 
pro gra mu, „prze pro wa dza li je od po raż ki
w szko le do suk ce su w ży ciu”. Dzie ci po przez
do świad cza nie uczą się wy gry wać w swo jej
co dzien no ści, otrzy mu ją rów nież na rzę dzia

do re ali za cji swo ich ma rzeń i dą żeń, np.
uczest ni czą w nie co dzien nych przed się wzię -
ciach, spo ty ka ją się z cie ka wy mi ludź mi itp.
„Fo tel Ko men dan ta” to stra żac ka wer sja do -
brze roz wi ja ją cej się ak cji pt. „Fo tel Pre ze sa”,
w ra mach któ rej dzie ci od wie dza ły du że fir -
my, spo ty ka ły się z pre ze sa mi, wy mie nia ły
wi zy tów ki, a na stęp nie mia ły ro bio ne zdję -
cia w fo te lu pre ze sa. Spo tka nia ta kie oka za -
ły się nie zwy kle uży tecz ne w prze ła my wa niu
ba rier wła snej nie śmia ło ści i wzmac nia niu
sa mo oce ny dzie ci. Po dob nie ak cja ta wy glą -
da ła w Ko men dzie Wo je wódz kiej PSP w Po -
zna niu. Pod opiecz ni „Aka de mii Przy szło ści”
spo tka li się z wiel ko pol skim ko men dan tem
wo je wódz kim PSP bryg. An drze jem Bart ko -
wia kiem. Z każ dym z uczniów ko men dant
wy mie nił się wi zy tów ka mi. Na stęp nie opo -
wie dział, w ja ki spo sób zo stał stra ża kiem, jak
wy glą da ła je go dro ga od szko ły pod sta wo -
wej aż do sta no wi ska ko men dan ta wo je -
wódz kie go PSP. Każ dy z uczest ni ków od-
wie dził ga bi net ko men dan ta i usiadł w je go
fo te lu, upa mięt nia jąc to zdję ciem. Dzie ci
mia ły tak że krót ką lek cję z sy mu la to rem za -
gro żeń po ża ro wych bu dyn ku uży tecz no ści
pu blicz nej oraz po zna ły za sa dy ewa ku acji
i uży cia pod ręcz ne go sprzę tu ga śni cze go.
Wi zy tę za koń czy ło zwie dza nie Jed nost ki Ra -
tow ni czo -Ga śni czej nr 1 KM PSP w Po zna niu. 

Jed nak chy ba naj bar dziej ory gi nal ny pro -
jekt w ra mach pierw szej edy cji pi lo ta żu zo -
stał zre ali zo wa ny w part ner stwie z ki nem
Muza. Je go kie row nic two zwró ci ło się
do Ko men dy Wo je wódz kiej PSP w Po zna niu
z pro po zy cją wy świe tle nia na za byt ko wym
dzie dziń cu Ko men dy pierw sze go peł no wy -
mia ro we go fil mu o di no zau rach z 1925 r. pt.
„Za gi nio ny świat”. Po nie waż film był nie my,
je go pro jek cji mia ła to wa rzy szyć mu zy ka
z fil mu „Ju ras sic Park”, gra na na ży wo przez
or kie strę ka me ral ną. Pro po zy cja zo sta ła
przy ję ta pod wa run kiem wy świe tle nia
przed fil mem „Stra żac kiej Kro ni ki Fil mo wej”,
któ ra przy bli ży ła by hi sto rycz ne po cząt ki po -
żar nic twa w na szym kra ju. Tak też się sta ło,
dzie dzi niec ko men dy do słow nie pę kał
w szwach od pu blicz no ści (wstęp był wol ny),
po go da do pi sa ła, a wie czór oka zał się nie za -
po mnia ny (fil my z tej ak cji moż na zo ba czyć
na stro nie: http://www.psp.wlkp.pl/?art
=24856). Suk ces te go przed się wzię cia skło -
nił nas do kon ty nu acji współ pra cy z ki nem
Muza i or ga ni za cji ko lej nych cie ka wych
przed się wzięć fil mo wych, tym ra zem dla
uczcze nia set nej rocz ni cy od zy ska nia przez
Pol skę nie pod le gło ści. Po raz ko lej ny stra ża -
cy prze kro czy li ba rie rę nie moż no ści, udo -
wad nia jąc, że mo że my być rów nież ani -
ma to ra mi kul tu ry. 

Co da lej?
Pro jekt Fi re fi gh ters Plus za koń czy się we

wrze śniu 2019 r. pod su mo wu ją cą kon fe ren -
cją, na któ rej zo sta nie przed sta wio na i udo -
stęp nio na osta tecz na wer sja kur su e -le ar -
nin go we go z za kre su pre wen cji i in te gra cji
spo łecz nej. Szko le nie to bę dzie do stęp ne
dla wszyst kich stra ża ków PSP oraz dru hów
OSP za in te re so wa nych tą te ma ty ką. Kon fe -
ren cję poprzedzi dru ga fa za pi lo ta żo wa,
w cza sie któ rej zo sta nie prze te sto wa na roz -
bu do wa na i po pra wio na wer sja kur su 
e -le ar nin go we go. 

bryg. Ro bert Klo now ski jest na czel ni kiem
Wy dzia łu Or ga ni za cji i Nad zo ru KW PSP

w Po zna niu
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Se ans fil mo wy na za byt ko wym dzie dziń cu KW PSP w Po zna niu (pro jekt zre ali zo wa ny we współ pra cy z ki nem Mu za)

Za chę ca my stra ża ków i dru hów do zgła -
sza nia się do dru giej fa zy pi lo ta żu kur su, 
któ ra od bę dzie się w mar cu i kwiet niu przy -
szłe go ro ku. Zgło sze nia na le ży prze sy łać
do ko or dy na to rów pro jek tu Fi re fi gh ters Plus,
któ ry mi z ra mie nia Ko men dy Wo je wódz kiej
PSP w Po zna niu są: bryg. Ro bert Klo now ski,
na czel nik Wy dzia łu Or ga ni za cji i Nad zo ru,
tel. 61 222 02 90, ma il: ro bert.klo now ski@
psp.wlkp.pl oraz st. kpt. Ali cja Bo ruc ka – za -
stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu Or ga ni za cji i Nad -
zo ru i wo je wódz ki ko or dy na tor pre wen cji
spo łecz nej, tel. 61 222 02 95, ali cja.bo ruc -
ka@psp.wlkp.pl. Pro jekt Fi re fi gh ters Plus w ca -
ło ści fi nan so wa ny jest ze środ ków Unii
Eu ro pej skiej w ra mach pro gra mu ERASMUS+
na la ta 2014-2020.



y tu acje na głe go za gro że nia ży cia
i zdro wia wy ma ga ją ce na tych mia -
sto wej in ter wen cji mo gą spo tkać

każ de go z nas. Być mo że znaj dzie my się
wte dy w ro li po szko do wa ne go, a być mo że
świad ka zda rze nia zo bli go wa ne go do
udzie le nia pierw szej po mo cy. Miej scem,
w któ rym zda rzyć się mo że wszyst ko, jest
nie wąt pli wie szko ła – a ja ko że kre atyw ność
uczniów nie zna gra nic, na uczy cie le po win -
ni do sko na le opa no wać za sa dy udzie la nia
pierw szej po mo cy. Tym cza sem ba da nia po -
ka zu ją, że pra cow ni cy oświa ty ma ją z tym
pro blem. Przy czyn te go sta nu rze czy na le -
ży upa try wać w wie lu czyn ni kach. Nie wąt -
pli wie na le ży do nich ni ska ja kość szko leń
dla na uczy cie li z pierw szej po mo cy – ogra -
ni cza ją się do krót kie go wy kła du. W do dat -
ku nie od by wa ją się cy klicz nie, a we dług
Eu ro pej skiej Ra dy Re su scy ta cji na by ta wie -
dza i umie jęt no ści w tym za kre sie za ni ka ją
po pół ro ku. Bra ku je też środ ków na te go ty -
pu szko le nia.

Po czą tek kam pa nii
Za czę ło się od po ro zu mie nia po mię dzy

lu bel skim ko men dan tem wo je wódz kim
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej a lu bel skim 
ku ra to rem oświa ty. Zo sta ło ono za war te
na okres od 1 czerw ca 2017 r. do 31 grud -
nia 2018 r. (I edy cja). Ko men da Wo je wódz -
ka Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Lu bli nie
wspól nie z ko men da mi miej ski mi i po wia -
to wy mi z wo je wódz twa lu bel skie go pod ję -
ła zo bo wią za nie zor ga ni zo wa nia w ra mach
kam pa nii edu ka cyj nej „Stra żak uczy ra to -
wać” warsz ta tów szko le nio wych dla na -
uczy cie li, zgod nie z za łą czo nym i prze ka-
za nym do ku ra to rium har mo no gra mem.
Ku ra tor zaś zo bo wią zał się do skie ro wa nia
na uczy cie li na za ję cia we wska za nych
w har mo no gra mie ter mi nach i prze ka za nia
na trzy dni przed ich roz po czę ciem li sty na -
uczy cie li do ko men dy, któ ra w da nym dniu
bę dzie pro wa dzi ła za ję cia. Stro ny zo bo wią -
za ły się do po dzie le nia kosz tów szko le -
nia – KW PSP do za ku pu ma te ria łów

dy dak tycz nych i pro mo cyj nych, a jed nost -
ki oświa ty do po kry cia kosz tów de le go wa -
nia na uczy cie li na warsz ta ty.

Wdra ża nie kam pa nii roz po czę to od za po -
zna nia z jej pro jek tem ko men dan tów po wia -
to wych i miej skich PSP oraz ko or dy na to rów
ra tow nic twa me dycz ne go PSP. Na stęp nym
kro kiem by ła ak tu ali za cja wie dzy i umie jęt -
no ści ka dry in struk tor skiej oraz pod pi sa nie
po ro zu mie nia po mię dzy ko men dan tem wo -
je wódz kim Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Lu bli nie a Lu bel skim Ku ra to rium Oświa ty
o współ pra cy do ty czą cej re ali za cji kam pa nii
edu ka cyj nej „Stra żak uczy ra to wać”. W dal szej
ko lej no ści uda ło się zna leźć ze wnętrz ne źró -
dła fi nan so wa nia kam pa nii, dzię ki któ rym 
za ku pio no ma secz ki do pro wa dze nia re su -
scy ta cji i wy dru ko wa no pla ka ty (wspar cie 
za ofe ro wa li pre zy dent mia sta, wo je wo da,
pro du cen ci sprzę tu szko le nio we go i ra tun -
ko we go, ku ra to rium oświa ty). Lo kal ne me -
dia na to miast roz po wszech ni ły in for ma cje
o przed się wzię ciu.
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RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

ŁU KASZ DU DZI¡ SKI
AD RIAN ZÑ BEK

Dobiega końca I edycja kampanii społecznej „Strażak uczy ratować”.
Pomysł zrodził się w 2017 r. w woj. lubelskim, a jego ideą są warsztaty

szkoleniowe z pierwszej pomocy i bezpiecznych zachowań 
dla nauczycieli. Akcja prowadzona jest w ramach ogólnopolskiej

kampanii MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo”.
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In au gu ra cją kam pa nii by ły warsz ta ty
w Urzę dzie Wo je wódz kim w Lu bli nie dla
pra cow ni ków Lu bel skie go Ku ra to rium
Oświa ty i Urzę du Wo je wódz kie go. Wy da-
rze niu prze wod ni czy li: wo je wo da lu bel ski
Prze my sław Czar nek, lu bel ski ku ra tor oświa -
ty Te re sa Mi siuk oraz lu bel ski ko men dant
wo je wódz ki Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Lu bli nie st. bryg. Grze gorz Ali now ski. 

Ko lej ne za ję cia od by wa ły się we dług har -
mo no gra mu, zgod nie z za pla no wa ną te ma -
ty ką. 

Pro gram 
Każ de szko le nie to sześć go dzin ze ga ro -

wych, czy li 360 min, za pla no wa ne zgod nie
z har mo no gra mem cza so wym
uwzględ nia ją cym każ dy ele -
ment i te mat szko le nia. Za ję cia
roz po czy na ją się od przed sta -
wie nia prze pi sów praw nych
do ty czą cych pierw szej po mo -
cy (15 min). Pro wa dzą cy przy -
po mi na, że jej udzie le nie to nie
tyl ko mo ral ny, ale i praw ny
obo wią zek. Na stęp ny kwa -
drans szko le nia jest po świę co -
ny bez pie czeń stwu wła sne mu
i za bez pie cze niu miej sca wy -
pad ku, w myśl za sa dy „do bry
ra tow nik to ży wy i zdro wy ra -
tow nik”. In struk tor oma wia
spo so by za bez pie cze nia ra tow -
ni ka, ry zy ko za ka że nia i ura zów
wtór nych. Ko lej ne te ma ty to
ewa ku acja oso by po szko do wa -
nej z za gro żo ne go miej sca (15 min teo rii,
15 min na prak ty kę) i re su scy ta cja krą że nio -
wo -od de cho wa dla po szcze gól nych grup
wie ko wych. Na tę część szko le nia, ja ko naj -
trud niej szą i naj bar dziej wy ma ga ją cą, plan
szko le nia prze wi du je 15 min wpro wa dze nia
i 120 min za jęć prak tycz nych. Ko lej ne te ma -
ty to udraż nia nie dróg od de cho wych, cia ło
ob ce w dro gach od de cho wych, za dła wie nie
(15 min teo ria, 30 min prak ty ka) i tzw. ura -
zów ka, czy li po stę po wa nie w przy pad ku
ura zów – w tym ran, krwo to ków, zła mań,
zwich nięć, skrę ceń. Ten te mat jest rów nież
wy ma ga ją cy pod ką tem prak tycz nym, dla -
te go po trwa ją cym 15 min wpro wa dze niu
prze wi dzia no 45 min za jęć prak tycz nych
(me to dy za opa try wa nia ran, ta mo wa nia
krwo to ków, unie ru cho mień przy zła ma -
niach i zwich nię ciach). Dwa ostat nie te ma ty
szko le nia to po stę po wa nie w przy pad ku 
na głych za cho ro wań: za wał, udar mó zgu,

pa dacz ka, cu krzy ca (30 min teo rii i prak ty ki),
a na za koń cze nie prze widzia no po ga dan kę
do ty czą cą bez piecz nych za cho wań w pra cy
(szko le) i w do mu (30 min). 

Jak wi dać, naj wię cej cza su po świę co no
na re su scy ta cję krą że nio wo -od de cho wą.
Wy ni ka to z fak tu, że za trzy ma nie krą że nia
to stan bez po śred nie go za gro że nia ży cia
i wła śnie w tym aspek cie naj waż niej sza jest
ro la świad ków zda rze nia. Ze spół Pań stwo -
we go Ra tow nic twa Me dycz ne go do trze
do za gro żo nej oso by po pew nym cza sie,
naj czę ściej wów czas, kie dy nie któ re ob sza -
ru mó zgu zo sta ną już trwa le uszko dzo ne ze
wzglę du na nie do tle nie nie. Zbyt dłu gi czas
nie podej mo wa nia dzia łań z za kre su pierw -

szej po mo cy skut ku je też ta kim nie do tle -
nie niem or ga ni zmu, któ re nie po zwa la już
przy wró cić pra cy ser ca i spon ta nicz ne go od -
de chu. Dla te go prio ry te to wym ce lem wszel -
kich szko leń za rów no tej kam pa nii, jak
i in nych kur sów KPP jest edu ka cja i za chę -
ca nie do udzie le nia pierw szej po mo cy oso -
bie z na głym za trzy ma niem krą że nia.
W in nych, mniej za gra ża ją cych ży ciu przy -
pad kach, jak uraz, zła ma nie, krwa wie nie czy
dusz ność, czas pod ję cia pod sta wo wych
dzia łań przed przy jaz dem ZRM jest istot ny,
ale za zwy czaj nie ma ry zy ka nie od wra cal -
nych kon se kwen cji dla zdro wia.

– Kam pa nia cie szy się na ty le du żym za in -
te re so wa niem, że ogło szo ny wio sną ko lej ny
na bór on -li ne (na 320 miejsc) trwał nie speł -
na trzy go dzi ny. Na uczy cie le ce nią te szko le nia
za wzbo ga ca nie i sys te ma ty zo wa nie ich wie -
dzy oraz umie jęt no ści w za kre sie udzie la nia
pierw szej po mo cy. Przy czy nia się do te go nie -

wąt pli wie no wo cze sny sprzęt szko le nio wy
i kom pe ten cje stra ża ków pro wa dzą cych za ję -
cia. Wie dza ta po zwo li na uczy cie lom pro fe sjo -
nal nie re ago wać na ewen tu al ne przy pad ki
za gro że nia zdro wia czy ży cia uczniów, co
wpły nie na pod nie sie nie po zio mu bez pie czeń -
stwa w szko łach i pla ców kach oświa to wych
wo je wódz twach lu bel skie go – pod kre śla star -
szy wi zy ta tor Je rzy Sur ma z lu bel skie go ku -
ra to rium.

Przy re ali za cji szko le nia zo sta ły wy ko rzy -
sta ne: kom pu ter z opro gra mo wa niem, pro -
jek tor mul ti me dial ny, fan to my do re su -
scy ta cji osób do ro słych, dzie ci i nie mow ląt,
de fi bry la tor AED (szko le nio wy), a tak że środ -
ki opa trun ko we i po zo ra cyj ne: opa trun ki,

chu s ty trój kąt ne, ko ce ter micz -
ne, ma secz ki do pro wa dze nia
od de chu za stępcze go, środ ki
do de zyn fek cji i rę ka wicz ki jed -
no ra zo we la tek so we lub ni try -
lo we.

W kam pa nii wzię ły udział
wszyst kie ko men dy PSP wo je -
wódz twa lu bel skie go. W nie -
któ rych uda ło się zre ali zo wać
warsz ta ty w kil ku ter mi nach.
W każ dym szko le niu uczest ni -
czy ło kil ku na stu pra cow ni ków
oświa ty, w za leż no ści od licz by
szkół i chęt nych do prze szko le -
nia w re jo nie da nej ko men dy. 

W su mie w I edy cji kam pa nii
„Stra żak uczy ra to wać” od by ło
się 100 szko leń, w któ rych wzię -
ło udział po nad 1800 uczest ni -

ków. Jej wy mier nym efek tem jest wzrost
licz by na uczy cie li, któ rzy w razie za ist nie nia
sta nów na głe go za gro że nia ży cia i zdro wia
bę dą po stę po wa li ade kwat nie do da ne go
przy pad ku oraz zgod nie z ak tu al ną wie dzą
i stan dar da mi me dycz ny mi. 

Uro czy ste za koń cze nie i pod su mo wa nie
kam pa nii od bę dzie się w stycz niu 2019 r.,
a osią gnię ty wy nik, za in te re so wa nie i za an -
ga żo wa nie wie lu osób za chę ca do jej kon ty -
nu acji oraz roz sze rze nia na in ne wo je -
wódz twa.

mł. ogn. Łukasz Dudziƒski pełni słu˝b´
w JRG 1 w Lublinie, jest instruktorem

ratownictwa medycznego, 
a sekc. Adrian Zàbek jest wojewódzkim

koordynatorem ratownictwa medycznego
i pracuje w OÊrodku Szkolenia 

KW PSP w Lublinie 
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Sprzęt uży wa ny pod czas warsz ta tów
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ar dzo czę sto oprócz ra tow ni ków
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej i Pań -
stwo we go Ra tow nic twa Me dycz ne -

go nie zbęd na jest po moc funk cjo na riu szy
Po li cji oraz in nych pod mio tów dys po nu ją -
cych od po wied nim sprzę tem i spe cja li stycz -
ną wie dzą. Nie ma dwóch ta kich sa mych
wy pad ków. Cza sa mi cha rak ter zda rze nia
wy mu sza prze nie sie nie głów ne go cię ża ru
dzia łań na jed ną ze służb, ale ce lem wszyst -
kich jest ura to wa nie jak naj więk szej licz by
lu dzi po przez efek tyw ną współ pra cę. 

Eta py re ago wa nia
Bio rąc pod uwa gę zmia ny, ja kim pod le -

ga zda rze nie ma so we od mo men tu do tar cia
na miej sce zda rze nia i roz po czę cia dzia łań
ra tow ni czych do cza su ich za koń cze nia, wy -
róż nia my trzy fa zy eta pu re ago wa nia (rys. 1). 

Fa za wstęp na roz po czy na się po przy -
by ciu na miej sce pierw szych służb ra tow-
ni czych, na stę pu je w niej roz po zna nie zda -
rze nia i zgło sze nie za po trze bo wa nia na do -
dat ko we si ły i środ ki. Z chwi lą za de kla ro-

wa nia przez kie ru ją ce go dzia ła nia mi ra tow -
ni czy mi, że ma my do czy nie nia ze zda rze -
niem ma so wym, wszyst kie za an ga żo wa ne
w po moc służ by po dej mu ją wła ści we dla
sie bie dzia ła nia, by ogra ni czyć skut ki te go
zda rze nia. Naj czę ściej w trak cie fa zy wstęp -
nej roz wi nię cie dzia łań bę dzie po le ga ło
na do tar ciu do po szko do wa nych, roz po czę -
ciu se gre ga cji me dycz nej i ewa ku acji z za -
gro żo ne go ob sza ru. 

Wraz z po ja wie niem się od po wied nich sił
i środ ków ra tow ni czych, za koń cze niem se -
gre ga cji me dycz nej i roz po czę ciem udzie la -
nia po mo cy me dycz nej naj cię żej ran nym
roz po czy na się fa za kon so li da cji. Na tym
eta pie dzia łań wszyst kie pro ce du ry do ty czą -
ce re ago wa nia na zda rze nie ma so we zo sta -
ły wdro żo ne, prze bieg dzia łań jest mo ni-
to ro wa ny, a służ by są za an ga żo wa ne w po -
moc po trze bu ją cym. Pierw si po szko do wa ni
z gru py czer wo nej trans por to wa ni są do od -
po wied nich szpi ta li, na miej sce do cie ra ją do -
dat ko we ze spo ły ra tow nic twa me dycz ne go.
Fa za kon so li da cji koń czy się w mo men cie

cał ko wi te go prze ję cia kon tro li nad zda rze -
niem. 

Fa za wy co fy wa nia roz po czy na się
w chwi li osią gnię cia punk tu, w któ rym zda -
rze nie ma so we1 prze kształ ca się w zda rze nie
mno gie2. Ze wzglę du na zmniej szo ne za po -
trze bo wa nie na po moc obec ność po szcze -
gól nych służb ra tow ni czych na miej scu
wy pad ku jest co raz mniej sza. Z punk tu wi -
dze nia udzie la nia po mo cy me dycz nej fa -
za ta koń czy się, gdy ostat ni po szko do wa ny3

opu ści miej sce zda rze nia. Po dzia ła niach ra -
tow ni czych na miej scu bę dą pro wa dzo ne
jesz cze in ne czyn no ści, przy wra ca ją ce stan
sprzed wy pad ku oraz zwią za ne z pro wa dze -
niem śledz twa ma ją ce go usta lić jego przy -
czy ny i prze bieg. Te dwa ostat nie eta py
mo gą trwać – w za leż no ści od roz mia rów
wy pad ku – od kil ku go dzin do kil ku ty go dni. 

Pierw sze dzia ła nia
Służ ba do cie ra ją ca na miej sce wy pad ku

ja ko pierw sza po win na jak naj szyb ciej roz -
po znać sy tu ację i prze ka zać in for ma cję
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zwrot ną do ty czą cą cha rak te ru zda rze nia.
W przy pad ku Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
kie ru ją cy dzia ła niem ra tow ni czym (KDR) in -
for mu je sta no wi sko kie ro wa nia. W przy pad -
ku Pań stwo we go Ra tow nic twa Me dycz ne go
kie ru ją cy ak cją me dycz ną4 (KAM) in for mu je
dys po zy to ra cen trum po wia da mia nia ra tun -
ko we go (CPR). 

Mel du nek o zda rze niu po wi nien być
ujed no li co ny. Ja ko przy kła do we go for ma tu
moż na użyć mel dun ku METHANE. Na je go
pod sta wie zbie ra ne są i prze ka zy wa ne naj -
istot niej sze in for ma cje do ty czą ce zda rze nia
ma so we go, mno gie go czy po je dyn cze -
go. M – ma jor in ci dent. Czy stwier dzasz
zda rze nie ma so we lub po zy cję wy cze ku ją -
cą, aby je po twier dzić w póź niej szym cza sie?
Je śli nie, kon ty nu uj prze ka zy wa nie mel dun -
ku we dług for ma tu ETHANE. Za pisz go dzi nę
pod ję cia de cy zji. E – exact lo ca tion. Ja ka
jest do kład na lo ka li za cja miej sca zda rze nia?
In for ma cja mu si być tak do kład na, jak to tyl -
ko moż li we i zro zu mia ła dla wszyst kich
służb. T – ty pe of in ci dent. Z ja kie go ro dza -

ju zda rze niem ma my do czy nie nia? Mo że to
być wy pa dek dro go wy, lot ni czy, bu dow la ny,
po żar, eks plo zja, po wódź, wi chu ra, strze la ni -
na. H – ha zards. Ja kie wy stę pu ją za gro że nia
bez po śred nie lub po ten cjal ne? Roz waż
praw do po do bień stwo ich wy stą pie nia
i ewen tu al ne skut ki. Za gro że niem mo że być
nie sta bil ny bu dy nek, za dy mie nie, ła du nek
wy bu cho wy, ruch dro go wy, sub stan cje che -
micz ne. A – ac cess. Ja kie są bez piecz ne dro -
gi do jaz du do miej sca zda rze nia oraz wy -
jaz du i ewa ku acji? Określ, któ re dro gi są nie -
prze jezd ne. Wy znacz ob jaz dy i miej sca prze -
ka za nia po szko do wa nych do ze spo łów
ra tow nic twa me dycz ne go. Są one nie zbęd -
ne, gdy do jazd po jaz dów ra tow nic twa 
me dycz ne go w po bli że wy pad ku jest nie -
moż li wy. N – nu mer of ca su al ties. Określ
licz bę po szko do wa nych i przy po rząd kuj ich
do ka te go rii pil no ści po mo cy. E – emer gen -
cy se rvi ces. Ja kie si ły i środ ki są obec ne
na miej scu i ja kie jest ocze ki wa ne za po trze -
bo wa nie na nie? Roz waż wy ko rzy sta nie wo -
lon ta riu szy i pod mio tów nie ra tow ni czych.
Pod sta wo wą za sa dą na miej scu zda rze nia
jest pod ję cie dzia łań ogra ni cza ją cych wiel -
kość strat w lu dziach. Oprócz dzia łań ra tow -
ni czych, ta kich jak sta bi li za cja bu dyn ku,
ga sze nie po ża ru, ewa ku acja, na le ży jak naj -
szyb ciej pod jąć me dycz ne dzia ła nia ra to-
w ni cze, jak se gre ga cja i kwa li fi ko wa na
pierw sza po moc. 

Do cza su przy by cia pierw sze go ze spo łu
ra tow nic twa me dycz ne go (ZRM) kie ru ją cy
dzia ła niem ra tow ni czym mo że wy zna czyć
spo śród ra tow ni ków PSP ko or dy na to ra me -
dycz nych dzia łań ra tow ni czy ch4 (KMDR),
któ ry w je go imie niu bę dzie ko or dy no wał
dzia ła nia ra tow nic twa me dycz ne go ze stro -
ny KSRG. Mu si to być oso ba ma ją ca kwa li fi -
ka cje nie zbęd ne do udzie la nia świad czeń
zdro wot nych, np. ra tow nik me dycz ny. Se -
gre ga cję me dycz ną po win ni wy ko ny wać ra -
tow ni cy o naj więk szym do świad cze niu
w udzie la niu po mo cy me dycz nej. Je śli ob -
szar zda rze nia, gdzie znaj du ją się po szko do -
wa ni, jest du ży, KMDR po wi nien skie ro wać
do te go za da nia wię cej ra tow ni ków i wy zna -
czyć im od po wied nie re jo ny se gre ga cji.
Po prze pro wa dze niu tria ge’u ra tow ni cy
prze ka zu ją do KMDR mel du nek do ty czą cy
licz by po szko do wa nych z uwzględ nie niem
prio ry te tów lecz ni czo -trans por to wych. 
Na le ży pa mię tać, że w trak cie se gre ga cji
i do cza su jej za koń cze nia moż na wy ko ny -
wać tyl ko czyn no ści bez po śred nio ra tu ją ce
ży cie, jak ta mo wa nie krwo to ków czy udroż -

nia nie dróg od de cho wych. Se gre ga cję pier -
wot ną na le ży prze pro wa dzić na miej scu wy -
pad ku, te ren ten or ga ni za cyj nie po wi nien
stać się ob sza rem se gre ga cji me dycz nej. Wy -
jąt kiem od tej re gu ły jest po trze ba pil nej
ewa ku acji po szko do wa nych z te go miej sca
ze wzglę du na re al ne ze wnętrz ne za gro że -
nie. Wte dy po win ni oni być ewa ku owa ni po -
za stre fę nie bez piecz ną, gdzie zo sta ną
pod da ni se gre ga cji. 

Or ga ni za cja po mo cy
Efek tyw ne udzie la nie po mo cy me dycz -

nej w wa run kach zda rze nia ma so we go wy -
ma ga wła ści wej or ga ni za cji me dycz nych
dzia łań ra tow ni czych (rys. 2). Wraz z roz wo -
jem sy tu acji KDR lub w je go imie niu KMDR
po wi nien dą żyć do wy zna cze nia: ob sza ru
se gre ga cji, ob sza ru po szko do wa nych (po -
mo cy me dycz nej) z po dzia łem na trzy stre fy
dla gru py se gre ga cyj nej czer wo nej, żół tej
i zie lo nej, stre fy za ła dun ku na środ ki trans -
por tu oraz lą do wi ska dla śmi głow ców.
W przy pad ku ska żeń do dat ko wo na le ży roz -
wi nąć ob szar de kon ta mi na cji. 

Spraw na or ga ni za cja dzia łań i za rzą dza -
nie zda rze niem ma so wym z per spek ty wy
po trzeb me dycz nych wy ma ga wy zna cze nia
osób funk cyj nych od po wie dzial nych za: 
or ga ni zo wa nie i ko or dy na cję se gre ga cji 
me dycz nej, or ga ni zo wa nie stre fy za ła dun ku
i ko or dy na cji trans por tu, za bez pie cze nie 
lą do wi ska dla śmi głow ców i kie ro wa nie 
po mo cą me dycz ną w ob sza rze po szko do -
wa nych. Ta ka or ga ni za cja dzia łań na miej scu
zda rze nia za kła da „prze pływ” po szko do wa -
nych przez po szcze gól ne ob sza ry po mo cy
me dycz nej. Wsku tek te go na stę pu je po gru -
po wa nie ran nych na trzy gru py pil no ści le -
cze nia i trans por tu oraz wy dzie le nie do tych
grup od po wied nie go per so ne lu i wy po sa że -
nia. Prze pływ po szko do wa nych z ob sza ru
se gre ga cji do ob sza ru po szko do wa nych,
a na stęp nie do stre fy trans por tu po wi nien
od by wać się jed no kie run ko wo. Ta kie po-
stę po wa nie za po bie ga sy tu acji mie sza nia się
ran nych, któ rzy nie prze szli jesz cze se gre ga -
cji me dycz nej z ty mi, któ rzy już zo sta li 
za kwa li fi ko wa ni do od po wied niej gru py
i znaj du ją się w ob sza rze po szko do wa nych
czy w stre fie trans por tu. Po wo do wa ło by to
nie po trzeb ny cha os, a je go opa no wa nie wy -
ma ga ło by do dat ko we go za an ga żo wa nia
per so ne lu, i tak już prze cią żo ne go pra cą.
W stre fie za ła dun ku po szko do wa nych na
środ ki trans por tu ruch po jaz dów rów nież
po wi nien od by wać się jed no kie run ko wo.
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Umoż li wi to bez ko li zyj ny wy jazd am bu lan -
sów prze wo żą cych ran nych do szpi ta li oraz
przy jazd no wych. 

Ob szar po szko do wa nych po wi nien być
po dzie lo ny na trzy osob ne stre fy: dla ran -
nych z gru py czer wo nej, żół tej i zie lo nej.
Wiel kość ob sza ru, któ ry zaj mu je da na gru -
pa, po wi nien uwzględ niać po ten cjal ną licz -
bę po szko do wa nych mo gą cych do nie go
tra fić. Stre fę czer wo ną na le ży usy tu ować jak
naj bli żej ob sza ru se gre ga cji. To tu taj tra fią

i bę dą le cze ni naj cię żej ran ni. Dzię ki zgru po -
wa niu ich w jed nym miej scu moż li we bę dzie
udzie le nie im za awan so wa nej po mo cy me -
dycz nej przez wy dzie lo ny do te go od po -

wied ni per so nel me dycz ny. Je śli wa run ki
na to po zwa la ją, w ra mach stre fy czer wo nej
na le ży roz wi nąć tzw. po lo wy punkt me dycz -
ny, tak aby moż li wa by ła dłu go trwa ła opie -
ka nad po szko do wa ny mi w wa run kach
po lo wych. W te re nie zur ba ni zo wa nym moż -
na wy ko rzy stać do te go ce lu po bli skie bu -
dyn ki uży tecz no ści pu blicz nej, na otwar tej
prze strze ni nie zbęd ne jest roz ło że nie du -
żych na mio tów. Do ce lo wo wszy scy po szko -
do wa ni z gru py czer wo nej po win ni być

prze nie sie ni do po lo we go punk tu me dycz -
ne go, gdzie chro nie ni od wa run ków po go -
do wych, pod opie ką me dycz ną, bę dą
ocze ki wa li na trans port do szpi ta la. W przy -

pad ku zda rze nia ma so we go o du żej ska li
waż ne rów nież sta je się ta kie ozna cze nie ob -
sza ru po szko do wa nych, aby był wi docz ny
z da le ka dla ran nych i ra tow ni ków. 

