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Bezzałogowe statki powietrzne wkroczyły w obszar działaƒ Paƒstwowej 

Stra˝y Po˝arnej i okazały si´ w niektórych sytuacjach niezastàpione. 

Jeszcze do niedawna postrzegane w kategoriach ciekawostki, interesujàcego

gad˝etu, dziÊ pozwalajà ratownikom działaç w samym centrum zagro˝enia bez

nara˝ania swojego ˝ycia i zdrowia. Ju˝ wkrótce, jak piszà autorzy artykułu

o dronach – Jan Kołdej i Waldemar Nowak, b´dzie mo˝liwe gaszenie po˝arów

z ich pomocà, wesprà ratowników w rozpoznawaniu zagro˝eƒ chemiczno-

ekologicznych czy radiacyjnych, neutralizacji wycieków i wielu innych

czynnoÊciach. Na razie stra˝acy mogà dzi´ki u˝yciu BSP obserwowaç miejsce

zdarzenia z góry, okreÊlaç kierunek rozwoju po˝aru dzi´ki zamontowanym

na nich kamerom termowizyjnym czy przenosiç przy ich pomocy niewielkie

przedmioty potrzebne podczas akcji ratowniczej. Jakie procedury posługiwania

si´ tymi urzàdzeniami obowiàzujà w PSP, jakimi uprawnieniami powinni

dysponowaç ich operatorzy? Te i inne zagadnienia poruszone zostały w artykule

„Trzecie oko ratownika”.

Nowoczesne technologie niewàtpliwie słu˝à rozwojowi PSP i efektywnoÊci

prowadzonych przez nià działaƒ ratowniczych. Wa˝ny jest jednak spójny

i sprawnie działajàcy system organizujàcy korzystanie ze zdobyczy post´pu

w ratowaniu ludzkiego zdrowia i ˝ycia. Czy te warunki spełnia system

powiadamiania ratunkowego przyj´ty w naszym kraju? Gruntownà analiz´ jego

zalet i wad przeprowadza w swoim tekÊcie Łukasz Szewczyk.

Na miejscu zdarzenia ratownik bierze pod uwag´ ró˝ne scenariusze

wydarzeƒ, myÊlàc przede wszystkim o tym, jak mo˝e pomóc poszkodowanemu.

Cz´sto jednak zapomina o okolicznoÊciach, w których w niebezpieczeƒstwie

znajduje si´ jego własne zdrowie. WÊród nich mo˝na wymieniç kontakt z osobà

zara˝onà groênym wirusem – HIV, HBV czy HCV. Dlatego warto przypomnieç

sobie, jak si´ zabezpieczyç przed niewidzialnym zagro˝eniem, w czym pomo˝e

artykuł Łukasza Dudziƒskiego.

Stra˝aków OSP z pewnoÊcià zainteresuje kompendium wiedzy na temat

êródeł finansowania ochotniczych stra˝y po˝arnych. W tym numerze omówione

zostało wsparcie płynàce z bud˝etu paƒstwa.

Zapraszamy do lektury! 



Komenda Główna Policji była
gospodarzem tegorocznego

spotkania wielkanocnego służb
podległych MSWiA. 

Uczestniczył w nim minister spraw
wewnętrznych i administracji Joachim
Brudziński, sekretarz stanu w MSWiA
Jarosław Zieliński, komendant główny

Państwowej Straży Pożarnej 
gen. brygadier Leszek Suski oraz jego
dwaj zastępcy, a także komendanci
wojewódzcy PSP, komendanci szkół
pożarniczych, dyrektor CNBOP,
Centralnego Muzeum Pożarnictwa oraz
dyrektorzy biur Komendy Głównej PSP.

– Czas Świąt Wielkanocnych dla wielu
z was, funkcjonariuszy, to nie będzie czas,
który będziecie mogli dzielić z waszymi
rodzinami – zwrócił się do zebranych

Nowi w szeregach 
298 absolwentów Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa

Pożarowego SGSP otrzymało w tym roku tytuł magistra inżyniera
pożarnictwa lub inżyniera pożarnictwa. 26 kwietnia w Szkole
Głównej Służby Pożarniczej odbyła się
uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia
studiów stacjonarnych I stopnia 
dla strażaków w służbie kandydackiej,
stacjonarnych II stopnia oraz
niestacjonarnych I stopnia dla strażaków
w służbie stałej. 

Uczestniczyli w niej komendant główny
Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier
Leszek Suski, rektor-komendant SGSP
nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP
oraz kierownictwo i kadra uczelni, senat SGSP
i zaproszeni goście.

minister Joachim Brudziński. – Będzie to
czas kolejnej służby, kolejnych godzin
poświęconych naszym rodakom, aby mogli
te święta spędzać w spokoju
i bezpiecznie. I przede wszystkim za to
chciałbym wam, panie i panowie,
podziękować. Te święta, podobnie jak
Święta Bożego Narodzenia, to kolejny czas,

kiedy uświadamiamy sobie, że jesteśmy
państwem bezpiecznym i spokojnym, ale nic
nie jest dane raz na zawsze.

Sekretarz stanu w MSWiA Jarosław
Zieliński przypomniał w swojej
wypowiedzi o wysokich ocenach, jakie
społeczeństwo wystawiło w sondażach
służbom odpowiedzialnym
za bezpieczeństwo. Gen. brygadier Leszek
Suski złożył wszystkim funkcjonariuszom
i ich rodzinom świąteczne życzenia: dużo

zdrowia oraz spędzenia ich w rodzinnej
atmosferze. Życzenia złożyli także księża
kapelani uczestniczący w świątecznym
spotkaniu.

Święta Wielkanocne były też okazją
do tradycyjnego spotkania kierownictwa
Komendy Głównej Państwowej Straży
Pożarnej z funkcjonariuszami
i pracownikami cywilnymi KG PSP, 
które odbyło się 18 kwietnia 2019 r.

Życzenia wszystkim w imieniu
własnym oraz kierownictwa KG PSP złożył
komendant główny Państwowej Straży
Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski. 

Poświęcenia pokarmów dokonał 
ks. kpt. Jerzy Sieńkowski, kapelan
mazowieckich strażaków. Na zakończenie
zgodnie z tradycją uczestnicy spotkania
symbolicznie podzielili się jajkiem oraz
złożyli sobie życzenia.
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Âwiàteczne spotkania

W przemówieniu okolicznościowym rektor-komendant wyraził
radość, że powiększyło się grono absolwentów SGSP, którzy zasilą
szeregi Państwowej Straży Pożarnej i wzbogacą formację
dodatkowymi umiejętnościami.
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Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności:
organizacji i współdziałania sekcji obozowiskowej szkolnej

kompanii wielozadaniowej, budowy miasteczka namiotowego
wraz z zapleczem sanitarno-logistycznym, działania w terenach
zalesionych oraz objętych klęską spowodowaną anomaliami
atmosferycznymi. Dokonano sprawdzenia i weryfikacji obiegu
informacji w zakresie organizacji i przygotowania szkolnej
kompanii wielozadaniowej do osiągnięcia gotowości operacyjnej,
przeprowadzono sprawdzenie alarmowania oraz czasu dotarcia

do miejsca koncentracji funkcyjnych pełniących dyżur domowy,
sprawdzono umiejętności organizacji przemieszczania dużych
związków taktycznych oraz oceniono poziom przygotowania
kadry dowódczej do kierowania potencjałem ratowniczym szkół
PSP wchodzącym w skład COO.

Zgodnie z dyspozycją Krajowego Centrum Koordynacji
Ratownictwa i Ochrony Ludności do działań zadysponowano siły

i środki poznańskiej i bydgoskiej szkoły. Łącznie udział w nich
wzięło: 80 kadetów, 42 elewów, 16 funkcjonariuszy PSP oraz
łącznie 13 pojazdów, pięć kontenerów, dwie przyczepy, w tym
m.in. pięć pojazdów ratowniczo-gaśniczych klasy średniej
z napędem terenowym oraz trzy pojazdy SCKn z przyczepami
i kontenerami logistyczno-sanitarnymi pod dowództwem 
bryg. Tomasza Wiśniewskiego, zastępcy komendanta SA PSP
w Poznaniu.

Miejsce oraz czas przeprowadzenia ćwiczeń nie były
przypadkowe. Dzięki inicjatywie prezydenta RP
w miejscu koncentracji sił i środków PSP zorganizowana
została akcja sadzenia drzewek. Pozwoliło to również
strażakom przyłączyć się do ogólnopolskiej akcji
#sadziMY i posadzić własne drzewo. 26 kwietnia akcję
tę zainaugurował prezydent RP Andrzej Duda, który
osobiście wraz z małżonką wziął udział w odnawianiu
powierzchni w nadleśnictwie Rytel, jednym z wielu
obszarów zniszczonych przez „huragan 100-lecia”. 

– Lasy chronią klimat. To drzewa pochłaniają
i magazynują w sobie i w ziemi dwutlenek węgla. Lasy są
nam bardzo potrzebne – podkreślił prezydent Andrzej
Duda podczas akcji.

Na terenie leśnictwa Jakubowo spotkało się
ponad 1000 osób, aby posadzić 100 ha nowego
pokolenia lasu. W sadzeniu uczestniczyli m.in.
pracownicy administracji publicznej, harcerze, żołnierze
Wojska Polskiego i Wojsk Obrony Terytorialnej,
funkcjonariusze Państwowej i Ochotniczej Straży
Pożarnej, Straż Graniczna, pracownicy Lasów
Państwowych, uczniowie Technikum Leśnego w Tucholi
i inni.

Obszar, na którym została zorganizowana akcja, jest
miejscem, gdzie huragan stulecia poczynił wyjątkowo
duże spustoszenia. Był to największy taki kataklizm
w 95-letniej historii Lasów Państwowych. W nocy 
z 11 na 12 sierpnia 2017 r. silny wiatr, w porywach
osiągający prędkość 150 km/godz., połamał i wywrócił
miliony drzew na powierzchni ok. 70 tys. ha w pasie
od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę i Kujawy
po Kaszuby.

Dodatkowym obowiązkiem szkolnej kompanii
wielozadaniowej było zapewnienie bezpieczeństwa
uczestniczącym w akcji sadzenia lasu. Do działań

zadysponowano samochód dowodzenia i łączności z KP PSP
w Chojnicach w celu zorganizowania łączności oraz koordynacji
działań na terenie leśnym. 

Ogromnym wyróżnieniem dla wszystkich uczestniczących
w ćwiczeniach kompanii wielozadaniowej była wizyta pary
prezydenckiej oraz wspólne pamiątkowe zdjęcie.

SA PSP w Poznaniu
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åwiczenia z Parà Prezydenckà
W nadleśnictwie Rytel od 25 do 27 kwietnia odbywały się ćwiczenia kompanii wielozadaniowej Szkoły Aspirantów PSP
w Poznaniu oraz Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy „LAS 2019” w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
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Osiemnaście jednostek OSP
z krajowego systemu ratowniczo-

-gaśniczego oraz trzy jednostki OSP spoza
systemu otrzymały z rąk sekretarza stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

i Administracji Jarosława Zielińskiego
promesy na zakup samochodów
ratowniczych.

W obecności warmińsko-mazurskiego
komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg.

Bogdana Wierzchowskiego,
wojewody warmińsko-
-mazurskiego Artura
Chojeckiego oraz zebranych
gości podkreślił on, 
jak ważną rolę pełnią
ochotnicze straże pożarne
w przeciwdziałaniu pożarom
i innym miejscowym
zagrożeniom.

Sekretarz stanu w MSWiA
Jarosław Zieliński wyraził
wielkie uznanie 

dla strażaków PSP i OSP oraz podziękował
za to, że stoją na straży bezpieczeństwa
Polaków. Zaznaczył, że oprócz ofiarności
strażacy potrzebują sprzętu ratowniczego.
Przekazywane środki finansowe wspierają
poprawę jakości sprzętu posiadanego
przez jednostki OSP. Planowane jest
zakupienie około 480 samochodów 
dla jednostek OSP w całym kraju, na co
przeznaczona zostanie suma 360 mln zł.

Zakup nowych samochodów dla
ochotniczych straży pożarnych możliwy
jest dzięki wspólnym działaniom –
współfinansowaniu inwestycji ze środków
NFOŚiGW, środków własnych
samorządów, MSWiA oraz 
KG PSP. Wartość planowanych zakupów
w województwie to ok. 17 mln zł.

arch. KP PSP Olsztyn

Siedziba płońskich strażaków jest
imponująca. W ramach inwestycji

wybudowano: budynek główny
składający się z pomieszczeń:
administracyjno-biurowych, koszarowych
z częścią bytową dla funkcjonariuszy
podziału bojowego, warsztatowo-

magazynowych, garażowych 
z 15 miejscami postojowymi 
dla 10 samochodów ratowniczych, 
dwóch łodzi ratowniczych i przyczepy
transportowej, sali dydaktycznej oraz
sanitariatów i pomieszczeń socjalnych.
Obiekt przewiduje się jako miejsce pracy
dla 60 osób. Obok niego znajdują się:

boisko wielofunkcyjne ze sztuczną
nawierzchnią, wspinalnia i bieżnia
tartanowa wykorzystywane do ćwiczeń
w sporcie pożarniczym, plac manewrowy
zapewniający swobodny ruch pojazdów
ratowniczo-gaśniczych i specjalnych oraz
miejsce do ćwiczeń taktyczno-bojowych,

a także miejsca parkingowe. Budowa
siedziby Komendy Powiatowej PSP oraz
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Płońsku sfinansowana została
w ponad 91 proc. ze środków budżetu
państwa i w 8,65 proc. ze środków
pozabudżetowych. Łączny koszt
inwestycji wyniósł 11 448 000 zł.

Uroczyste otwarcie nowej siedziby
Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Płońsku miało miejsce
13 kwietnia. Rozpoczęło się mszą świętą
odprawioną w kościele pw. św.
Maksymiliana Kolbe w Płońsku. Po mszy
strażacy i zaproszeni goście przeszli
z kościoła na plac wewnętrzny nowo
wybudowanej komendy, gdzie odbyła się
uroczystość otwarcia. Apel rozpoczął się
złożeniem meldunku komendantowi
głównemu PSP gen. brygadierowi
Leszkowi Suskiemu oraz przeglądem
pododdziałów. Następnie odegrano hymn
narodowy oraz podniesiono flagę
państwową.

Aktu otwarcia strażnicy dokonali:
wicemarszałek Senatu RP Adam Bielan,
poseł na Sejm RP Anna Cicholska, poseł
do Parlamentu Europejskiego Zbigniew
Kuźmiuk, komendant główny PSP gen.
brygadier Leszek Suski, wicewojewoda
mazowiecki Sylwester Dąbrowski,
mazowiecki komendant wojewódzki PSP
st. bryg. Bogdan Łasica oraz komendant
powiatowy PSP w Płońsku st. bryg. Paweł
Jakubowski.

W 2018 r. na terenie powiatu
płońskiego miało miejsce 1621 zdarzeń
wymagających interwencji jednostek
ochrony przeciwpożarowej, w tym
394 pożary, 1137 miejscowych zagrożeń,
odnotowano 90 alarmów fałszywych.

Karol Kierzkowski / KW PSP Warszawa
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Płoƒsk ma nowà komend´

Promesy dla OSP z Warmii i Mazur
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Memoriał Andrzeja
Bazanowskiego

Ponad 60 strażaków uczestniczyło w XXXII Memoriale
w Dwuboju Pożarniczym im. płk. poż. Andrzeja Bazanowskiego,

który odbył się 25 kwietnia na obiekcie sportowym Komendy
Miejskiej PSP w Rzeszowie.

Rzeszowski Memoriał, organizowany od 1984 r., traktowany jest
jako sparing przed Mistrzostwami Polski w Sporcie Pożarniczym.
Rzeszów gościł reprezentacje KW PSP z Białegostoku, Gdańska,
Katowic, Kielc, Krakowa, Lublina, Opola, Warszawy i Centralnej
Szkoły PSP. Oczywiście nie zabrakło strażaków z Podkarpacia.

Zawody rozgrywane były w konkurencjach: pożarniczy tor
przeszkód – 100 m oraz wspinanie po drabinie hakowej na III piętro
wspinalni.

W pierwszej konkurencji miejsca na podium zdobyli: 1. Łukasz
Orczyk – woj. świętokrzyskie – 17,31 s, 2. Dawid Kowalik – woj.
świętokrzyskie – 17,48 s i 3. Mateusz Brzoza – woj. opolskie – 17,5 s. 

We wspinaniu przy użyciu drabiny hakowej najlepsi byli:
1. Bartłomiej Siepietowski – woj. małopolskie – 14,17 s, 2. Dawid
Kacperski – woj. mazowieckie – 14,72 s, 3. i ponownie Mateusz
Brzoza – woj. opolskie – 14,79 s. 

Wyniki dwuboju pożarniczego przedstawiają się następująco:

1. Bartłomiej Siepietowski – woj. małopolskie – 31,85 s,
2. Mateusz Brzoza – woj. opolskie – 32,33 s, 3. Łukasz Orczyk – 
woj. świętokrzyskie – 32,37 s, 4. Dawid Kacperski – 
woj. mazowieckie – 32,39 s.

Płk Andrzej Bazanowski był osobą szczególnie zasłużoną 
dla rzeszowskiego pożarnictwa, człowiekiem, który budowie
i rozwojowi ochrony przeciwpożarowej regionu poświęcił całe
życie. W latach 1951-1977 piastował stanowisko komendanta
wojewódzkiego straży pożarnych w Rzeszowie. Potrafił skupić
wokół siebie grupę ludzi, którym zaszczepił entuzjazm i optymizm
działania. Znajdował wspólny język ze strażakami ochotnikami,
na których oparł ciężar ówczesnych działań gaśniczych.
Doskonałość tego dialogu i współdziałania z jednostkami

ochotniczych straży pożarnych były podstawą
późniejszych sukcesów Pułkownika. Wysoka
kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu
kontaktów pozwalały mu zjednać dla sprawy
ludzi spoza środowiska, których pomoc była
niezbędna, by odpowiednio organizować
ochronę przeciwpożarową.

Tworząc struktury organizacyjne
i kadrowe, nie zapominał o tym, co
najistotniejsze w przygotowaniu jednostek
do akcji gaśniczych – o wyposażeniu w sprzęt

i jego odpowiednim utrzymaniu. W każdym powiecie powstały
warsztaty naprawcze. Dbał szczególnie o rozwój bazy lokalowej
komend, zawodowych straży i jednostek OSP. Stworzył system
szkolenia kadry jednostek zawodowych i ochotniczych. Jak zwykle
w swych działaniach stawiał na młodość, ludzi zdolnych
i sprawnych fizycznie. Tworząc system szkolenia kadry pożarniczej,
szczególnie dużo serca włożył w rozwój i popularyzację zawodów
pożarniczych i sportu pożarniczego. Dzięki niemu jednostki
województwa rzeszowskiego odnosiły w tym czasie wiele
sukcesów na zawodach krajowych i międzynarodowych.

Marcin Betleja / KW PSP w Rzeszowie

/ 2019 KWIECIEŃ 7

Wiosna w CMP

Gaszeniem płonących marzann pożegnano zimę w Centralnym
Muzeum Pożarnictwa oraz Muzeum Miasta Mysłowice.

W zabawie uczestniczyli uczniowie z mysłowickich szkół
podstawowych. Akcję gaśniczą sprawnie przeprowadzili strażacy
z pobliskiej Ochotniczej Straży Pożarnej Mysłowice – Janów
Miejski, którym aktywnie pomagali uczniowie.

Odbyły się także lekcje muzealne pod tytułem „Bezpieczny
dom”, których celem było zapoznanie najmłodszych
z zagrożeniami wynikającymi z nieprzestrzegania zasad
bezpieczeństwa w domu i mieszkaniu.

Atrakcje przygotowali również pracownicy Muzeum 
Miasta Mysłowice. Jako że bieżący rok upływa pod hasłem
100. rocznicy I powstania śląskiego, zorganizowali dla uczniów
m.in. nawiązujące do niego zabawy ruchowe – rzut atrapą granatu
do celu, transport rannego czy też przymierzanie elementów
mundurów z atrapami broni strzeleckiej.

Strażacy z Janowa Miejskiego zaprezentowali wyposażenie

ciężkiego samochodu gaśniczego, umożliwiając najmłodszym
poznanie najnowszych urządzeń gaśniczych i ratowniczych. Nasi
goście tego dnia mieli także okazję do przejażdżki zabytkowym
samochodem pożarniczym ze zbiorów Centralnego Muzeum
Pożarnictwa. Wszystkie przygotowane tego dnia atrakcje miały
na celu połączenie walorów edukacyjnych z zabawą.

DF PG / CMP
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Prezes Przedsiębiorstwa Państwowego
Porty Lotnicze Mariusz Szpikowski

podkreślił, że kluczowym aspektem
strategii rozwoju Lotniska Chopina jest

bezpieczeństwo pasażerów. Dlatego
zdecydowano się na inwestycję w tak
zaawansowany technologicznie
sprzęt – by mógł w sposób najbardziej

efektywny chronić i ratować zagrożone
ludzkie życie i zdrowie.

Z kolei Piotr Sitnicki, komendant
Lotniskowej Straży Pożarnej,

zaprezentował
możliwości techniczne
nowych nabytków. Każdy
z dwóch pojazdów typu
Panther,
wyprodukowanych przez
firmę Rosenbauer, waży
ponad 36 t i dysponuje
zbiornikiem wody
o pojemności ponad 13 l.
Zasięg strumienia
gaśniczego głównego
wynosi 100 m.
Maksymalna prędkość
Pantery to 126 km/h,

a ponadto może ona rozpędzić się 
do 80 km/h w ciągu 26 s. Dzięki temu
strażacy są w stanie dotrzeć do każdego
miejsca na lotnisku w maksymalnie 3 min. 

Warto zwrócić uwagę na oryginalne
malunki na pojazdach – ozdabianie w taki
sposób aut staje się wyróżnikiem
i tradycją LSP Lotniska Chopina. Na boku
Pantery oznaczonej numerem „5” pojawił
się orzeł, symbolizujący zwycięstwo,
a Pantery z numerem 8 – husaria
uosabiająca dumę.

Trzecim nowym nabytkiem straży
pożarnej Lotniska Chopina są schody
ewakuacyjne na podwoziu MAN 33.500,
również wyprodukowane przez firmę
Rosenbauer. Możliwości sprzętu są
imponujące – jest w stanie dokonać
zmiany pozycji z transportowej
na„operacyjną” (rozstaw do maksymalnej
wysokości – ponad 10 m) w ciągu
50 s. Dysponuje m.in. systemem kamer,
podporami z systemem ARL
i oświetleniem pola pracy
w postaci sześciu lamp. 

Kluczowym punktem programu 
był pokaz nowych pojazdów w akcji.
W kontrolowanych warunkach
symulowano pożar samolotu, by
lotniskowe Pantery mogły zaprezentować
się w pełni. Sprawność i szybkość
działania zarówno pojazdów, jak
i obsługujących ich strażaków z LSP
zrobiły na widzach duże wrażenie.

AS
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Pantery na lotnisku 
W ostatnim czasie Lotniskowa Straż Pożarna Lotniska im. Chopina
w Warszawie wzbogaciła się o sprzęt najwyżej klasy. 12 kwietnia pod hasłem
„Safety First” odbyła się prezentacja dwóch nowych pojazdów typu Panther
oraz schodów ewakuacyjnych, jedynych tak zaawansowanych technologicznie
w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

17 kwietnia w Kożuchowie odbyła się uroczystość 
z udziałem ministra spraw wewnętrznych i administracji 
Joachima Brudzińskiego, wojewody lubuskiego Władysława
Dajczaka, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej
gen. brygadiera Leszka Suskiego, lubuskiego komendanta
wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Patryka
Maruszaka, a także komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży

Granicznej gen. brygady Straży Granicznej Wojciecha Skowronka,
prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Mariusza Herbuta, burmistrza Kożuchowa
Pawła Jagaska oraz samorządowców z terenu województwa
lubuskiego.

Podczas uroczystości minister Joachim Brudziński wręczył
promesy na średnie samochody gaśnicze dla 17 jednostek OSP.
Wartość całkowita pojazdów pożarniczych to ok. 13 mln zł, z czego
blisko 9 mln zł to środki rządowe, pozostałą kwotę w formie
wkładu własnego zapewniły samorządy i sponsorzy. 
Promesy odebrali prezesi poszczególnych jednostek OSP 
wraz z samorządowcami.

W trakcie uroczystości miało miejsce przekazanie jednostce
OSP w Kożuchowie ciężkiego samochodu pożarniczego Iveco
Magirus z drabiną mechaniczną SD 37.

W trakcie uroczystości minister spraw wewnętrznych
i administracji wręczył wyróżnienie st. str. Mateuszowi Lipińskiemu
z Komendy Powiatowej PSP w Nowej Soli, który 23 marca
obezwładnił mężczyznę dokonującego rozboju z użyciem noża
w jednym ze sklepów spożywczych w Kożuchowie.

KP PSP w Nowej Soli 

Wsparcie dla OSP z woj. lubuskiego
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zecz dzie je się w An no po lu, od da lo -
nym o 35 km od sie dzi by Ko men dy
Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po -

żar nej w Kra śni ku. Peł nią cy służ bę stra ża cy
za wo do wi oraz ich ko le dzy ochot ni cy nie
zda ją so bie spra wy, że nie ba wem bę dą
uczest ni czy li w jed nej z naj trud niej szych
i naj bar dziej dra ma tycz nych ak cji ostat nich
lat. 

Zgło sze nie 
Zgło sze nie z Cen trum Po wia da mia nia

Ra tun ko we go w Lu bli nie o tre ści: „Dziec ko
wpa dło do stud ni. Dziec ko 3 la ta, głę bo -
kość stud ni ok. 10 m, w stud ni jest wo da”
dy żur ny Sta no wi ska Kie ro wa nia Ko men dy
Po wia to wej PSP w Kra śni ku ode brał 7 mar -
ca o godz. 14.14. Zgod nie z pro ce du ra mi
alar mo wa nia i dys po no wa nia na miej sce
zda rze nia uda ły się dwa za stę py: je den
z JRG Kra śnik: GBA-Rt 2,5/16 Mer ce des
Benz, ob sa da: czte rech ra tow ni ków, dru gi
z OSP KSRG An no pol: GBA-Rt 2,5/16 Man,
ob sa da: sze ściu ra tow ni ków. Za po śred nic -
twem Sta no wi ska Kie ro wa nia Ko men dan ta
Wo je wódz kie go PSP w Lu bli nie za dys po no -
wa no Spe cja li stycz ną Gru pę Ra tow nic twa
Wy so ko ścio we go „Lu blin -2” (po ziom go to -

wo ści A) z KM PSP w Lubli nie – SLRWys Ford
Trans it z ob sa dą czte rech ra tow ni ków (jak
oka za ło się póź niej, gru pa otrzy ma ła po -
twier dze nie, że dzia ła nia ra tow ni cze za koń -
czy ły się po zy tyw nie, a tym sa mym jej
po moc nie bę dzie już po trzeb na, za wró co -
no ją więc do jed nost ki). Za pa dła tak że de -
cy zja o wy jeź dzie za stęp cy ko men dan ta
po wia to we go bryg. Pio tra Woj ta na oraz do -
wód cy JRG st. kpt. Pio tra Mi chał ka sa mo -
cho dem SLRR Nis san Na va ra.

Na miej sce zda rze nia ja ko pierw si przy -
by li człon ko wie miej sco wej jed nost ki 
OSP KSRG An no pol (funk cjo na riu sze JRG
Kra śnik mie li do po ko na nia ok. 35 km). 
Po twier dzi li po wstęp nym roz po zna niu, że
trzy let ni chło piec znaj du je się w stud ni, jest
przy tom ny i wzy wa po mo cy. Ze wzglę du
na fakt, że OSP An no pol nie ma w wy po sa -
że niu sprzę tu wy so ko ścio we go, a czas do -
tar cia za dys po no wa nych sił i środ ków miał
być dość dłu gi, pod ję to de cy zję o prze gru -
po wa niu sił i środ ków bę dą cych w dro dze
do zda rze nia w miej sco wo ści Li śnik Ma ły.
Po ru sza ją cy się z więk szą pręd ko ścią sa mo -
chód SLRR (Nis san Na va ra) do go nił w tej że
miej sco wo ści za stęp GBA – Rt 2,5/16 
(Mer ce des Benz), w któ rym do prze siad ki

by ło przy go to wa nych dwóch ra tow ni ków.
Po przej ściu stra ża ków za opa trzo nych
w sprzęt ra tow nic twa wy so ko ścio we go
do au ta SLRR oba po jaz dy kon ty nu owa ły
do jazd do miej sca zda rze nia (do po ko na nia
po zo sta ło im ok. 20 km). Tra sa Kra śnik – An -
no pol bie gnie jed no jez dnio wą dro gą kra -
jo wą, po ło żo ną nie mal na ca łej dłu go ści
w ob sza rze za bu do wa nym, z wie lo ma nie -
bez piecz ny mi za krę ta mi i wznie sie nia mi.
Za ło żo no więc, że Nis san Na va ra do trze
na miej sce zda rze nia szyb ciej niż śred ni sa -
mo chód ra tow ni czo -ga śni czy. 

Prze bieg dzia łań 
ra tow ni czych
Te ren dzia łań obej mo wał przy do mo wy

ogró dek na pry wat nej po se sji ogro dzo ny
drew nia nym pło tem. Znaj do wa ła się tam
ko pa na stud nia ze zde mon to wa nym mo co -
wa niem wa łu, o wy so ko ści cem bro wi ny
ok. 70 cm od po wierzch ni grun tu. Sze ro kość
bra my wjaz do wej utrud nia ła wjazd na po -
se sję śred nich spe cjal nych po jaz dów po żar -
ni czych. W re jon bez po śred nich dzia łań
uda ło się do je chać sa mo cho dem SLRR.

Ze wstęp ne go roz po zna nia prze pro wa -
dzo ne go przez kie ru ją ce go dzia ła niem ra -
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RATOWNICTWO
I OCHRONA LUDNOŚCI

PIOTR MI CHA ŁEK

Trzy la tek
w stud ni

W pogodne popołudnie
tegorocznego przedwiośnia
trzyletni Kuba jak co dzień
po obiedzie bawi się
w zaciszu domowego
podwórka. Nic nie wróży
tragicznych wydarzeń, 
które rozegrają się za chwilę,
gdy wejście dziecka
na drewnianą spróchniałą
pokrywę studni skończy się
jego wpadnięciem
do środka.

R



tow ni czym dh. An drze ja Bed nar ka wy ni -
ka ło, że w stud ni na głę bo ko ści ok. 12 m
rze czy wi ście znaj du je się dziec ko, jest przy -
tom ne i wzy wa po mo cy. Na miej scu są też
ro dzi ce. Je den z ra tow ni ków OSP, za bez pie -
czo ny lin ką stra żac ką, zo stał opusz czo ny
do wnę trza stud ni i wy cią gnął chłop ca
z wo dy. Utrzy my wał się on na po wierzch ni
na ze rwa nej de sce, dzię ki cze mu nie uto pił
się i nie wy chło dził. Ra tow nik, za par ty no -
ga mi o cem bro wi nę, kil ka na ście mi nut ba -
lan so wał nad lu strem wo dy, udzie la jąc mu
nie zbęd ne go wspar cia psy chicz ne go aż
do chwi li do tar cia na miej sce ak cji za stę pu
JRG w Kra śni ku. Kie dy kie ro wa nie dzia ła nia -
mi prze jął za stęp ca ko men dan ta po wia to -
we go PSP w Kra śni ku bryg. Piotr Woj tan,
po le cił nie zwłocz nie spra wić sprzęt wy so -
ko ścio wy – trój nóg ra tow ni czy wraz
z osprzę tem i za po mo cą ze sta wu Rol l gliss
opu ścić do stud ni ra tow ni ka PSP. Pod jął on
dziec ko i wraz z nim zo stał ewa ku owa ny
na po wierzch nię. 

Chło piec w do brym sta nie ogól nym nie -
zwłocz nie zo stał prze ka za ny ze spo ło wi 
ra tow nic twa me dycz ne go. Po wstęp nym
ba da niu w am bu lan sie ze spół Lot ni cze go
Po go to wia Ra tun ko we go za brał go do szpi -

ta la w Lu bli nie. Ra tow nik PSP po now nie
zje chał do stud ni, by za po mo cą uprzę ży
ewa ku acyj nej wy do stać z niej ko le gę
ochot ni ka. Po za du żym zmę cze niem nie
uskar żał się on na żad ne kon tu zje ani do le -
gli wo ści. 

Zda rze nie to wy wo ła ło ogrom ne za in te -
re so wa nie me diów. Do wód ca JRG i jed no -
cze śnie ofi cer pra so wy, któ ry brał czyn ny
udział w dzia ła niach, prze ka zał in for ma cję
o oko licz no ściach wy pad ku, a tak że zdję cia
do ku men tu ją ce prze bieg ak cji rzecz ni ko wi
pra so we mu lu bel skie go ko men dan ta wo -
je wódz kie go PSP w Lu bli nie. 

Szczę śli we za koń cze nie
Jak re la cjo nu je dh Ma te usz Ko szał ka 

– ra tow nik, któ ry opusz czo ny na lin ce stra -
żac kiej ja ko pierw szy do tarł do uwię zio ne -
go w stud ni dziec ka – chło piec trzy mał się
rącz ka mi de ski i to ura to wa ło go od uto nię -
cia. – Ku buś, nie bój się, ura tu ję cię – 
to by ły mo je pierw sze sło wa skie ro wa ne
do prze ra żo ne go dziec ka – opo wia da. –
Chło piec przez ca ły czas ocze ki wa nia na ewa -
ku ację do py ty wał, czy bę dzie ura to wa ny.
Trzy ma jąc mal ca na rę kach, za pew nia łem, że
tak wła śnie się sta nie. To go uspo ko iło i wy ci -
szy ło, lecz w dal szym cią gu za da wał py ta nie
„czy pan mnie ura tu je?”.

– Dzia ła łem spraw nie i in stynk tow nie,
ewa ku ując w pierw szej ko lej no ści chłop ca,
a póź niej ra tow ni ka OSP – wspo mi na mł.
asp. Ka mil Bry czek.

Ma ły Ku ba po przej ściu ru ty no wych ba -
dań dia gno stycz nych w peł ni sił opu ścił
po kil ku dniach Uni wer sy tec ki Szpi tal Dzie -
cię cy w Lu bli nie. Ma ma nie kry ła ra do ści
i wzru sze nia. Za pew ni ła, że jest uśmiech -
nię ty i po god ny, a jak sam twier dzi –
na pew no zo sta nie stra ża kiem.

Nie wąt pli wie dzia ła nia ra tow ni cze pod -
ję te przez ochot ni ków mia ły cha rak ter po -
nad stan dar do wy i nio sły ze so bą na ra że nie
zdro wia i ży cia. Ich sku tecz ność bez po śred -
nio przy czy ni ła się do oca le nia chłop ca 
i mi ni ma li za cji ewen tu al nych po wi kłań
zdro wot nych.

Pod ję te de cy zje (prze gru po wa nie sił
i środ ków pod czas do jaz du do miej sca zda -
rze nia) po zwo li ły zwięk szyć efek tyw ność
dzia łań. Zamia na po jaz dów umoż li wi ła 
szyb sze do tar cie na miej sce zda rze nia 
(jak wy ni ka z ana li zy cza sów ope ra cyj -
nych – o bli sko 4 min), po nad to uży cie 
po jaz du SLRR po zwo li ło do trzeć bez po -
śred nio do re jo nu dzia łań. 

Ana li za zda rze nia skła nia rów nież do
wnio sków o ogól niej szym cha rak te rze.
Dzie ci ma ją pra wo do kre atyw no ści i wy -
obraź ni, spę dza jąc wol ny czas. Jed nak
na nas, do ro słych, spo czy wa obo wią zek za -
pew nie nia im bez pie czeń stwa.

st. kpt. Piotr Mi cha łek 
jest do wód cà JRG KP PSP w Kra Êni ku 
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Dh Ma te usz Ko szał ka – na czel nik OSP An no pol i ra tow -
nik, któ ry opusz czo ny na lin ce stra żac kiej ja ko pierw szy
do tarł do uwię zio ne go w stud ni dziec ka

Mł. asp. Ka mil Bry czek – star szy ra tow nik z JRG PSP
w Kra śni ku ewa ku ował chłop ca, a na stęp nie dh. Ma te -
usza Ko szał kę
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zia ła nia ra tow ni cze pro wa dzo ne są w róż nych wa run kach,
pod pre sją cza su i w na pię ciu emo cjo nal nym. Ra tow ni cy,
sku pie ni na udzie la niu kpp, czę sto nie po świę ca ją do sta tecz -

nej uwa gi wła sne mu bez pie czeń stwu. Tym cza sem ist nie je spo re ry -
zy ko prze rwa nia cią gło ści skó ry – ska le cze nia o ostre kra wę dzie
roz bi tych szyb lub in ne ostre ele men ty, któ rych na miej scu zda rze nia
nie bra ku je. Wów czas uszko dzo na zo sta je na tu ral na ba rie ra ochron -
na or ga ni zmu. Za gro że nie sta no wi rów nież kon takt z krwią po szko -
do wa ne go lub z agre syw nym po szko do wa nym (znaj du ją cym się
pod wpły wem al ko ho lu, środ ków psy cho ak tyw nych, w szo ku po ura -
zo wym) – na ra ża to ra tow ni ka na wnik nię cie przez bło ny ślu zo we
(oplu cie) lub uszko dzo ną skó rę (za dra pa nie) wy dzie lin cho re go. 

Eks po zy cja na ma te riał za kaź ny i dro gi za ka że nia
Ma jąc świa do mość tych za gro żeń, war to przy po mnieć so bie za sa dy

obo wią zu ją ce w ra zie ich wy stą pie nia. W KSRG naj bar dziej zna ne są pro -
ce du ry zwią za ne z eks po zy cją wi ru so wą ty pu HIV, HCV, HBV. Naj więk sze
ry zy ko nie sie bez po śred ni kon takt z czyn ni kiem po ten cjal nie za kaź nym
(uszko dzo na skó ra, bło na ślu zo wa ja my ust nej, spo jów ki). Eks po zy cja
na nie usz ko dzo ną skó rę nie sta no wi za gro że nia. Za ka że nie dro gą in ha la -
cyj ną, czy li wdy cha nie cho ro bo twór cze go czyn ni ka, jest moż li we w po -
dob nym stop niu, co pod czas prze by wa nia w miej scach pu blicz nych.
Zwięk szo ne ry zy ko za ka że nia wy stę pu je wte dy, gdy ma my po twier dzo -
ną in for ma cję od oso by po szko do wa nej, jej ro dzi ny lub per so ne lu me -
dycz ne go o obec no ści cho ro by za kaź nej prze no szo nej wła śnie tą dro gą. 

Za ka że nie HCV
Za ka że nie HCV wy wo łu je wi ru so we za pa le nie wą tro by ty pu C

(WZW ty pu C). Nie ma szcze pio nek chro nią cych przed tą cho ro bą. Sza -
cu je się, że w Pol sce licz ba no si cie li wi ru sa wy no si ok. 200 tys. Zde cy -
do wa na więk szość nie ste ty jest te go nie świa do ma – naj czę ściej
do chwi li po ja wie nia się wy raź nych ob ja wów, któ re da je roz wi nię ta
cho ro ba. W przy pad ku stra ża ków lek ce wa że nie kon tak tu z ma te ria -
łem po ten cjal nie za kaź nym mo że spo wo do wać ry zy ko wy stą pie nia
w przy szło ści np. mar sko ści czy no wo two ru wą tro by. 

Do za ka że nia wi ru sem HCV mo że dojść wszę dzie tam, gdzie wy -

ko ny wa ne są za bie gi zwią za ne z na ru sze niem cią gło ści skó ry i błon
ślu zo wych, a nie prze strze ga się pro ce dur za po bie ga ją cych za ka że -
niom. Mo że się to zda rzyć rów nież pod czas dzia łań ra tow ni czych,
głów nie przy udzie la niu kpp lub ewa ku acji, gdy ma my bez po śred ni
kon takt z po szko do wa nym. Ry zy ko za ka że nia po eks po zy cji zwią za -
nej z uszko dze niem skó ry wy no si do 15%. Po za miej scem dzia łań ra -
tow ni czych nie bez pie czeń stwo wy stę pu je rów nież wszę dzie tam,
gdzie wy ko ny wa ne są za bie gi z uży ciem ostrych na rzę dzi (ga bi ne ty
ko sme tycz ne, sa lo ny fry zjer skie i stu dia ta tu ażu).

Za ka że nie HBV
W przy pad ku te go wi ru sa szcze pie nia ochron ne wy ko nu je się

zgod nie z ka len da rzem szcze pień pu bli ko wa nym co rocz nie przez
głów ne go in spek to ra sa ni tar ne go. Mi mo to w Pol sce licz ba za ra żo -
nych prze kra cza 300 tys. osób. Za ka że nie wy wo łu je wi ru so we za pa -
le nie wą tro by (WZW) ty pu B. Okres wy lę ga nia cho ro by to śred nio trzy
mie sią ce (10-12 ty go dni). Więk szość osób nie wie o za ka że niu, na wet
w fa zie ostrej cho ro ba po cząt ko wo nie da je ob ja wów. W przy pad -
ku 90-95% cho rych le cze nie przy no si sku tek, na to miast u 5-10% osób
cho ro ba prze cho dzi w fa zę prze wle kłą. 