Osob ną gru pą po szko do wa nych, któ ra
wy ma ga spe cjal ne go trak to wa nia, są oso by
zmar łe. Oso by, któ re w wy ni ku od nie sio nych
ob ra żeń zgi nę ły na miej scu zda rze nia, po -
win ny po zo stać tam, gdzie zo sta ły zna le zio -
ne, chy ba że utrud nia ją do stęp do po zo -
sta łych po szko do wa nych. Po nie waż jed nak
obec ność zwłok w miej scu ak cji ra tun ko wej
wpły wa nie ko rzyst nie za rów no na ży ją cych
po szko do wa nych, jak i na ra tow ni ków
udzie la ją cych po mo cy, w dal szej fa zie dzia -
łań cia ła zmar łych na le ży przy kryć tak, aby
by ły nie wi docz ne. Te oso by, któ re zmar ły
w trak cie udzie la nia po mo cy me dycz nej
w ob sza rze po szko do wa nych, po win ny zo -
stać prze nie sio ne do miej sca skła do wa nia
zwłok. Miej sce to po win no być od da lo ne
od stref udzie la nia po mo cy, aby wi dok
zwłok nie wpły wa ł ne ga tyw nie na ra tow ni -
ków i po szko do wa nych. 

Lą do wi sko
Aby za pew nić szyb ki trans port z miej sca

zda rze nia do od po wied nie go szpi ta la, 
w po bli żu stre fy czer wo nej ob sza ru po szko -
do wa nych na le ży wy zna czyć miej sce do 
lą do wa nia śmi głow ców lot ni cze go po go to -
wia ra tun ko we go. Bli skość lą do wi ska za -
pew nia moż li wość prze no sze nia ran nych
do śmi głow ca trak cją pie szą. Ze wzglę dów
bez pie czeń stwa miej sce lą do wa nia po win -
no być za bez pie czo ne przez ra tow ni ków
PSP. Ta ka or ga ni za cja dzia łań na miej scu 
zda rze nia, któ ra wy ma ga zgro ma dze nia 
ran nych w jed nym miej scu z po dzia łem
na gru py pil no ści po mo cy, ma dwie waż ne
za le ty. Po pierw sze za pew nia szyb ką iden ty -
fi ka cję po szko do wa nych wy ma ga ją cych 
na tych mia sto we go le cze nia i trans por tu do
od po wied nie go szpi ta la. Po dru gie umoż li -
wia ra cjo nal ne wy ko rzy sta nie ogra ni czo -
nych za so bów (per so ne lu i środ ków trans-
por tu) do po mo cy tyl ko naj cię żej ran nym.
W pew nych sy tu acjach za sto so wa nie ta kiej
or ga ni za cji dzia łań mo że oka zać się utrud -
nio ne lub nie moż li we i pa cjen ci bę dą mu sie -
li zo stać prze trans por to wa ni do szpi ta li lub
in nych wy zna czo nych miejsc bez po śred nio
z ob sza ru se gre ga cji. Przy kła da mi ta kich sy -
tu acji są: wy stę po wa nie nie ko rzyst nych wa -
run ków po go do wych, za pa da ją ca noc i brak
moż li wo ści oświe tle nia miej sca zda rze nia
czy wy stę po wa nie in nych za gro żeń, np.
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Rys. 1. Fazy działań ratowniczych



wtór ne go ata ku ter ro ry stycz ne go. Przy nie -
wy star cza ją cych środ kach Pań stwo we go
Ra tow nic twa Me dycz ne go wspar ciem mo -
że oka zać się wy ko rzy sta nie środ ków trans -
por tu KSRG do prze miesz cza nia po szko -
do wa ny ch5. Ta ką de cy zję mu si pod jąć KDR.

Z chwi lą przy by cia pierw sze go ze spo łu
ra tow nic twa me dycz ne go pro wa dze nie me -
dycz nych dzia łań ra tow ni czych przej mu je
kie ru ją cy ak cją me dycz ną6. Po mi mo prze -
ka za nia swo ich obo wiąz ków KMDR na dal
po wi nien współ pra co wać z KAM, by za cho -
wać cią głość re ali zo wa nych do tych czas pro -
ce dur ra tow ni czych. Sa mo ich prze ka za nie
nie ozna cza za prze sta nia wy ko ny wa nia
przez ra tow ni ków PSP me dycz nych dzia łań
ra tow ni czych. Je śli sy tu acja bę dzie te go wy -
ma ga ła, w po ro zu mie niu z KMDR stra ża cy,
wy ko rzy stu jąc swo je upraw nie nia do udzie -
la nia kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy i me -
dycz nych czyn no ści ra tun ko wych w stre fie
nie bez piecz nej (ra tow ni cy me dycz ni), mo gą
sta no wić per so nel wspie ra ją cy dla służb me -
dycz nych 

Ro la służb
Choć wszyst kie służ by ma ją je den cel 

– wspól nie ura to wać jak naj wię cej lu dzi, to
ich ro la i od po wie dzial ność są róż ne. Po li cja:
po ma ga w udzie la niu po mo cy me dycz nej,
za bez pie cza miej sce przed wtar gnię ciem
ga piów i kie ru je ru chem dro go wym, aby
udroż nić dro gi do jaz do we dla po jaz dów ra -
tow ni czych. Pań stwo we Ra townic two Me -
dycz ne: or ga ni zu je i za rzą dza po mo cą

me dycz ną na miej scu zda rze nia, wy ko nu je
me dycz ne czyn no ści ra tun ko we oraz trans -
por tu je po szko do wa nych do od po wied nich
szpi ta li. 

Pań stwo wa Straż Po żar na: do cie ra do po -
szko do wa nych, ewa ku uje ich, udzie la kwa -
li fi ko wa nej pierw szej po mo cy, wy ko nu je
dzia ła nia ra tow ni cze, li kwi du je miej sco we
za gro że nia. Kie ru ją cy dzia ła niem ra tow ni -
czym (KDR), aby efek tyw nie współ pra co wać
z in ny mi za an ga żo wa ny mi służ ba mi, po wi -
nien sto so wać się do od po wied nich za sad.
Są ni mi: wspól na lo ka li za cja, wspól na ko mu -
ni ka cja, wspól na ko or dy na cja, wspól ne ro -
zu mie nie wy stę pu ją cych za gro żeń i wspól-
na świa do mość sy tu acji. 

Wspól na lo ka li za cja (co -lo ca tion) ro zu -
mia na jest ja ko utwo rze nie jed ne go dla
wszyst kich służb punk tu do wo dze nia ak cją
zlo ka li zo wa ne go w po bli żu miej sca wy pad -
ku, ale w bez piecz nej od le gło ści. Umoż li wia
to bez po śred nią ob ser wa cję dzia łań ra tow -
ni czych, wgląd w szyb ko zmie nia ją cą się sy -
tu ację oraz moż li wość wy pra co wa nia wspól -
nych de cy zji co do dal sze go po stę po wa nia
bez po śred nio po mię dzy do wo dzą cy mi po -
szcze gól nych służb. Ko mu ni ka cja (com mu -
ni ca tion) to wy mia na wszyst kich waż nych
in for ma cji po mię dzy służ ba mi, w szcze gól -
no ści tych do ty czą cych zi den ty fi ko wa nych
za gro żeń. Po win na być pro wa dzo na wy raź -
nym gło sem. Nie na le ży uży wać skró tów czy
żar go nów, któ re nie są zna ne i zro zu mia łe
dla in nych służb. Ko or dy na cja (co -or di na -
tion), czy li uzgad nia nie pro wa dzo nych

wspól nych dzia łań ra tow ni czych. Ze wzglę -
du na cha rak ter zda rze nia usta la się, któ ra
służ ba bę dzie od gry wa ła ro lę wio dą cą,
a któ ra po moc ni czą. Na le ży uzgod nić obec -
ne prio ry te ty oraz za po trze bo wa nie na si ły
i środ ki. Nie mniej jed nak wraz z roz wo jem
sy tu acji w da nym mo men cie prio ry te ty do -
ty czą ce pew nych dzia łań mo gą się zmie niać,
dla te go za wsze trze ba usta lać go dzi nę ko -
lej nej od pra wy. Wspól ne ro zu mie nie wy -
stę pu ją cych za gro żeń (jo int un der stan ding
of risk) wy ma ga prze ka zy wa nia do in nych
służb in for ma cji do ty czą cych po ten cjal nych
za gro żeń po ja wia ją cych się na miej scu zda -
rze nia. Po zwa la to na pod ję cie dzia łań za -
pew nia nia ją cych bez pie czeń stwo wszyst -
kim ra tow ni kom bio rą cym udział w ak cji.
Wspól na świa do mość sy tu acji (sha red si tu -
atio nal awar ness) wy ma ga prze ka zy wa nia
jed no li tych in for ma cji do ty czą cych zda rze -
nia po mię dzy współ pra cu ją cy mi służ ba mi.
Za sa dę tą re ali zu je się za po mo cą mel dun -
ku METHANE, aby nie po mi nąć naj waż niej -
szych in for ma cji.

Przy pi sy
1 Zda rze nie ma so we – zda rze nie, w wy ni ku któ re go okre -
ślo ne w pro ce sie se gre ga cji po szko do wa nych za po trze bo -
wa nie na kwa li fi ko wa ną pierw szą po moc i me dycz ne
czyn no ści ra tun ko we re ali zo wa ne w try bie na tych mia sto -
wym prze kra cza moż li wo ści sił i środ ków pod mio tów ra -
tow ni czych obec nych na miej scu zda rze nia w da nej fa zie
dzia łań ra tow ni czych.
2 Zda rze nie mno gie – zda rze nie, któ re go za gro że nia do ty -
czą wię cej niż jed nej oso by po szko do wa nej znaj du ją cej się
w sta nie na głe go za gro że nia zdro wot ne go, ale okre ślo ne
w wy ni ku se gre ga cji po szko do wa nych za po trze bo wa nie
na kwa li fi ko wa ną pierw szą po moc i me dycz ne czyn no ści
ra tun ko we re ali zo wa ne w try bie na tych mia sto wym nie
prze kra cza moż li wo ści sił i środ ków pod mio tów ra tow ni -
czych obec nych na miej scu zda rze nia.
3 Zda rze nie po je dyn cze – zda rze nie, któ re go za gro że nia do -
ty czą jed nej oso by po szko do wa nej.
4 Ko or dy na tor me dycz nych dzia łań ra tow ni czych
(KMDR) – oso ba wska za na przez kie ru ją ce go dzia ła nia mi
ra tow ni czy mi, ma ją ca kwa li fi ka cje nie zbęd ne do udzie le -
nia świad czeń zdro wot nych, tj. le karz, pie lę gniar ka, oso ba
ma ją ca kwa li fi ka cje do wy ko ny wa nia za wo du ra tow ni ka
me dycz ne go. 
5 Trans port – każ de prze miesz cze nie po szko do wa ne go
na mo cy de cy zji oso by ma ją cej kwa li fi ka cje me dycz ne (le -
ka rza, pie lę gniar ki, ra tow ni ka me dycz ne go).
6 Kie ru ją cy ak cją me dycz ną (KAM) – oso ba wy zna czo -
na przez dys po zy to ra me dycz ne go do kie ro wa nia ak cją
pro wa dze nia me dycz nych czyn no ści ra tun ko wych w ro zu -
mie niu usta wy o PRM.

ppor. Przemysław Osiƒski jest
ratownikiem medycznym, magistrem
zdrowia publicznego w specjalnoÊci
medycyna ratunkowa, wykładowcà
Wojskowego Centrum Kształcenia

Medycznego w Łodzi
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Rys. 2. Schemat organizacji miejsca zdarzenia
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u ro cią gi prze sy ło we są za li cza ne
do in fra struk tu ry stra te gicz nej, dla te -
go za rów no pra wo, jak i do bre prak -

ty ki na kła da ją wy móg ich okre so we go
kon tro lo wa nia. In te gral ność ru ro cią gów
prze sy ło wych i to wa rzy szą cej im in fra struk -
tu ry na le ży po twier dzić np. wy ni ka mi spra -
wo wa ne go nad zo ru. No wo cze sne po dej ście
do eks plo ata cji ru ro cią gów opar te jest
na ana li zach ry zy ka [1]. 

Usłu gi prze pro wa dze nia ta kiej ana li zy
świad czy Urząd Do zo ru Tech nicz ne go. Jed -
nak, jak prze ko nu je dr inż. Ane ta Głu szek,
spe cja li sta ds. oce ny zgod no ści w De par ta -
men cie Cer ty fi ka cji i Oce ny Zgod no ści Urzę -
du Do zo ru Tech nicz ne go, żad na ana li za
ry zy ka, któ ra mo że mieć za sto so wa nie
do oce ny ru ro cią gów, nie jest w sta nie do -
kład nie prze wi dzieć, gdzie i kie dy mo że wy -
stą pić awa ria. Ozna cza to więc, że nie

moż na zmie rzyć ry zy ka wy stą pie nia przy -
szłych zda rzeń, moż na je tyl ko osza co wać.
Dzie je się tak m.in. dla te go, że za gro że nia te
wy ni ka ją za rów no z wa run ków śro do wi sko -
wych, z dzia łań osób trze cich, jak i z udzia łu
si ły wyż szej.

Oce na ry zy ka
W la tach 2015-2016 Urząd Do zo ru Tech -

nicz ne go -CERT prze pro wa dził pi lo ta żo wą
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Moc ny jak naj słab sze 
KA TA RZY NA ZA MO ROW SKA Awaria rurociągu przesyłowego, w szczególności 

gazociągu wysokiego ciśnienia, należy do zdarzeń
szczególnie niebezpiecznych. Dla służb ratowniczych

stanowi wyjątkowe wyzwanie.

R

JA RO SŁAW KU ÂMI REK

Jak uga siç
Ar ma ge don

Gaz ziemny z uwagi na jego dostępność, możliwości transportu oraz
aspekty ekologiczne jest jednym z najpopularniejszych źródeł energii

cieplnej. Kiedy jednak wymyka się spod kontroli i na linii gazociągu
wybucha pożar, strażacy mają do czynienia z poważnym przeciwnikiem.



oce nę ry zy ka dla dwóch eks plo ato wa nych
ga zo cią gów prze sy ło wych na le żą cych
do Ope ra to ra Ga zo cią gów Prze sy ło wych
GAZ-SYSTEM SA.

– Oce na ry zy ka eks plo ata cji ru ro cią gów
pro po no wa na przez UDT-CERT ba zu je na mo -
de lu punk to wym i obec nie jest ofe ro wa na tyl -
ko sek to ro wi prze sy ło we mu ga zu ziem ne go.
Me to do lo gia oce ny zo sta ła opra co wa na przez
eks per tów UDT zgod nie z obo wią zu ją cy mi
w pol skiej bran ży ga zow ni czej nor ma mi, stan -
dar da mi i roz po rzą dze nia mi, według wy tycz -
ny ch re ko men do wa nych przez W. Ken ta
Muhl bau era, uzna wa ne go za au to ry tet
w dzie dzi nie za rzą dza nia ry zy kiem i in te gral -
no ści ru ro cią gów. W przy pad ku za in te re so wa -
nia ryn ku ist nie je moż li wość do sto so wa nia
me to do lo gii do oce ny ru ro cią gów trans por tu -

ją cych me dia in ne niż gaz ziem ny – wy ja śnia
Ane ta Głu szek.

Prze pro wa dze nie ana li zy ry zy ka eks plo -
ata cji ru ro cią gu po zwa la zi den ty fi ko wać
tzw. go rą ce punk ty (hot spots), czy li słab sze
tech nicz nie miej sca na ru ro cią gu. W ten spo -
sób lo ka li zu je się ob szar, któ ry mo że sta no -
wić po ten cjal ne za gro że nie.

W przy pad ku ga zo cią gów wy so kie go 
ci śnie nia moż na za sto so wać me to dę punk -
to wą. Jest to ana li za ry zy ka opar ta na punk -
to wej ska li oce ny, a wie lo pa ra me tro wej
oce nie pod le ga ją wszel kie po ten cjal ne za -
gro że nia, iden ty fi ko wa ne ja ko uszko dze nia.
Po dzie lo ne są one na czte ry ka te go rie tzw.
wskaź ni ków, któ re od po wia da ją od por no ści
ru ro cią gu w od nie sie niu do po ten cjal nych
awa rii spo wo do wa nych przez: ko ro zję,
uszko dze nie przez stro nę trze cią, nie pra wi -
dło we dzia ła nie i nie pra wi dło wy pro jekt.
Każ dy z tych wskaź ni ków mo że uzy skać od
0 do 100 pkt. Im wyż sza war tość punk to wa
da ne go wskaź ni ka, tym wyż sze bez pie czeń -
stwo i więk sza od por ność na uszko dze nia,

czy li mniej sze ry zy ko [2].
– Wzdłuż tra sy ru ro cią gu zmie nia ją się wa -

run ki, a więc zmie nia się rów nież ry zy ko. Stąd
pierw szym kro kiem w kie run ku spo rzą dze nia
oce ny ry zy ka jest seg men ta cja ru ro cią gu, czy li
po dział na mniej sze od cin ki – wy ja śnia eks -
pert ka. Przy po dzia le obo wią zu je za sa da, że
oce nia ne od cin ki nie po win ny być dłuż sze
niż 10 km i mu szą być w mia rę moż li wo ści
zbli żo ne do sie bie pod wzglę dem wa run -
ków eks plo ata cji, za gro że nia ko ro zyj ne go,
sta nu tech nicz ne go czy prze bie gu tra sy.
Punk ty po dzia łu usta wia się tam, gdzie wy -
stę pu je wy raź na zmia na wa run ków, np. gę -
sto ści za lud nie nia, ty pu gle by, sta nu izo la cji,
śred ni cy czy wie ku ru ro cią gu.

Ko lej nym kro kiem jest ana li za ry zy ka.
Prze pro wa dza ją ze spół oce nia ją cy, któ re go
skład jest usta la ny w po ro zu mie niu z ope -
rato rem ru ro cią gu. W ana li zie bra ne są
pod uwa gę ta kie czyn ni ki, jak: stan tech nicz -
ny urzą dze nia, oce na po ten cjal nych skut -
ków wy stą pie nia awa rii, bez pie czeń stwo
oto cze nia, a tak że cią głość do staw. Jak pod -
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łów ny skład nik ga zu ziem ne go to me tan (CH4). Mo że on za -
wie rać tak że etan (C2H6), pro pan (C3H8), azot (N2) i dwu tle -
nek wę gla (CO2). 

Gaz ziem ny jest ga zem pal nym, two rzą cym mie sza ni ny wy bu cho -
we z po wie trzem. Dol na gra ni ca wy bu cho wo ści (DGW) wy no si ok. 5%
w stę że niu ob ję to ścio wym ga zu ziem ne go w po wie trzu, a gór na gra -
ni ca wy bu cho wo ści (GGW) – ok. 15%. Po zo sta łe je go pa ra me try i wła -
ści wo ści to:
� tem pe ra tu ra sa mo za pło nu: 480°C – 630°C,
� tem pe ra tu ra za pło nu: 190°C,
� gę stość wzglę dem po wie trza: 0,5 – 0,7 (ma ten den cję do uno sze -
nia się),
� nie tok sycz ny, w du żych stę że niach wy pie ra tlen z po wie trza, two -
rząc at mos fe rę sta no wią cą za gro że nie dla zdro wia i ży cia osób znaj -
du ją cych się w po bli żu,
� bez barw ny, bez won ny, bez sma ko wy. 

Z punk tu wi dze nia dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych naj istot niej sze
wła ści wo ści to pal ność, moż li wość two rze nia mie sza nin wy bu cho -
wych, gę stość wzglę dem po wie trza oraz… za pach. Jak się oka zu je,
choć ga zo cią ga mi wy so kie go ci śnie nia trans por to wa ny jest gaz w czy -
stej po sta ci, czy li bez won ny, to do od bior ców ko mu nal nych, po re -
duk cji do śred nie go ci śnie nia, do cie ra gaz sztucz nie na wa nia ny,
naj czę ściej THT – te tra hy dro tio fe nem. 

Ro dza je ga zo cią gów
Ga zo cią gi dzie li się ze wzglę du na mak sy mal ne ci śnie nie ro bo cze

ga zu oraz ro dzaj ma te ria łów, z któ rych są wy ko na ne.
Pierw sze kry te rium de cy du je o po dzia le na ga zo cią gi:

� ni skie go ci śnie nia – do 10 kPa włącz nie (0,1 bar),
� śred nie go ci śnie nia – od 10 kPa do 0,5 MPa (5 bar),
� pod wyż szo ne go ci śnie nia – od 0,5 MPa do 1,6 MPa (16 bar),

� wy so kie go ci śnie nia – od 1,6 MPa do 10 MPpa (100 bar) włącz nie.
Bio rąc pod uwa gę dru gie kry te rium, ga zo cią gi dzie li my na:
1) sta lo we,
2) wy ko na ne z two rzy wa sztucz ne go – po li ety le nu (ma ją cha rak -

te ry stycz ny żół ty ko lor).
Usta le nie, ja ki gaz zo stał uwol nio ny, ja kie ci śnie nie wy stę pu je w ga -

zo cią gu oraz z ja kie go ma te ria łu zo stał on wy ko na ny, sta no wi waż ny
ele ment roz po zna nia za gro że nia. Za nim jed nak służ by prze pro wa dzą
roz po zna nie, mu szą zo stać po in for mo wa ne o ewen tu al nej awa rii.

Przy ję cie zgło sze nia
Do uszko dze nia sie ci prze sy ło wych ga zu ziem ne go do cho dzi z róż -

nych przy czyn, a uszko dze niu ule ga ją za rów no ga zo cią gi sta lo we, jak
i wy ko na ne z two rzyw sztucz nych, prak tycz nie każ de go ro dza ju – ni -
skie go, śred nie go, pod wyż szo ne go i wy so kie go ci śnie nia. War to 
jed nak wie dzieć, czym się cha rak te ry zu je to zda rze nie, by móc od po -
wied nio i w po rę za re ago wać.

W mo men cie prze rwa nia ga zo cią gu na stę pu je gwał tow ny wy pływ
ga zu ziem ne go do oto cze nia, a efek ty te go wy pły wu są uza leż nio ne
od miej sca po wsta nia uszko dze nia oraz ci śnie nia ga zu (im wyż sze ci -
śnie nie, tym po waż niej sze skut ki zda rze nia). Za rów no w Jan ko wie
Przy godz kim, jak i w Mu ro wa nej Go śli nie wy do by wa nie się ga zu po -
wo do wa ło sły szal ny huk oraz syk w miej scu roz sz czel nie nia. Dźwięk
ucho dzą cej sub stan cji mo że osią gać war tość 120 de cy be li. Oso by
zgła sza ją ce za gro że nie by ły zdez o rien to wa ne – in for mo wa ły o wy bu -
chu bom by, upad ku sa mo lo tu, „ude rze niu ato mu”, eks plo zji czy ol -
brzy mich mio ta czach ognia. W re la cjach świad ków po ja wia ły się
zda nia o Ar ma ge do nie, koń cu świa ta i po dob ne okre śle nia, po ka zu -
ją ce ich prze ra że nie i po czu cie za gro że nia. 

Wy pły wo wi ga zu z pod ziem ne go ga zo cią gu wy so kie go ci śnie nia
to wa rzy szy rów nież wy rzu ca nie zie mi na du że od le gło ści i two rze nie

ogni wo

G



kre śla Ane ta Głu szek, przyj mu je się, że kon -
struk cja da ne go od cin ka ru ro cią gu jest tak
moc na, jak moc ny jest je go naj słab szy ele -
ment. – Punk to wa ana li za ry zy ka słu ży do
iden ty fi ka cji po ten cjal nych za gro żeń, któ re
mo gą na ru szyć in te gral ność in fra struk tu ry
prze sy ło wej. Po zwa la tak że zi den ty fi ko wać
tzw. ob sza ry wy so kie go ry zy ka (HCA) oraz 
ob sza ry o umiar ko wa nych skut kach (MCA). 
Pro sta – punk to wa for ma opi su umoż li wia
ana li zo wa nie wy ni ków nie tyl ko przez ka drę
in ży nier ską, ale rów nież przez oso by, któ re nie
ma ją spe cja li stycz nej wie dzy tech nicz nej.

Czym są ob sza ry o umiar ko wa nych skut -
kach? Ame ry kań ski De par ta ment Trans por -
tu (PHMSA) za pro po no wał de fi ni cję, że są to
miej sca po pu lar ne wśród lu dzi, znaj du ją ce
się w pro mie niu stre fy po ten cjal ne go od -
dzia ły wa nia (PIR), ale nie za li cza ne do ob -
szarów wy so kie go ry zy ka (Non -HCA). To na
przy kład miej sca, w któ rych mo że prze by -
wać pięć lub wię cej osób, sku pi sko mi ni -
mum pię ciu do mów lub np. część au to-
stra dy, je że li znaj du je się ona w za się gu PIR.

Ko niecz ność iden ty fi ka cji ob sza rów o umiar -
ko wa nych skut kach tłu ma czy się wy pad -
kiem, któ ry miał miej sce w sierp niu 2000 r.
w po bli żu rze ki Pe cos w No wym Mek sy ku.
W wy ni ku awa rii 50-let nie go ga zo cią gu 
wy so kie go ci śnie nia (MOP = 67 ba r) o śred -
ni cy ze wnętrz nej 762 mm zgi nę ło dwa na -
ście osób, któ re bi wa ko wa ły w od le gło ści
oko ło 200 m od miej sca ro ze rwa nia ga zo cią -
gu. Mi mo że znaj do wa ły się tam in for ma cje
ostrze ga ją ce o nie bez pie czeń stwie i wła sno -
ści pry wat nej, na te re nie tym chęt nie prze -
by wa li węd ka rze i obo zo wi cze. 

Ana li za awa rii ga zo cią gów prze pro wa -
dzo na przez nie miec ki in sty tut BAM [3] po -
ka za ła, że ne ga tyw ne skut ki pro mie nio-
wa nia ciepl ne go (w kW/m2) emi to wa ne go
przez pło mień z uszko dzo ne go ga zo cią gu
mo gą być od czu wal ne w pro mie niu na wet
do 1000 m. Gdy do szło do wy bu chu ga zu,
znisz cze nia się ga ły do 350 m od miej sca
awa rii i spo wo do wa ne by ły przez wy rzu -
cone ka mie nie i odłam ki wy po sa że nia.
Opra co wa nia na uko we do ty czą ce za się gu

skut ków awa rii ru ro cią gów prze sy ło wych
po twier dza ją, że pro mień stre fy po ten cjal -
ne go od dzia ły wa nia mo że być więk szy niż
od le głość bez piecz na ga zo cią gu od obiek -
tów te re no wych wy ni ka ją ca z sze ro ko ści
stre fy kon tro lo wa nej po da wa nej w pol skim
pra wie [4].
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się za głę bie nia – wy rwy przy po mi na ją cej ma ły kra ter. Mi mo że gaz
ma ten den cję do uno sze nia się, je go pier wot ny kie ru nek nada wa ny
jest przez kształt otwo ru (moż li wy wy pływ po zio my), co mo że po wo -
do wać wy peł nia nie za głę bień, a do pie ro w na stęp stwie uno sze nie się
sub stan cji w po wie trzu. 

W mo men cie wy pły wu na stę pu je mie sza nie się ga zu ziem ne go
z po wie trzem, co do pro wa dza do wy two rze nia at mos fe ry wy bu cho -
wej, szcze gól nie na gra ni cach chmu ry ga zo wej. Na jej ob ję tość, za sięg
i kształt ma wpływ wie le czyn ni ków, m.in. ci śnie nie i kie ru nek wy pły -
wu ga zu, je go ilość, ukształ to wa nie te re nu, wa run ki at mos fe rycz ne
etc. Jed nym z naj waż niej szych czyn ni ków de cy du ją cych o roz mia rze
ob ło ku jest czas wy pły wu mie rzo ny od mo men tu uszko dze nia ga zo -
cią gu do mo men tu za pło nu wy two rzo nej mie sza ni ny ga zo wo -po -

wietrz nej, tj. mie sza ni ny o stę że niu znaj du ją cym się po mię dzy dol ną
i gór ną gra ni cą wy bu cho wo ści (DGW i GGW). W mo men cie za pło nu
chmu ry na stę pu je szyb kie, tur bu lent ne spa la nie mie sza ni ny i w kon -
se kwen cji pro pa ga cja pło mie nia w mie sza ni nie, rów nież w kie run ku
miej sca wy pły wu. W pew nym mo men cie ob łok wy pa la się i spa la nie

za cho dzi już tyl ko w miej scu wy pły wu. Po żar ten ge ne ru je
dłu go trwa ły stru mień ciepl ny, po wo du ją cy wtór ne po ża ry
obiek tów po dat nych na okre ślo ne war to ści stru mie nia.

W przy pad ku za pa le nia się ga zu w ga zo cią gu wy so kie go
ci śnie nia pło mie nie wi docz ne są z du żej od le gło ści – z kil ku -
na stu, a na wet kil ku dzie się ciu ki lo me trów. Wie le osób zgła -
sza za gro że nie na nu me ry alar mo we: 112 – do cen trum
po wia da mia nia ra tun ko we go, 998 – do wła ści wej ko men dy
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej oraz 992 – do po go to wia ga zo -
we go. Z re gu ły nie tyl ko sta no wi sko kie ro wa nia KM/P PSP
wła ści we dla miej sca zda rze nia, ale tak że naj bliż sze są sied nie
jed nost ki otrzy mu ją zgło sze nia o wi docz nej z od da li łu nie. 

Waż ną ro lą dy żur nych jest usta le nie, czy ma my do czy nie -
nia z po ża rem ga zu oraz bie żą ca współ pra ca z ope ra to rem
od po wie dzial nym za prze sył, a tak że ope ra to ra mi nu me rów
alar mo wych CPR. Cho dzi o to, by ko lej ne zgło sze nie o tym sa -
mym po ża rze nie od cią ga ło dy żur nych sta no wisk kie ro wa nia
od za dań prio ry te to wych w da nym mo men cie. Pod czas po -

ża ru w Jan ko wie Przy godz kim łącz nie ode bra no 15 zgło szeń na nu -
mer alar mo wy 998. Pożar w Mu ro wa nej Go śli nie wie le osób zgła sza ło
do cen trum po wia da mia nia ra tun ko we go, któ re na stęp nie two rzy ło
for mat ki i dro gą elek tro nicz ną in for mo wa ło służ by. Do Sta no wi ska Kie -
ro wa nia KM PSP w Po zna niu po za 60 zgło sze nia mi na nu mer alar mo -
wy 998 wpły nę ło łącz nie po nad 70 for ma tek, w więk szo ści w pierw szej
fa zie ak cji ra tow ni czo -ga śni czej. Tak że przed sta wi cie le środ ków ma so -
we go prze ka zu, po szu ku ją cy in for ma cji o zda rze niu, nie jed no krot nie

Po żar ga zo cią gu śred nie go ci śnie nia 
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Po nie waż ga zo ciąg jest w cią głej eks plo -
ata cji, oce na ry zy ka mu si być prze pro wa -
dza na w spo sób sys te ma tycz ny. – Ce chy
ru ro cią gu się zmie nia ją, a po nad to za cho dzą
zmia ny śro do wi sko we i zmia ny gę sto ści za lud -
nie nia, dla te go pro ces oce ny ry zy ka po wi nien
być ak tu ali zo wa ny – ar gu men tu je eks pert ka.

Z punk tu wi dze nia ope ra to ra
Klu czo wym za da niem Ope ra to ra Ga zo -

cią gów Prze sy ło wych GAZ-SYSTEM SA jest
trans port pa liw ga zo wych sie cią prze sy ło wą
na te re nie ca łe go kra ju w ce lu ich do star cze -
nia do sie ci dys try bu cyj nych oraz do od bior -
ców koń co wych pod łą czo nych do sys te mu
prze sy ło we go, a tak że two rze nie zin te gro -
wa ne go sy ste mu prze sy ło we go w Eu ro pie. 