Za ka że nie HIV
Naj po waż niej szym na stęp stwem wi ru sa HIV jest ze spół na by te go

upo śle dze nia od por no ści, bar dziej zna ny pod na zwą AIDS. Sza cun -
ko wa licz ba za ka żo nych w Pol sce to 20 tys. Co cie ka we, praw do po do -
bień stwo za ka że nia po eks po zy cji zwią za nej z uszko dze niem skó ry
jest znacz nie mniej sze niż w przy pad ku HCV (po ni żej 1%). Róż ni ca wy -
ni ka z te go, że do za ka że nia HCV wy star czy znacz nie mniej sza ilość
ma te ria łu za kaź ne go (np. krwi) niż przy wi ru sie HIV. Jest on dzie się -
cio krot nie mniej za kaź ny niż HCV i stu krot nie mniej za kaź ny niż HBV.
To, co łą czy HIV i HCV, to brak szcze pień ochron nych. 

Po stę po wa nie po eks po zy cyj ne 
Aby zmniej szyć ry zy ko eks po zy cji, każ dy ra tow nik udzie la ją cy po -

mo cy me dycz nej po wi nien prze strze gać na stę pu ją cych za sad bez -
pie czeń stwa:
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ŁU KASZ DU DZI¡ SKI Nie wi dzial ne z
Udział w akcji ratowniczej niesie za sobą poważne ryzyko – możliwość kontaktu

z potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym. Każda taka sytuacja może
skutkować rozwinięciem procesu chorobowego u ratownika. 

D

Kar ta zle ce nia wy jaz du ZRM – in for ma cja do ty czą ca wy stą pie nia cho ro by za kaź nej



� za bez pie czać się przed za ka że niem zgod nie z pro ce du ra mi,
� wie dzieć, jak za re ago wać po eks po zy cji,
� mieć ak tu al ne szcze pie nia,
� trak to wać każ de go po szko do wa ne go ja ko po ten cjal ne źró dło za -
ka że nia. 

Je śli już doj dzie do eks po zy cji, to każ dy przy pa dek kon tak tu z ma -
te ria łem za kaź nym oraz po twier dzo ne go za cho ro wa nia na le ży zgło -
sić za po śred nic twem prze ło żo ne go i le ka rza stwier dza ją ce go
cho ro bę za kaź ną do po wia to we go lub miej skie go in spek to ra sa ni tar -
ne go, a w przy pad ku po dej rze nia za ka że nia wi ru sem HIV – do wo -
jewódz kie go in spek to ra sa ni tar ne go. Zgło sze nie mu si na stą pić
w cią gu 24 godz. od mo men tu kon tak tu z ma te ria łem za kaź nym.
O fak cie za ka że nia po wi nien zo stać po in for mo wa ny wła ści wy ko men -
dant PSP (miej ski lub po wia to wy). 

Aby mieć pew ność, że do szło do kon tak tu z ma te ria łem za kaź nym,
oso ba po ten cjal nie za ka żo na mu si tra fić do naj bliż sze go SOR, gdzie
le karz prze ba da ją i po bie rze ma te riał do ba dań. Le karz, któ ry po dej -
rze wa lub roz po zna za ka że nie, wy peł nia for mu larz zgło sze nia za cho -
ro wa nia na cho ro bę za kaź ną lub za ka że nia. Po win no ono za wie rać
peł ne da ne pa cjen ta (imię na zwi sko, ad res, nr PESEL), roz po zna nie kli -
nicz ne oraz cha rak te ry sty kę ob ja wów kli nicz nych. Pie lę gniar ka ko or -
dy nu ją ca SOR lub pie lę gniar ka epi de mio lo gicz na szpi ta la, któ ry
przy jął, prze ba dał i roz po znał oso bę z po dej rze niem wspo mnia nych
scho rzeń, wpi su je ją do re je stru cho rób za kaź nych i za ka żeń. Je że li
na miej sce zda rze nia zo sta je we zwa ny ZRM, a je go kie row nik roz po -
zna je cho ro bę za kaź ną, rów nież wy peł nia for mu larz i zgod nie z pro -
ce du ra mi ozna cza ten fakt w kar cie zle ce nia wy jaz du.

Ra tow ni cy KSRG, któ rzy pod czas udzie la nia kpp mie li kon takt z ma -
te ria łem po ten cjal nie za kaź nym, po win ni za cząć od oczysz cze nia miej -
sca kon tak tu (ozna cza to mi ni mum trzy mi nu to we prze my wa nie
bie żą cą wo dą, na stęp nie wo dą z my dłem). Na stęp nie na le ży zde zyn -
fe ko wać je wo dą utle nio ną lub od po wied nim środ kiem de zyn fek cyj -
nym i osło nić opa trun kiem. W przy pad ku błon ślu zo wych ja my ust nej,
no sa oraz oczu rów nież na le ży sto so wać do ich płu ka nia bie żą cą wo -
dę. Przy dat ny bę dzie wcho dzą cy w skład wy po sa że nia PSP-R1 apa rat
do płu ka nia oczu. W przy pad ku krwa wie nia z ra ny, o ile nie jest ono
ob fi te i nie gro zi wstrzą sem, w pierw szej chwi li nie na le ży ta mo wać
swo bod ne go wy pły wu krwi (na stę pu je na tu ral ne oczysz cze nie ra ny). 

Pro fi lak ty ka cho rób za kaź nych HIV, HCV, HBV 
Aby za bez pie czyć się przed za ka że niem groź nym wi ru sem, oprócz

za sto so wa nia do stęp nych szcze pień ochron nych na le ży ko rzy stać ze
środ ków ochro ny in dy wi du al nej dla ra tow ni ków. Zgod nie z za le ce -
niem ko men dan ta głów ne go PSP do szko leń BHP włą czo no za gad -
nie nia do ty czą ce cho rób po ten cjal nie za kaź nych. 

Bez pie czeń stwo za pew nią ra tow ni kom od po wied nie środ ki ochro -
ny in dy wi du al nej. 

Ochro na dło ni
Pod sta wo wym środ kiem bę dą w tym przy pad ku rę ka wi ce jed no -

ra zo we, nie ja ło we. Po win ny być sto so wa ne za wsze pod czas kon-
tak tu z cho rym czy za ka żo nym, a zwłasz cza je go ma te ria łem
bio lo gicz nym – wy dzie li na mi czy wy da li na mi. Na le ży ich uży wać tak -
że w sy tu acji kon tak tu ze ska żo ny mi przed mio ta mi. 

Do sy tu acji nio są cych ry zy ko za ka że nia zwią za nych z czyn no ścia -
mi ra tow ni czy mi na le żą:
� ba da nie fi zy kal ne pa cjen ta ura zo we go (kon takt z krwią, pły nem
mó zgo wo -rdze nio wym, mo czem, ka łem, wy mio ci na mi), 
� ba da nie oso by, któ ra do świad czy ła za tru cia wziew ne go lub po kar -
mo we go (kon takt z wy mio ci na mi), za dła wie nia (wy ko rzy sta nie ssa ka
ręcz ne go z ze sta wu ra tow ni cze go), 
� opa try wa nie ran, 
� ta mo wa nie krwo to ków, 
� sto so wa nie rur ki ust no -gar dło wej, 
� sto so wa nie ma ski twa rzo wej pod czas tle no te ra pii. 
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Ze wzglę du na ry zy ko per fo ra cji rę ka wic na le ży je za kła dać wy łącz -
nie na su che rę ce. 

Waż nym środ kiem ochro ny in dy wi du al nej są rów nież rę ka wi ce
ochron ne go spo dar cze. Sto su je się je pod czas my cia i de zyn fek cji
sprzę tu ra tow ni cze go, któ ry miał kon takt z pa cjen tem lub je go ma te -
ria łem bio lo gicz nym. Przed uży ciem i po zdję ciu każ de go ro dza ju 
rę ka wic po win no się zde zyn fe ko wać rę ce. Zu ży te rę ka wi ce jed no ra -
zo we po win ny zna leźć się wśród od pa dów me dycz nych.

Ochro na twa rzy i dróg od de cho wych
Gdy ist nie je ry zy ko prze nie sie nia za ka że nia dro gą kro pel ko wą, za -

le ca się uży wa nie jed no ra zo wej ma ski twa rzo wej. Po na ło że niu po -
win na osła niać usta, nos i bro dę. Na le ży ją wy mie nić po ok. 30 min
użyt ko wa nia, a tak że kie dy zwil got nie je lub zsu nie się z twa rzy. Bez -
po śred nio po za koń cze niu eks po zy cji na ma te riał za kaź ny na le ży ją
zdjąć i wrzu cić do po jem ni ka na od pa dy me dycz ne. Istot ne jest rów -
nież bez piecz ne zdję cie ma ski – na le ży trzy mać za ta siem ki lub gum -
kę, nie do ty ka jąc czę ści ska żo nej za kry wa ją cej usta i nos. Po zdję ciu
ma ski i rę ka wic na le ży wy ko nać hi gie nicz ne my cie rąk. 

Ko niecz ne jest też sto so wa nie oku la rów ochron nych lub przy -
łbi cy za sła nia ją cej oczy – zwłasz cza wte dy, gdy moż li we by ło by roz -
pry śnię cie ma te ria łu za kaź ne go (np. wy mio cin po szko do wa ne go) lub
wy stą pie nie krwo to ku tęt ni cze go. Po uży ciu osłon oczu na le ży je zde -
zyn fe ko wać pre pa ra tem al ko ho lo wym.

My cie i de zyn fek cja rąk
Aby zmniej szyć ry zy ko za ka że nia, po każ dej in ter wen cji, bez

wzglę du na to, czy by ło ono du że, czy umiar ko wa ne, na le ży umyć rę -
ce. Wy ni ka to z pod sta wo wych stan dar dów hi gie nicz nych. Zwy kłe my -
cie po zwa la na zmniej sze nie licz by drob no ustro jów przej ścio wo
wy stę pu ją cych na po wierzch ni skó ry dło ni. Na le ży użyć an ty bak te -
ryj ne go my dła z do zow ni ka, nie po win no się sto so wać my dła w ko st -
ce (do ty czy to rów nież za kła dów pra cy i in nych miejsc, w któ rych
ko rzy sta z nie go wie le osób). Stra ża cy czę sto nie ma ją moż li wo ści do -
kład ne go umy cia rąk na miej scu zda rze nia, po win ni więc zro bić to
nie zwłocz nie po po wro cie do jed nost ki. 

Je śli po ja wi ło się po dej rze nie, że pod czas dzia łań ra tow ni czych
mo gli śmy mieć kon takt z drob no ustro ja mi cho ro bo wy mi, na le ży

(zgod nie z pro ce du rą) za sto so wać hi gie nicz ne my cie rąk, czy li szyb -
kie i sku tecz ne usu wa nie drob no ustro jów przej ścio wo wy stę pu ją cych
na skó rze. Eli mi na cji nie ule gnie za to flo ra bak te ryj na sta ła, wy stę pu -
ją ca w głęb szych war stwach skó ry. My cie po win no trwać mi ni mum
30 s. Na stęp nie wy ko nu je my de zyn fek cję rąk za po mo cą środ ków
z ze sta wu tor by me dycz nej (pre pa ra tów w pły nie za wie ra ją cych al ko -
hol). Śro dek de zyn fek cyj ny ma dzia ła nie na tych mia sto we i prze dłu -
żo ne, po twier dza ją to ba da nia. Wy ka zu je peł ne spek trum bio bój cze,
je go za sto so wa nie przy no si efekt na wet w obec no ści za nie czysz czeń
or ga nicz nych. Po nad to w je go skład wcho dzą sub stan cje na wil ża ją -
ce, za tem do dat ko wo pie lę gnu je skó rę i za po bie ga jej wy su sze niu,
a przy tym nie po zo sta wia na jej po wierzch ni ob cią ża ją cych i draż nią -
cych skó rę sub stan cji che micz nych. 

Na le ży za zna czyć, że śro dek de zyn fek cyj ny nie mo że dzia łać agre -
syw nie na po wsta łe ra ny i utrud niać ich go je nia się, jed no cze śnie nie
po wi nien po wo do wać re ak cji aler gicz nych na skó rze. Zgod nie z za le -
ce niem pro du cen tów w przy pad ku dło ni na le ży we trzeć 3 ml pły nu
w cią gu 30 s. In ne miej sca na le ży zwil żyć środ kiem i po zo sta wić
do wy schnię cia.

Tech ni ka hi gie nicz ne go my cia rąk 

Czas trwa nia: mi ni mum 30 s
1. Po cie ra nie we wnętrz nych czę ści dło ni. 
2. Po cie ra nie czę ści we wnętrz nej dło ni o ze wnętrz ną i na od wrót.
3. Po cie ra nie dło ni i sple cio nych pal ców, czę ści mię dzy pal ca mi aż do za -
głę bień.
4. Po cie ra nie za gię tych pal ców jed nej dło ni pod za gię ty mi pal ca mi dru -
giej dło ni.
5. Wy ko na nie ru chów ob ro to wych kciu kiem pra wej dło ni uję tym w le wą
dłoń, na stęp nie za mia na rąk. 
6. Ob ro to we po cie ra nie opusz ków pal ców pra wej dło ni w za głę bie niu 
le wej i za mia na rąk.

In ne po ten cjal ne za gro że nia – od ra
Od ra jest wy so ce za kaź ną cho ro bą wi ru so wą, sze rzą cą się dro gą

po wietrz no -kro pel ko wą. Oso ba, któ ra wcze śniej na nią nie cho ro -
wa ła i nie by ła prze ciw niej szcze pio na, jest po dat na na za ka że nie
i z praw do po do bień stwem li czą cym po nad 95% w ra zie kon tak tu
z cho rym ule gnie za ka że niu. Licz ne przy pad ki za cho ro wań w Pol sce
w na prze ło mie ro ku 2018 i 2019 po ka za ły, że cho ro ba ta do ty ka nie
tyl ko dzie ci, ale też wie lu nie szcze pio nych nie świa do mych te go 
do ro słych. 

Oso ba za ka żo na wi ru sem od ry za ra ża in nych na wet na 5-6 dni
przed wy stą pie niem ja kich kol wiek kli nicz nych ob ja wów cho ro by, naj -
bar dziej ko ja rzo nej z wy syp ką na skó rze i bia ły mi wy kwi ta mi w ja mie ust -
nej. In ne ty po we ob ja wy od ry to: go rącz ka, nie żyt no sa, su chy ka szel
i za pa le nie spo jó wek oraz nad wraż li wość na świa tło (tzw. świa tło wstręt).
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Ochro na twa rzy – oku la ry, przy łbi ca, ma ska
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Od ra ła two prze no si się na oso by nie uod por nio ne, ma ją ce stycz ność
z cho rym. 

Oso by z wy mie nio ny mi wy żej ob ja wa mi po win ny jak naj szyb -
ciej udać się do swo je go le ka rza ro dzin ne go, naj bliż szej przy chod -
ni POZ/NPL lub SOR. Le ka rze spe cja li ści w za kre sie cho rób
za kaź nych oraz le ka rze ro dzin ni uprze dza ją, że stwier dza jąc u sie -
bie ob ja wy od ry, na le ży zgło sić się do pla ców ki me dycz nej w ce lu
wy ko na nia ba dań, wcze śniej jed nak trze ba te le fo nicz nie uprze dzić
o tym pla ców kę. Per so nel bę dzie miał czas wdro żyć we wnętrz ne
pro ce du ry za po bie ga ją ce epi de mii, za bez pie czyć sie bie i od izo lo -
wać in nych pa cjen tów (np. cho ry zo sta nie po pro szo ny o sko rzy sta -
nie z in ne go wej ścia do przy chod ni lub po ja wie nie się o wy-
zna czo nej go dzi nie). 

Po za or ga ni zmem czło wie ka wi rus od ry gi nie szyb ko i nie po zo -
sta je ak tyw ny zbyt dłu go w po miesz cze niu, w któ rym prze by wa ła
cho ra oso ba (czę sto wy star czy prze wie trze nie po miesz czeń i od cze -
ka nie kil ku na stu mi nut). Na le ży wspo mnieć, że ga bi ne ty le kar skie i za -
bie go we czę sto wy po sa żo ne są w spe cjal ne lam py UV, któ re rów nież
eli mi nu ją pa to ge ny znaj du ją ce się w po wie trzu. 

Sam prze bieg cho ro by nie jest szcze gól nie groź ny i 75% za cho ro -
wań moż na wy le czyć w wa run kach do mo wych, jed nak nie roz po zna -
na i nie le czo na od ra pro wa dzi do po waż nych po wi kłań. Wśród tych,
któ re po ja wia ją się głów nie u dzie ci, wy mie nia się za pa le nie płuc, za -
pa le nie mó zgu i za pa le nie ucha środ ko we go. Ostat nie z wy mie nio -
nych scho rzeń – gdy by wy stą pi ło u oso by do ro słej – czę sto bę dzie
wią za ło się ze zna czą cym nie do słu chem. W przy pad ku ta kie go po wi -
kła nia u funk cjo na riu sza PSP, gdy zo sta nie wy kry te pod czas ba dań
okre so wych i kon sul ta cji la ryn go lo gicz nej z au dio gra mem, mo że mieć
wpływ na dal szy prze bieg służ by. 

Pa mię taj my, że pro fi lak ty ka jest znacz nie tań sza i ła twiej sza do
wdro że nia niż póź niej sze le cze nie, a na wet naj lep sze środ ki ochro ny
oso bi stej nie za stą pią pod czas ak cji ostroż no ści, sku pie nia i dzia ła nia
zgod nie z pro ce du ra mi. 

Przy dat ne de fi ni cje 
Ma te riał za kaź ny – wy dzie li ny, w któ rych znaj du je się wy star cza ją ca
do za ka że nia ilość czyn ni ka cho ro bo twór cze go (naj czę ściej wi ru sa, bak te -
rii), tj. krew, płyn mó zgo wo -rdze nio wy, osier dzio wy, opłuc no wy, ro pa,
wszyst kie wy dzie li ny za nie czysz czo ne krwią
Cho ro ba za kaź na – wy wo łu je ją bio lo gicz ny czyn nik cho ro bo twór czy,
któ ry ze wzglę du na cha rak ter i spo sób sze rze nia się sta no wi za gro że nie
dla zdro wia pu blicz ne go
Za ka że nie – wnik nię cie do or ga ni zmu i roz wój w nim bio lo gicz ne go czyn -
ni ka cho ro bo twór cze go

mł. ogn. Łu kasz Du dziƒ ski jest in struk to rem 
ra tow nic twa me dycz ne go w JRG 1 KM PSP w Lu bli nie
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il ka lat te mu, pod czas szko leń
i pierw szych prób za sto so wa nia
w na szej for ma cji dro nów, spo ty ka li -

śmy się z po wąt pie wa niem i opi nią, że to 
„za baw ki”. Chcie li by śmy tym ar ty ku łem
prze ko nać po wąt pie wa ją cych do zmia ny
po glą dów i do strze że nia ro li, ja ką mo gą od -
gry wać bezzałogowe statki powietrzne
(BSP) w dzia ła niach PSP. Moż li wo ści, któ re
do strze ga my obec nie, mo gą być w nie od le -
głej przy szło ści jesz cze więk sze, dzię ki roz -
wo jo wi tej sto sun ko wo no wej tech no lo gii
i bę dzie się to wią za ło z do sto so wa niem
tech nik po mia ro wych i ra tow ni czych do
moż li wo ści tech nicz no -użytko wych przy -
szłych BSP. Wi zja ga sze nia po ża rów z po-
mo cą dro nów, roz po zna wa nie za gro że nia
che micz no -eko lo gicz ne go, bio lo gicz ne go

i ra dia cyj ne go przy ich uży ciu, neu tra li za cja
wy cie ku kwa su, dys per go wa nie pla my ole -
ju czy za sto so wa nie tech nik sorp cyj nych to
przy szłość, któ ra brzmi dziś jak scien ce fic -
tion, ale za kil ka na ście czy za kil ka dzie siąt lat
bę dzie za pew ne nor mą.

Duch epo ki
Stra ża cy, któ rzy bar dzo czę sto wcho dzą

do ak cji ra tow ni czej ja ko pierw si, mu szą naj -
szyb ciej jak się da po zy skać mak sy mal nie
du żo in for ma cji o za ist nia łej sy tu acji i wy stę -
pu ją cych za gro że niach. In for ma cje te po -
win ny po móc im zde cy do wać, ja kie czyn-
no ści ra tow ni cze na le ży pod jąć, co po win ni
zro bić i ja kie bę dą kon se kwen cje pod ję tych
dzia łań lub ich bra ku. W prak ty ce ozna cza to,
że mu szą zlo ka li zo wać za gro że nie, okre ślić

je go cha rak ter, od na leźć ofia ry i udzie lić im
po mo cy, osza co wać ska lę za gro że nia, okre -
ślić stre fy bez pie czeń stwa oraz prze wi dzieć
ewen tu al ny roz wój wy pad ków. Dro ny
umoż li wia ją znacz nie szyb szą, do kład niej szą
i tań szą niż do tych czas oce nę sy tu acji w wie -
lu zda rze niach kry zy so wych. Po zwo lić mo -
gą w du żo więk szym stop niu niż do tąd
chro nić ży cie i zdro wie za rów no ra tow ni -
ków, jak i ra to wa nych wraz z ich do byt kiem.
Za sto so wa nie BSP w dzia ła niach ra tow ni -
czych pro wa dzo nych przez jed nost ki ochro -
ny prze ciw po ża ro wej jest jed nym z wie lu
ob sza rów zwięk sza nia ich efek tyw no ści. BSP
po za trans mi sją ob ra zu z ka me ry na świa tło
wi dzial ne mo gą prze ka zy wać ob raz z ka me -
ry ter mo wi zyj nej oraz da ne z in nych sen so -
rów umiesz czo nych na plat for mie. Aby
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Pierwsze drony, które pojawiły się w ratownictwie,
bywały nazywane zabawkami. Dziś trudno 
nie dostrzec potencjału tych urządzeń.
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za gwa ran to wać od po wied ni po ziom go to -
wo ści ope ra cyj nej BSP prze zna czo nych
do wy ko rzy sta nia w ak cji ra tow ni czo -ga śni -
czej, ko niecz ne jest za pew nie nie od po wied -
nie go stan dar du wy ko na nia i wy po sa że nia
sto so wa nych plat form bez za ło go wych.

Praw ne aspek ty 
Bez za ło go we stat ki po wietrz ne ofe ru ją

sze ro kie spek trum moż li wo ści wy ko rzy sta -
nia w dzia ła niach ope ra cyj nych PSP. Wy-
ma ga ją od użyt kow ni ka sto so wa nia się
do sze re gu za sad, wy ni ka ją cych bez po śred -
nio z ogra ni czeń tech nicz nych sto so wa ne go
sprzę tu, wy ma gań praw nych oraz ko niecz -
no ści za gwa ran to wa nia od po wied nie go po -
zio mu bez pie czeń stwa. 

Zgod nie z kon cep cją funk cjo no wa nia

BSP w struk tu rach Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej ko niecz ne jest przy go to wa nie sprzę tu
oraz ope ra to rów do wy ko ny wa nia ope ra cji
lot ni czych w za się gu (VLOS) oraz po za za się -
giem wzro ku ope ra to ra (BVLOS).

Do wykonania operacji BSP wy zna cza się
dwóch funk cjo na riu szy two rzą cych ze spół
do ob słu gi plat for my bez za ło go wej. Za da -
niem ope ra to ra jest wy ko na nie ope ra cji lot -
ni czych zgod nie z obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi, na to miast za da niem ob ser wa -
to ra m.in. wspo ma ga nie ope ra to ra w cza sie
pi lo to wa nia BSP oraz ob słu gi wa nie do dat -
ko wych urzą dzeń umiesz czo nych na plat for -
mie la ta ją cej (np. ka me ry na świa tło
wi dzial ne lub pod czer wień), pro wa dze nie
łącz no ści i ob słu ga tech nicz na dro na. 

Wa run ki i wy ma ga nia do ty czą ce bez za -
ło go wych stat ków po wietrz nych uży wa nych
w ope ra cjach w za się gu wzro ku są za war te
w za łącz ni ku 6a (Bez za ło go we stat ki po -
wietrz ne uży wa ne do ce lów in nych niż re -
kre acja i sport) do roz po rzą dze nia mi ni stra
trans por tu, bu dow nic twa i go spo dar ki mor -
skiej z dnia 26 mar ca 2013 r. w spra wie wy -
łą cze nia za sto so wa nia nie któ rych prze pi sów
usta wy Pra wo lot ni cze do nie któ rych ro dza -
jów stat ków po wietrz nych oraz okre śle nia
wa run ków i wy ma gań do ty czą cych uży wa -
nia tych stat ków oraz roz po rzą dze niu mi ni -
stra in fra struk tu ry z dnia 20 grud nia 2018 r.
zmie nia ją cym roz po rzą dze nie w spra wie
wy łą cze nia za sto so wa nia nie któ rych prze pi -
sów usta wy Pra wo lot ni cze do nie któ rych 
ro dza jów stat ków po wietrz nych oraz okre -
śle nia wa run ków i wy ma gań do ty czą cych
uży wa nia tych stat ków.

Roz po rzą dze nia te jed no znacz nie okre -
śla ją od po wie dzial ność ope ra to ra bez za-
ło go we go stat ku po wietrz ne go, za sa dy wy -
ko ny wa nia lo tów i za sa dy eks plo ata cji bez -
za ło go wych stat ków po wietrz nych. Na kła-
da ją one przede wszyst kim obo wią zek po -
sia da nia świa dec twa kwa li fi ka cji wy da ne go
przez ULC w ka te go rii wła ści wej dla pi lo to -
wa ne go BSP. 

Ope ra tor, któ ry uży wa BSP cięż sze go
niż 5 kg, mu si po sia dać orze cze nie lot ni czo -
-le kar skie. Okres waż no ści ba dań dla osób
do 40. ro ku ży cia wy no si 60 mie się cy,
a po ukoń cze niu 40. ro ku ży cia 24 mie sią ce.
Okres waż no ści orze cze nia lot ni czo -le kar -
skie go mo że zo stać skró co ny. 

W myśl obo wią zu ją cych prze pi sów
do wy ko ny wa nia ope ra cji lot ni czych ope -
ra tor BSP po trze bu je ubez pie cze nia OC,
któ re go mi ni mal na su ma gwa ran cyj na wy -
no si rów no war tość kwo ty 3000 SDR (mię -
dzy na ro do wa jed nost ka wa lu to wa o cha-
rak te rze pie nią dza bez go tów ko we go) –
wy ni ka to z roz dzia łu 2 za łącz ni ka nr 7
do roz po rzą dze nia mi ni stra trans por tu bu -
dow nic twa i go spo dar ki mor skiej z dnia
26 mar ca 2013 r.

Ubez pie cze nie OC nie jest zwią za ne
z kon kret nym urzą dze niem, ale przy pi sa ne
do ope ra to ra. Przy okre śla niu wy so ko ści
ubez pie cze nia nie ma ko niecz no ści
uwzględ nia nia eg zem pla rzy stat ków po -
wietrz nych, a je dy nie ich ro dza ju (zgod nie
z roz dzia łem 1 za łącz ni ka nr 7 do roz po-
rzą dze nia mi ni stra trans por tu bu dow nic -
twa i go spo dar ki mor skiej z dnia 26 mar -
ca 2013 r.).

Je że li bę dzie my wy ko ny wać lo ty po za za -
się giem wzro ku ope ra to ra (BVLOS), po ja wią
się do dat ko we wy ma ga nia dla ope ra to rów
i dla sprzę tu. Za sa dy wy ko ny wa nia lo tów
okre śla za łącz nik 6b do roz po rzą dze nia 
mi ni stra in fra struk tu ry z dnia 20 grud nia
2018 r. zmie nia ją ce go roz po rzą dze nie
w spra wie wy łą cze nia za sto so wa nia nie któ -
rych prze pi sów usta wy Pra wo lot ni cze
do nie któ rych ro dza jów stat ków po wietrz -
nych oraz okre śle nia wa run ków i wy ma gań
do ty czą cych uży wa nia tych stat ków.

Każ dy bez za ło go wy sta tek po wietrz ny
uży wa ny w ope ra cjach BVLOS mu si być wpi -
sa ny do ewi den cji stat ków po wietrz nych
pro wa dzo nej przez pre ze sa Urzę du Lot nic -
twa Cy wil ne go.

Bez za ło go we stat ki po wietrz ne pod le ga -
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ją ce obo wiąz ko wi wpi su do ewi den cji otrzy mu ją znak roz po znaw czy
zło żo ny z gru py czte rech li ter. Znak re je stra cyj ny dla UAV roz po czy -
na się li te rą „Y”, np. SP-YAAA. 

Do wy ko ny wa nia lo tów BVLOS są upraw nio ne je dy nie pod mio ty,
któ re otrzy ma ły zgo dę pre ze sa Urzę du Lot nic twa Cy wil ne go na wy -
ko ny wa nie te go ro dza ju ope ra cji. Pań stwo wa Straż Po żar na ja ko lot -
nic two pań stwo we mo że re ali zo wać lo ty BVLOS ope ra cyj ne,
w ra mach otrzy ma nej zgo dy i na za sa dach okre ślo nych w obo wią zu -
ją cych prze pi sach. Zgo da bę dzie mo gła być udzie lo na je dy nie
po speł nie niu wy ma gań za rów no przez pod miot, któ ry o nią wnio -
sku je, jak i bez za ło go we stat ki po wietrz ne, któ re bę dą uży wa ne w ra -
mach zgo dy wy da nej na okres 12 mie się cy.

Wy da nie zgo dy, o któ rej mo wa wy żej, jest uza leż nio ne rów nież
od wła ści we go wy po sa że nia BSP, a wy glą da ono na stę pu ją co:

a) BSP bę dą cy wie lo wir ni kow cem mu si po sia dać świa tło bia łe, bły -
sko we, umiesz czo ne na gór nej po wierzch ni ka dłu ba w spo sób za pew -
nia ją cy je go do okól ną emi sję, 

b) każ dy BSP uży wa ny w ope ra cjach BVLOS po wi nien być wy po -
sa żo ny w urzą dze nia lub sys te my za mon to wa ne na je go po kła dzie
lub bę dą ce je go wy po sa że niem na ziem nym, umoż li wia ją ce:

– za cho wa nie za ło żo nych pa ra me trów lo tu,
– bie żą ce mo ni to ro wa nie pa ra me trów lo tu,
– lo ka li za cję pod sta wo wą,
– lo ka li za cję awa ryj ną – okre śle nie przez ope ra to ra bie żą ce go po -

ło że nia bez za ło go we go stat ku po wietrz ne go w przy pad ku bez pow -
rot nej utra ty moż li wo ści ste ro wa nia tym stat kiem lub wy stę po wa nia
przerw w łącz no ści po mię dzy sta cją zdal ne go ste ro wa nia bez za ło go -
we go stat ku po wietrz ne go a tym stat kiem,

– au to ma tycz ne wy ko na nie pro ce du ry awa ryj nej, w tym za koń -
cze nie lo tu przez lą do wa nie awa ryj ne al bo kon ty nu owa nie lo tu po za -
pro gra mo wa nej przed lo tem tra sie lub do lot do za pro gra mo wa ne go
przed lo tem miej sca,

– re je stro wa nie pa ra me trów lo tu od mo men tu uru cho mie nia sys -
te mu ste ro wa nia bez za ło go we go stat ku po wietrz ne go do mo men tu
wy łą cze nia te go sys te mu;

c) BSP po wi nien rów nież być wy po sa żo ny w ka me rę po zwa la ją cą
na ob ser wa cję oto cze nia bez za ło go we go stat ku po wietrz ne go w ce -
lu zmniej sze nia ry zy ka ko li zji z in nym stat kiem po wietrz nym lub prze -
szko dą.

Re ali zu jąc lo ty ope ra cyj ne, je ste śmy zo bo wią za ni do po sia da nia
i sto so wa nia in struk cji ope ra cyj nej, sta le ak tu ali zo wa nej i uwzględ -
nia ją cej za le ce nia pro fi lak tycz ne pre ze sa Urzę du Lot nic twa Cy wil ne -
go.

Pre zes Urzę du Lot nic twa Cy wil ne go in for mu je Pol ską Agen cję Że -
glu gi Po wietrz nej o pod mio tach, któ re uzy ska ły zgo dę na wy ko ny wa -
nie lo tów ope ra cyj nych.

Pod sta wo wym wa run kiem, któ ry mu si zo stać speł nio ny, aby wy ko -
nać opi sa ne wy żej ope ra cje, jest zgło sze nie chę ci wy ko na nia lo tu
do PAŻP i pu bli ka cja przez Agen cję in for ma cji o pla no wa nych i re ali -
zo wa nych lo tach bez za ło go wych stat ków po wietrz nych. 

Lo ty BSP BVLOS wy ko nu je się po po in for mo wa niu PAŻP o za mia -
rze wy ko na nia lo tu przez zło że nie for mu la rza zgło sze nio we go,
z uwzględ nie niem prze ka za nych uwag w za kre sie tra sy i ob sza ru,
w któ rym bę dzie się od by wał lot.

W przy pad ku lo tów BSP BVLOS wy ko ny wa nych w ce lach ope ra -
cyj nych pod miot re ali zu ją cy lot nie zwłocz nie in for mu je o tym PAŻP,
gdy nie by ło moż li wo ści wcze śniej sze go za pla no wa nia lo tu.

Przede wszyst kim na le ży pa mię tać, że wy ko nu jąc lo ty, ope ra tor
jest od po wie dzial ny za za cho wa nie szcze gól nej ostroż no ści ze wzglę -
du na bez pie czeń stwo ru chu lot ni cze go oraz spo kój i po rzą dek pu -
blicz ny. Na le ży la tać je dy nie sprzę tem, któ ry jest spraw ny tech nicz nie.
To ope ra tor od po wia da za bez piecz ne i zgod ne z pra wem uży wa nie
bez za ło go we go stat ku po wietrz ne go oraz je go se pa ra cję od in nych
stat ków po wietrz nych. Na le ży w mia rę moż li wo ści sta ran nie pla no -
wać mi sje i do kład nie za po zna wać się z sy tu acją w prze strze ni po -
wietrz nej pa nu ją cą w da nym te re nie.

Wy ko nu jąc ope ra cje lot ni cze, ope ra tor BSP zo bo wią za ny jest do:
� prze strze ga nia za sad wy ko ny wa nia ope ra cji lot ni czych bez za ło -
go wy mi stat ka mi po wietrz ny mi,
� sto so wa nia okre ślo nych w in struk cji ope ra cyj nej wa run ków i ogra -
ni czeń w wy ko ny wa niu lo tów,
� prze strze ga nia wa run ków i za sad okre ślo nych przez in sty tu cję za -
pew nia ją cą służ bę ru chu lot ni cze go,
� prze strze ga nia wa run ków i za sad okre ślo nych przez za rzą dza ją -
cych wy dzie lo ny mi stre fa mi. 

Na le ży pod kre ślić, że peł na od po wie dzial ność wy ni ka ją ca z użyt -
ko wa nia BSP spo czy wa na ope ra to rze. Dla te go to on po dej mu je osta -
tecz ną i nie pod wa żal ną de cy zję o moż li wo ści i za kre sie uży cia
bez za łogo we go stat ku po wietrz ne go. 

Gdzie dro nem
Zda rze nia, do któ rych dys po no wa ne są jed nost ki ra tow ni czo -ga -

śni cze PSP, cha rak te ry zu ją się du żą zmien no ścią, nie prze wi dy wal no -
ścią i są za leż ne od wie lu czyn ni ków ze wnętrz nych. Do głów nych
ob sza rów wy ko rzy sta nia BSP w jed nost kach ochro ny prze ciw po ża ro -
wej za li czyć mo że my dziś m.in.:
� da nie kie ru ją ce mu dzia ła nia mi ra tow ni czy mi moż li wo ści ob ser wa -
cji miej sca zda rze nia z per spek ty wy z lo tu pta ka (wy ko rzy sta nie tej
moż li wo ści do wy ko ny wa nia roz po zna nia oraz okre śla nia stref nie -
bez piecz nych z jed nej stro ny uła twia po dej mo wa nie klu czo wych de -
cy zji w ogra ni czo nym cza sie, a z dru giej zwięk sza bez pie czeń stwo
ra tow ni ków; pre zen ta cja ob ra zu na ży wo znacz nie zwięk sza świa do -
mość sy tu acyj ną za rów no KDR, jak i człon ków szta bu wy pra co wu ją -
ce go de cy zje tak tycz ne);
� za sto so wa nie ka mer ter mo wi zyj nych w ce lu okre śle nia kie run ków
roz wo ju po ża ru (po ża ry wiel ko po wierzch nio we, obiek ty bu dow la ne,
ob sza ry le śne, tor fo wi ska etc.), wska za nia miejsc o pod wyż szo nej tem -
pe ra tu rze, lo ka li za cji osób (w tym ra tow ni ków) w prze strze ni otwar -
tej;
� ma po wa nie i we ry fi ka cję sta nu za bez pie czeń prze ciw po wo dzio -
wych po przez opra co wa nie sys te mu ob ra zo wa nia 3D (skano wa nie
wa łów i brze gów rzek);
� prze pro wa dze nie roz po zna nia w nie do stęp nych lub trud no do -
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stęp nych miej scach, ta kich jak ob sza ry le śne o wiel kich po wierzch -
niach, roz le wi ska, te ren o utrud nio nym do jeź dzie etc. oraz obiek ty bu -
dow la ne lub ich czę ści (bu dyn ki wy so kie i wy so ko ścio we, ko mi ny
prze my sło we, żu ra wie, li nie ener ge tycz ne, elek trow nie wia tro we);
� do ko ny wa nie oce ny bez pie czeń stwa kon struk cji obiek tów ob ję -
tych dzia ła nia mi ra tow ni czy mi;
� roz po zna wa nie za gro żeń przy zda rze niach z udzia łem sub stan cji
nie bez piecz nych;
� wy ko na nie zo bra zo wań ma po wych z za da ne go ob sza ru (pla no -
wa nie tra sy, wy ko na nie zdjęć oraz ich prze two rze nie do po sta ci or to -
fo to map); 
� prze no sze nie nie wiel kich ła dun ków i ich zdal ne opusz cza nie (np.
ko ło wrot ka z li ną, ko ła ra tow ni cze go);
� szki co wa nie i do ku men to wa nie pro wa dzo nych dzia łań ra tow ni -
czych;
� przy go to wa nie ma te ria łów pro mu ją cych ochro nę prze ciw po ża ro -
wą.

Bio rąc pod uwa gę róż no rod ność za sto so wań BSP w dzia ła niach ra -
tow ni czo -ga śni czych, moż na do ko nać po dzia łu BSP prze zna czo nych
do wy ko rzy sta nia w jed nost kach ochro ny prze ciw po ża ro wej na dwie
ka te go rie.

BSP po zio mu pod sta wo we go – słu żą przede wszyst kim do wy -
ko na nia bie żą cych zo bra zo wań te re nu dzia łań z wy ko rzy sta niem 
ka me ry na świa tło wi dzial ne. Wy ko rzy sty wa ne bę dą rów nież do pro -
wa dze nia szko leń w ra mach do sko na le nia za wo do we go, kształ tu ją -
cych od po wied nie umie jęt no ści i do świad cze nie wy ma ga ne
do pi lo ta żu BSP.

BSP po zio mu spe cja li stycz ne go – słu żą do re ali za cji za dań wy -
mie nio nych wy żej, za pew nia jąc przy tym do dat ko we moż li wo ści
tech nicz ne, któ re po zwa la ją na za sto so wa nie w ca łej ga mie ob sza -
rów. BSP te go po zio mu po win ny za pew niać moż li wość gro ma dze nia
da nych z róż nych sen so rów (ka me ry na świa tło wi dzial ne, ka me ry
na pod czer wień), bie żą ce prze ka zy wa nie ob ra zu na urzą dze nia ze -
wnętrz ne oraz umoż li wiać prze twa rza nie i ana li zę da nych na po trze -
by KDR (np. two rze nie or to fo to map, mo de li prze strzen nych etc.).
W ich przy pad ku wy ma ga ne jest za pew nie nie moż li wo ści pra cy
w trud nych wa run kach po go do wych (opa dy desz czu, sil ny wiatr, du -
ża wil got ność po wie trza).

BSP w przy szło ści praw do po dob nie uzu peł nią funk cjo nal no ści 
sa mo cho dów do wo dze nia i łącz no ści (SDŁ) wy ko rzy sty wa nych 
w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, ma ją cych moż li wość re ali za cji bez -
prze wo do wej trans mi sji bie żą ce go ob ra zu wy so kiej roz dziel czo ści
w re la cjach: miej sce pro wa dze nia dzia łań ra tow ni czych – sztab 
ak cji – sta no wi ska kie ro wa nia PSP, a za po mo cą most ka wi de okon fe -
ren cyj ne go z udzia łem użyt kow ni ków ze wnętrz nych. Na le ży zwró cić
szcze gól ną uwa gę, by po zwa la ły na in tu icyj ne wy ko rzy sta nie, wy ma -

ga ły mi ni mal ne go na kła du pra cy zwią za ne go z ich przy go to wa niem
do lo tu, a pro ces udo stęp nie nia zo bra zo wań był mak sy mal nie zauto -
ma ty zo wa ny. Na miej scu trud nej ak cji w dys po zy cji do wód cy po wi -
nien znaj do wać się ope ra tor dro na oraz ope ra tor ob słu gu ją cy sys tem
IT w kom pu te rze prze no śnym.

Sku tecz ne wpro wa dze nie opi sa nych dzia łań prak tycz nych bę dzie
wy ma ga ło od wszyst kich jed no stek or ga ni za cyj nych PSP dys po nu ją -
cych dro na mi przede wszyst kim roz wią zań sys te mo wych, te zaś 
po wsta ną na ba zie go dzin ćwi czeń, wnio sków z warsz ta tów te ma -
tycz nych z two rze niem sce na riu szy wy ko rzy sta nia dro nów oraz prak -
tycz nych dzia łań pod czas trud nych ak cji ra tow ni czo -ga śni czych.

st. bryg. dr in˝. Jan Kołdej jest komendantem Szkoły Aspirantów PSP
w Poznaniu, operatorem UAV

bryg. Waldemar Nowak jest wykładowcà w Centralnej Szkole PSP
w Cz´stochowie, operatorem i instruktorem UAV

Li te ra tu ra
[1] Usta wa z dnia 3 lip ca 2002 r. Pra wo lot ni cze.
[2] Roz po rzą dze nie mi ni stra trans por tu, bu dow nic twa i go spo dar ki mor skiej z dnia 26 mar -
ca 2013 r. w spra wie wy łą cze nia za sto so wa nia nie któ rych prze pi sów usta wy Pra wo lot ni cze
do nie któ rych ro dza jów stat ków po wietrz nych oraz okre śle nia wa run ków i wy ma gań do ty -
czą cych uży wa nia tych stat ków.
[3] Roz po rzą dze nie mi ni stra in fra struk tu ry z dnia 20 grud nia 2018 r. zmie nia ją ce roz po rzą -
dze nie w spra wie wy łą cze nia za sto so wa nia nie któ rych prze pi sów usta wy Pra wo lot ni cze
do nie któ rych ro dza jów stat ków po wietrz nych oraz okre śle nia wa run ków i wy ma gań do ty -
czą cych uży wa nia tych stat ków.
[4] Kon cep cja użyt ko wa nia bez za ło go wych stat ków po wietrz nych w Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej, KG PSP, War sza wa 2018.
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ierw sze kon cep cje bu do wy cen trów
po wia da mia nia ra tun ko we go (CPR)
po ja wi ły się już dwie de ka dy te mu.

By ły nie zwy kle róż no rod ne i za kła da ły bu do -
wę CPR w każ dym po wie cie, two rze nie ich
wo je wódz kich struk tur, opar cie CPR na jed -
nej ze służb (naj czę ściej PSP), mniej szą lub
więk szą współ pra cę przy ich two rze niu z jed -
nost ka mi sa mo rzą du te ry torial ne go. Przy stą -
pie nie Pol ski do Unii Eu ro pej skiej zo bli -
go wa ło nasz kraj do wdro że nia nu me ru 
alar mo we go 112 – za spra wą dy rek ty wy
2002/22/WE. W 2008 r. Ko mi sja Eu ro pej ska
wszczę ła na wet prze ciw ko Pol sce po stę po -
wa nie w związ ku nie wy ko ny wa niem jej po -
sta no wień, co zmu si ło nas do pod ję cia
pew nych kro ków (któ re mia ły być tyl ko tym -
cza so we) i po wie rze nia od bio ru wy wo łań
alar mo wych kie ro wa nych na nu mer 112 sta -
no wi skom kie ro wa nia Po li cji i PSP.

Od 2010 r. za czę to bu do wę SPR w mo de -
lu ope ra tor skim: naj pierw od by wa się przy -
ję cie zgło sze nia w CPR, a na stęp nie prze -
sy ła na jest for mat ka do od po wied niej służ -
by. Oczy wi ście ta kie roz wią za nie ma swo je
wa dy, jed nak war to po kre ślić, że mo del ten
jest w kra jach eu ro pej skich naj po pu lar niej -
szy. Roz wią za nie ta kie funk cjo nu je w nie -
mal 20 pań stwach (m.in. Bel gii, Buł ga rii,
Chor wa cji, Es to nii, Gru zji, Ho lan dii, Hisz pa -
nii, Wiel kiej Bry ta nii), w sze ściu od biór nu -
me ru 112 po wie rzo no stra ży po żar nej
(w Cze chach, Da nii, Niem czech, na Li twie,
w Sło we nii oraz na więk szo ści te ry to rium
Fran cji), w sied miu po li cji (w Au strii, na Cy -
prze, we Wło szech, na Mal cie, w Nor we gii,
Ser bii i Szwaj ca rii), w dwóch po go to wiu ra -
tun ko we mu (w Tur cji i czę ścio wo we Fran -
cji), a w czte rech przy ję to mo del dys po-
zy tor ski, tj. ta ki, gdzie przyj mu ją cy zgło sze -
nie do każ dej ze służb jest rów nież dys po -

nen tem po szcze gól nych SIS (Fin lan dia,
Szwe cja, Is lan dia i Luk sem burg).

Ana li zu jąc funk cjo no wa nie sys te mu po -
wia da mia nia ra tun ko we go w Pol sce, war to
po dzie lić roz wa ża nia przy naj mniej na dwa
ob sza ry, mia no wi cie sfe rę or ga ni za cyj ną 
i tech nicz ną.

Sfe ra or ga ni za cyj na
Przy ję cie mo de lu SPR, w któ rych CPR

znaj du ją się w struk tu rze urzę dów wo je -
wódz kich, jest pod ką tem or ga ni za cyj nym
nie wąt pli wie atu tem. Ma my bo wiem sys tem
skon so li do wa ny w rę kach jed ne go de cy -
den ta (wo je wo dy) na szcze blu woje wódz -
kim i nie mal że jed ne go (mi ni stra spraw
we wnętrz nych i ad mi ni stra cji) na szcze blu
cen tral nym. Pa mię ta jąc do świad cze nia z lat
ubie głych, gdy „służ by” pod le ga ły pod Mi ni -
ster stwo Spraw We wnętrz nych, a CPR two -
rzo ne by ły pod nad zo rem Mi ni ster stwa
Ad mi ni stra cji i Cy fry za cji, to nie wąt pli wie du -
ży krok na przód. W ra mach MSWiA w De par -
ta men cie In for ma ty ki funk cjo nu je Wy dział
Sys te mu Po wia da mia nia Ra tun ko we go, co
świad czy, że na szcze blu rzą do wym do strze -
żo no ko niecz ność ko or dy na cji dzia ła nia ca -
łe go sys te mu po wia da mia nia ra tun ko we go
ja ko jed ne go z pod sta wo wych sys te mów
bez pie czeń stwa pań stwa i je go oby wa te li. 

Ko lej nym po zy tyw nym aspek tem od bio -
ru zgło szeń kie ro wa nych na nu mer 112
(obec nie tak że 997) w CPR jest fakt, że nie -
wąt pli wie od cią ży ło to dy żur nych sta no wisk
kie ro wa nia PSP, któ rzy mo gą za jąć się swo ją
wła ści wą pra cą (po mo cą KDR w dzia ła niach
ra tow ni czo -ga śni czych). A war to za uwa żyć,
że wszyst kich wy wo łań tyl ko na nu mer alar -
mo wy 112 jest oko ło 20 mln każ de go ro ku,
a tyl ko co pią te koń czy się prze ka za niem in -
for ma cji do służb. 

Oczy wi ście nie któ rzy przy to czą tu ar gu -
men ty, że ja kość for ma tek two rzo nych
na pod sta wie od bio ru zgło szeń przez ope -
ra to rów nu me rów alar mo wych (ONA) w CPR
po zo sta wia wie le do ży cze nia, a czas spo rzą -
dze nia for mat ki i prze sła nia jej do służ by
odwle ka szyb kie za dys po no wa nie od po -
wied nich SIS. To po czę ści praw da, choć na -
le ży tu za zna czyć, że w ra zie ko niecz no ści
dys po no wa nia do zda rze nia wszyst kich
trzech pod sta wo wych „służb”, a ta ka za cho -
dzi naj czę ściej przy naj po waż niej szych zda -
rze niach, pro ces dys po no wa nia zo stał
uspraw nio ny. War to rów nież pod kre ślić, że
ONA, któ rzy pra cu ją w CPR od mo men tu ich
two rze nia, czy li kil ka lat, są nie wąt pli wie spe -
cja li sta mi w swo jej dzie dzi nie. Świad czy
o tym nie tyl ko licz ba ode bra nych po łą -
czeń – choć pa mię taj my, że ob cią że nie do -
bo we przyj mo wa niem zgło szeń alar mo -
wych w przy pad ku ONA i dys po zy to rów po -
szcze gól nych służb jest moc no zróż ni co wa -
ne (śred nie ob cią że nie ope ra to rów CPR
oscy lu je wo kół 110 zgło szeń w dzień i 60
w po rze noc nej, ob cią że nie do bo we dy żur -
nych SK PSP to oko ło kil ku na stu zgło szeń,
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Praw dy i mi ty o SPR
ŁU KASZ SZEW CZYK Przyjęty w Polsce model systemu powiadamiania

ratunkowego (SPR) jest poddawany permanentnej krytyce
przez wielu strażaków, policjantów czy dyspozytorów

medycznych. Czy słusznie? Przyjrzyjmy się faktom. 

P

Prze krój zgło szeń na nu mer alar mo wy 112 w la-
tach 2014 -2017 
źró dło: opra co wa nie wła sne



dys po zy to rów me dycz nych – kil ka dzie siąt,
a dy żur ni SK Po li cji nie od bie ra ją już w ogó -
le po łą czeń alar mo wych). Po twier dza to tak -
że udział w sa mym szko le niu, ko niecz ność
po twier dza nia swo ich umie jęt no ści w trzy -
let nim okre sie, co 3 la ta bo wiem każ dy ONA
mu si przejść szko le nie i zdać po now nie eg -
za min, aby uzy skać cer ty fi kat umoż li wia ją cy
mu wy ko ny wa nie za wo du. Rzecz ja sna prze -
ciw ni cy SPR funk cjo nu ją ce go w ta kim kształ -
cie pod nio są ar gu men ty, że szko le nie osób
apli ku ją cych do by cia ONA w Pol sce i tak od -
bie ga od eu ro pej skich stan dar dów. To rów -
nież praw da, ale za daj my so bie py ta nie
o ja kość pro ce su szko le nia dy żur nych ope -
ra cyj nych SK PSP i Po li cji. W przy pad ku dys -
po zy to rów me dycz nych pew ne wy ma ga nia
wy ni ka ją wprost z usta wy o PRM, na to miast
trud no mó wić o ja kim kol wiek pro fe sjo nal -
nym, utrzy ma nym na eu ro pej skim po zio mie
szko le niu, ko niecz no ści po twier dze nia
umie jęt no ści i przy dat no ści na tych sta no -
wi skach w służ bach. Umie jęt no ści dy żur -
nych ope ra cyj nych po wia tu (DOP) wy ni ka ją
głów nie (nie li cząc szko leń w WOSz w Pion -
kach) z do świad cze nia i za an ga żo wa nia
w służ bę, a nie z roz wią zań sys te mo wych.

Na szcze blu cen tral nym do strze żo no
rów nież i ten pro blem, cze go do wo dem jest
po wo ła nie Cen trum Szko le nio we go w Po -
zna niu, prze zna czo ne go do prze pro wa -
dzania szko leń i tre nin gów przy szłych
ope ra to rów i pra cow ni ków sys te mu 112.
Cen trum przy wy ko rzy sta niu sys te mu in for -
ma tycz ne go, na któ rym pra cu ją ONA, ma
moż li wość sy mu la cji nad cho dzą cych we -
zwań alar mo wych wraz z sy mu la cją prze ka -
zy wa nia i po twier dza nia od bio ru zda rzeń
przez dy żur nych (dys po zy to rów).

Ko lej ną kwe stią, któ rą chcia łem za ak -
cen to wać, jest sto sun ko wo du że roz pro sze -
nie SPR w Pol sce. Jesz cze w 2018 r.
w na szym kra ju ist nia ło pra wie 750 ośrod -
ków, w któ rych by ły od bie ra ne zgło sze nia
alar mo we kie ro wa ne na pod sta wo we nu -
me ry, nie wspo mi na jąc na wet o nu me rach
alar mo wych ta kich or ga ni za cji ra tow ni -
czych, jak GOPR, WOPR, TOPR czy stra że
miej skie (gmin ne). Pod tym wzglę dem by -
li śmy praw dzi wy mi re kor dzi sta mi na ska lę
Eu ro py. Wy da je się więc, że pla ny MSWiA
od bio ru zgło szeń alar mo wych kie ro wa -
nych na nu me ry 112, 999, 998 i 997 wy łącz -
nie w CPR, speł nia ją ce prze cież za pi sy

usta wy o SPR z 2013 r., są słusz ne i lo gicz -
ne. W prze ko na niu tym utwier dza mnie
wie le fak tów. Po pierw sze moż li wość od -
bio ru w CPR zgło szeń ob co ję zycz nych.
Na ko niec 2018 r. ONA tyl ko z pię ciu naj -
więk szych CPR by li w sta nie ode brać po łą -
cze nia alar mo we w sied miu ję zy kach.
W Unii Eu ro pej skiej licz ba po dró ży z prze -
kro cze niem gra ni cy pań stwo wej oscy lu je
wo kół 100 mln rocz nie, przy czym 65%
oby wa te li Wspól no ty czu je się mniej chro -
nio ny mi za gra ni cą swo je go kra ju, a więc
pro fe sjo nal na or ga ni za cja od bio ru zgło -
szeń ob co ję zycz nych ma ol brzy mie zna cze -
nie. Do dat ko wo od po cząt ku 2016 r.
w ra mach współ pra cy mię dzy na ro do wej
i za sad stwo rzo nych przez Eu ro pe an Emer -
gen cy Num ber As so cia tion (EENA) MSWiA
wdro ży ło wy tycz ne prze ka zy wa nia zgło -
szeń, któ re do ty czą zda rze nia ma ją ce go
miej sce po za gra ni ca mi na sze go kra ju.
Ozna cza to, że w ra zie wy stą pie nia za gro -
że nia np. na te re nie Wiel kiej Bry ta nii oso ba
po cho dzą ca z Pol ski i nie po słu gu ją ca się
spraw nie ję zy kiem an giel skim mo że za -
dzwo nić do człon ka swo jej ro dzi ny w Pol -
sce, ten zaś, dzwo niąc na nu mer 112, jest
pew ny, że służ by w Wiel kiej Bry ta nii zo sta -
ną za wia do mio ne o po ten cjal nym za gro że -
niu.

War to rów nież pa mię tać, że zgod nie
z przy to czo ną wcze śniej dy rek ty wą pań stwa
człon kow skie zo sta ły zo bo wią za ne do za -
pew nie nia wła ści we go od bio ru i ob słu gi wy -
wo łań jed no li te go eu ro pej skie go nu me ru
alar mo we go 112 w spo sób naj le piej od po -
wia da ją cy kra jo wej or ga ni za cji sys te mów
alar mo wych. Ta kie wy wo ła nia na le ży ob słu -
gi wać co naj mniej z ta ką sa mą spraw no ścią
i sku tecz no ścią, jak wy wo ła nia kra jo wych
nu me rów alar mo wych, je śli są one w dal -
szym cią gu wy ko rzy sty wa ne. W rze czy wi -
sto ści speł nie nie te go wy mo gu mo że
gwa ran to wać je dy nie od biór wszyst kich
zgło szeń alar mo wych w jed nym ośrod ku
ope ra tor skim lub ope ra tor sko -dys po zy tor -
skim.

Sfe ra tech nicz na
Moż na śmia ło po wie dzieć, że na rzę dzia

i opro gra mo wa nie te le in for ma tycz ne to ser -
ce i szkie let SPR. Na po trze by SPR stwo rzo -
no bo wiem ogól no pol ską sieć te le in for-
ma tycz ną OST 112 i zbu do wa no na rzę dzie
lo ka li za cyj ne wraz z mo du łem ma po wym.
Stwo rzo no tak że pro fe sjo nal ny sys tem in for -
ma tycz ny, któ re go chy ba naj więk szym atu -
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Dłu gość szko le nia ope ra to ra nu me ru 112 w ty go dniach w wy bra nych kra jach eu ro pej skich i Tur cji 
źró dło: EENA Ope ra tions Do cu ment – Psy cho lo gi cal sup port of 112 call ta kers, Bruk se la 2012, s. 12-16.
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tem jest za stę po wal ność po szcze gól nych
CPR w przy pad ku po waż nej awa rii lub po -
nad prze cięt nej licz by zgło szeń. W ra zie nie -
ode bra nia zgło sze nia alar mo we go przez
30 s zgła sza ją cy zo sta je prze kie ro wa ny
do in ne go CPR, któ ry wy sy ła for mat kę do SK
PSP, Po li cji czy SDM (skon cen tro wa nych dys -
po zy tor ni me dycz nych) wła ści wych dla
miej sca zda rze nia. Do dat ko wo na te re nie
kra ju ist nie je sześć cen trów o roz sze rzo nej
funk cjo nal no ści in for ma tycz nej (CPR-RFI).
Cen tra te ma ją w za sa dzie tę sa mą wła ści -
wość funk cjo nal ną, co stan dar do wy CPR,
jed nak wy róż nia ją się wy po sa że niem tech -
nicz nym – znaj du je się w nich ser we ro wa
część har dwa re oraz so ftwa re SI WCPR.
Na te re nie kra ju dzia ła po za tym Cen trum
Nad zo ru i Mo ni to rin gu Tech nicz ne go
(CNiMT), zlo ka li zo wa ne w Ra do miu, któ re
za pew nia kon tro lę nad dzia ła niem sys te mu
in for ma tycz ne go ob słu gu ją ce go zgło sze nia
w CPR oraz prze cho wu je i syn chro ni zu je
wspól ną ba zę da nych. 

Od 2018 r. wszyst kie CPR są przy go to -
wa ne do od bio ru zgło szeń z sys te mu eCall
(ogól no eu ro pej skie go sys te mu szyb kie go
po wia da mia nia o wy pad kach dro go wych).
To nie zwy kle istot ne, zwa żyw szy że
od kwiet nia 2018 r. pro du cen ci są zo bo -
wią za ni do mon ta żu w sa mo cho dach oso -
bo wych i do staw czych pro du ko wa nych
na te re nie UE ele men tów nadaw czo -od -
bior czych te go sys te mu. Ko mi sja Eu ro pej -
ska sza cu je, że w peł ni wdro żo ny sys tem
skró ci czas re ak cji ra tow ni ków o 40 proc.
w mia stach i o 50 proc. w te re nie nie za bu -
do wa nym, co mo że ozna czać ura to wa nie
do 2,5 tys. osób rocz nie. Dzię ki te mu Pol ska
do łą czy ła wresz cie do kra jów, w któ rych
sys tem ten w peł ni funk cjo nu je – war to do -
dać, że w nie któ rych pań stwach eu ro pej -
skich zgło sze nia z te go sys te mu są
przyj mo wa ne już od kil ku lat.

Wy zwa nia
Oczy wi ście przed SPR stoi wie le wy zwań.

Prio ry te to we we dług mnie jest do łą cze nie
Pol ski do gro na kra jów, gdzie zgło sze nie
alar mo we moż na prze słać po przez sms, bez
ko niecz no ści lo go wa nia się w ja kim kol wiek
sys te mie. Nie wąt pli wie ta kie roz wią za nie
uła twi ło by, choć mo że na le ża ło by po wie -
dzieć „umoż li wi ło”, do ko ny wa nie zgło szeń
alar mo wych oso bom nie peł no spraw nym
(głu cho nie mym), choć nie któ re kra je po szły
jesz cze da lej i uła twie nia dla osób głu cho -
nie mych ob ję ły rów nież prze kaz wi deo (po -

przez ję zyk mi go wy) czy moż li wość prze sła -
nia fa ksu.

Ko lej nym wy zwa niem jest za im ple men -
to wa nie w CPR no wych na rzę dzi lo ka li za cyj -
nych. Mo wa tu o me to dzie AML (Ad van ced
Mo bi le Lo ca tion). Po zwo li ło by to na zwięk -
sze nie do kład no ści lo ka li za cji dzwo nią ce -
go – jak twier dzą spe cja li ści z EENA, na wet
4000 ra zy. Przy za sto so wa niu tej usłu gi błąd
lo ka li za cji wy no si 30-50 m, a nie rzad ko
mniej niż 10 m. 

W sfe rze or ga ni za cyj nej mo je oba wy
wzbu dza sto sun ko wo du ża ro ta cja osób za -
trud nio nych na sta no wi skach ONA. Wy da je
się to nie ste ty tren dem sta łym, zwa żyw szy
na ni skie wy na gro dze nie i brak wła ści wej
ochro ny praw nej ope ra to rów. Bez zna czą ce -
go pod wyż sze nia wy na gro dze nia ope ra to -
rów CPR przy obec nej sy tu acji na ryn ku
pra cy za trzy ma nie tych lu dzi, czę sto mło -
dych, am bit nych, otwar tych na wy zwa nia,
wy kształ co nych, bez pro ble mo wo po ru sza -
ją cych się w świe cie no wych tech no lo gii, bę -
dzie nie zwy kle trud ne.

Na pew no wy zwa niem bę dzie rów nież
re duk cja licz by zgło szeń nie za sad nych. Kro -
kiem we wła ści wym kie run ku by ła w tej 
mie rze no we li za cja Ko dek su wy kro czeń 
do ko na na z ini cja ty wy pre zy den ta RP
w 2018 r., któ ra wpro wa dzi ła na wet pe na li -
za cję za blo ko wa nie nu me ru alar mo we go,
utrud nia ją ce pra cę da ne go CPR. To jed nak
nie wy star czy. Wy da je się, że nie zbęd na jest
sze ro ko za kro jo na kom pa nia spo łecz na do -
ty czą ca funk cjo no wa nia CPR i wszyst kich
nu me rów alar mo wych, a tak że sys te mo wa
edu ka cja dzie ci już od naj młod szych lat.

Pew ne oba wy bu dzi we mnie rów nież
brak otwar to ści na peł niej szą in te gra cję
w ra mach SPR. Mam tu na my śli od da nie nu -
me ru alar mo we go 998 do ob słu gi w CPR.

Wy da je się, że to nie chyb nie na stą pi, czy te -
go chce my, czy nie. Py ta nie tyl ko, co na sza
for ma cja wnie sie, aby mak sy mal nie uspraw -
nić funk cjo no wa nie sys te mu na te re nie ca -
łe go kra ju i czy wy ko rzy sta do świad cze nia
Po li cji, któ ra ten pro ces ma już za so bą.

st. kpt. dr in˝. Łu kasz Szew czyk jest do wód -
cà Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga Êni czej nr 1 

KM PSP w Krakowie
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Po rów na nie lo ka li za cji te re nu w ra mach te sto wa nia AML w Es to nii. Pro mień ob sza ru lo ka li za cyj ne go według stan dar do wej me -
to dy wy niósł 1570 m, na to miast przy wy ko rzy sta niu AML 20 m
źró dło: Lars Rydén, So ny Emer gen cy Call Po si tio ning Ad van ced Mo bi le Lo ca tion, wy stą pie nie pod czas EENA Con fe ren ce 2016,
zor ga ni zo wa nej przez Eu ro pe an Emer gen cy Num ber As so cia tion w Pra dze w dniach 6-8.04.2016 r.
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ak wia do mo, klu czo wą ro lę w sys te -
mie bez pie czeń stwa od gry wa ją jed -
nost ki Pań stwo wej Stra ży Po żar nej

oraz ochot ni czych stra ży po żar nych. Te
pierw sze utrzy my wa ne są ge ne ral nie z bud-
że tu pań stwa, dru gie zaś z róż nych źró deł.
Za nim je opi szę, przy po mnę, jak funk cjo nu -
je ochro na prze ciw po ża ro wa w Pol sce. 

Dwa fi la ry
Po rzą dek ochro ny prze ciw po ża ro wej

w na szym kra ju re gu lu ją przede wszyst kim
dwie usta wy – z 24 sierp nia 1991 r. o ochro -
nie prze ciw po ża ro wej i z 24 sierp nia 1991 r.
o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej oraz prze pi sy
do tych ak tów praw nych. 

Zgod nie z art. 9 ust. 1 usta wy o PSP ko -
men dant głów ny Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej jest cen tral nym or ga nem ad mi ni stra cji
rzą do wej w spra wach or ga ni za cji kra jo we -
go sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go (KSRG)
oraz ochro ny prze ciw po ża ro wej. Zgod nie
z art. 10 ust. 1 pkt 2 usta wy o PSP kie ru je on
KSRG, a na pod sta wie art. 14 ust. 3 usta wy
o ochro nie prze ciw po ża ro wej okre śla dla
ob sza ru kra ju za da nia KSRG, ko or dy nu je je -
go funk cjo no wa nie, kon tro lu je wy ko ny wa -
nie za dań, a w sy tu acjach nad zwy czaj nych

za gro żeń ży cia, zdro wia lub śro do wi ska kie -
ru je tym sys te mem.

Kra jo wy sys tem ra tow ni czo -ga śni czy,
zor ga ni zo wa ny przez Pań stwo wą Straż Po -
żar ną, funk cjo nu je od 1 stycz nia 1995 r. 
Zo stał stwo rzo ny z my ślą o sca le niu róż nych
pod mio tów ra tow ni czych, tak aby moż -
na by ło pod jąć sku tecz nie każ de dzia ła nie.
KSRG sta no wi bo wiem in te gral ną część bez -
pie czeń stwa we wnętrz ne go pań stwa, a je -
go pod sta wo wym ce lem jest ochro na ży cia,
zdro wia, mie nia lub śro do wi ska po przez:
wal kę z po ża ra mi i in ny mi klę ska mi ży wio ło -
wy mi, ra tow nic two tech nicz ne, che micz ne,
a od 1997 r. rów nież po przez ra tow nic two
eko lo gicz ne i me dycz ne. 

W su mie KSRG two rzą 4962 jed nost ki
ochro ny prze ciw po ża ro wej, w tym: 

– 501 jed no stek ra tow ni czo -ga śni czych
PSP,

– 4439 jed no stek OSP włą czo nych do
KSRG (ok. 140 000 dru hów, ok. 10 000 sa mo -
cho dów ra tow ni czo -ga śni czych i spe cjal -
nych),

– 5 za kła do wych stra ży po żar nych,
– 1 lot ni sko wa służ ba ra tow ni czo -ga śni cza,
– 16 jed no stek woj sko wych stra ży po żar -

nych. 

Na le ży pa mię tać, że po za OSP włą czo ny -
mi do KSRG w na szym kra ju funk cjo nu je
jesz cze 11 578 in nych ochot ni czych stra ży
po żar nych. W 2018 r. wi zy ta cją ko men dan -
tów po wia to wych/miej skich PSP lub ich za -
stęp ców zo sta ły ob ję te 15 364 OSP. Nie
zwi zy to wa no wszyst kich OSP z przy czyn
obiek tyw nych (jak np. li kwi da cja jed nost ki).
Szcze gó ło we da ne do ty czą ce licz by jed no -
stek OSP w Pol sce przed sta wia ta be la 1.

Chciałbym podkreślić, że kra jo wy sys tem
ra tow ni czo -ga śni czy jest ży wym or ga ni -
zmem, sta le się roz wi ja ją cym. Na przy kład
w ubie głym ro ku włą czo no do nie go 70 OSP,
a wy łą czo no 7. Do ku men tem okre śla ją cym
za sa dy roz wo ju KSRG jest „Me to dy ka bu do -
wy pla nu sie ci jed no stek OSP” (do stęp na
pod adresem www.straz.gov.pl). Sta no wi
ona pod sta wę do wy ty po wa nia w po szcze -
gól nych po wia tach jed no stek OSP pla no wa -
nych do włą cze nia do KSRG, nie zbęd nych
do za pew nie nia ak cep to wal ne go po zio mu
za bez pie cze nia ope ra cyj ne go w gmi nach.
Za ło żo no, że jej wy ni kiem bę dzie opra co wy -
wa nie przez jed nost ki or ga ni za cyj ne PSP
pro jek tu pla nu sie ci jed no stek OSP prze wi -
dzia nych do włą cze nia do KSRG w spo sób
cy klicz ny raz na 4 la ta. 
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Wsparcie OSP
– nowe podejÊcie (cz. 1)

MA REK JA SI¡ SKI

To oczywiste, że o sile bojowej ochotniczych straży pożarnych,
a tym samym poziomie bezpieczeństwa mieszkańców nie decyduje

sama liczba jednostek OSP. Ważne jest ich właściwe wyposażenie
i wyszkolenie. Dlatego z roku na rok wzrasta wysokość nakładów

finansowych przeznaczonych na ich funkcjonowanie.

J
fot. arch. PP



Sieć jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro wej
włą czo nych do KSRG za pew ni ła w 2018 r.
do tar cie do 90,46% wszyst kich zda rzeń
w cza sie do 15 min od za alar mo wa nia. Ska -
lę za an ga żo wa nia OSP w dzia ła nia ra tow ni -
czo -ga śni cze w ostat nich trzech la tach
po ka zu je ta be la 2.

Źró dła fi nan so wa nia OSP
Ochot ni cze stra że po żar ne i zwią zek

ochot ni czych stra ży po żar nych funk cjo nu ją
w opar ciu o art. 19 ust. 1 usta wy o ochro nie
prze ciw po ża ro wej oraz przepisy usta wy 
z 7 kwiet nia 1989 r. Pra wo o sto wa rzy sze -
niach. Każ da OSP jest za tem sto wa rzy sze -
niem, ba zu ją cym na pra cy spo łecz nej
człon ków, a tak że sa mo dziel nie okre śla swo -
je ce le, pro gra my dzia ła nia i struk tu ry or ga -
ni za cyj ne oraz uchwa la ak ty we wnętrz ne
do ty czą ce dzia łal no ści. Sto wa rzy sze nie pod -
le ga obo wiąz ko wi wpi su do Kra jo we go 
Re je stru Są do we go. Wów czas uzy sku je oso -
bo wość praw ną i mo że roz po cząć dzia łal -

ność. Szcze gó ło we za da nia i or ga ni za cję
OSP oraz ich związ ku okre śla sta tut. OSP ja -
ko sto wa rzy sze nia po zy sku ją za tem środ ki
na swo je dzia ła nie ze skła dek człon kow -
skich, da ro wizn, spad ków, za pi sów, do cho -
dów z wła snej dzia łal no ści, do cho dów
z ma jąt ku sto wa rzy sze nia oraz z ofiar no ści 

pu blicz nej. Jed nak za sad ni cze źró dła ich
utrzy ma nia są in ne. 

Zgod nie z art. 32 ust. 2 usta wy o ochro -
nie prze ciw po ża ro wej kosz ty wy po sa że nia,
utrzy ma nia, wy szko le nia i za pew nie nia go -
to wo ści bo jo wej ochot ni czych stra ży po żar -
nych po no si gmi na, zaś kosz ty ich
funk cjo no wa nia, zgod nie z art. 29 tej usta -
wy, po kry wa ne są m.in. z bu dże tu pań stwa,
bu dże tów jed no stek sa mo rzą du te ry to rial -
ne go oraz do cho dów in sty tu cji ubez pie cze -
nio wych, ubez pie cza ją cych oso by praw ne
i fi zycz ne.

Mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni -
stra cji oraz ko men dant głów ny Pań stwo wej

Stra ży Po żar nej, do strze ga jąc po ten cjał
ochot ni czych stra ży po żar nych włą czo nych
do kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni -
cze go, jak i jed no stek spo za nie go, po dej -
mu ją dzia ła nia ma ją ce na ce lu ich opty -
mal ne wy szko le nie i wy po sa że nie, zgod nie
z opra co wa ny mi stan dar da mi. Dla te go ści -
śle współ pra cu ją z każ dym pod mio tem mo -
gą cym mieć po zy tyw ny wpływ na po pra wę
wy po sa że nia jed no stek ochot ni czych stra ży
po żar nych. Do wo dem te go jest do fi nan so -
wa nie OSP za rów no z bu dże tu pań stwa, jak
i in nych źró deł.

Do ta cje 
Od lat ochot ni cze stra że po żar ne wspie -

ra ne są środ ka mi z bu dże tu pań stwa. Są to
do ta cje Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych
i Ad mi ni stra cji dla OSP z kra jo we go sys te mu
ra tow ni czo -ga śni cze go, sta no wią ce re ali za -
cję za da nia pu blicz ne go pn. „Za pew nie nie
go to wo ści bo jo wej jed nost ki ochro ny prze -
ciw po ża ro wej włą czo nej do kra jo we go sys -
te mu ra tow ni czo -ga śni cze go”, a tak że środ ki
fi nan so we dla po zo sta łych jed no stek OSP ja -
ko re ali za cja za da nia pu blicz ne go pn. „Przy -
go to wa nie jed no stek ochot ni czych stra ży
po żar nych do dzia łań ra tow ni czo -ga śni -
czych”.

War to pod kre ślić, że od 2016 r. wy so kość
do ta cji suk ce syw nie ro śnie. W 2015 r. wy -
nio sła 105,5 mln zł, a do 2018 r. wzro sła
o 32,085 mln zł, co sta no wi 30,4% w sto sun -
ku do 2016 r. Szcze gó ło we da ne po ka zu je
ta be la 3. 

Spo sób wy dat ko wa nia środ ków na funk -
cjo no wa nie ochot ni czych stra ży po żar nych
uległ w oma wia nym cza sie istot nym zmia -
nom. Do koń ca 2015 r. do ta cją Mi ni ster stwa
Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji prze -
zna czo ną na przy go to wa nie OSP do dzia łań
ra tow ni czo -ga śni czych w ca ło ści dys po no -
wał Za rząd Głów ny Związ ku Ochot ni czych
Stra ży Po żar nych Rzecz po spo li tej Pol skiej. To
on wraz z za rzą da mi wo je wódz ki mi ZOSP RP
usta lał prio ry te ty za ku pów sprzę tu i wy po -
sa że nia dla ochot ni czych stra ży po żar nych.
Pań stwo wa Straż Po żar na nie mia ła na to
żad ne go wpły wu. 

Od 2016 r. zo sta ły wpro wa dzo ne no we
za sa dy przy zna wa nia do ta cji dla OSP. Mi ni -
ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji za -
twier dził tryb i za sa dy udzie la nia do ta cji dla
jed no stek ochot ni czych stra ży po żar nych
oraz za kres przed mio to wy do ta cji, obej mu -
ją cy sprzęt i wy po sa że nie. Ce lem zmian by -
ło za pew nie nie opty mal ne go i trans pa-

/ 2019 KWIECIEŃ 25

Ta be la 1. Ochot ni cze stra że po żar ne w Pol sce (da ne na 31 grud nia 2018 r.)

L. p. wo je wódz two Licz ba 
jed no stek OSP

Licz ba 
jed no stek OSP

w KSRG 

Ogól na licz ba
wi zy to wa nych
jed no stek OSP

w 2018 r.

Licz ba wi zy to -
wa nych jed no -

stek OSP
w KSRG

w 2018 r.

1. woj. dol no ślą skie 717 265 672 262

2. woj. ku jaw sko -po mor skie 848 209 837 209

3. woj. lu bel skie 1 754 314 1 700 313

4. woj. lu bu skie 342 140 321 140

5. woj. łódz kie 1 451 335 1 260 335

6. woj. ma ło pol skie 1 355 397 1 349 397

7. woj. ma zo wiec kie 1 923 536 1 876 535

8. woj. opol skie 519 162 517 162

9. woj. pod kar pac kie 1 266 320 1 220 320

10. woj. pod la skie 656 194 557 194

11. woj. po mor skie 589 230 571 230

12. woj. ślą skie 945 379 943 379

13. woj. świę to krzy skie 878 216 856 216

14. woj. war miń sko -ma zur skie 521 189 514 189

15. woj. wiel ko pol skie 1 818 365 1 750 365

16. woj. za chod nio po mor skie 435 188 421 188

Ra zem 16 017 4 439 15 364 4 434

Ta be la 2. Licz ba zda rzeń na prze strze ni ostat nich 4 lat 

Rok Dzia ła nia wspól ne 
PSP i OSP Dzia ła nia PSP Dzia ła nia OSP RAZEM

2015 90 625 247 361 149 786 487 772

2016 83 504 238 580 123 014 445 098

2017 100 672 255 587 161 787 518 046

2018 109 266 250 244 140 494 500 004



rent ne go po dzia łu środ ków fi nan so wych
prze zna cza nych na po szcze gól ne wo je -
wódz twa, pro por cjo nal nie do licz by po wia -
tów oraz licz by jed no stek ochot ni czych
stra ży po żar nych. W prak ty ce to ko men dant
głów ny PSP upo waż nio ny zo stał do udzie la -
nia do ta cji ce lo wych jed nost kom OSP
na pod sta wie za war tych umów. Za kres
przed mio to wy udzie la nych do ta cji obej mu -
je re mon ty straż nic, za kup spe cja li stycz ne -
go sprzę tu i wy po sa że nia, ubrań spe-
cjal nych, ma te ria łów i usług wy ni ka ją cych
z sy tu acji nie prze wi dzia nych zwią za nych
z przy go to wa niem jed no stek ochot ni czych
stra ży po żar nych do dzia łań ra tow ni czo -ga -
śni czych oraz pro pa go wa nie ochro ny prze -
ciw po ża ro wej, m.in. po przez do fi nan so-
wa nie obo zów mło dzie żo wych dru żyn po -
żar ni czych i za wo dów spor to wo -po żar ni -
czych. 

Sys tem ten ma wie le za let, zwłasz cza
w za kre sie ce lo wo ści wy da wa nia środ ków
pań stwo wych. Istot ne de cy zje w tym za -
kre sie są po dej mo wa ne na szcze blu ad mi -
ni stra cji naj bar dziej świa do mym po trzeb,
a przy tym przez or ga ny ad mi ni stra cji pań -
stwo wej, na któ rych spo czy wa usta wo we
za da nie or ga ni za cji ochro ny prze ciw po ża -
ro wej, czy li od po wie dzial ność w tym za -
kre sie. Dzię ki te mu roz wią za niu ko-
men dan ci po wia to wi/miej scy Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w po ro zu mie niu z wła ści -
wy mi te ry to rial nie po wia to wy mi za rzą -
da mi Związ ku Ochot ni czych Stra ży Po -
żar nych RP okre śla ją za po trze bo wa nie
na sprzęt i wy po sa że nie stra ża ków w swo -

im re jo nie, na stęp nie prze ka zu ją je do ko -
men dan tów wo je wódz kich Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej, któ rzy po kon sul ta cji z za -
rzą da mi wo je wódz ki mi Związ ku Ochot ni -
czych Stra ży Po żar nych RP do ko nu ją
po dzia łu środ ków na po szcze gól ne po wia -
ty. Ko men dan ci po wia to wi/miej scy PSP
oraz za rzą dy po wia to we ZOSP RP wspól nie
spra wu ją nad zór nad wła ści wym wy po sa -
że niem i przy go to wa niem da nej OSP
do dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych. 

Roz wią za nie to nie jest cał ko wi tą no wo -
ścią. Środ ki fi nan so we prze zna czo ne 
wy łącz nie na za pew nie nie go to wo ści bo jo -
wej jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro wej
dzia ła ją cych w ra mach kra jo we go sys te -
mu ra tow ni czo -ga śni cze go od wie lu lat 
roz dzie la ne by ły przez ko men dan ta głów -
ne go PSP we dług kry te riów usta la nych 
co rocz nie w roz po rzą dze niu mi ni stra spraw
we wnętrz nych i ad mi ni stra cji w spra wie
wy so ko ści środ ków fi nan so wych na da ny
rok i ich po dzia łu mię dzy jed nost ki ochro -
ny prze ciw po ża ro wej dzia ła ją ce w ra-
mach kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga -
śni cze go.

Usta wa mo der ni za cyj na
Po raz pierw szy ochot ni cze stra że po żar -

ne są be ne fi cjen ta mi usta wy z 15 grud -
nia 2016 r. o usta no wie niu „Pro gra mu
mo der ni za cji Po li cji, Stra ży Gra nicz nej, Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej i Służ by Ochro ny
Pań stwa w la tach 2017-2020” (we szła w ży -
cie z dniem 1 stycz nia 2017 r.). Na re ali za cję
te go tzw. pro gra mu mo der ni za cji w służ -
bach pod le głych mi ni stro wi spraw we -
wnętrz nych i ad mi ni stra cji prze znaczo na
zo sta ła kwo ta 9,2 mld zł, z któ rej Pań stwo wa
Straż Po żar na otrzy ma po nad 1,7 mld zł,
w tym 501 mln 400 tys. zł z prze zna cze niem
na uno wo cze śnie nie jed no stek ochot ni -
czych stra ży po żar nych. Z pu li środ ków prze -
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Ta be la 4. Tryb i za sa dy udzie la nia do ta cji dla jed no stek ochot ni czych stra ży po żar nych z uwzględ nie -
niem kry te riów po dzia łu do ta cji (na 2018 r.)