Bez pie czeń stwo sie ci prze sy ło wej opie ra
się przede wszyst kim na dzia ła niach pre -
wen cyj nych, czy li utrzy ma niu sys te mu prze -
sy ło we go w od po wied nim sta nie tech ni-
cz nym. Słu ży te mu nad zór nad pa ra me tra -
mi pra cy i sta nem sie ci prze sy ło wej w Pol -
sce. – Wszel kie dzia ła nia pro wa dzo ne są
w spo sób ujed no li co ny, w opar ciu o funk cjo -
nu ją cy w spół ce Sys tem Eks plo ata cji Sie ci Prze -
sy ło wej (SESP). Sta no wi on zbiór pro ce dur
i in struk cji szcze gó ło wo opi su ją cych po szcze -
gól ne czyn no ści – od za pla no wa nia dzia łań,
przy go to wa nia do wy ko na nia (tak że od stro -
ny for mal nej), re ali za cji, nad zo ru i udo ku -
men to wa nia po oce nę sta nu tech nicz ne go

i pod ję cie sto sow nych za bie gów re mon to -
wych czy mo der ni za cyj nych – wy ja śnia Woj -
ciech Rab czuk, kie row nik Dzia łu Eks plo ata cji
w GAZ-SYSTEM. W ra mach SESP funk cjo nu -
je rów nież pro ce du ra opi su ją ca dzia ła nia
w przy pad ku wy stą pie nia awa rii sie ci prze -
sy ło wej. 

Skąd ope ra tor wie o zda rze niu? 
Ist nie ją trzy pod sta wo we źró dła ta kiej

wia do mo ści: zgło sze nia od pra cow ni ków
wy ko nu ją cych za da nia pod czas prac eks plo -
ata cyj nych, spraw dze nia i te sty oraz sys tem
mo ni to ro wa nia pa ra me trów prze sy ło wych.
W sy tu acji, gdy na ja kimś od cin ku ru ro cią gu
na gle spa da ci śnie nie lub zo sta ją prze kro -
czo ne za ło żo ne pa ra me try dzia ła nia na po -
szcze gól nych ele men tach obiek tu, w sys-
te mie ge ne ro wa ny jest alarm, co pod le ga
na tych mia sto wej we ry fi ka cji. Dys po zy to rzy
od dzia ło wych dys po zy cji ga zu (ODG) pra cu -
ją w sys te mie 24/7. W ra zie zda rze nia ODG
wzy wa bry ga dę in ter wen cyj ną, wska zu jąc
lo ka li za cję zda rze nia. Jej za da niem jest
spraw dze nie zgło sze nia na miej scu (wy ge -
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po dej mo wa li pró by po zy ska nia wia do mo ści bez po śred nio od dy żur -
nych sta no wisk kie ro wa nia. Tym cza sem ich ro lą jest sku pie nie się
na prio ry te to wych w da nym mo men cie za da niach, do któ rych
po otrzy ma niu zgło sze nia oraz usta le niu ro dza ju i miej sca za gro że nia
na le ży z pew no ścią wła ści we dys po no wa nie sił i środ ków, jak naj szyb -
sze po wia do mie nie o za gro że niu ope ra to ra prze sy łu, a tak że prze ka -
za nie mu po le ce nia KDR o ko niecz no ści od cię cia do pły wu ga zu.

Za da nia dy żur ne go sta no wi ska kie ro wa nia
Dys po no wa nie uza leż nio ne jest od miej sca zda rze nia oraz po ten -

cja łu ra tow ni cze go jed no stek pod le ga ją cych sta no wi sku kie -
ro wa nia da nej ko men dy miej skiej lub po wia to wej PSP.
Nie mniej jed nak po usta le niu, że do szło do wy cie ku lub po ża -
ru ga zu ziem ne go w ga zo cią gu wy so kie go ci śnie nia, na le ży za -
kła dać, że si ły i środ ki po wia tu mo gą być nie wy star cza ją ce
i zgło sić za po trze bo wa nie na si ły od wo do we. W przy pad ku
zgło sze nia o sa mym wy cie ku ga zu nie zmier nie istot ne bę dzie
dys po no wa nie du żej licz by za stę pów wy po sa żo nych w przy -
rzą dy po mia ro we – eks plo zy me try nie zbęd ne do usta le nia
stre fy za gro że nia. 

Je że li po ja wi się ogień, dy żur ni sta no wisk kie ro wa nia po -
win ni dys po no wać za stę py „z dwóch stron po ża ru”. War to zwró -
cić uwa gę, że w ak cję za an ga żo wa ne bę dą znacz ne si ły i środ ki,
w związ ku z tym ko niecz ne jest jak naj szyb sze wdro że nie roz -
wią zań ma ją cych na ce lu od two rze nie go to wo ści ope ra cyj nej.
W prak ty ce w pierw szej ko lej no ści do za bez pie cze nia ope ra -
cyj ne go ob sza ru chro nio ne go dys po no wa ne są jed nost ki OSP,
a rów no le gle, po pod ję ciu de cy zji przez wła ści we go ko men dan ta,
wzy wa ni są stra ża cy peł nią cy dy żu ry do mo we. 

Nie na le ży za po mi nać o jak naj szyb szym wzmoc nie niu ob sa dy sta -
no wi ska kie ro wa nia. War to rów nież wy star cza ją co wcze śnie za dbać

o za pew nie nie od po wied nich za so bów sprzę tu ochro ny dróg od de -
cho wych na miej scu ak cji (np. za dys po no wa nie kon te ne ra ze sprzę tem
ODO, we zwa nie funk cjo na riu sza od po wie dzial ne go za na peł nia nie bu -
tli w JRG itd.). Nie na le ży tak że za po mi nać o ko niecz no ści za dys po no -
wa nia sił i środ ków przy go to wa nych do or ga ni za cji za opa trze nia
wod ne go we dług przy ję tych roz wią zań (np. sa mo cho dów wę żo wych
z wę ża mi tłocz ny mi W 110 zwi nię ty mi w har mo nij kę, pomp po żar ni -
czych du żej wy daj no ści, prze woź nych lub prze no śnych zbior ni ków wo -
dy o du żej po jem no ści itp.). W dal szym eta pie ak cji (np. po 4 lub 6 godz.)
na le ży mieć przy go to wa ne wa rian ty or ga ni za cji pod mia ny stra ża ków.

Do jazd i usta wie nie po jaz dów
Pło mie nie się ga ją ce kil ku na stu czy kil ku dzie się ciu me trów z pew -

no ścią zro bią wra że nie nie tyl ko na oko licz nych miesz kań cach, ale tak -
że na stra ża kach, zwłasz cza tych mniej do świad czo nych. Wska za ne
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ne ro wa ny sy gnał mo że być obar czo ny błę -
dem). Bry ga da usta la i kwa li fi ku je: czy to
uster ka ma ła, du ża, czy awa ria. Uster ki na -
pra wia ne są na tych miast, na to miast awa ria
w sys te mie prze sy ło wym ge ne ru je ca łą se -
rię zda rzeń. Awa ria to zda rze nie na głe, nie -
spo dzie wa ne, któ re mo że skut ko wać
ogra ni cze niem prze sy łu al bo za gro że nia mi
dla śro do wi ska, ży cia i mie nia. In for ma cja
o awa rii zo sta je prze ka za na służ bom eks plo -
ata cyj nym, wy ko naw com i służ bom ra tow -
nic twa ogól ne go. W przy pad ku wy pły wu
ga zu o zda rze niu jest na tych miast in for mo -
wa na rów nież Pol ska Agen cja Że glu gi Po -
wietrz nej.

– W sy tu acji kry zy so wej współ pra ca mię -
dzy służ ba mi ra tow nic twa i ope ra to rem ga -
zo cią gów prze sy ło wych opie ra się głów nie
na dzia ła niach szta bów kry zy so wych. Jej klu -
czo wym ele men tem jest wy mia na in for ma cji
i ich nie za kłó co ny prze pływ – wy ja śnia Krzysz -
tof Bul ka, p.o. za stęp ca dy rek to ra pio nu bhp
i ppoż. w fir mie GAZ-SYSTEM.

Za kres współ pra cy służb eks plo ata cyj -

nych ze służ ba mi ra tow nic twa ogól ne go za -
le ży od za ist nia łej sy tu acji, czy li od roz mia -
rów zda rze nia, stop nia za gro że nia ży cia
i zdro wia lu dzi oraz za gro że nia dla mie nia
i śro do wi ska.

Re ak cja Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w sy tu acji za gro że nia opie ra się przede
wszyst kim na dzia ła niach ra tow ni czych,
dzia ła niach w obro nie oraz wy zna cze niu
stre fy nie bez piecz nej i ewa ku acji lud no ści
z za gro żo ne go ob sza ru. – Za da nia służb eks -
plo ata cyj nych po le ga ją w głów nej mie rze
na za pew nie niu her me tycz ne go od cię cia pa -
li wa ga zo we go, w spo sób bez piecz ny i nie po -
wo du ją cy za kłó ceń w funk cjo no wa niu sie ci
prze sy ło wej. Sieć prze sy ło wa sta no wi zbiór na -
czyń po łą czo nych, dla te go nie zbęd na jest wie -
dza o spo so bie wy ko ny wa nia i ko lej no ści
dzia łań zwią za nych z od cię ciem pa li wa ga zo -
we go. Dla te go tak waż na jest sku tecz na ko -
mu ni ka cja i ko ope ra cja uczest ni ków ak cji
za bez pie cze nia ga zo cią gu i usu wa nia skut -
ków zda rze nia – pod kre śla Krzysz tof Bul ka.

Woj ciech Rab czuk za zna cza z ko lei, że 

ga sze nie po ża ru sie ci ga zo wej na stę pu je
w wy ni ku od cię cia me dium pal ne go w kon -
tro lo wa ny spo sób (obiek ty sie ci ga zo wej
pro jek to wa ne są z ma te ria łów nie pal nych).
Zbyt szyb kie uga sze nie ognia mo gło by po -
wo do wać roz prze strze nia nie się ga zu ziem -
ne go. Dla te go też tak waż na jest ko or -
dy na cja dzia łań służb. Wspar cie stra ży po żar -
nej mo że być klu czo we np. przy umoż li wie -
niu ope ra to ro wi od cię cia do pły wu pa li wa
ga zo we go do miej sca awa rii. Te go ty pu dzia -
ła nia zwią za ne ze współ pra cą w sy tu acjach
kry zy so wych są ćwi czo ne w ra mach wspól -
nych szko leń i warsz ta tów od by wa ją cych się
na te re nie ca łej Pol ski.

Przy pi sy
[1] „Ener ge ty ka” 2016, nr 7, str. 40.
[2] „In spek tor” 2017, nr 4, str. 9.
[3] Ko ner smann R., Kühl C., Lu dwig J., „Re se arch Re port 289:
On the ri sks of trans por ting li qu id and ga se ous fu els in pi -
pe li ne”, BAM Fe de ral In sti tu te for Ma te rials Re se arch and Te -
sting, Ber lin 2009.
[4] Roz po rzą dze nie mi ni stra go spo dar ki z dnia 26 kwiet -
nia 2013 r. w spra wie wa run ków tech nicz nych, ja kim po -
win ny od po wia dać sie ci ga zo we i ich usy tu owa nie (Dz.U.
poz. 640).
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jest za tem uru cho mie nie w nich my śle nia za da nio we go – przed sta -
wie nie kon kret nych czyn no ści do wy ko na nia, ale też prze ka za nie in -
for ma cji o moż li wych za gro że niach. Naj więk sze nie bez pie czeń stwo,
za rów no dla osób po stron nych, jak i ra tow ni ków, sta no wi z pew no -
ścią du że pro mie nio wa nie ciepl ne, mo gą ce skut ko wać po pa rze niem.
Pło mie nie pa lą ce go się ga zu mo gą osią gać tem pe ra tu rę na -
wet 1200ºC, a pro mie nio wa nie ciepl ne mo że być wy czu wal ne na wet
w od le gło ści 300 m od miej sca po ża ru. Ten fakt na le ży uwzględ nić,

bio rąc pod uwa gę tra sę do jaz du i usta wie nie po jaz dów. Szczel ne ka -
bi ny sa mo cho dów ra tow ni czo -ga śni czych po wo du ją złud ne po czu -
cie bez pie czeń stwa. Re ko men du ję za trzy ma nie się w znacz nej

od le gło ści (np. 500 m od źró dła po ża ru) i or ga no lep tycz ne spraw dze -
nie od dzia ły wa nia ciepl ne go np. przez do wód cę za stę pu (od krę ce nie
szy by lub wyj ście z au ta). Le piej zbli żać się po wo li i ostroż nie do miej -
sca zda rze nia, niż do je chać do ga zo cią gu, nie bio rąc pod uwa gę wa -
run ków, a po tem nie móc się wy co fać i na ra zić ko le gów na ob ra że nia,
a sprzęt na uszko dze nia. Je że li si ły i środ ki nie zo sta ły wła ści wie roz -
miesz czo ne, na le ży jak naj szyb ciej skie ro wać część za stę pów na dru -
gą stro nę pożaru.

Or ga ni za cja ak cji ra tow ni czej
Po żar ga zu z ga zo cią gu wy so kie go ci śnie nia oraz

wiel kość stre fy od dzia ły wa nia ciepl ne go w spo sób na -
tu ral ny dzie lą te ren ak cji na dwa od cin ki – po obu stro -
nach wy cie ku. Kie ro wa nie dzia ła nia mi ra tow ni czy mi
i wy zna cze nie od cin ków bo jo wych na le ży ja sno okre ślić
zgod nie z prag ma ty ką KSRG oraz zgło sić to dro gą ra dio -
wą do sta no wi ska kie ro wa nia. 

Pod czas po ża rów ga zo cią gów wy so kie go ci śnie nia
prze pro wa dze nie tzw. roz po zna nia 360° jest znacz nie
utrud nio ne i wy dłu żo ne w cza sie. W Mu ro wa nej Go śli -
nie ozna cza ło ono po ko na nie dy stan su oko ło 3 km
i prze miesz cza nie się w po rze noc nej po te re nach pod -
mo kłych, przez ogro dzo ne po se sje. War to za tem, aby
kie ru ją cy dzia ła nia mi ra tow ni czy mi (KDR) po do tar ciu
na miej sce zda rze nia i prze ję ciu do wo dze nia jak naj -
szyb ciej wy zna czył do wód ców od cin ków bo jo wych
(DOB) i za ich po śred nic twem realizował zamiar
taktyczny i egzekwował wykonanie rozkazów. Z ko lei

do wód cy od cin ków bo jo wych po win ni ra por to wać o sy tu acji i po -
trze bach na swo ich od cin kach. Nie zmier nie istot ne jest, by na
każ dą stro nę ga zo cią gu kie ro wać ze spo ły ra tow nic twa me dycz ne -

Ze rwa ny ga zo ciąg sta lo wy
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go – tam w ra zie po trze by wy ko na ją me dycz ne czyn no ści ra tun ko -
we lub za pew nią za bez pie cze nie me dycz ne pro wa dzo nych dzia łań
ra tow ni czo -ga śni czych. 

Ko lej nym istot nym ele men tem du żych ak cji, nie tyl ko pod czas po -
ża rów ga zo cią gów wy so kie go ci śnie nia, jest szyb kie utwo rze nie punk -
tu przy ję cia sił i środ ków (PPSiŚ) oraz wy dzie le nie na ten cel
od ręb ne go od cin ka bo jo we go. Aby za pew nić wła ści wy prze pływ in -
for ma cji, na le ży jak naj szyb ciej zor ga ni zo wać łącz ność, zgod nie z obo -
wią zu ją cy mi w tym za kre sie w KSRG za sa da mi. Po uzgod nie niu ze
sta no wi skiem kie ro wa nia na le ży wy dzie lić ka nał do wo dze nia i współ -
dzia ła nia do prze ka zy wa nia in for ma cji na li nii KDR – DOB. Łącz ność
na od cin kach bo jo wych po win na być utrzy my wa na na ka na łach 
ra tow ni czo -ga śni czych, na to miast na li nii KDR – SKKM/P war to 
roz wa żyć uru cho mie nie ka na łu ope ra cyj ne go. Ko lej nym istot nym za -
da niem, któ re mo że sta no wić od ręb ny od ci nek bo jo wy, ale mo im zda -
niem nie mu si, jest or ga ni za cja za opa trze nia wod ne go. War to przy tej
oka zji przy po mnieć kryp to ni my okól ni ko we, nie zwy kle przy dat ne
pod czas ak cji, w któ rą za an ga żo wa ne są du że si ły i środ ki:

� kie ru ją cy dzia ła nia mi ra tow ni czy mi – KARAT,
� do wód ca za stę pu, sek cji (od cin ka bo jo we go) – DARIA (np. DARIA I,
DARIA II itd.),
� punkt przy ję cia sił i środ ków – REDUTA,
� za opa trze nie wod ne – NIAGARA,
� sy gnał alar mo wy – RATUNEK, RATUNEK, RATUNEK,
� na kaz alar mo we go opusz cze nia stre fy – GEJZER.

Po za wy zna cze niem do wód ców od cin ków bo jo wych oraz zor ga -
ni zo wa niem łącz no ści rów nie waż ne jest okre śle nie za dań na po szcze -
gól nych od cin kach, przy dzie le nie do nich sił i środ ków oraz prze-
ka za nie tych in for ma cji dro gą ra dio wą, tak by każ dy uczest nik ak cji
wie dział, ko mu pod le ga, ja kie są je go obo wiąz ki oraz w ja ki spo sób
i z kim po wi nien się ko mu ni ko wać. 

Za miar tak tycz ny i prio ry te ty w pierw szej fa zie ak cji mu szą być na -
kie ro wa ne na ra to wa nie ży cia i zdro wia lu dzi, tj. ewa ku ację ze stre fy
za gro że nia oraz prze pro wa dze nie me dycz nych czyn no ści ra tun ko -
wych. Na stęp nie lub – o ile to moż li we – rów no le gle na le ży pro wa -
dzić dzia ła nia ga śni cze w obro nie oraz ewen tu al nie pod jąć ewa ku ację
mie nia. 

Po żar ga zo cią gu – pod su mo wa nie
1. Sy mu la cje ćwi czeń dla dy żur nych sta no wisk kie ro wa nia
Wska za ne jest prze ćwi cze nie, choć by apli ka cyj nie, przy ję cia zgło -

sze nia, dys po no wa nia sił i środ ków oraz po dej mo wa nia dzia ła nia
w przy pad ku ewen tu al nej awa rii na da nym ob sza rze chro nio nym.
Na le ży do ko nać ana li zy po dej mo wa nych pod czas ćwi czeń de cy zji
i wy cią gnąć kon struk tyw ne wnio ski.

2. Za pew nie nie zdal nych lub au to ma tycz nych za wo rów 
od ci na ją cych gaz 

Klu czo we zna cze nie dla lo ka li za cji po ża ru ma za krę ce nie za suw.
Wska za ne by ło by zdal ne lub au to ma tycz ne od ci na nie do pły wu 
ga zu pod czas awa rii ga zo cią gów wy so kie go ci śnie nia. 

3. Do wo dze nie i łącz ność
Kie ru ją cy dzia ła nia mi ra tow ni czy mi po wi nien wy ka zać się spo -

ko jem i opa no wa niem, a tak że umie jęt no ścią usta la nia prio ry te tów
w da nej fa zie ak cji. Nie zmier nie istot ne jest jak naj szyb sze wy zna -
cze nie kom pe tent nych do wód ców od cin ków bo jo wych, co umoż -
li wi wła ści we i peł ne roz po zna nie, okre śle nie za mia ru tak tycz ne go,
a tak że opty mal ne wy ko rzy sta nie bę dą cych w dys po zy cji i do jeż -
dża ją cych sił i środ ków. Pod czas ak cji w Mu ro wa nej Go śli nie spraw -
dzi ła się or ga ni za cja łącz no ści we dług za sad KSRG. Wy zna cze nie
do wód ców od cin ków bo jo wych, ka na łu do wo dze nia i współ dzia ła -
nia oraz ka na łów ra tow ni czo -ga śni czych re du ku je mniej istot ną ko -
re spon den cję w sie ci ra dio wej i po zwa la sku pić się na za da niach
prio ry te to wych. Moż na po ku sić się o stwier dze nie, że pod czas te go
ty pu zda rzeń bez wła ści wie zor ga ni zo wa nej łącz no ści nie ma do bre -
go do wo dze nia.

4. Za bez pie cze nie lo gi stycz ne
Dzia ła nia ra tow ni cze na ga zo cią gach czę sto wy stę pu ją w te re nie

ma ło zur ba ni zo wa nym, a po nad to są dłu go trwa łe. Wska za ne jest za -
tem za pew nie nie uczest ni kom ak cji za bez pie cze nia lo gi stycz ne go
oraz za dba nie o za spo ko je nie pod sta wo wych po trzeb (do star cze -
nie na po jów, wy ży wie nia, umoż li wie nie sko rzy sta nia z to a le ty, stwo -
rze nie wa run ków do re ge ne ra cji itp.).

5. In fo li nia dla spo łe czeń stwa
W sy tu acji, gdy do szło do du żej ka ta stro fy, na le ży wdro żyć jed -

no li te za sa dy in for mo wa nia spo łe czeń stwa przez or ga ny sa mo rzą -
do we (np. struk tu ry za rzą dza nia kry zy so we go). Jed nym z roz wią zań
jest jak naj szyb sze uru cho mie nie in fo li nii oraz współ pra ca ze środ -
ka mi ma so we go prze ka zu.

6. Ta blet i smart fon ja ko na rzę dzia pra cy do wód cy 
Du że wspar cie dla kie ru ją ce go dzia ła nia mi ra tow ni czy mi sta no -

wią wgra ne na urzą dze nia mo bil ne przy dat ne apli ka cje, ma py i ba -
zy da nych.

7. Ćwi cze nie or ga ni za cji za opa trze nia wod ne go 
Po żar ga zo cią gu mo że spo wo do wać do dat ko we po ża ry bu dyn -

ków i w efek cie ko niecz ność za pew nie nia i po da wa nia du żej ilo ści
środ ków ga śni czych. Na le ży za tem ćwi czyć i do sko na lić roz wią za -
nia or ga ni za cji za opa trze nia wod ne go. Aby opty mal nie wy ko rzy stać
do stęp ne si ły i środ ki, trze ba po ło żyć szcze gól ny na cisk na wie dzę,
umie jęt no ści i do świad cze nie do wód ców oraz kie row ców -ope ra to -
rów.

8. Oswo ić się z ga zem
War to cy klicz nie prze pro wa dzać ćwi cze nia prak tycz ne, któ re em -

pi rycz nie za po zna ją stra ża ków z wła ści wo ścia mi fi zy ko che micz ny -
mi ga zów oraz za gro że nia mi przez nie po wo do wa ny mi.

Ze rwa ny ga zo ciąg z two rzy wa sztucz ne go
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Trze ba so bie uświa do mić, że jak kol wiek naj sku tecz niej szym środ -
kiem ga śni czym pod czas po ża rów ga zu jest pro szek ga śni czy, to
uga sze nie pożaru nie spo wo du je za trzy ma nia wy cie ku i pa ra dok sal -
nie zwięk szy za gro że nie. W związ ku z tym, a tak że ze wzglę du na wy -
stę pu ją ce pro mie nio wa nie ciepl ne nie ma sen su po dej mo wa nie
prób po da wa nia prą dów ga śni czych w na tar ciu na pa lą cy się gaz.
Po ża ry ga zu w ga zo cią gu wy so kie go ci śnie nia na le ży ga sić przez od -
cię cie ma te ria łu pal ne go, czy li przez za krę ce nie naj bliż szych miej -
sca po ża ru za suw – z oby dwu stron. W za leż no ści od miej sca
wy cie ku za su wy (tzw. ze spo ły za wo ro wo -spu sto we) mo gą się znaj -
do wać w od le gło ści na wet 36 km, za tem ope ra tor prze sy łu ga zu mu -
si wy słać dwa ze spo ły w dwa róż ne miej sca. Za krę ce nie za suw da je
od czu wal ne i wi docz ne efek ty na miej scu ak cji – dźwięk wy do by -
wa ją ce go się ga zu słab nie, pło mie nie suk ce syw nie, choć sto sun ko -
wo po wo li ma le ją, zmniej sza się stre fa od dzia ły wa nia ciepl ne go.
Po żar moż na uznać za zlo ka li zo wa ny.

Współ dzia ła nie ze służ ba mi
Za an ga żo wa nie du żych sił i środ ków pod nie sie z pew no ścią kie -

ro wa nie dzia ła nia mi ra tow ni czy mi do po zio mu tak tycz ne go lub stra -
te gicz ne go i wy mu si ko niecz ność współ dzia ła nia wie lu służb, a także
dość szyb kie wy zna cze nie sta no wi ska do wo dze nia oraz utwo rze nie
szta bu ope ra cyj ne go ak cji. Waż ne, by na sta no wi sku do wo dze nia
znaj do wał się kom pe tent ny i de cy zyj ny przed sta wi ciel każ dej ze służb
(m. in. po go to wia ga zo we go, ope ra to ra prze sy łu ga zu, Po li cji, stra ży
miej skiej, Pań stwo we go Ra tow nic twa Me dycz ne go, po go to wia ener -
ge tycz ne go, po go to wia wo do cią go we go, struk tur za rzą dza nia kry -
zy so we go róż nych szcze bli – gmin ne go, po wia to we go, a na wet
wo je wódz kie go).

Przed sta wi ciel każ dej ze służb po wi nien otrzy mać kon kret ne, spre -
cy zo wa ne za da nia i ści śle współ pra co wać z KDR pod czas ich re ali za -
cji. Do obo wiąz ków po go to wia ga zo we go i ope ra to ra prze sy łu na le ży
jak naj szyb sze za krę ce nie ga zu oraz ewen tu al nych przy łą czy. Za da -
niem przed sta wi cie li Pań stwo we go Ra tow nic twa Me dycz ne go jest
za bez pie cze nie me dycz ne ak cji ra tow ni czej oraz ewen tu al ne wy ko -
ny wa nie me dycz nych czyn no ści ra tun ko wych. Po li cja po win na zor -
ga ni zo wać do jazd do miej sca zda rze nia, usta lić, gdzie prze by wa ją
ewen tu al ne oso by za gi nio ne, za bez pie czyć mie nie oraz miej sce zda -
rze nia przed wtar gnię ciem osób po stron nych. Do za dań przed sta wi -
cie li struk tur za rzą dza nia kry zy so we go na le ży zor ga ni zo wa nie
za ple cza lo gi stycz ne go ak cji ra tow ni czej, opie ka nad oso ba mi ewa -
ku owa ny mi, prze ka zy wa nie in for ma cji miesz kań com. Z ko lei obo -
wiąz kiem po go to wia ener ge tycz ne go jest odłą cze nie ener gii
elek trycz nej, a wo do cią go we go – po pra wa pa ra me trów sie ci wo do -
cią go wej.

Nie zmier ne istot ne jest prze ka zy wa nie in for ma cji mię dzy służ ba -
mi, w czym po ma ga obec ność przed sta wi cie li każ dej z nich na sta no -
wi sku do wo dze nia i w szta bie ak cji. Bar dzo waż ny ele ment sta no wi
rów nież współ pra ca z dzien ni ka rza mi oraz bie żą ce i spój ne prze ka zy -
wa nie in for ma cji.

bryg. Jarosław KuÊmirek jest dowódcà JRG nr 2 KM PSP w Poznaniu,
był szefem sztabu podczas akcji ratowniczo-gaÊniczej po wybuchu

gazu w Jankowie Przygodzkim 15 listopada 2013 r. 
oraz kierujàcym działaniami ratowniczymi na poziomie 

interwencyjnym i taktycznym podczas działaƒ po wybuchu gazu
w Murowanej GoÊlinie 26 stycznia 2018 r.

ez pie czeń stwo ra tow ni ków mu si być sta wia ne za wsze na
pierw szym miej scu. Je śli stra żak od nie sie ob ra że nia, dzia ła nia
sku pią się na udzie le niu mu po mo cy, de fac to prze ry wa jąc wła -

ści wą ak cję ra tow ni czą. Dla te go za wsze na le ży prze pro wa dzić do kład -
ne roz po zna nie miej sca zda rze nia i w przy pad ku wy kry cia za gro że nia
od po wied nio je za bez pie czyć lub zneu tra li zo wać, a ca łą ak cję pro wa -
dzić w spo sób roz waż ny i kon tro lo wa ny.

Kwe stie bez pie czeń stwa i spo so bu użyt ko wa nia sa mo cho dów
uprzy wi le jo wa nych okre ślo ne są w roz dzia le 5 „Po rzą dek i bez pie czeń -
stwo ru chu na dro gach” usta wy z dnia 20 czerw ca 1997 r. Pra wo o ru -
chu dro go wym. 

Fra za „za bez pie cze nie stre fy dzia łań ra tow ni czych, w tym wy zna -
cze nie i ozna ko wa nie stre fy za gro że nia” uję ta zo sta ła w roz po rzą dze -
niu mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji z dnia 3 lip ca 2017 r.
w spra wie szcze gó ło wej or ga ni za cji kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -
-ga śni cze go: w roz dzia le 3 w § 13 pkt 1 w kon tek ście wal ki z po ża ra -
mi, § 14 pkt 1 w aspek cie wal ki z in ny mi klę ska mi ży wio ło wy mi, § 15
pkt 1 w od nie sie niu do ra tow nic twa tech nicz ne go, łącz nie z ra tow -
nic twem dro go wym, wod nym i lo do wym, ra tow nic twem wy so ko -
ścio wym, dzia ła nia mi po szu ki waw czo -ra tow ni czy mi oraz § 16 pkt 1
w kon tek ście ra tow nic twa che micz ne go i eko lo gicz ne go. Po nad to
w dzia le IV roz po rzą dze nia mi ni stra trans por tu i go spo dar ki mor skiej
z dnia 2 mar ca 1999 r. w spra wie wa run ków tech nicz nych, ja kim po -
win ny od po wia dać dro gi pu blicz ne i ich usy tu owa nie okre ślo ne są
wa run ki tech nicz ne do ty czą ce bez pie czeń stwa z uwa gi na moż li wość
wy stą pie nia po ża ru lub in ne go miej sco we go za gro że nia na dro gach.
W pro wa dze niu dzia łań po móc nam mo że za rzą dze nie nr 27 ge ne ral -
ne go dy rek to ra dróg kra jo wych i au to strad z dnia 31 ma ja 2013 r.
w spra wie opra co wa nia pla nu dzia łań ra tow ni czych dla au to strad
płat nych za rzą dza nych przez ge ne ral ne go dy rek to ra dróg kra jo wych
i au to strad, w któ rym okre ślo ne są try by i za sa dy opra co wa nia, za -
twier dza nia i ak tu ali za cji pla nu dzia łań ra tow ni czych dla au to strad

Za bez p
PIOTR GO NE RA

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia 
to podstawa każdej akcji
ratowniczo-gaśniczej. Wszystkie
działania PSP i OSP powinny być
zorganizowane w taki sposób, 
aby zminimalizować zagrożenie 
dla ratowników, poszkodowanych
oraz innych osób znajdujących się
w strefie działań. 
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płat nych, któ re mo gą być rów nież sto so wa ne w od nie sie niu do in -
nych dróg.

Ro dza je za gro żeń
Za gro że nia, z ja ki mi spo tka my się na miej scu ak cji, bę dą róż ni ły się

w za leż no ści od ro dza ju zda rze nia. Po dzie lić je moż na jed nak na za -
gro że nia:
� fi zycz ne, np. nie sta bil ne i uszko dzo ne kon struk cje, zwi sa ją cy ko -
nar, po chy ło ści, 
� stwa rza ne przez obiekt ob ję ty ak cją ra tow ni czą, np. wy ciek pa li wa
z po jaz du, ostre kra wę dzie w roz bi tym po jeź dzie, uszko dzo na ścia -
na bu dyn ku, 
� dy na micz ne, np. ze stro ny kon struk cji po jaz du pod czas wy ko ny -
wa nia do stę pu do osób po szko do wa nych, za pad nię cie się kon struk -
cji sta lo wej wsku tek po ża ru, wy buch po ża ru,
� ze stro ny osób po szko do wa nych, np. krew i pły ny fi zjo lo gicz ne,
� ze stro ny osób po stron nych, np. prze jeż dża ją ce sa mo cho dy,
� spo wo do wa ne wa run ka mi at mos fe rycz ny mi, np. ob lo dze nia, sil -
ny wiatr, mgła.

Za bez pie cze nie miej sca zda rze nia skła da się z ozna ko wa nia i wy -
dzie le nia te re nu dzia łań oraz wy ko na nia ozna ko wa nia i za bez pie cze -
nia w„stre fie go rą cej” – miej scu bez po śred nich dzia łań ra tow ni czych
lub ga śni czych, stre fie za gro że nia. Wy dzie le nie stre fy dzia łań ra tow -
ni czych ma za bez pie czyć ra tow ni ków przed oso ba mi po stron ny mi
i za pew nić im mak sy mal ny kom fort dzia ła nia. W„stre fie go rą cej” wią -
że się z usu nię ciem za gro żeń ze stro ny przed mio tu ob ję te go dzia ła -
niem ra tow ni czym, np. odłą cze niem prą du i ga zu od bu dyn ku
ob ję te go po ża rem bądź ka ta stro fą bu dow la ną, odłą cze niem aku mu -
la to rów w sa mo cho dzie po wy pad ku, wy ko na niem sta bi li za cji po chy -
lo nej ścia ny bu dyn ku. Na le ży jed nak pa mię tać, że nie za wsze
bę dzie my w sta nie usu nąć za gro że nie ze „stre fy go rą cej”. Pro stym

przy kła dem jest tu taj próg wod ny na rze ce. Zmu sze ni je ste śmy więc
do pro wa dze nia wła ści wej ase ku ra cji pra cu ją cych ra tow ni ków, aby
zmi ni ma li zo wać ry zy ko utra ty przez nich zdro wia bądź ży cia.

Spo sób za bez pie cze nia miej sca zda rze nia uza leż nio ny bę dzie
od je go miej sca, ro dza ju i wiel ko ści, wa run ków te re no wych i at mo-
s fe rycz nych, wy stę pu ją cych za gro żeń, obec no ści in nych służb, obec -
no ści osób po stron nych, po sia da ne go sprzę tu, po ry dnia. Wy ko na nie
czyn no ści zwią za nych z za bez pie cze niem po win no być po prze dzo -
ne roz po zna niem.

Zda rze nia na dro gach
Prze pro wa dze nie za bez pie cze nia miej sca zda rze nia na dro dze bę -

dzie uza leż nio ne od jej kla sy. W Pol sce ist nie ją na stę pu ją ce kla sy dróg:
au to stra dy (A), eks pre so we (S), głów ne ru chu przy spie szo ne go (GP),
głów ne (G), zbior cze (Z), lo kal ne (L), do jaz do we (D). Zgod nie z roz po -
rzą dze niem mi ni stra in fra struk tu ry i bu dow nic twa z dnia 2 mar -
ca 1999 r. w spra wie wa run ków tech nicz nych, ja kim po win ny
od po wia dać dro gi pu blicz ne i ich usy tu owa nie dro gi i urzą dze nia z ni -
mi zwią za ne nie po win ny utrud niać do stę pu służb ra tow ni czych
do miej sca zda rze nia ani po wo do wać wy dłu że nia cza su do jaz du służb
ra tow ni czych. Co waż ne, po wyż sze roz po rzą dze nie na kła da obo wią -
zek mon to wa nia bram awa ryj nych oraz prze jaz dów awa ryj nych
na dro gach kla sy A, S i GP. Prze jazd awa ryj ny ozna ko wa ny jest na po -
cząt ku i koń cu żół tym zna kiem in for ma cyj nym z gru py D (rys. 1). 

Żół tym zna kiem in for ma cyj nym ozna ko wa ny jest rów nież wjazd
awa ryj ny (rys. 2).

Na prze jeź dzie awa ryj nym oraz wjeź dzie awa ryj nym ba rie ry po -
win ny mieć ła two roz bie ral ną kon struk cję. Nie ste ty, roz wią za nia sto -
so wa ne w tej chwi li przez GDDKiA w dal szym stop niu nie są sa -
tys fak cjo nu ją ce dla ra tow ni ków, gdyż ro ze bra nie ba rie ry po wo du je
stra tę dwóch, trzech mi nut. Na le ży za dać so bie rów nież py ta nie, w ja -

ie cze nie miej sca zda rze nia

Rys. 1. Prze jazd awa ryj ny Rys. 2. Wjazd awa ryj ny Rys. 3. Usta wie nie pierw sze go za stę pu w po cząt ko wej fa zie dzia łań
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ki spo sób po win ni być za bez pie cze ni ra tow ni cy pod czas de mon ta żu
ba rie ry na prze jeź dzie awa ryj nym. Czy war to na czas de mon ta żu 
za mknąć oba kie run ki ru chu?

Do brym roz wią za niem oka zu je się za sto so wa nie bram au to ma -
tycz nych na au to stra dzie A4 bez mon ta żu ba rier od stro ny au to stra -
dy. Po zwa la to mak sy mal nie skró cić czas do jaz du do zda rze nia.

Plan ra tow ni czy au to stra dy
Plan ra tow ni czy au to stra dy za wie ra opis roz wią zań tech nicz nych

okre śla ją cych wa run ki bez pie czeń stwa, w tym wa run ki pod ję cia dzia łań
przez służ by ra tow ni cze. Są to m.in. pod sta wo we pa ra me try dro gi, wy -
kaz hy dran tów i in nych miejsc czer pa nia wo dy, lo ka li za cja wjaz dów awa -
ryj nych wraz z opi sem spo so bu otwar cia bra my, lo ka li za cja prze jaz dów
awa ryj nych wraz z opi sem spo so bu de mon ta żu ba rie ry, lo ka li za cja miejsc
i ele men tów utrud nia ją cych ak cję ra tow ni czą (np. li nii na po wietrz nych).
Każ dy plan ra tow ni czy za wie ra rów nież ta be lę kom pe ten cji po szcze gól -

nych or ga nów – mo że się tu taj oka zać, że wio dą cą służ bą od po wie dzial -
ną za za bez pie cze nie miej sca zda rze nia jest Po li cja.

Usta wie nie sa mo cho dów ra tow ni czo -ga śni czych
Usta wie nie sa mo cho dów ra tow ni czo -ga śni czych jest pierw szym

i naj waż niej szym ele men tem wy ko na nia za bez pie cze nia miej sca zda -
rze nia. Wy ko nu jąc szyb kie roz po zna nie sy tu acyj no -te re no we – na ile
to moż li we z po jaz du, pod czas do jaz du do zda rze nia, na ba zie in for -
ma cji ze zgło sze nia – do wód ca za stę pu mo że wy dać roz kaz od po wied -
nie go usta wie nia sa mo cho du. Je że li nie okre śli miej sca za trzy ma nia
po jaz du, wów czas de cy zja o je go usta wie niu na le ży do kie row cy. 

Przy po dej mo wa niu de cy zji o usta wie niu po jaz du na le ży wziąć
pod uwa gę m.in.:
� uwa run ko wa nia sy tu acyj no -te re no we,
� od le głość za pew nia ją cą bez pie czeń stwo ra tow ni kom (usta wie nie
osło no we),
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Rys. 8. Za bez pie cze nie te re nu ak cji – zda rze nie za wznie sie niem

Rys. 9. Za bez pie cze nie te re nu ak cji – zda rze nie na ob ni że niu te re nu

Rys. 4. Za bez pie cze nie te re nu ak cji przy wpro wa dzo nym ru chu
wa ha dło wym

Rys. 5. Za bez pie cze nie te re nu ak cji przez blo ka dę dwóch pa sów
ru chu w jed nym kie run ku

Rys. 6. Za bez pie cze nie te re nu ak cji na dro dze trzy pa smo -
wej – wrak na pra wym pa sie

Rys. 7. Za bez pie cze nie te re nu ak cji na dro dze trzy pa smo -
wej – wrak na le wym pa sie
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� za pew nie nie do jaz du in -
nym służ bom i za dba nie o to,
aby spa li ny nie pod tru wa ły
osób po szko do wa nych i sa -
mych ra tow ni ków,
� ko niecz ność oświe tle nia
te re nu dzia łań,
� moż li wo ści i ogra ni cze nia
sa mo cho du ra tow ni czo -ga śni -
cze go oraz znaj du ją ce go się
w nim sprzę tu (np. dłu gość
prze wo dów hy drau licz nych,
za sięg tak tycz ny, wjazd na nie -
utwar dzo ną dro gę).

War to roz wa żyć usta wie nie
po jaz du ra tow ni cze go w pier-
w szych mi nu tach dzia łań sko -

śnie do osi jezd ni. Dzię ki te mu rów no cze śnie blo ku je my cał ko wi cie
ruch ulicz ny, osła nia my te ren ak cji i pra cu ją cych ra tow ni ków, a tak że
zna ku je my nie bez piecz ne miej sce. Po wy ko na nym roz po zna niu, je -
że li sy tu acja na to po zwa la, do wód ca mo że wy dać roz kaz, aby ruch
od by wał się jed nym pa sem. 

Pro po no wa ne usta wie nia sa mo cho du 
ra tow ni cze go
Usta wa z dnia 20 czerw ca 1997 r. Pra wo o ru chu dro go wym okre -

śla spo sób sy gna li zo wa nia po sto ju po jaz du na dro gach. Aby sa mo -
chód ra tow ni czo -ga śni czy za cho wał sta tus sa mo cho du uprzy wi-
le jo wa ne go w cza sie po sto ju, mu si mieć włą czo ne świa tła mi ja nia,
świa tła awa ryj ne oraz świa tła sy gna li za cyj ne. Po nad to po stój na sze -
go po jaz du na le ży sy gna li zo wać: w od le gło ści 100 m na au to stra dach
lub dro gach eks pre so wych, od 30 m do 50 m po za ob sza rem za bu -
do wa nym, 1 m w ob sza rze za bu do wa nym. Ostat nią od le głość war to
jed nak zwięk szyć do co naj mniej 3 m, aby kie row ca miał za pew nio ny
kom fort ob słu gi au to pom py.

Je że li zda rze nie wy stą pi ło na dro dze jed no jez dnio wej dwu kie run -
ko wej, w pierw szym eta pie dzia łań war to przy jąć usta wie nie sa mo -
cho du ra tow ni cze go zgod nie z rys. 3.

Usta wie nie to po zwa la na za cho wa nie bez pie czeń stwa ra tow ni -
ków, da je ła twy i szyb ki do stęp do nie zbęd ne go sprzę tu ra tow ni cze -
go, a jed no cze śnie umoż li wia do jazd in nych służb na miej sce.

W póź niej szym eta pie dzia łań, kie dy oso by po szko do wa ne zo sta -
ją prze ka za ne ZRM, a wy cie ki są zneu tra li zo wa ne, sa mo cho dy moż -
na usta wić w spo sób po ka za ny na rys. 4.

Usta wie nie to gwa ran tu je za cho wa nie od po wied nie go po zio mu
bez pie czeń stwa ra tow ni ków, a jed no cze śnie moż li wy jest ruch po jaz -
dów. Aby za cho wać bez pie czeń stwo i kom fort przy dal szych dzia ła -
niach oraz er go no micz ny do stęp do sprzę tu w skryt kach, na le ży
usta wić stoż ki ostrze gaw cze nie bli żej niż 2 m lub pół pa sa ru chu
od bo ku sa mo cho du ra tow ni cze go.

Spo rym wy zwa niem jest za bez pie cze nie zda rze nia na dro dze eks -
pre so wej lub au to stra dzie. Zwią za ne jest to z du żym na tę że niem ru -
chu, wy so ki mi pręd ko ścia mi do zwo lo ny mi na tych dro gach oraz
kil ko ma pa sa mi ru chu w jed nym kie run ku. Pro po no wa ne usta wie nia
sa mo cho dów ra tow ni czych i ozna ko wa nia w pierw szej fa zie na dro -
dze o dwóch pa sach ru chu po ka zu je rys. 5.

Po dob nie jak na dro dze jed no jez dnio wej dwu kie run ko wej, war to

w pierw szej fa zie dzia łań za mknąć cał ko wi cie ruch – za pew ni my so -
bie tym sa mym bez pie czeń stwo. Na le ży jed nak pa mię tać, że szyb ko
po wsta nie ko rek i ko lej ne służ by mo gą mieć utrud nio ny do jazd
do miej sca zda rze nia. 

Pro po no wa ne usta wie nie sa mo cho dów ra tow ni czych na dro dze
o trzech pa sach ru chu przed sta wia rys. 6.

Dzię ki trzem pa som ru chu w jed nym kie run ku ist nie je moż li wość
po zo sta wie nia jed ne go, skraj ne go pa sa dla ru chu po jaz dów – za rów -
no przy usta wie niu wra ków przy pra wym pa sie, jak i przy le wym (rys. 7).

Na le ży zwró cić uwa gę na sy tu ację, kie dy zda rze nie usy tu owa ne
jest za za krę tem, za wznie sie niem lub na ob ni że niu te re nu (rys. 8-10).

Sto so wa ne przez nas za bez pie cze nie mu si dać moż li wość od po -
wied nio wcze sne go za uwa że nia zda rze nia przez uczest ni ków ru chu
dro go we go. Je że li na miej scu zda rze nia dys po nu je my wy star cza ją cą
licz bą ra tow ni ków, na le ży wy dać roz kaz jed ne mu z nich, aby w od po -
wied niej od le gło ści za trzy my wał uczest ni ków ru chu. Sa mo usta wie -
nie stoż ków i zna ków ostrze gaw czych jest w ta kiej sy tu acji ko nie-
cz no ścią.

Wy ko rzy sta nie sprzę tu do za bez pie cze nia miej sca
zda rze nia
Do ozna ko wa nia i wy dzie le nia te re nu dzia łań wy ko rzy stać moż -

na ta śmę ostrze gaw czą, stoż ki ostrze gaw cze, lam py bły sko we i fla ry,
dys ki sy gna li za cyj ne, zna ki dro go we, za po ry dro go we, ra tow ni ków
ubra nych do dat ko wo w ka mi zel ki od bla sko we, z tar czą lub la tar ką
do kie ro wa nia ru chem. Wy bie ra jąc spo sób i miej sca ozna ko wa nia, na -
le ży uwzględ nić m.in. wa run ki te re no we (za kręt, wznie sie nie), wa run -
ki at mos fe rycz ne (ogra ni cze nie wi docz no ści – mgła, po gor sze nie
wa run ków dro go wych, śnieg), ro dzaj dro gi (do pusz czal na pręd kość
na dro dze, na si le nie ru chu). Pa mię taj my przy tym, aby taśm ostrze -
gaw czych nie uży wać w przy pad ku udzia łu w ak cji Lot ni cze go Po go -
to wia Ra tun ko we go.

***
Pra wi dło we wy ko na nie za bez pie cze nia te re nu ak cji ra tow ni czej po -

zwa la przede wszyst kim na bez piecz ne wy ko ny wa nie dzia łań ra tow ni -
czych. Po wo du je rów nież sku tecz ne ostrze ga nie in nych uczest ni ków
ru chu o zda rze niu i nie da je moż li wo ści eska la cji za gro że nia. Na le ży pa -
mię tać, że każ da ak cja ra tow ni cza ma swo ją dy na mi kę i w trak cie jej
trwa nia mo że my być zmu sze ni do zmia ny kon cep cji wy ko na nia za bez -
pie cze nia i ozna ko wa nia miej sca zda rze nia. Rób my to jed nak mą drze,
aby za pew nić so bie i in nym mak sy mal ny po ziom bez pie czeń stwa.

kpt. Piotr Go ne ra peł ni słu˝ b´ w Cen tral nej Szko le 
Paƒ stwo wej Stra ̋ y Po ̋ ar nej w Cz´ sto cho wie 
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Rys. 10. Za bez pie cze nie te re nu ak cji – zda rze nie
za za krę tem



ie ża no si ła w związ ku z tym
bar dzo cha rak te ry stycz ną na -
zwę: do strze gal nia. Stra żak, do -

strze gł szy z niej dym lub pło mień, wszczy -
nał alarm (trą biąc w ma łą trąb kę, co prze-
szło do iko no gra fii) i wska zy wał kie ru nek,
przy czym in stru ował ko le gów go to wych
nieść lu dziom ra tu nek, jak da le ko jest po żar. 

Funk cję do strze gal ni peł ni ły rów nież wie -
że ko ściel ne. Naj bar dziej zna ną jest wie ża
ko ścio ła Ma riac kie go w Kra ko wie i pięk ny ry -
tu ał trą bie nia hej na łów przez za wo do wych
stra ża ków peł nią cych tam służ bę. Kra ków
bez hej na łu to nie Kra ków, po dob nie jak
ostat ni, pią ty, krót ki sy gnał, ozna cza ją cy
punk tu al nie go dzi nę dwu na stą w Pierw -
szym Pro gra mie Pol skie go Ra dia, nie był by
tym sy gna łem bez na stę pu ją ce go po nim 

bi cia dzwo nu, od gło su stra żac kich kro ków
i„tra aa -ta -ta -ta”. 

To, co ma obec nie wy miar kul tu ro wy, 
kie dyś mia ło ogrom ny wy dźwięk prak ty-
cz ny – ra to wa ło lu dziom ży cie i mie nie. 
Me lo die wy gry wa ne na trąb kach by ły kom -
plet ny mi in for ma cja mi (tak np. Jó zef Tu lisz -
kow ski zor ga ni zo wał sy gna ły w War szaw-
skiej Stra ży Ognio wej). Za wsze cho dzi ło
o jed no i to sa mo: jak naj szyb sze po wia do -
mie nie czu wa ją cych stra ża ków o po ża rze. 

Z chwi lą wy na le zie nia te le fo nów stra żac -
kie do strze gal nie stra ci ły ra cję by tu (le śne są
na dal nie za stą pio ne). Wy da wać by się mo -
gło, że te le fon za ła twia wszyst ko, zwłasz cza
po zła pa niu świa ta w sieć te le fo nii ko mór ko -
wej. A jed nak nie. Sam te le fon jest prze cież
śle py i głu chy na zja wi sko po ża ru. Mu si więc

zna leźć się czło wiek, któ ry ów po żar zo ba -
czy i umie jęt nie po wia do mi czu wa ją cych
stra ża ków. I to ów czło wiek by wa naj słab -
szym ogni wem sys te mu po wia da mia nia, ze
wzglę du na ko niecz ność po łą cze nia w zwią -
zek przy czy no wo -skut ko wy kil ku je go czyn -
no ści: uj rze nia, zro zu mie nia, chę ci za dzia -
ła nia, dys po no wa nia moż li wo ścia mi i umie -
jęt no ścia mi ku te mu, wresz cie po wia do mie -
nia. Coś w tym cią gu za wo dzi, naj czę ściej
spo strze że nie. Dla te go gdy czło wiek re agu -
je, zwy kle po żar jest już tak roz wi nię ty, że
trud no mó wić o je go spraw nym uga sze niu. 

Nie do sko na ło ściom te le fo nii pró bo wa -
no za ra dzić już nie mal ca ły wiek te mu. Sko -
ro na uczo no się kon stru ować au to ma-
tycz ne sys te my sy gna li za cji po ża ru, to prze -
cież prze ka za nie sy gna łów w od po wied nie
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miej sce nie po win no być tech nicz nym pro -
ble mem, a na su wa ło się sa mo z sie bie ja ko
oczy wi ste roz wią za nie do ce lo we. I nie by ło
z tym pro ble mów już w okre sie mię dzy -
wo jen nym: w kil ku roz wi nię tych kra jach 
sy gna ły prze ka zy wa no do po ste run ków
po li cji, któ ra od po wied nio alar mo wa ła
straż po żar ną. Roz wią za nia ta kie no si ły 
i no szą na zwę mo ni to rin gu po ża ro we go,
czy li sta łe go, ca ło do bo we go, au to ma tycz -
ne go i fa cho we go do zo ru nad zja wi skiem
po ża rów. 

Mo ni to ring po ża ro wy 
po pol sku
W kra jach, gdzie roz wi ja ła się go spo dar -

ka ryn ko wa wspie ra na zdo by cza mi na uki,
mo ni to ring po ża ro wy nie był ni czym nad -
zwy czaj nym już w okre sie mię dzy wo jen -
nym. Co in ne go w so cja li zmie im por to wa-
nym z Kra ju Rad: tu, jak to po wie dział Ste fan
Ki sie lew ski, bo ha ter sko zwal cza no pro ble -
my nie zna ne w in nych ustro jach, więc sys te -
my sy gna li za cji po ża ru upo wszech nia ły się
z wiel kim tru dem, a z jesz cze więk szym sta -
łe urzą dze nia ga śni cze. W przy pad ku tych
pierw szych do pra co wa no się bar dzo sku -
tecz nych i cał kiem nie za wod nych roz wią zań
kra jo wych, ale mo ni to rin gu – już nie. Sta no -
wi ska kie ro wa nia w ko men dach (re jo no -
wych) stra ży po żar nych łą czo no za po mo cą
tzw. go rą cych łą czy z co waż niej szy mi obiek -
ta mi prze my sło wy mi, wy po sa żo ny mi w urzą -
dze nia wy kry wa ją ce po żar. Wy kry cie te go
zja wi ska oznaj mia ła cen tral ka miej sco we mu
dy żur ne mu. Ten zaś, je śli aku rat nie był
na ob cho dzie, nie owład nę ła nim po mrocz -
ność ja sna lub nie po ra ził lęk przed nie zna -
nym, pod no sił słu chaw kę, co ozna cza ło
dzwo nek te le fo nu i świe ce nie spe cjal nej
lamp ki u stra ża ków. Stra żak pod no sił słu -
chaw kę i słu chał, co ma do po wie dze nia ktoś
z za kła du. Za tem nie był to peł ny au to -
matyzm. 

O au to ma ty zmie moż na mó wić z chwi lą
uwol nie nia od ustro ju po li tycz ne go, za pro -
wa dza ją ce go per ma nent ny ba ła gan go spo -
dar czy, wspie ra ny nie ty le na uką, co
sza mań stwem, jak przy mus sia nia zbo ża
w śnieg, że by się za har to wa ło – tak upra wia -
no głód. Uwol nie nie od obłęd nej ide olo gii
mia ło po zy tyw ne skut ki na róż nych po lach.
W 1992 r. sfor mu ło wa no w prze pi sach wy -
ma ga nia od no szą ce się do wy po sa że nia
w sys te my sy gna li za cji po ża ru i pod łą cze nia
ich do naj bliż szych jed no stek stra ży po żar -
nych. No wa tor ski w pol skich wa run kach

prze pis miał nie zbyt for tun -
ną kon struk cję, gdyż je go
czę ści skła do we ja ko uzu -
peł nia ją ce się zda nia by ły
za war te w dwóch od ręb -
nych ak tach praw nych, któ -
re czy ta ne z osob na ja wi ły
się ja ko abs trak cja, a i przy
łącz nym czy ta niu nie spra -
wia ły wra że nia kom plet no -
ści. Gdy by ktoś się uparł,
mógł po prze stać na wy po -
sa że niu obiek tu w in sta la cję
i uzgod nie niu spo so bu jej
pod łą cze nia, bo obo wią zek
pod łą cze nia ISA, w szcze gól no ści do stra ży
po żar nej, prze pis po zo sta wiał w do my śle.
W 1995 r. na pra wio no tę nie do rób kę, do da -
jąc prze pis o au to ma tycz nym prze ka za niu
in for ma cji o po ża rze do ko men dy lub jed -
nost ki ra tow ni czo -ga śni czej PSP. 

Prze pis trze ba by ło no we li zo wać, gdyż
klu czem do wszyst kie go był i na dal po zo sta -
je au to ma tyzm wy kry cia po ża ru i prze ka za -
nia sy gna łu alar mo we go o nim do sie dzi by
czu wa ją cych stra ża ków, z ogra ni cze niem
do ab so lut ne go mi ni mum ro li czło wie ka
w tym pro ce sie. Ro lę tę za cho wa no w punk -
cie ewen tu al ne go unie moż li wie nia wszczę -
cia alar mu. Mia no wi cie w przy pad ku wy -
kry wa nia zja wisk po ża ro wych przez czuj ki
pro jek tu je się kil ku mi nu to wą zwło kę cza so -
wą w cen tra li sy gna li za cji po ża ru. Te mi nu ty
ma ją dać szan sę czło wie ko wi dy żu ru ją ce mu
przy cen tra li, by na ocz nie prze ko nał się
o nie ist nie niu po ża ru i ska so wał fał szy wy
alarm za wcza su, za nim po sta wi on na no gi
straż po żar ną. Nie ste ty – to mo że dzia łać
przy speł nie niu przez czyn nik ludz ki kil ku
wa run ków. Da na oso ba mu si szyb ko do trzeć
do miej sca, gdzie wzbu dzi ła się czuj ka,
otwo rzyć drzwi, spraw dzić, czy wszyst ko
w po rząd ku i nie zwłocz nie wró cić do cen -
tral ki, że by zdą żyć przed alar mem. Wy ma ga
to spraw no ści fi zycz nej i umy sło wej, co – jak
wska zu je prak ty ka w tym za kre sie – nie za -
wsze idzie w pa rze. Moż na by wy dłu żyć czas
zwło ki, ale to już nie bez piecz na i nie za wsze
moż li wa za ba wa, gdyż o ile trzy mi nu ty to
dla star tu ją ce go po ża ru nie wie le, to pięć mi -
nut mo że być war to ścią kry tycz ną i ochro -
niarz czy por tier wca le nie mu si wy cho dzić
z dy żur ki, że by go zo ba czyć lub wy czuć. 

Au to ma tyzm au to ma ty zmo wi nie rów ny,
zwłasz cza w za kre sie prze ka za nia sy gna łu
na od le głość, z bu dyn ku do bu dyn ku, od da -
lo ne go o kil ka na ście, a by wa że i kil ka dzie -

siąt ki lo me trów. Dla te go jed no cze śnie z prze-
pi sa mi z lat 90. opra co wa no pro ste wy tycz -
ne, ma ją ce na ce lu upo rząd ko wa nie za gad -
nie nia na ty le, by do stra ży po żar nej do cie rał
sy gnał w spo sób pew ny, od por ny na za kłó -
ce nia i nie za fał szo wa ny. Spro wa dza ło się 
to do prze ka zy wa nia i od bie ra nia alar mów
mo ni to rin go wych za po mo cą urzą dzeń
prze zna czo nych do te go wła śnie ce lu i cer -
ty fi ko wa nych. Oczy wi ście ta kie urzą dze nia,
ja ko nie uni wer sal ne, są dro gie i po strze ga -
ne ja ko jesz cze jed no utrud nie nie w co -
dzien nym dzia ła niu chro nio ne go obiek tu.
W związ ku z tym wy tycz ne pró bo wa no omi -
jać na róż ne spo so by. Pi szą cy te sło wa na ze -
bra niu po świę co nym wy ja śnie niu te go
za gad nie nia usły szał od jed ne go z zo bo wią -
za nych jesz cze w XX w.:

– A dla cze go to nie mo że być au to ma tycz -
ny sy gnał te le fo nicz ny, prze ka zy wa ny na wy -
bra ne nu me ry? Prze cież ist nie ją już sie ci
te le fo nicz ne, wcho dzi te le fo nia ko mór ko wa,
a tu ja cyś po śred ni cy, cen tra mo ni to rin gu...
Po co to wszyst ko?

Py ta nie to wy wo ła ło zro zu mia łe po ru sze -
nie – wy star czy ła by bo wiem drob na przy -
staw ka do ist nie ją cych urzą dzeń, jak te le fon
lub faks, by mieć pro blem mo ni to rin gu
z gło wy, zmar twie nie zwią za ne z nie za wod -
no ścią sys te mu prze nieść na si ły wyż sze,
a po spa le niu obiek tu po wie dzieć: „Prze cież
stra ża cy się zgo dzi li!”. Nie by ło ła twe wy tłu -
ma cze nie, że ko rzy sta nie z urzą dzeń po śred -
nich, nie cer ty fi ko wa nych, to zda nie się
na ich przy pad ko wy stan tech nicz ny i tech -
no lo gicz ny. Są też in ne czyn ni ki, jak: za ję tość
nu me ru te le fo nicz ne go, blo ka da li nii prze -
zna czo nych do roz mów alar mo wych przez
za łą cza ją cą się co i rusz ma chi nę, brak na -
tych mia sto wej moż li wo ści re ak cji na awa rię
ustroj stwa, bo je śli nie ma fir my mo ni to ru ją -
cej, kto usu nie błąd przy staw ki te le fo nicz -
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nej? Nie bra no rów nież pod uwa gę sta nu
ów cze snych łą czy te le fo nicz nych, do pro wa -
dza ją cych użyt kow ni ków do roz pa czy. Ta kie
by ły po cząt ko we re alia. 

Jak jest dziś? 
Obec ne, po ćwier ci wie ku, brzmie nie de -

fi ni cji na ka zu ją cej sto so wa nie mo ni to rin gu
po ża ro we go jest bar dziej pre cy zyj ne. 

Sto so wa nie sys te mu sy gna li za cji po ża ro -
wej, obej mu ją ce go urzą dze nia sy gna li za cyj -
no -alar mo we, słu żą ce do sa mo czyn ne go
wy kry wa nia i prze ka zy wa nia in for ma cji o po -
ża rze, a tak że urzą dze nia od bior cze alar mów
po ża ro wych i urzą dze nia od bior cze sy gna łów
uszko dze nio wych, jest wy ma ga ne w:

Po „w:” na stę pu je wy li czan ka obiek tów,
obej mu ją ca aż 20 po zy cji, w tym nie któ re
z pod punk ta mi. Cho dzi o obiek ty, w któ rych
po ża ry mo gą spo wo do wać znacz ną licz bę
ofiar lub nie ak cep to wal ne stra ty ma te rial ne
al bo kul tu ral ne, bądź też zdez or ga ni zo wać
funk cjo no wa nie spo łe czeń stwa. Na li ście
znaj du ją się: du że ki na, te atry, obiek ty wy -
sta wo we, ban ki, szpi ta le, do my po mo cy
spo łecz nej, ho te le, wy so kie i wy so ko ścio we
bu dyn ki uży tecz no ści pu blicz nej, waż ne ar -
chi wa ana lo go we i cy fro we, cen tra le te le fo -
nicz ne, a tak że mu zea i obiek ty za byt ko we,
wy zna czo ne do te go ce lu przez ge ne ral ne -
go kon ser wa to ra za byt ków. 

Tu cie ka wost ka. Część spo śród tych obie-
k tów nie mu si po sia dać SSP, a jed nak są zo -
bo wią za ne do mo ni to rin gu po ża ro we go.
Cho dzi o obiek ty, któ rych do ty czy na stę pu -
ją cy obo wią zek: Sto so wa nie sta łych urzą dzeń
ga śni czych zwią za nych na sta łe z obiek tem,
za wie ra ją cych za pas środ ka ga śni cze go i uru -
cha mia nych sa mo czyn nie we wcze snej fa zie
roz wo ju po ża ru (…). Je śli SUG chro ni ca ły
obiekt lub ca łą stre fę po ża ro wą, to w ta kim
przy pad ku SSP by wa roz wią za niem nad mia -
ro wym. Tak jest w przy pad ku naj star szych ze
sta łych urzą dzeń ga śni czych i naj pow szech -
niej sto so wa nych – urzą dzeń try ska czo -
wych, któ re wy peł nia ją ca ły obiekt, sa me
lo ka li zu ją po żar i go ga szą. Ich du blo wa nie
za po mo cą SSP, o ile prze pis je go sto so wa -
nia nie na rzu ca z ja kichś do dat ko wych
wzglę dów, jest zbęd nym wy dat kiem. Mo ni -
to rin go wi pod le ga stan SUG w da nym
obiek cie. Je go wzbu dze nie ga śni cze ozna -
cza po żar, a sy gnał o tym ma być prze ka za -
ny do stra ży po żar nej. 

Wy tycz ne z lat 90. XX w. zo sta ły w no wym
stu le ciu za stą pio ne przez do ku ment znacz -
nie bar dziej skom pli ko wa ny, ale też i szcze -

gó ło wo do pra co wa ny, na kła da ją cy bar dzo
wy so kie stan dar dy nie za wod no ści prze sy łu
sy gna łu, do stęp ny na stro nie in ter ne to wej
straz.gov.pl. 

Ile te go jest?
Po cząt ki by ły bar dzo skrom ne, tyl ko li sta

obiek tów za byt ko wych od ra zu by ła dłu ga:
w 1996 r. za wie ra ła 738 po zy cji. 

Po kil ku la tach roz ru cho wych, w 1999 r.
stan mo ni to rin gu wy glą dał na stę pu ją co: 

Obec nie licz ba obiek tów zo bo wią za nych
wzro sła dwu krot nie. Nie ste ty, li sta obiek tów
za byt ko wych się skra ca, bo uby wa ich fi zycz -
nie. Mia no wi cie te spo śród drew nia nych 
ko ściół ków i cer kie wek, któ rych nie wy po-
sa żo no w żad ne istot ne urzą dze nia prze ciw -
po ża ro we, sys te ma tycz nie spa la ją się w ca -
ło ści. O ile dy rek to rzy mu ze ów sta ją na

wy so ko ści za da nia i z cięż kim ser cem po zy -
sku ją i wy su płu ją grosz na mon taż SSP oraz
na sta łe opła ty mo ni to rin go we, to pa ra fie
na zbyt czę sto trak tu ją to ja ko skraj ną roz -
rzut ność, przy czym cza ry go ry czy nie prze -
peł nia koszt SSP, lecz koszt mo ni to rin gu. I to
się zmie nia, ko men dan ci po wia to wi (miej -
scy) PSP wy da ją de cy zje ad mi ni stra cyj ne
z na ka zem wy ko na nia obo wiąz ków i je 
eg ze kwu ją. Bo prze cież da się wy stru gać
z drew na ta ki sam ko śció łek, a na wet po ma -
lo wać go jak pier wo wzór, ale świad kiem wy -
da rzeń z XVI w., na ma cal nym świa dec twem
kul tu ry ma te rial nej i du cho wej z tam tych
cza sów ni gdy on już nie bę dzie… 

Na szczę ście ma my rów nież do czy nie nia
z dzia ła nia mi nad wy raz po zy tyw ny mi. Są
pa ra fie, któ re nie speł nia ją sa me go tyl ko li -
te ral ne go obo wiąz ku po sia da nia SSP i pod -

łą cze nia go do mo ni to rin gu. Ro bią znacz nie
wię cej, wy po sa ża jąc ko śció łek w in sta la cję
mgło wą zra sza czo wą lub try ska czo wą, uru -
cha mia ną sa mo czyn nie. Bo prze cież co ko -
mu po sy gna le, że się pa li, sko ro do po ża ru
trze ba je chać 20 km i wię cej, w do dat ku zi -
mą? Ta ki bu dy nek w pierw szej fa zie po ża ru
mu si bro nić się sam.