Pod sta wa udzie la nia do ta cji Kry te ria po dzia łu do ta cji

Dotacja MSWiA
„Przygotowanie jednostek
ochotniczych straży
pożarnych do działań
ratowniczo-gaśniczych”

Upoważnienie ministra spraw
wewnętrznych i administracji
„Tryb i zasady udzielania dotacji 
dla jednostek ochotniczych straży
pożarnych w 2018 roku” oraz zakres
przedmiotowy dotacji zatwierdzone
przez ministra spraw wewnętrznych
i administracji

1. dla wydatków bieżących: liczba
jednostek OSP według stanu
na 31.12.2017 r.
2. dla wydatków majątkowych: liczba
powiatów w danym województwie

Dotacja KSRG
„Zapewnienie gotowości
bojowej jednostki ochrony
przeciwpożarowej
włączonej do krajowego
systemu
ratowniczo-gaśniczego”

art. 33 ustawy o ochronie
przeciwpożarowej
„Tryb i zasady udzielania dotacji” 
oraz zakres przedmiotowy dotacji
zatwierdzone przez komendanta
głównego PSP

1. dla wydatków bieżących: liczba
jednostek OSP w KSRG według stanu
na 31.12.2017 r.
2. dla wydatków majątkowych:
a) liczba wyjazdów do pożarów
i miejscowych zagrożeń oraz udział
w zabezpieczeniu operacyjnym
obszaru chronionego w 2017 r.
b) liczba ludności w danym
województwie
c) liczba powiatów w danym
województwie

Na kwo tę 53 635 tys. zł oznaczonĄ * w tabeli 3 skła da ły się na stę pu ją ce środ ki:
1) Pro gram mo der ni za cji Po li cji, Stra ży Gra nicz nej, Pań stwo wej Stra ży Po żarnej, Służ by Ochro -

ny Pań stwa w la tach 2017-2020 – 41 400 tys. zł, w tym: wy dat ki bie żące 18 025 tys. zł, wy dat ki
ma jąt ko we 23 375 tys. zł;

2) do fi nan so wa nie obo zów mło dzie żo wych dru żyn po żar ni czych (2 800 tys. zł), tur nie jów
wie dzy po żar ni czej (200 tys. zł, z cze go 13 tys. zł na or ga ni za cję 41. Ogól no pol skie go Tur nie ju
Wie dzy Po żar ni czej „Mło dzież Za po bie ga Po ża rom” i 187 tys. zł na or ga ni za cję Ogól no pol skich
Za wo dów Spor to wo -Po żar ni czych);

3) za kup sprzę tu i usług zwią za nych z przy go to wa niem OSP do dzia łań ra tow ni czo -ga śni -
czych (środ ki w ra mach po pra wek sej mo wych) – 9 235 tys. zł, w tym 250 tys. zł na wy dat ki bie -
żą ce i 8 985 tys. zł na wy dat ki ma jąt ko we. Za te środ ki m.in. do fi nan so wa no za kup 33
sa mo cho dów ra tow ni czo -ga śni czych, za ku pio no przy cze py do transpor tu, agre ga ty prą do twór -
cze, pom py szla mo we (wy so kiej wy daj no ści), po dusz ki pneu ma tycz ne, ze sta wy na rzę dzi hy drau -
licz nych, de fi bry la to ry, pi ły ra tow ni cze, wen ty la to ry od dy mia ją ce, mo to pom py, a tak że
do fi nan so wa no re mon ty obiek tów i sprzę tu. 

Ta be la 3. Środ ki prze ka zy wa ne jed nost kom ochot ni czych stra ży po żar nych z bu dże tu pań stwa 
w la tach 2015-2018

Lata OSP OSP w KSRG Suma

2015 32 500 tys. zł 73 000 tys. zł 105 500 tys. zł

2016 36 000 tys. zł 73 000 tys. zł 109 000 tys. zł 

2017 43 000 tys. zł 81 110 tys. zł 124 110 tys. zł 

2018 53 635 tys. zł* 83 950 tys. zł 137 585 tys. zł 



zna czo nych dla OSP 335 mln 800 tys. zł tra fi
do jed no stek włą czo nych do kra jo we go 
sys te mu ra tow ni czo -ga śni cze go, a 165 mln
600 tys. zł do po zo sta łych jed no stek ochot -
ni czych stra ży po żar nych. Środ ki te są prze -
zna czo ne na: 
� za ku py sa mo cho dów ra tow ni czo -ga śni -
czych (268 800 tys. zł) – w ra mach funk cjo -
no wa nia „Pro gra mu mo der ni za cji” w la tach
2017-2020 pla no wa ny jest za ku p sprzę tu
trans por to we go – co naj mniej 401 sa mo -
cho dów po żar ni czych – dla jed no stek bę dą -
cych w kra jo wym sys te mie ra tow ni czo-
-ga śni czym za łącz ną kwo tę 200 800 tys. zł,
a tak że co naj mniej 136 sa mo cho dów po żar -
ni czych dla po zo sta łych OSP za łącz ną kwo -
tę 68 000 tys. zł;
� za ku py sprzę tu tech ni ki spe cjal nej, m.in.
ze sta wów na rzę dzi hy drau licz nych, ze sta -
wów ra tow nic twa me dycz ne go, apa ra tów
po wietrz nych, pomp po żar ni czych, agre ga -
tów prą do twór czych, pił do cię cia drew na,
sta li i be to nu, dra bin, in ne go sprzę tu po-
żar ni cze go i spe cja li stycz ne go, ar ma tu ry
wod nej, in ne go sprzę tu ra tow ni cze go
(62 000 tys. zł);
� za ku py sprzę tu in for ma ty ki i łącz no ści,
np. ra dio te le fo nów na sob nych, sys te mów
se lek tyw ne go alar mo wa nia, sy ren alar mo -
wych, ze sta wów pod heł mo wych do ra-
dio te le fo nów, ła do wa rek do te le fo nów 
(4 200 tys. zł);
� za ku py wy po sa że nia oso bi ste go
i ochron ne go (66 400 tys. zł);
� in we sty cje bu dow la ne – re mon ty straż -
nic (100 000 tys. zł).

Nie mniej jed nak środ ki fi nan so we z róż -
nych źró deł po zwa la ją zre ali zo wać za ku py
sa mo cho dów po żar ni czych na wyż szym po -
zio mie, niż pier wot nie założono w „Pro -
gramie mo der ni za cji”. Po nad to środ ki te
po zwa la ją na za ku py nie zbęd ne go sprzę tu
i wy po sa że nia, re mon ty obiek tów, na pra wy
sprzę tu i wy po sa że nia, do fi nan so wa nie in -
we sty cji bu do wlanych oraz za ku pów środ -
ków trans por to wych, głów nie sa mo cho dów
ra tow ni czo -ga śni czych. 

Efek ty „Pro gra mu mo der ni za cji” w 2018 r.
W 2018 r. jed nost ki ochot ni czych stra ży

po żar nych za ku pi ły łącz nie 596 no wych sa -
mo cho dów po żar ni czych, w tym:

– 533 sa mo cho dy ra tow ni czo -ga śni cze,
– 63 sa mo cho dy spe cjal ne.
Z tej licz by 403 po jaz dy po żar ni cze za ku -

pi ły jed nost ki ochot ni czych stra ży po żar -
nych włą czo ne do kra jo we go sys te mu

ra tow ni czo -ga śni cze go, a 193 – OSP spo -
za KSRG.

W ra mach przed się wzię cia „sprzęt trans -
por to wy” wy da no 67 200 tys. zł, w tej kwo -
cie 50 200 tys. zł sta no wi ły do ta cje dla
jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro wej włą -
czo nych do KSRG, a 17 000 tys. zł – do ta cje
dla OSP spo za KSRG. W za ło że niach do usta -
wy pla no wa no do fi nan so wa nie za ku pu
134 sa mo cho dów ra tow ni czo -ga śni czych
(w tym 100 dla OSP w KSRG i 34 dla OSP 
spo za sys te mu). Tym cza sem za ku pio no
375 sa mo cho dów ra tow ni czo -ga śni czych
(od po wied nio 242 i 133): 40 cięż kich sa mo -
cho dów ra tow ni czo -ga śni czych, 272 śred nie
sa mo cho dy ra tow ni czo -ga śni cze, 63 sa mo -
cho dy ra tow nic twa tech nicz ne go z funk cją
ga śni czą, ze zbior ni kiem środ ka ga śni cze go
min. 1000 dm3, a po nad to 29 przy cze pek
do trans por tu sprzę tu oraz 36 ło dzi ra tow ni -
czych. 

Oprócz sa mo cho dów po żar ni czych efek -
tem „Pro gra mu” jest za kup sprzę tu i wy po -
sa że nia. W ra mach przed się wzię cia „sprzęt
uzbro je nia i tech ni ki spe cjal nej” wy da -
no 15 500 tys. zł (5 500 tys. dla OSP w KSRG
i 10 000 tys. zł dla OSP spo za KSRG). Za ku -
pio no mię dzy in ny mi:
� 98 ze sta wów hy drau licz nych na rzę dzi 
ra tow ni czych, 
� 70 szt. sprzę tu do ozna ko wa nia te re nu
ak cji,
� 10 no życ do cię cia pe da łów,
� 33 po dusz ki pneu ma tycz ne,
� 165 roz dzie la czy,
� 299 dra bin prze no śnych,
� 138 agre ga tów prą do twór czych min.
2,2 kVA,
� 92 zbior ni ki prze no śne na wo dę o po -
jem no ści min. 2000 dm3,
� 525 prą dow nic wod nych,
� 172 mo to pom py po żar ni cze,
� 202 pom py do wo dy za nie czysz czo nej.

Na sprzęt in for ma ty ki i łącz no ści wy da -
no 1 050 tys. zł, w tej kwo cie do ta cja dla 
jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro wej włą -

czo nych do KSRG wy nio sła 550 tys. zł, 
a do ta cja dla jed no stek spo za sys te mu
500 tys. zł. Prze ło ży ło się to na na stę pu ją cy
sprzęt:
� 629 ra dio te le fo nów,
� 22 ze sta wy pod heł mo we do ra dio te le fo -
nów,
� 12 sy ren alar mo wych,
� 42 sys te my se lek tyw ne go alar mo wa nia,
� 15 ła do wa rek do ra dio te le fo nów,
� 80 me ga fo nów.

Za ku pio no tak że wy po sa że nie oso bi ste
i ochron ne. Prze zna czo no na ten cel
16 600 tys. zł – 12 700 tys. zł dla OSP w KSRG
oraz 3 900 tys. zł dla OSP spo za KSRG. Dzię ki
tym środ kom dru ho wie mo gli za ku pić:
� 5160 ubrań spe cjal nych (w tym 3784 dla
OSP w KSRG, 1376 dla po zo sta łych OSP),
� 108 lek kich ubrań ochro ny prze ciw che -
micz nej,
� 2445 par obu wia stra żac kie go gu mo we -
go,
� 4324 pary obu wia stra żac kie go skó rza ne -
go,
� 6671 par rę ka wic spe cjal nych,
� 4200 ko mi nia rek nie pal nych,
� 322 bu tle do apa ra tów po wietrz nych,
� 105 ma sek do apa ra tów po wietrz nych,
� 2817 heł mów.

W 2019 r. re ali zo wa ne rów nież są przed -
się wzię cia ob ję te „Pro gra mem mo der ni za cji”.
Wy so kość środ ków fi nan so wych prze wi dzia -
nych dla jed no stek ochot ni czych stra ży po -
żar nych utrzy ma na zo sta ła na po zio mie
ubie głe go ro ku.

nad bryg. Marek Jasiƒski jest 
zast´pcà komendanta głównego

Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej 

W na stęp nym nu me rze o in nych źró dłach fi nan so -
wa nia OSP: środ kach ubez pie cze nio wych, Fun du -
szu Spra wie dli wo ści, środ kach WFOŚiGW/NFOŚiGW
oraz do fi nan so wa niu obo zów mło dzie żo wych dru -
żyn po żar ni czych. 
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Ta be la 5. Licz ba sa mo cho dów po żar ni czych za ku pio nych przez jed nost ki ochot ni czych stra ży po żar -
nych w la tach 2015-2018 

Rok Licz ba za ku pio nych sa mo cho dów Ro dzaj sa mo cho dów

2015 178 sa mo cho dy ra tow ni czo -ga śni cze

2016 401 sa mo cho dy ra tow ni czo -ga śni cze

2017 609 sa mo cho dy po żar ni cze*

2018 596 sa mo cho dy po żar ni cze*

* sa mo cho dy po żar ni cze – sa mo cho dy ra tow ni czo -ga śni cze i spe cjal ne



rzyj mu je się, że Ochot ni cza Straż 
Po żar na w Szczaw ni cy po wsta ła
w 1885 r., ale ist nie ją tak że wzmian ki

o tym, że idea po wo ła nia stra ży przy za kła -
do wej po ja wi ła się już w 1882 r. W Mu zeum
Pie niń skim od na lazł się do ku ment mó wią cy
o tym, że ów cze sny wła ści ciel Szczaw ni cy,
czy li Aka de mia Umie jęt no ści w Kra ko wie,
de le go wa ła tam swych przed sta wi cie li w ce -
lu zor ga ni zo wa nia ochro ny prze ciw po ża ro -
wej bu dyn ków zdro jo wych [1].

En tu zjazm i chrzest ognio wy
W każ dym ra zie da ta „1885” uzna wa -

na jest za po czą tek, bo to wte dy ze bra ła się
garst ka spo łecz ni ków, któ ra wy bra ła ko mi -
tet za ło ży ciel ski i w opar ciu o sta tut z te go
wła śnie ro ku po wo ła ła Ochot ni czą Straż 
Po żar ną w Szczaw ni cy Wy żnej. Jed nost ka
od po cząt ku cie szy ła się za in te re so wa niem,
zgło si ło się wie lu kan dy da tów, ale że by się
do niej do stać, trze ba by ło przejść we ry fi ka -
cję. W re zul ta cie wy bra no za le d wie 22 czyn -
nych człon ków ze Szczaw ni cy Wy żnej oraz
dwóch ze Szczaw ni cy Niż nej. Przyj mo wa no
jed nak rów nież człon ków wspie ra ją cych
i ho no ro wych. I tu, uwa ga – pierw szym
człon kiem ho no ro wym zo stał... Hen ryk Sien -
kie wicz, któ ry prze by wał wów czas na le cze -
niu w szczaw nic kim uzdro wi sku. 

Pierw szym w hi sto rii pre ze sem jed nost -
ki był ks. Ja kub Przy boś, a na czel ni kiem 
Łu kasz Ma li now ski. Ze źró deł wy ni ka, że
gmi na Szczaw ni ca Wy żna za ku pi ła dla jed -
nost ki OSP si kaw kę ręcz ną na czte rech ko -
łach, 50 m wę ża par cia ne go oraz kil ka
mun du rów. W 1891 r. jed nost ka ga si ła wiel -
ki po żar Sta re go Dwo ru, w któ rym mie ści ła
się tak że jed na z klas szko ły lu do wej. Sta ry
Dwór, któ ry na le żał do hra bie go Sza laya,
dziś są sia du je bez po śred nio z re mi zą stra -
żac ką. 

Ama tor skie kół ko te atral ne
Za pał człon ków OSP nie ste ty osłabł szyb -

ko. Do te go stop nia, że za czę li na wet od da -
wać mun du ry. Do pie ro re or ga ni za cja jed -
nost ki, któ rą prze pro wa dził Łu kasz Ma li now -
ski i po wo ła nie w 1902 r. no we go za rzą du
z Fe lik sem Wi śniew skim na cze le otwo rzy ły
w jej hi sto rii no wy roz dział. Do stra ży za czę li
wstę po wać no wi za pa leń cy, któ rzy, jak się
po tem oka za ło, ode gra li waż ną ro lę w jej
roz wo ju. Gmi na nie by ła w sta nie utrzy mać
jed nost ki, dla te go Jan Ma li now ski, syn na -
czel ni ka, w myśl za sa dy „Po trze ba jest mat -
ką wy na laz ków” wraz ze stra ża ka mi za ło żył
ama tor skie kół ko te atral ne, chcąc z do cho -
du z przed sta wień fi nan so wać dzia łal ność
OSP. Już w 1904 r. wy sta wił pierw szą sztu kę,
za ty tu ło wa ną „Za cha tą u Pa na”. Oka za ła się
wiel kim suk ce sem. Przy nio sła do chód 312
ko ron i 60 ha le rzy, co by ło rów no war to ścią
trzech krów. Wiel ką sła wę przy nio sło ze spo -
ło wi „We se le gó ral skie”, któ re go tekst na pi sał
za ko cha ny w ro dzi mym folk lo rze Jan Ma li -
now ski. Póź niej kół ko te atral ne zo sta ło prze -
kształ co ne w ze spół re gio nal ny, któ re go
sła wa wy kra cza ła da le ko po za Szczaw ni cę.
By ło to waż ne źró dło do cho du, dzię ki któ re -
mu fi nan so wa no po trze by jed nost ki.

Wo jen na za wie ru cha
Do mi nik Ja nosz w wy da nej w 2015 r.

(z oka zji 130 lat ist nie nia jed nost ki) ju bi le -
uszo wej księ dze „Ochot ni cza Straż Po żar -
na w Szczaw ni cy” przy wo łu je wspo mnie nia
Mi cha ła Sło wi ka o pseu do ni mie „Dzwon”
z cza sów I woj ny świa to wej: „Co raz to no we
mo bi li za cje wchła nia ją w wir woj ny czyn nych
stra ża ków. Wnet w Szczaw ni cy po zo sta li tyl -
ko nie zdol ni do służ by woj sko wej, człon ko -
wie władz OSP. Ów cze sny wójt i na czel nik
stra ży Łu kasz Ma li now ski z garst ką po zo sta -
łych ra tu je ma ją tek. Na nie wie le się to zda, bo

bie da wo jen na jest strasz na, mun du ry sta ją
się co dzien nym odzie niem, to por ki sta ją się
sie kier ka mi, w go spo dar stwie przy da je się
stra żac ki sprzęt. Gdy mi nie woj na, wszyst ko
trze ba bę dzie za czy nać od no wa”. 

To wte dy do OSP za cią gnę li się mło dzi
chłop cy, m.in. Jan Ma stal ski „od Ko ściel ne go”,
póź niej szy dłu go let ni ko men dant OSP, Ma -
ciej zza Ła wy (jest dziś w Szczaw ni cy uli ca je -
go imie nia) oraz Wa len ty Ga cek (rów nież
bar dzo za słu żo ny dla stra ży), któ rych na czel -
nik OSP przy spo sa biał do wal ki z po ża ra mi,
ale tak że do wal ki o nie pod le głą oj czy znę.
Wraz z koń cem woj ny, w 1918 r., za czę li po -
wra cać z fron tu stra ża cy. Wró cił tak że Jan 
Ma li now ski, któ ry zo stał na czel ni kiem OSP
w miej sce swo je go oj ca Łu ka sza. Za czął się
okres od bu do wy wa nia jed nost ki, gro ma dze -
nia środ ków na za kup sprzę tu. W 1926 r. po -
wo ła no jed nost kę OSP w Szczaw ni cy Niż nej,
a jed nost ka ze Szczaw ni cy Wy żnej otrzy ma -
ła swój pierw szy sztan dar.

II woj na świa to wa
Na stał zno wu czas wal ki. Ja ko zor ga ni zo -

wa ne i zdy scy pli no wa ne jed nost ki OSP ze
Szczaw ni cy Wy żnej i OSP ze Szczaw ni cy Niż -
nej nie zo sta ły roz wią za ne przez oku pan ta,
ale mia ły dzia łać pod je go ko men dą. Z sys -
te ma tycz nie pro wa dzo nej kro ni ki wie my, że:
„... po sta wa stra ża ków w tych ma ka brycz -
nych cza sach to dłu gi ciąg ci che go, a co -
dzien ne go bo ha ter stwa. Zna ni pra wie
na każ dym po dwór ku „chłop cy z la su” to
skrzy żo wa nie ka ra bi nu par ty zanc kie go z to -
por kiem stra żac kim...” [2]. Tak że dzia łal ność
ze spo łu re gio nal ne go zo sta ła w wy ni ku za -
wie ru chy wo jen nej prze rwa na. Jan Ma li -
now ski z mał żon ką zo sta li aresz to wa ni
i wy sła ni do obo zu w Pła szo wie ko ło Kra ko -
wa. Po za koń cze niu woj ny zno wu za czę ły się
sta ra nia o od bu do wa nie jed nost ki. Druh 
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SPRAWY
OCHOTNIKÓW

KA TA RZY NA ZA MO ROW SKA

Niewiele jest w Polsce jednostek OSP, które mogą poszczycić się tak
bogatą historią, jaką ma OSP ze Szczawnicy. To już 134 lata działalności,

honorowe członkostwo Henryka Sienkiewicza, prężnie działający zespół
regionalny i orkiestra dęta.
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Ma li now ski po wró cił, ale ze wzglę du na zły
stan zdro wia nie zgo dził się zo stać kie row ni -
kiem ze spo łu. Zno wu bra ko wa ło wszyst kie -
go, więc ze spół dwo ił się i tro ił, że by swo imi
wy stę pa mi za ro bić na wy po sa że nie stra -
ży – i to się uda ło. Anie la Krup czyń ska, któ ra
od 1970 r. wraz z mę żem Ka ro lem pro wa dzi -
ła ze spół – i pro wa dzi go aż do dzi siaj – pod -
kre śla, że: „ce le ze spo łu po zo sta ły te sa me,
nie zmie nio ne od mo men tu po wsta nia: kul -
ty wo wa nie sta rych ob rzę dów i tra dy cji,
prze ka za nie te go spad ku kul tu ro we go mło -
de mu po ko le niu i re pre zen to wa nie folk lo ru
na ze wnątrz.” Ze spół Re gio nal ny im. Ja na
Ma li now skie go przez dłu gie la ta swo jej dzia -
łal no ści wy stę po wał na licz nych fe sti wa lach
i zdo był wie le na gród. Był też sta łą atrak cją
dla ku ra cju szy uzdro wi ska.

Hi sto ria jed ne go sztan da ru
Sztan dar, któ ry od 1926 r. to wa rzy szył

jed no st ce, prze trwał woj nę. Je go hi sto rię
wspo mi na Anie la Krup czyń ska w swo jej
książ ce „Gó ral sko krew w to bie jaz ku sa mo
gro bie”.

„Pa mię tam, rok 1945, pierw sza re zu rek -
cja po woj nie, oj ciec [Jan Ma stal ski] wy cią -
gnął sztan dar stra żac ki, któ ry przez ca łą
oku pa cję ukry wał w co raz to in nych miej -
scach i wpro wa dził pod nim od dział stra żac -
ki na re zu rek cję do ko ścio ła. Prze ży cie by ło
wiel kie. Lu dzie pła ka li z ra do ści, wi dząc, że
nasz sztan dar się za cho wał.

A ja każ by ła hi sto ria owe go sztan da ru,
któ ry wzbu dzał ty le unie sień? Za ku pio ny zo -
stał w 1926 r. i od po cząt ku był sym bo lem
na szej wspól no ty – bra ci stra żac kiej. W cza -
sach nie po ko ju i oku pa cji ob ce wła dze kon -
se kwent nie po szu ki wa ły i nisz czy ły wszel kie
prze ja wy pol sko ści i zor ga ni zo wa nych dzia -
łań wśród oku po wa nej lud no ści. Ta ki sztan -
dar to sym bol jed no ści, w któ rym za klę ty był
duch na szych emo cji, na szej nie pod le gło ści.
Dla te go też oj ciec mój po sta no wił za cho wać
go przed znisz cze niem. Naj pierw ukry wał go
w bu dyn ku sta rej Gro ma dy w szaf ce za du -
żym pie cem. Szaf ka by ła wy so ka, od wró cił
ją drzwia mi do ścia ny i wy glą da ła jak ko min.

Ale kie dy w Szczaw ni cy za czę ły się czę ste re -
wi zje, oj ciec za mu ro wał sztan dar w nie uży -
wa nym ko mi nie w rzeź ni, gdzie le żał
do cza su wy zwo le nia. I stam tąd wy cią gnął
go na wspo mnia ną re zu rek cję”. Dziś sztan -
dar ma swo je ho no ro we miej sce w re mi zie
przy ul. Sza laya. 

Cza sy po wo jen ne
W la tach 50. na te re nie uzdro wi ska za ło żo -

no po go to wie prze ciw po ża ro we, któ re mia ło
na ce lu ochro nę drew nia nej za bu do wy sa na -
to ryj nej i by ło pod po rząd ko wa ne jed no st ce
OSP. W 1957 r. po go to wie zo sta ło zli kwi do wa -
ne, a w je go miej sce po wsta ło Za wo do we Po -
go to wie Stra ży Po żar nej z sie dzi bą w re mi zie
OSP w Szczaw ni cy Wy żnej. W 1962 r. Szczaw ni -
ca uzy ska ła pra wa miej skie, co wią za ło się z re -
or ga ni za cją stra ży po żar nej. W jej wy ni ku
od dzia ły ze Szczaw ni cy Wy żnej i Niż nej po łą -
czo no, zo stał po wo ła ny je den wspól ny za rząd.
Na pre ze sa wy bra no Woj cie cha Dzie dzi nę, a na -
czel ni kiem po zo stał Jan Ma stal ski. W 1964 r. 
ze wzglę du na po de szły wiek Jan Ma stal ski zło -
żył re zy gna cję z peł nie nia funk cji ko men dan -
ta, a na na stęp cę zo stał wy bra ny je go syn
Sta ni sław Ma stal ski, stra żak Za wo do wej Stra ży
Po żar nej w No wym Tar gu. Dzię ki je go za an ga -
żo wa niu na po cząt ku lat 90. OSP w Szczaw ni -
cy na wią za ła współ pra cę ze Szko łą Cho rą żych
Po żar nic twa w Kra ko wie, w ra mach któ rej
za wy na jem dwóch po miesz czeń w re mi zie
otrzy ma ła sa mo chód GCBA 6/32 Jelcz. Urząd
Mia sta z ko lei kosz tem 16 800 000 zł za ku pił 
dla OSP dra bi nę alu mi nio wą dłu go ści 14 m
oraz pi lar kę me cha nicz ną do drew na za su -
mę 5 400 000 zł. 26 sierp nia 1992 r. wy buchł
du ży po żar la su w Kuź ni Ra ci bor skiej. W ak cji

tej uczest ni czy li człon ko wie OSP ze Szczaw ni -
cy [3].

Jak wy glą da jed nost ka dziś?
Na czel ni kiem jest Łu kasz Ma stal ski, syn

Sta ni sła wa, pra wnuk Ja na, czwar te po ko le nie
ro du Ma stal skich. Za rów no on, jak i je go brat
kon ty nu ują ro dzin ną tra dy cję. Ale to nic nad -
zwy czaj ne go w tym re gio nie. Każ dy miej sco -
wy al bo jest w jed no st ce, al bo coś go z nią
łą czy, a je że li nie z nią sa mą, to z ze spo łem re -
gio nal nym, or kie strą czy dru ży ną po żar ni czą.
Re mi za jest ta sa ma, sztan dar ten sam, za an -
ga żo wa nie to sa mo. Jed nost ka li czy 144 oso -
by, w JOT jest 55 osób, dru ży na mło dzie żo wa
ma 20 człon ków i ca ły czas do łą cza ją no wi.
Wy po sa że nie OSP sta no wi sześć po jaz dów
oraz pon ton. Naj bliż sza jed nost ka PSP mie ści
się w No wym Tar gu. – War to nad mie nić, że od -
da lo na jest o po nad 40 km. W la tach 2017-2018
mie li śmy naj wię cej in ter wen cji w po wie cie no -
wo tar skim (122). Od ubie głe go ro ku za uwa -
żamy wzrost liczby ak cji ra tow ni czych na
Du naj cu, wy ni ka to chy ba z nie wie dzy i nie od -
po wie dzial no ści uczest ni ków spły wów – mó wi
Łu kasz Ma stal ski. Raz na kwar tał OSP bie rze
udział w ćwi cze niach or ga ni zo wa nych przez
KP PSP dla jed no stek kra jo we go sys te mu ra -
tow ni czo -ga śni cze go. Po nad to dru ho wie
zwięk sza ją swo je umie jęt no ści pod czas ćwi -
czeń na te re nie gmi ny oraz za jęć do sko na lą -
cych z ra tow ni ka mi GOPR. 

Pręż nie roz wi ja się współ pra ca z Ochot -
ni czą Stra żą Po żar ną z part ner skie go mia sta
Per le berg w Niem czech oraz z OSP ze sło -
wac kiej Spi skiej Be li. Wy po sa że nie jed nost -
ki na czel nik Ma stal ski oce nia ja ko opty-
mal ne. Je dy ne, co przy da ło by się jesz cze, to
no wa re mi za, bo w obec nie zaj mo wa nym
bu dyn ku trud no się już po mie ścić. 

Przy pi sy
[1] Hi sto ria, www.osp.szczaw ni ca.pl/hi sto ria.html.
[2] Do mi nik Ja nosz, „Ochot ni cza Straż Po żar na w Szczaw ni -
cy”, s. 6.
[3] Tam że, s. 8.
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ak okre ślić sto wa rzy sze nia, któ ry mi 
są ochot ni cze stra że po żar ne, w jed -
nej fra zie? Naj pro ściej po wie dzieć: 

„Lu dzie dla lu dzi”. Człon ko wie tych sto wa -
rzy szeń od da wien daw na nie śli po moc bliź -
nie mu, a re mi zy sta no wi ły cen tra kul tu ry
i bez pie czeń stwa wsi oraz miast. W dzi siej -
szych cza sach ro la OSP nie zmie ni ła się. Je -
dy ne, co ule gło ewo lu cji, to fakt, że te raz
mo że my, a na wet mu si my ro bić wię cej, by
lu dzie by li bez piecz ni. Czy le piej wal czyć
z nie bez pie czeń stwem, czy mo że le piej je
po znać i umieć go unik nąć? Na szym zda -
niem dru ga od po wiedź jest je dy ną wła ści -
wą. Dla te go od wie lu lat na sza jed nost ka
spe cja li zu je się w sze ro ko po ję tej pro fi lak ty -
ce. A je że li za py ta cie, czy war to pro wa dzić
go dzi ny pre lek cji, wy my ślać tu zi ny ak cji
uświa da mia ją cych i pro mo wać po sta wy
oby wa tel skie, od po wie my: tak! Bo je że li
przy naj mniej jed na oso ba dzię ki tym
wszyst kim ak cjom nie stra ci zdro wia lub ży -
cia, to war to od dać za to ca ły nasz wol ny
czas i wie dzę.

Fan ta zji ni gdy nam nie bra ko wa ło, po my -
sły sy pa ły się jak z rę ka wa. Każ dy jed nak wią -
zał się z py ta niem: tyl ko skąd wziąć fun du sze
na re ali za cję? Aż pew ne go dnia oka za ło się,
że są moż li wo ści, trze ba tyl ko chcieć.
A chcieć to móc! Je śli więc chcesz się do wie -
dzieć, jak zro bić to, co nam się uda ło, chcesz
zre ali zo wać swo je po my sły – czy taj da lej,
mo że bę dzie my two ją in spi ra cją. Jed nak je -
śli wo lisz, by two ja ro dzi na nie czu ła się za -
nie dba na, nie chcesz za rwa nych i nie prze -
spa nych no cy, wy słu chi wa nia na rze kań, nie

chcesz wi dzieć, jak in ni pu ka ją się w gło wę,
to prze rwij lek tu rę już te raz. Wie lu bę dzie
chcia ło ścią gnąć cię w dół, od wieść od po -
my słu, znaj dzie się ktoś, kto stwo rzy do dat -
ko we dziw ne pro ble my, któ rych przy
re ali za cji pro jek tów jest i tak na praw dę nie -
ma ło. Ale war to wy trwać. 

Ma łe kro ki
Jak za cząć po dróż do po zio mu mistrz

pro fi la kty ki? Ma ły mi kro ka mi, cier pli wie
i z upo rem ma nia ka dą żyć na przód.
Po pierw sze: wy myśl, co chcesz zro bić. Prze -
ana li zuj, ja kim ka pi ta łem dys po nu jesz, 
tj. ja kie masz zdol no ści, umie jęt no ści, wie -
dzę – ty, twoi ko le dzy i ko le żan ki (bo mu sisz
wie dzieć wszyst ko o tym, cze go chcesz na -
uczyć in nych) i ja ki masz sprzęt. Za pla nuj
swo je dzia ła nia i zrób re ko ne sans – do wiedz
się, czy w two jej gmi nie znaj dą się środ ki
na re ali za cję za dań pu blicz nych, czy ogła sza -
ne są kon kur sy dla or ga ni za cji po za rzą do -
wych, czy moż li we jest po zy ska nie tak
zwa nych gran tów. Nas z ra cji te go, że je ste -
śmy sto wa rzy sze niem (ochot ni czą stra żą po -
żar ną), in te re su ją ob sza ry zgod ne z na szym
sta tu tem (m.in. dzia ła nia pro fi lak tycz ne,
edu ka cyj ne czy ochro na ży cia i zdro wia). 
Pa mię taj, że mo żesz przy stę po wać do kon -
kur su na re ali za cję pro jek tów wy łącz nie
w ob sza rach zgod nych ze sta tu tem i tyl ko
na ta kie mo żesz otrzy mać środ ki fi nan so we.
Cza sa mi więc trze ba po my śleć o zmia nie lub
ak tu ali za cji sta tu tu, tak że by 20-let ni akt pra -
wa jed nost ki przy sta wał do wy mo gów dzi -
siej szych cza sów. 

Jak zak tu ali zo wać sta tut lub gdzie szu kać
za dań pu blicz nych? Nie zwy kle przy da je się
po rad nik NGO*, któ ry bez pro ble mu moż -
na zna leźć w in ter ne cie, np. pod adresem
po rad nik.ngo.pl. Do wiesz się tam mię dzy in -
ny mi, z cze go moż na fi nan so wać swo je po -
my sły, jak i z kim je re ali zo wać, ja kie ak ty
praw ne trze ba znać i czy wszyst kie wy dat ki
(kosz ty) mu szą być udo ku men to wa ne. My
to wszyst ko prze czy ta li śmy, otar li śmy pot
z czo ła, a po tem py ta li śmy, ko go się da ło:
Żor skie Cen trum Or ga ni za cji Po za rzą do -
wych, Urząd Mia sta oraz in ne sto wa rzy sze -
nia, czy objaśnią nam to „po na sze mu”.
Waż ne, by zro zu mieć, że w każ dej in sty tu cji
jest ktoś, kto po mo że, po pro wa dzi i wy tłu -
ma czy. Nie trze ba się bać urzęd ni ków, na wet
wy so ko po sta wio nych, bo to lu dzie, któ rzy
nie jed no krot nie bę dą wspie ra li wa sze ini cja -
ty wy i ki bi co wa li wam w ich re ali za cji.

Na sze suk ce sy
Oto pro jek ty zre ali zo wa ne przez Ochot -

ni czą Straż Po żar ną Żo ry – jed ne we współ -
pra cy, dru gie w ro li li de ra pro jek tu, a trze cie
z za da niem tych, któ rzy wła żą oknem, kie dy
ich drzwia mi wy rzu ca ją.
� „Przy go da Ogni ka” – pro gram pro fi lak -
tycz no -edu ka cyj ny skie ro wa ny do dzie ci
klas od I do III szkół pod sta wo wych mia sta
Żo ry. Pro jekt re ali zo wa ny był w ra mach
współ pra cy z Ko men dą Miej ską PSP Żo ry
oraz in ny mi sto wa rzy sze nia mi w kil ku od sło -
nach: ja ko „Przy go da Ogni ka” – na wią zu ją ca
do za gro żeń po ża ro wych, „Przy go da Ogni -
ka – zi ma” – uczą ca dzie ci bez piecz nych za -
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cho wań zi mą i „Przy go da Ogni ka z Dy mo -
nem” – po ka zu ją ca pro blem za nie czysz cze -
nia po wie trza. Obec nie „Przy go da Ogni ka”
jest ma te ria łem w dys po zy cji Ko men dy
Głów nej PSP w jesz cze in nej od sło nie, ale
tak że ja ko ma te riał edu ka cyj no -pro fi lak tycz -
ny. A sal ki edu ka cyj ne two rzo ne przy ko -
men dach na zy wa ne są wła śnie Ogni ka mi.
� Obo zy dla człon ków mło dzie żo wych
dru żyn po żar ni czych – uda ło się już zre ali zo -
wać pięć edy cji i jest to dla wszyst kich tak
wiel ka przy go da, że czu je my wciąż nie do syt
i chce my ją kon ty nu ować! Ostat ni zre ali zo -
wa ny z roz ma chem obóz za brał nas ze Ślą -
ska aż na bał tyc kie pla że.
� Re ali za cja w ro li part ne ra Ko men dy Miej -
skiej PSP w Żo rach fe sty nu dla miesz kań ców
Żor „Mię dzy na mi są sia da mi”. Co tam się
dzia ło! Naj cie kaw sze by ły po ka zy ga sze nia
pło ną ce go ole ju na ku chen ce. Przy cią ga ły
wi dzów, bo któż nie sma ży fry tek? A ile ra zy
sły sze li śmy, że ja kiś nasz zna jo my za po mniał
za krę cić ku rek i olej się za pa lił?
� Kon fe ren cja „Nie dla tlen ku wę gla” – by li -
śmy jej po my sło daw ca mi, współ or ga ni za to -
ra mi i pre le gen ta mi u bo ku przed sta wi cie li
Ko men dy Miej skiej Po li cji Żo ry, KM PSP Żo -
ry i UM Żo ry.
� Współ or ga ni za cja wraz z Urzę dem Mia -
sta w Żo rach Dnia Stra ża ka, z wy da rze nia mi,
któ re da ły miesz kań com oka zję, by „do -
tknąć” stra ży po żar nej.
� Pik nik pre wen cyj ny – by li śmy je go po my -
sło daw ca mi, zre ali zo wa li śmy wy da rze nie,
pod czas któ re go ro dzi ce z dzieć mi, po ko nu -
jąc ko lej ne sta cje, szko li li się z za sad bez pie -

czeń stwa – udzie la nia pierw szej po mo cy,
uży cia ga śni cy sa mo cho do wej, bez piecz nej
jaz dy na ro we rze (z funk cjo na riu szem Po li -
cji) itp.
� Nasz ostat ni i bar dzo gło śny pro jekt to
#wsłuż bie in nym. Po sta no wi li śmy spo tem
pro mo cyj nym za chę cić do wstę po wa nia
w sze re gi ochot ni czych stra ży po żar nych.
Ak cja w krót kim cza sie za ist nia ła na sze ro ką
ska lę w In ter ne cie i me diach w ca łej Pol sce,
a jed nost ki OSP i PSP udo stęp nia ły na sze
dzie ło dla te go, że film był uni wer sal ny i do -
ty czył każ dej OSP.

Wszyst kie te za da nia re ali zo wa li śmy nie -
od płat nie, po za go dzi na mi pra cy za wo do -
wej i nor mal ną pra cą stra ża ka ochot ni ka,
czy li udzia łem w ak cjach ra tow ni czo -ga śni -
czych. Na sza jed nost ka za bez pie cza tak że
nie od płat nie wszyst kie im pre zy miej skie,
wspie ra ak cje cha ry ta tyw ne i po ma ga w róż -
nych sy tu acjach miesz kań com mia sta. 
Dzię ki te mu wie lu in sty tu cjom je ste śmy po -
trzeb ni, a po trzeb ną jed nost kę war to wspie -
rać w jej dzia ła niach. Efek tem te go jest dziś
no wy sa mo chód, no we wy po sa że nie OSP
i set ki go dzin ak cji ra tow ni czo -ga śni czych.
Je ste śmy jed nost ką sil nie zwią za ną ze swo -
im mia stem i ja ko lo kal ni pa trio ci swo imi
dzia ła nia mi pro mu je my na sze mia sto, a je -
go wło da rze nie mu szą się ni gdy za nas
wsty dzić.

War to za zna czyć, że aby jed nost ka OSP
by ła pręż na i dzia ła ła na wie lu po lach, po -
trzeb ne jest wspar cie i zro zu mie nie kie row -
nic twa Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Przy -
kła dem ta kiej wzo ro wej współ pra cy jest
nasz po wiat. Ko men dant miej ski PSP w Żo -
rach wie lo krot nie wspie rał na szą pro fi lak -
tycz ną dzia łal ność, a jed nost kę OSP trak tu je
ja ko part ne ra w dzia ła niach. Ko men dan ci
i do wód cy JRG KM PSP w Żo rach do ce nia ją
i za uwa ża ją nasz po ten cjał, umie jęt nie go
roz wi ja ją, nie ga szą go w za rod ku. Da ją nam
nie jed no krot nie moż li wość sa mo dziel ne go
dzia ła nia, na przy kład przy re ali za cji pro jek -
tów, ob da rza jąc du żym za ufa niem, któ re go
sta ra my się nie za prze pa ścić. Bo prze cież dla
oby wa te li stra żak to stra żak, nie waż ne, czy
za wo do wy, czy ochot nik. A pa mię taj my: 
„Wi ze ru nek zna czy sza cu nek!”.

Każ dy pro jekt wy ma ga do bre go „sprze -
da nia się” w me diach. Fa cho wo na zy wa się
to pro mo cją pro jek tu. Za pew ne nie unik nie -
cie po są dze nia o par cie na szkło, za zdro ści
i zło śli we go ko men to wa nia wa szych dzia łań.
Jed nak kto po tra fi po wie dzieć o pro jek cie
coś wię cej niż wy – je go po my sło daw cy, 

li de rzy i re ali za to rzy? Z cza sem po lu bi cie sie -
bie w pra sie, w te le wi zji, do świad czy cie
zdjęć na ścian kach, jak my pod czas od bie ra -
nia pre sti żo wej na gro dy Mia sta Żo ry przy -
zna wa nej ochot ni czym stra żom po żar nym
z te re nu na sze go mia sta – Pho enix Sa rien sis.
Dwa mie sią ce przed„Fe nik sa mi”, na Ga li Wo -
lon ta ria tu 2018, na zwa no nas „Dia men ta mi
Wo lon ta ria tu”. Za szczyt ny to ty tuł dla wo lon -
ta riu sza. Nie któ rzy, mi mo swej cięż kiej pra -
cy, ni gdy go nie zdo by wa ją. By li śmy już
w ra diu i w te le wi zji. Nie któ rzy mó wią o nas
zło śli wie „ce le bry ci”. Nie prze szka dza nam 
to, bo je ste śmy zna ni z te go, że dzia ła my! 
Je ste śmy roz po zna wal ni, bo ro bi my coś 
po ży tecz ne go dla spo łe czeń stwa. A by cie
„ce le bry tą” ma rów nież wie le plu sów – lu -
dzie was zna ją, otwie ra się wie le no wych
drzwi i wie le no wych osób chce błysz czeć
ra zem z wa mi. Naj waż niej sze jed nak, że by
wszy scy, któ rych za pra sza cie do współ pra -
cy, wszy scy dzia ła ją cy dla in nych ro zu mie li,
że aby coś do stać, trze ba dać cza sa mi dwa
ra zy ty le. 