Mo ni to ring po ża ro wy, choć na ka za ny
w od nie sie niu do wie lu obiek tów, nie jest za -
bro nio ny do sto so wa nia w in nych obiek -

tach. Jest więc wie le in sta la cji przy łą czo nych
do jed no stek stra ży po żar nych tyl ko dla te -
go, że tak chcą ich wła ści cie le (cza sa mi wy -
mu sza ją to na nich ubez pie czy cie le) –
po nad 10 ra zy wię cej niż w 1999 r. 

Ogó łem sy tu acja przed sta wia się na stę -
pu ją co: 

Pro ble my
Teo re tycz nie wszyst ko wy glą da pięk nie,

ale są pro ble my. 
Że by mo ni to ring był nie za wod ny, mu si 

ta kim być je go pierw sze ogni wo, czy li SSP.
Sko ro cen tra la po ża ro wa wy ka zu je po żar,
urzą dze nia trans mi sji alar mu prze ka zu ją ode -
bra ny sy gnał da lej – prze cież są ni czym in -
nym, jak bez myśl ny mi au to ma ta mi i nie
wie dzą, że czuj ka ma za du żą czu łość lub jest
za bru dzo na i re agu je ni czym aler gik – na wet
na pył ki ro ślin. Z punk tu wi dze nia stra ża ków
pierw szo rzęd ne go zna cze nia na bie ra więc
na le ży ty stan SSP. Jeż dże nie do kil ku na stu fał -
szy wych alar mów mo że prze cież osła bić czuj -
ność i spo wo do wać, że wy jazd do te go
praw dzi we go bę dzie zre ali zo wa ny nie dba le.
Po za tym nie ba ga tel ną ro lę od gry wa ją kosz -
ty. Jed nost ki PSP zo bo wią za ne są re ago wać
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Ro dzaj obiek tu Licz ba obiek tów Wy po sa że nie w SSP Pod łą cze nie 
do mo ni to rin gu

20
17

 r.
 

Obiek ty zo bo wią za ne 8492 8209 (97%) 7797 (79%)

Mu zea i obiek ty 
za byt ko we, w tym: 729 636 (87%) 577 (79%)

mu zea 336 326 (97%) 318 (95%)

obiek ty kul tu re li gij ne go 248 183 (74%) 149 (60%)

Obiek ty nie zo bo wią za ne – nie ba da no 5240

Ro dzaj obiek tu Licz ba obiek tów Wy po sa że nie w SSP Pod łą cze nie 
do mo ni to rin gu

19
99

 r.
 

Obiek ty zo bo wią za ne 4198 2945 (68%) 1688 (40%)

Mu zea i obiek ty 
za byt ko we 738 385 (52%) 186 (25%)

Obiek ty nie zo bo wią za ne – 1967 456



na każ dy sy gnał z mo ni to rin gu, a że do ty czy
to zwy kle obiek tów na praw dę waż nych, każ -
dy ta ki alarm czy ści JRG z więk szo ści za ło gi
i pa li wo żer nych po jaz dów. W 2017 r. mo ni to -
ring zgło sił do PSP 1272 po ża ry oraz po nad
17 000 alar mów fał szy wych, czy li na je den
po żar przy pa da 13 alar mów fał szy wych. 

Jest te go jed na za le ta – obiek ty mo ni to -
ro wa ne po ża ro wo są bar dziej za dba ne
pod wzglę dem ochro ny prze ciw po ża ro wej
od in nych, bo prze cież straż po żar na przy jeż -
dża jąc kil ka ra zy nada rem nie, re kom pen su je
to so bie wzmo żo ną czuj no ścią kon tro l no -
-roz po znaw czą. Za tem stan ga śnic, hy dran -
tów we wnętrz nych, po rząd ku na dro gach
ewa ku acyj nych oraz ła du ogól ne go jest w ta -
kich obiek tach lep szy niż gdzie in dziej,
a w ko ścio łach mniej uży wa się ka dzi dła
i świec, za co wdzięcz ne są sta ro daw ne ob ra -
zy i po li chro mie, już wy star cza ją co uwę dzo -
ne w mi nio nych stu le ciach.

Nie ste ty, je śli mo wa o kosz tach dzia ła nia,
rów nież po stro nie PSP są one wy so kie. By ła
już mo wa o wy two rze niu do ku men tów, któ -
re mo ni to rin go wi mia ły słu żyć. Nim to się sta -
ło, zu ży to spo ro cza su na spo tka nia i na ra dy,
a po tem na szko le nia, co znów wią za ło się

z prze jaz da mi i za kwa te ro wa niem, a i z pro -
te sta mi nie któ rych firm, skłon nych do sto -
sowa nia roz wią zań ta kich, ja kie im się
po do ba ją. Jak by ła wy żej mo wa, zda rza się,
że zo bo wią za ni sta wia ją opór prze ciw pra wu,
to zaś ozna cza ko niecz ność uru cho mie nia
biu ro kra tycz nej ma chi ny na ka zo wo -eg ze ku -
cyj nej. 

Zo bo wią za ni po no szą na to miast kosz ty
za ku pu i mon ta żu SSP, je go co rocz nej kon -
ser wa cji oraz mo ni to rin gu, w po sta ci uisz cza -
nej fir mie mo ni to ru ją cej opła ty mie sięcz nej,
wy no szą cej kil ka set zło tych, po rów ny wal nej
z kosz ta mi prze ciw wła ma nio wej ochro ny ze -
wnętrz nej. Dla wiel kie go cen trum han dlo -
we go to ża den pro blem, dla uczęsz cza ne go
mu zeum czy te atru też nie, ale dla nie wiel -
kiej pa ra fii wiej skiej, z któ rej wy je cha ła
za chle bem ca ła mło dzież – ba rie ra by to wa.
To stąd po my sły o au to ma tycz nym do dzwa -
nia niu się za po mo cą po wszech nych sie ci 
te le fo nicz nych. 

Jed no jest pew ne – nie ma od wro tu
od mo ni to rin gu po ża ro we go. To świa to wy
stan dard, w kra jach naj bo gat szych obej mu -
ją cy do słow nie wszyst kie bu dyn ki, łącz nie
z miesz kal ny mi. 

Co praw da nie na le ży my do kra jów naj -
bo gat szych, ale przy ist nie ją cych za so bach,
a zwłasz cza po ten cjal nych stra tach, mo że -
my się po ku sić o kom plek so we roz wią za nie
pro ble mu. Wy star czy przyj rzeć się kosz tom
po ża ro wym i po po ża ro wym, by po wie dzieć 
– war to mo ni to ro wać. Mie wa my po kil ka
w ro ku przy kła dów po ża rów obiek tów sa -
kral nych. Naj tań szy z nich kosz tu je ty le, co
rocz ny czy na wet kil ku let ni mo ni to ring po -
ża ro wy wszyst kich nie spa lo nych. Ale to nie
ko niec wy dat ków uza sad nia ją cych in we sty -
cję w mo ni to ring. Od two rze nie obiek tu kosz -
tu je dzie się cio krot ność wy ka zy wa ne go
kosz tu strat bez po śred nich, więc na wet koszt
SSP jest tu wy dat kiem mar gi nal nym. To zaś
czy ni je den po żar spraw cą wy dat ków, któ re
po kry ły by ce nę mo ni to rin gu po ża ro we go
wszyst kich za byt ko wych ko ścio łów w kra ju
na naj bliż sze kil ka dzie siąt, a mo że i sto lat. 

Czy war to po przez brak istot nych urzą -
dzeń prze ciw po ża ro wych ro bić so bie te go
ro dza ju dłu gi wo bec przy szłych po ko leń?
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chot ni cza Straż Po żar na w Krzy -
wi niu pra cu je na rzecz re gio nu
od po nad 90 lat – po wsta ła

w 1928 r. W 1995 r. zo sta ła włą czo na do kra -
jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go,
zrze sza 108 człon ków, wśród nich dzie się ciu
człon ków Mło dzie żo wej Dru ży ny Po żar ni -
czej i dwu dzie stu dwóch wszech stron nie
wy szko lo nych ra tow ni ków mo gą cych pod -
jąć dzia ła nia o każ dej po rze dnia i no cy. 
Pre ze sem OSP w Krzy wi niu jest dh Piotr
Mać ko wiak, funk cję na czel ni ka, a za ra zem
do wód cy Jed nost ki Ope ra cyj no -Tech nicz nej
OSP, peł ni dh Jan Mu sie lak. Udział w po -
nad 100 wy jaz dach i za bez pie cze niach rocz -
nie świad czy o mo bil no ści jed nost ki i du żym
za po trze bo wa niu na jej dzia ła nia. Wy so ki
po ziom go to wo ści bo jo wej umoż li wia z jed -
nej stro ny za trud nie nie kie row cy przez
Urząd Mia sta i Gmi ny w Krzy wi niu, a z dru -
giej ak tyw ność dru hów, któ rzy sły sząc
dźwięk sy re ny, po rzu ca ją swo je za ję cia i ru -

sza ją do peł ne go po świę ce nia dzia ła nia dla
do bra in nych. 

By móc dzia łać ze spraw no ścią rów ną 
za wo dow com, Ochot ni cza Straż Po żar na
w Krzy wi niu za opa trzy ła się w czte ry po jaz -
dy. Są to dwa cięż kie sa mo cho dy ra tow ni -
czo -ga śni cze na pod wo ziu Man i Jelcz, lek ki
sa mo chód ra tow nic twa tech nicz ne go Ford
oraz lek ka To yo ta słu żą ca do ra tow nic twa
wod ne go, któ ra za stą pi ła wy słu żo ne go
Volks wa ge na. Z uwa gi na bli skość zbior ni -
ków wod nych oraz ka na łu Ob ra jed nost ka
dys po nu je rów nież dwie ma ło dzia mi pon to -
no wy mi z sil ni ka mi za bur to wy mi o mo cy
30 i 50 KM. 

Aby spro stać wy zwa niom współ cze sne -
go świa ta, w 2013 r. po wo ła no jed nost kę
ope ra cyj no -tech nicz ną ty pu II i włą czo no ją
do OSP Krzy wiń. Co ro ku po dej mo wa ne są
sta ra nia, by po zy skać fun du sze na za kup 
no we go nie zbęd ne go sprzę tu. Źró dła fi nan -
so wa nia to przede wszyst kim bu dżet sa mo -

rzą du, ale tak że do ta cje z MSWiA, Mi ni ster -
stwa Spra wie dli wo ści oraz wpła ty lo kal nych
spon so rów. Dzię ki wy sił kom za rzą du i człon -
ków OSP w 2018 r. jed nost ka otrzy ma ła lek -
ki sa mo chód ra tow nic twa wod ne go To yo ta,
a w po przed nich la tach For da i Ma na. W ten
spo sób dru ho wie mo gą ko rzy stać z pro fe -
sjo nal ne go sprzę tu.

Tro chę hi sto rii
Na po cząt ku ist nie nia jed nost ki jej pre ze -

sem zo stał bur mistrz Krzy wi nia Wa cław 
Wiel bac ki, a na czel ni kiem dh Sta ni sław
Szym ko wiak, któ re go po ro ku za stą pił dh
Fran ci szek Tom ko wiak. Licz ba człon ków wy -
no si ła 46. W skład wy po sa że nia OSP wcho -
dzi ły dwie si kaw ki czte ro ko ło we, 400 m
wę ży, osiem bo sa ków, trzy tłu mi ce i czte ry
dra bi ny przy staw ne. Jed nost ka po zy ska ła
fun du sze na za kup ubrań bo jo wych i mun -
du ru ga lo we go dla na czel ni ka. 

W 1930 r. wy bra no no wy za rząd: pre ze -
sem zo stał ap te karz Wła dy sław Po re da, 
a na czel ni kiem Wła dy sław Gro bel ny. Stan
oso bo wy zwięk szył się do 62 osób. Sie dzi ba
jed nost ki mie ści ła się przy ra tu szu miej skim,
dys po no wa ła ona rów nież dwo ma ga ra ża -
mi na si kaw ki i sprzęt. W na stęp nych la tach
wzbo ga ci ła się o trzy pię tro wą wspi nal nię
do ćwi czeń i su szar nię do wę ży. Pod ko -
niec 1944 r. Niem cy spro wa dzi li mo to pom -
pę DKW, za mon to wa ną na dwu ko ło wej
przy cze pie, wraz z oprzy rzą do wa niem.
Po uciecz ce Niem ców z Krzy wi nia jed nost ka
zor ga ni zo wa ła odział war tow ni czy strze gą -
cy po rząd ku w mie ście, któ ry dzia łał od
18 do 25 stycz nia 1945 r. 

W la tach 50. OSP po zy ska ła pierw szy sa -
mo chód z de mo bi lu mar ki Do dge. Czas mi -
jał, ale dru ho wie nie spo czy wa li na lau rach.
Wy bie ra li ko lej ne za rzą dy i po zy ski wa li
człon ków, by móc pręż niej dzia łać w roz wi -
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ja ją cym się świe cie. 3 czerw ca 1962 r. jed -
nost ka otrzy ma ła no wy wóz bo jo wy Star 25
i prze nio sła się do daw ne go bu dyn ku elek -
trow ni. W 1978 r. zde cy do wa no o bu do wie
no wej sie dzi by, któ rej uro czy ste otwar cie na -
stą pi ło 17 sierp nia 1983 r. Stra ża cy po dziś
dzień sta cjo nu ją w Do mu Stra ża ka przy
ul. Kasz te lań skiej. 

Ak cje ra tow ni cze
OSP w Krzy wi niu bie rze udział w licz nych

trud nych dzia ła niach. Ja ko przy kład moż -
na po dać po żar do mu w 2014 r. w po bli skiej
miej sco wo ści, do któ re go wy je cha ły dwa za -
stę py ga śni cze. Dom, zbu do wa ny w sty lu
dwor ko wym, wy po sa żo ny był w me ble wy -
ko na ne w więk szo ści z drew na dę bo we go,
któ re przy spa la niu wy two rzy ło wy so ką
tem pe ra tu rę. Po przy jeź dzie za stę pów OSP
Krzy wiń i OSP Jer ka wpro wa dzo no do bu -
dyn ku ro tę ga śni czą ra tow ni ków z Krzy wi -
nia. Stra ża cy, wy ko rzy stu jąc tech ni ki ga -
sze nia po ża rów we wnętrz nych, zmniej szy li
roz miar po ża ru i zlo ka li zo wa li go. Po przy by -
ciu za stę pów z JRG KP PSP w Ko ścia nie wy -
sła no ro tę do dzia łań od dru giej stro ny
bu dyn ku. W trak cie ak cji pro wa dzo no rów -
nież obro nę po bli skich bu dyn ków. Za po -
mo cą pod no śni ka i pi ły ra tow ni czej wy ko-
na no otwór w da chu bu dyn ku i prze pro wa -
dzo no wen ty la cję tak tycz ną. Pierw sza ro ta
zo sta ła zmie nio na przez na stęp ną, rów nież
z OSP Krzy wiń, któ ra kon ty nu owa ła do ga -
sza nie obiek tów. Dzia ła nia trwa ły kil ka go -
dzin, a je den z za stę pów krzy wiń skiej OSP
po zo stał na miej scu, by nie do pu ścić do po -
wtór ne go za pło nu. 

La tem 2015 r. Ochot ni cza Straż Po żar -
na w Krzy wi niu otrzy ma ła zgło sze nie o za -
to pie niu ło dzi na je zio rze w Ci cho wie.
Dru ho wie uda li się tam trze ma za stę pa -
mi – GCBA, SLRt oraz SLRw z ło dzią ty pu RIB
o na pę dzie mo to ro wym. Po zwo do wa niu
pon to nu na tych miast pod ję li dzia ła nia ma -
ją ce do pro wa dzić do usta le nia miej sca za -
to nię cia ło dzi oraz udzie le nia po mo cy
oso bom, któ re nią pły nę ły. Kie dy zlo ka li zo -
wa no łódź, KDR zde cy do wał o wkro cze niu
do ak cji gru py nur ków z ko ściań skiej jed -
nost ki, człon ków Spe cja li stycz nej Gru py Ra -
tow nic twa Wod no -Nur ko we go z Ko ścia na.

Nie ste ty, z po wo du sła bej wi docz no ści nur -
ko wie nie by li w sta nie stwier dzić, czy ktoś
znaj du je się pod wo dą. Z uwa gi na póź ną
po rę, sła bą wi docz ność oraz dłu gi czas trwa -
nia ak cji ra tun ko wej po sta no wio no wzno-
wić po szu ki wa nia na stęp ne go dnia i użyć
do nich so naru z SGRWN Po znań. Dzia ła nia
za koń czy ły się na za jutrz, nie ste ty ich finał był
tra gicz ny – zna le zio no cia ła dwóch osób. 

Jed nost ka dzia ła spraw nie rów nież pod -
czas wy pad ków. Dys po nu je lek kim sa mo -
cho dem ra tow nic twa tech nicz ne go, któ ry
jest wy po sa żo ny w sprzęt do prze pro wa dza -
nia te go ty pu in ter wen cji. W lip cu 2018 r.
SLRt we zwa no do zda rze nia na dro dze mię -
dzy Krzy wi niem a Jer ką – au to ude rzy ło tam
w drze wo. Na miej sce ja ko pierw si przy by li
stra ża cy oraz ze spół ra tow nic twa me dycz -
ne go z Krzy wi nia. Trze ba za zna czyć, że sie -
dzi ba ra tow ni ków me dycz nych znaj du je się
w lo ka lu na pię trze, nad jed nost ką OSP, dla -

te go oby dwie służ by czę sto ze so bą współ -
pra cu ją i wy jeż dża ją do zda rzeń w tym sa -
mym cza sie. 

Po do tar ciu na miej sce dru ho wie przy stą -
pi li do za bez pie cze nia miej sca zda rze nia
i wy ko ny wa nia do stę pu do po szko do wa -
nych za po mo cą na rzę dzi hy drau licz nych.
Kie dy stra ża cy wraz z przy by ły mi na miej sce
ko le ga mi z OSP Jer ka uwol ni li po szko do wa -
nych, wspól nie z ra tow ni ka mi me dycz ny mi
udzie li li im po mo cy. Za dys po no wa no śmi -
gło wiec LPR, któ ry za brał jed ną z po szko do -
wa nych osób. Po za bez pie cze niu sub stan cji
ro po po chod nych i prze ka za niu miej sca po -
li cji stra ża cy uda li się do ba zy peł ni mo ty wa -
cji do na stęp nych dzia łań. 

To tyl ko kil ka z przy kła dów in ter wen cji
z bo ga tej kro ni ki dzia łań Ochot ni czej Stra ży
Po żar nej w Krzy wi niu. Dru ho wie ca ły czas
do sko na lą swo je umie jęt no ści ra tow ni cze,
że by pod czas ak cji nic nie mo gło ich za sko -
czyć, choć tak na praw dę każ de we zwa nie
jest in ne. 

Nie tyl ko in ter wen cje 
Krzy wiń ska OSP to nie tyl ko ra tow nic two.

Od 1928 r. dzia ła w niej rów nież or kie stra 
dę ta, któ ra co ro ku zdo by wa wy róż nie nia
i na gro dy w kon kur sach oraz prze glą dach.
Mu zy cy uświet nia ją swo imi wy stę pa mi im -
pre zy gmin ne i po wia to we. Or kie stra li czy
so bie 35 in stru men ta li stów. Ist nie je przy niej
szkół ka, w któ rej dzie ci i do ro śli mo gą uczyć
się gry na in stru men tach dę tych pod okiem
ka dry in struk tor skiej. Od 2015 r. dzia ła tak -
że gru pa ma żo re tek, li czą ca 60 tan ce rek.
W 2018 r. or kie stra wraz z Ochot ni czą Stra żą
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Po żar ną w Krzy wi niu ob cho dzi ła 90-le cie
dzia łal no ści. By ło to wiel kie świę to dla bra ci
stra żac kiej z Krzy wi nia. Du że gro no człon -
ków jed nost ki to ro dzi ny – dziad ko wie, ro -
dzi ce, dzie ci i wnu ki. Moż na by rzec, że OSP
Krzy wiń two rzy jed ną wiel ką ro dzi nę o stra -
żac kich tra dy cjach. 

Dru ho wie z Krzy wi nia sły ną ze swo jej ak -
tyw no ści. Od wie dza ją przed szko la i szko ły,
za po zna jąc uczniów z taj ni ka mi za wo du
stra ża ka oraz wy ja śnia ją, ja kie za gro że nia
mo gą czy hać w wo dzie, na lo dzie i dro dze.
Do ka len da rza wy da rzeń w gmi nie Krzy wiń
wpi sał się na sta łe or ga ni zo wa ny co rocz nie
fe styn stra żac ki, pod czas któ re go dzie ci
i do ro śli do brze i bez piecz nie ba wią się
nad Je zio rem Krzy wiń skim. Co ro ku bie rze
w nim udział kil ku set miesz kań ców naj bliż -
szej oko li cy, ale nie tyl ko. Uczest ni cy fe sty -
nu przy jeż dża ją z po wia tu go styń skie go,
lesz czyńskie go, śrem skie go, a na wet po -
znań skie go. 

Stra ża cy prze pro wa dza ją tak że dar mo we
kur sy pierw szej po mo cy dla miesz kań ców
gmi ny Krzy wiń. Cie szą się one du żym za in -
te re so wa niem. Or ga ni zo wa ne są w ra mach
współ pra cy OSP i pił kar skie go sto wa rzy sze -
nia Pro mień Krzy wiń. Ini cja ty wa ta, pod na -
zwą PAKT Krzy wiń, zrze sza kil ka sto wa-
rzy szeń z te re nu gmi ny. Umoż li wia ona po -
zy ska nie fun du szy na dzia ła nia edu ka cyj no -
-pre wen cyj ne wśród miesz kań ców mia sta
i gmi ny. PAKT wspie ra or ga ni za cję wspo -
mnia ne go fe sty nu stra żac kie go. Po nad to
dru ho wie po ma ga ją przy za bez pie cza niu
im prez ma so wych, w tym wy ści gów ko lar -
skich, bie gów prze ła jo wych czy fe sty nów. 

Od 2015 r. OSP pro wa dzi fan pa ge na Fa -
ce bo oku oraz stro nę in ter ne to wą, na któ -
rych umiesz cza ne są ak tu al ne in for ma cje
z ży cia jed nost ki – po dej mo wa ne dzia ła nia,
szko le nia, udział w wy da rze niach lo kal nych.
Obec ność OSP z Krzy wi nia w In ter ne cie po -

zwa la do trzeć do sze ro kiej gru py od bior ców. 
Waż nym ele men tem dzia łań jed nost ki są

szko le nia. To one po ma ga ją ochot ni kom się
roz wi jać. Dla te go jed nost ka z Krzy wi nia or -
ga ni zu je ćwi cze nia we wnętrz ne dla swo ich
ra tow ni ków lub bie rze udział w ze wnętrz -
nych szko le niach, or ga ni zo wa nych na przy -
kład przez Ko men dę Po wia to wą PSP
w Ko ścia nie. Co ro ku gru pa dru hów wy jeż -
dża na te sty w ko mo rze dy mo wej, stra ża cy
szko lą się tak że w udzie la niu kwa li fi ko wa nej
pierw szej po mo cy i ra tow nic twie tech nicz -
nym. Dzię ki po mo cy jed ne go ze spon so rów
prze pro wa dza jąc ćwi cze nia ga śni cze oraz
z ra tow nic twa wy so ko ścio we go, mo gą ko -
rzy stać z bu dyn ków by łej ce giel ni.

Ak tyw ni wod nia cy
Gmi na Krzy wiń znaj du je się na te re nie

Po je zie rza Krzy wiń skie go, dla te go dzia łal -
ność sek cji ra tow nic twa wod ne go OSP Krzy -
wiń, ist nie ją cej od 12 lat, jest bar dzo waż na.
Stra ża cy za bez pie cza ją co ro ku pla żę miej -
ską w Krzy wi niu oraz ką pie li ska w po bli skich
miej sco wo ściach, a w ra zie za dys po no wa nia
do zda rze nia na wo dzie mo gą nieść pro fe -
sjo nal ną po moc. Sek cja wy po sa żo na jest
w nie zbęd ny sprzęt – boj ki ra tow ni cze, pa sy
ra tow ni cze, ko ła ra tun ko we, ze sta wy ABC,
su che ska fan dry, pian ki nur ko we oraz czte -
ry ze sta wy nur ko we. Człon ko wie OSP
z upraw nie nia mi nur ko wy mi bio rą udział
w mi strzo stwach stra ża ków w płe two nur ko -
wa niu, dzię ki któ rym mo gą roz wi jać swo ją
pa sję, zdo by wać do świad cze nie, a na wet 
ty tu ły mi strzów. 

Co ro ku gru pa dru hów bie rze udział
w Mi strzo stwach Pol ski Stra ża ków Ochot ni -
ków w Ra tow nic twie Wod nym i Po wo dzio -
wym, zaj mu jąc wy so kie miej sca – zwy kle
w pierw szej dzie siąt ce. Wiel kim suk ce sem
re pre zen ta cji OSP Krzy wiń by ło zdo by cie
w 2008 r. mi strzo stwa Pol ski. Udział w za wo -

dach i przy go to wa nia do nich po ma ga ją
dru hom roz wi jać umie jęt no ści, dzię ki któ -
rym sku tecz nie nio są po moc pod czas ak cji
ra tow ni czych.

Od da ni służ bie
Po trze by fi nan so we są, jak w każ dej jed -

no st ce OSP, dość du że. Utrzy ma nie sprzę tu,
na pra wa uszko dzo nych ele men tów czy za -
kup no wych wy ma ga ją na kła dów. Waż ne,
by stra ża cy mo gli ko rzy stać ze sprzę tu
i środ ków ochro ny in dy wi du al nej do brej ja -
ko ści. Nie za wsze bu dżet gmi ny po zwa la
na za kup wy po sa że nia, ja kie go ocze ki wa li -
by stra ża cy, jed nak współ pra ca ukła da się
do brze. Świad czy o tym sprzęt na le żą cy
do jed nost ki oraz ak tyw ność dru hów i ich
go to wość do pod ję cia ak cji ra tow ni czych. 

Krzy wiń ska jed nost ka OSP, jak wszyst kie
w po wie cie, nie po bie ra ekwi wa len tu za swo -
ją pra cę. Dru ho wie an ga żu ją się w dzia łal -
ność spo łecz ną i ra tow ni czą, nie ocze ku jąc
za pła ty. War to za zna czyć, że wie lu wy cho -
wan ków jed nost ki OSP Krzy wiń rów nież za -
wo do wo wy bra ło dro gę służ by pu blicz nej.
Ukoń czy li szko ły aspi ran tów PSP, szko łę pod -
ofi cer ską PSP, są żoł nie rza mi Woj ska Pol skie -
go, po li cjan ta mi i ra tow ni ka mi me dycz ny mi.
Więk szość bie rze czyn ny udział w ży ciu jed -
nost ki. Wspie ra ją tym sa mym swo ich ko le -
gów, prze pro wa dza jąc szko le nia, ćwi cze nia
lub dzie ląc się swo ją wie dzą.

Dzię ki ak tyw no ści lu dzi od da nych służ -
bie jed nost ka OSP Krzy wiń, a tak że in ne jed -
nost ki w po wie cie ko ściań skim funk cjo nu ją
do brze, a chęt nych do spo łecz nej służ by
bliź nie mu nie bra ku je.

mł. asp. Alan Brukiewicz jest
funkcjonariuszem Komendy Miejskiej PSP

w Gorzowie Wielkopolskim oraz członkiem
Komisji Rewizyj nej OSP Krzy wiƒ  
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ta no wią one istot ny ele ment ca łe go
sys te mu ochro ny prze ciw po ża ro wej
la su. Pro wa dzo ne przez do świad czo -

nych kie row ców, do brze zo rien to wa nych
w te re nie, po zwa la ją spraw nie do je chać
do na wet naj bar dziej od da lo ne go od dróg
pu blicz nych miej sca po wsta nia po ża ru. Po -
jaz dy te prze zna czo ne są do pa tro lo wa nia
ob sza rów le śnych, sa mo dziel ne go ga sze nia
po ża rów la su w fa zie po cząt ko wej (w szcze -
gól no ści po ża rów po kry wy gle by), do ga sza -
nia po ża rzysk, kon tro li in nych za gro żeń
po ża ro wych wy stę pu ją cych w bez po śred -
nim są siedz twie la sów, a tak że do pro wa -
dze nia wspól nych dzia łań z jed nost ka mi
ochro ny prze ciw po ża ro wej na te re nach 
le śnych.

W prze ci wień stwie do cięż kich, a na wet
śred nich sa mo cho dów uży wa nych przez
straż po żar ną ma ją sto sun ko wo nie wiel ką
ma sę oraz znacz nie lep sze moż li wo ści po ru -
sza nia się po dro gach nie utwar dzo nych
i bez dro żach, któ re le żą prak tycz nie po za
za się giem więk szych i cięż szych po jaz dów.

Ada pta cja do zmian kli ma tu
Za po bie ga nie po ża rom na roz le głych ob -

sza rach jest bar dzo kosz tow ne. La sy Pań -

stwo we co ro ku prze zna cza ją na ten cel 
wie le mi lio nów zło tych, się ga jąc rów nież
po fun du sze unij ne. Pro jekt unij ny re ali zo -
wa ny przez pol skich le śni ków pt. „Kom plek -
so wy pro jekt ada pta cji la sów i le śnic twa
do zmian kli ma tu – za po bie ga nie, prze ciw -
dzia ła nie oraz ogra ni cza nie skut ków za gro -
żeń zwią za nych z po ża ra mi la sów” uzy skał
wspar cie Unii Eu ro pej skiej. Do fi nan so wa nie
w wy so ko ści 85% po cho dzi z Pro gra mu
Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko,
a po zo sta łe 15% sta no wią środ ki La sów Pań -
stwo wych. 

Jed nym z głów nych ce lów te go pro jek tu
jest zmniej sze nie śred niej po wierzch ni po -
je dyn cze go po ża ru. Przy wy śru bo wa nych
już wy ni kach (0,20 ha na grun tach La sów
Pań stwo wych) nie bę dzie to za da nie ła twe.
Po wo dze nie tej mi sji za le ży od szyb kie go
do tar cia na miej sce po ża ru, gdy ten znaj du -
je się jesz cze w za rod ku. W związ ku z tym
na cen tral ny za kup 67 lek kich sa mo cho dów
pa tro lo wo -ga śni czych prze zna czo no po -
nad jed ną trze cią po zy ska nych w ca łym 
pro jek cie środ ków. No we au ta za stą pią użyt -
ko wa ne do tej po ry, wy słu żo ne już po jaz dy,
zwięk sza jąc spraw ność sys te mu ochro ny
prze ciw po ża ro wej nad le śnictw.

Wy ma ga nia sta wia ne za ma wia nym po -
jaz dom, w tym spe cy fi ka cja tech nicz na, zo -
sta ły opra co wa ne przez gru pę spe cja li stów
po wo ła ną przed dy rek to ra ge ne ral ne go 
La sów Pań stwo wych. W skład ze spo łu za -
danio we go we szli przed sta wi cie le kil ku nad -
le śnictw o naj wyż szej ka te go rii za gro że nia
po ża ro we go (bez po śred ni użyt kow ni cy po -
jaz dów pa tro lo wo -ga śni czych) oraz po żar -
ni cy z wy bra nych re gio nal nych dy rek cji
La sów Pań stwo wych (cha rak te ry zu ją cych
się naj więk szym udzia łem po ża rów uga szo -
nych wła sny mi si ła mi, bez po mo cy jed no -
stek stra ży po żar nych), przy me ry to rycz nym
wspar ciu La bo ra to rium Ochro ny Prze ciw po -
ża ro wej La su In sty tu tu Ba daw cze go Le śnic -
twa oraz nie za leż nych eks per tów (m.in.
eme ry to wa nych pra cow ni ków Cen trum Na -
uko wo -Ba daw cze go Ochro ny Prze ciw po ża -
ro wej). Ob szer ny skład gru py ro bo czej miał
za pew nić moż li wie sze ro ki front opi nii i po -
my słów, a tak że po słu żyć uwzględ nie niu
opi nii prak ty ków z te re nu i spe cy fi ki wy ma -
gań róż nych re gio nów Pol ski. Ce lem prac ze -
spo łu by ło okre śle nie rze czy wi stych po trzeb,
uwzględ nia ją cych wszyst kie wy ma ga nia
i oko licz no ści mo gą ce mieć wpływ na spo -
rzą dze nie ofer ty.
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Naj ko rzyst niej sza ofer ta wy bra na w po -
stę po wa niu prze tar go wym za kła da ła wy ko -
na nie za bu do wy po żar ni czej na po jeź dzie
ba zo wym mar ki Ford Ran ger (z ang. straż -
nik), wy po sa żo nym w pa kiet off -ro ad. Wy ło -
nio nym w prze tar gu do staw cą po jaz dów
zo sta ła fir ma Frank Cars sp. z o.o. z Czę sto -
cho wy. Pro ces pro duk cji po jaz du we dług
wy pra co wa ne go pro jek tu funk cjo nal no -
-użyt ko we go po prze dzi ły kon sul ta cje za ma -
wia ją ce go z wy ko naw cą oraz in spek cje
pro duk cyj ne, co po zwo li ło na do pil no wa nie
wszyst kich nie zbęd nych szcze gó łów. Na pod -
sta wie za ak cep to wa nej do ku men ta cji tech -
nicz nej przy go to wa no eg zem plarz pro to -
typo wy, w peł ni spraw ny i go to wy do
eks plo ata cji.

Urze czy wist nie nie OPZ
Ob ostrze nia unij ne go pro jek tu ja sno de -

fi niu ją za kres użyt ko wa nia tych po jaz dów
w nad le śnic twach: mo gą słu żyć wy łącz nie
do wy ko ny wa nia za dań zwią za nych bez po -
śred nio z ochro ną prze ciw po ża ro wą. De ter -
mi nu je to roz wią za nia kon struk cyj ne, któ re
na le ża ło uwzględ nić. Ob słu ga sa mo cho du
pa tro lo wo -ga śni cze go po win na być dwu -
oso bo wa, dla te go nie znaj du je uza sad nie nia
ka bi na w wer sji in nej niż po je dyn cza. Za jed -
nym rzę dem sie dzeń prze ma wia tak że chęć
ob ni że nia i opty mal ne go uło że nia środ ka
cięż ko ści au ta wzglę dem przed niej i tyl nej
osi oraz bar dziej er go no micz ne roz lo ko wa -
nie wy po sa że nia. 

Dłu gość skrzy ni ła dun ko wej w wer sji
z po je dyn czą ka bi ną wy no si bli sko 2,5 m.
Pod ło gę w prze strze ni ła dun ko wej w ca ło ści
po kry to wo do od por ną, an ty ko ro zyj ną po -
wło ką oraz wy ko na no w niej otwo ry umoż -
li wia ją ce od pro wa dze nie roz la nej wo dy.
Zbior nik na wo dę o po jem no ści 428 l zo stał
umiesz czo ny pła sko na pa ce pick -upa. Moż -
li wość je go tan ko wa nia przez au ta po żar ni -
cze, przy mak sy mal nym do pusz czal nym
ci śnie niu 5 bar, za pew nia na sa da 52. Zbior -
nik wy ko na no z kom po zy tu, co re du ku je
znacz nie je go cię żar. Mie rzą cy za le d -
wie 35 cm wy so ko ści, wy peł nia pu stą prze -
strzeń ła dun ko wą od ka bi ny ku ty ło wi
po jaz du na dłu go ści ok. 1,2 m. W je go wnę -
trzu znaj du ją się gro dzie eli mi nu ją ce fa lo wa -
nie wo dy, co zwięk sza sta bil ność po jaz du.
Da lej w stro nę tyl nej bur ty znaj du je się pom -
pa wy so kie go ci śnie nia i sil nik spa li no wy
agre ga tu. Kon struk cję mo du łu umoż li wia ją -
cą mon taż i de mon taż agre ga tu ga śni cze go
opar to na sys te mie ro lek po ru sza ją cych się

na szy nach umiesz czo nych na pod ło dze
skrzy ni ła dun ko wej. 

Ca łość ukry ta jest w nie prze wyż sza ją cej
ka bi ny za bu do wie skrzy ni ty pu hard top.
Kon struk cja wy ko na na jest z pro fi li alu mi -
nio wych, a po szy cie z bla chy alu mi nio wej.
Dzię ki po je dyn czej ka bi nie znacz nie zy ska ła
ła dow ność – nad zbior ni kiem wy star czy ło
miej sca na dwie do dat ko we skryt ki na
odzież oraz ca ły sprzęt pod ręcz ny. Za ma wia -
ją cym za le ża ło, aby np. środ ki ochro ny oso -
bi stej po wy ko rzy sta niu w ak cji ga śni czej
(czę sto za wil go co ne, za bru dzo ne i na siąk -
nię te pro duk ta mi spa la nia) nie by ły prze wo -
żo ne w ka bi nie za ło gi. Sprzęt pod ręcz ny –
pi lar kę, sie kie rę, szpa dle, tłu mi ce i hy dro net -
ki ple ca ko we – za mo co wa no w spe cjal nych
uchwy tach we wnątrz za bu do wy, w spo sób
unie moż li wia ją cy ich sa mo czyn ne prze su -
wa nie się pod czas jaz dy.

Do stęp do nich za pew nia ją dwie uchyl -
ne kla py umiej sco wio ne po bo kach za bu -
do wy, któ re au to ma tycz nie po otwar ciu
uru cha mia ją dio dy oświe tla ją ce po wierzch -
nię ro bo czą. Po otwo rze niu trze ciej, tyl nej
kla py uzy sku je my do stęp do sta no wi ska ob -
słu gi mo du łu ga śni cze go. Znaj dzie my tam
li nię szyb kie go na tar cia z na wi nię tym na
zwi ja dle wę żem o dłu go ści 60 m, za opa trzo -
nym w prą dow ni cę wod no -pia no wą z prą -
dem zwar tym i roz pro szo nym (do dat ko wa
na kład ka na prą dow ni cę do po da wa nia 
pia ny).

Wszyst ko to znaj du je się na kon struk cji
pod wo zia dro go we go, w za pew nia ją cym
przy czep ność ukła dzie na pę do wym na czte -
ry ko ła (4x4). Pa ra me try tech nicz nie gwa ran -
tu ją ce dziel ność te re no wą zo sta ły opar te
na wy ma ga niach sta wia nych lek kim po jaz -
dom po żar ni czym w wer sji ute re no wio nej.
Do dat ko wo sa mo chód wy po sa żo no w pa -
kiet off -ro ad, za bez pie cza ją cy pod ze spo ły
po jaz du sta lo wy mi osło na mi o gru bo -

ści 2,5 mm od stro ny pod wo zia. Kom plet
czte rech osłon za bez pie cza: sil nik, skrzy nię
bie gów, zbior nik pa li wa i skrzy nię roz dziel -
czą. Roz wią za nie to gwa ran tu je so lid ną
ochro nę przy ty po wy ch zda rze nia ch, któ re
mo gą mieć miej sce pod czas po ru sza nia się
w trud nym te re nie, np. na je cha niu na pień
czy ka mień. Uwzględ nia jąc cha rak te ry sty kę
użyt ko wa nia po jaz du oraz czę sto tli wość
prze jaz dów po dro gach utwardzo nych
i grun to wych, za naj lep sze roz wią za nie przy -
ję to 16-ca lo we agre syw ne opo ny z ogu mie -
niem uni wer sal nym szo so wo -te re no wym
kla sy AT (All Ter ra in). 

Ko lej ny mi waż ny mi ele men ta mi zwięk -
sza ją cy mi moż li wo ści użyt ko we po jaz du i je -
go wła ści wo ści te re no we są m.in. wy cią -
gar ka, tyl na bel ka na jaz do wa oraz re gu lo wa -
ny hak ho low ni czy. Wy cią gar ka o na pę dzie
elek trycz nym z li ną syn te tycz ną o dłu go -
ści 30 m cha rak te ry zu je się si łą ucią gu 4,3 t.
Ma nie za leż ne za bez pie cze nie za si la nia elek -
trycz ne go, chro nią ce in sta la cję po jaz du
przed uszko dze niem w mo men cie prze cią -
że nia wy cią gar ki. Ze wnętrz ne ele men ty 
wy cią gar ki za bez pie czo no za po mo cą oru -
ro wa nia ze sta li nie rdzew nej za mon to wa ne -
go z przo du po jaz du. Tył po jaz du wień czy
bel ka na jaz do wa wy ko na na ze sta li nie -
rdzew nej, za mon to wa na w miej sce fa brycz -
nie in sta lo wa nej bel ki sta lo wej. Ten ele ment
po jaz du jest moc no na ra żo ny na otar cia
i uszko dze nia pod czas eks plo ata cji w le sie.
W przy pad ku sta li z za bez pie cze niem an ty -
ko ro zyj nym na ru sze nie cią gło ści po wło ki
ochron nej na ra zi ło by kon struk cję bel ki
na ko ro zję, co nie ma miej sca w przy pad ku
sta li nie rdzew nej. Za in sta lo wa ny hak ho low -
ni czy ma moż li wość re gu la cji wy so ko ści mo -
co wa nia, w za leż no ści od ro dza ju cią gnię tej
przy cze py. Mak sy mal na do zwo lo na ma sa
ho lo wa nej przy cze py to 3500 kg.

Ze wzglę du na wa run ki te re no we, w ja -
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kich po jazd bę dzie eks plo ato wa ny, wszyst -
kie ze wnętrz ne punk ty oświe tle nia są chro -
nio ne przez siat ko we osło ny ze sta li
nie rdzew nej. Osło ny te znaj du ją się tak że
na bel ce sy gna li za cyj nej. Le śne po jaz dy pa -
tro lo wo -ga śni cze po szcze gól nych nad le -
śnictw po uzy ska niu ze zwo le nia mi ni stra
wła ści we go do spraw we wnętrz nych bę dą
mo gły zo stać za re je stro wa ne (prze re je stro -
wa ne) ja ko po jaz dy uprzy wi le jo wa ne. Dla te -
go za mon to wa no urzą dze nie sy gna li za-
cyj no-ostrze gaw cze umoż li wia ją ce wy bór
bar wy sy gna łu świetl ne go (po ma rań czo wy
lub nie bie ski). Bel ka zo sta ła też wy po sa żo -
na w funk cję nada wa nia sy gna łów dźwię ko -
wych, włącz nie z ko mu ni ka ta mi gło so wy mi. 

Po jazd ba zo wy Ford Ran ger XL w wer sji
z po je dyn czą ka bi ną wy po sa żo ny jest w sil -
nik o mo cy 130 KM. Przyj mu jąc, że wskaźnik
mo cy dla śred nich i lek kich (DMC do 
7500 kg) sa mo cho dów ra tow ni czo -ga śni -
czych wy no si od 15 do 25 KM / 1000 kg
(przy czym dla kla sy lek kiej wskaź ni ki ma ją
więk szą war tość), na le ży uznać, że 40,6 KM
/ 1000 kg za gwa ran tu je wła ści we pa ra me try
trak cyj ne i dy na micz ne po jaz du. Po jem ność
sil ni ka wy no szą ca 2198 cm3 po win na za pe-
w nić je go sto sun ko wo wy so ką trwa łość
(przy za ło że niu, że im więk sza moc z jed nost -
ki po jem no ści, tym niż sza wy trzy ma łość).

Cer ty fi ka cja pro to ty pu
Eg zem plarz pro to ty po wy pod da no ba -

da niom tech nicz nym w dwóch nie za leż -
nych, akre dy to wa nych la bo ra to riach. Ce lem
pierw szych ba dań – w Prze my sło wym In sty -
tu cie Mo to ry za cji (PIMOT) by ło wy zna cze nie
wy bra nych pa ra me trów tech nicz nych, okre -
śle nie ma sy i klu czo wych wy mia rów po jaz -
du. Ba da nia prze pro wa dzo no dla za bu do -
wa ne go po jaz du ob cią żo ne go do po zio mu
je go mak sy mal nej ma sy rze czy wi stej, tj.
3066 kg, co da je 4,19% re zer wy ma sy w sto -

sun ku do do pusz czal nej ma sy cał ko wi tej
rów nej 3200 kg. Sa mo chód zaj mu je bli -
sko 10 m2 po wierzch ni; je go dłu gość się -
ga 5277 mm, roz staw osi wy no si 3220 mm,
sze ro kość 1860 mm. Ką ty dla w peł ni ob cią -
żo ne go pick -upa pre zen tu ją się na stę pu-
ją co: ram po wy 24,7°, na tar cia 24,8°, zej -
ścia 23,2°. Ma szy na jest tak za pro jek to wa -
na i zbu do wa na, by ra dzić so bie z wy zwa-
nia mi na bez dro żach. Po mo że w tym rów -
nież prze świt o wy so ko ści 230 mm. Bio rąc
pod uwa gę wa run ki, w ja kich po jazd bę dzie
eks plo ato wa ny, rów nie waż nym pa ra me -
trem jest zwrot ność. Spraw ne pokonywa-
nie wą skich dróg le śnych za pew ni śred ni ca
za wra ca nia na po zio mie 12,45 m.

Za mon to wa ny w po jeź dzie wy so ko ci -
śnie nio wy agre gat wod no -pia no wy zo stał
prze ba da ny w Cen trum Na uko wo -Ba daw -
czym Ochro ny Prze ciw po ża ro wej. Mo duł
gaśni czy za si la ny jest wła snym czte ro su wo -
wym sil ni kiem spa li no wym, z roz ru chem
elek trycz nym i ma nu al nym wy po sa żo nym
w zbior nik pa li wa o po jem no ści 6 l. Pod czas
te stów oka za ło się, że po jem ność zbior ni ka
wy star czy na 2 godz. i 30 min pra cy agre ga -
tu bez uzu peł nia nia pa li wa. Głów nym za da -
niem CNBOP by ło spraw dze nie wy daj no ści
i ci śnie nia mie rzo nych na pod sta wie pra cy
pom py i prą dow ni cy dla stru mie nia zwar te -
go i roz pro szo ne go. Mo duł ga śni czy z pom -
pą mem bra no wą sa mo za sy sa ją cą osią ga
wy daj ność 50 l/min; wy daj ność prą dow ni cy
dla stru mie nia zwar te go wo dy i ci śnie nia
40 bar (przy wy lo cie pom py) wy no si
37 l/min. Mak sy mal ne ci śnie nie w ukła dzie
nie prze kra cza 60 bar. Stra ty ci śnie nia w wę -
żu nie prze kra cza ją 50% (dla li nii zwi nię tej
i roz wi nię tej). Wy daj ność prą dow ni cy dla
stru mie nia roz pro szo ne go nie róż ni się
o wię cej niż 25% dla stru mie nia zwar te go.
Agre gat prze szedł ba da nia tech nicz ne bez
za strze żeń.

Pro to typ uzy skał cer ty fi ka ty po twier dza -
ją ce speł nie nie de kla ro wa nych pa ra me trów
od obu akre dy to wa nych jed no stek. Roz po -
czę to pro duk cję po zo sta łych eg zem pla rzy.
Łącz nie do nad le śnictw tra fi 67 ta kich po jaz -
dów. Od biór ostat niej par tii sa mo cho dów
prze wi dzia no na ma rzec 2019 r. 

Głos z te re nu
Za pod su mo wa nie niech po słu ży re la cja

jed ne go z użyt kow ni ków koń co wych wspo -
mnia ne go po jaz du – Mar ci na Cie śli ka, spe -
cja li sty ds. ochro ny prze ciw po ża ro wej la su
z Nad le śnic twa Ża gań: 

– W tej chwi li do bie ga ko niec se zo nu po ża -
ro we go w la sach i jest to od po wied ni mo ment,
aby pod su mo wać w kil ku sło wach wła ści wo ści
użyt ko we no we go sa mo cho du pa tro lo wo -ga -
śni cze go Ford Ran ger. Sa mo chód ode bra łem
w lu tym, tuż przed pro wa dze niem ak cji bez po -
śred niej w ochro nie prze ciw po ża ro wej la su.
Prze sia da jąc się z le gen dar ne go Land Ro ve ra
De fen de ra, po cząt ko wo mia łem mie sza ne
uczu cia i oba wy co do sa me go au ta – te go, jak
się bę dzie spi sy wa ło w wa run kach mo je go
nad le śnic twa, gdzie w więk szo ści po ru szam się
po te re nach po li go no wych. Mo je oba wy zo sta -
ły jed nak szyb ko roz wia ne po kil ku wy jaz dach
w te ren. Au to dziel nie so bie ra dzi z prze jaz da -
mi po szu trach i piasz czy stych dro gach po li go -
no wych. Nie strasz ne są mu rów nież pod jaz dy
na wznie sie nia. Je go dziel ność te re no wą 
okre ślił bym ja ko bar dzo do brą, za zna cza jąc
przy tym, że sa mo chód go to wy do jaz dy wa ży
bli sko 3100 kg. Tak du ża ma sa au ta spra wia, że
nie ste ty na szo sie nie jest de mo nem pręd ko ści,
ale nie do wy ści gów je stwo rzo no. Zde cy do wa -
nie po lep szył się rów nież kom fort pra cy za ło gi
sa mo cho du, gdyż ma my w wy po sa że niu kli -
ma ty za cję, któ rej w po przed nim au cie bra ko -
wa ło. Mi le za sko czy ło mnie rów nież spa la nie,
któ re wa ha się w gra ni cach 11-12 l. Sa mo chód
do tej po ry prze je chał bez a wa ryj nie bli sko
6000 km. W więk szo ści wy sy ła ny był do po ża -
rów la sów, któ rych w mo im nad le śnic twie wy -
stą pi ło w tym ro ku re kor do wo du żo, bo aż 46.
Wy jeż dża li śmy nim też bli sko 60 ra zy do po ża -
rów traw, nie użyt ków i in nych za gro żeń w są -
siedz twie ob sza rów le śnych. Uwa żam, że
za kup sa mo cho du pa tro lo wo -ga śni cze go
mar ki Ford Ran ger był traf nym wy bo rem. 
Oby słu żył nam jak naj dłu żej.

Jan Kacz ma row ski zaj mu je si´ ochro nà
prze ciw po ̋ a ro wà la su, jest pra cow ni kiem

Wy dzia łu Ochro ny La su Dy rek cji Ge ne ral nej
La sów Paƒ stwo wych
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a da jąc so bie py ta nie, na co mu si być przy go to wa ny stra żak
pod czas in ter wen cji i jak po wi nien tre no wać, by po do łać zwią -
za nym z nią za da niom, war to za sta no wić się nad przy kła do -

wym sce na riu szem zda rzeń. Wy obraź my so bie, że do cho dzi do po ża ru
lo ka lu na dzie wią tym pię trze. Dwóch stra ża ków wbie ga z ca łym rynsz -
tun kiem na gó rę po scho dach (ma jąc na so bie ok. 20-30 kg do dat ko -
we go cię ża ru). Za nim do sta ną się do pło ną ce go miesz ka nia, mu szą
wy wa żyć drzwi, na stęp nie prze szu kać kil ka po miesz czeń, w któ rych
pa nu je wy so ka tem pe ra tu ra i spo re za dy mie nie. W jed nym z nich znaj -
du ją le żą ce go na pod ło dze męż czy znę z du żą nad wa gą. Stra ża cy są
już wy czer pa ni, ale mu szą jesz cze ewa ku ować po szko do wa ne go po -
za stre fę za gro że nia. 

Czar ny sce na riusz? Być mo że. Je śli jed nak mo że on stać się rze czy -
wi sto ścią, stra żak mu si być przy go to wa ny na ta ki roz wój zda rzeń.
W tym za wo dzie spraw no ści nie spo sób nad ro bić in nym in ny mi umie -
jęt no ścia mi. Ra tow nik mu si być na ty le wy dol ny, by wbiec na dzie wią -
te pię tro i na ty le sil ny, że by wy nieść oso bę po szko do wa ną, na wet je śli
przy szło by mu to zro bić w po je dyn kę. 

Spraw ność i wy dol ność fi zycz na stra ża ka
Wy dol ność fi zycz na to zdol ność do wy ko ny wa nia in ten syw ne go

lub dłu go trwa łe go wy sił ku z udzia łem du żych grup mię śnio wych bez
szyb ko na ra sta ją ce go zmę cze nia. Spraw ność to zdol ność do efek tyw -
ne go i eko no micz ne go wy ko na nia pra cy mię śnio wej. Po ziom oby dwu
tych pa ra me trów de ter mi nu je wie le czyn ni ków, naj waż niej sze z nich
w pra cy stra ża ków opi su ję po ni żej. 

W przy pad ku funk cjo na riu szy dzia ła ją cych pod czas ak cji ra tow ni -
czo -ga śni czych ma my do czy nie nia z do dat ko wy mi ob cią że nia mi.
Środ ki ochro ny in dy wi du al nej i apa rat po wietrz ny są nie zbęd ne do za -
pew nie nia im mi ni mum bez pie czeń stwa, na to miast wy so ka tem pe ra -
tu ra i zwią za ne z tym od wod nie nie to wa run ki cha rak te ry stycz ne dla
po ża rów, z któ ry mi stra ża cy wal czą na co dzień i jest to ich pod sta wo -
we za da nie.

Środ ki ochro ny in dy wi du al nej – nie ste ty ubiór spe cjal ny w ni -
czym nie przy po mi na wy god ne go i lek kie go ubra nia spor to we go, ale
ma in ne po zy tyw ne ce chy, któ re czy nią go ele men tem nie zbęd nym
w pra cy stra ża ka. Środ ki ochro ny in dy wi du al nej to do dat ko we ob cią -

że nie rzę du 10 kg – zwięk sza ją wy da tek ener ge tycz ny oso by, któ ra ich
uży wa, na wet o kil ka dzie siąt pro cent. Zmniej sza ją przy tym spraw -
ność – z do dat ko wym ob cią że niem wol niej się prze miesz cza my i szyb -
ciej mę czy my. 

Apa rat po wietrz ny – pra ca w tym urzą dze niu rów nież nie wpły wa
ko rzyst nie na spraw ność – nie dość, że ple cy ob cią żo ne są do dat ko -
wy mi ki lo gra ma mi, to nad we rę ża my tak że układ od de cho wy. Po rów -
nu jąc dwóch stra ża ków – wy tre no wa ne go i nie tre nu ją ce go, szyb ko
stwier dzi my, że pierw szy z nich bę dzie w sta nie dłu żej pra co wać w apa -
ra cie. Dzię ki lep szej spraw no ści dzia ła nia, któ re wy ko na, bę dą mniej
mę czą ce dla je go or ga ni zmu, w efek cie osią gnie niż szą wy daj ność mi -
nu to wą płuc. 

Wy so ka tem pe ra tu ra i od wod nie nie – w wa run kach po ża ro wych
tem pe ra tu ra się ga kil ku set stop ni Cel sju sza. Przy do dat ko wym ob cią -
że niu środ ka mi ochro ny in dy wi du al nej, któ re utrud nia ją wy mia nę cie -
pła, ma my pro sty prze pis na prze grza nie oraz od wod nie nie or ga ni zmu.
Dla cze go tak waż ne jest do star cze nie or ga ni zmo wi ta kiej ilo ści pły -
nów, ja kiej po trze bu je? Jak po ka zu ją ba da nia, już dwu pro cen to wy spa -
dek wa gi cia ła wy wo ła ny utra tą wo dy mo że od bić się ne ga tyw nie
na zdol no ściach wy sił ko wych, zmniej sza jąc je aż o 20%. 

In ne czyn ni ki, któ re rzu tu ją na spraw ność i wy dol ność stra ża ka, nie
są zwią za ne bez po śred nio z je go za wo dem, do ty czą rów nież osób wy -
ko nu ją cych in ne pro fe sje. 

Ja kość die ty – ra tow ni cy mu szą dzia łać w róż nych wa run kach, któ -
re wy ma ga ją od nich mak sy mal ne go sku pie nia i po nad prze cięt nej
spraw no ści. Po ży wie nie to pa li wo ma ją ce du że zna cze nie dla dys po -
zy cji i wy dol no ści or ga ni zmu. Nie wła ści wa die ta, zwłasz cza w przy pad -
ku osób for su ją cych swój or ga nizm, mo że przy nieść ne ga tyw ne
skut ki – od prze wle kłe go zmę cze nia wy wo ła ne go nie do bo ra mi wi ta -
min i mi ne ra łów, aż po cho ro by no wo two ro we. Złe od ży wia nie skut -
ku je rów nież dłuż szym okre sem re ge ne ra cji po in ter wen cji czy
krót szym cza sem wy daj nej pra cy w cza sie dłu go trwa łych ak cji ga śni -
czych. Oso by, któ re przy wią zu ją wa gę do zdro wej die ty, rza dziej cho -
ru ją i osią ga ją wyż szą wy dol ność. Aby to osią gnąć, na le ży uni kać
prze two rzo nych pro duk tów, cu krów pro stych i tłusz czów trans, spo -
ży wać peł no war to ścio we po sił ki, du żo wa rzyw i owo ców, a tak że pić
du żo wo dy za miast na po jów ga zo wa nych.
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Spraw ny stra ̋ ak 
– lep szy ra tow nik (cz. 1)

Z

Nie od dziś wiadomo, że kondycja fizyczna odgrywa kluczową rolę podczas akcji
ratowniczo-gaśniczych. Jakimi konkretnymi zdolnościami motorycznymi powinien

wyróżniać się strażak? Jakie czynniki wpływają na jego sprawność fizyczną? Oto pierwsza
część rozważań na temat treningu przydatnego w służbie.
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Ma sa, płeć, wiek – to ko lej ne czyn ni ki
wpły wa ją ce na na szą spraw ność. Nad miar
tkan ki tłusz czo wej u stra ża ka ne ga tyw nie
wpły wa na je go wy dol ność i kon dy cję,
z po wo du „zbęd ne go ba ga żu” bę dzie się
szyb ciej mę czył. Nie ste ty z wie kiem rów -
nież tra ci my zdol no ści wy sił ko we, róż-
ni ca wy dol no ści mię dzy dwu dzie sto -
lat kiem a sześć dzie się cio lat kiem mo że
wy nieść na wet 30%. Spo so bem na jej
utrzy ma nie bądź wol niej szą utra tę jest
re gu lar ne upra wia nie ak tyw no ści fi -
zycz nej. Je śli zaś cho dzi o zdol no ści
wy sił ko we ko biet, to z po wo du bu -
do wy cia ła są one mniej sze o 20-
30% niż w przy pad ku męż czyzn. 

Sen – ma ko lo sal ne zna cze -
nie dla na sze go or ga ni zmu,
jest nie zbęd ny do pra wi -
dło we go funk cjo no wa nia.
Brak snu pro wa dzi do róż -
nych cho rób, po wo du je spa dek kon cen tra cji, za bu rze nia ukła du ner -
wo we go, pro ble my z ko or dy na cją ru cho wą, za gra ża rów nież
pro ce som de cy zyj nym. Stra żak pra cu ją cy w sys te mie zmia no wym jest
kil ka krot nie bar dziej na ra żo ny na ne ga tyw ne skut ki z tym zwią za ne
niż prze cięt na oso ba funk cjo nu ją ca w sys te mie ośmio go dzin nym. 

Al ko hol – nie wiel kie je go ilo ści fak tycz nie mo gą dzia łać proz dro -
wot nie (oka zjo nal na lamp ka czer wo ne go wi na), jed nak ne ga tyw ne
skut ki nad uży wa nia trun ków do ty czą prak tycz nie ca łe go or ga ni zmu
(ukła du ner wo we go, po kar mo we go czy ukła du krą że nia).

Ak tyw ność fi zycz na – ko rzy ści wy ni ka ją ce z jej upra wia nia moż -
na wy li czać w nie skoń czo ność. Wśród naj waż niej szych war to wy mie -
nić więk szą wy dol ność ser ca, co prze ło ży się na je go oszczęd niej szą
pra cę, zmniej sze nie po zio mu cho le ste ro lu, za po bie ga nie cu krzy cy oraz
nad ci śnie niu przez re gu la cję po zio mu cu kru i ci śnie nia krwi, re duk cję
stre su, zwięk sze nie si ły oraz po pra wę sa mo po czu cia. Ama tor skie
umiar ko wa ne upra wia nie spor tu prak tycz nie nie ma ne ga tyw nych
stron, nie co ina czej wy glą da to w przy pad ku spor tu za wo do we go, ale
to te mat na osob ne roz wa ża nia. 

Waż ne zdol no ści mo to rycz ne 
Ze wzglę du na mno gość za dań, z któ ry mi mu si zmie rzyć się stra -

żak pod czas służ by, je go po dej ście do bu do wa nia for my fi zycz nej rów -
nież po win no być wie lo płasz czy zno we. Ogra ni cza nie się je dy nie
do tre nin gu si ło we go czy kon dy cyj ne go bę dzie błę dem, je śli na szym
ce lem jest do sko na le nie ogól nej spraw no ści fi zycz nej. Naj lep sze roz -
wią za nie to tre ning roz wi ja ją cy wszyst kie zdol no ści mo to rycz ne. Mo -
że my je po dzie lić na dwie gru py: kon dy cyj ne oraz ko or dy na cyj ne.
W ob rę bie pierw szej z nich wy róż nia my si łę, wy trzy ma łość, szyb kość
oraz gib kość. W skład dru giej wcho dzi zdol ność ucze nia się mo to rycz -
ne go, ste ro wa nia ru chem i ada pta cji ru cho wej w no wych sy tu acjach. 

Si ła to zdol ność or ga ni zmu do po ko ny wa nia opo ru ze wnętrz ne go.
Ze wzglę du na wie lo za da nio wość w pra cy stra ża ka po wi nien on sku -
pić się na tre no wa niu si ły ogól nej, czy li przy go to wa niu ca łe go cia ła
do wy ko ny wa nia róż nych ak tyw no ści. Do brym roz wią za niem jest pra -
ca w peł nych wzor cach ru cho wych i wy ko rzy sty wa nie jak naj bar dziej
zło żo nych ru chów we wszyst kich płasz czy znach, co za pew nią przy sia -

dy, mar twe cią gi czy wy ci ska nie. Pod czas
służ by si ła jest nie zbęd na, by prze nieść
mo to pom pę czy ewa ku ować po szko -
do wa ne go ze stre fy nie bez piecz nej. 

Wy trzy ma łość to zdol ność do wy -
ko ny wa nia czyn no ści ge ne ru ją cych
dłu go trwa ły wy si łek. Im wy trzy mal szy
jest stra żak, tym dłu żej i wy daj niej bę -
dzie pra co wał pod czas wie lo go dzin -
nych ak cji ga śni czych i szyb ciej
re ge ne ro wał się po wy sił ku fi zycz -
nym. Do roz wo ju wy trzy ma ło ści od -
po wied ni bę dzie tre ning kon dy cyj ny,
np. dłuż szy bieg czy tre ning in ter wa -
ło wy ty pu ta ba ta. 

Szyb kość po le ga na prze miesz -
cza niu się w jak naj krót szym cza sie,

wią że się z nią tak że krót ki czas re -
ak cji oraz du ża czę sto tli wość wy -
ko ny wa nych ru chów. Ilo czyn si ły
i szyb ko ści da je moc, czy li zdol -

ność do wy ge ne ro wa nia mak sy mal nej si ły w jak naj krót szym cza sie.
Do brym przy kła dem ilu stru ją cym zna cze nie tych zdol no ści bę dzie pró -
ba do sta nia się do lo ka lu przez ude rza nie mło tem w drzwi, by je wy -
wa żyć. Sil ny, ale też szyb ki stra żak le piej się spraw dzi pod czas te go
za da nia, po nie waż wy two rzy wię cej mo cy, wy ko nu jąc ruch mło tem.
Do roz wo ju szyb ko ści przy dat ne bę dą krót kie sprin ty czy ćwi cze nia
plyome trycz ne, a moc świet nie roz wi ną tre nin gi z od waż ni ka mi ku lo -
wy mi (ket tle bells). 

Gib kość (ina czej mo bil ność) kształ to wa na jest przez za kres ru cho -
mo ści w ob rę bie kon kret nych sta wów czło wie ka. Gib ki stra żak to ta ki,
któ ry bez pro ble mów ra dzi so bie pod czas ja kich kol wiek wspi na czek,
np. z ko sza dra bi ny na bal kon miesz ka nia. Ćwi cze nia mo bi li za cyj -
ne – np. z gu ma mi czy ćwi cze nia roz cią ga ją ce po win ny na sta łe za go -
ścić w pla nie tre nin go wym oso by roz wi ja ją cej ten ro dzaj kom pe ten cji
mo to rycz nej. 

Zdol no ści ko or dy na cyj ne to umie jęt no ści wy ko ny wa nia ru chów,
łą cze nia ich, szyb kiej re ak cji, utrzy my wa nia rów no wa gi oraz orien ta cji
cza so wo -prze strzen nej. Świet nym przy kła dem ich wy ko rzy sta nia bę -
dą dzia ła nia w za kre sie ra tow nic twa wy so ko ścio we go, pod czas któ -
rych trze ba wy ka zać się ko or dy na cją, pre cy zją oraz rów no wa gą ca łe go
cia ła. By po lep szyć swo je zdol no ści ko or dy na cyj ne, moż na ćwi czyć np.
żon gler kę pił ka mi te ni so wy mi lub pró bo wać wią zać wę zły le wą rę ką,
bę dąc pra wo ręcz nym – i na od wrót. 

Bio rąc pod uwa gę wszyst kie omó wio ne wy żej za gad nie nia, nie da
się ukryć, że za wód stra ża ka jest bar dzo wy ma ga ją cy, nie tyl ko
pod wzglę dem wie dzy i umie jęt no ści, ale tak że spraw no ści i kon dy cji
fi zycz nej. Ze wzglę du na to, że trud no okre ślić, któ re zdol no ści mo to -
rycz ne oka żą się przy dat ne pod czas służ by, po win ni śmy w ra mach tre -
nin gu roz wi jać wszyst kie. Wy ma ga ją te go od nas nie tyl ko na si
prze ło że ni, ale przede wszyst kim spo łe czeń stwo. 
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ie le osób pod czas co dzien nej
ak tyw no ści jest na ra żo nych
na sy tu acje, w któ rych mo że

dojść do utra ty zdro wia, a na wet ży cia. Jed -
ną z przy czyn jest utra ta rów no wa gi, na
przy kład wsku tek po tknię cia, po śli zgnię cia,
omdle nia, po któ rym na stę pu je al bo upa dek
i zde rze nie z pod ło żem, al bo zde rze nie
z prze szko dą pio no wą (co tak że mo że za -
koń czyć się upad kiem). 