By cie „ce le bry tą pro fi lak ty ki” wy ma ga
wie lu po świę ceń. To go dzi ny pra cy, ry zy za -
dru ko wa ne go pa pie ru, tu zi ny po my słów,
ma sa za an ga żo wa nych lu dzi i wie le prze -
szkód. Czy war to? Zde cy do wa nie tak! Do wo -
dem na to są re ak cje stra ża ków na szej
jed nost ki, któ rzy każ dy po mysł ko lej nej ak -
cji od bie ra ją po zy tyw nie i chęt nie an ga żu ją
się w dzia ła nia, a czę sto zgła sza ją wła sne po -
my sły.

Co za to wszyst ko ma my? Sło wo „dzię ku -
ję” od dzie ci, świa do mość by cia po trzeb ny -
mi w spo łe czeń stwie i po czu cie bez pie-
czeń stwa, bo prze cież szko ląc in nych, spra -
wia my, że w ra zie po trze by szyb ciej znaj -
dzie my ko goś, kto po tra fi udzie lić pierw szej
po mo cy. Choć na sze du że za an ga żo wa nie
w re ali za cję pro jek tów od bi ło się na na szych
ro dzi nach i przy ja cio łach, war to mieć sa tys -
fak cję, że uczy my lu dzi po staw, któ re w no -
wo cze snym spo łe czeń stwie po win ny być
nor mą. 

st. kpt. Aldona Dobrzyƒska jest zast´pcà
naczelnika Wydziału Kadr i Organizacji 

KW PSP w Katowicach, członkiem OSP ˚ory,
a dh Adam Dole˝ych – naczelnikiem

i wiceprezesem Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
˚ory

* NGO – or ga ni za cja po za rzą do wa (ang. non -go vern ment
or ga ni za tion)
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y wa ją la sy, co nie pło ną. Są i ta kie, któ rych po żar jest zja wi skiem
na tu ral nym, nie unik nio nym. Ba! Na wet sa me mu la so wi po -
trzeb nym, by trwał. Na przy kład w Ame ry ce Pół noc nej, gdzie

nie któ re ga tun ki drzew (np. se kwo je) po trze bu ją ognia, by wy siać na -
sio na – bez go rą ce go po ża ru szysz ki się nie otwo rzą. Ale na wet z na -
tu ral ny mi po ża ra mi la sów czło wiek wal czy, bo wszę dzie, gdzie
go spo da rzy, ogień jest je go wro giem: nisz czy do mo stwa, in fra struk -
tu rę, do ro bek ży cio wy. 

W Pol sce la sy nie po trze bu ją ognia do ni cze go, a jed nak pło ną. Naj -
pow szech niej wy stę pu ją ce w nich ga tun ki drzew igla stych są wy jąt -
ko wo po dat ne na ogień, zwłasz cza w mło dym wie ku. A dla cze go
wy stę pu ją tak po wszech nie? Po nie waż są sa dzo ne rę ką czło wie ka.
Więk szość drzew, któ re wi dzi my w la sach, a wła ści wie wszyst kie po -
za ob sza ra mi re zer wa tów, nie wy sia ła się sa ma, tyl ko zo sta ła za sa dzo -
na przez lu dzi. Nie ma tu mo wy o przy pad ko wo ści: wszyst ko jest
po li czo ne i pod bu do wa ne do świad cze nia mi po ko leń. 

Las jak ogród
Przyj mij my do wia do mo ści, że la sy to ob sza ry upraw, zu peł nie jak

po la i ogro dy, ale cykl pro duk cyj ny nie ma wy mia ru rocz ne go, tyl ko

kil ku dzie się cio let ni. Jest w tym coś po ru sza ją ce go: le śni cy, wy sie wa -
jąc na sio na i sa dząc mło de ro ślin ki, ma ją świa do mość, że z przy czyn
bio lo gicz nych ra czej nie uj rzą na wła sne oczy chwi li ścię cia do rod nych
drzew. Że te so sny i świer ki bę dą sprze da wa ły na drew no kon struk -
cyj ne ich za wo do we nie dzie ci na wet, a wnu ki. W tym cza sie ko lej ne
po ko le nia spe cja li stów bę dą pil no wa ły, by mło dych ro ślin nie zja dły
zwie rzę ta, nie po ra zi ły ich cho ro by i nie uszko dzi ły szkod ni ki. Tak pie -
lę gno wa ne drze wa ro sną szyb ciej, w spo sób prze wi dy wal ny, przy no -
szą po waż ny do chód i słu żą czło wie ko wi na róż ne spo so by, przy czym
wła ści wie nic z nich się nie mar nu je. 

Mo gą się „eko lo dzy” (cu dzy słów dla okre śle nia osob ni ków roz hi -
ste ry zo wa nych i nie od po wie dzial nych) zży mać, ale z cze goś mu si my
mieć me ble, bo prze cież chy ba nie z pla sti ku. Z cze goś trze ba wzno -
sić kon struk cje da chów, bo pro duk cja sta li na dal jest droż sza i kil ka -
na ście ra zy bar dziej ener go chłon na od pro duk cji (tak, wła ś-
nie – pro duk cji) drew na. A i opał: drew no jest za so bem od na wial nym
(„eko lo dzy” na zy wa ją to po li ty ką drwa li – cie ka we, że nie miesz ka ją
w dziu plach). Pa pier na dal jest przy dat nym i trwa łym two rzy wem: raz
wy pro du ko wa ny i za dru ko wa ny, nie wy ma ga sta łe go po bie ra nia prą -
du, by umiesz czo ne na nim da ne nie znik nę ły. 
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Lasy są źródłem. Dla jednych budulca, dla drugich grzybów
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Za tem upra wy le śne mu szą ist nieć i choć da le ko im do do sko na -
ło ści pra daw nych puszcz, słu żą rów nież ja ko za so by przy rod ni cze. 

Są jed nak te go nie po żą da ne kon se kwen cje. Zu peł nie jak w ogro -
dzie: je śli coś wy sie wa my, to nie chce my tam chwa stów, bo za głu sza -
ją ro śli ny, na któ rych nam za le ży, i po chła nia ją po trzeb ne im
do wzro stu skład ni ki po kar mo we, więc je śli nie pie li my, to za miast
mar chwi ma my sa mą nać. W upra wach le śnych jest iden tycz nie. Sko -
ro bo wiem ma my drze wa po ży tecz ne, to mu szą też być nie chcia -
ne. I tak jest: ro ślin ność drze wia sta w la sach dzie li się na po ży tecz ną
i na chwa sty.

Wie le za le ży od spo so bu upra wy. Z grub sza rzecz bio rąc, le śne żni -
wa, zwa ne zryw ką, czy li ści na nie drzew, koń czą się kla sy fi ka cją plo -
nów do trzech ka te go rii: kon struk cyj no -me blar skiej, pa pier ni czej
i opa ło wej. Je śli drze wa nie wy ro sły pro ste i strze li ste, nie ma mo wy
o ich war to ści kon struk cyj nej, więc naj więk sze go zy sku nie bę dzie.
Nie wszyst ko też na da je się na pa pier, a naj mniej szą war tość ma drew -
no opa ło we, bo to w za sa dzie od pad. 

Za tem naj bar dziej po żą da ne są drze wa o kształ cie masz tów daw -
nych ża glow ców. Że by ta ki mi by ły, mu szą ro snąć na du żym ob sza rze,
ko niecz nie w tym sa mym ga tun ku i wie ku. Ma ło te go: od le gło ści mię -
dzy ni mi mu szą być rów ne. Wte dy pną się do słoń ca, nie wy chy la jąc
na bo ki, nie wy pusz cza jąc nie po trzeb nych ko na rów. Nie ste ty – ja ko
mo no kul tu ry są po dat ne na dzia ła nia szkod ni ków i – do pew ne go
wie ku – na po ża ry. Szkod ni ki zo staw my in nym spe cja li stom, my zaj -
mij my się wła ści wo ścia mi po ża ro wy mi drzew nie bę dą cych chwa sta -
mi. 

So sna i świerk
Te ga tun ki drzew ma ją kil ka wspól nych cech. Ro sną bar dzo szyb -

ko, w za gęsz cze niu wy twa rza ją smu kłe pnie, zrzu ca jąc bar dzo wcze -
śnie cien kie, za cie nio ne ga łę zie. Są od por ne na wa run ki śro -
do wi sko we. Świer ki ro sną do brze w zim nych re gio nach, so sny ma ją
się naj le piej na ni zin nych pia skach i świet nie so bie ra dzą z su szą: w zie -
mię wbi ja ją nie wie le mniej oka za ły pień niż w nie bo. Moż na jesz cze
spo tkać upra wy jo dły i mo drze wia, ale bar dzo rzad ko. 

Drze wa igla ste wy twa rza ją prócz drew na, do syć lek kie go, ła twe go
w ob rób ce, a sprę ży ste go i wy trzy ma łe go, rów nież ży wi cę oraz olej ki
ete rycz ne, obec ne zwłasz cza w igłach. Dzię ki te mu nie ła two od da ją
wo dę do oto cze nia, ale też za rów no olej ki, jak i ży wi ca są ma te ria ła -
mi wy so ce pal ny mi. 

Drze wa igla ste ma ją jesz cze tę ce chę, że bar dzo ła two od ci na ją
od obie gu so ków ga łę zie nie oświe tla ne słoń cem, co po ma ga tak po -
żą da ne mu wy two rze niu pro ste go pnia bez więk szych sę ków. Dla te -
go w mło dym wie ku sa dzi się je gę sto – ma ją ro snąć w gó rę, nie
wszerz. Wy sta ją ce na bo ki pa tycz ki usy cha ją, ale ży wi ca w nich zo sta -
je. Tym sa mym drzew ka igla ste, szcze gól nie mło de, są bar dzo groź ne
po ża ro wo: pod ziel onym, ła two pal nym ko żu chem z igieł z olej ka mi
ete rycz ny mi jest prze strzen ny szkie le cik z ga łą zek jesz cze nie opa -
dłych, a już su chych. Ma ło te go – pod drze wa mi igla sty mi zbie ra się
ściół ka. W jej skład wcho dzą głów nie igły. Wy da je się, że drze wa 

igla ste nie zrzu ca ją igieł (za wy jąt kiem mo drze wia). Nie praw da – cykl
ży cio wy igieł trwa dwa -trzy la ta, po tem opa da ją, więc pod drze wa mi
gro ma dzi ich się co raz wię cej. Su cha igła to go to wa pod pał ka. A znów
ogól na wil got ność igieł (bo ich wnę trza, pó ki nie zgni ją, sta le są
względ nie su che), czy li ściół ki, za le ży głów nie od ilo ści opa dów. A że
so snę chęt nie sa dzi się tam, gdzie jest su cho… 

Z tych po wo dów młod ni ki mu szą być chro nio ne przed po ża ra mi.
Uważ ny czy tel nik z pew no ścią za uwa żył, że są jesz cze ga tun ki li -

ścia ste ma ją ce za sto so wa nie prze my sło we, kon struk cyj ne, me blo we,
np. dąb, buk, je sion, klon, a na wet brzo za. Ich upra wy są nie wiel kie
po wierzch nio wo w od nie sie niu do so sny czy świer ku, a szko da. Na -
sze ro dzi me drze wa li ścia ste nie wy twa rza ją pal nych olej ków ete rycz -
nych i ży wi cy, a gro ma dzą w so bie mnó stwo wo dy. Ściół ka pod ni mi
jest nie mal sta le wil got na, prze to są świet ny mi za po ra mi prze ciw -
ognio wy mi. I ta kie też znaj du ją za sto so wa nie w la sach. Cze mu więc
jest ich ma ło? 

Choć da ją drew no war to ścio we, zwłasz cza dę by, bu ki i je sio ny, to -
wa ro wo nie do rów nu ją so śnie. Ro sną wol niej, ma ją (prócz bu ków) zło -
śli wą ten den cję do wy twa rza nia gru bych ko na rów, za tem ich
pro wa dze nie ja ko pro stych strzał jest pra co chłon ne. Ich drew no jest
dro gie, trud ne w zby cie, po cho dzi z nie go du żo od pa dów. Ale… Na -
zwy wie lu miej sco wo ści świad czą, że by ły tam kie dyś la sy o zu peł nie
in nym po kro ju, niż wi dzi się te raz: Bu ko wiec, Dą bro wa, Gra bi na, Lip -
ce, Brze zi ny: od por ne na ogień. 

Róż ne spo so by ochro ny la sów przed po ża ra mi
Gdy by upra wy le śne by ły mie sza ne, za gro że nie po ża ro we la sów

ni we lo wa ło by się sa mo. Z przy czyn eko no micz nych tak nie jest. Nim
jed nak doj dzie do le śnych żniw, las mu si przejść przez naj trud niej szy
po ża ro wo okres – młod ni ka. Prze ko na no się bo le śnie, że sa dze nie sa -
mych so sen w nie skoń czo ność koń czy się nie skoń czo ny mi stra ta mi,
po stę pu ją cy mi szyb ciej niż bieg pięk nych sa ren. Że prze rwy w na sa -
dze niach mu szą być, bo oszczę dza ją kil ka na ście, a na wet wię cej lat
cięż kiej pra cy. Bo na wet wiel kie, już pra wie to wa ro we drze wa w obec -
no ści młod ni ka nie są bez piecz ne, gdyż po żar ma po czym wspiąć się
na ich wierz choł ki. 

Fakt, że drze wa li ścia ste chro nią przed roz wo jem po ża rów, za uwa -
żo no bar dzo daw no te mu. Wo bec te go brzo zy, bu ki i dę by two rzą 
ze wnętrz ne opa ski wo kół to wa ro wych so sen i świer ków, ja ko 
prze ciw po ża ro wy pas ty pu D. Do pra co wa no się swo istych kom pro -
mi sów: te ren ob sa dzo ny so sną to ob szar po ten cjal nej stra ty cał ko -
witej, ogra ni czo ny ob wód ką drzew li ścia stych, wy mie sza nych
z igla sty mi. Naj wię cej wi dać brzo zy. Jej mięk kie i łam li we drew no nie
ma za sto so wań kon struk cyj nych, idzie głów nie na pa pier, opał i tro -
chę me blar stwa. Po nie waż ro śnie rów nie szyb ko jak so sna i prze wi -
dy wal nie, wy twa rza ma sę zie le ni, a przy tym ży je od so sny kró cej (tnie
się ją ja ko 60-let nią, a so snę ja ko 80-let nią), jest chęt nie sa dzo na ja ko
skład nik pa sów prze ciw po ża ro wych. W pa sie prze ciw po ża ro wym ro -
sną so bie so sen ki, któ re po wy cię ciu brzóz sta ją się pięk ny mi drze wa -
mi to wa ro wy mi. 

zniknà lasy...



Sa mo jed nak ob sa dza nie ga tun ka mi li ścia sty mi nie wy czer pu je
spo so bów ochro ny prze ciw po ża ro wej la sów – bar dzo ry zy kow ne by -
ło by po zo sta wie nie przy ro dzie, czy li przy pad ko wi, spraw po ża rów te -
go, co na sa dzo no ludz ką rę ką, a po za tym za wsze ist nie je szan sa
na ura to wa nie drze wo sta nu, na wet w pło ną cym ob sza rze mo no kul -
tu ry igla stej. 

Więk szość po ża rów la sów nie bie rze się z przy ro dy, tyl ko z ludz -
kiej dzia łal no ści. To z te go po wo du przed po nad wie kiem opra co -
wa no w Niem czech prze pi sy na ka zu ją ce wy ory wa nie bruzd wzdłuż
li nii ko le jo wych bie gną cych przez la sy oraz utrzy my wa nie po rząd -
ku w ich są siedz twie. Prze pi sy te przez na śla dow nic two upo wszech -
ni ły się w ca łym świe cie, a po tem roz cią gnię to je, po mo dy fi ka cjach,
rów nież na dro gi ko ło we, po li go ny, za kła dy pro duk cyj ne i za bu do -
wę osie dli. 

Ani jed ne go z po wyż szych spo so bów nie po zo sta wio no ludz kie -
mu uzna niu czy su mie niu: pra wie wszyst kie (patrz ram ka) są prze ku -
te w od po wied nie prze pi sy, re ali zu ją ce trzy ce le: za po bie że nie
po ża ro wi, wy kry cie go oraz uła twie nie or ga ni za cji i pro wa dze nia ak -
cji ga śni czej. 

Są też ogra ni cze nia. Ogól nie rzecz uj mu jąc, spe cjal nych za bie gów
prze ciw po ża ro wych (o któ rych ni żej) nie pro wa dzi się tam, gdzie po -
wsta nie po ża ru jest ma ło praw do po dob ne, ewen tu al ny po żar nie bę -
dzie groź ny w skut kach lub ochro na prze ciw po ża ro wa tra ci sens
eko no micz ny, np. wzdłuż każ dej ścież ki le śnej mu sia ły by po wstać pa -
sy prze ciw po ża ro we. Moż na przy jąć, że nie któ re z za bie gów prze ciw -
po ża ro wych nie do ty czą kom plek sów le śnych o po wierzch ni
mniej szej niż 300 ha, co w prak ty ce oka zu je się do syć trud ne do usta -
le nia i by wa przed mio tem ad mi ni stra cyj nych spo rów. Okre ślo ne
w prze pi sach oko licz no ści wy łą cza ją ce z po waż nych za bie gów prze -
ciw po ża ro wych do ty czą [1]: 

1) la sów za li czo nych do III ka te go rii za gro że nia po ża ro we go, 
2) drze wo sta nów star szych niż 30 lat po ło żo nych przy dro gach pu -

blicz nych i par kin gach,
3) drze wo sta nów po ło żo nych przy dro gach o na wierzch ni nie -

utwar dzo nej, z wy jąt kiem dróg po li go no wych i mię dzy po li go no wych,
4) la sów o sze ro ko ści mniej szej niż 200 m.
Z po wyż sze go wy ni ka, że la som przy po rząd ko wu je się ka te go rie

za gro że nia po ża ro we go (KZP) [2]: 
I – du że za gro że nie, 
II – śred nie za gro że nie, 
III – ma łe za gro że nie.
Głów ne kry te rium po dzia łu sta no wi wiek la su, ale nic nie jest ta -

kie pro ste, np. bie rze się pod uwa gę rów nież wy stę po wa nie po ża rów,
ga tun ki drzew, do ko nu je ob li czeń... 

Za po bie ga nie po wsta wa niu i roz wo jo wi po ża rów
Głów ną ro lę za po bie gaw czą od gry wa ją dwa czyn ni ki, al bo – jak to

mó wił ba ca w dow ci pie – „gó ra tsy”. Pierw szy to wy ko ny wa nie pa sów
prze ciw po ża ro wych. Dru gim jest za kaz wstę pu do la su. Ten „gó ra tse -
ci” to naj oczy wist szy na świe cie za kaz uży wa nia ognia otwar te go po -
za wy zna czo ny mi do te go ce lu miej sca mi. Czwar tym by ło by kon -
tro lo wa ne wy pa la nie, ale nie ste ty nie jest. 

Pa sy prze ciw po ża ro we
Pa sy prze ciw po ża ro we wy stę pu ją w kil ku ro dza jach, a przy tym ich

wy ko na nie jest uwa run ko wa ne po wo ła niem się na aż trzy usta wy oraz
ty leż sa mo roz po rzą dzeń trzech róż nych mi ni strów. Za sa da ogól -
na jest na stę pu ją ca [3]: 

La sy po ło żo ne przy obiek tach mo gą cych sta no wić za gro że nie po ża -
ro we dla la su od dzie la się od tych obiek tów pa sa mi prze ciw po ża ro wy -
mi, utrzy my wa ny mi w sta nie za pew nia ją cym ich uży tecz ność przez ca ły
rok.

Kie dyś, gdy zi my by ły zim ne, a la ta cie płe, pa sy na le ża ło utrzy my -
wać od kwiet nia do paź dzier ni ka, z uwzględ nie niem lo kal nych uwa -
run ko wań, któ re ozna cza ły wy stę po wa nie po kry wy śnież nej ra czej
dłu żej niż kró cej. W ostat nim pięt na sto le ciu po ża ry la sów nie za pa da -
ją je sie nią w zi mo wy sen – pa sy mu szą być ca ło rocz ne. 

Pa sy, za leż nie od te go, co chro nią, ma ją róż ne sze ro ko ści
(patrz – ram ka na str. 35). Po wszech nie są dzi się, że pa sy są wy ory wa -
ne, tym cza sem bruz da w zie mi to tyl ko je den ze skład ni ków pa sa prze -
ciw po ża ro we go. 

Wy ory wa nie bruzd nie za wsze jest ce lo we. Na ob sza rach tor fo wisk
ta ki za bieg nie wy star cza – torf po wy su sze niu ma war tość opa ło wą
wę gla. Tam pa sy wy ko nu je się ina czej: wy sy pu je się war stwę pia sku
o gru bo ści 10-20 cm i wy ma ga nej sze ro ko ści. 

Za kaz wstę pu do la su
Za kaz wstę pu do la su nie jest ogła sza ny po chop nie lub we dług wi -

dzi mi się. Po prze dza go skom pli ko wa na pro ce du ra pro gnoz po go do -
wych, co dzien ne go mie rze nia wil got no ści po wie trza i ściół ki,
wy ko ny wa nia ob li czeń według wzo rów prze kra cza ją cych skom pli ko -
wa niem ma te riał szko ły pod sta wo wej, po czym ogła sza nia ko lej nych
stop ni za gro że nia po ża ro we go la sów (pro gno zo wa nych i fak tycz -
nych). Stop nie te, ozna cza ne cy fra mi arab ski mi, są czte ry (od 0 do 3),
przy czym, od wrot nie niż przy KZP la sów, za gro że nie ro śnie wraz cy -
frą (czyż to nie ide al ny ele ment zmył ko wy w py ta niach kon kur so -
wych?):
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ROZPOZNAWANIE
ZAGROŻEŃ

Racz ku ją cy zwy czaj za po bie gaw czy
Po dej mu je się nie śmia łe pró by za po bie ga nia po ża rom la sów

przez póź no zi mo we, kon tro lo wa ne wy pa la nie su chych traw
i wrzo so wisk. Nie ste ty, to za le d wie pró by, a ileż z nich po żyt ków!
Co się raz spa li ło, już się nie spa li, a co naj waż niej sze: ognia da lej
nie prze nie sie. A są war to ści do da ne, np. znisz cze nie klesz czy roz -
no szą cych bo re lio zę – cho ro bę, któ ra do tknę ła każ dą już chy ba ro -
dzi nę, a gro zi po waż nym ka lec twem, na sku tek uszko dze nia
ukła du ner wo we go. To, co pro po nu ję, za brzmi jak he re zja w ob li -
czu grom ko ogła sza ne go ge ne ral ne go za ka zu wy pa la nia su chych
po zo sta ło ści ro ślin nych. Mia no wi cie spa le nie su chych ba dy li
w cza sie, gdy we ge ta cja ro ślin na jesz cze się nie roz po czę ła, przy za -
cho wa niu od po wied nich środ ków ostroż no ści, jest bar dzo ce lo -
we. Nie ste ty, ze wzglę du na nie od po wie dzial ność lu dzi (pa le nie
wszyst kie go i wszę dzie, bez ja kich kol wiek środ ków bez pie czeń -
stwa) ten pro sty śro dek wal ki za rów no z po ża ra mi, jak i bar dzo
groź nym zja wi skiem pla gi klesz czy, przy no szą cy rów nież ko rzy ści
we ge ta cyj ne (ro śli ny, zwłasz cza tra wy, szyb ciej od ra sta ją, gdyż ma -
ją kon takt ze świa tłem sło necz nym), nie ma więk szych szans
na wdro że nie. Trze ba by znacz nej od wa gi po li tycz nej, by coś ta -
kie go za pro wa dzić. No i wy obraź my so bie krzyk „eko lo gów” – kto
go się nie zlęk nie?... A w kil ku kra jach eu ro pej skich, tych wio dą -
cych, wy pa la nie po zo sta ło ści ro ślin nych jest praw nie unor mo wa -
nym zwy cza jem…
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0 – brak za gro że nia,
1 – ma łe za gro że nie, 
2 – śred nie za gro że nie, 
3 – du że za gro że nie.
Ba da nia, ob li cze nia i pro gno zy, a wresz cie wy zna cze nie da ne go

stop nia ma na ce lu przy go to wa nie ob sza ru da ne go nad le śnic twa
na moż li wą klę skę po ża ro wą. W ślad za tym idzie za ostrze nie czuj no -
ści, mo bi li za cja oraz naj istot niej szy czyn nik za po bie gaw czy: 

Za kaz wstę pu do la su wpro wa dza się przy 3. stop niu za gro że nia
po ża ro we go, je że li przez ko lej nych 5 dni wil got ność ściół ki mie rzo -
na o go dzi nie 9.00 bę dzie niż sza niż 10%.

Wy kry wa nie po ża rów
Spo so by są dwa. Pa tro lo wa nie, nie tyl ko ce lo we (choć ta kie jest

unor mo wa ne prze pi sa mi), ale rów nież przy oka zji in nych prac le śnych
oraz po przez sys tem do strze gal ni. 

Pa tro lo wa nie jest bar dzo sku tecz nym spo so bem, przede wszyst -
kim za kłó ca dzia ła nia pod pa la czom. Jest przy tym za ję ciem zdro wym,
bo prak ty ko wa nym na świe żym po wie trzu, na le ży tyl ko za bez pie czyć
się przed klesz cza mi, je śli mó wi my o pa tro lach pie szych, kon nych

i mo to cy klo wych. Pa tro le są od po wied nio uzbro jo ne. Naj lep sze i naj -
sku tecz niej sze są spe cjal ne sa mo cho dy pa tro lo wo -ga śni cze, ale nie
ma to jak lot nic two: nie dość, że naj wię cej wi dzi, to i uga sić po tra fi.
Ale pod pa la cza sa mo nie zła pie. 

Oby dwa ro dza je wy kry wa nia po ża rów są szcze gó ło wo opi sa ne
w prze pi sach, do sko na lo nych już od za koń cze nia II woj ny świa to wej
[6]. Tro chę żal, że dzi siej sze wie że ob ser wa cyj ne są aż tak no wo cze -
sne: kra tow ni ce sta lo we al bo słu py, a na gó rze ka me ra. Kie dyś bu do -
wa no je ze skrzy pią ce go drew na, z po miesz cze niem ob ser wa cyj nym
wy po sa żo nym w ra dio te le fon, ma pę, lor net kę, cyr kiel i ką to mierz, tu -
dzież oso bę, na ogół mło dą i spraw ną fi zycz nie, bo na gó rę trze ba się
do stać i tam wy trzy mać. Ci sza, spo kój, tyl ko cza sem bu rza z pio ru na -
mi lub atrak cja mi ło sna… Te raz to już sta now czo nie to sa mo, choć
sku tecz ność więk sza. 

Sys tem wież, umoż li wia ją cy wy kry cie po ża rów, do ty czy na praw -
dę wiel kich kom plek sów le śnych: dla I KZP jest to 1000 ha (10 km x
10 km), dla II – 3000 ha. Przy I ka te go rii po żar na le ży do strzec z dwóch
punk tów, że by je go miej sce szyb ko usta lić na za sa dzie prze ci na ją cych
się li nii. 

Uła twia nie or ga ni za cji i pro wa dze nia ak cji 
ga śni czej
Ak cję moż na i na le ży uła twić na trzy spo so by: za pew nia jąc sprzęt

ga śni czy i środ ki ga śni cze oraz do stęp do pło ną ce go obiek tu. 

Wo da [7]
Nie da się ga sić po ża rów la su bez do stę pu do du żych ilo ści wo dy.

Tę wła ści cie le la sów są zo bo wią za ni za pew nić na trzy za mien ne lub
uzu peł nia ją ce się spo so by: ja ko zbior ni ki na tu ral ne lub sztucz ne, z wy -
ko rzy sta niem rzek lub stru mie ni oraz – naj bar dziej nie za wod ne – z sie -
ci wo do cią go wej. Od zbior ni ków wy ma ga się co naj mniej 50 m3 wo dy
do po bra nia, a od cie ków wod nych – wy daj no ści umoż li wia ją cej po -
bór 10 l/s, na wet w cza sie su szy, a punk ty czer pa nia wo dy z nich nie
mo gą prze wyż szać lu stra wo dy o wię cej niż 4 m. Od hy dran tów wy -
ma ga się wy daj no ści 10 l/s. 

W prze pi sie spo so by na do star cze nie wo dy na zy wa się źró dła mi
wo dy do ce lów prze ciw po ża ro wych w la sach. Za leż nie od ka te go rii
za gro że nia po ża ro we go, z każ de go punk tu la su od le głość do źró dła
nie mo że prze kra czać pro mie nia o dłu go ści: 3 km dla I KZP i 5 km
dla II KZP. Dla la sów III KZP moż na uzgod nić in ną lo ka li za cję z wła ści -

REKLAMA

Ro dza je i sze ro ko ści pa sów prze ciw po ża ro wych [4]:
1) typ A – pas grun tu o sze ro ko ści 30 m po zba wio ny mar twych

drzew, le żą cych ga łę zi i nie okrze sa nych ścię tych lub po wa lo nych
drzew, od dzie la ją cy las od dróg pu blicz nych i dróg do jaz do wych
(…) do za kła du prze my sło we go lub ma ga zy no we go, obiek tów
ma ga zy no wych i uży tecz no ści pu blicz nej;

2) typ B – pas grun tu o sze ro ko ści 30 m od dzie la ją cy las od par -
kin gów, za kła dów prze my sło wych i dróg po li go no wych, przy le -
gły do gra ni cy obiek tu al bo dro gi, speł nia ją cy wy mo gi, o któ rych
mo wa w pkt 1, z tym że w od le gło ści od 2 do 5 m od gra ni cy obiek -
tu al bo dro gi za kła da się bruz dę o sze ro ko ści 2 m oczysz czo ną
do war stwy mi ne ral nej; bruz dę mo że sta no wić in na po wierzch nia
po zba wio na ma te ria łów pal nych;

3) typ C – pas grun tu o sze ro ko ści od 30 do 100 m, od dzie la ją -
cy las od obiek tów na te re nach po li go nów woj sko wych, (…) speł -
nia ją cy wy mo gi, o któ rych mo wa w pkt 1, z tym że bez po śred nio
przy obiek cie za kła da się bruz dę o sze ro ko ści od 5 do 30 m oczysz -
czo ną do war stwy mi ne ral nej;

4) typ D – roz dzie la ją cy du że zwar te ob sza ry le śne pas grun tu
o sze ro ko ści od 30 do 100 m, speł nia ją cy wy mo gi, o któ rych mo -
wa w pkt 1, z bruz dą o sze ro ko ści od 3 do 30 m oczysz czo ną
do war stwy mi ne ral nej; pa sy roz dzie la ją ce zwar te ob sza ry le śne
za kła da się wzdłuż wy ty po wa nych dróg, umoż li wia ją cych pro wa -
dze nie dzia łań ra tow ni czych, a drze wo sta ny na tym pa sie mu szą
mieć udział po nad 50 % ga tun ków li ścia stych;

5) pas ko le jo wy [5] 
do ce lo wo: jed na rów no le gła do li nii ko le jo wej bruz da o sze ro -

ko ści co naj mniej 4 m usy tu owa na w od le gło ści od 2 m do 5 m
od dol nej kra wę dzi na sy pu lub gór nej kra wę dzi prze ko pu li nii ko -
le jo wej (…). Bruz da, (…) po win na być oczysz czo na z wszel kiej 
ro ślin no ści do war stwy mi ne ral nej, a na grun tach tor fia stych – po -
sy pa na war stwą pia sku (…). Bruz dę mo że sta no wić in na po -
wierzch nia po zba wio na ma te ria łów pal nych;

do pusz czal nie (do koń ca 2019 r.): 2 bruz dy o sze ro ko ści 2 m,
w li niach rów no le głych, łą czo ne bruz da mi po przecz ny mi. 



wym miej sco wo ko men dan tem po wia to wym (miej skim) Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej.

Dro gi [8]
Ce lo wo w prze pi sie nie uży wa się sfor mu ło wa nia dro ga po ża ro wa,

gdyż te le śne nie są toż sa me wszyst ki mi pa ra me tra mi z no szą cy mi to
mia no, wio dą cy mi na mo cy prze pi sów do bu dyn ków. Więk szość pa -
ra me trów jest nie mal iden tycz nych (patrz ta be la), ale róż ni ce są. Że -
by nie by ło po my łek, zwłasz cza w za kre sie wład czych wy ma gań
sta wia nych przez Pań stwo wą Straż Po żar ną, na zy wa się je dro ga mi le -
śny mi, wy ko rzy sty wa ny mi ja ko do jaz dy po ża ro we. To wzdłuż tych dróg
wy ko nu je się pa sy ty pu D (drze wa li ścia ste), za tem wy ma ga na siat ka
dróg wy zna cza po la po ten cjal nych znisz czeń po ża ro wych. 

Sprzęt ga śni czy [9]
Sprzęt ten gro ma dzi się w ba zach sprzę tu do ga sze nia po ża rów la -

sów. Co naj mniej jed na ta ka ba za mu si po wstać na każ de 10 000 ha
la su lub dla nad le śnic twa al bo par ku na ro do we go. Oto przy kła do wy
ze staw dla la sów za li czo nych do I KZP: 10 ga śnic lub hy dro ne tek ple -
ca ko wych, 30 ło pat, 20 tłu mic, 2 płu gi do wy ory wa nia pa sów prze ciw -
po ża ro wych, sa mo chód pa tro lo wo -ga śni czy al bo przy cze pa ze
zbior ni kiem na wo dę o po jem no ści mi ni mum 400 l z moż li wo ścią po -
da wa nia środ ka ga śni cze go. 

W mia rę wzro stu KZP la sów za so by wy ma ga ne go sprzę tu ma le ją,
ale mu si po zo stać: 10 ga śnic lub hy dro ne tek, 10 ło pat, 10 tłu mic oraz
pług do wy ory wa nia pa sów prze ciw po ża ro wych. 

Omó wio ne wy żej spo so by za bez pie cze nia prze ciw po ża ro we go la -
sów są zgro ma dzo ne i uszcze gó ło wio ne w we wnętrz nych prze pi sach
le śnych, mia no wi cie w„In struk cji ochro ny prze ciw po ża ro wej la su” [10].
La sy pry wat ne to osob ny pro blem, któ ry pro si się o cał kiem osob ny
ar ty kuł.

Tak w skraj nym uprosz cze niu przed sta wia się ochro na prze ciw po -

ża ro wa la sów. Za chę cam do za po zna nia się z do stęp ny mi na stro nie
in ter ne to wej wy da nia mi „Prze glą du Po żar ni cze go”. Wy bór oko ło 20
ar ty ku łów na ten te mat znaj du je się w ram ce. 

st. bryg. Pa weł Ro cha la jest do rad cà ko men dan ta głów ne go PSP

Przy pi sy
[1] Zgod nie z § 3 ust. 3 roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji z dnia
7 czerw ca 2010 r. w spra wie ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn ków, in nych obiek tów bu dow -
la nych i te re nów (DzU nr 109, poz. 719 ze zm.).
[2] Zgod nie z § 2 roz po rzą dze nia mi ni stra śro do wi ska z dnia 22 mar ca 2006 r. w spra wie szcze -
gó ło wych za sad za bez pie cze nia prze ciw po ża ro we go la sów (DzU nr 58, poz. 405). 
[3] Zgod nie z § 38 ust. 1 roz po rzą dze nia MSWiA w spra wie ochro ny prze ciw po ża ro wej bu -
dyn ków (…).
[4] Zgod nie z § 10 roz po rzą dze nia mi ni stra śro do wi ska z dnia 22 mar ca 2006 r. w spra wie
szcze gó ło wych za sad za bez pie cze nia prze ciw po ża ro we go la sów (DzU nr 58, poz. 405).
[5] Roz po rzą dze nie mi ni stra trans por tu, bu dow nic twa i go spo dar ki mor skiej z dnia 15 mar -
ca 2013 r. zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie (…) spo so bu urzą dza nia i utrzy my wa nia za -
słon od śnież nych oraz pa sów prze ciw po ża ro wych (DzU poz. 435).
[6] § 4 i § 5 roz po rzą dze nia mi ni stra śro do wi ska w spra wie za bez pie cze nia ppoż. la sów.
[7] Zgod nie z § 39 ust. 3 i 4 roz po rzą dze nia MSWiA w spra wie ochro ny prze ciw po ża ro wej bu -
dyn ków (…).
[8] Zgod nie z § 7 roz po rzą dze nia mi ni stra śro do wi ska w spra wie (…) za bez pie cze nia ppoż.
la sów.
[9] Zgod nie z § 11 roz po rzą dze nia mi ni stra śro do wi ska w spra wie (…) za bez pie cze nia ppoż.
la sów.
[10] Za łącz nik do za rzą dze nia nr 54 dy rek to ra ge ne ral ne go La sów Pań stwo wych z dnia 21 li -
sto pa da 2011 r., obo wią zu ją ce go w jed nost kach or ga ni za cyj nych La sów Pań stwo wych
od dnia 1 stycz nia 2012 r.
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Parametr
minimalny

Droga

leśna jako dojazd
pożarowy pożarowa

Nośność 10 t (nacisk osi 5 t) 100 kN (10 t) w miastach,
gdzie indziej 50 kN (5 t)

Minimalny promień
zewnętrzny łuku 11 m 11 m

Odstęp między
koronami drzew

6 m do wysokości 4 m
od nawierzchni

brak drzew lub nie wyższe
niż 3 m, w bramach
prześwity o wys. 4,2 m

Szerokość jezdni 3 m

4 m przy budynkach,
poza budynkami 3,5 m
w miastach i 3 m gdzie
indziej

Wymiary placu
manewrowego 20 m x 20 m 20 m x 20 m

Możliwości
dojazdowe
i manewrowe

mijanki 3 m x 23 m
co 300 m

warunki do jazdy bez
zawracania bądź: objazd
pętlicowy, zatoka T, plac
manewrowy

Minimalna odległość
od obiektu przy samym lesie 5 do 15 (25) m

Gęstość siatki dróg
zależna od KZP lasu,
od 1500 m (dla I)
do 3000 m (dla II i III)

odpowiadająca gęstości
zabudowy

Nie któ re ar ty ku ły o ochro nie prze ciw po ża ro wej la sów do -
stęp ne na stro nie in ter ne to wej „Prze glą du Po żar ni cze go”:

Piotr Buk, Z per spek ty wy dwóch de kad – re la cja do wo dzą ce go ak -
cją ra tow ni czo -ga śni czą pod czas po ża ru la sów w Kuź ni Ra ci bor -
skiej, nr 9/2012, s. 11.
Re na ta Gol ly, Nie ty po wy po żar, nr 8/2016, s. 10.
Jan Kacz ma row ski, Jak czy tać le śne ma py, cz. 1 i 2, nr 4/2017, s. 8;
nr 6/2017 r., s. 30; Po ża ry pod po wierzch nio we, nr 2/2019, s. 21.
Da nu ta Jan kie wicz, Wie że ob ser wa cyj ne kie dyś i dzi siaj, nr 8/2018,
s. 52.
An na Łań duch, Przy ro da wzię ła od wet – roz mo wa dot. po ża ru 
la sów w Kuź ni Ra ci bor skiej w 1992 r., nr 9/2012, s. 8.
Ma riusz Przy siec ki, Le szek Fi jał kow ski, Aby wo da nie po szła
w las – po bór wo dy pod czas po ża rów le śnych, nr 4/2016, s. 32.
Pa weł Ro cha la, Woj na o pa sy prze ciw po ża ro we – spór mię dzy PKP
i PSP, nr 8/2015, s. 36.
To masz Sa wic ki:
Kla sy fi ka cja przy czyn po ża rów w la sach, nr 7/2013, s. 38;
Po ża ry la sów okiem bie głe go, nr 10/2018, s. 32.
Ka rol Wi ler: 
Ga sić ogniem, nr 5/2015, s. 20;
Pra wa la su, (cz. 1-4), nr 6/2016, s. 20; nr 7/2016, s. 22; nr 8/2016,
s. 28; nr 9/2016, s. 36;
Czym ga sić las?, nr 4/2018, s. 12.
Ja ro sław Za rzyc ki:
Bez pie czeń stwo po ża ro we la sów – cz. 1 i 2, nr 2/2012, s. 26
i nr 3/2012, s. 39;
Roz po zna nie pod czas po ża ru la su, nr 6/2012, s. 17;
Do ku men to wa nie za bez pie czeń prze ciw po ża ro wych la sów,
nr 10/2012, s. 42;
La sy III ka te go rii, nr 3/2014, s. 30;
Po wia to we ze spo ły do ga sze nia po ża rów la su, nr 5/2015, s. 15.
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zę sto tli wość wy stę po wa nia po ża -
rów – wy łą cza jąc pod pa le nia –
zwią za na jest z po zio mem kul tu ry

tech nicz nej użyt kow ni ków, pra cow ni ków
ser wi su i pro du cen tów. Naj czę ściej do cho -
dzi do nich w wa run kach nor mal nej eks plo -
ata cji po jaz dów, rza dziej pod czas zda rzeń
w ru chu dro go wym.

W Pol sce rocz nie ma miej sce ok. 9 tys. po -
ża rów w dro go wych środ kach trans por tu,
ok. 7,5 tys. zda rzeń do ty czy sa mo cho dów
oso bo wych. Nie rzad ko ich przy czy ną są wa -
dy fa brycz ne, za rów no kon struk cyj ne, jak
i pro duk cyj ne. We dług sta ty styk Ko men dy
Głów nej PSP uster ki środ ków trans por tu (lą -
do we go, wod ne go i lot ni cze go) po wo du ją
ok. 4,5 tys. po ża rów. Nie są to jed nak peł ne
da ne, po nie waż na eta pie wstęp ne go usta -
la nia przy czy ny zda rze nia stra ża cy PSP nie
ma ją moż li wo ści ba daw czych, któ re po zwa -
la ły by stwier dzić, że to kon kret na wa da do -
pro wa dzi ła do po wsta nia po ża ru.

Be em ki w ogniu
Pod ko niec ubie głe go ro ku w me diach

po ja wi ła się in for ma cja o za gro że niu po ża -
ro wym w sa mo cho dach BMW, któ re po wo -
do wa ła awa ria ukła du re cyr ku la cji spa lin
(EGR – ang. Exhaust Gas Re cir cu la tion) w sil -

ni kach wy so ko pręż nych. Pierw sze do nie sie -
nia o po ża rach po ja wi ły się w Ko rei Po łu -
dnio wej – w pierw szej po ło wie ubie głe go
ro ku do szło tam do za pa le nia się 27 po jaz -
dów te go pro du cen ta, głów nie mo de lu
520d. Kon cern mo to ry za cyj ny BMW zde cy -
do wał o prze glą dzie ok. 106 tys. użyt ko wa -
nych w tym kra ju sa mo cho dów. Na stęp nie
ak cję ser wi so wą roz sze rzo no na Eu ro pę. 
Pro fi lak tycz nie pod ję to de cy zję o do ko na -
niu prze glą du po nad 320 tys. po jaz dów,
w tym 96 300 aut za ku pio nych w Niem -
czech. Kon tro li pod da no sa mo cho dy z czte -
ro cy lin dro wy mi sil ni ka mi Die sla wy pro du-
ko wa ne mię dzy kwiet niem 2015 r. i wrze -
śniem 2016 r. oraz z sze ścio cy lin dro wy mi sil -
ni ka mi Die sla od da ne do użyt ku mię dzy
lip cem 2012 r. i czerw cem 2015 r. Pro blem
do ty czył aż dzie wię ciu mo de li BMW se -
rii 3, 4, 5, 6 i 7 oraz BMW X3, X4, X5 i X6.
W sierp niu 2018 r. kon cern BMW po dał, że
za gro żo ne mo że być 1,6 mln tych po jaz dów
wy pro du ko wa nych w la tach 2000-2017. 

W ja ki spo sób do cho dzi ło do po ża rów
w sa mo cho dach tak re no mo wa nej mar ki,
jak BMW? Otóż nie szczel ność w ukła dzie
chło dze nia EGR po wo do wa ła prze do sta wa -
nie się pły nu chło dzą ce go (mie szan ki gli ko -
lu z wo dą) do chłod ni cy spa lin – w kon tak cie

z go rą cy mi ga za mi wy de cho wy mi mo gło
dojść do za pło nu. Ko lek tor wy ko na no z two -
rzy wa sztucz ne go, dla te go też szyb ko na stę -
po wa ło je go nad to pie nie.

Po jaz dy nie bez piecz ne 
po ża ro wo
Moż na by rzec, że pro ble my za czę ły się

w 2005 r., kie dy to w Da nii, Szwe cji i Nor we -
gii za no to wa no oko ło 20 przy pad ków za pa -
le nia się sa mo cho dów mar ki Peu ge ot 307.
Do wszyst kich po ża rów do szło w sa mo cho -
dach za par ko wa nych (w ga ra żach lub
na par kin gach), z wy łą czo ny mi sil ni ka mi.
Gdy o spra wie za czę ła pi sać pol ska pra sa,
oka za ło się, że kil ka po dob nych zda rzeń
z udzia łem te go sa me go mo de lu mia ło miej -
sce rów nież w na szym kra ju. Po zba da niu
spra wy fran cu ski kon cern sa mo cho do wy
wy dał oświad cze nie, w któ rym przy jął od po -
wie dzial ność za po ża ry oraz ogło sił, że wła -
ści cie le wa dli wych aut bę dą pro sze ni
o wy da nie ich do kon tro li i ewen tu al nej na -
pra wy. Fir ma Peu ge ot Pol ska Sp. z o.o. 
po wia do mi ła pre ze sa Urzę du Ochro ny 
Kon ku ren cji i Kon su men tów, że w sa mo cho -
dach Peu ge ot 307 z sil ni ka mi ben zy no wy mi
o po jem no ści 1,6 i 2,0 l z ABS (bez ESP) wpro -
wa dzo nych na pol ski ry nek od li sto pa -
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TO MASZ SA WIC KI

Dlaczego płonà?
Pożary pojazdów samochodowych są zagrożeniem dla kierowców,

pasażerów oraz otoczenia i zawsze przynoszą straty materialne. Często
do tych niebezpiecznych zdarzeń dochodzi na skutek wad fabrycznych.

C



da 2004 r. do wrze śnia 2005 r. w nie któ rych
przy pad kach mo że wy stą pić nie szczel ność
w złą czach blo ku ABS. Ist nie je nie bez pie -
czeń stwo, że zi mą, w wa run kach dłu go trwa -
łej wil got no ści po łą czo nej z du żym
za so le niem dróg, do nie szczel nych złą czy,
a w kon se kwen cji do blo ku ABS prze do sta -
nie się sło na wo da. Jej obec ność pod ma ską
sa mo cho du mo że do pro wa dzić do zwar cia,
co nie sie ze so bą ry zy ko po ża ru. Ak cją ser -
wi so wa nia ob ję to oko ło 28 tys. aut w Skan -
dy na wii oraz 7692 w Pol sce. 

Zgło sze nie do pre ze sa UOKiK sa mo cho du
Peu ge ot 307, mo de lu stwa rza ją ce go po waż -
ne za gro że nie dla zdro wia i bez pie czeń stwa
użyt kow ni ków, by ło pierw szym przy pad kiem
po wia do mie nia te go urzę du o au tach z wa -
da mi, któ re do pro wa dza ły do po ża ru. Je śli
cho dzi o przy pa dek kon cer nu BMW i opi sy -
wa ne zda rze nie z awa ryj nym mo du łem EGR,
kam pa nia na praw cza pro du cen ta jak na ra zie
nie zo sta ła zgło szo na do pre ze sa UOKiK, mi -
mo po ten cjal ne go za gro że nia dla ży cia i zdro -
wia po dró żu ją cych.

UOKiK i RAPEX
W ce lu za pew nie nia roz wo ju kon ku ren -

cji, ochro ny pod mio tów go spo dar czych na -
ra żo nych na sto so wa nie prak tyk mo no -
po li stycz nych oraz ochro ny in te re sów kon -
su men tów usta wą z dnia 24 lu te go 1990 r.
o prze ciw dzia ła niu prak ty kom mo no po li -
stycz nym (DzU z 1999 r. nr 52, poz. 547,
z 2000 r. nr 31, poz. 381 i nr 60, poz. 704) po -
wo ła ny zo stał Urząd An ty mo no po lo wy.
Dzia ła on ja ko cen tral ny or gan ad mi ni stra cji
pań stwo wej w spra wach prze ciw dzia ła nia
prak ty kom mo no po li stycz nym, pod le ga 
Ra dzie Mi ni strów. W 1996 r. na stą pi ła zmia -
na je go na zwy na Urząd Ochro ny Kon ku ren -
cji i Kon su men tów (UOKiK). Do kom pe ten cji
pre ze sa UOKiK na le ży kształ to wa nie po li ty -
ki an ty mo no po lo wej i po li ty ki ochro ny kon -

su men tów oraz opi nio wa nie pro jek tów po -
mo cy pu blicz nej.

Na pod sta wie usta wy z dnia 12 grud -
nia 2003 r. o ogól nym bez pie czeń stwie pro -
duk tów (DzU z 2016 r. poz. 2047) za rów no
pro du cent, jak i dys try bu tor zo bo wią za ni są
po wia do mić ten or gan w każ dym przy pad ku,
gdy uzy ska ją in for ma cję, że wpro wa dzo ny
na ry nek pro dukt nie jest bez piecz ny. Na przy -
kład pro du cen ci po jaz dów ma ją obo wią zek
zgła szać do UOKiK wszyst kie uster ki w swo ich
sa mo cho dach, któ re ma ją wpływ na bez pie -
czeń stwo pa sa że rów. Zawsze na le ży in for -
mować o de fek tach zwią za nych z bez pie-
czeń stwem; nie do ty czy to mniej po waż nych
wad, wy stę pu ją cych na przy kład w si łow ni -
kach pod no szą cych szy by. 

Przed się bior ca, któ ry uzy skał in for ma cję,
że pro dukt wpro wa dzo ny przez nie go na
ry nek nie jest bez piecz ny, po wi nien nie -
zwłocz nie po wia do mić o tym pre ze sa
UOKiK. Nie speł nie nie te go obo wiąz ku,
zgod nie z usta wą o ogól nym bez pie czeń -
stwie pro duk tów, za gro żo ne jest ka rą pie -
nięż ną w wy so ko ści do 100 tys. zł.

Po dob ne prze pi sy obo wią zu ją we
wszyst kich pań stwach Unii Eu ro pej skiej.
W 1984 r. stwo rzo no dzia ła ją cy na jed no li -
tym ryn ku Unii Eu ro pej skiej Wspól no to wy
Sys tem Szyb kiej In for ma cji (RAPEX). Ma on
za pew nić wy so ki po ziom ochro ny zdro wia
i bez pie czeń stwa kon su men tów. Pod sta wą
praw ną je go funk cjo no wa nia jest dy rek ty -
wa 2001/95/WE Par la men tu Eu ro pej skie go
i Ra dy z 3 grud nia 2001 r. w spra wie ogól ne -
go bez pie czeń stwa pro duk tów. Pol ska zo -
sta ła włą czo na do sys te mu RAPEX 1 ma ja
2004 r.

Głów nym ce lem sys te mu jest za pew nie -
nie szyb kiej wy mia ny in for ma cji mię dzy
pań stwa mi człon kow ski mi i Ko mi sją Eu ro -
pej ską na te mat pro duk tów stwa rza ją cych
za gro że nie oraz pod ję tych w da nym pań -

stwie dzia łań wy klu cza ją cych lub ogra ni cza -
ją cych ich wpro wa dze nie na ry nek, a tak że
ewen tu al ne użyt ko wa nie. RAPEX obej mu je
wszyst kie pro duk ty nie żyw no ścio we prze -
zna czo ne dla kon su men tów oraz ta kie, co
do któ rych ist nie je praw do po do bień stwo,
że mo gą być przez nich uży te. 

Jed ną z ka te go rii pro duk tów zgła sza nych
w ra mach sys te mu RAPEX są po jaz dy sil ni -
ko we, a zwią za ne z ni mi po waż ne za gro że -
nia do ty czą rów nież po ża rów. W 2018 r.
z te go po wo du no ty fi ko wa no sa mo cho -
dy 56 ra zy. Pro blem do ty czył 95 mo de li,
w tym 79 aut oso bo wych, 10 au to bu sów,
pię ciu sa mo cho dów te re no wych i jed ne go
cię ża ro we go. W ta kiej sy tu acji im por ter lub
pro du cent naj czę ściej po dej mu ją do bro wol -
ne dzia ła nia ko ry gu ją ce, łącz nie z za pro sze -
niem użyt kow ni ka z wa dli wym po jaz dem
do ser wi su. Tyl ko w ostat nich 10 la tach na te -
re nie Unii Eu ro pej skiej pro du cen ci sa mo -
cho dów prze pro wa dzi li wie le ak cji ser -
wi so wych zwią za nych z usu nię ciem uste rek,
któ re stwa rza ły po waż ne ry zy ko po ża ru. Wa -
dy te do ty czy ły oko ło 700 mo de li aut oso bo -
wych, te re no wych, cię ża ro wych i au to-
bu sów róż nych ma rek.

Co mó wią zgło sze nia
do UOKiK?
Ma te riał do ba dań do ty czą cych sa mo -

cho dów, któ re stwa rza ją lub mo gą stwa rzać
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Ta be la 1. Po wia do mie nia o wa dach sa mo cho -
dów sprze da nych w Pol sce, któ re mo gły stwa -
rzać za gro że nie po ża ro we

Rok 
po wia do mie nia

Licz ba 
po wia do mień

Licz ba 
sa mo cho dów

2005 3 23 945

2006 4 23 881

2007 3 5 087

2008 1 628

2009 1 874

2010 5 3 575

2011 2 1 753

2012 2 9 444

2013 4 1 640

2014 3 16 808

2015 9 49 415

2016 11 26 780

2017 12 6 966

2018 16 32 608
Ukła d re cyr ku la cji spa lin (EGR) w sil ni ku wy so ko pręż nym, któ re go awa ria nie jed no krot nie po wo do wa ła po żar
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za gro że nie dla ży cia i zdro wia użyt kow ni -
ków zwią za ne z po wsta niem po ża ru, po cho -
dzi z ba zy da nych UOKiK (po wia do mie nia
przed się bior ców o pro duk tach nie bez piecz -
nych). Do wy szu ki wa nia licz by no ty fi ka cji za -
sto so wa ne zo sta ły na stę pu ją ce kry te ria:
ka te go ria pro duk tu – sa mo chód, typ za gro -
że nia – po żar, la ta – od 2005 r. do 2018 r.

W cią gu ostat nich 14 lat UOKiK za re je -
stro wał 76 po wia do mień (ta be la 1) o wa -
dach, któ re mo gły do pro wa dzić do po ża ru,
w 183 po jaz dach róż nych ma rek i mo de li 
(ta be la 2). Wszyst kie te przy pad ki do ty czy ły
sa mo cho dów oso bo wych, za rów no pro du -
cen tów eu ro pej skich, jak i ame ry kań skich,
ko re ań skich czy ja poń skich.

Znacz ny ich wzrost na stą pił w 2015 r. 
– za re je stro wa no 9 po wia do mień do ty czą -
cych 13 mo de li sa mo cho dów. W każ dym ko -
lej nym ro ku licz ba ta wzra sta ła, a w ostat nim

ba da nym 2018 r. po ja wi ło się 16 po wia do -
mień do ty czą cych 36 mo de li aut. 

Naj wię cej zgło szeń do ty czy ło ma rek: 
Vo lvo – 24, Ford – 22, To yo ta – 20, Le xus – 16,
Maz da i Opel – po 14, a naj mniej ma rek: Ja -
gu ar, Kia, Land Ro ver, Mi ni, Nis san, Volks wa -
gen – po jed nym. Zwra ca uwa gę du ża licz ba
no ty fi ka cji do ty czą cych sa mo cho dów uzna -
wa nych za luk su so we, na przy kład Vo lvo, 
Le xus, Mer ce des, a tak że nie któ rych ma rek
ja poń skich, uzna wa nych za ma ło - lub bez a -
wa ryj ne, jak na przy kład To yo ta i Maz da.

Na pod sta wie po wia do mień zło żo nych
przez pro du cen tów sa mo cho dów ma rek
wy mie nio nych w ta be li 2 usta lo no, któ re
czę ści po jaz dów bez po śred nio lub po śred -
nio (np. w kon tak cie z in nym pod ze spo łem,
prze waż nie roz grza nym ele men tem sil ni ka
lub ukła du wy de cho we go) do pro wa dzi ły
lub mo gły do pro wa dzić do po wsta nia po ża -

ru (ta be la 3). Ogień mógł po ja wić się za rów -
no w ko mo rze sil ni ka, jak i prze dzia le pa sa -
żer skim czy w ko mo rze ba gaż ni ka, a tak że
pod pod wo ziem po jaz du. Zde cy do wa nie
naj czę ściej wa dy ujaw nia no w ko mo rze sil -
ni ka – znaj du je się w niej naj wię cej urzą dzeń
i in sta la cji tech nicz nych. 

Pod su mo wa nie
Jed ną z przy czyn po ża rów sa mo cho dów

są wa dy fa brycz ne. Nie ste ty mo gą one do -
pro wa dzić do sy tu acji, w któ rej ko rzy sta nie
z po jaz du jest nie bez piecz ne dla użyt kow ni -
ków i oto cze nia. De fek ty po wo du ją ce po ża -
ry wy stę pu ją za rów no w sa mo cho dach
zna nych i re no mo wa nych ma rek, jak i w au -
tach mniej zna nych pro du cen tów mo to ry -
za cyj nych. 

W sa mo cho dach tra fia ją cych co ro ku
na ry nek przy by wa elek trycz nych i elek tro -
nicz nych urzą dzeń oraz in sta la cji ma ją cych
za pew nić kie row cy i pa sa że rom kom fort po -
dró żo wa nia. Dla te go co raz czę ściej źró dło
po ża ru po wsta je w urzą dze niach ni sko prą -
do wych i ni sko na pię cio wych. Po nad to ro -
śnie udział pal nych two rzyw sztucz nych
w kon struk cji i wy po sa że niu po jaz dów.
W obec nie pro du ko wa nych sa mo cho dach
sto su je się ok. 750 czę ści wy ko na nych z tych
ma te ria łów. Spo wo do wa ne jest to ob ni ża -
niem kosz tów i zmniej sza niem ma sy sa mo -
cho du. W ten spo sób sys te ma tycz nie
wzra sta licz ba czę ści, w któ rych do cho dzi
lub mo że dojść do po wsta nia po ża ru.

Zbiór po wia do mień o wa dach sa mo cho -
dów po wo du ją cych lub mo gą cych po wo do -
wać po żar w ba zie da nych UOKiK oraz
w sys te mie RAPEX mo że być po moc ny bie -
głym są do wym z za kre su po żar nic twa, a tak -
że in nym oso bom, któ re uczest ni czą
w pro ce sie usta la nia przy czyn po ża rów ja ko
spe cja li ści w da nej dzie dzi nie. W po wia do -
mie niach przed się bior ców kie ro wa nych
do pre ze sa UOKiK oraz w no ty fi ka cjach
RAPEX po da wa ne są ta kie da ne, jak: mar ka,
typ i mo del po jaz du, ro dzaj sil ni ka, ro dzaj
uster ki i po ten cjal na przy czy na po ża ru, mie -
siąc i rok pro duk cji po jaz du oraz nu mer VIN.
Ana li zu jąc tech nicz ną przy czy nę po ja wie nia
się ognia, war to się gnąć do baz UOKiK
i RAPEX i spraw dzić in for ma cje do ty czą ce
mar ki i mo de lu ba da ne go po jaz du.

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

Literatura dost´pna u autora
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Ta be la 2. Mo de le sa mo cho dów po szcze gól nych
ma rek mo gą ce stwa rzać za gro że nie po ża rem

Mar ka
Sie dzi ba 

pro du cen ta 
mar ki

Licz ba 
mo de li

Au di Niem cy 3

BMW Niem cy 6

Che vro let USA 12

Ci tro ën Fran cja 3

Do dge USA 6

Fiat Wło chy 6

Ford USA 22

Hy un dai Ko rea Płd. 4

Ja gu ar Wlk. Bry ta nia 1

Je ep USA 8

Kia Ko rea Płd. 1

Land Ro ver Wlk. Bry ta nia 1

Le xus Ja po nia 16

Ma se ra ti Wło chy 3

Maz da Ja po nia 14

Mer ce des Niem cy 10

Mi ni Wlk. Bry ta nia 1

Nis san Ja po nia 1

Opel Niem cy 14

Peu ge ot Fran cja 6

To yo ta Ja po nia 20

Volks wa gen Niem cy 1

Vo lvo Szwe cja 24

Wy kaz czę ści w sa mo cho dach, któ rych wa dy
tech nicz ne bez po śred nio lub po śred nio do -
pro wa dzi ły lub mo gły do pro wa dzić do po -
wsta nia po ża ru

au to ma tycz na skrzy nia bie gów
cen tral ka ste ru ją ca po kry wą tyl ną 
ciecz chłod ni cza (wy ciek)
czuj nik ci śnie nia pa li wa
filtr czą stek sta łych DPF
filtr ole ju
insta la cja elek trycz na pod grze wa nia dysz

spry ski wa cza
in sta la cja elek trycz na w ba gaż ni ku
in sta la cja kli ma ty za cji
mo duł elek tro nicz ny ukła du ha mul ca EBCM
mo duł elek trycz ny wspo ma ga nia prze kład nią

kie row ni czą
mo duł pod grze wa cza fil tra pa li wa
mo duł ste ro wa nia po dusz ką po wietrz ną
mo duł ste ru ją cy świe cą ża ro wą
na kład ka wy głu sza ją ca sil nik
na pi nacz pa sów bez pie czeń stwa
od po wietrz nik ukła du sprzę gła
olej sil ni ko wy (wy ciek)
pa li wo (wy ciek)
pom pa pły nu chło dzą ce go
prze wo dy elek trycz ne w osło nie 

prze ciw sło necz nej
prze wo dy pa li wo we
prze wo dy ABS
prze wód EGR
prze wód ma so wy aku mu la to ra
roz rusz nik
skrzyn ka bez piecz ni ków
układ elek trycz ny opusz cza nia i pod no sze nia

szy by
układ do lo to wy po wie trza
układ po wro tu pa li wa od wtry ski wa czy
układ wspo ma ga nia kie row ni cy
wen ty la tor chło dzą cy chłod ni cę
wy łącz nik ste ru ją cy pręd ko ścią (tem po ma tu)
włącz nik za pło nu
wtry ski wa cze
zbior nik pa li wa
złą cza blo ku ABS
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2018 r. stra ża cy z ca łe go kra ju wy jeż dża li do po ża rów
nie speł na 150 tys. ra zy (sta no wi to pra wie 30% wszyst -
kich in ter wen cji). Wie lo krot nie na ra ża li się więc na dzia -

ła nie nie tyl ko ognia, ale i dy mu. A to wła śnie dym stwa rza naj więk sze
za gro że nie dla ludz kie go or ga ni zmu i jest głów ną przy czy ną śmier ci
w po ża rach. 

Dym ata ku je
Dym w po sta ci wi dzial nej skła da się z czą stek sta łych i cie kłych,

a w nie wi dzial nej – z ga zów po ża ro wych. Wiel kość emi sji tych sub -
stan cji za le ży od na tu ry spa la ne go ma te ria łu oraz od wa run ków, w ja -
kich ten pro ces prze bie ga. Trud no jest prze wi dzieć licz bę i roz mia ry
czą stek po wsta łych w wy ni ku spa la nia, a je dy ną dro gą do po zna nia
do kład nej spe cy fi ki da ne go zda rze nia jest wy ko na nie ba dań ognio -
wych oraz ob ser wa cja rze czy wi stych po ża rów [1].

W skład dy mu wcho dzi wie le sub stan cji szko dli wych dla or ga ni -
zmów ży wych. Pro duk ty spa la nia nie bez piecz ne dla zdro wia mo gą
wy stę po wać w każ dym sta nie sku pie nia (sta łym, cie kłym i ga zo wym),
na to miast te o wła ści wo ściach nar ko tycz nych ma ją je dy nie po stać ga -
zo wą. Pod czas po ża rów uwal nia ją się m.in.: związ ki me ta li cięż kich
(rtęć, ołów, kadm, chrom), wie lo pier ście nio we wę glo wo do ry aro ma -
tycz ne, tlen ki (wę gla, azo tu, siar ki), związ ki wo do ru (chlo ro wo dór, cy -
ja no wo dór), sa dza oraz sub stan cje smo li ste. Część z tych związ ków
bar dzo do brze ad sor bu je się na po wierzch niach czą stek sta łych i cie -
kłych, dzię ki cze mu ła twiej jest im się prze do stać w głąb or ga ni zmu,
co stwa rza jesz cze więk sze za gro że nie dla zdro wia i ży cia czło wie ka. 

In nym za gro że niem, bę dą cym kon se kwen cją roz wo ju tech no lo -
gicz ne go i wy ko rzy sty wa nia w co raz szer szym za kre sie two rzyw
sztucz nych, są tzw. po ża ry XXI w., pod czas któ rych spa la niu ule ga ją
np. fo lie, pły ty me blo we, la mi na ty, od pa dy gu mo we, opo ny, PVC itp.
W ta kich po ża rach do cho dzi do po wsta wa nia diok syn – naj bar dziej
tru ją cych związ ków zna nych czło wie ko wi, dłu go utrzy mu ją cych się
w śro do wi sku. Nie są one wy da la ne z or ga ni zmu, a już nie wiel kie ich
stę że nie znacz nie zwięk sza ry zy ko za cho ro wa nia na no wo two ry. Diok -
sy ny mo gą rów nież do sta wać się do or ga ni zmu prze nie sio ne przez
sta łe cząst ki dy mu.

Bio rąc pod uwa gę tok sycz ność, naj istot niej sza jest wiel kość czą -
stek – od niej za le ży głę bo kość ich wni ka nia do ukła du od de cho we -

go. Im mniej sze cząst ki, tym głę biej mo gą się prze do stać. Więk sze
cząst ki zo sta ją za trzy ma ne przez me cha ni zmy obron ne ukła du od de -
cho we go, a na stęp nie są usu wa ne z or ga ni zmu [1, 4, 6]. Stra żak bio -
rą cy udział w ak cji ga śni czej, pra cu jąc przez ja kiś czas w stre fie
eks po zy cji dy mu po ża ro we go bez za bez pie cze nia sprzę tem ochro ny
ukła du od de cho we go, z ca łą pew no ścią na stęp ne go dnia obu dzi się
z ka ta rem. Bę dzie to efekt za trzy ma nia czę ści du żych czą stek znaj du -
ją cych się w dy mie przez gór ną czę ści ukła du od de cho we go (nos,
usta, gar dło i krtań). Nie ste ty du ża część mniej szych frak cji do sta nie
się w głąb ukła du od de cho we go stra ża ka, a je go or ga nizm nie bę dzie
już w sta nie po ra dzić so bie z ich usu nię ciem.

Jak się za bez pie czyć?
Do ochro ny przed dy mem mo że my sto so wać dwa pod sta wo we ro -

dza je środ ków ochro ny in dy wi du al nej: sprzęt izo lu ją cy dro gi od de cho -
we oraz sprzęt fil tru ją cy. Stra ża cy ze wzglę du na spe cy fi kę za gro żeń,
z któ ry mi ma ją do czy nie nia, naj czę ściej zmu sze ni są do ko rzy sta nia ze
sprzę tu izo lu ją ce go, za pew nia ją ce go ochro nę przed nie do bo rem tle -
nu w po wie trzu, sub stan cja mi che micz ny mi, ga za mi po ża ro wy mi, jak
rów nież cząst ka mi sta ły mi i cie kły mi wy stę pu ją cy mi w dy mie. Jed nak
ze wzglę du na ga ba ry ty i cię żar apa ra tu ry wie lu z nich, szcze gól nie
w koń co wej fa zie dzia łań, re zy gnu je z te go spo so bu za bez pie cze nia
i de cy du je się wy ko rzy stać sprzęt fil tru ją cy lub zu peł nie zre zy gno wać
z ochro ny dróg od de cho wych. Przed wej ściem oraz przez ca ły czas pra -
cy w stre fie za gro że nia w sprzę cie fil tru ją cym bar dzo istot ne jest, aby
pa mię tać o sta łym mo ni to ro wa niu stę że nia tle nu oraz obec no ści ga -
zów tru ją cych, któ re mo gą znaj do wać się w at mos fe rze ota cza ją cej
stra ża ka.

Sprzęt fil tru ją cy skła da się z ma ski lub pół ma ski twa rzo wej z wy -
mien ny mi fil tra mi, do bie ra ny mi w za leż no ści od czyn ni ków, przed
któ ry mi chce my się chro nić. Za le tą tej apa ra tu ry jest nie wiel ki roz miar
i wa ga, a tak że er go no mia pra cy. Ze wzglę du na róż no rod ność śro do -
wi ska pra cy stra ża ka i ko niecz ność wła ści we go do bo ru fil trów sprzęt
te go ty pu ma wą ski za kres za sto so wa nia w dzia ła niach ra tow ni czo -
-ga śni czych. Zwa żyw szy na kosz ty zwią za ne z wy mia ną fil trów,
w prak ty ce apa ra tu rę te go ro dza ju wy ko rzy stu ją głów nie spe cja li -
stycz ne gru py ra tow nic twa che micz ne go lub in ni ra tow ni cy pod czas
dłu go trwa łych dzia łań, gdy wia do mo, ja kie groź ne sub stan cje są

MA TE USZ TE KIE LI Czy pół ma ski 
nas ochro nià?

Czy półmaski filtrujące, stanowiące w niektórych sytuacjach alternatywę
dla sprzętu ODO, zdają egzamin? Sprawdźmy, co pokazują badania.
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obec ne. Nie jed no krot nie ten spo sób za bez pie -
cze nia wy bie ra ją też ra tow ni cy, któ rzy nie pra -
cu ją bez po śred nio w stre fie za gro że nia.
Do sprzę tu fil tru ją ce go mo że my rów nież za li -
czyć jed no ra zo we pół ma ski prze ciw py ło we,
któ rych po pu lar ność wśród stra ża ków w ostat -
nim cza sie znacz nie wzro sła.

Od kil ku lat ro śnie też świa do mość funk cjo -
na riu szy PSP i dru hów OSP zwią za na z dba ło ścią
o wła sne zdro wie i bez pie czeń stwo. Przy no si to
efek ty – cho ciaż by w pro pa go wa niu sto so wa -
nia jed no ra zo wych pół ma sek fil tru ją cych prze -
ciwpy ło wych pod czas po ża rów la sów, traw lub
in nych sub stan cji or ga nicz nych, do któ rych do -
cho dzi w otwar tej prze strze ni, a tak że w cza sie
po rząd ko wa nia po go rze li ska w koń co wej fa zie
dzia łań ga śni czych. Czy jed nak prze pro wa dzo -
no ba da nia po twier dza ją ce sku tecz ność pół ma sek fil tru ją cych prze -
ciw py ło wych w ochro nie przed cząst ka mi sta ły mi znaj du ją cy mi się
w dy mie?

Wy mia ry czą stek sta łych po wsta łych pod czas tle nia ma te ria łu ce -
lu lo zo we go mo gą za wie rać się w prze dzia le od 1 μm do 1 mm i za le -
żą przede wszyst kim od skła du spa la ne go wy ro bu i wa run ków,
w ja kich ten pro ces za cho dzi [1, 2]. Pod czas spa la nia bez pło mie nio -
we go po wsta ją głów nie cząst ki o ma łych roz mia rach, nie prze kra cza -
ją cych 11,6 μm, naj wię cej jest tych o wiel ko ści od 1 μm do 4 μm.
Przy spa la niu pło mie nio wym wy stę pu ją na to miast czą stecz ki sta łe
dy mu o więk szych roz mia rach, na wet do 21,4 μm, jed nak naj wię cej
mie ści się w prze dzia le od 1 μm do 7 μm [3]. Cząst ki sta łe sta no wią ce
skład ni ki dy mu po ża ro we go są pod wzglę dem wiel ko ści po dob ne
do czą stek py łu.

Układ od de cho wy sta no wi na tu ral ną ba rie rę ochron ną, któ ra
za bez pie cza przed wni ka niem za nie czysz czeń z po wie trza (w tym
py ło wych) w głąb or ga ni zmu. Jed nak im mniej sze są wdy cha ne
cząst ki, tym więk sze stwa rza ją za gro że nie dla czło wie ka. Cząst ki
o wiel ko ści po ni żej 4 μm mo gą do stać się aż do płuc. Do dat ko wym
za gro że niem są tok sy ny, któ re mo gą gro ma dzić się na po wierzch -
ni py łów i prze do sta wać ra zem z ni mi do na szych płuc. W wa run -
kach po ża ro wych ma my do czy nie nia z dy mem skła da ją cym się
w głów nej mie rze z czą stek sta łych o róż nej wiel ko ści. Za cał ko wi -
ty pył za wie szo ny uwa ża się wszyst kie cząst ki o śred ni cy ae ro dy -
na micz nej do oko ło 100 μm, jed nak ist nie je rów nież po dział py łu
ze wzglę du na czas uno sze nia się ich w at mos fe rze. Bio rąc
pod uwa gę to kry te rium, wy róż nia my py ły za wie szo ne i opa do we
[4]. Gra nicz ną war to ścią tych dwóch ty pów jest roz miar cząst -
ki – oko ło 10 μm. Więk sze ze wzglę du na swo ją ma sę bę dą opa da -
ły szyb ciej, lą du jąc w po bli żu źró dła emi sji (pył opa do wy),
na to miast mniej sze mo gą uno sić się w po wie trzu na wet przez kil -
ka na ście dni (pył za wie szo ny), w za leż no ści od wa run ków at mos -
fe rycz nych (wia tru, opa dów, tem pe ra tu ry). Py ły za wie szo ne ze
wzglę du na miej sce de po no wa nia w ukła dzie od de cho wym dzie -
lą się na frak cje re spi ra bil ną i wdy chal ną. Peł ne spek trum roz mia -
rów czą stek py łu wni ka ją cych do ukła du od de cho we go przez usta
i nos sta no wi frak cję wdy chal ną, na to miast cząst ki o roz mia rze
do 4 μm ze wzglę du na swo ją wiel kość i zdol ność do prze do sta -
wa nia się aż do pę che rzy ków płuc nych na zy wa ne są cząst ka mi re -
spi ra bil ny mi.

Ana li za sku tecz no ści pół ma sek fil tru ją cych 
Na prze ło mie lat 2017 i 2018 prze pro wa dzo no ba da nia, któ rych

ce lem by ło okre śle nie efek tyw no ści za bez pie cze nia ukła du od de cho -
we go przed py ła mi za wie szo ny mi przez in dy wi du al ne środ ki ochro -
ny dróg od de cho wych. Wy ko rzy sta no sześć róż nych ma te ria łów:
wy mien ny filtr wę glo wy do neo pre no wej ma ski an ty smo go wej, jed -
no ra zo wą pół ma skę an ty smo go wą z fil trem wę glo wym, pół ma skę
prze ciw py ło wą FFP2 i FFP3, ma secz kę chi rur gicz ną oraz ba weł nia ną
apasz kę. Przy go to wa ne i zwa żo ne prób ki po szcze gól nych ma te ria -
łów umiesz cza no lo so wo w gło wi cach po mia ro wych, przez któ re po -
wie trze by ło za sy sa ne do aspi ra to rów (urzą dzeń pra cu ją cych ze sta łą,
za da ną wy daj no ścią). W trak cie po mia rów jed no cze śnie dzia ła ło sześć
apa ra tów, trzy za koń czo ne gło wi ca mi do po bo ru frak cji wdy chal nej,
a po zo sta łe trzy – cy klo na mi do po bo ru frak cji re spi ra bil nej. Wszyst -
kie aspi ra to ry pod czas ba da nia po szcze gól nych ma te ria łów pra co wa -
ły w jed na ko wych wa run kach. 

Stan za nie czysz cze nia po wie trza po da wa ny był we dług eu ro pej -
skie go in dek su ja ko ści po wie trza CAQI, któ ry po zwa la na po rów ny -
wa nie za po mo cą jed nej licz by prze kształ co nych wy ni ków po mia rów
po szcze gól nych za nie czysz czeń. Wy ko rzy sta ny pod czas ba dań in deks
uwzględ niał wy łącz nie ilość py łu PM10 i PM2,5, pre zen tu jąc sto pień
ja ko ści po wie trza w ska li od 0 do >100 (gdzie war tość 0 ozna cza bar -
dzo ni ski po ziom za nie czysz cze nia, a 100 bar dzo wy so ki). Przez znacz -
ną więk szość cza su po mia rów in deks zna czą co prze kra czał war -
tość 100. Apa ra tu ra pra co wa ła tyl ko wów czas, gdy in deks CAQI
w miej scu pro wa dze nia ba dań osią gał war tość po wy żej 50, co ozna -
cza śred ni po ziom za nie czysz cze nia. Kie dy ja kość po wie trza spa da ła
po ni żej tej war to ści, po mia ry by ły prze ry wa ne ze wzglę du na brak po -
trze by sto so wa nia ma sek ochron nych. 

Wszyst kie ma te ria ły ba da no w dwóch se riach po mia ro wych w ta -
kich sa mych od cin kach cza so wych. Prób ki po ba da niach zo sta ły po -
now nie zwa żo ne, a od no to wa ne róż ni ce ma sy z dwóch se rii
po mia ro wych uśred nio no i przed sta wio no na wy kre sie. Po wsta łe
przy ro sty ma sy pre zen tu ją ilość za nie czysz czeń zgro ma dzo nych
na po wierzch ni prób ki, a więc za trzy ma nych przez ba da ny ma te riał.
Im wię cej ma sy przy by ło na fil trze, tym le piej chro ni on or ga nizm
przed wni ka niem za nie czysz czeń w po sta ci czą stek sta łych [6].

Przez ca ły okres trwa nia po mia rów re gu lar nie spraw dza no war to -
ści za nie czysz cze nia po wie trza py ła mi PM10 i PM2,5. Da ne po cho dzi -
ły z por ta lu in ter ne to we go or ga ni za cji zaj mu ją cej się mo ni to rin giem
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Typ maseczki Wielkość badanej frakcji Średnia różnica mas
[mg]

Uzyskana skuteczność
filtra [%]

Apaszka bawełniana
wdychalna 5,25 3,68

respirabilna 4,3 5,19

Maseczka chirurgiczna
wdychalna 1,2 0,09

respirabilna 1,25 0,74

Półmaska filtrująca FFP2
wdychalna 1,2 1,25

respirabilna 1,45 2,01

Półmaska filtrująca FFP3
wdychalna 1,25 0,94

respirabilna 1,3 1,57

Jednorazowa półmaska
antysmogowa

wdychalna 33,75 15,56

respirabilna 36,65 25,11

Wymienny filtr maski
antysmogowej

wdychalna 4 2,79

respirabilna 4 4,45
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sta nu po wie trza za po mo cą ni sko kosz to wych czuj ni ków. Po rów ny wa -
no rów nież do kład ność po mia rów po cho dzą cych z te go por ta lu z wy -
ni ka mi ba dań Pań stwo we go Mo ni to rin gu Śro do wi ska – oka za ły się
być zbież ne. Dzię ki zgro ma dzo nym da nym ob li czo no w przy bli że niu
ilość za nie czysz czeń, któ re zo sta ły za ssa ne przez aspi ra to ry w cza sie
po szcze gól nych po mia rów – war tość ta zo sta ła ozna czo na na wy kre -
sie ja ko tło po mia rów [6].

Któ ra pół ma ska po mo że 
stra ża ko wi?
W wy ni ku ba dań stwier dzo no, że uśred nio ne war to ści przy ro stów

ma sy wa ha ły się dla py łu re spi ra bil ne go w za kre sie od 1,25 mg
do 36,65 mg, a dla py łu wdy chal ne go od 1,2 mg do 33,75 mg. W obu
przy pad kach naj gor sze wy ni ki uzy ska ła ma secz ka chi rur gicz na, a naj -
lep sze jed no ra zo wa pół ma ska an ty smo go wa z fil trem wę glo wym,
któ ra osią gnę ła kil ka krot nie lep szy wy nik niż kon ku ren cyj ne pro duk -
ty. Je śli od nie sie my ilość py łu za trzy ma ne go na fil trze do ilo ści py łu
znaj du ją ce go się w po wie trzu w cza sie po mia rów, uzy ska my pa ra -
metr sku tecz no ści fil tra cji, któ ry w prze pro wa dzo nych ba da niach dla
ma secz ki chi rur gicz nej oscy lo wał na po zio mie 0,04 – 0,74%, a dla jed -
no ra zo wej pół ma ski an ty smo go wej z fil trem wę glo wym w gra ni -
cach 11,79 – 25,11%. 

Prze cięt ne wy ni ki, ale na za do wa la ją cym po zio mie uzy ska ła ba -
weł nia na apasz ka oraz wy mien ny filtr wę glo wy do neo pre no wej 
ma ski an ty smo go wej – ich wy ni ki są do sie bie moc no zbli żo ne.
W przy pad ku apasz ki śred nie róż ni ce przy ro stu ma sy dla frak cji re spi -
ra bil nej wy nio sły 4,3 mg, a dla wdy chal nej 5,25 mg, co da je sku tecz -
ność fil tra cji ko lej no na po zio mie oko ło 4% i 3,3%. Fil try ma ski
an ty smo go wej zwięk szy ły swo ją ma sę po ba da niu o śred nio 4 mg dla
każ dej z frak cji py łu, co prze kła da się na sku tecz ność fil tra cji w gra ni -
cach 2,84% dla frak cji wdy chal nej i 1,98% dla re spi ra bil nej. 