We dług da nych Świa to wej Or ga ni za cji
Zdro wia na sku tek ta kich zda rzeń co rocz nie
na świe cie do cho dzi do 424 tys. zgo nów,
a ok. 37 mln lu dzi wy ma ga po mo cy me dycz -
nej [1]. Bra ku je na to miast sta ty styk ta kich
nie szczęść, kie dy przy czy ną jest zde rze nie
z przed mio tem w ru chu (z sa mo cho dem, ro -
we rzy stą, roz pę dzo nym za wod ni kiem dru -
ży ny prze ciw nej itp.). 

Na uszko dze nia cia ła, trwa łe ka lec two,
a na wet utra tę ży cia z po wo du ta kich zda -
rzeń na ra żo ne są oso by tre nu ją ce spor ty
wal ki (bok se rzy, ju do cy, za pa śni cy itd.), gry
ze spo ło we (zwłasz cza rug by, pił kę noż ną,
pił kę ręcz ną, ho kej), a tak że upra wia ją ce
spor ty i ak tyw no ści eks tre mal ne (np. wspi -
nacz kę, par ko ur, ska te bo ar ding). Za ra zem
jed nak te dys cy pli ny naj le piej przy go to wu -
ją do pra wi dło wej re ak cji w ra zie upad ku lub
zde rze nia. Spor tow cy ćwi czą wła ści we za -
cho wa nia w ta kich sy tu acjach głów nie pod -
czas spe cja li stycz ne go tre nin gu po prze-
dza ją ce go udział w za wo dach. 

Do grup zwięk szo ne go ry zy ka upad ku

lub zde rze nia (i kon se kwen cji tych zda rzeń)
kwa li fi ku ją się mię dzy in ny mi pra cow ni cy
bu dow la ni, a tak że oso by wy ko nu ją ce szcze -
gól nie nie bez piecz ne za wo dy, w tym żoł -
nie rze, po li cjan ci, ka ska de rzy i oczy wi ście
stra ża cy. Jed nak w przy pad ku tej ostat niej
gru py do wy pad ków czę ściej do cho dzi pod -
czas za wo dów spor to wych niż ak cji ra tow -
ni czych. 

We dług sta ty styk Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej [2] w 2017 r. do szło do 1778 in dy wi -
du al nych wy pad ków: pod czas za wo dów
spor to wych – 39,8% (703 wy pad ki), pod czas
ak cji ra tow ni czej – 24,5% (433), pod czas in -
nej służ by – 14,1% (250), pod czas szko leń
i ćwi czeń – 7,2% (128). Do głów nych przy -
czyn tych zda rzeń za li czo no: nie pra wi dło we
za cho wa nie się, nie ostroż ność – 54,1%, trud -
ne, nie rów ne, śli skie przej ście, pod ło -
że – 21,4%, na głe przy pad ki me dycz ne i in ne
przy czy ny – 17,9%. Do kład niej sza ana li -
za po ka zu je, że bez po śred nią przy czy ną wy -
pad ków by ło: po tknię cie się, po śli zgnię cie,
utra ta rów no wa gi – 44,5% (797), fi zycz ne
ob cią że nie dy na micz ne – 18% (323), ze -
tknię cie się z nie ru cho my mi czyn ni ka mi ma -
te rial ny mi lub ude rze nie o nie – 10,9% (196).
Pod czas wy pad ków naj czę ściej do zna wa ny -
mi ob ra że nia mi by ły: zła ma nia, pęk nię cia
ko ści i zwich nię cia – 46,4% (882 przy pad ki),
stłu cze nia – 18,5% (352), in ne na stęp stwa,
np. skrę ce nia sta wu, na de rwa nia, ze rwa nia
mię śni lub ścię gien – 16,2% (308), ra -
ny – 10,4% (198).

Nie unik nio ne upad ki
Jak wy ni ka ze sta ty styk oraz na sze go wie -

lo let nie go do świad cze nia ba daw cze go
i edu ka cyj ne go, głów ny mi przy czy na mi
upad ków nie bez piecz nych dla zdro wia,
a cza sem rów nież ży cia są nie pra wi dło we
za cho wa nie się i nie ostroż ność. Jak jed nak
stra żak ma się za cho wać pra wi dło wo, sko ro
nie zo stał na uczo ny wła ści we go re ago wa -
nia? Po nad to trze ba pa mię tać, że na wet
przy stu pro cen to wym prze strze ga niu słusz -
nych dy rek tyw prze ło żo nych (np. za le ca ne
jest „po prze dza nie każ de go szko le nia, ćwi -
cze nia, za wo dów spor to wych in struk ta żem
z za kre su prze strze ga nia prze pi sów, za sad
bhp, wy stę pu ją cych za gro żeń i mo gą cych
wy stą pić w związ ku z tym po ten cjal nych na -
stępstw” oraz „sys te ma tycz ne uświa da mia -
nie za gro żeń wy stę pu ją cych na sta nowi s-
kach pra cy (...)” [3]) za rów no pod czas ak tyw -
no ści spor to wej, jak i szko le nia spe cja li stycz -
ne go stra ża ka upad ki i zde rze nia są nie -
unik nio ne. 

W me dy cy nie i re ha bi li ta cji po dob ne pro -
gra my (dy rek ty wy) pro fi lak tycz ne są sku tecz -
ne w oko ło 40%, za tem w 60% przy pad ków
nie uchron nie do cho dzi do nie bez piecz nych
sy tu acji. Oso by na le żą ce do grup zwięk szo -
ne go ry zy ka po win ny więc umieć za cho wać
się od po wied nio pod czas upad ku, tak aby
zmi ni ma li zo wać je go skut ki (zła ma nia, pęk -
nię cia ko ści, skrę ce nia sta wów, a na wet
śmierć). Po łą cze nie dzia łań pro fi lak tycz nych
z na by ciem przez stra ża ków umie jęt no ści
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bez piecz nie
Chwila nieuwagi i tracimy grunt pod nogami – kto z nas nie zna takich

sytuacji z życia codziennego? Jednak strażacy ze względu na specyfikę swojej
profesji zagrożeni są tego typu zdarzeniami częściej, dlatego też niezbędne

są im kompetencje motoryczne, które pozwolą na złagodzenie upadku 
czy zderzenia z podłożem lub przedmiotem w ruchu.

W



bez piecz ne go upa da nia i uni ka nia zde rzeń
jest opty mal nym roz wią za niem, któ re go
wpro wa dze nie mo że zmniej szyć licz bę przy -
pad ków uszko dzeń cia ła.

Jak się oka zu je, oso ba wy tre no wa na po -
tra fi za rów no ra to wać się za mie rzo nym pro -
fe sjo nal nym upad kiem, jak i amor ty zo wać
zde rze nia z prze szko da mi pio no wy mi
i obiek ta mi w ru chu, na wet kie dy jest za sko -
czo na oko licz no ścia mi. Do wo dy na uko we
na po par cie tej te zy, ilu stro wa ne ma te ria łem
vi deo, moż na zna leźć na stro nie in ter ne to wej
cza so pi sma „Ar chi ves of Bu do” (www.arch bu -
do.com). Wy ćwi czo ny 65-let ni męż czy zna
po tra fi bar dziej efek tyw nie niż młod szy 
o 41 lat, ale mniej do świad czo ny chło pak roz -
pra szać ener gię, zde rza jąc się z be to no wym
pod ło żem (https://youtu. be/bsEPgPs_zd8)
[4] oraz z be to no wą ścia ną (https://youtu.
be/OzI-0xKRYds) [5], a tak że spraw niej za -
mor ty zo wać zde rze nie z obiek tem w ru chu
[6]. 

Uprosz czo na teo ria 
bez piecz ne go upa da nia
We dług au to rów teo rii „mięk kie go (bez -

piecz ne go) pa da nia” naj więk szy wpływ
na po wsta wa nie ob ra żeń pod czas upad ków
ma ener gia od kształ ce nia cia ła ludz kie -
go – jej wiel kość i spo sób roz ło że nia (de cy -
du ją cy wpływ na jed nost ko wą ener gię
od kształ ce nia ma po wierzch nia i czas zde -
rze nia) [7]. Aby ła twiej zro zu mieć pod sta wy
tej teo rii, po słu ży my się pro stym eks pe ry -
men tem. Upusz czo na z wy so ko ści oko ło 1 m
po dusz ka ule ga nie wiel kim od kształ ce niom,
je że li po wierzch nia zde rze nia jest du ża
(rys. 1). W dru gim przy pad ku – przy ma łej
po wierzch ni po wsta je du ża de for ma cja
(rys. 2). Te dwie sy mu la cje ma ją uzmy sło wić
skut ki zde rze nia z pod ło żem cia ła czło wie ka
du żą i ma łą po wierzch nią. W sy tu acji dru giej
jest to upa dek na ko la no, ło kieć, bark, bio -
dro czy ude rze nie gło wą. Upa da jąc, moż -
na zmniej szyć jed nost ko wą ener gię od -
kształ ce nia przez zwięk sze nie po wierzch ni
cia ła sty ka ją cą się w chwi li zde rze nia z pod -
ło żem (sy mu la cja pierw sza) oraz zwięk sze -
nie cza su ha mo wa nia lub dro gi ha mo wa nia
pod czas sa me go zde rze nia. Z kal ku la cji do -
ko na nych przez au to rów tej teo rii wy ni ka, że
na wet dwu krot ne zwięk sze nie tych war to -
ści zmniej sza jed nost ko wą ener gię od kształ -
ce nia 16-krot nie, a pię cio krot ne – aż 625
ra zy. 

Sens pro fi lak ty ki uszko dzeń cia ła w przy -
pad ku utra ty rów no wa gi, upad ku i zde rze nia

z pod ło żem na le ży po wią zać z umie jęt no ścią
wy tra ca nia ener gii upad ku. Prze ło że nie tych
za sad na czyn no ści mo to rycz ne moż na ująć
w na stę pu ją cy spo sób: uło że nie ukła du kost -
no -sta wo we go pod od po wied ni mi ką ta mi
(amor ty zu ją ca funk cja sta wów, zwłasz cza ko -

la no wych i bio dro wych), od po wied nie na -
pię cie mię śni (np. na pię cie mię śni szyi tak,
aby nie do szło do ude rze nia gło wą), ude rze -
nie o pod ło że rę ka mi po prze dza ją ce zde rze -
nie z nim tu ło wia i nóg, to cze nie cia ła. Teo ria
ta zo sta ła po sze rzo na o ana li zę ener gii od -
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1a 1b

1c 1d

1e

Fot. 1 a -e. Sku tecz ne wy ko rzy sta nie amor ty zu ją cych moż li -
wo ści koń czyn dol nych przez oso bę A (w gra na to wym ka sku)
pod czas mo to rycz nej sy mu la cji na głej utra ty rów no wa -
gi – sto py prze miesz czo ne w po bli że bio der, za nim zde rzą
się z pod ło żem (fot. 1c)
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Rys. 1. Upusz czo na z wy so ko ści po dusz ka ule ga nie wiel kim
od kształ ce niom, je że li po wierzch nia zde rze nia jest du ża [8]

Rys. 2. Pod czas upad ku przy ma łej po wierzch ni zde rze nia
po wsta je du ża de for ma cja [8]

Rys. 3. Ruch ob ro to wy po pod ło żu amor ty zu je cia ło czło -
wie ka pod czas upad ku [9]



kształ ceń cia ła czło wie ka, kie dy wy ko nu je
ruch ob ro to wy po pod ło żu [9] (rys. 3). Aby
w spo sób uprosz czo ny zo bra zo wać to zja wi -
sko, cia ło czło wie ka pod czas upad ku moż -
na po rów nać do to czą ce go się ko ła sa -
mo cho do we go. Au tor teo rii pod kre śla, że
mię śnie po win ny amor ty zo wać kon takt cia -
ła z pod ło żem. Po rów nu je to cze nie się czło -
wie ka ak ty wi zu ją ce go tkan kę mię śnio wą
do to cze nia się ko ła ogu mio ne go, a ruch,
pod czas któ re go kon takt z pod ło żem ma tyl -
ko kość, do to cze nia się ko ła nie ogu mio ne -
go z me ta lo wą ob rę czą.

Ta skró to wo opi sa na teo ria bez piecz ne -
go (mięk kie go) upa da nia ma za sto so wa nie
w pro fi lak ty ce i te ra pii uszko dzeń cia ła
na sku tek upad ku oraz zde rze nia z pod ło -
żem i prze szko da mi pio no wy mi, a tak że
z obiek ta mi bę dą cy mi w ru chu.

Przy kła do wa sy mu la cja 
upad ku do ty łu
Oso ba A na fot. 1a -e, upa da ją ca do ty łu

pod czas sy mu la cji mo to rycz nej, per fek cyj -

nie wy ko rzy stu je krót ki skok, co świad czy
o opty mal nym za sto so wa niu amor ty zu ją -
cych funk cji koń czyn dol nych wła śnie
w tym aspek cie. Za cho wa nie oso by B
(fot. 2a -e) świad czy o nad mier nym na pi na -
niu mię śni i ob ni żo nej zdol no ści do sto so -
wa nia mo to rycz ne go. Dzie je się tak
przy po ru sza niu się po bar dzo śli skiej po -
wierzch ni (lód, mo kra pod ło ga itp.) lub gdy
da na oso ba nie jest świa do ma na głej zmia -
ny przy czep no ści pod ło ża i tra ci rów no wa -
gę, upa da jąc do ty łu. 

Po za róż ni cą w aspek cie wy ko rzy sta nia
amor ty zu ją cej moż li wo ści koń czyn dol nych
obie oso by bar dzo do brze za cho wa ły się
pod czas sy mu lo wa ne go upad ku do ty łu.
Upa da ły na du że po wierzch nie cia ła (po -
ślad ki, ple cy), nie wy cią ga ły rąk do ty łu (ma -
ła po wierzch nia zde rze nia), a wręcz wy ko -
rzy sta ły tzw. ude rze nie amor ty zu ją ce, któ -
re wpły wa na zmniej sze nie uszko dzeń, kon -
tro lo wa ły gło wę, aby nie do szło do jej
zde rze nia z pod ło żem i za sto so wa ły ruch
to czą cy, aby zmniej szyć ener gię od kształ -

ce nia. Ta kie za cho wa nie jest od zwier cie dle -
niem za sad opi sy wa nych w teo rii mięk kie -
go (bez piecz ne go) pa da nia. 

Pod su mo wa nie
Uwa ża my, że opi sa ne wy żej umie jęt no -

ści są ko niecz ne w za wo dzie stra ża ka, za -
rów no pod czas ak cji ra tun ko wych, za wo-
dów spor to wych, jak i w ży ciu co dzien nym.
W ar ty ku le za sy gna li zo wa li śmy pro blem
i moż li wość ogra ni cze nia je go skut ków.
Ma my na dzie ję, że te ma ty ka ta za in te re su -
je sze ro kie gro no stra ża ków i dzię ki te mu
umie jęt ność bez piecz ne go upa da nia i uni -
ka nia zde rzeń sta nie się czyn ni kiem zmniej -
sza ją cym licz bę ura zów wśród funk-
cjo na riu szy Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
i dru hów OSP.

st. kpt. Jarosław KoÊmiƒski pełni słu˝b´
w KP PSP w Zakopanem,

dr nauk o zdrowiu Bartłomiej
Gàsienica-Walczak jest fizjoterapeutà,

absolwentem krakowskiej AWF,
współautorem programów bezpiecznego

upadania i unikania zderzeƒ u osób 
ze schorzeniami narzàdu wzroku, osób

po amputacjach w obr´bie koƒczyn oraz
kwalifikowanych do innych grup

zwi´kszonego ryzyka upadku (zderzenia)
i uszkodzenia ciała; od 2008 r. kształci w tym

zakresie studentów fizjoterapii, dysponuje
unikalnym doÊwiadczeniem z badaƒ

klinicznych
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Fot. 2 a -e. Kąt roz war ty mię dzy pod udziem a udem u oso by
B (w czer wo nym ka sku) w mo men cie zde rze nia z pod ło żem
(fot. 2c) spra wia, że amor ty zu ją ce moż li wo ści koń czyn dol -
nych po zo sta ją nie wy ko rzy sta ne 
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PRAWO W SŁUŻBIE

ań stwo wa Straż Po żar na jest jed ną z nie licz nych służb mun du -
ro wych cie szą cych się tak wiel kim za ufa niem oby wa te li. Funk -
cjo na riu sze po żar nic twa swo ją po sta wą kształ tu ją opi nię

spo łecz ną o przed sta wi cie lach swo jej pro fe sji, a wi ze ru nek każ de go
z nich z osob na wpły wa na po strze ga nie ca łej for ma cji. 

Tym cza sem w me diach po ja wia ją się in for ma cje na te mat ne ga -
tyw nych dzia łań kon kret nych stra ża ków, po dej mo wa nych nie tyl ko
pod czas wy ko ny wa nia czyn no ści służ bo wych. Do pusz cza ją się oni za -
cho wań, któ re ko li du ją z ogól nie przy ję tym sys te mem war to ści. 
Nie zwa ża jąc na sło wa ślu bo wa nia, któ re zło ży li, po peł nia ją czy ny za -
bro nio ne, spro wa dza ją ce się naj czę ściej do ko rup cji, nad uży cia
upraw nień czy też nie do peł nie nia obo wiąz ków.

Ko rup cja 
Za ak cen to wa nia wy ma ga fakt, że re ali zu jąc po li ty kę pań stwa w za -

kre sie ochro ny prze ciw po ża ro wej, Pań stwo wa Straż Po żar na wy ko nu -
je za da nia z za kre su ad mi ni stra cji pu blicz nej, sta no wią cej ob szar ży cia
spo łecz ne go uzna wa ny za je den z naj bar dziej za gro żo nych ko rup cją. 

Pra wo kar ne trak tu je ja ko prze stęp stwo za cho wa nie stra ża ka po -
le ga ją ce na przy ję ciu ko rzy ści ma jąt ko wej lub oso bi stej al bo jej obiet -
ni cy (art. 228 k.k.). Uwzględ nia jąc sta no wi sko dok try ny i ju dy ka tu ry,
za ko rzyść ma jąt ko wą na le ży uznać każ de do bro ma ją ce war tość eko -
no micz ną, nie ko niecz nie wy ra żo ne w pie nią dzu. Bę dzie to np. świad -
cze nie pie nięż ne, po życz ka, da ro wi zna, wy ciecz ka, te le wi zor itp. [1].
Z ko lei ko rzyść oso bi sta to świad cze nie o cha rak te rze nie ma jąt ko wym,
któ re ma zna cze nie dla oso by przyj mu ją cej i z re gu ły po lep sza jej ak -

tu al ną sy tu ację. Bę dzie to za tem uzy ska nie awan su, po wo ła nie do pre -
sti żo we go gre mium czy otrzy ma nie od zna cze nia [2]. Zgod nie z Ko -
dek sem kar nym ko rzy ścią ma jąt ko wą lub oso bi stą jest pro fit uzy ska ny
za rów no dla sie bie, jak i dla ko go in ne go (art. 115 § 4 k. k.). Ta ki wa lor
bę dzie mia ła rów nież ko rzyść dla żo ny lub in ne go człon ka ro dzi ny
stra ża ka [3].

Za tem pew ne dzia ła nia mo gą mieć cha rak ter ko rup cjo gen ny, a na -
wet wy czer py wać zna mio na czy nu za bro nio ne go. Roz wa ża my tę
kwe stię je dy nie teo re tycz nie, gdyż w prak ty ce stra ża cy nie by li do tąd
spraw ca mi te go ro dza ju prze stępstw. War to jed nak pod kre ślić, że
obiet ni ca udzie le nia ko rzy ści mo że przy brać róż ną for mę. Uze wnętrz -
nie nie za mia ru mo że na stą pić przez bez po śred nie słow ne za ofe ro wa -
nie kon kret nej kwo ty bądź po śred nio, bez wy po wia da nia wprost
pro po zy cji, przez da nie do zro zu mie nia w in ny spo sób, o co cho dzi.
W tym przy pad ku obiet ni ca udzie le nia ko rzy ści mo że po le gać na wy -
ko na niu kon kret ne go ge stu. Przy kła do wo mo że to być wy ję cie z kie -
sze ni bank no tu i po ka za nie go roz mów cy przy jed no cze snym
wy ra że niu proś by o umoż li wie nie re ali za cji kon kret nej spra wy [4].
Spraw ca nie mu si wy ka zy wać ini cja ty wy, by uzy skać ko rzyść lub jej
obiet ni cę. Do od po wie dzial no ści kar nej wy star czy przy ję cie pro po -
zy cji. 

Pro wa dze nie czyn no ści kon tro l no -roz po znaw czych przez upo waż -
nio nych funk cjo na riu szy po żar nic twa stwa rza po ten cjal ne moż li wo -
ści na ru sze nia norm praw no kar nych. Przy kła do wo wła ści ciel obiek tu
bę dą ce go bu dyn kiem wy so ko ścio wym ofe ru je kon tro lu ją ce mu du żą
kwo tę w za mian za nie uj mo wa nie w pro to ko le stwier dzo nych nie pra -

AN NA SO BI¡ SKA
DA MIAN WIT CZAK

Na ba kier 
z pra wem

Wśród strażaków, tak jak w każdej innej grupie zawodowej,
dochodzi do nagannych zachowań. Osoba, która się ich dopuszcza,

nie tylko ryzykuje poniesienie odpowiedzialności karnej, ale także
naraża na szwank wizerunek całej formacji.
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wi dło wo ści w za kre sie ochro ny prze ciw po ża ro wej. W efek cie nie zo -
sta je wy da na de cy zja, na mo cy któ rej stan fak tycz ny obiek tu na le ża -
ło by do pro wa dzić do zgod no ści z obo wią zu ją cy mi re gu la cja mi
praw ny mi w ozna czo nym ter mi nie. W ta kim przy pad ku stra żak po -
peł nia prze stęp stwo – przyj mu je ko rzyść ma jąt ko wą w za mian za na -
ru sze nie pra wa. Po mi ja my kwe stię od po wie dzial no ści za po peł nie nie
prze stęp stwa z art. 271 k.k., tj. po świad cze nie w pro to ko le nie praw dy
co do oko licz no ści ma ją cej zna cze nie praw ne. 

Ko rup cja a przy ję cie do wo du wdzięcz no ści
Ży je my w kra ju, w któ rym oka zy wa nie wdzięcz no ści po strze ga ne

jest ja ko stan dar do we za cho wa nie i nikt z gó ry nie wy zna cza gra nic
mię dzy pre zen tem a ła pów ką. Nie ist nie ją bo wiem uni wer sal ne za sa -
dy re gu lu ją ce wa run ki le gal no ści wrę cze nia pre zen tu. Zwy cza jo wo
uzna je się, że przy ję cie upo min ku ofia ro wa ne go po do ko na niu okre -
ślo nej czyn no ści jest prze ja wem spon ta nicz nej wdzięcz no ści. Tym cza -
sem w pew nych przy pad kach ta kie po stę po wa nie mo że spo wo -
do wać do nio słe kon se kwen cje praw ne. Czy za tem stra żak, któ ry w za -
mian za udzie le nie po mo cy po szko do wa ne mu pod czas po ża ru w klu -
bie fit ness otrzy mu je od wła ści cie la obiek tu ca ło rocz ny kar net
upo waż nia ją cy do ko rzy sta nia z si łow ni, wkra cza na nie bez piecz ny
ob szar ko rup cji? Tak, w tym przy pad ku ma my do czy nie nia z ma te -
rial ną for mą ła pów ki. Gdzie za tem prze bie ga gra ni ca mię dzy przy ję -
ciem do wo du wdzięcz no ści a ła ma niem pra wa? 

Ko rzyść ma jąt ko wa uzy ska na w związ ku z wy ko ny wa ną pra cą,
a za ta ką moż na uznać na wet przy ję cie cze ko la dek, tyl ko wte dy jest
ka ral na, je że li ko rzy ści te są bez praw ne. Nie sta no wi za tem prze stęp -
stwa przy ję cie ko rzy ści ma jąt ko wej do zwo lo nej bądź apro bo wa nej
przez prze ło żo nych al bo opar tej na to wa rzy skiej uprzej mo ści lub pra -
wie zwy cza jo wym [5]. 

Nie zmie nia to fak tu, że nie kie dy na wet sym bo licz na bom bo nier -
ka mo że oka zać się czymś wię cej niż nie win nym do wo dem wdzięcz -
no ści, szcze gól nie je śli za wie ra pie nią dze. Prze ka za nie pie nię dzy
za wsze bę dzie po zba wio ne cha rak te ru sym bo licz ne go [6], a co za tym
idzie, zo sta nie za kwa li fi ko wa ne ja ko po stać ko rup cji. Czy za tem stra -
żak w ogó le nie po wi nien przyj mo wać żad nych ma te rial nych wy ra -
zów po dzię ko wań np. od ura to wa nych po szko do wa nych? Jed no-
znacz na od po wiedź na tak po sta wio ne py ta nia nie jest za da niem ła -
twym, je że li w ogó le moż li wym. Za gad nie nie to na bie ra szcze gól ne -
go zna cze nia w kon tek ście kon tra ty pu zwy cza ju (czy li uchy le nia
kar nej bez praw no ści czy nu ze wzglę du na tra dy cję spo łecz ną) opar -
te go na wrę cza niu stra ża kom róż ne go ro dza ju pre zen tów ja ko do wo -
du wdzięcz no ści [7]. Sprzecz ne z za ło że nia mi usta wo daw cy by ło by
nad mier ne ogra ni cza nie swo bo dy dzia ła nia stra ża ków i od mo wa
przy ję cia ta ki mi łych ge stów, ja kim są cho ciaż by wła sno ręcz nie zro -
bio ne przez dzie ci laur ki. O ile jed nak przy ję cie laur ki od dziec ka sta -
no wi przy kład wdzięcz no ści po zba wio nej ce chy przy ję cia ko rzy ści
ma te rial nej, o ty le scep tycz nie na le ży od nieść się do przyj mo wa nia
pre zen tów, szcze gól nie je śli są one kosz tow ne. Ta kie po dej ście w peł -
ni chro ni in dy wi du al ne in te re sy stra ża ka, jak rów nież po zwa la unik -
nąć ne ga tyw nych skut ków nie ja snej sy tu acji. 

Pro ble ma ty ka za kre śle nia gra nic po mię dzy wrę cze niem pre zen tu
a wrę cze niem ła pów ki by ła wie lo krot nie roz wa ża na w li te ra tu rze
i orzecz nic twie [8]. Z punk tu wi dze nia pra wa kar ne go zna cze nie ma -
ją czas i oko licz no ści to wa rzy szą ce wrę cze niu upo min ku. Przede
wszyst kim pre zent po wi nien być wrę czo ny po do ko na niu czyn no ści
i nie mo że być uprzed nio obie ca ny. In ny mi sło wy pre zent po wi nien

sta no wić prze jaw spon ta nicz nej wdzięcz no ści za dzia ła nie stra ża ka.
Nie ma my do czy nie nia z kon tra ty pem zwy cza ju, je że li stra żak za żą -
da przy ję cia po da run ku lub gdy uza leż ni do ko na nie czyn no ści służ -
bo wej od otrzy ma nia ko rzy ści. 

Nie bez zna cze nia jest rów nież war tość pre zen tu. Nie mo że ona
wy kra czać po za zwy cza jo wo przy ję te nor my. Pro po nu je się, że mak -
sy mal na war tość upo min ku nie po win na prze kra czać kwo ty 200 zł.
Scep tycz nie na le ża ło by za tem pod cho dzić do po dar ków, co do któ -
rych ist nie je uza sad nio na oba wa, że znacz nie prze kra cza ją tę war tość,
na wet je śli jest to du ży kosz ze sło dy cza mi. Oczy wi ście ist nie ją wy jąt -
ki od po wyż sze go li mi tu. Przy kła dem od stęp stwa od ta kie go ogra ni -
cze nia jest przy ję cie du że go ko sza słod ko ści, na któ ry zło ży ło się kil ka
osób, a je go wrę cze nie ma cha rak ter jaw ny. By unik nąć nie po ro zu -
mień, war to za tem za dbać o to, by wrę cze nie na wet drob ne go upo -
min ku na stą pi ło w obec no ści kil ku osób [9].

W kon tek ście po wyż sze go na le ża ło by po dzie lić sta no wi sko, zgod -
nie z któ rym wa run kiem le gal no ści wrę cze nia stra ża ko wi pre zen tu
jest do bro wol ny cha rak ter upo min ku, nie wy kra cza ją cy po za przy ję -
te zwy cza jo wo ra my, któ re go war tość jest współ mier na do je go sym -
bo licz ne go cha rak te ru i ma na ce lu wy ra że nie wdzięcz no ści. 

Płat na pro tek cja
Pra wo kar ne pe na li zu je wy ko rzy sty wa nie przez funk cjo na riu szy

zaj mo wa ne go sta no wi ska służ bo we go do ce lów pry wat nych. Naj czę -
ściej przy bie ra ono po stać ofe ro wa nia in nej oso bie po mo cy przy za -
ła twie niu kon kret nej spra wy w za mian za okre ślo ną ko rzyść bądź jej
obiet ni cę (art. 230 k. k.). 

Prze stęp stwo płat nej pro tek cji obej mu je swym za kre sem se kwen -
cję kil ku dzia łań, tj. po wo ły wa nie się na wpły wy w kon kret nej in sty -
tu cji, pod ję cie się za ła twie nia spra wy oraz otrzy ma nie w za mian
ko rzy ści lub jej obiet ni cę. Nie bę dzie za tem płat ną pro tek cją za cho -
wa nie po zba wio ne ele men tu uzy ska nia ko rzy ści. Z re gu ły po wo ły wa -
nie się na wpły wy przy bie ra po stać zło żo ne go dru giej oso bie
oświad cze nia o moż li wo ści roz strzy gnię cia kon kret nej spra wy zgod -
nie z jej ocze ki wa nia mi. Ocze ki wa nia te mo gą być róż no ra kie. Ty po -
wym przy kła dem ta kiej sy tu acji bę dzie za cho wa nie stra ża ka, któ ry
w za mian za okre ślo ną kwo tę po dej mu je się uzy ska nia zgo dy
na praw nie do pusz czal ne od stą pie nie od prze pi sów tech nicz no -bu -
dow la nych, po uprzed nim uzy ska niu po zy tyw nej opi nii Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej. 

Po wo ły wa nie się na wpły wy mo że przy brać tak że nie zwer ba li zo -
wa ną for mę, np. ge stów lub zna czą cych uśmie chów, któ re w kon kret -
nych oko licz no ściach sta no wią sy gnał o tym, że da na oso ba ma
fak tycz ne moż li wo ści od dzia ły wa nia na wy nik spra wy. Ta ką sy tu ację
moż na zo bra zo wać na stę pu ją cym przy kła dem. Wła ści ciel kom plek su
ho te lo we go w pry wat nej roz mo wie ze stra ża kiem opo wia da mu
o dość na pię tych re la cjach z są sia dem, któ ry roz po czął bu do wę ośrod -
ka wy po czyn ko we go. Za le ży mu, by tuż obok nie roz wi nę ła się kon -
ku ren cja, sło wem – by ta in we sty cja nie zo sta ła ukoń czo na.
W od po wie dzi na to stra żak z uśmie chem in for mu je roz mów cę, że ma
wie lu przy ja ciół w lo kal nej ko men dzie miej skiej PSP. Na stęp ne go dnia
wła ści ciel ho te lu wrę cza funk cjo na riu szo wi ko per tę z pie niędz mi.
W tym przy pad ku stra żak w spo sób po śred ni oznaj mił roz mów cy
o swo ich wpły wach w kon kret nej in sty tu cji. Ta kie za cho wa nie na le ży
za tem kwa li fi ko wać ja ko płat ną pro tek cję. 

Ma jąc na uwa dze po wyż sze roz strzy gnię cie, wszel kie for my chwa -
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le nia się po kre wień stwem, zna jo mo ścia mi, przy jaź nią z oso ba mi
w da nej in sty tu cji oraz zwią za ny mi z tym moż li wo ścia mi pod ję cia
kon kret nych dzia łań przy dat nych do za ła twie nia okre ślo nej spra wy
na le ży uznać za zna mio na czy nu okre ślo ne go w art. 230 k.k. 

Nad uży cie wła dzy
Hie rar chicz na i roz ka zo daw cza struk tu ra Pań stwo wej Stra ży Po żar -

nej stwa rza spo sob ność wy ko rzy sta nia do swo ich ce lów moż li wo ści,
ja kie da je zaj mo wa ne sta no wi sko. Naj bar dziej cha rak te ry stycz nym
prze stęp stwem w tym za kre sie, ja kie go mo że do pu ścić się funk cjo -
na riusz po żar nic twa bę dą cy jed no cze śnie funk cjo na riu szem pu blicz -
nym, jest prze kro cze nie przy zna nych mu upraw nień lub nie do -
peł nie nie obo wiąz ków, je śli dzia ła na szko dę in te re su pu blicz ne go lub
pry wat ne go. Mó wi o tym art. 231 § 1 k.k. 

W orzecz nic twie przyj mu je się, że prze kro cze nie upraw nień to, naj -
ogól niej uj mu jąc, czyn spraw cy – w tym przy pad ku stra ża ka bę dą ce -
go funk cjo na riu szem pu blicz nym – nie wcho dzą cy w za kres je go
kom pe ten cji, a do ko na ny w dzie dzi nie dzia łal no ści służ bo wej. Za tem
prze kro cze nie upraw nień, okre śla ne czę sto ja ko nad uży cie wła dzy,
obej mu je czyn no ści o cha rak te rze służ bo wym do ty czą ce osób lub
dóbr, w sto sun ku do któ rych stra żak wy stę pu je ja ko funk cjo na riusz
pu blicz ny [10]. 