Wy ko rzy sty wa ne co raz czę ściej przez stra ża ków pół ma ski prze ciw -
py ło we FFP2 i FFP3 uzy ska ły w wa run kach ba da nia wy ni ki od po wied -
nio 1,2 mg i 1,25 mg dla frak cji wdy chal nej oraz 1,45 mg i 1,3 mg dla
frak cji re spi ra bil nej, co w prze li cze niu na sku tecz ność fil tra cji pół ma -
ską FFP2 da je wy nik 0,78% dla frak cji wdy chal nej i 1,35% dla re spi ra -
bil nej, a pół ma ską FFP3 0,73% dla frak cji wdy chal nej i 1,15% dla frak cji
re spi ra bil nej. Po wyż sze wy ni ki od no szą się do na tu ral nie wy stę pu ją -
ce go za nie czysz cze nia śro do wi ska py ła mi za wie szo ny mi, na to miast
war to pa mię tać, że w wa run kach po ża ro wych ilość wy dzie la nych czą -

stek sta łych znaj du ją cych się w dy mie jest kil -
ka set ra zy więk sza niż stę że nia py łu w po wie -
trzu at mos fe rycz nym, co prze kła da się na
wzrost efek tyw no ści za trzy my wa nia za nie -
czysz czeń cząst ka mi sta ły mi na ma skach [6]. 

Zna jąc już wy ni ki ba dań do ty czą ce py łu 
za wie szo ne go, na le ży od nieść się do fak tu, że
sta łe cząst ki dy mu w za sa dzie nie róż nią się ni -
czym od py łów. Naj więk sza ilość czą stek dy mu
po wsta łe go w cza sie spa la nia bez pło mie nio -
we go mie ści się w prze dzia le od 1 μm do
4 μm, co wpi su je się ide al nie w roz kład czą stek
py łu re spi ra bil ne go, stwa rza ją ce go naj więk sze
za gro że nie dla ludz kie go or ga ni zmu. Efek tem
spa la nia pło mie nio we go jest wyż sza licz ba czą -
stek o więk szych roz mia rach, znaj du ją cych się
w prze dzia le od 1 μm do 7 μm – w du żej czę ści

po kry wa ją cym się z prze dzia łem py łu re spi ra bil ne go [3]. 
Bio rąc pod uwa gę po zo sta łe ele men ty śro do wi ska po ża ro we go,

a więc wy stę pu ją ce w nim rów nież cząst ki cie kłe i ga zy po ża ro we
o wła ści wo ściach tok sycz nych, na le ży każ do ra zo wo do kład nie prze -
ana li zo wać spo sób za bez pie cze nia dróg od de cho wych pod czas dzia -
łań ra tow ni czo -ga śni czych. Je dy nie sprzęt izo lu ją cy dro gi od de cho we
za pew nia peł ną ochro nę przed dy mem po ża ro wym w peł nym spek -
trum skła da ją cych się na nie go szko dli wych sub stan cji, w tym tok -
sycz nych ga zów po ża ro wych i związ ków, któ re mo gą ad sor bo wać się
na po wierzch ni czą stek, ra zem z ni mi wni ka jąc w głąb or ga ni zmu. Pół -
ma ski z fil tra mi wę glo wy mi, te jed no ra zo we i wie lo krot ne go użyt ku,
pół ma ski prze ciw py ło we, ma ski chi rur gicz ne, a na wet ba weł nia ne
chu s ty da ją nam pew ne za bez pie cze nie przed cząst ka mi sta ły mi dy -
mu, jed nak przez szcze li ny za wsze bę dą prze do sta wa ły się za nie czysz -
cze nia, a opi sy wa ne środ ki ochron ne ni gdy nie bę dą przy le ga ły
do twa rzy tak do brze, jak ma ska nad ci śnie nio we go apa ra tu po wietrz -
ne go. Naj now sze ba da nia wpły wu py łów za wie szo nych na zdro wie
po twier dza ją, że na wet krót ki okres na ra że nia na ich dzia ła nie mo że
być nie bez piecz ny dla zdro wia [5]. Opi sa na chu s ta ba weł nia na i pół -
ma ski fil tru ją ce mo gą sta no wić al ter na tyw ne środ ki ochro ny dróg od -
de cho wych przed cząst ka mi sta ły mi, ale na le ży w tym za kre sie
pro wa dzić dal sze ba da nia, aby oce nić ich rze czy wi stą przy dat ność
w dzia ła niach stra ży po żar nej. 

kpt. Ma teusz Tekieli pełni słu˝b´ w Komendzie Powiatowej PSP
w Chrzanowie w sekcji kontrolno-rozpoznawczej
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ma ju 2018 r. wpro wa dzo no w ży cie roz po rzą dze nie
mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji z dnia
18 ma ja 2018 r. zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie

wy ka zu wy ro bów słu żą cych za pew nie niu bez pie czeń stwa pu blicz -
ne go lub ochro nie zdro wia i ży cia oraz mie nia, a tak że za sad wy da -
wa nia do pusz cze nia tych wy ro bów do użyt ko wa nia (DzU poz. 984).
Zmia na ta wpro wa dzi ła no we wy ma ga nia dla ubrań spe cjal nych 
wy ko rzy sty wa nych przez jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej
w Pol sce.

Pod sta wy praw ne
Do pusz cze nie wy ro bów sto so wa nych w ochro nie prze ciw po ża -

ro wej, w tym ubrań spe cjal nych dla stra ża ków, od by wa się na pod -
sta wie art. 7 usta wy z dnia 24 sierp nia 1991 r. o ochro nie prze-
ciw po ża ro wej (DzU z 2018 r. poz. 620 ze zm.) oraz ak tów wy ko naw -
czych: 
� roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji
z dnia 20 czerw ca 2007 r. w spra wie szcze gó ło wych czyn no ści wy -
ko ny wa nych pod czas pro ce su do pusz cze nia, zmia ny i kon tro li 
do pusz cze nia wy ro bów, opłat po bie ra nych przez jed nost kę upraw -
nio ną oraz spo so bu usta la nia wy so ko ści opłat za te czyn no ści
(DzU nr 143, poz. 1001),
� roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji
z dnia 20 czerw ca 2007 r. w spra wie wy ka zu wy ro bów słu żą cych za -
pew nie niu bez pie czeń stwa pu blicz ne go lub ochro nie zdro wia i ży -
cia oraz mie nia, a tak że za sad wy da wa nia do pusz cze nia tych
wy ro bów do użyt ko wa nia (DzU nr 143, poz. 1002),
� roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji
z dnia 27 kwiet nia 2010 r. zmie nia ją ce go roz po rzą dze nie w spra wie
wy ka zu wy ro bów słu żą cych za pew nie niu bez pie czeń stwa pu blicz -
ne go lub ochro nie zdro wia i ży cia oraz mie nia, a tak że za sad wy da -
wa nia do pusz cze nia tych wy ro bów do użyt ko wa nia (DzU nr 85,
poz. 553) [1],
� roz po rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji
z dnia 18 ma ja 2018 r. zmie nia ją ce go roz po rzą dze nie w spra wie wy -
ka zu wy ro bów słu żą cych za pew nie niu bez pie czeń stwa pu blicz ne -
go lub ochro nie zdro wia i ży cia oraz mie nia, a tak że za sad
wy da wa nia do pusz cze nia tych wy ro bów do użyt ko wa nia
(DzU poz. 984) [2].

Do pusz cze nie „po no we mu”
W ce lu uzy ska nia świa dec twa do pusz cze nia dla ubrań spe cjal -

nych pro du cent lub je go upo waż nio ny przed sta wi ciel mu si zło żyć
w jed no st ce do pusz cza ją cej wnio sek wraz z do ku men ta cją tech nicz -
ną wy ro bu. Na stęp nie jed nost ka do pusz cza ją ca przy stę pu je do jej

ana li zy, w wy ni ku któ rej spo rzą dza ny jest pro gram ba dań po twier -
dza ją cych speł nie nie wy ma gań roz po rzą dze nia MSWiA [1] i [2]. 
Jed nym z do ku men tów, któ re po win ny zo stać przed sta wio ne w pro -
ce sie do pusz cze nia, jest cer ty fi kat oce ny WE lub cer ty fi kat ba da nia
ty pu UE, wraz ze spra woz da nia mi z ba dań bę dą cy mi pod sta wą ich
wy da nia. Pro ces do pusz cze nia moż na za tem po dzie lić na na stę pu -
ją ce eta py: 
� re je stra cja wnio sku – spraw dze nie, czy zło żo na do ku men ta cja
jest kom plet na i za wie ra:

� do ku men ty umoż li wia ją ce do kład ną iden ty fi ka cję wy ro bu (ry -
sun ki tech nicz ne pro duk tu i je go ele men tów wraz z wy mia ra -
mi, fo to gra fie),

� opis tech nicz ny oraz wa run ki tech nicz ne za sto so wa nia wy ro bu
(do ty czy wszyst kich od mian lub grup pro duk tu), je śli wy stę pu -
ją,

� in struk cję ob słu gi (w tym rów nież kon ser wa cji),
� da ne do ty czą ce wła ści wo ści tech nicz no -użyt ko wych,
� in for ma cję o wa run kach gwa ran cji i ser wi su wy ro bu,
� de kla ra cję zgod no ści z wy ma ga nia mi za sad ni czy mi dla wy ro -

bów ob ję tych dy rek ty wa mi Unii Eu ro pej skiej,
� pi sem ne peł no moc nic two pro du cen ta dla wnio sko daw cy
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MAK SY MI LIAN ˚U RAW SKI
TO MASZ MAR KOW SKI
EMIL SU LAK
KA RO LI NA RÓW NIC KA

Re wo lu cja 
czy ewo lu cja?

W

Rys. 1. Sche mat pro ce su do pusz cze nia wy ro bu do użyt ko wa nia
źró dło: opra co wa nie wła sne
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do wy ko ny wa nia w je go imie niu okre ślo nych za dań wraz z ich
za kre sem;

� opra co wa nie pro gra mu ba dań – na pod sta wie zło żo nej do ku -
men ta cji tech nicz nej wy ro bu opra co wy wa ny jest pro gram ba dań
(wy mie nia on rów nież te sty nie zbęd ne, by po twier dzić speł nie nie
wy ma gań okre ślo nych w do ku men cie od nie sie nia, tj. za łącz ni ku
do roz po rzą dze nia [1] i [2]);
� ba da nia wy ro bu – spraw dze nie zgod no ści pro duk tu z do ku men -
tem od nie sie nia, tj. z za łącz ni kiem do roz po rzą dze nia [1] i [2];
� oce na wa run ków tech nicz no -or ga ni za cyj nych w miej scu pro duk -
cji wy ro bu; 
� koń co wa ana li za zło żo nej do ku men ta cji – na tym eta pie na stę -
pu je po now ne spraw dze nie kom plet no ści do ku men ta cji oraz wy ni -
ków ba dań;
� wy da nie świa dec twa do pusz cze nia. 

Sche mat przed sta wio ny na rys. 1 ob ra zu je pro ces do pusz cze nia
wy ro bu do użyt ko wa nia. 

Po po twier dze niu, że ubra nie speł nia wy ma ga nia, wy da wa ne jest
świa dec two do pusz cze nia, któ re skła da się z mi ni mum trzech stron

(do ty czy kom plet ne go ubra nia trzy czę ścio we go). Rys. 2, 3, 4 przed -
sta wia ją przy kła do wy do ku ment. 

Da ne tech nicz ne za war te w świa dec twie do pusz cze nia ma ją for -
mę wy stan da ry zo wa ną. Ob ra zu ją to przy kła do we ta be le – 1 i 2.

„Po dwój na cer ty fi ka cja”? – czym nie jest pro ces
do pusz cze nia wy ro bu
Pro ces do pusz cze nia nie ogra ni cza swo bo dy prze pły wu to wa rów

i usług, nie sta no wi rów nież „po dwój nej cer ty fi ka cji”. Uwzględ nia on
speł nie nie przez wy ro by wy ma gań za sad ni czych okre ślo nych za po -
śred nic twem dy rek tyw UE, roz po rzą dzeń Par la men tu Eu ro pej skie -
go, jak rów nież norm zhar mo ni zo wa nych. Świa dec two do pusz -
cze nia po twier dza speł nie nie przez pro dukt wy mo gów do dat ko -
wych (nie za leż nie od wa run ków za sad ni czych), sta no wią cych do -
dat ko we wy ma ga nia kra jo we dla wy ro bów wpro wa dza nych
do użyt ku i wy ko rzy sty wa nych pod czas dzia łań ra tow ni czo -ga śni -
czych przez jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej w Pol sce. 

W ra mach pro ce su do pusz cze nia mo gą zo stać uzna ne wy ni ki ba -
dań la bo ra to riów akre dy to wa nych. Re gu la cja ta nie ogra ni cza moż -
li wo ści ob ro tu na wol nym ryn ku, a je dy nie for mu łu je do dat ko we,
kra jo we wy ma ga nia wy łącz nie w od nie sie niu do bar dzo wą skiej gru -
py wy ro bów wska za nych przez mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad -
mi ni stra cji – wpro wa dza nych do użyt ko wa nia i wy ko rzy sty wa nych
przez jed nost ki ochro ny prze ciw po ża ro wej. War to do dać, że wy mo -

Rys. 2-4. Pierwsza, druga i trzecia strona świadectwa dopuszczenia. 
źró dło: opra co wa nie wła sne

Kurt ka i spodnie ubra nia spe cjal ne go speł nia ją ce wy ma ga nia nor my
PN-EN 469:2008 (EN 469:2005+A1:2006+AC:2006)

Mo del Wska za ny mo del ubra nia

Kon struk cja ubra nia Opis kon struk cji ubra nia

Pod sta wo we ma te ria ły kon struk cyj ne:

– war stwa ze wnętrz na Opis warstw

– war stwa we wnętrz na Opis warstw

– war stwa ter mo izo la cyj na Opis warstw

Ro dzaj taśm od bla sko wych Opis za sto so wa nej ta śmy od bla sko wej

Po ziom wy ko na nia zgod nie 
z PN-EN 469 Wska za ne po zio my wy ko na nia ubra nia

Ta be la 1. Da ne tech nicz ne dla ubra nia spe cjal ne go

Kurt ka lek ka ubra nia spe cjal ne go speł nia ją ca wy ma ga nia nor my 
PN-EN 15614:2009 (EN 15614:2007)

Mo del Mo del kurt ki 

Kon struk cja ubra nia Opis kon struk cji 

Ma te ria ły kon struk cyj ne:

– war stwa ze wnętrz na Opis war stwy ze wnętrz nej

Ro dzaj taśm od bla sko wych Opis za sto so wa nej ta śmy od bla sko wej

Ta be la 2. Da ne tech nicz ne dla kurt ki lek kiej

2 3 4



gi te do ty czą ob sza ru bez pie czeń stwa. To użyt kow ni cy (stra ża cy)
sfor mu ło wa li wła sne wy ma ga nia dla tych wy ro bów, któ re zo sta ły
za pi sa ne w wy ma ga niach tech nicz no -użyt ko wych za war tych
w obo wią zu ją cym za łącz ni ku do roz po rzą dze nia [1] i [2]. W ra mach
pro ce su do pusz cze nia pro duk tów do użyt ko wa nia w jed nost kach
ochro ny prze ciw po ża ro wej jed nost ka do pusz cza ją ca do ko nu je tyl -
ko spraw dze nia, czy speł nia on wy mo gi do dat ko we za war te w wy -
ma ga niach tech nicz no -użyt ko wych sta no wią cych za łącz nik do
roz po rzą dze nia. Jed nost ka do pusz cza ją ca, uzna jąc wy ni ki ba dań in -
nych la bo ra to riów akre dy to wa nych lub no ty fi ko wa nych, nie do -
ko nu je po now nej oce ny zgod no ści wy ro bów ob ję tych dy rek ty -
wa mi no we go po dej ścia i roz po rzą dze nia mi Par la men tu Eu ro -
pej skie go.

Wpro wa dza nie zmian w do pusz czo nym wy ro bie
Ist nie je moż li wość wpro wa dza nia zmian w pro duk cie w okre sie

waż no ści świa dec twa do pusz cze nia, jed nak w przy pad ku ubrań spe -
cjal nych każ da zmia na po win na naj pierw uzy skać ak cep ta cję jed -
nost ki no ty fi ko wa nej, któ ra wy da ła cer ty fi kat oce ny WE lub
cer ty fi kat ba da nia ty pu UE, a na stęp nie tę zmia nę na le ży zgło sić
do CNBOP-PIB. Ko niecz ne jest za łą cze nie do kład ne go opi su wpro -
wa dzo nych zmian wraz z iden ty fi ku ją cą je do ku men ta cją tech nicz -
ną i ry sun ka mi. Jed nost ka do pusz cza ją ca po prze pro wa dze niu
ana li zy wpły wu zmia ny w wy ro bie na speł nie nie wy ma gań za łącz -
ni ka do roz po rzą dze nia [1] i [2] de cy du je, czy ko niecz ne jest wy ko -
na nie do dat ko wych ba dań oraz czy mo dy fi ka cja mo że zo stać
za ak cep to wa na. 

Za rzą dze nie do ty czą ce wzo ru ubra nia spe cjal ne go
17 lip ca 2018 r. ko men dant głów ny Pań stwo wej Stra ży Po żar nej

wy dał za rzą dze nie zmie nia ją ce za rzą dze nie w spra wie wzor ców oraz
szcze gó ło wych wy ma gań, cech tech nicz nych i ja ko ścio wych przed -
mio tów umun du ro wa nia, odzie ży spe cjal nej i środ ków ochro ny in -
dy wi du al nej użyt ko wa nych w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej (PSP).
W no wym do ku men cie okre ślo no wy ma ga nia dla ubra nia spe cjal -
ne go wy ko rzy sty wa ne go przez funk cjo na riu szy PSP. Rys. 5 przed -
sta wia przy kład ubra nia spe cjal ne go od po wia da ją cego obo wią-
zu ją ce mu wzo ro wi.

Zmia ny w wy ma ga niach
W wy ni ku prac nad no we li za cją za łącz ni ka do roz po rzą dze nia

wpro wa dzo no na stę pu ją ce zmia ny:
� Zmo dy fi ko wa no licz bę ele men tów kom ple tu ubra nia spe cjal ne -
go: za miast do tych cza so we go dwu czę ścio we go wpro wa dzo no trzy -
czę ścio we.
� Zre zy gno wa no z wy ma ga nia do ty czą ce go mak sy mal nej ma sy
ubra nia, któ ra zgod nie z do tych czas obo wią zu ją cy mi za sa da mi 
nie po win na prze kra czać 3,8 kg (do ty czy ło to roz mia ru
200/144/132 – ubra nia o mniej szym roz mia rze mu sia ły mieć ma sę
pro por cjo nal nie mniej szą).
� Roz po rzą dze nie [2] wpro wa dza wy ma ga nia dla kurt ki lek kiej, któ -
ra po win na speł niać wy ma ga nia nor my PN-EN 15614 Odzież ochron -
na dla stra ża ków. Me to dy ba dań la bo ra to ryj nych oraz wy ma ga nia dla
odzie ży ochron nej uży wa nej przy po ża rach w prze strze ni otwar tej. 
� Wpro wa dzo no rów nież zmia ny w wy ma ga niach do ty czą cych no -
ga wek spodni ubra nia spe cjal ne go – z no we go za pi su wy ni ka, że
war stwa ter mo izo la cyj na w spodniach po win na być za bez pie czo -

na przed pod sią ka niem wo dy do gó ry na war stwę ter mo izo la cyj ną.
Do tych czas obo wią zu ją ce wy ma ga nie na kła da ło obo wią zek, aby
pas tka ni ny za bez pie cza ją cej war stwę ter mo izo la cyj ną przed pod -
sią ka niem w no gaw kach miał sze ro kość 20 ± 2 cm 

Pod su mo wa nie
Wpro wa dze nie zmian w obo wią zu ją cych wy ma ga niach, ocze ki -

wa nych od wie lu lat przez użyt kow ni ków, umoż li wi ła no we li za cja
roz po rzą dze nia o świa dec twach do pusz cze nia z ma ja 2018 r. i za -
rzą dze nia nr 9 ko men dan ta głów ne go PSP. Cha rak ter wpro wa dzo -
nych zmian z punk tu wi dze nia pro wa dzo nych w CNBOP-PIB

pro ce sów do pusz cze nia nie wy ma gał za sad ni czych mo dy fi ka cji sys -
te mo wych. Był on na to miast od po wie dzią na zmie nia ją ce się za da -
nia stra ża ków oraz cha rak ter ich co dzien nej pra cy. Wy ma ga nia
tech nicz no-użyt ko we na le ży cią gle udo sko na lać, aby gwa ran to wa -
ły ra tow ni kom co raz bez piecz niej szą i kom for to wą pra cę, a po szko -
do wa nym jesz cze bar dziej sku tecz ne nie sie nie po mo cy.

Autorzy sà pracownikami Centrum Naukowo-Badawczego 
Ochrony Przeciwpo˝arowej im. Józefa Tuliszkowskiego 

– Paƒstwowego Instytutu Badawczego w Józefowie

Li te ra tu ra
[1] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji z dnia 20 czerw ca 2007 r.
w spra wie szcze gó ło wych czyn no ści wy ko ny wa nych pod czas pro ce su do pusz cze nia, zmia -
ny i kon tro li do pusz cze nia wy ro bów, opłat po bie ra nych przez jed nost kę upraw nio ną oraz
spo so bu usta la nia wy so ko ści opłat za te czyn no ści (DzU nr 143, poz. 1001).
[2] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji z dnia 20 czerw ca 2007 r.
w spra wie wy ka zu (…) do użyt ko wa nia (DzU nr 143, poz. 1002).
[3] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji z dnia 27 kwiet nia 2010 r.
zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie wy ka zu (…) do użyt ko wa nia (DzU nr 85, poz. 553).
[4] Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji z dnia 18 ma ja 2018 r.
zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie wy ka zu (…) do użyt ko wa nia (DzU poz. 984).
[5] Za rzą dze nie nr 9 ko men dan ta głów ne go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej z dnia 17 lip -
ca 2018 r. zmie nia ją ce za rzą dze nie w spra wie wzor ców oraz szcze gó ło wych wy ma gań, cech
tech nicz nych i ja ko ścio wych przed mio tów umun du ro wa nia, odzie ży spe cjal nej i środ ków
ochro ny in dy wi du al nej użyt ko wa nych w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej.
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Rys. 5. Przy kład ubra nia spe cjal ne go od po wia da ją ce go obo wią zu ją ce mu wzo ro wi
źró dło: za rzą dze nie nr 9 ko men dan ta głów ne go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej z dnia
17 lip ca 2018 r. [5] 



by le piej zro zu mieć po ję cie po -
wierzch ni miesz kal nej, war to
w pierw szej ko lej no ści za po znać

się z po ję ciem po wierzch ni użyt ko wej lo ka -
lu miesz kal ne go. Jest ono na ty le istot ne, że
pod ję to pró bę zde fi nio wa nia go w prze pi -
sach pra wa po wszech nie obo wią zu ją ce go.
Sto sow nie do de fi ni cji z art. 2 ust. 1 pkt 7
usta wy z 21 czerw ca 2001 r. o ochro nie praw
lo ka to rów, miesz ka nio wym za so bie gmi ny
i o zmia nie ko dek su cy wil ne go (t.j. DzU
z 2018 r. poz. 1234 ze zm.) pod tym po ję ciem
na le ży ro zu mieć po wierzch nię wszyst kich
po miesz czeń znaj du ją cych się w lo ka lu,
a w szcze gól no ści po koi, kuch ni, spi żar ni,
przed po koi, al ków, ho li, ko ry ta rzy, ła zie nek
oraz in nych po miesz czeń słu żą cych miesz -
kal nym i go spo dar czym po trze bom lo ka to -
ra, bez wzglę du na ich prze zna cze nie
i spo sób uży wa nia. Za po wierzch nię użyt ko -
wą lo ka lu nie uwa ża się na to miast po -
wierzch ni bal ko nów, ta ra sów i log gii,
an tre so li, szaf i schow ków w ścia nach, pral -
ni, su szar ni, wóz kow ni, stry chów, piw nic
i ko mó rek prze zna czo nych do prze cho wy -
wa nia opa łu.

Prze pi sy re sor to we
Prze pis art 76 ust. 2 usta wy z dnia 24 sier-

p nia 1991 r. o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
(t.j. DzU z 2018 r. poz. 1313 ze zm.), przy wo -
ły wa nej da lej ja ko usta wa o PSP, sta no wi, że

stra ża ko wi mia no wa ne mu na sta łe przy dzie -
la się lo kal miesz kal ny o po wierzch ni miesz -
kal nej od po wia da ją cej przy słu gu ją cej stra-
ża ko wi nor mie za lud nie nia. Wy no si ona 
od 7 do 10 m2 po wierzch ni miesz kal nej, któ -
rą sta no wi po wierzch nia po koi znaj du ją cych
się w lo ka lu miesz kal nym.

Przy to czo ne de fi ni cje po ka zu ją ja sno, że
po wierzch nia miesz kal na jest ele men tem
skła do wym po wierzch ni użyt ko wej. Mie ści
się ona w po ję ciu po wierzch ni użyt ko wej 
ja ko po wierzch nia po koi bę dą cych ele men -
ta mi skła do wy mi po wierzch ni użyt ko wej.
War tość po wierzch ni miesz kal nej wy ra żo -
na jest w me trach kwa dra to wych. Po dob ne
war to ści po wierzch ni miesz kal nej przy kon -
stru owa niu in sty tu cji nor my za lud nie nia
przy ję to w usta wo daw stwie po li cyj nym oraz
w prze pi sach miesz ka nio wych Stra ży Gra -
nicz nej. Wska zu je to dość wy raź nie na
wy wo dze nie się tych in sty tu cji z jed nej pier -
wot nej kon cep cji usta wo daw cy.

Usta wa z 22 czerw ca 1995 r. o za kwa te -
ro wa niu Sił Zbroj nych Rze czy po spo li tej Pol -
skiej (DzU z 2018 r. poz. 2356 ze zm.) jest
w kwe stii de fi nio wa nia po wierzch ni miesz -
kal nej chy ba naj bar dziej pre cy zyj na, choć
nie okre śla jej wprost ja ko „po wierzch nię
miesz kal ną”. W art. 1a ust. 1 pkt 14 de fi niu je
się ją ja ko po wierzch nię wszyst kich po -
miesz czeń znaj du ją cych się w lo ka lu miesz -
kal nym, a w szcze gól no ści po koi, kuch ni,

spi żar ni, przed po koi, al ków, ho li i ko ry ta rzy.
Od ra zu da się tu za uwa żyć da le ko idą ce po -
do bień stwo do de fi ni cji z usta wy o ochro nie
praw lo ka to rów, miesz ka nio wym za so bie
gmi ny i o zmia nie Ko dek su cy wil ne go. Na -
stęp ny punkt szcze gó ło wo okre śla po ję cie
tzw. po wierzch ni użyt ko wej pod sta wo wej
po przez in for ma cję, że na le ży przez to ro zu -
mieć po wierzch nię po koi (co cie ka we, bez
do okre śle nia w za kre sie sto so wa nej jed nost -
ki mia ry po wierzch ni). Jest to więc woj sko -
wy od po wied nik po wierzch ni miesz kal nej,
przy czym trze ba tu ja sno po wie dzieć, że tak
skon stru owa na de fi ni cja jest, głów nie po -
przez swo ją la ko nicz ność, bar dzo uni wer sal -
na i ła twa w sto so wa niu. Usta wo daw ca nie
pre cy zu je tu bo wiem, czy ma na my śli po -
wierzch nię miesz kal ną (użyt ko wą pod sta -
wo wą) miesz ka nia, do mu, czy też kwa te ry.
De fi ni cja ta jest ode rwa na od kon tek stu
i przez to ła two sto so wal na w spra wach
z róż ny mi sta na mi fak tycz ny mi.

Kwe stii tej nie do strze ga usta wo daw ca
w stra żac kiej usta wie prag ma tycz nej, gdyż
pri ma fa cie trak tu je on o po wierzch ni po koi
znaj du ją cych się w lo ka lu miesz kal nym.
Ana li za sa me go art. 76 ust. 2 usta wy o PSP
nie roz wią zu je w spo sób jed no znacz ny kwe -
stii, czy de fi ni cję po wierzch ni miesz kal nej
w je go li te ral nym brzmie niu mo że my roz cią -
gnąć na dom, czy też nie. Pew ne wska zów ki
da je usta wo daw ca w art. 83 ust. 1 pkt 3 usta -
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Czte ry kà ty dla stra ̋ a ka

Pojęcia takie jak norma zaludnienia i powierzchnia mieszkalna
nie są niczym nowym w ustawodawstwie regulującym kwestie

mieszkaniowe funkcjonariuszy służb mundurowych. Wydawać by
się więc mogło, że ich rozumienie i stosowanie nie powinno

nastręczać większych trudności. Okazuje się jednak, że jest inaczej.

DO MI NIK M. KA BAT

A
fot. Tomasz Banaczkowski / PP



wy o PSP, usta na wia ją cym jed ną z prze sła -
nek wy da nia de cy zji w przed mio cie zwol -
nie nia lo ka lu miesz kal ne go. Czy ta my tam, że
de cy zję ta ką wy da je się m.in., gdy stra żak
lub je go mał żo nek uzy ska ty tuł praw ny
do in ne go lo ka lu miesz kal ne go lub do mu
o po wierzch ni miesz kal nej od po wia da ją cej
co naj mniej przy słu gu ją cym stra ża ko wi
i człon kom je go ro dzi ny nor mom za lud nie -
nia. Jest to dość pre cy zyj ne roz cią gnię cie
sto so wa nia de fi ni cji po wierzch ni miesz kal -
nej z art. 76 ust. 2 usta wy o PSP na dom (po -
wierzch nię po koi w do mu). De le ge fe ren da
na le ża ło by roz wa żyć moż li wość mo dy fi ka cji
de fi ni cji po wierzch ni miesz kal nej w usta wie
o PSP w ten spo sób, aby de fi ni cja ta sa ma
przez się okre śla ła, do ja kiej ma te rii miesz -
kal nej się od no si.

Nor ma za lud nie nia
Po ję cie po wierzch ni miesz kal nej jest nie -

ro ze rwal nie zwią za ne z in sty tu cją nor my 
za lud nie nia. To w isto cie po wierzch nia
miesz kal na o okre ślo nym pa ra me trze 
(od 7 do 10 m2), któ ra w za leż no ści od okre -
ślo nych prze pi sa mi szcze gól ny mi przy mio -
tów i oko licz no ści przy słu gu je funk cjo na-
riu szo wi w okre ślo nym licz bo wo wy mia rze.
Co do za sa dy stra ża ko wi i każ de mu człon ko -
wi je go ro dzi ny przy słu gu je po jed nej nor -
mie za lud nie nia. Stra ża ko wi, któ ry w ży ciu
spo łecz nym funk cjo nu je po za in sty tu cją ro -
dzi ny (np. oso ba sa mot na lub roz wie dzio na),
przy słu gu ją dwie nor my za lud nie nia.

Roz po czy na jąc roz wa ża nia na te mat
prak ty ki ad mi ni stra cyj nej, war to zwró cić
uwa gę na kwe stie prak tycz ne zwią za ne
z usta la niem na leż nych stro nie norm za lud -
nie nia. Z in sty tu cją nor my za lud nie nia są ści -
śle po wią za ne licz ne in sty tu cje praw ne
z roz dzia łu 8 usta wy o PSP. Dla przy kła du
prze pis art. 77 ust. 1 usta wy o PSP (do ty czą -
cy rów no waż ni ka za re mont lo ka lu) sta no -
wi, że stra ża ko wi mia no wa ne mu na sta łe
oraz stra ża ko wi w służ bie przy go to waw czej
przy słu gu je rów no waż nik pie nięż ny za re -
mont lo ka lu miesz kal ne go lub do mu zaj mo -
wa ne go na pod sta wie przy słu gu ją ce go mu
ty tu łu praw ne go, zwa ny da lej „rów no waż ni -
kiem za re mont”, z uwzględ nie niem norm
za lud nie nia przy słu gu ją cych stra ża ko wi oraz
człon kom je go ro dzi ny. Prze pis zda je się
oczy wi sty, jed nak że kwe stia na li cze nia norm
za lud nie nia człon ko wi ro dzi ny stra ża ka rów -
nież bę dą ce mu funk cjo na riu szem jest już
tyl ko po zor nie oczy wi sta. Na bie ra szcze gól -
nej wa gi, gdy czło nek ro dzi ny funk cjo na riu -

sza (tak że funk cjo na riusz) upraw nio ny jest
do dwóch norm za lud nie nia, np. z ra cji peł -
nie nia służ by na sta no wi sku za sze re go wa -
nym w okre ślo ny w prze pi sach szcze gól nych
spo sób. Z po mo cą przy cho dzi tu sam usta -
wo daw ca – w roz po rzą dze niu mi ni stra
spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji z 18 li -
sto pa da 2005 r. w spra wie przy dzia łu i zwal -
nia nia lo ka li miesz kal nych oraz kwa ter
tym cza so wych przy słu gu ją cych stra ża kom
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, a tak że wa run -
ków za mia ny lo ka li miesz kal nych (DzU
nr 245 poz. 2034), wska zu jąc w § 3 ust. 2, że
stra ża ko wi i każ de mu człon ko wi je go ro dzi -
ny przy słu gu je po jed nej nor mie za lud nie -
nia. Prze pis ten ma tu cha rak ter prze pi su
szcze gól ne go.

Ko lej nym świad cze niem sil nie zwią za -
nym (choć trze ba uczci wie po wie dzieć, że
głów nie za spra wą sta no wi ska ju dy ka tu ry)
z in sty tu cją nor my za lud nie nia, a na wet z sa -
mym po ję ciem po wierzch ni miesz kal nej,
jest rów no waż nik za brak lo ka lu, o któ rym
mo wa w art. 78 ust. 1 usta wy o PSP. Przy słu -
gu je on, je że li stra żak lub człon ko wie je go
ro dzi ny, o któ rych mo wa w art. 75, nie po sia -
da ją w miej scu peł nie nia służ by al bo w miej -
sco wo ści po bli skiej lo ka lu miesz kal ne go lub
do mu na pod sta wie przy słu gu ją ce go im 
ty tu łu praw ne go.

Cie ka wym prze ja wem sta no wi ska ju dy -
ka tu ry w tym za kre sie są te zy za war te w uza -
sad nie niu do wy ro ku Wo je wódz kie go Są du
Ad mi ni stra cyj ne go w Gdań sku z 2 czerw -
ca 2011 r., sygn. IIISA/Gd 155/11. Sąd stwier -
dza tam wprost, że pra wa do rów no waż ni ka
za brak lo ka lu miesz kal ne go stra żak nie tra -
ci je dy nie, uzy sku jąc lo kal o po wierzch ni
mniej szej niż ta, do któ rej był upraw nio ny
(...). Rów no waż nik przy słu gu je stra ża ko wi
nie tyl ko wów czas, kie dy nie ma on w ogó le
miesz ka nia, ale tak że wów czas, kie dy nie 
ma lo ka lu miesz kal ne go o po wierzch ni,
do któ rej jest upraw nio ny. Za war te tu dość
jed no znacz ne sta no wi sko są du opar te jest
na ko re la cji po ję cia lo ka lu miesz kal ne go,
o któ rym mo wa w art. 78 ust. 1, z po ję ciem
lo ka lu, o któ rym mo wa w art. 74 ust. 1 usta -
wy o PSP, wpro wa dza ją cym ge ne ral ną 
za sa dę, że każ dy stra żak upraw nio ny jest
do lo ka lu miesz kal ne go w miej scu peł nie nia
służ by, gdyż prze pis ten od no si się do lo ka -
lu, któ ry ma za spo ko ić po trze by miesz ka -
nio we stra ża ka z uwzględ nie niem licz by
człon ków ro dzi ny oraz ich upraw nień wy ni -
ka ją cych z prze pi sów od ręb nych. Je go uzu -
peł nie nie sta no wi wła śnie prze pis art. 76

ust. 2 usta wy o PSP. Sta no wi sko to ma licz ne
im pli ka cje. Nie bez zna cze nia jest tu fakt, że
orze cze nie o przy zna niu rów no waż ni ka
za brak lo ka lu po za isto tą w po sta ci przy zna -
nia przed mio to we go rów no waż ni ka wska -
zu je też istot ną oko licz ność bra ku lo ka lu
w miej scu peł nie nia służ by. Sko ro pod sta wą
przy zna nia rów no waż ni ka jest po sia da nie
lo ka lu mniej sze go niż przy słu gu ją cy da ne -
mu stra ża ko wi w kon tek ście na leż nych mu
norm za lud nie nia, ewen tu al ne ubie ga nie się
o po moc fi nan so wą (choć kon tro wer syj ne)
jest moż li we.

Kwa li fi ko wa nie po wierzch ni
Cie ka wy wą tek prak ty ki ad mi ni stra cyj nej

sta no wi tu kwe stia kwa li fi ko wa nia po -
wierzch ni ja ko miesz kal nej. W nie któ rych
sta nach fak tycz nych, wy stę pu ją cych w kon -
kret nych spra wach ad mi ni stra cyj nych
(zwłasz cza gdy ma my do czy nie nia z po ko -
jem z anek sem ku chen nym, al bo też spra wa
do ty czy do mu z du żą ja dal nią) or gan ad mi -
ni stra cji mu si do ko nać kwa li fi ka cji po -
wierzch ni ja ko miesz kal nej al bo użyt ko wej.
Te go ty pu czyn ność jest nie ty le pod cią-
ga niem kon kret ne go sta nu fak tycz ne go
pod nor mę praw ną (sub sump cja), co oce ną
kon kret ne go pa ra me tru tech nicz ne go cha -
rak te ry zu ją ce go da ny lo kal i ocie ra się o tzw.
uzna nie ad mi ni stra cyj ne. Aby zi lu stro wać
sto pień skom pli ko wa nia tej kwe stii, war to
przy to czyć w tym miej scu te zy wy ro ku 
Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go
w Szcze ci nie z 28 wrze śnia 2010 r., sygn.
akt II SA/Sz 404/10 w spra wie, w któ rej ele -
men tem o klu czo wym dla jej wy ni ku zna -
cze niu był aneks ku chen ny urzą dzo ny
w po ko ju miesz kal nym, co wpły wa ło na war -
tość pa ra me tru po wierzch ni miesz kal nej,
Sąd pod kre śla, że to wła śnie za war te umo -
wy naj mu sta no wią wy star cza ją cy do wód
do twier dze nia, że skar żą cy zaj mo wał lo kal
miesz kal ny o po wierzch ni od po wia da ją cej
nor mom za lud nie nia. Urzą dze nie przez skar -
żą ce go kuch ni w jed nym z po koi (bez zgo -
dy wy naj mu ją ce go, co wy ni ka z akt ad-
mi ni stra cyj nych spra wy) nie skut ko wa ło
zmia ną umo wy po przez wy od ręb nie nie in -
nych czę ści skła do wych lo ka lu. Tym sa mym
do oce ny zaj mo wa nej po wierzch ni miesz -
kal nej na dal na le ża ło, tak jak to uczy nio no
w za skar żo nej de cy zji, wli czać ca łą po -
wierzch nię zaj mo wa nych po koi, co wy czer -
py wa ło nor my prze wi dzia ne dla czte ro-
oso bo wej ro dzi ny. Ozna cza to, że gdy by
w ob ro cie praw nym ist nia ła umo wa od -
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zwier cie dla ją ca stan fak tycz ny, aneks ku -
chen ny mógł by być po trak to wa ny ina czej.

W dal szej czę ści uza sad nie nia Sąd stwier -
dza, że or gan nie po sia da upraw nień do
uzna nio wej oce ny speł nia nia przez stra ża ka
norm za lud nie nia. Speł nia nie wy mo gu przy -
słu gu ją cej nor my za lud nie nia – zgod nie
z art. 76 ust. 2 usta wy o PSP – ozna cza, że
wy móg ten uzna je się za speł nio ny, je że li
nor ma wy no si 7 m2 na oso bę (czy li mi ni -
mum okre ślo ne w usta wie), na to miast mie -
ści się jesz cze w gra ni cach norm, gdy
wy no si 10 m2 na oso bę. Po mi ja jąc kwe stię
dość spe cy ficz ne go ro zu mie nia przez Sąd
nor my za lud nie nia (gdyż wy no si ona od
7 m2 do 10 m2), war to za zna czyć, że or ga ny
PSP nie usta la ją wiel ko ści pa ra me tru po -
wierzch ni miesz kal nej, gdyż ta jest od gór nie
usta lo na, a mar gi nes 3 m2 stanowi bu fo r ma -
ją cy za sto so wa nie do oce ny sy tu acji miesz -
ka nio wej stra ża ka po przez usta le nie, że jest
on upraw nio ny (w przy pad ku np. upraw nie -
nia do trzech norm) do lo ka lu o po wierzch -
ni miesz kal nej od 21 do 30 m2. Uzna nio wy
aspekt funk cjo no wa nia or ga nu prze ja wia się
tu wła śnie w uzna niu, czy da ne po miesz cze -
nie w ca ło ści lub czę ści na le ży roz pa try wać

ja ko po wierzch nię miesz kal ną, czy też nie.
Or gan nie ma na to miast moż li wo ści ar bi tral -
ne go usta la nia war to ści nor my za lud nie nia
w za kre sie od 7 do 10 m2. 