Nie do peł nie niem obo wiąz ków przez stra ża ka, skut ku ją cym od po -
wie dzial no ścią z art. 231 k.k., mo że być np. wy ko rzy sta nie przez nie -
go (ja ko funk cjo na riu sza pu blicz ne go) do ce lów pry wat nych
ma te ria łów do ku men tu ją cych prze bieg ak cji ra tow ni czej. Z prak tycz -
ne go punk tu wi dze nia nie każ dy stra żak mo że od po wia dać kar nie
za te go ro dza ju za cho wa nie na pod sta wie art. 231 k.k. Stra żak, któ ry
nie zaj mu je kie row ni cze go sta no wi ska i nie wy da je de cy zji ad mi ni -
stra cyj nych, nie jest funk cjo na riu szem pu blicz nym w ro zu mie niu ko -
dek su kar ne go. Dla te go też te go ro dza ju za cho wa nie w przy pad ku
funk cjo na riu sza po żar nic twa (np. sta ży sty) nie mo że być roz pa try wa -
ne w ka te go riach prze stęp stwa z art. 231 k.k. Na le ża ło by je za tem
kwa li fi ko wać ja ko czyn z art. art. 266 § 1 k.k. (ści ga ny na wnio sek po -
krzyw dzo ne go), tj. ujaw nie nia i wy ko rzy sta nia in for ma cji, z któ rą da -
na oso ba za po zna ła się w związ ku z peł nio ną służ bą. 

Od nad uży cia wła dzy (art. 231 k.k.) na le ży od róż nić nad uży cie za -
ufa nia (art. 296 k.k.). W dru gim przy pad ku mó wi my o na ru sze niu kom -
pe ten cji przez funk cjo na riu sza pu blicz ne go w in nej sfe rze dzia łal no ści
in sty tu cji pań stwo wych lub sa mo rzą du te ry to rial ne go.

Gdy stra żak bę dą cy funk cjo na riu szem pu blicz nym zaj mu je się
na mo cy de cy zji od po wied nie go or ga nu spra wa mi ma jąt ko wy mi
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, to wy rzą dze nie szko dy ma jąt ko wej
na sku tek nad uży cia upraw nień lub nie do peł nie nia obo wiąz ków sta -
no wi prze stęp stwo tak zwa ne go nad uży cia za ufa nia w ob ro cie go -
spo dar czym (art. 296 k.k.) [11]. Ma my do czy nie nia z ta ką sy tu acją, 
je śli np. księ go wa na sa mo dziel nym sta no wi sku, bę dą ca funk cjo na -
riu szem pu blicz nym upraw nio nym do zaj mo wa nia się spra wa mi ma -
jąt ko wy mi kon kret nej jed nost ki PSP, do ko nu je kil ku krot nych
prze su nięć ma jąt ko wych na pry wat ne kon to swo je go sy na. W tym
przy pad ku po nie sie ona od po wie dzial ność kar ną na pod sta wie prze -
pi su art. 296 § 1 k.k. 

Wnio ski
Na grun cie pra wa kar ne go sta tus stra ża ka ma do nio słe kon se -

kwen cje praw ne. Usta wo daw ca wpro wa dził bo wiem wzmo żo ną od -
po wie dzial ność kar ną funk cjo na riu szy po żar nic twa. W prak ty ce

ozna cza to, że mo gą oni zo stać su ro wiej uka ra ni za uchy bie nia zwią -
za ne z wy ko ny wa niem obo wiąz ków służ bo wych. Ce lem ta kie go roz -
wią za nia jest po wstrzy ma nie funk cjo na riu szy przed nie upraw nio nym
wy ko rzy sty wa niem swo ich kom pe ten cji, jak rów nież na pięt no wa nie
nad użyć lub wy ko rzy sta nia sto sun ku służ bo we go w Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej do osią gnię cia bez praw nych ko rzy ści. 

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
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o woj nie stra że po żar ne dys po no wa ły znisz czo nym i zde kom -
ple to wa nym sprzę tem sa mo cho do wym. Na pra wy i grun tow -
ne re mon ty, któ re po zwo li ły by uspraw nić dzia łal ność jed -

no stek stra żac kich, by ły na der nie eko no micz ne, a przed wo jen ne po -
jaz dy nie spraw dza ły się w no wych dzia ła niach ope ra cyj nych. Pro -
gram po mo cy i od bu do wy UNRRA był sza le nie waż ny i do ce nia ny,
jed nak nie do koń ca za spo ka jał po trze by i aspi ra cje pol skiej my śli in -
ży nie ryj nej.

Pro to typ STAR 25 i je go roz wią za nia tech nicz ne
W 1957 r. Biu ro Kon struk cyj ne Prze my słu Mo to ry za cyj ne go w War -

sza wie wy ko na ło na pod wo ziu sa mo cho du cię ża ro we go STAR P25 za -
bu do wę po żar ni czą pro to ty pu po jaz du ga śni czo -wod no -pia no we go
GA 16 z au to pom pą A1600 ty pu P 30, umiesz czo ną z ty łu pod wo zia.
Nad wo zie zbu do wa ne zo sta ło we dług kon struk cji bla chow ni co wej
z ozna cze niem N 721-001, zgod nie z obo wią zu ją cą wów czas nor mą
po żar ni czą PN/M 51029. Sa mo chód wy po sa żo no w do dat ko wą skrzy -
nię roz dziel czą, któ ra znaj do wa ła się za skrzy nią bie gów po łą czo ną
wał kiem na pę do wym. Za mon to wa no w nim sil nik sze ścio cy lin dro wy,
rzę do wy ty pu S -470, o mo cy 105 KM. Miał on chłod ni cę ole ju, a tak że
sa mo czyn ny ogra nicz nik ob ro tów, dła wią cy ich wzrost przy na głym
zmniej sze niu ob cią że nia. Wbu do wa ne do dat ko we urzą dze nie umoż -
li wia ją ce za trzy my wa nie sil ni ka ze sta no wi ska ob słu gi pom py oraz
do dat ko wy zbior nik pa li wa z opa do wym do pły wem do gaź ni ka by ły
spraw dzo ny mi już roz wią za nia mi tech nicz ny mi koń ca lat 50. XX w.
Do dat ko wy zbior nik dał moż li wość unie za leż nie nia się od głów ne go
zbior ni ka pa li wa. W ra zie awa rii np. ukła du za si la ją ce go sa mo chód na -
dal mógł pra co wać i ak cja ga śni cza by ła kon ty nu owa na. 

W za ło że niach pro to typ ten miał za stą pić pro du ko wa ny od 1948 r.
sa mo chód mar ki STAR 20 z szer szym niż do tych czas roz sta wem osi,
da ją cym lep szą sta bil ność po jaz du po ru sza ją ce go się po nie rów nych
dro gach. Roz staw osi wy no sił 3850 mm, a więc był o 850 mm więk -
szy niż mia ły star sze sa mo cho dy ga śni cze na pod wo ziu STAR 20. 

Pro to typ wy po sa żo no w pom pę o więk szej wy daj no ści, co oprócz
moc ne go sil ni ka za pew nia ło więk szą dy na mi kę po jaz du w po da wa -
niu środ ka ga śni cze go. 

Au to pom pa po żar ni cza A -1600 ty pu P 30
Jej zwy kła wy daj ność wy no si ła 1600 l/min, a mak sy mal na

2400 l/min. Au to pom py A -1600 ty pu P 30 Wy twór ni Sprzę tu Me cha -
nicz ne go na pod wo ziu STAR 20 sta no wi ły wy po sa że nie wszyst kich
pro du ko wa nych sa mo cho dów ga śni czych ty pu GA 16. Wa ży ły
ok. 108 kg bez na pę du do dat ko we go. By ły to pom py wi ro we, od środ -
ko we, dwu stop nio we, z dwo ma wir ni ka mi i dwo ma kie row ni ca mi
o prze pły wie pro mie nio wym. Ob słu gę au to pom py sta no wi ły trzy
dźwi gnie: na pęd, sprzę gło i gaz. Do kon tro li pra cy słu ży ły: ma no wa -
ku ometr, wska zu ją cy ci śnie nie po stro nie ssaw nej oraz ma no metr, 
któ ry wska zy wał ci śnie nie od stro ny tłocz nej. 

Za by tek tech ni ki w zbio rach mu zeum 
Eg zem plarz znaj du ją cy się w zbio rach Cen tral ne go Mu zeum Po -

żar nic twa obec nie jest już cał ko wi cie zde kom ple to wa ny. Nie ma au -
to pom py ani daw ne go pod sta wo we go wy po sa że nia. Mu zeum
po zy ska ło go w li sto pa dzie 1978 r. i pod da ło czę ścio wej re no wa cji
oraz kon ser wa cji. Użyt ko wa ny był przez Wyż szą Ofi cer ską Szko łę Po -
żar ni czą w War sza wie. Miał być prze zna czo ny dla stra ży po żar nych
w miej sco wo ściach do brze za opa trzo nych w wo dę ga śni czą, z do god -
nym do jaz dem do sta no wisk wod nych. 

Pro to typ STAR 25 z 1957 r. jest je dy nym sa mo cho dem wy pro du -
ko wa nym w wer sji za ło go wej, tj. dzie się cio miej sco wej z ukła -
dem 2+4+4, któ re go nie skie ro wa no do pro duk cji se ryj nej. Je go
peł na do ku men ta cja tech nicz na nie otrzy ma ła ak cep ta cji w Związ ku
Ra dziec kim. Wła dze pol skie tłu ma czy ły ten fakt tym, że pro duk cja ma -
so wa prze kro czy ła by moż li wo ści fi nan so we pań stwa. Układ sił po li -
tycz nych i w kon se kwen cji de cy zje po li tycz ne za wa ży ły nie ste ty
na moż li wo ści wpro wa dze nia sa mo cho du do pro duk cji se ryj nej i kon -
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ty nu owa niu roz wo ju tech nicz ne go pol skiej mo to ry za cji po żar ni czej.
Moż na po su nąć się do stwier dze nia, że pro to typ STAR 25 był jak
na owe cza sy zbyt no wo cze sny. 

Je go es te tycz na, zwar ta za bu do wa, opły wo wy kształt, zwięk sza ją -
cy wi docz ność i po le ma new ru, a tak że je go gię te przed nie szy by sta -
no wi ły cie ka we jak na la ta 50. wzor nic two. Po miesz cze nia dla za ło gi
by ły prak tycz ne, ob szer ne i two rzy ły prze dzia ły od dzie lo ne ścian ką.
Pod grze wa ne szy by sta no wi ły o kom for cie jaz dy i użyt ko wa nia, mó -
wi ły tak że o no wo cze snym po dej ściu kon struk cyj nym. Każ dy nie mal
cen ty metr we wnętrz nej ar chi tek tu ry po jaz du był za pro jek to wa ny, za -
go spo da ro wa ny i za bez pie czo ny tak, aby móc ła two i bez piecz nie
prze cho wy wać, wyj mo wać, wkła dać i prze wo zić wy ma ga ny sprzęt
po żar ni czy. Szaf ki, pół ki, skryt ki zo sta ły do kład nie wy mie rzo ne i za -
pro jek to wa ne tak, by nie do sta wał się do nich kurz. Kon struk to ra mi
pro to ty pu by li pol scy in ży nie ro wie: Zdzi sław Za wadz ki, Wik tor Gre -
syk i Eu ge niusz Do ering. 

Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je bio gram inż. E. Do erin ga – pierw -
sze go stra ża ka w stop niu ge ne ra ła w hi sto rii pol skie go po żar nic twa.
Uro dził się 3 grud nia 1900 r. w Ło dzi, zmarł 5 stycz nia 1989 r. Z wy -
kształ ce nia był in ży nie rem bu do wy sa mo cho dów. Przez wie le lat pra -
co wał w prze my śle mo to ry za cyj nym, ja ko głów ny kon struk tor
pierw szych po woj nie sa mo cho dów po żar ni czych. Ja ko wy szko lo ny
i do świad czo ny ofi cer po żar nic twa, mo bi li zo wał wszyst kich do su -
mien nej pra cy w stra żach po żar nych, zgod nej z za sa da mi przed wo -
jen nych re gu la mi nów wy szko le nia po żar ni cze go. Peł nił funk cję
głów ne go in spek to ra po żar nic twa w Re sor cie Ad mi ni stra cji Pu blicz -
nej PKWN – cen tral ne go pań stwo we go or ga nu ochro ny prze ciw po -
ża ro wej. Od mar ca 1946 r. do 31 sierp nia 1947 r. był na czel ni kiem
Wy dzia łu Ochro ny przed Po ża ra mi w De par ta men cie Po li tycz nym Mi -
ni ster stwa Ad mi ni stra cji Pu blicz nej. W la tach 1954-1965 peł nił obo -
wiąz ki rze czo znaw cy w KGSP.

Da nu ta Ja na kie wicz -Olek sy pra cu je w Wy dzia le Do ku men ta cji
Zbio rów Cen tral ne go Mu zeum Po ̋ ar nic twa w My sło wi cach 
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[2] F. Blum ke, Au to pom py i mo to pom py po żar ni cze, wyd. Pań stwo we Wy daw nic two Tech nicz -
ne, War sza wa 1953, s. 137-147. 
[3] Ka ta log sprzę tu po żar ni cze go, wyd. Za rzą du Za opa trze nia Sprzę tu i Ar ty ku łów Tech nicz -
nych, Biu ro Ka ta lo gów i Cen ni ków, War sza wa 1957, s. 139. 
[4] „Prze gląd Po żar ni czy” 1957, nr 1, s. 7-13. 
[5] Kar ta na uko wo -tech nicz na eks po na tu mu ze al ne go wy dzia łu do ku men ta cji zbio rów CMP. 

Sche mat prze kro ju au to pom py A -1600 ty pu P 30

Pośród adwentowych ścieżek człowiek próbuje z trudem odnaleźć
nadzieję, zapominając, że w istocie poszukuje czegoś znacznie
ważniejszego – sensu dla swoich życiowych dróg. A bierze się on
jedynie z przenikniętego wiarą i pokorą spotkania z Bogiem. 

Przed nami dni naznaczone nadzieją i szansą na spotkanie
z Bogiem. Boże Narodzenie to przecież przede wszystkim święto
przeniknięte obecnością Boga – Człowieka. To synteza nadziei, pokoju
i bosko-ludzkiej harmonii, przestrzeni prawdziwego bezpieczeństwa.
Wartości te płyną jedynie ze spotkania Bożego Dzieciątka w żłobie,
napełnienia naszych serc pokojem Jezusa. 

Niech wcielona Boża miłość pomaga nam spotykać się ze sobą
w miłości i budzić w innych ludziach miłość, która w nich drzemie,
nawet jeśli często ukryta jest za kamienną maską obojętności. Niech
Bóg Nam wszystkim błogosławi, abyśmy wzrastając w łasce płynącej
ze żłóbka w Betlejem, stawali się dla innych ludzi błogosławieństwem.
Niech przepełni wszystkie dni zbliżającego się Nowego Roku pokojem,
którym obdarzył świat tamtej nocy w Betlejem. 

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

Święto Bożego Narodzenia to święto cudu i nie bez powodu, podczas
tego święta wychwalamy Wcielenie Drugiej Osoby Św. Trójcy Jezusa
Chrystusa. W czasie nieszporów bożonarodzeniowych w Kościele
prawosławnym wysławiamy Boga słowami psalmu (77, 14-15) „który
bóg dorówna wielkością naszemu Bogu? Ty jesteś Bogiem działającym
cuda”. Cud dokonał się przy narodzeniu Jezusa Chrystusa w betle-
jemskiej grocie i towarzyszył mu przez całe życie. Można powiedzieć,
że trwa nadal w życiu każdego chrześcijanina. Cud ten niesie ze sobą
zwycięstwo Boskiego początku nad ludzkim grzechem. Człowiek,
doskonaląc się duchowo, dąży do osiągnięcia stanu zjednoczenia
z Bogiem w myśl słów św. Atanazego Wielkiego „Bóg się stał
człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem”.

U progu Święta Bożego Narodzenia i Nowego 2019 Roku pragnę
złożyć wszystkim strażakom, zarówno w czynnej służbie, jak i w stanie
spoczynku, oraz ich rodzinom najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
szczęścia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

o. ihumen Sergiusz, prawosławny kapelan krajowy straży pożarnej

Cicho i łagodnie, jakby z odległej dali, jakby przez mgłę wieków
dobiega do naszych uszu głos anielskiej pieśni rozbrzmiewającej
na betlejemskich polach. Ta pieśń sprawia, że nagle wszystko staje się
inne. Pojawia się więcej ciepła, serdeczności, zrozumienia, miłości
i poszanowania drugiego człowieka. Tak – to Boże Narodzenie.

To czas, kiedy nawet samotność, sędziwość nie jest sama. Biel
wigilijnego stołu jednoczy serca, dusze i ludzkie myśli. Tajemnicza ci-
sza Betlejem wypełnia nas pragnieniami bliskości. Sylwestrowa,
noworoczna noc, pełna kolorytu, ale i wielkich oczekiwań i nadziei,
wlewa w serca pewność obecności i bliskości drugiego człowieka.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego, nieznanego 2019 Roku
życzę bliskości drugiego człowieka. Życzę bliskości nieba, światła, które
jest dobre, ciepłe i szczere, a także bliskości piękna okraszonego
szlachetnym zdrowiem. Życzę przede wszystkim bliskości Najisto-
tniejszego, bliskości Boga, Jezusa Chrystusa na wszystkich drogach
i ścieżkach 2019 roku.

ks. st. kpt. Adam Glajcar, kapelan krajowy strażaków 
wyznania ewangelicko-augsburskiego

Bóg si´ narodził

� SŁUŻBA I WIARA
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� Za gro że nia po ża ro we, wy bu cho we i tok sy ko lo gicz ne zwią za ne
z ga zy fi ka cją od pa dów (Fi re, explo sion and che mi cal to xi ci ty ha zards
of ga si fi ca tion ener gy from wa ste), An drew N. Rol lin son, „Jo ur nal of
Loss Pre ven tion in the Pro cess In du stries” 54 (2018), s. 273-280.

Ośrod ki na uko wo -ba daw cze na ca łym świe cie pra cu ją nad no wy mi
spo so ba mi uty li za cji od pa dów – jed nym z nich jest ga zy fi ka cja na ska lę
prze my sło wą. Nie ste ty, w wie lu przy pad kach za sto so wa nie tej me to dy
wią za ło się z po waż ny mi skut ka mi dla zdro wia i ży cia lu dzi, znisz cze niem
in sta la cji i ska że niem śro do wi ska. Dość wspo mnieć wy bu chy w 2017 r.
w sta cjach uty li za cji od pa dów w Wiel kiej Bry ta nii w Old bu ry i Not tin gham.
Te go ty pu zda rze nia, jak twier dzą au to rzy, wy ma ga ją szcze gó ło wej ana -
li zy na ła mach li te ra tu ry, co do tej po ry nie mia ło miej sca. W swo im ar ty -
ku le iden ty fi ku ją za gro że nia zwią za ne z pro ce sem ga zy fi ka cji od pa dów
ko mu nal nych i prze pro wa dza ją dys ku sję nad tym za gad nie niem. Wy ko -
rzy stu ją do te go stu dia przy pad ku, a wszyst ko z my ślą o do sto so wa niu
roz wią zań tech nicz nych w ce lu opty ma li za cji po zio mu bez pie czeń stwa. 

Oka zu je się, że z ana li zo wa nym pro ce sem tech no lo gicz nym wią że się
wie le za gro żeń, wy ni ka ją cych z pal no ści ma te ria łu, obec no ści tok sycz -
nych i ko ro zyj nych ga zów, sa mo na grze wa nia się od pa dów. Nor mą jest
po wsta wa nie at mos fer wy bu cho wych, a obec ność sze re gu po ten cjal nych
źró deł za pło nu tyl ko po tę gu je za gro że nie. Au to rzy bio rą pod uwa gę tak -
że stro nę spo łecz ną pro ble mu. Do strze ga ją, że de cy den ci czę sto nie ro -
zu mie ją za gro żeń, scep tycz nie pod cho dzą do wy cią ga nia wnio sków
z wy pad ków, któ re już mia ły miej sce, twier dząc, że ich za kła dów to nie
do ty czy. Au to rzy kry ty ku ją rów nież zbyt nią non sza lan cję we wpro wa dza -
niu no wych tech no lo gii, bez wy star cza ją ce go ro ze zna nia no wych za gro -
żeń. Wszyst ko to spra wia, że pre zen to wa ny ar ty kuł po wi nien stać się
lek tu rą obo wiąz ko wą dla osób spe cja li zu ją cych się w za bez pie cze niach
prze ciw po ża ro wych i prze ciw wy bu cho wych w sek to rze go spo dar ki od -
pa da mi.

� Ba da nia eks pe ry men tal ne li to wych ba te rii trak cyj nych pod ką -
tem za gro żeń po ża ro wych i wy bu cho wych z wy ko rzy sta niem mgły
wod nej z do dat kiem sur fak tan tów (Expe ri men tal stu dy on fi re and
explo sion cha rac te ri stics of po wer li thium bat te ries with sur fac tant wa -
ter mist), Ming -xing Zhu, Shun -bing Zhua, Jun -hui Gong, Zheng
Zhou, „Pro ce dia En gi ne ering” 211 (2018), s. 1083-1090.

Po stęp tech no lo gicz ny oprócz wie lu moż li wo ści ge ne ru je rów nież za -
gro że nia. Wśród nich moż na wy mie nić wy pad ki z udzia łem po jaz dów wy -
ko rzy stu ją cych do ma ga zy no wa nia ener gii ba te rie trak cyj ne. W 2016 r.
w Chi nach do szło do 35 zda rzeń te go ro dza ju – licz ba ta jest wyż sza niż
su ma po dob nych wy pad ków w la tach 2009-2015. Ko niecz ne są za tem
sze ro ko za kro jo ne ba da nia, któ re po zwo lą zre du ko wać ry zy ko. 

Na sku tek od dzia ły wa nia bodź ca ze wnętrz ne go (np. w wy ni ku stłucz -
ki) czy awa rii we wnętrz nej ba te rii mo że dojść do trud ne go do opa no wa -
nia po ża ru. Ko niecz ne bę dzie uży cie in ten syw ne go stru mie nia ga ś-
ni cze go, a przy tym do stęp do źró dła pło mie ni bę dzie nie ła twy (ba te ria
mon to wa na jest pod prze strze nią ba ga żo wą). 

Au to rzy pre zen to wa ne go ar ty ku łu prze pro wa dzi li ba da nia eks pe ry -

PRZEGLĄD PRASY
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men tal ne, w któ rych po ża ro wi ule ga ły ba te rie li to we. Śro dek ga śni czy
w po sta ci mgły wod nej z do dat kiem sur fak tan tów (w zmien nych stę że -
niach) był wy ko rzy sty wa ny do ga sze nia pło mie ni. Na pod sta wie wy ni ków
za pre zen to wa nych w ar ty ku le moż na stwier dzić, że ist nie je pew ne opti -
mum do dat ku środ ków po wierzch nio wo czyn nych do wo dy, przy któ rym
czas ga sze nia po ża ru jest naj krót szy i ob ser wo wa ny jest naj szyb szy spa -
dek tem pe ra tu ry ogni wa. 

Ar ty kuł sta no wi cie ka wy zbiór in for ma cji do wy ko rzy sta nia np. w pro -
ce sie do sko na le nia za wo do we go zwią za ne go z ra tow nic twem tech nicz -
nym przy zda rze niach z udzia łem aut o na pę dzie elek trycz nym.

� Pod su mo wa nie re ko men da cji Pro gra mu Ba dań i Pre wen cji
Śmier tel no ści Stra ża ków Na ro do we go In sty tu tu Ba dań Bez pie czeń -
stwa i Hi gie ny Pra cy, 2006-2014 (Sum ma ry of re com men da tions from
the Na tio nal In sti tu te for Oc cu pa tio nal Sa fe ty and He alth Fi re Fi gh ter
Fa ta li ty In ve sti ga tion and Pre ven tion Pro gram, 2006-2014), D.L. Hard,
S.M. Marsh, T.R. Me ri nar, M.E. Bo wy er, S.T. Mi les, M.E. Lo flin, 
P.H. Mo ore, „Jo ur nal of Sa fe ty Re se arch” (2018), s. 1-5.

Au to rzy sku pi li się na ana li zie za gad nie nia śmier tel no ści stra ża ków
zwią za nej z dzia ła nia mi ra tow ni czo -ga śni czy mi. Swo imi ba da nia mi ob ję li
la ta 2006-2014. Ba da nia po ka za ły, że tym okre sie w USA pod czas dzia łań
ra tow ni czo -ga śni czych śmierć po nio sło 742 stra ża ków. Do naj czę ściej 
wy stę pu ją cych przy czyn za li czo no pro ble my ukła du krą że nia, zda rze nia
trau ma tycz ne, spa le nie, przy gnie ce nie oraz wy pad ki ko mu ni ka cyj ne.
W związ ku z od no to wa ny mi zda rze nia mi w 43 sta nach prze pro wa dzo -
no 279 szcze gó ło wych ana liz przy czy no wych na po trze by zwięk sza nia
bez pie czeń stwa i hi gie ny służ by. Wnio ski ze zre ali zo wa nych ana liz za pre -
zen to wa no w for mie ra por tów Na ro do we go In sty tu tu Ba dań Bez pie czeń -
stwa i Hi gie ny Pra cy.

W ra por tach przed sta wio no 1067 re ko men da cji słu żą cych sze ro ko ro -
zu mia nej pro fi lak ty ce śmier tel no ści stra ża ków zwią za nej z dzia ła nia mi ra -
tow ni czo -ga śni czy mi. Po dzie lo no je na dwa na ście ka te go rii. Je dy nie
784 re ko men da cje (73%) moż na by ło przy po rząd ko wać do okre ślo nych
ty pów. Ich ukła dy ilo ścio wo -ja ko ścio we by ły bo wiem zmien ne w cza sie.
Względ nie sta ły mi ka te go ria mi oka za ły się: 1. ba da nia me dycz ne; 2. pro -
gram spraw no ści fi zycz nej; 3. szko le nia; 4. wy ma ga nia zdro wot ne; 5. stan -
dar do we pro ce du ry i wska zów ki ope ra cyj ne; 6. do wo dze nie dzia -
ła nia mi; 7. stra te gia i tak ty ka; 8. ko mu ni ka cja; 9. środ ki ochro ny in dy wi -
du al nej; 10. za trud nie nie. Po zo sta łe ka te go rie to ze spół szyb kie go re ago -
wa nia oraz pro wa dze nie po jaz dów. Licz ba re ko men da cji i ich pro cen to wy
udział w po szcze gól nych ka te go riach zmie ni ły się więc w po rów na niu
do po przed nie go okre su spra woz daw cze go (1998-2005).

W ar ty ku le moż na za po znać się z sys te mem ana liz wy pad ków w służ -
bie ame ry kań skich stra ża ków, a tak że ro lą, ja ką od gry wa w tym pro ce sie
Na ro do wy In sty tut Ba dań Bez pie czeń stwa i Hi gie ny Pra cy. Za sto so wa ne
roz wią za nia sys te mo we war to prze szcze pić na grunt pro fi lak ty ki wy pad -
ków w służ bie pol skich stra ża ków.

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

Piszą o strażakach

Chyba nie ma wśród Czytelników osoby, której pogoda nie
pokrzyżowała kiedyś planów. Wszelkie określenia w rodzaju „kapryśna”,
„nieprzewidywalna” czy „nieznośna” najlepiej opisują nasze
doświadczenia z warunkami atmosferycznymi. Telewizyjni prezenterzy
prognoz – jako ci, którzy przynoszą ważne dla nas wiadomości – często
są bardziej rozpoznawalni niż niejeden celebryta. 

Kluczowym określeniem pojawiającym się w kontekście prognoz
jest sprawdzalność. Oscylujący w granicach 80-90% wskaźnik stał się
furtką, dzięki której wiele chybionych prognoz nikogo nawet nie
zdziwiło. 

Aby zminimalizować ryzyko zawodu, proponuję sprawdzanie
pogody na stronie www.meteo.pl. Prognozy zamieszczone w tym
serwisie przygotowuje Interdyscyplinarne Centrum Modelowania
Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego
(ICM), wykorzystując dwa modele numeryczne: Unified Model,
opracowany przez brytyjską służbę meteorologiczną Met Office oraz
model COAMPS z US Naval Research Laboratory. 

Mające formę czytelnych wykresów prognozy ograniczają się do
84 godz. Pozwala to zminimalizować ryzyko błędów w przewidywaniach.
Średnia sprawdzalność oscyluje w okolicach 98%, co jest wynikiem
naprawdę imponującym. 

Gorąco polecam zapoznanie się z portalem. Ja sam od momentu
jego odkrycia nie korzystam z innych prognoz. Życząc więc
Czytelnikom wielu pogodnych dni, zapraszam na stronę 
www.meteo.pl, aby wiadomo było, kiedy nadejdą. TB

Gdy trze ba bić na alarm 

Nakładem Wy daw nic twa Szko ły Głów nej Służ by 
Po żar ni czej uka za ła się mo no gra fia „Stop nie alar mo we
w dzia ła niach an ty ter ro ry stycz nych or ga nów ad mi ni -
stra cji pu blicz nej” au tor stwa Ra fa ła Wró bla.

Mo no gra fia ana li zu je istot ny ob szar na sze go ży cia,
ja kim jest bez pie czeń stwo. Opi su je przy go to wa nia ad -
mi ni stra cji pu blicz nej, zwłasz cza ad mi ni stra cji rzą do wej,
do spraw nej re ak cji na zda rze nia o cha rak te rze ter ro ry -
stycz nym. Przed mio tem roz wa żań au tor uczy nił pro ble -
ma ty kę stop ni alar mo wych w dzia ła niach

an ty ter ro ry stycz nych or ga nów ad mi ni stra cji pu blicz nej. Na le ży pod kre ślić, że ana li zy
o cha rak te rze teo re tycz nym zo sta ły uzu peł nio ne o prak tycz ne przy kła dy. Mo no gra fię
ce chu je prag ma tyzm na uko wy, gdyż tre ści po szcze gól nych frag men tów są wza jem -
nie po wią za ne, na stęp ne wy ni ka ją z po przed nich ja ko wy nik prze my śla ne go spo so -
bu przed sta wia nia po szcze gól nych za gad nień i pre zen ta cji uzy ska nych wy ni ków
ba dań. Przy wo ła ne uza sad nie nie świad czy o doj rza ło ści na uko wej au to ra dzie ła.
[z re cen zji pod insp. dr. hab. Ma riu sza Ne pel skie go, prof. SGSP]

W mo no gra fii po ru sza ne są naj bar dziej ak tu al ne pro ble my z za kre su wpro wa dza -
nia, zmia ny i od wo ły wa nia stop ni alar mo wych w sy tu acjach za gro żeń ter ro ry stycz -
nych. Au tor przed sta wił tę pro ble ma ty kę w kon tek ście dzia łań an ty ter ro ry stycz nych
or ga nów ad mi ni stra cji pu blicz nej oraz skon fron to wał ją z roz wią za nia mi sto so wa ny -
mi w wy bra nych pań stwach eu ro pej skich. (…) Wiel ką za le tą pu bli ka cji jest fakt, że
zo sta ła do brze udo ku men to wa na źró dło wo. W peł ni ba zu je na obo wią zu ją cych do -
ku men tach nor ma tyw nych, a wy kaz i spo sób wy ko rzy sta nia bi blio gra fii nie bu dzą
za strze żeń. Zna czą cym wa lo rem są opra co wa ne przez au to ra pro ce du ry wpro wa -
dza nia, zmia ny lub od wo ła nia stop ni alar mo wych lub stop ni alar mo wych CRP przez
or ga ny ad mi ni stra cji pu blicz nej oraz opra co wa nie for mu la rza umoż li wia ją ce go kon -
tro lę re ali za cji za dań w cza sie wpro wa dze nia, zmia ny lub od wo ła nia stop nia alar mo -
we go lub stop nia alar mo we go CRP. [z re cen zji kmdr. por. dr. hab. An drze ja
Bursz tyń skie go]

� WARTO
PRZECZYTAĆ

Ladybird Books to istniejąca do 1998 r. znana brytyjska
firma wydawnicza. Powstała w 1867 r., kiedy to
przedsiębiorczy Henry Wills otworzył swoją pierwszą
księgarnię w Longhborough. W 1914 r. rozpoczął zaś
publikowanie książek dla dzieci pod hasłem „Ladybird”. 

Książki tego wydawnictwa są bardzo cenione przez
czytelników z uwagi na wysoki poziom edytorski
i poznawczy, uważa się je powszechnie za klasykę gatunku.
Znany jest cykl pt. „Ludzie w pracy”, w którym opisano
w przystępny sposób poszczególne zawody. Na znaczku
serii wydanej 14 września 2017 r. widoczna jest m.in.
okładka książki pt. „The Fireman”, przybliżającej dzieciom 
ten trudny i niebezpieczny zawód.

Ma ciej Sa wo ni

Trafna prognoza