Pa ra metr po wierzch ni 
miesz kal nej
Na za koń cze nie na le ży po świę cić nie co

miej sca usta la niu pa ra me tru po wierzch ni
miesz kal nej. Trze ba po now nie pod kre ślić jej
sil ny zwią zek z po wierzch nią użyt ko wą. 
Or ga ny PSP nie są jed nak upraw nio ne do sa -
mo dziel ne go usta la nia te go pa ra me tru.
Usta wo daw ca wy ma ga tu pra cy opar tej
na do wo dach – do ku men tach spo rzą dzo -
nych przez upraw nio ne pod mio ty, tj. np.
pro jek tan ta czy geo de tę. Or gan co do za sa -
dy po wi nien pra co wać na do ku men tach. 
Ta kie po dej ście umoż li wia oce nę sta nu fak -
tycz ne go w opar ciu o peł no praw ne do wo -
dy. Roz po rzą dze nie mi ni stra trans por tu,
bu dow nic twa i go spo dar ki mor skiej 
z 12 kwiet nia 2012 r. w spra wie szcze gó ło -
we go za kre su i for my pro jek tu bu dow la ne -
go (DzU poz. 462 ze zm.) wska zu je na pew ne
za sa dy ob li cza nia wskaź ni ków po wierzch -
nio wych. Na le ży jed nak że pa mię tać, że do -

ty czą one bu dyn ków bu do wa nych po
kwiet niu 2012 r. (po wierzch nia in nych bu -
dyn ków mo gła być mie rzo na we dług za le -
ceń wcze śniej szych norm). Zgod nie z przy -
wo ła nym roz po rzą dze niem do ob li cza nia
po wierzch ni użyt ko wej lo ka lu za sto so wa nie
ma ją prze pi sy Pol skich Norm, m.in. PN-
ISO 9836: 1997 (vi de § 8 ust. 2 pkt 9 oraz
pkt 9 w ta be la rycz nym wy ka zie norm sta no -
wią cym za łącz nik do te goż roz po rzą dze nia).
Po mia ru po wierzch ni użyt ko wej (w myśl
przy wo ła nej nor my) w naj ogól niej szym za -
ry sie do ko nu je się na po zio mie pod ło gi
w sta nie cał ko wi cie wy koń czo nym. Je że li
w miesz ka niu są ni sze lub wy stę py, nie do li -
cza się ich do po wierzch ni miesz ka nia. War -
to w tym miej scu od no to wać, że ist nie je
wie le spo so bów usta la nia po wierzch ni za -
bu do wy prze wi dzia nych pra wem po -
wszech nie obo wią zu ją cym, lecz są one
w każ dym przy pad ku two rzo ne in ten cjo nal -
nie, do re ali za cji okre ślo ne go ce lu prak tycz -
ne go, jak np. two rze nie pro jek tu, po miar
do ce lów po dat ko wych itp.

Do mi nik M. Ka bat peł ni słu˝ b´ 
w Biu rze Lo gi sty ki KG PSP 
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ntuicyjnie od po wie dzie li by śmy, że cho dzi
o sto so wa nie prze pi sów wprost. Czy aby
na pew no ta ka in ter pre ta cja wy czer pu je

tę kwe stię? Otóż nie. Udzie le nie ja snej i jed -
no znacz nej od po wie dzi na to z po zo ru pro -
ste py ta nie wy ma ga po czy nie nia kil ku uwag
na tu ry ogól nej. 

Uwagi ogól ne
W pierw szej ko lej no ści na le ży za zna czyć,

że w de mo kra tycz nym pań stwie pra wa obo -
wią zu je za sa da okre ślo no ści prze pi sów. Jest
to jed na z na czel nych re guł pra wi dło wej le -
gi sla cji. Szcze gól ną uwa gę w tym za kre sie
war to zwró cić na tech ni kę pra wo daw czą.
Zgod nie z ogól ny mi za sa da mi two rze nia
prze pi sów ak ty nor ma tyw ne re da gu je się
w spo sób zwię zły, syn te tycz ny oraz uni ka jąc
po wtó rzeń. Do pusz cza się za tem moż li wość
skra ca nia tek stu ak tu praw ne go przez ode -
sła nie do in nej re gu la cji bądź ak tu nor ma -
tyw ne go. Słu ży te mu m.in. wy ko rzy sta nie
w tek ście sfor mu ło wa nia „sto su je się od po -
wied nio”. 

W li te ra tu rze szcze gól nie moc no ak cen -
tu je się za gro że nia zwią za ne z do wol no ścią
„od po wied nie go” sto so wa nia prze pi sów
i moż li wość do ko na nia róż nych ich in ter pre -
ta cji. Wła ści wa wy kład nia norm praw nych
za le ży w du żej mie rze od pod mio tów sto su -
ją cych da ne re gu la cje. O czę stych pro ble -
mach zwią za nych z prze ło że niem na pra-
k ty kę prze pi sów za wie ra ją cych sfor mu ło wa -
nie „sto su je się od po wied nio” świad czy bo -
ga te orzecz nic two. Za tem aby unik nąć
nie po trzeb nych nie po ro zu mień, zbęd nych
wy ja śnień, uzu peł nień czy ewen tu al nych
kosz tów wy ni ka ją cych z nie wła ści wej in ter -
pre ta cji, na le ży usta lić za kres po ję cio wy
oma wia ne go sfor mu ło wa nia.

Li te ra tu ra i orzecz nic two
Za sad ni czo nie bu dzi wąt pli wo ści utrwa -

lo ny w li te ra tu rze i orzecz nic twie po gląd, że
od po wied nie sto so wa nie prze pi sów pra wa
ozna cza:
� sto so wa nie ich bez żad nych zmian
wzglę dem in ne go za kre su od nie sie nia, 
� sto so wa nie ich z pew ny mi zmia na mi
bądź 
� nie sto so wa nie ich wzglę dem in ne go za -
kre su od nie sie nia. 

Pierw sza moż li wość po le ga na za sto so -
wa niu prze pi su wprost w ta kim brzmie niu,
ja kie wy ni ka z od no śnych prze pi sów, czy li
uży ciu kon kret nej tre ści prze pi su z da ne go
ak tu praw ne go lub in ne go ak tu nor ma tyw -
ne go. Dru ga for ma, dość czę sto wy ko rzy sty -
wa na, to za sto so wa nie prze pi su z od po-
wied ni mi mo dy fi ka cja mi. W ję zy ku po tocz -
nym ,,mo dy fi ka cja” ozna cza wpro wa dze nie
czę ścio wej zmia ny nie na ru sza ją cej isto ty
rze czy. Ma jąc za tem na uwa dze po tocz ne
zna cze nie te go po ję cia, uznać na le ży, że mo -
dy fi ka cja prze pi su nie mo że zmie rzać
do zmia ny isto ty je go tre ści, okre ślo nej przez
usta wo daw cę. 

Za ak cen to wa nia wy ma ga jed nak fakt, że
nie tyl ko uży cie in ne go prze pi su wprost lub
z pew ny mi mo dy fi ka cja mi mie ści się w za -
kre sie po ję cio wym oma wia ne go sfor mu ło -
wa nia. Od mo wa za sto so wa nia kon kret ne go
prze pi su jest rów nież for mą od po wied nie -
go sto so wa nia prze pi su. Z re gu ły mo że ona
wy ni kać z je go bez przed mio to wo ści czy też
sprzecz no ści z prze pi sa mi re gu lu ją cy mi
okre ślo ną ma te rię. 

O ile nie sto so wa nie kon kret ne go prze pi -
su nie bu dzi więk szych wąt pli wo ści, o ty le
bar dziej pro ble ma tycz na wy da je się kwe stia,
jak da le ko mo gą się gać wpro wa dza ne mo -
dy fi ka cje prze pi sów. Ana li zo wa na pro ble -
ma ty ka na strę cza trud no ści na wet pra-
w ni kom do ko nu ją cym na co dzień in ter pre -
ta cji prze pi sów. Spró buj my za tem spoj rzeć
na tę kwe stię ocza mi la ika. 

Oso by sto su ją ce w spo sób od po wied ni
prze pi sy mu szą uwzględ nić kon se kwen cje
prze nie sie nia kon kret nej nor my praw nej po -
za jej ma cie rzy sty za kres re gu la cji. Usta wo -
daw ca za po mo cą ana li zo wa ne go sfor-
mu ło wa nia do pusz cza za sto so wa nie jed ne -
go prze pi su (prze pis ode sła nia) do in ne go
za kre su spraw (prze pis od sy ła ją cy). Tym sa -
mym re gu la cja, któ ra ma być od po wied nio
sto so wa na, jest źró dłem nor my funk cjo-
nu ją cej w dwóch za kre sach od nie sie nia.
W pierw szym za kre sie do ty czy ona in sty tu -
cji praw nej, z któ rą kon kret ny prze pis jest
bez po śred nio zwią za ny. Z ko lei dru gi za kres
od nie sie nia obej mu je re gu la cję in nej in sty -
tu cji – przy jej okre śla niu usta wo daw ca wy -
ko rzy stał for mu łę prze pi su od sy ła ją ce go. 

Treść prze pi su mó wią ce go o„od po wied -
nim sto so wa niu” da je się usta lić wprost
z brzmie nia prze pi su ode sła nia, przy czym
je go osta tecz na treść po win na uwzględ niać
za sa dy wy kład ni sys te mo wej i funk cjo nal nej.
Te z ko lei skła nia ją do stwier dze nia, że od po -
wied nie za sto so wa nie prze pi su po win no
na stą pić w spo sób naj bar dziej zbli żo ny
do pierw sze go za kre su, w ja kim funk cjo nu -
je. W prze ciw nym wy pad ku po słu że nie się
ode sła niem do in nej re gu la cji od po wied nio
sto so wa nej tra ci ło by ra cję by tu, gdyż osła -
bia ło by wy móg ści słe go i ja sne go okre śle -
nia gra nic obo wią zy wa nia nor my praw nej. 

Tym sa mym sto so wa nie okre ślo nych
prze pi sów w spo sób od po wied ni ozna cza
ko niecz ność uwzględ nie nia spe cy fi ki spraw,
któ rych do ty czy ta kie ode sła nie. Na ta ki spo -
sób poj mo wa nia zwra ca rów nież uwa gę
w swo im orzecz nic twie Sąd Naj wyż szy. 

Od po wied nie sto so wa nie
prze pi sów w usta wie o PSP
Przed sta wio ne roz wa ża nia war to ze sta -

wić z kon kret ny mi re gu la cja mi za war ty mi
w usta wie o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej,
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w któ rej wie lo krot nie po ja wia się sfor mu ło -
wa nie „sto su je się od po wied nio”. Bę dą to np.
art. 29a ust. 3 (od po wied nie sto so wa nie
prze pi sów Ko dek su pra cy), art. 111a (od po -
wied nie sto so wa nie prze pi sów Ko dek su 
cy wil ne go), art. 124g ust. 2 (od po wied nie
sto so wa nie prze pi sów o kosz tach są do wych
w spra wach kar nych) itp. Usta wa o Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej od sy ła rów nież do prze -
pi sów w niej za war tych, jak np. art. 124h
ust. 2, re gu lu ją cy kwe stię prze sła nia od pi su
in for ma cji o wy mie rze niu ka ry upo mnie nia
na pi śmie sto sow nym pod mio tom, czy też
art. 37d ust. 2, re gu lu ją cy wła ści wość w za -
kre sie de le go wa nia al bo prze no sze nia do in -
nej jed nost ki or ga ni za cyj nej Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej i moż li wo ści od wo ła nia się
od ta kiej de cy zji.

Przy kła dem, w któ rym przy wo ły wa ne
prze pi sy in nej usta wy w czę ści nie mo gą być

w ogó le sto so wa ne do in ne go za gad nie nia
ze wzglę du na bez przed mio to wość, jest
art. 124n usta wy o PSP. Za wie ra on ode sła -
nie do od po wied nie go sto so wa nia prze -
pisów Ko dek su po stę po wa nia kar ne go
w za kre sie od po wie dzial no ści dys cy pli nar -
nej stra ża ków, któ ry nie zo stał ure gu lo wa ny
w prze pi sach art. 115-124m. Od wo ła nie
do Ko dek su po stę po wa nia kar ne go na le ży
w tym przy pad ku ro zu mieć w ten spo sób, że
nie wszyst kie je go prze pi sy da się prze nieść
na prak ty kę po stę po wa nia dys cy pli nar ne go
w PSP. Od po wied nie za sto so wa nie znaj dą
za tem ta kie prze pi sy, jak m.in. art. 4 k.p.k.
(obo wią zek ba da nia oraz uwzględ nia nia
oko licz no ści prze ma wia ją cych za rów no
na ko rzyść, jak i na nie ko rzyść ob wi nio ne go),
art. 5 k.p.k. (za sa da in du bio pro reo, czy li nie -
da ją ce się usu nąć wąt pli wo ści roz strzy ga się
na ko rzyść ob wi nio ne go), art. 452 § 2 k.p.k.
(w wy jąt ko wych wy pad kach, uzna jąc po -
trze bę uzu peł nie nia prze wo du są do we go,
moż na prze pro wa dzić do wód na roz pra wie,
je że li przy czy ni się to do przy spie sze nia po -
stę po wa nia, a nie jest ko niecz ne prze pro wa -
dze nie na no wo prze wo du w ca ło ści lub
w znacz nej czę ści). 

Tym cza sem nie któ re prze pi sy Ko dek su
po stę po wa nia kar ne go nie znaj dą za sto so -
wa nia w po stę po wa niu dys cy pli nar nym
funk cjo na riu szy po żar nic twa. Ma jąc na uwa -
dze cha rak ter pro ce du ry dys cy pli nar nej, nie
spo sób wy ko rzy stać re gu la cji do ty czą cych
po stę po wa nia na ka zo we go lub przy spie -
szo ne go wła ści we go dla pro ce su kar ne go
al bo prze pi sów po stę po wa nia przed są da -
mi woj sko wy mi.

Wnio ski
Sto so wa nie prze pi sów od po wied nio jest

nie ja ko kon se kwen cją wy ni ka ją cą z za sad
tech ni ki pra wo daw czej na ka zu ją cych uni ka -
nia po wie la nia tre ści tych sa mych re gu la cji.
Z ko lei od po wied nie sto so wa nie prze pi sów
in nych ustaw, do któ rych od sy ła ją prze pi sy
usta wy o Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, mu si
uwzględ niać spe cy fi kę spraw re gu lo wa nych
przez ten akt nor ma tyw ny. 

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

peł nià cym słu˝ b´ w KCKRiOL

Li te ra tu ra do st´p na u au to rów
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wór ca pol skie go po żar nic twa pod kre ślał, że żad na dzie dzi -
na tech ni ki nie zna ty lu zróż ni co wa nych ty pów ma szyn
i urzą dzeń, co dział pomp i si ka wek – za li cza ły się do nich

i pro ste hy dro pul ty, i skom pli ko wa ne me cha ni zmy si kaw ko we, na -
pę dza ne pa rą i ga za mi tech nicz ny mi, wy pro du ko wa ne w Pol sce
i za gra ni cą. 

Si kaw ka prze no śna kon tra ko ło wa 
W pu bli ka cjach i ar ty ku łach pra so wych in ży nie ra Tu lisz kow skie -

go czę sto po ja wia ło się za gad nie nie dzia ła nia i bu do wy sys te mów
si kaw ko wych. Był zwo len ni kiem wy po sa ża nia pol skich
stra ży po żar nych, gmin i dwo rów w si kaw ki prze no śne
pol skich pro du cen tów. Ich me cha ni zmy sta wiał wy żej
niż kon ny ta bor – si kaw ki czte ro ko ło we by ły droż sze,
cięż kie, ma ło zwrot ne, wy ma ga ły dłuż sze go wę ża ssaw -
ne go i do bre go sta nu dro gi do jaz du. Głę bo kość ssa nia
wo dy by ła też zde cy do wa nie mniej sza – urzą dze nia te,
umiej sco wio ne za zwy czaj na pod wo ziu ko ło wym, znaj -
do wa ły się przy naj mniej o metr wy żej nad po wierzch -
nią zie mi niż zwy kła si kaw ka prze no śna. Wy daj ność
oby dwu me cha ni zmów by ła po dob na – tak na praw dę
za le ża ła od wy mia rów śred ni cy cy lin drów, wy so ko ści
sko ków tło ka i licz by je go ude rzeń na mi nu tę. Jed nak 
Jó zef Tu lisz kow ski przy naj mniej od 1904 r. pra co wał
nad ulep sze niem pomp ty pu prze no śne go – je go zda -
niem by ły w sta nie za sy sać wo dę głę biej niż te, któ re
umo co wa no na ko łach. 

„Try umf” Tu lisz kow skie go 
Obec nie naj bar dziej roz po zna wal nym me cha ni zmem pom py tło -

ko wej pol skich pro du cen tów si ka wek prze no śnych ty pu war szaw -
skie go z I po ło wy XX w. jest si kaw ka prze no śna jed no cy lin dro wa
ty pu „Try umf”, skon stru owa na przez in ży nie ra Tu lisz kow skie go. Jej
wy daj ność wy no si ła od 250 do 290 l wo dy na mi nu tę, a wa ga 115 kg
(łącz nie z dę bo wą pod sta wą, tzw. po mo stem, i kom plet nym wy po -
sa że niem). Pro du ko wa no ją od 1923 r. w Fa bry ce Na rzę dzi Po żar ni -
czych „Stra żak” w War sza wie. 

Jej cha rak te ry stycz ną ce chą by ła po dwój na i do syć ory gi nal -
na dźwi gnia z ku te go że la za po ma lo wa na na czer wo no, z cha rak-
te ry stycz ny mi żół ty mi szpe run ka mi. Skła da ła się z dwóch jed na ko -
wych czę ści, przy po mi na ją cych kształ tem trój kąt roz war to kąt ny lub
skrzy dła dra pież ne go pta ka – or ła lub so ko ła, osa dzo nych na po mo -
ście. Kon struk cja dźwi gni oraz pod ku te pło zy, za koń czo ne na ca łej
dłu go ści po mo stu czte re ma me ta lo wy mi uchwy ta mi, mia ły zna cze -

nie rów nież w aspek cie tech nicz nym – po zwa la ły choć by na za cho -
wa nie sta bil no ści urzą dze nia na nie rów nym pod ło żu. 

Me cha nizm pom py skła dał się z jed ne go po zio me go cy lin dra,
o śred ni cy 125 mm, któ ry two rzył kor pus wraz z ko mo rą za wo ro wą.
Był od la ny z brą zu i miał krót kie, sze ro kie ka na ły za po bie ga ją ce dła -
wie niu wo dy. Nad ko mo rą za wo ro wą osa dzo no mie dzia ny po wietrz -
nik. Uzbro je nie si kaw ki wraz ze zwi ja dłem by ło wy mien ne. Za li czały
się do nie go rów nież: gu mo wy wąż ssaw ny z pół łącz ni kiem śru bo -
wym i smo kiem mo sięż nym, wąż tłocz ny z łącz ni ka mi sys te mu Po -
lo nia, dwie prą dow ni ce, roz dzie lacz, skrzyn ka na klu cze i oli wiar ka. 

Fir ma „Stra żak” sprze da wa ła przy naj mniej dwa wzo ry „Try um -
fów” – pa ten ty nr 4309 i 471. Re kla ma dru gie go z nich czę sto po ja -
wia ła się w pra sie po żar ni czej. Naj praw do po dob niej Jó zef
Tu lisz kow ski przez ca ły czas pra co wał nad ulep sze niem pom py –
oby dwa wzo ry mo gły róż nić się za le d wie de ta la mi i stąd wzię ły się
róż ne nu me ry pa ten to we.

Współ cze sne stu dia nad obiek tem 
Dys po nu jąc je dy nie do ku men ta cją fo to gra ficz ną, któ ra nie speł -

nia pod staw tzw. DTR (do ku men ta cji tech nicz no -ru cho wej), ni gdy
nie bę dzie my wsta nie wy od ręb nić róż nic w bu do wie i dzia ła niu oby -
dwu me cha ni zmów. Wy dział Do ku men ta cji Zbio rów Cen tral ne go
Mu zeum Po żar nic twa w My sło wi cach miał spo sob ność po rów nać
me cha ni zmy pa ten tu 4309 i 471. Nie do pa trzo no się wów czas róż -
nic, po nie waż je dy ny ma te riał po rów naw czy sta no wi ła skrom na do -
ku men ta cja fo to gra ficz na obiek tów, przy czym jed ne go z nich nie
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pod da wa no re no wa cji i kon ser wa cji. Śla dy za bru dzeń, ko ro zji i ubyt -
ki unie moż li wi ły ba da nia. War tość in for ma cyj ną mia ła je dy nie ta -
blicz ka zna mio no wa, któ ra świad czy ła o przy po rząd ko wa niu
obiek to wi pa ten tu nr 4309. 

Ko lej ny obiekt po rów naw czy sta no wi ły si kaw ki „Try umf” znaj du -
ją ce się w ko lek cjach mu ze ów po żar nic twa w My sło wi cach i Ko tu -
niu oraz Na ro do we go Mu zeum Tech ni ki w War sza wie. Iden ty fi ka cja
tych urzą dzeń rów nież spra wia ła nie ma łe trud no ści. Si kaw ka z My -
sło wic m.in. po zba wio na by ła po wietrz ni ka i wy bi tych ozna ko wań.
Po zy ska na do ku men ta cja fo to gra ficz na po zo sta łych rów nież nie po -
zwo li ła na zdo by cie po szu ki wa nych in for ma cji. Na to miast druk ulot -
ny – po cho dzą cy z lu te go 1926 r. ka ta log fir my „Stra żak” wraz
z cen ni kiem – do ty czył je dy nie si kaw ki „Try umf” o pa ten cie 471 i sta -

no wił wła ści wie re kla mę sprze da żo wą, za tem rów nież nie mógł zo -
stać uzna ny za do ku ment tech nicz no -ru cho wy, na pod sta wie
któ re go moż na prze pro wa dzić wła ści we ba da nie. Tyl ko oglę dzi ny
w te re nie, po mia ry i pro fe sjo nal na re no wa cja oraz wła ści wa do ku -
men ta cja fo to gra ficz na od ogó łu do szcze gó łu na każ dym eta pie
prac re no wa tor skich mo gły by dać kon kret ne od po wie dzi w za kre -
sie na szych stu diów i za in te re so wań. 

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

Li te ra tu ra 
[1] „Prze gląd Po żar ni czy” 1923, nr 1, s. 17-18. 
[2] Ka ta log re kla mo wy fir my „Stra żak” z lu te go 1926 r. wraz cen ni kiem (bez pa gi na cji). 
[3] „Prze gląd Tech nicz ny” 1916, nr 35/36, s. 339-343. 
[4] „Bu do wa si kaw ki prze no śnej”, druk ulot ny bez pa gi na cji, bro szu ra z 1930 r., Bi blio te ka
Na ro do wa (do me na pu blicz na). 
[5] „Szczu tek. Cza so pi smo po li tycz no -sa ty rycz ne” 1919, nr 28, s. 6 (an kie ta w spra wie re for -
my rol nej). 
[6] „Mu cha. Cza so pi smo sa ty rycz ne” 1914, nr 7, s. 7. 

Tri du um Pas chal ne wy zna cza naj waż niej -
sze eta py na szej wia ry i po wo ła nia w świe cie.
Każ dy z nas prze ży wa prze cież w swo im ży ciu
czas zdra dy, cier pie nia, do ty ku śmier ci, zwąt -
pie nia, a wresz cie na dziei i ra do ści. Ja ko chrze -
ści ja nie we zwa ni je ste śmy do prze ży wa nia

tych świę tych dni – czwart ku, piąt ku, so bo ty, i oczy wi ście nie dzie li, w ka -
te go riach wzor ca ży cia oso bi ste go, wspól no to we go i spo łecz ne go. Te dni
nie zmien nie przy po mi na ją nam, sła bym lu dziom, pra gną cym choć ma lej
na miast ki szczę ścia, że tyl ko Je zus Chry stus ma moc, aby czło wiek mógł
na ro dzić się na no wo. Nikt in ny, na wet je śli to obie cu je, nie jest w sta nie
te go zro bić. Tyl ko Bóg ma rze czy wi ście moc, aby nadać praw dzi wy sens
na sze mu ży ciu, a przede wszyst kim śmier ci. 

W na szym co dzien nym ży ciu tak ła two moż na jed nak tę per spek ty wę
za gu bić. W po go ni za mi ra ża mi szczę ścia, do bra, praw dy i wol no ści tak
wie lu lu dzi, na wet tych de kla ru ją cych wia rę, w isto cie od czu wa jed nak głę -
bo ki smu tek. Na wzór za wie dzio nych uczniów z Emaus, któ rzy nie roz po -
zna li Zmar twych wsta łe go Mi strza, i my nie rzad ko roz pa mię tu je my
wy da rze nia, któ re po zo sta wi ły w nas smu tek. Zda rza się rów nież, iż czu je -
my się zra nie ni, po rzu ce ni czy też zdra dze ni przez Bo ga. Wciąż czu je my
dra mat mil cze nia Bo ga w ob li czu śmier ci Pa na, ale i mil cze nia wo bec na -
sze go cier pie nia oraz bó lu, któ rych sen su nie mo że my zro zu mieć.

Nie bój my się więc sta wać przed krzy żem Zba wi cie la, ale i Je go pu stym
gro bem. Sta wia ją nam one wiel kie wy zwa nia, wstrzą sa ją, za da ją py ta nia,
ale przede wszyst kim chcą umoc nić w wie rze i uf no ści, że Bóg dzia ła w każ -
dej sy tu acji, w każ dej oso bie. Je zus po wstał z mar twych i cze ka na nas, tak
jak wte dy cze kał na ko bie ty i uczniów, aby rów nież nam dać udział w swo -
im dzie le zba wie nia. Nie mo że my przy tym za po mi nać, że przez chrzest
już zmar twych wsta li śmy z Je zu sem i w ja kimś stop niu umar li śmy dla te -
go, co do mi nu je w tym świe cie – sta no wi przed miot po żą da nia, a na wet
wal ki mi lio nów lu dzi. Przed każ dym z nas stoi trud ne za da nie, aby na sza
co dzien na kon kret na eg zy sten cja po twier dza ła ten fakt. Sa mym sed nem
wiel ka noc nej wia ry po zo sta je jed nak nie zmien nie pod nie sie nie wzro ku
i spoj rze nie w gó rę, spoj rze nie po za do cze sny tyl ko ho ry zont. Wspa nia ła
wieść o Je go zmar twych wsta niu, tak bar dzo umac nia ją ca na szą wia rę i na -
dzie ję, mu si prze obra żać się po pro stu w kon kret ne ge sty mi ło ści. 

Świę to wa nie Wiel ka no cy jest dla chrze ści ja ni na czymś znacz nie wię cej
niż wy da rze niem hi sto rycz nym, któ re mia ło miej sce pra wie dwa ty sią ce lat
te mu. Kie dy my mó wi my, że Chry stus zmar twych wstał, to z ra do ścią wy -
zna je my prze cież wia rę w to, że On rów nież dziś ży je, co dzien nie nas zba -
wia. Kie dyś przyj dzie zaś po now nie w chwa le i za bie rze nas ze so bą
do nie ba. Wiel ka noc jest jed no cze snym świę to wa niem prze szło ści, te raź -
niej szo ści i przy szło ści. Niech per spek ty wa wiel ka noc na prze ni ka więc na -
szą co dzien ność, ro dzin ną, spo łecz ną i tę zwią za ną ze służ bą. To na sza
dro ga do by cia czło wie kiem Wiel kiej No cy. To na sza dro ga ży cia nie tyl ko
w te raź niej szo ści, ale i przy szło ści. Na wie ki. Ze Zmar twych wsta łym.

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

Święto 
zbawienia

� SŁUŻBA I WIARA

Si kaw ka „Try umf” – re kla ma pra so wa z 1923 r.

In te re su ję się prze wro ta mi spo łecz ny mi o ty le tyl ko, o ile ta ko we
mo gą za wa żyć na sta ty sty ce po ża rów. Mam po waż ne wąt pli wo ści,
czy przy szli wła ści cie le dwor skich ob sza rów po bu du ją się pra wi dło -
wo i czy za opa trzą się w si kaw ki. Ma ło kto do ce nia w Pol sce zna cze -
nia si ka wek! Niech mi pan wie rzy, że od do brej si kaw ki za le ży nie raz
szczę ście ro dzi ny. Zresz tą, sta ro pol skie przy sło wie po ucza nas, że
„kto tę go si ka, nie boi się ry zy ka!”

Jó zef Tu lisz kow ski, wy po wiedź w an kie cie cza so pi sma „Szczu tek”
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� Roz wój umie jęt no ści z za kre su ochro ny prze ciw po ża ro wej
po przez wir tu al ną rze czy wi stość (De ve lop ment of fi re sa fe ty be -
ha vio ral skills via vir tu al re ali ty), Ünal Çaki ro ğlu, Sey ful lah Göko -
ğlu, „Com pu ters & Edu ca tion” 133 (2019), s. 56-68.

Każ dy ro dzic do kła da sta rań, by je go dziec ku nie sta ła się krzyw -
da. Na dzie ci czy ha bo wiem wie le za gro żeń, na któ re nie ko niecz nie
bę dą w sta nie ade kwat nie za re ago wać. Wśród nich moż na wy mie -
nić uto nię cie, po pa rze nie czy za tru cie. Zda niem ame ry kań skich or -
ga ni za cji CDCP (Cen tra Kon tro li i Pre wen cji Cho rób) wy mie nio ne
zda rze nia, a tak że za gro że nie zwią za ne z prze cho wy wa niem przez
oso by do ro słe nie za bez pie czo nej bro ni pal nej w miesz ka niu są naj -
częst szy mi przy czy na mi śmier ci dzie ci w wie ku od 5 do 10 lat. 
Au to rzy ar ty ku łu ana li zu ją za tem moż li wo ści za po bie ga nia ta kim
tra ge diom. Jed na z me tod wy mu sza peł ną ochro nę dziec ka, cho wa -
nie nie bez piecz nych przed mio tów, uni ka nie wszel kich nie bez piecz -
nych sy tu acji. Li te ra tu ra po ka zu je, że dzie ci wy cho wa ne w ta kich
wa run kach rze czy wi ście rza dziej ule ga ją wy pad kom, ale nie ma ją
ani umie jęt no ści re ak cji w ob li czu trud nych zda rzeń, ani od por no -
ści na czyn ni ki stre so we. In nym roz wią za niem jest tre ning, któ ry wy -
kształ cił by w nich od po wied nią od ru cho wą re ak cję na nie bez-
pie czeń stwo. Z po mo cą przy cho dzą no wo cze sne na rzę dzia, na przy -
kład rze czy wi stość wir tu al na. 

Au to rzy ar ty ku łu pre zen tu ją wy ni ki ba dań prze pro wa dzo nych
na dzie się cior gu dzie ciach. Stwo rzo no śro do wi sko kom pu te ro we
nie co przy po mi na ją ce grę – dzie ci znaj do wa ły się w po miesz cze niu,
w któ rym do cho dzi ło do po ża ru. Ob ser wo wa no ich re ak cję: zbli ża -
nie się do ognia, po zo sta wa nie w po bli żu, po in for mo wa nie do ro słe -
go, uciecz kę itp. Na stęp nie dzie ciom prze ka za no wie dzę na te mat
za gro że nia po ża ro we go, ale tak że wska zów ki, jak wy glą da wła ści -
we za cho wa nie w ta kiej sy tu acji. 

Wy ni ki ba dań mo gą być po moc ne w roz wo ju edu ka cji pu blicz -
nej, szcze gól nie skie ro wa nej do naj młod szych. Kształ to wa nie już
od naj wcze śniej szych lat wła ści wych od ru chów w wa run kach za gro -
że nia bez wąt pie nia przy nie sie ko rzy ści za rów no z punk tu wi dze nia
jed nost ki, jak i spo łe czeń stwa. 

� Pla no wa nie opty mal nej dro gi po ru sza nia się ra tow ni ków
pod czas dzia łań ra tow ni czych w bu dyn ku w cza sie rze czy wi -
stym, z wy ko rzy sta niem bez prze wo do wych sen so rów i nad zo -
ru wi deo (Opti mal path plan ning in re al ti me for dy na mic bu il ding
fi re re scue ope ra tions using wi re less sen sors and vi su al gu idan -
ce), Jui -Sheng Chou, Min -Yuan Cheng, Yo -Min Hsieh, I -Tung
Yang, Hsin -Ting Hsu, „Au to ma tion in Con struc tion” 99 (2019),
s. 1-17.

Bu dow nic two wy so ko ścio we roz wi ja się dziś bar dzo in ten syw -
nie. Obiek ty wy so ko ścio we ce chu je zło żo ny roz kład po miesz czeń
i cią gów ko mu ni ka cyj nych, za rów no po zio mych, jak i pio no wych.
Pro wa dze nie dzia łań ga śni czych jest wo bec te go bar dzo trud ne. Jak
do wo dzą au to rzy ar ty ku łu, dwu wy mia ro we pla ny ta kich obiek tów
nie za wsze w wy czer pu ją cy spo sób przed sta wia ją za gro że nia, nie

PRZEGLĄD PRASY
ZAGRANICZNEJ

wska zu ją miejsc, w któ rych oso by znaj du ją ce się w bu dyn ku mo gły
zo stać uwię zio ne przez po żar. Wów czas stra ża cy ana li zu ją pla ny po -
szcze gól nych pię ter, co po wo du je opóź nio ne po dej mo wa nie czę -
sto nie opty mal nych de cy zji pod czas dzia łań ra tow ni czo -ga śni czych. 

Pre zen to wa ny ar ty kuł pro po nu je roz wią za nie wy ko rzy stu ją ce
naj now sze tech no lo gie. Sys tem dzia ła ją cy w cza sie rze czy wi stym
mo że prze ka zać ro cie ga śni czej ostrze że nia, wska zać opty mal ne
dro gi ewa ku acji czy okre ślić tak ty kę ga śni czą, ba zu jąc na od czy tach
czuj ni ków i ko mu ni ka cji z kie ru ją cym dzia ła nia mi ra tow ni czy mi.
Spe cjal ne al go ryt my prze twa rza ją uzy ski wa ne da ne i wspie ra ją stra -
ża ka w je go dzia ła niach. Co szcze gól nie istot ne, je że li z ja kichś przy -
czyn po wrót stra ża ków tą sa mą dro gą nie bę dzie już bez piecz ny,
sys tem po ka że no wą tra sę uciecz ki. W ra zie po trze by wspo mo że tak -
że ro tę uda ją cą się na po moc stra ża kom wal czą cym z po ża rem we -
wnątrz bu dyn ku. Jak do wo dzą au to rzy ar ty ku łu, sys tem przy czy nia
się do ogra ni cze nia licz by funk cjo na riu szy po szko do wa nych pod -
czas ak cji, za tem je go wdro że nie zwięk szy ło by bez pie czeń stwo dzia -
łań ra tow ni czych. 

� Prze gląd za gro żeń or ga ni za cyj nych i za leż nych od czyn ni ka
ludz kie go na po trze by ana li zy ry zy ka w bu dyn kach wy so ko -
ścio wych (Sys te ma tic re view of hu man and or ga ni za tio nal ri sks
for pro ba bi li stic risk ana ly sis in high -ri se bu il dings), Sam son Tan,
Kha lid Mo inud din, „Re lia bi li ty En gi ne ering and Sys tem Sa fe -
ty” 188 (2019), s. 233-250.

Ana li za ry zy ka na sta łe za go ści ła w in ży nie rii bez pie czeń stwa po -
ża ro we go. Wśród prak ty ków du żą re no mą cie szą się te me to dy oce -
ny ry zy ka, któ re bio rą pod uwa gę nie tyl ko tech nicz ną, lecz tak że
or ga ni za cyj ną stro nę bez pie czeń stwa, uwzględ nia jąc rów nież czyn -
nik ludz ki. Przy czy ną tej po pu lar no ści jest ła twość wdro że nia zmia -
ny, któ ra czę sto przy no si wy mier ne skut ki dla bez pie czeń stwa
użyt kow ni ków bu dyn ku, przy względ nie ni skich kosz tach – szcze -
gól nie w po rów na niu do kosz tów wy po sa że nia obiek tu w sys tem
sy gna li za cji po ża ru czy sta łe urzą dze nia ga śni cze. Au to rzy pod kre -
śla ją, że to wła śnie kul tu ra bez pie czeń stwa pa nu ją ca w da nej or ga -
ni za cji jest istot nym czyn ni kiem re duk cji ry zy ka. 

Pre zen to wa ny ar ty kuł sta no wi prze gląd czyn ni ków słu żą cych
iden ty fi ka cji błę dów w ob sza rze dzia ła nia czyn ni ka ludz kie go i or -
ga ni za cji. Po ka zu je tak że, w ja ki spo sób wpły wa ją one na ana li zę ry -
zy ka dla da ne go obiek tu, w tym bu dyn ku wy so ko ścio we go, któ ry
sta no wi wy zwa nie z punk tu wi dze nia ochro ny prze ciw po ża ro wej.
Au to rzy pre zen tu ją za rów no ja ko ścio we, jak i ilo ścio we wy ni ki wcze -
śniej szych ba dań i zda rzeń rze czy wi stych, w tym po ża ru w Gren fell
To wer. Jak przy sta ło na prak ty ków, okre śla ją opty mal ny spo sób mo -
de lo wa nia te go ty pu czyn ni ków na po trze by oce ny ry zy ka, a tak że
wska zu ją kie ru nek roz wo ju tej dys cy pli ny. 

st. bryg. w st. sp. dr in˝. Wal de mar Ja skó łow ski
kpt dr in˝. Szy mon Ptak peł ni słu˝ b´ 

w Szko le Głów nej Słu˝ by Po ̋ ar ni czej
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STRAŻ NA ZNACZKACH

Łuna nad fiordem

Czym jest burza i jak wygląda, wie niemal każdy z nas. Nawet
najpotężniejszy układ burzowy powstaje z niegroźnej chmury,
która – w zależności od panujących warunków termodynamicznych
i kinematycznych – może się rozproszyć lub zmienić w groźne zjawisko.

Każdego, kto chciałby zgłębić to zagadnienie, zapraszam na stronę
tropicieli błyskawic i gromów. Stowarzyszenie Skywarn Polska – Polscy
Łowcy Burz to grupa około 40 entuzjastów śledzenia groźnych zjawisk
atmosferycznych. Chętnie dzielą się wynikami swoich poszukiwań
za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz strony
www.lowcyburz.pl

Prosta witryna zbudowana na systemie WordPress nie poraża
przepychem grafiki. Jednakże nie obrazki, a zgromadzona wiedza
stanowią o jej wartości. Na stronie znajdziemy zarówno podstawowe
informacje o burzach, jak i skomplikowane analizy zjawiska (w tym
opracowania naukowe). Szczególnie interesujące jest forum (wejście
z menu głównego strony), na którym użytkownicy dyskutują o bieżącej
pogodzie w Polsce i zjawiskach pogodowych w różnych
miejscowościach.

Sztuka dowodzenia

Każda interwencja stanowi dla
strażaków wyzwanie. Działania
ratownicze prowadzone są
w większości przypadków zespołowo,
ale rola dowódcy na każdym poziomie
jest kluczowa. Jego decyzje mają
bezpośredni wpływ na efekty akcji
i bardzo często przesądzają o życiu
osób, które znalazły się w sytuacji
zagrożenia.

Poradnik, popularny wśród
niemieckich strażaków, zawiera
podstawowe informacje i wskazówki
dotyczące akcji ratowniczo-gaśniczych.
Powinien również dobrze służyć

dowódcom jednostek OSP i PSP w Polsce, zwłaszcza jeśli będą kierować działaniami
w niekorzystnych warunkach. Składa się z czterech działów tematycznych
oznaczonych różnymi kolorami: zagadnienia ogólne (biały), pożary (czerwony),
ratownictwo techniczne (niebieski) i CBRN (zielony).

Nie jest to podręcznik zastępujący właściwe zawodowe przygotowanie
strażaków do wykonywania czynności ratowniczo-gaśniczych lub kierowania
nimi – to praktyczny poradnik, który na co dzień wspiera użytkownika w realizacji
jego zadań.

Można go nabyć w CNBOP-PIB. Formularz zamówienia znajduje się na stronie
www.cnbop.pl, w zakładce Wydawnictwa/książki.

„Kieszonkowy poradnik kierującego działaniem ratowniczym”, J. Kielin
(tłum. i red.), Józefów 2017, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpożarowej – PIB, ISBN: 978-83-61520-59-7.

� WARTO
PRZECZYTAĆ

18 kwietnia 1681 r. w norweskim mieście Trondheim
wybuchł katastrofalny pożar, który pochłonął większość
zbudowanych z drewna domów, w szczególności te
usytuowane wzdłuż nabrzeża wpadającej do fiordu rzeki
Nidelvy. Straty mieszkańców były ogromne, ale żywioł
zabrał tylko jedną ofiarę. Zginął kupiec i właściciel ziemski
Thomas Hammond, handlujący głównie drewnem, którego
składy z towarem oczekującym na załadunek na statki
znajdowały się na drodze rozprzestrzeniającego się pożaru. 

Niszczące Trondheim płomienie przedstawiono
po prawej stronie jednego ze znaczków serii wydanej
6 czerwca 1997 r. z okazji 1000-lecia miasta.

Ma ciej Sa wo ni

Zrozumieć burzę

Jeśli ktoś z czytelników zapragnie wstąpić w szeregi łowców,
znajdzie również informację, jak zostać członkiem stowarzyszenia lub
w jakiej formie może je wesprzeć. Zapraszam wszystkich do zapoznania
się ze stroną i zgłębienia fenomenu burzy. 

TB




